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Hükiinıetimiz Zecri tedbirleri kaldırdı 

DELEGASYON HEYETiMiZE TALIMA T VERiLDi 
Emniyet 
davasında 

---c::IC::H•---
Asla tevakkuf 
kabul edemeyiz 

Cenevre toplantılarından 
sonra yeniden işe başhyan 

Montrö konferansı etrafında 

gel~n haberler memnuniyeti 
mucib olmaktan uzaklaşmak
tadır. 

Sovyet Rusyanın Karadenizi 
kapalı bir deniz haline koy· 
mağı emniyeti bakımından ileri 
sürmesi, lngilterenin boğazlar
dan geçiş serbestisinin muha· 
fazaıında ısrar göıtermesi çe· 
tin mllşkilAL doğurmuştur. 

Hatta Sovyetlerin konferanstan 
çekilmeleri bile mevzuubahs 
edilmektedir. 

iki blyllk devletin arasında 
çıkan bu noktai nazar farkının 
Montr6 konferansının neticeleri 
hakkında bedbinlik havası ya· 
rattığını Batı gazeteleri yazı
yorlar. 

Bizim Montrö konferansından 
istediğimiz ve beklediğimiz bir 
kısım topraklarımız üzerindeki 
tahdidatan kaldırılması ve tam 
kamil olan hikiu.ıiyetimizin bu 
kısımlarda da tanınmasıdır. 

Hakimiyetimize ve kendi em· 
niyetimize taalluk eden mese
lelerde hiçbir devletin her 
ne ıekilde olursa olsun müta
laa ve müdahalesini asla kabul 
edemeyiz. 1923 Lozan muahe
desinde bize karşı taahhüd 
edilmiş olan emniy~t tedbirleri 
önünde bir kısım toprakları· 

mızda bazı askeri tahdidatı 
banş sevgisiyle kabul etmiştik. 
Fakat vaad ve taahhüdJer ye
rine getirilmeyince ve bilhassa 
emniyet havası büsbütün bozu
larak büyük tehlükeler belirince 
mevcud tahdidahn hiçbir de
ğeri kalmayacağı şüphesizdi. 

Türkiye hakimiyet ve emniye
tini korumak için, karşıhklı 

yapılmış ıemniyet taahhüdleri
nin yerine getirilmemesini ileri 
sürerek pekala emrivaki ha
linde boğazların tahkimine 

başhyabilirdi. Onu bu haklı 
hareketinden alıkoyabilecek hiç 
bir kuvvet de yoktu. La
kin Türkiye Cumhuriyeti emri 
vakilerin değil, karşılıklı gö
rüşme ve müzakerelerle mua
hedelerin ihtiyaca ve icaba uy
durulması taraftarıdır. Cihan 
niıammın ve barışın korunması 
için bu yolda hareketi tercih 
eylemekte ve zaruri görmek
tedir. 

İtiraf etmeğe mecburuz ki; 
Cumhuriyet hükumetinin bu dü
rüst hareketi, bütün devletlerin 
lakdiriııi mucib olmuş, Montrö 
konferansının toplanmasına yol 
açmıştır. Montröye delege gön· 
dermeği kabul eden dovlt:tler, 

- Sonu 2 ıncı sa/11/ene -
'F.lak.kı C>cak.oğl"U 

ÇETiN KONUŞMALAR OLDU 

onferans barba girdiğimiz zaman 
boğazları kapamak salahiyetini 

bize veren maddeyi kabul etti 
Boğazlar komisyonu kalkmalı 
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Ct'llevre ko!luşmala11nda11 intiba .. Sağda Lil11ino/ B/um'la götiişiipor.Solda doktor T.Rüşlii Aras bir ko11uşma esnasmda 

lstanbul, 9 (Yeni Asır· Te· barb esnasında ffürkiye bita- J madde kabul edilmiştir. 
lefonla) - Bogazlar konferan- raf iken) harb gemilerinin Bo... Türkiye bitaraf olmakla he· 

etmiş sayılamaz. Bununla be- aid olan 12 inci maddede bir bir tehlükeye maruz g5rdilğil 

Fransızlar diyorlar ki.. 

Yeni bir Türk - Alman 
ittifakı istenmiyorsa .. 

Türkiyenin çok . .., . . 
ıstegı yerıne 

haklı olan 
getirilir 

sının akibeti henüz. tebellür ğazlardan geçmesi meselesine ı raber kendi emniyetini herhangi 

1 
raber Fransız portföysöz nazırı anlaşmaya vasıl olmak için takdirde ayni haktan istifade Ot{tllletde ıstanbıılda büyük şeJ Atatürkün takib ettikleri 
Pol Bonkur bir uzlaşma imkanı yapılan hususi müzakerelerin etmesine mütaallik olan 18 nci manevıalardan bir intiba 
elde etmek için alakadar dele- henüz bir netice vermediğini madde müzakere edilmiştir. lstanbul, 9 (Yeni Asır - Te- ondan öğleden sonraya kadar 
gasyonlar üzerinde müessir ve oldukça güçlüğe tesadüf Buna göre Türkiye şu takdir· lefenla) - Cumur Baıkanı saatlerce devam etmiştir Mon· 
temaslar yapmağa başlamıştır. ettiğini kaydetmiştir, de tehlükeyi mukaveleyi İmza ATATÜRK'le görüıen Başvekil trödeki delegasyon heyetimize 

lngiliz ve Sovyet delegas- Bunun için bu sabahki celse eden memleketlere ve milletler ismet lnönü derhal Ankaraya yeni talimat verildiği zannedi-
yonundan başka heyetimiz de müteakib maddelerin tetkikile cemiyetine bildirecektir. Bu danmüıtür. Baıvekil, ıabable- liyor. 
hükômetten yeni vaziyet etra- meşgul olmuştur. son nokta üzerinde japonyanın yin saat onda Hariciye VekA· lstanbuJ, 9 ( Yeni Asır ) -
fında talimat istemiştir. Türkiye muharib olduğu tak- talebiyle konferans kararını Jeti binasında in'ikad eden Fransız gazeteleri, Boğu.lar 

Bu sabah konferansın umumi dirde kendisine boğazları ka- talik etmiştir. Vekiller Heyeti toplantısına meselesinde lehimizde neşriyat 
heyeti tekrar toplanmış ve pamak salahiyetini veren 17nci - Sonu 3 üncli salıi/ede- riyaset etmiıtir. Toplanh ıaat - Sonu 3 üncü sahittlk -
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Arab Rönesansı 

Fransız siyaseti islim 
alemini tatmin etmedi 

-·-·-·-Fransa bundan sonra içtimai 
vazifesini tam yapacak 

t 

7111wsfa bir cami<ie Ara/Jlaım topla11tısı 
Paris 9 (Ö.R) - Harici si

yaset tetkik merkezinin tesbiti 
ile 6 Temmuzdan 9 Temmuza 
kadar Pariste "islam aleminin 
inkişafı ve bunun Fransız şi
mali Afrikasında tesirleri hak· 
kında bir çok tetkikler yapıl· 
mışttr. Buna iştirak eden alim
leri tophyan bir %İyafette ha· 

riciye müsteşarı ve bilhassa 
Fas. Tunus ve Suriye işlerine 
m~mur Viennot demiştir ki: 

"lslauı ve Arab alimlerinin 
rönesansı hakkında yaptığınız 
tetkikler mühirn bir hadise teş
kil eder. Şunu demek isterim 
ki hükumetin kaygılan bu ook-

- Sonu 3 üncü salıi/efk -

• 

KONFERANS MUŞKOL 
GUNLER GEÇiRiYOR 

•••••••••••••••••••••••• 

RUSYA 
lngiliz tezine 

Y c: nafmaktansa konfe
ranstan çekllmeği tercih 

edecek mi? -· -Montrö 9 (A.A) - Royter 
ajansından: 

lngıliz ve Sovyet noktai na· 
zarlarının karşılaşması netice· 
sinde vukua gele güçlükler do
layısiyle Sovyetler birliği bazı 

noktalarda tatmin olunmaz ise 
konferansı terkedeceği tehdi
dinde bulunmaktadır. 

Londra, 9 (A.A)-Gazeteler 
Montrö konferansında lngi1iı 
ve Sovyet deleg!\syonları ara· 
sında baş gösteren fikir ihti
laflarını mevzuubahs etmekte
dir. Times diyor ki : 

lngiliz delegasyonu Fransa 
tarafından tasvip edilen ve 
harp takdirinde Sovyet gemile-
rinin Boğazlardan serbestçe 
geçişi talebini haklı göstermek 
için Fransız - Sovyet paktı 
ahkamına istinad eden Sovyet 
teklifini kabul etmemektedir. 
lngilterenin bu vaziyeti bu 
pakta muhalefet bakımından 
ilk delil görünmektedir. Bu 
meselenin siyasal ehemmiyeti 
çok büyilk olduğundan dele-
gelerin ekserisi hükiımetlerin· 
den talimat istemişlerdir. 

- Sonu 3 nrü Sayfada -

Yugoslavya kuvvetlidir 

Avrupa hidiselerinden 
hiç bir korkusu yoktur 
Dost ulusun Başvekili, vaziyeti 

pek te aydınlık görmiyor 

Yukos/av patlanwıiosullda bir törm 

Belgrad, 8 ( A.A ) - Baş· 
bakan Stoyadinoviç dün Yu
goslavyanın her zamankinden 
kuvvetli bir vaziyette olduğunu 
söylemiştir. 

Başbakan Yugoslav Radikal 
birli~i merkez komitesinde söy
lediği nutukta son Cenevre 
hidiseleri hakkında beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 

Milletler cemiyetinin muvaf
fakiyetsizliğe uğraması bütün 
uluslan tekrar sılihlanmaya ve 
paktta ıslahat yapılmadığı müd-

detçe kendisini kuvvetli dostlar 
teminine sevketmektedir. Yu
goslavyanın eyi bir ordusu ol
duğu gibi eyi dostları da vardır. 

lngiltere, lngiliz dış bakanı 
son defa yaptığı beyanatta zec
ri tedbirler kalktıktan sonra 
dahi lngiliz hükümetinin Y ugU1> 
Javyaya verdiği teminatı muha· 
faza ,edeceğini bildirmiştir. 

Türkiye ve Yunanistan, F ran· 
aa; Fransız başbakanı Leon 
Blum memleketinin Yugoslav

-Lüt/m reı•11i11/z-



to 'temmuz"""& ~S;a;n;lf~e~a~~~===~,..-.ı====~~~~~~~~~sc=:~~~--~·~~'~E~N~a~A~;;.:SIR~~~==~~~~~.,..'I!!!!!!!~~~~~~~~~--~~~~~~~~~ c - <=- _ : _______ _ 

Emniyet ı. KÖŞEMDEN J 
~=:at:::tk:f ŞERİR ~~BBRLERi Saz~~=k:~~~~~r•rka-
kabul edemeyiz daşım dün öğle üstü bana derd 

-Baş tafO/ l I ncı sav/ada- A d. . . G .. .. k b ı b. Üzüm rekoltesi yanıyordu: 
prensip itibarile Türkiye dev- r ıye iŞi umru am ar arı }f - Yanıldım, yenildim bugün 
Jetinin tezini önceden kabul et- Ankaradan müsbet Son yaAmurlar bağlara bir lokantaya girdim. Hergün-

miş sayılabilirler. Çnnkn bizim cevab bekleniyor t •• J •• d d•ı 1•yor zarar vermı,tır kü adetim; evime gider, yeme-
c\avamız Boğazlarda emniye· Uf 0 evre } enı Son haftala.r içinde devam ğimi tıkına, basına yer, keyfi-Aydın hattında hariçten ge· 1 d ı · ı 
timizin icap ettirdiği tertibatı al- eden yağmur ar o ayısıy e mi yaparım. Ne bileyim, evde-

len malların ardiyelerde 24 f } • k d h · maktır. Bu talep hak ve adalet saattan fazla tutulmaması yü- Kar""ıyakaya yeni gece se er erı on u üzüm rekoltesi evveldce tab~ın ki gibi bolca yiyeceğim sandun, 
mefhumlarına uygun düştüğü ~ edilmiş olan mikdar an ırız tavsiye ettikleri lokantaya Jİ-

1 zünden doğan müşkilat malum· • • - • ~ • • B 
içindir ki, devletlerce kabu dur. Alikadarlar bu yüzden Giimr6k ambarlarının liman lanarak bir tarife teıbit ede- daha ııağı düşmüştür. l u ıel· rince, listeye öyle b)r göz 
edl'lmiş ve Montröye delegeler k t d'k · • Jkt t V hepten alivre fiatlarla a ıcı O - gezdirdim, çorbaya sormuşlar: maliyet fiatlerinin arttığını icab işletme idaresi müdürlüğüne ce ve as ı ıçm ısa e- d . g•nderilmiştir. Binaenaleyh bi- d k "I · ·· d · ı kt' Bu kelerin siparişleri e son gün- - Ben adamı yara yolda bıra-u eden makamlara şikayet etmiş- teslimi için beklenen evir ta- a etme gon erı ece ır. 
zım bakımımızdan davanın ler ve bunun için bir bal ça- limatnamesi hennz gelmemiş tarife de tasdikinden sonra lerde artmıştır. b 1 f' ti kmm! demif, pilava aormuşlar: 
esasi hakkında münakaşayı 1 b'k ı kt 935 senesi ma u U ıa arı • Ben götUriirUm amma, getir-resi bulunmasam istemiılerdi. olduğu için devr ve tesel üm tat ı o unaca ır. h f 
mucip bir nokta yoktur. Mon· ilgili daire Ankaradaki dev· muamelesine bir türlü başlana- Liman dairesi Karşıyaka ile da sağlam mevkiini mu a aza mesine karı,mam! demiş, ete 
tröde cereyan eden müzakere- Jet demıryolları umum müdür- mamaktadır. Talimatnamenin lzmir arasındaki saat yirmi üç etmektedir. b sormuşlar: - Ben hem götürür, 
ler tam ve kamil hakimiyetimiz b k d d d Borsa tahmin ürosu son gem getiririm! demiş, ben de lüğü nezdinde teşebbüsatta bugün yarın gelmesine intizar on eşe a ar evam e en d b b ~ 
altındaki boğazlardan sulh ve bulunmuş ve keyfiyeti izah et· olunmaktadır. Talimatname ge- eski vapur seferlerini bir buçuğa yaptığı tedkikler e azı d alg et lokmasının bu kahrama~hğı-
harp zamanlarında muhtelif d 11 k d t t K kt mmtakalarmda yağmur ve o u na güvenerelc miştir. lir gelmez evr ve tese üm mu- a ar uza mış ır. ona an son k 

1 
. b' 'kd 

gemilerin ne şekilde girip çıka- Bu mühim meselenin çok ya- amelesine başlanacaktır. vapur saat birde, Karşıyaka- yüzünden re o tenın ~·r mı ~r - Ver bir kuzu kızartması ! 
bileceklerinin tayinidir. Tefer- kında tüccar ve müstahsil le- Yeni şekle göre gümrük ida~ dan da saat bir buçukta hare- zarar gördüğünü tes ıt etmış Diye masanın başına kösül-
ruattan Sayılması gereken bu k k t d kt' ve buna dair hazırlanan raporu düm. Çatallar, tabaklar şakır-
mesaii üzerinde de devletlerin ,, 1 • , ., ,,. rıhtım harcını tahakkuk ettire· lzmir halkından olup da Kar- lktısad vekaletine gön ermış ır. dad ı, önüme; kuş kursağına 

hine haJJedilmesi bekleniyor. 1 resi gelen eşyanın gümrü ve e e ece ır. d . f 

azami hüı;nü niyet göstererek yeni talimatname rek tahsil eyliyecek liman it· ııyakaya giden ve son vapurla Ku(İu·~· .. ~.d~visi yaraşır bir lokmacık ekmek 
çarpışan menfaatlarını telif et- fetme idaresi de gelen eşyanın Izmire dönerek saat ikide ko- bıraktılar, yisem m;, koklasam 
meleri icabeder. Aksi takdirde Zorluklar doğuracak vapurdan çıkanlarak sahipleri· nak iskelesine gelmiş olan yol- MUlhakattan gelenler m' d iye düşünürken, bir taba-
Türkiye bütün iyi niyetine Muvakkat kabul suretiyle ne teslimiJe alakadar olacaktır. culardan Reşadiye cihetinde art.yor ğın içinde; bel kemiğine sıra-
rağmen bu işin daha fazla memlekete ithal edilen amba- İktısat vekaletinden gelmesi oturanları götürmek için tram- Civar vilayet ve kazalardan lanmış üç dane kaburga kemi-
uzayıp gitmesine tahammül laj eşyasının muvakkat kabul beklenen bir mümessilin de vay şirketinin buna göre bir son günlerde kuduz tedavisi ği getirdiler. Bir kibrit kutusu 
göstermiyecektir. muamelelerinin nasıl yapılacağı ittirakile yakında liman işletme tramvay servisi ihdas etmesi için lzmire gelenlerin sayısı cesametindeki et parçasını ça-
Eğer Türkiye emniyeti na- hakkındaki talimatname dün idaresinde bir komisyon top· istenilmektedir. artmıştır. Bahribabadaki liman talla ayırmak, kılçıktan balak 

mına kendi kendine bazı ted- iktisat Vekaletinden şehrimiz- ve şehir baktriyoloji müesse- ayırmak kadar hünerli bir iş 
birler almağa mecbur kalırsa deki alakadarlara gelmiştir. Bu Ticaret odası Ankara sergisi sesindeki kuduz tedavi yurduna açtı başıma,.. Kemikten çıka 
bunun mesuliyeti şüphesiz Mon- talimatnameye göre, muvakkat ayak tedavisi suretiyle günde çıka, bora zor dört lokma çık-
tröde anlaşamıyanlara aid ola- kabul şeklile memlekete ıoku- Meseleyi bUyUk bir Büyük ehemmiyeti 

60
_
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kişi müracaat etmekte tı, o; bir lokmacık ekmek bile 

caktır. lan ambalaj eşyası, hangi işin ehemmlyetle tahkik ediyor haizdir ve tedavileri yapılmaktadır. tükenmemişti. Doymak şöyle 
Biz böyle bir neticeye varıl- ambalajında kullanılacaksa ev· Dünkü sayımızda Almanyadan Memleket dahilinde taşkö· Hastaların bu kadar artmaları- dursun, dişimin koğuklarını bi-

masını hiç arzu etmeyiz. Çünkü velce verilmiş olan gümrük alakadarlara gelen bir yazıda mür)erinin sarfiyatını artırmak nın sebebi son zamanlarda le doldurmamıştı. 
Montrö konferansı umumi harp- ithalat beyannamesi ile ihracat Ausburgda büyük bir dokuma maksadile 16 ikinci kanun 937 havaların fazla sıcaklaması yü- Getirin bakalım ! Dedim bir 
ten sonra muahedeler üzerinde beyannamesi birleştirilerek mah fabrikasının Türkiyeden aldığı tarihinde Ankarada sergievinde sebze! Galiba aşçının tok za-

zünden kuduz hayvanların civar tadilat isteyen devletlere, çok subu yapılacak ve ondan sonra pamuk balyalara içinde irili maden kömürü yakan vesait 
1 

manına rastlamışım ki bir ka-
vilayet ve kazalarda artmış o • güzel bir örnek yaratacak, hak ihraç olunacaktır. Bu suretle ufakla demir parçaları, taşlar, ve teshin aletleri ve tesisata şıkcık sebzeyi, sigara tabakları 
masıdır. ve adalet mefhumuna uygun ta- ihracat beyannameleri birleş- iğneler ve dolu kiprit kutuları- beynelmilel sergisi açılacaktır. gibi bir tabakta ön lime getirdiler 

lehlerin müsbet neticeye bağ- tirilmeden ve mahsup muame· nın çıktığından şikayet edil- Bunun için alakadarlara ma- Borsa İntihabatt keten helvası kabilinden ağ-
lanabileceğine pek canla bir lesi yapılmadan ihracat mua- diğini yazmışhk. liimat gelmiştir. Gelen malu- zamda eriyen bu tabağı da bi-
misal yaratacakh. Bu örnek melesi tekemmUl etmiş sayıl· Şehrimiz ticaret odası bu mata göre bu sergi, ecnebi Hazırlıklara baş-landı tirirken parasanı ve karnımın 
ve misal bar'!'~ k"'•u:mıaaı mıyaca1t •· husustaki tahkikatına devam Borsa idare heyetinin inli- doymadığanı düıünüyordum. Ne 

d d h h "'emleketler sanayii için yeni k >akımın an a ususi e cm- Haber aldığımıza göre şeh· etmektedir. Tahk:kata göre -r- hap devreıı' 31 Temmuzda 
110

• olursa olsun bir kahramanlı 
d ve geniı bir pazar bulabilmek 

mtyetleri haiz bulunacağın a rimizdeki gümrük komisyoncu· .,. lzmirdeki ihracatçalann b6yle hususunda emsalsiz bir fırsat na erecektir. 1 Ağıstosta yeni dah1t yaptım: 
kimsenin şüphesi yoktu. lanndan bazıları ticaret odasına bir harekette bulunmadıkları seçı·m yapılarak borsanın yeni - Getirin bir pilav! Dedim .. 

teşkil etmektedir. 
Umulan, beklenen bu netice müracaatle yeni talimatnamenin bunun diğer piyasalardan gön- idare heyeti intihab edilecek- O da iki kaşıktan ibaret bir 

ld d 'l d .. k · BütDn yakın şarkta bu sa-e e e ı emezse, ogaca yem mahsup mu&melesinin pratik derilmış olması ihtimali kuv- tir. Intihab için borsa komiser- nesne oldu. 
durumun esasen çok kanşık bir usul olmayıp bazı zorluk· vetlenmiştir. Bunun için oda- hada ilk defa kurulan serginin liğince şimdiden hazırlıklara Korkarak tatlıya el sunama-
bulunan Avrupanan vaziyetini lara yol açacağını bildirmiş- lardan acil malumat istenmek· yalnız Türkiye için deği', ayni batlanmıştır. dım, hakikaten de korktuğum 
daha fazla ağırlaştıracağı aşi- lerdir. tedir. Berlin ticaret odasından zamanda Balkanlar ve yakın , • ı kadar varmıı, bir hesab: Beş 
kirdır. Ticaret odasınca talimatna- da pamuk balyaları içinden şark pazarı için de büyük bir Küı.••ük Jıaberler kuruş ekmek?.. On beş kuruı 

Türkiye Cumuriyeti Montrö- me tetkik olunmaktadır. çıktığı iddia edilen kibrit ku- ehemmiyeti haizdir. ~ et, on iki buçuk sebze! On 
nün bayle bir haJe fırsat ver- • .. • • • ... tutarının hangi memleket mar· Bizzat hükumetin teşebbüsü OzUm ve incirler kuruş pilav.. Amanın aklım 
mesinden ancak ıamimi bir ihracatçılar kasının olduğunun bildirilmesi ile kurulan bu serginin büyük Bu sene yeoi mahsul kuru başımdan çıkaca'<.. Ben bu 
teessüf' duyabililir, yokaa emni- istenmiştir. hususiyeti, iştirik edenlerin üzümün Ağustos sonlarında ve para ile beş kişiye dört başı 
yetine taalluk eden işlerde Vesika verilmek mu- alabilecekleri müsbet neticele- incirin Eylülün on beşinde pi- mamur bir öğle ziyafeti verir-
aslii t evekkuf kabul edemez. Kambı·yo rin ileride mü~ezayid bir inki- d 

yasamıza geleceği tahmin edil- im .• 
"H' ak.kı OcakoğJ:u aınelesine başlandı şaf ihtimalile ayni zamanda mektedir. Etin kilosu otuza, otuz beıe. 
Hldls;y~·· .. ;_eydan 1 Kanunusani 936 dan evvel mÜdÜrÜnÜn derhal elde edilebilecektir. Yeni Ziraat müdürü sebzenin kimbilir kaç kilosu 

verilmedi ihracata batlamıt olan ihracat· Vazife ve salehiyeti Çünkü halk tarafından he- Kayseri ziraat m!idlirlüğüne beş kuruşa, Pirinç dersen su-
Eski polis memurlarından çılara (3018) tıayıh kanun mu- genlfletlldl nüz layıkile tamnmıyan kömür nakledilen viliiyet ziraat mü- dan ucuz, kaldı mı! yağıyle, 

olup akıl hastalığına mübteJa cibince verilecek ihracat ruh- d ı ve müştekatı müstehlik alet dürü Zühtünün yerine İzmire kömürü, onların hesabına ne 
b 1 K 1 E k. hk • h kk d 'b· lzmir kambiyo mü ür üğünün ve vesaitinin tamimi Türkiye- l" ki 

u unan ema ' s 1 ma eme satnamcsı a m a ne gı 1 vazife ve salahiyeti ganişletil- tayin edilen mmtaka ziraat uzum var ··· 
önüııde Ömer Ağa hanı müs- muamele yapılacağına dair tali- miştir. nin pek zengin olan ve mazide müdürü Nadir işe başlamıştır. Bana hiç ağız açtırmayan 
tec' ri Ömer Hanı tehdit etmiş- mat ~e formüller şehrimiz Ti- Çanakkale, Muğla, Aydan, ihmal edilen kömür menabii- Müfettişlik vazifesini de vekile· arkadaşıma nihayet: 
"'ir . Eunu haber alan polis 264 caretodasma gelmiştir. Antalya, Mersin ve Papas is- nin geniş mikyasta ilerileme- ten ifa edecektir. - Canım ucuzuna gitsey· 
numarala Cemal, Kemali tut- lhracatçılana, bu formül ve kelesi dahil olmak üzere isken- sini ve bu vesait sanayiinin Bergama müzesi din a! 
nıağa teşebbU. etmipe de Ke- talimatnameler mucibince hare- derun kôrfezinden Marmara tesisi ve memleket orman ser- Bergama asarıatika müzesi f\iyebildim · 
mal bıçakla poliae taarruz ve ket etmeleri ve vesikaları Oda- denizine kadar ihracatın dC>viz velinin vikayeıini temin ede- müdürü Osman Tekin mllzeye - Sus be Allah aşkanel 
tecarizde bulunmuştur. dan almaları İcab etmektedir. kontrolu vazifesini İımir kam- cektir. aid bazı itler için tchrimize dedi . Ucuzunun ne hal ol-

Bir hadiseye meydan veril- biyo mildllrlOğO ifa edecektir. • ••v"• 11

1
-· 1 · · duğunu geçenlerde iki gün 

H ·b Ak a ı· ge m•ttır. mide sancısından kıvranan roeden Kemal tutularak adli- 8SI IDCI Buna dair Maliye Veklletinden lelm delltlkllll 
bir arkadaıımdan öj'rendim, ye verilmiştir. Kız enstitüsü direktörü Ha· emir gelmi,tir. BugUn Bergamaya gidiyor Haber aldığ'ımıza g6re TOrko-

400 Urayl ~arptırmıf F 1 G 1 ,C.!_ memurlukları araıında bazı hem yine az, küllü ayıbından 
T sib Akıncı, bügUnkü ekspresle Ki nun vlllyete geldi Vali aı ı il eç'in bazı tef· na nıaada; bir de; kullandıkları 

Bahri baba parkından geçen ve utanbul yolile Almanyaya Devlet milesseıeleri ile Türk- tiılerde bulunmak ilıere bugQn unvan değiıiklikleri olmuıtur. yağlar nenin nesi olduğu belir-
!.mail karw Nizıme cebinde hareket edecektir. Hasib Akıncı T k beraberinde Sıhhat müdürü Bu meyanda müdiir muavini sı'z! ler ve ür ıermayesile müte-
bulunan 400 liruının çalındığı- Almanyadaki kız oenıtitWerini şekkil ,irketler tarafaodan sa- Cevdet Şakır Saraçoğlu olduğu bulunan Rahminin memuriye- _ Daha pahalısına git! 
nı zabıtaya şikiyet etmiştir. tetkik edecektir. iyi ıeyabatlar halde Bergamaya gideceği ti de müdDr muavinliğinden _ Tallma!lm ... ! Bı'r kano do-tın alınan buharla makinelerle 
T abkikatta sabıkalılardan Adem dileriz. haber ahnmıftır. raportörlOğe tahvil edilmiıtir. 
oğlu Mehmedin çaldığını söy- memlekette yapılan mumasilleri yurmak için iki lirayı yırt ati 
lemiş ve Mehnıed tutularak ka- Daimi •ncUmen toplandı için dış memleketlerden getiri- Öylemil.. 

dınla muvacehe edilmiştir. Tah- Viliyet daimi encilmeni dün lecek enanın gü:nrük resmin- TAYYARE Ben; lokantalarda; kara11 do-
kikata devam ediliyor. öğleden evvel Vali Fazlı Gi.iJe- den istisna edilmesi hakkında 3191 yurmaz kulak doldurur, tabak, 

çin riyasetinde taplanmış ve Büyük Millet Meclisince kabul Bu hafta dahi cdib Vlktor HUgonun ölmez çatal şakırtısından başka birıe / )•••······································ 
yanın emniyetini bizzat Fran-
sarun emniyeti olarak telekki 
ettiğini söylemişlerdir. Yedi 
ulusu ihtiva eden küçük anlaş
ma ile Balkan antanh. 

Stoyadinoviç sözlerini şu su
retle bitirmiştir: 

Denilebilir ki Yugoslavya 
sailam bir gruba dahil bulun
maktadır. Ve Avrupa hadise
lerinin önümüzdeki inkişafından 
korkusu voktur. 

icab eden kararları almıştır. edilen kanun viJAyete gelmiştir. HarrJ Baur tarafından ibda edilen bilmiyorum diyeo bu arkadaşa 

~ 

Yüzde kırk sekizden fazla kuromu ihtiva eden cevhere 
malik olanlar veya, madeni de olupta işletmek istiyenlerin 
matbaamızda 11 H " işaretiJe ve mektupla müracaat etmele ri 
ve bütün tafsilatı vermeleri reca edilir. 1-5 S 2 • 

iki devre 20 kısım birden 
FiYATLAR uı - 20 - 30 KURUŞTUR 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANS SAA°tLARI 

Hergün 16 - 19,30 cumartesi ve pazar günleri 13 de 
baflar. 

--·-·-Tanımadı§• adamla 
tenhaya glldllmez 

Halkapınarda fabrikalar ya
nında tanımadığı bir adam ta
rafından tenha bir yere götü· 

S. ' riilen Süleyman oğlu ıoan IR 

195 kuruş parası ç&hnmışbr. 
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Konferans 
Harbe glrdlilmlz zaman 
Boiazları kapamak sa
lahlyellnl bize veren 

maddeyi kabul etti 

- Baş fara/ı 1 inct sahi/ede -
Sivil veya askeri hava sefi· 

nelerinin Boğazlar mıntaka· 
sından geçmesi meselesi mü· 
nakaşa edilmiştir. Türk dele
gasyonu bu gibi bava sefine
lerinin Boğazlar arazisinin ve 
karasularının üzerinden uçma
sının men'ini istemiştir. Fakat 
Fransız delegesi Paul Boncour 
ve lngiliz deleğesi Lord 
Stanley bu talebin ifrad 
derecede olduğunu isbata 
çalışmışlardır. Neticede dok
tor Levfik Rüştü Aras, hava 
ıefinelerine gerek tulani, ge
relue arzani istikamette geçiş 
imkinını verecek yeni bir 
metni konferansa tebliğ etmek 
niyetini bildirmiştir. Bittabi bu 
geçiıte hava sefineleri memnu 
mınta1'ala:r Ozerinden uçmıya· 
caklardır. 

Konferans yeni metin veri
lince bu maddeyi tekrar mD· 
zakere edecektir. 

BOGAZLAR KOMiSYONU 
Bu sabah celaesi ayni za· 

manda Boğazlar komisyonunun 
ilga veya muhafazası meselesi-

le meıgul olmuştur. Türk hD
kümeti komisyonun ilgasını İs· 
temektedir. Romen, Bulgar ve 

ve Yunan delegeleri de Tnrk 
delegasyonunun talebine müza· 
heret etmişler, Türkiyenin ba-

len boğazlar komisyonu tara· 
fından yapılan vazifeyi bizzat 
yapabileceğini bildirm\şh~rdir. 

Bilakis lngiliz ve Fransız 
delegeleri, mukavelenin tatbiki 
İfiae müdahate etmeksizin, bu
- kolaylqtıracak ve Türkiye
nin vazifesini hafifleştireceği 
iddiasiy)e komisyonun muhafa
zası lehinde belaa8nlflardır. 
Diğer bazı delegasyonlar, Tilr• 
kiyenin bitaraf veya mukave
lede imzacı devletlerle teşriki 
mesaisine ait mutavassıt bir şe· 
kil teklif etmişlerdir. Bu mes
ele üzerinde de karar talik 
edilmiştir. 

Dün öğleden sonra konferans 
hususi bir celse yapmıştır. 

LW 11111 

Arap Rönesansı 

Fı ansız 
Siyaseti Islam alemini 

tatmin etmedi 
- Baş tarafı birinci sa/ti/ede -

tadan sizinkilerle birleşmiştir. 

Fransız müstemleke imparator· 
luğunun tensiki hakkında bu-

rada birşey demiyeceğim. Te
şebbüslerimiz henüz tedkik 
sahasındad1r. Hnk6met bu işde 
sizin gibi ilim adamlarının iş-

birliğinden istifade edeceğini 
ümid eder. 

.. Gizlemek doğru · olmaz ki 
lalam malikanelerimizde tatbik 
ettiğimiz siyasete, islim alemi
nin inkişafına cevap vereme· 

nıiştir. Bizim F asta, Tunusta 
ve Suriyede yerleşmemiz siyasi 
ve içtimai yeni bir takım rea· 
liteler ihdas etmiştir ki şimdi
ye kadar bunlar kifi dere
cede göz önünde bulundurul· 
IDamışhr. · Biz başka bir yola 
doğru istikamet aimak isteriz 
ve Mareşal Lyanteyin dediği 
gibi " biıim visayetimiz albnda 
ve biıim menfaabmıza olarak 
tahakkuk edecek bir kurtuluş 
hareketinin işçileri ., olmağı 
unıarız. Burada bu iş için sizin 
Yardımınıza hükumetin ne ka
dar güvendiğini söylemek is· 
terinı. ,, 

Almanyada işsiz 
Berlin, 9 (Ô.R) - işsizlerin 

.. ,... 1,315,000 adedine inmit 
'- llaıu ayma g6re 176 bin 

B .., J J • F d lngiliz tezine Ogaz ar mese esı ransa a Yanaflllaklansa konta·. 
. • ranslan çekllmeğl tercih 

Harb sanayiinin ede~e~-mı1 
millileşmesi 

Pasiı 9 (Ö.J<) - Meb'usan 
meclisi ordu komisyonu, harb 
sanayiinin millileştirilmesi için 

Montrö, 9 ( A.A ) Konferans dün aşağıdaki Montrö, 9 (A.A) - Boğazlar konferansı dün hükümetçe hazırlanmakta olan 
tebliği neşretmiştir: harb zamanında harb gemilerinin boğazlardan plan hakkında izahat veren 

Bugün konferans birleşik kraliyet murahhas geçiıi hakkındaki esaslı meseleyi müzakere et· Harbiye nazıTı DaJadier'yi din· 
heyetinin tevdi etmiş olduğu projenin 16 ncı miştir. )emiştir. B.Daladier harb silah· 
maddesinin tedkikine başlamıştır. Birleşik kra· lngiliz delegesi Reudell Ingili:ı: tezini izah )arı, mühimmat ve malzemesini 
liyet murahhas heyeti bu madde için evvelce eylemiştir. Bu tez boğazlardan serbest geçiş imal eden fabrikaların ne su· 
yapılan yarı resmi müzakereler neticesinde tes- prensibini teklif eylemekte fakat Tllrkiyeye, retle devlet idaresine geçeceği 
bit edilen yeni bir nıetin tevdi eylemiştir. eğer Türkiye kendi emniyetini tebJükede gö· hakkında mufassal maliımat 

Sovyetler birliği murahhas heyeti de başka rürse herhangi bir muharib filonun geç"şini vermiştir. Bu suretle ecneb' 
bir tadil projesi vermiştir. menetmek hakliım vermektedir. memlt:ketlere yapılan silih ve 

Kenferans muhtelif şıklara ezcllmle Milletler Sovyet tezi iae bilakis barb zamanında bo- mühimmat ihracatı da devletin 
cemiyeti paktı ile bağb olmıyan devletler ile ğazlardan geçifin memnuiyeti prensibini teklif kontrolü albna girmiş olacaktır. 
mukavelenamede mümzi olmıyan devletler bak· eylemekte ve bu veya öteki filonun boğazlardan Harbiye nazırı esasen bir 
kında mubarib gemilerin boğazlardan geçişinin geçmesi için milletler cemiyeti konseyinin karar çok memleketlerde harp sana-
men'i keyfiyetinin irae ettiği hukuki ve pratik vermesini istemektedir. yıının inkişafındaki sür'atJı 
cepheleri müzakere etmiştir. Pol Bonkur ve Politis Sovyet tezini tutmuş- seyir sayesinde bu ibracabn 

Müteaddid murahhas heyetleri hilkümetlerinin lardır. 
kendi hattı hareketlerini tasrih edebilmelerine yakında sıfıra dOıeceğini söy· 
ve yeni talimat göndermelerine imkan vermek Montrö, 9 (A A) - Boğazlar konferansı diin lemİf ve misal olarak Çekos· 
üzere yeni 16 ncı maddeyi, Sovyetler birliğinin sabahki toplantisı esnasında 16 cı madde hak- Jovakya ve Türkiyeyi göster-
verdiği tadil projesini ve ayni zamanda ileri kmda kat'i bir karara varamamıştır. miştir. Bu memleketler Fran· 
sürülen noktai nazarları kendi hükümetlerine lngiltere, Türkiye ve Japonya delegeleri hü- sadan şimdiye kadar pek çok 
bildirmek için ihtiraz kayıdları koymuşlardır. kumetlerine mal6mat vermek istemiş oldukların· silah ve malzeme satın aldık-

Konferans bu maddenin mllzakereıine mu· dan müteakip toplantı bu sabah yapılacaktır. ları halde artık siliblannı 
rabhas heyetlerinin talimat aldıkları zaman de· Dün akaşa111 Pol Bonkur, Stanley ve Titiilesko bizzat yapmağa başlamışlardır 
vam etmeğe karar vermiştir: arasında hususi mükalemeler cereyan etmiştir. veya hazırlanmaktadırlar. 

···········~·~·~~~·······~~~~~············i······················~~~····~~~~~···~~~~·~;~~··················· 

G·· . I . A • Sovyetler ilk parti eşya-
oçmen !.ş erıne a~amı yı vapura yüklediler 

surette onem verıyor 
Göçmenlerin sürdükleri tarlalardan 

bul mahsul alınıyor 

71akya Umumi Müfettişi Kôzım Dilik 
Edirne, 9 ( A.A ) - Edirne 

ve çevresi .sağlık bakanlığınca 
sıtma mücadele bölgesi olar~k 
kabul edilmiş ve kadrosu ls
tanbuldan verilmiştir. Yakında 
işe başlanacaktır. Bu büyük 
hareket birkaç nehrin birleşip 
zaman zaman taşdığı Edirne 
ve yöresinde minnetle karşı· 
lanmıştır. 

Edirne, 9 (A.A) - Trakyada 
köy kalkınma plinlan hemen 

1 
her yerde ve bntnn kazalarda 
dikkatle ve köylüye kolay bir 
tarzda tatbika başlanmıştır. Üç 
haftaya yakın bir teftiş seya
hatından sonra müf ~tiıi umu
mi Kazım Dirik köy işlerinden 
ve köylerin ileri gidişinden 

emniyetle bahsetmektedir. Bin 
kadar köy köylerininin manevi 
şahsiyetleri adına çeşitli ekim 
yapmışlardır. Bunların parası 

yalnız kendi köylerinin kalkın· 
ması içindir. 

Göçmenlerin her yerde sür
düğü tarlalarda iyi ve temiz 
mahsul alınmaktadır. Yeniden 
gelen binlerce pulluk ve satm 
alman binlerce öküz ve araba 
dağıtılmaktadır. Göçmenlerin 
sıhhat ve neşeleri mükemmel
dir. Hükumetin çizdiği mıktar-
da evler, küçük müteahhitlerce 
vekaletin verdiği tipler gibi 
yapılmaktadır. 

Köyliiler satış piyasalannda 
aldanmamak için umumi mü-
fettişliğin ekonomi dairesi 65 
yere fiyat bültenleri gönder· 
mektedir. Bu yıl bütün pazar· 
lar, panayırlar ve sergiler da
ha düzgUn bir planla çahşıyor
lar. Panayır günleri civar vili· 
yetlere bildirilmiştir. 

Trakyada 90 köy örnek kö· 
yü olarak aynlmııtır. 

Kamp yarın açılıyor 
Lise mzunlarından istiyenler hava 

ihtiyat zabiti olacaklar 
Ankara 8 ( A.A ) - Tnrkkuıu için lnönilnde kurulan kampa 

ait bütün hazırlıklar bitmiş, uçuş yeri hazırlanmış ve her tiirli.i 
tertibat alınmıştır. Kampta Kayseri fabrikasında yapılmış olan· 
larla Rusyadan gelen ve diğer şubelerden gönderilen planörlerin 
sayısı otuzu bulmaktadır. 
Türkkuşu şefi lnönü kampın şefliğini üz!rine almış dnnden 

itibaren yerinde çalışmaya başlamıştı!. Bugun Ankara, lstan~u~, 
Kayseri Bursa Adana, yarın da lzmırden 120 genç kampa ıltı
hak et~ek üz~re hareket edeceklerdir. Rusyadan gelecek ol~n 
alb talebe de doğrudan dağruya kampa memur ediJeceklerdır. 
Kampa gelmekte olan talebeler orta mekteb ve lise ıon 11111f 
mezunlandır. Bunlardan liseyi bitirmiı olanlar kamptan C dere· 
ceaini aldıktan sonra iıterlene bava ihtiyat zabiti olabilecekler-
dir. . a.. •• L _ _ C' • 

Kamp, bu aym on birinde ban kurumu -.- ... .- ,..,. 
................ caktr. • 

Geçen seneki pa1Zaruın Soı1yet pav)'on11 
Moskova, 9 (A.A) - Sovyet Rusya Tecim odası 7 haziranda 

lzmir panaymndaki Sovyet pavyonunda teşhir edilecek olan 
eşyayı yollamıştır. Bu payonun ilk seksiyonu Sovyet Rusyanın 
endüstri, tarım, münakalat, kültür sahasındaki muvaffakiyetlerini 
göstermektedir. 

Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ve kültürel münase
betler de diğer bir seksiyonda gösterilecektir. Üçüncü bir seksi· 
yonda tarım makinaları, traktörler madeni ve tahtani işlemeğe 
yarayan makinalar, elektromötörler ve birçok maden esantiyon· 
ları teşhir edilecektir, 

Pamuklu mensucat, kimyevi maddeler, eczalar, tıb aletleri, 
muhtelif mübereler de bu pavyonda teşhir edilecektir. 

Teknik ve edebiyat eserleri için de ayn bir seksiyon ayrılmıştır. 

Fransada para iskonto fiatı .. '. . . 
mutemadıyen ınıyor 

Paris 9 (Ô.R)- Fransa bankası iskonto haddini yüzde 4 ten 
yüzde üçe, esham, avans faizini yDzde 5 den yüzde 4 e indir· 
mittir. 

Enkormasyon gazetesi geçen marttanberi para kirası mDtema
diyen artırılmakta iken timdi bu ucuzlamanın na11I mllmklln ol
duğunu şöylece anlatıyor: Evvelce Fransa bankası piyasaya kiğıd 
para çıkanrken yerine altın çekiyordu. Halbuki timdi 2 milyar 
frank açıktan çıkandtştır. Bunun bir buçuk milyarı hükümete 
faizsiz avansbr. Böylece piyasada para mevcudu bollanmış ve 
iskonto ve faiz badelinin indirilmesi mümkün olmuftur. 

HARP OLURSA 
lngiltere uzak kalamaz 

londra, 8 (A.A) - Dün ak· 
fam Milletler cemiyetine mü· 
zaberet bırliğind~ saz ıöyliyen 
Lord Robert Sesil, Dantzig 
hldiaelerinin harbe alimet ol
duiunu beyan etmiftir. 

Tecerrlt liyaaetine Ur&ftar 
bal"Dalara cnabmda Lord 

Lla1rt s..u •••'ttiv ki: 

Ben Avrupada çıkacak bn
yük bir harpten uzak kalabil-

memiz için en ufak bir ihtimal 
mevcud bulunduğunu parlamen· 
toda a6yliyebilecek mesuliyeti 
m6clrik hiç kimseye raıt gel· 
medim. Almanyanm hudutlaruu 
cleiiftirmek için yapacaiı her 
...,ı lair ..... 1a ........ 

- Başfara/ı 1 inci say/ada -
Montrö, 9 ( A.A ) - Havas 

Ajansından: 
Sovyet murahhas heyeti Lit

vinofun Moskovadan eğer Sov
yet esas talepleri hakkında 
tatmin olunmazsa konferansı 

terketmesini bildiren talimat 
almış olduğunu bildirmiştir. 

Montrö 9 (A.A) - Havas 
ajansı muhabiri bildiriyor: 

D"plomatik mahafil Mosko
vanm Litvinof a eğer Sovyet
lerin esas talebleri kabul olun· 
maz ise konferansı terk ile 
tebdid eylemesi hakkında emir 
vermiş olmasından mütehayyir 
bulunmaktadır. 

Diplomatik mahafil bu key· 
fiyetin konferansı icbar için bir 
teıebbns olduğu kanaahnda
dırlar. Bu mahafil konferansın 
hiç bir sovyet teklifini reddet· 
memiş olduğunu ilive eyle
mekte ve netice olarak Mos
kovanın bu sinirliliği en az 
mevsimsizdir, demektedir. -······ Fransızlar 
diyorlar ki .• 

TUrklye nln çok ha~ il olan 
lsleöl yerfne getlrlllr 

- Baştara/ı 1 inci sa/ti/ede -
pyamakta devam ediyorlar. 
Bir gazete: " Yeni bir Türk. 
Alman ittifakı istenmiyor~a, 

Türkiyenin isteği yerine geti· 
rilmelidir ., diyor. 

Ankara, 9 (A.A) - Cemiyeti 
Akvamca aksiyonların kaldırıl
masına karar verilmiş olduğu 
için 13-11-1935 tarih ve 2844 
numaralı kanunun vermiş 0

1
-

duğu salahiyete bipaen konu' 
muş olan aksiyon arın 15 Te::t: 
muz 1936 dan itibaren kal.! · 
rılmasma vekiller heyetince 
karar v~rilmiştir. 

Eden 
Kalbinden rahatsı:t 

Londra, 9 ( A.A ) - Daıl} 

Mail gazetesinin istihbarma 
göre Eden 1935 de Varşova 
Moskva ve Berlin seyahatların· 
dan sonra müpteli olduğu kal~ 
zafiyetinden basta bulunmak· 
tadır. Bakan sekiz günlük biı 
mezuniyet almıştır. 

Bir balıkçı 
boğuldu 

lstanbul, 9 ( Yeni Asır ) -
Bugün bir deniz kazası neti· 
cesinde Sarayburnu açıklarında 
demir yüklü bulunan bir kayık 
devrilmiş ve kayıkçı Mustafa 
boğulmuştur. 

Elma amoalajları 
lnebolu, 8 (A.A) - iktisat ve 

Ziraat vekiletleri mütebas11s· 
larınclan bir heyet Gümüıha
neden ıehrimize geldiler. Elma 
iatibaallbnın ne suretle yapı· 
lacağı ve ambalajının nasıl 
olacağı hakkında burada tct· 
kikata başlamışlardır. 

Heyet Kastamonuya da gi
decektir. 

Soyadı almıyanlar 
lstanbul 9 ( Yeni Asır ) -

Şimdiye kadar soy adlarını tes
cil ettirmiyenlerden ceza alın
maması Dahiliye Vekiletinden 
alakadarlara bildirilmiştir. Teı· 
cil muamelelerini tamamlamı-

yanlann sayısı çok değildir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bizim için büyük teblükeyi mu· 
ciptir. Zira böyle bir teşebbla 
doinJdan doğruya umumi ml
aalemete ku11 tevecclh edil· 
mil bir hcaYll w . 



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

Bir şikayet; bir cevab 
••••• 

Gazetelerde yazı yazanların; evvela mürettiplerden, ıonra 
rr 1sahhihlerden çektiklerini allah kimseye çektirmesin. 

Yazınızın rabıtasına; kaidesine; intizamına istediğiniz kadar 
dıkkat edin. Mürettibin bir parmak hatası, musahhihin bir göz 
kaçamağı özene bezene yazdığınız yazıyı bir maskaraya çevirmeğe 
kafidir. 

Tertib hatası yüzünden yazılarm ne hale geldiğini her gUn 
görüp duruyoruz; dünkü [Gümliyen Jeks] başlıklı yazım bunların 
çok kötü misallerinden biri olmuş. Yazımı okuduğum zaman 
gümliyen Jeks mi yoksa benim yazım mı olduğunu kestiremedim. 
Allah başka acı vermesin. 

Biliyorum; ne mürettibin, ne de musahhihin bu işlerde yaZ1cıya 
karşı hiç bir kötü niyyetleri yoktur. Eminim; onlar da ertesi 
gün parmaklannın karma karışık ettiği yazınm karşısında 
müteessir olurlar. Fakat hareketlerinde kasd bulunmaması; fazla 
olarak müteessir olmaları yazıları alt üst olmaktan, manilannı 
kaybetmekten kurtaramıyor. Ne yazık ..• 

* • 4 -

Anadolunun sayın sapancısı; iki gün evvel bu sütünJarde çıkan 
[ Türkçe J başlıklı yazımı ele alarak günlük taşlarından bir kaç 
danesini yuvarlamış. 

Guya ben; öz beöz kanı; canı, mazisi; her şeyi Türk oğlu 

Türk olan Giritli Türkleri - milliyet bahsında - yahudilerle bir 
tutmuşum. 

Üstad Sapan; yazımı iyice okumuş \'e maksadımı da 
anlamış olsaydı bu haksız ve yersiz isnadı yapmazdı. 

Giritli Türkfin; vatan meselelerinde; mücadelelerde; kahra
manlıklarda parlak hatırab olduğunu bildiğimiz içindir ki hala 
dilini rumcadan tamamen kurtaramadığını hoş görmemiş ve bunu 
pek haklı olarak istemiştik. 

Mazisinde, tarihinde şanlı ve şerefli sahifeler taşıyan Giritlinin 
velev ailesi efradı arasında olsun rumca konuşması kadar acı ve 

• çirkin bir şey var mıdır ? Bunun böyle olduğunu Sapan bilmez 
mi ? Memleketimizde Türkçeden maada kullanılmakta olan liaamn 
bir olmayıp iki olduğunu yazarken : 

1 - Ne yalan söyledik 
2 - Ne milliyet bahsında Giritlilerle yabudileri bir tuttuk; 
3 - Ne de Türkçe konuşmıyan yabudilerin suçlarını tahfif 

etmek istedik. 
Zaten sapanla atılan taşlarda isabet o kadar az olur ki •.•• 

l'\l.l:ura"t Çın.ar , ..................................................................................... . 
C727.2Z'Y~~~~L2'-

Borsa Haberleri 
Zabıta haberleri: 

10 Temmuz ,ese 

Ingiliz filosu Akdenizden çekiliyor 
~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~--~~ 

nayurd filosunun bri geri alınışı ltalyada sevinçle 
karşılandı. Geri çekilme ameliyesi yakındır 

Jngiliz 
Londra, 9 (Ö.R) - Italyamn 

zecri tedbirlerin ilgasına rağ

men lngiliz ana yurd filosunun 
Akdenizde kalmasına hayret 
ettiği ve belki ilga tedbirini 
kafi görmediği malumdur. Bu 
münasebetle lngiliz hükumeti
nin müstakbel beynelmilel mü· 
zakerelerde vaziyeti kolayla.ş

krau S. M. Edvard, doğum yıldö11ümümle balııive kuvvd/uini le/tiş 
ğım ilave etmektedirler. ler Italyanın bu meseleye bir kaç 

Roma; 9 (Ô.R)-İngilterenin · Ingiliz gemisinin Akdenizden 

çekilmesinden fazla ehemmiyet 
verdiğini kaydediyorlar. Zira 

ederke1t 

Ekmek kavgası 
Hamal Mustafa oğlu Mustafa DUn Borsada 

Basmane istasyonunda bir iı ~flar ' 
' tıracak bir karar verdiği ha

ber alınmaktadır. 

Akdeniz kuvvetlerini azalta
cağı haberi memnuniyetle kar
şılanmışbr. Gazeteler ltalyanm 
vaziyeti tamamile normal bir 
şekil almadıkça Avrupa işle
rinde iş birliği yapmıyacağı 

hakkında Duçenin beyanatını 
hatırlatıyorlar. 

Bu bakımdan lngiliz Akde
niz filosunun daimi kuvvetinin 
artınlacağı ve Akdenizde kar
şılıkla yardım anlaşmalarının 

muhafaza edileceği haberi dik
katle karşılanmaktadır. Gazete· 

bu karşılıklı yardım teminatı 

ltalyaya karşı zecri tedbirlere 
muadildir ve zecri tedbirler 
vaziyeti tamam:ıe tasfiye edil
medikçe ltalyanın iş birliği 

yapmıyacağı kat'i olarak bildi
rilmiştir. 

filosunun normal miktara indi
rilmesine hemen başlanılacağı 
söylenilmekte idi. Normal mık
tara indirmek demek halihazır
da Ce!>elüttarıkta bulunan Aoa
vatan filosunun lngiltereye veyi
ne mezkur denizde bulunmakta 
olan uzak şark filosunun da 
uzak şarka dönmeğe başlama
sı demektir, Bununla beraber 
şu ciheti hahrlatmak İcab eder 
ki Eden Avam kamarasında 

yüzünden hamal Mehmed oğlu UzUm 
Nazifi yumrukla dövmüştür. Çu. Alıcı Fiat 

Gazeteleri aşJrmış 109 Alyoti bi. 8 
Limanımıza gelen Sadık zade 17 K. O M Ali 9 SO 

vapurundan çıkarılan lstanbul IS inhisar ida. 6 75 
13 B Alazraki 9 25 

gazetelerinden 21 tanesini ça- 10 S SüJeymanoz tO 50 
larak yüzer paraya satan 12 164 Yekün 
yaşında lsmail zabıtaca tutul- 519997 Eski sabt 
muştur. 520161 uumi sabf 

8 
9 50 
6 75 

10 so 
10 so 

Cebinden )1 UzUk çahnmıt Zahire 
Birinci kordonda deniz spor- Çu. Cinsi Fiat 

lan Yurdunda Hasan oğlu 100 ton Buğday S 625 S 625 
Mtimtazın ceketi cebinden 20 50 Susam 20 20 
· . d - 1 480 Bakla 4 25 4 25 
lıra luymetın e yUı.Gğü ça ın- 100 balye pamuk44 44 
mışhr. 30 ken.palamut 410 410 

iki kayıkçı arasında 
1 

• • 
Limanımıza gelen Sadıkzade şl yalnız h zmetçillk 

. . değllmlf 
vapuruy~ . getmlen lstanbul Bucada oturan Ziya Gök-
gazetelerının daha evvel kara- sen'in evinde hizmetkarlık eden 
ya çıkarılmak meselesi iki ka- LeOJan, Bundan üç gün evvel 
yıkçı arasmda bir hadise do- 8168 numaralı tayyare bileti 
ğurmuştur. ile 20 lira çalmış ve kaçmışb. 

Kayıkçı Hasan ile ka ık 1 Yapılan tahk~katta Lemamn 
Y ç Bocada kahvecı Hasanm dostu 

Mehmet arasında bu yüzden olub Tep<:cikte umumhanede 
kavga çıkmış, Mehmet demirle çaçalık eden tatar Leman ol-
Hasana vurmuş ve köprücük duğu anlaşılmış ve kendi~i 
kemiği üzerinden yaralamıştır. tutulmuştur. 

···············---~····························· Mı.ll"ı Roman •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yazan : Adnan Bllget - ~;-----·• 
Onu haıa dU,UnUyorun~ Sabiha, fakat en ulak 

bir ümide bile kaptlmış değilim 
- Aygır herif, dedi. Gözün bu sayısız yolcularını bu cimri 

kör mü? düşünceye ıürUkliyen telakki, 
Yürüdüm Sabiha.. aceba onların bir şeyle meşgul 
lşte bu sırada ses bitmişti.. olması için mi icab edilmişti. 

Ve müthiş bir kalabalık sine- Yağmur altında, mfişteri bula-
madan çıkıyordu. Sinemadan cağım diye saatlarca pinekle-
çıkanlarm hepsi de, refahtan yen zavallı köşe başı mahkum-
kızaran çehrelerini soğuk yağ· farı, bu iyi giyinmiş, lutr pal-
mur dan. afarı a:-asmda ıslat- tolu ve kürklü refah kuklala-
maya razı olmıyarak otomobil- rınm bayat pazarlıklarını derin 
lere atılıyorlardı. Bu adamlar bir yeisle kabul ediyorlardı. 
neden şoförlerle pazarlığa gi- Nihayet onlar da görünmüş-
rişmiyorlardı. Ierdi. ( S ) kocaşının koluna 

Refahın, scüzelliR"in, saadetin yaslanarak, yağmur altın· 

lngiliz hükfımetinin karar ver
diği şekilde anayurd filosunun 
ne zaman geri çağırılacağı he
nüz malum değilsede bunun 
geç kalmıyacağı temin ediliyor. 
Şurası da tasrih ediliyor ki bu 
muamele şu sıra ile olacakhr: 

Evveli Cebelüttarikte bulu-
nan anayurd filosuna men· 
sub gemiler geri altnacakbr. 
Buno cephe filosuna men-
sub gemiler takib edecek, 
üçüncü olarak Antiy filosu 
sefineleri ve en nihayet Avus-
turalyanın Sidney kruvazörü 
cinsinden iki kruvazör geri 
alınacaktır. 

lngiltiz hükümeti böylece 
Akdeniz filosunu Habeş me
selesinden önceki normal sevi
yesine indirecektir. Fakat Ak
deniz filosunun daimi ve nor~ 
mal mevcudiyetin de tedricen 
yükseltilmiyeceği bildirilmek
tedir. 

Bahri mabafil Akdeniz filo
sunun yeni seviyesinin ne ola
cağmm henüz malum olmadı-

da o bayağı erkeğin şoförle 
pazarlak edişini seyrediyordu. 
Benim yakından tanıdığım ha· 
yalperest kızın nasıl oluyor da 
böyle paralık ve maddi bir 

insanla geçinebildiğine hayret 
ediyordum. 

Hayatın acıklı cilveleri insan

ları ne kadar derin bir surette 
değiştirebjliyordu. Hayır o faz-

laca değişmişe benzemiyordu. 
işte, hiddetinden kızaran çeh
resiyle kocasına şikayetli göz
lerini çeviriyor ve ona adeta: 
yapma, der gibi bir şeyler 
anlatmak istiyordu. 

(S) Acı için devdi. 
Nihayet pazarlıkta uzlaşmış

lardı. Küçüğümün yağmur al
tında incinen vücudu otomobi
lin yumuşak koltuğuna yasla
nınca onun neler hissettiğini 
adeta farketm'ş gibiydim. Tu
haf ve beklenmedik bir hadise .. 
Onun eşi benim otomobilin bir 
kenannda beklediğimi görün
ce dilenci zanniyle garip bir 

Londra, 9 (A.A) - Royter 
Ajansından: 

Bu sabah salahiyettar ma-
hafilde Akdenizdeki lngiliz 

vaki beyanatta Akdeni:zdeki 
logiJiz müdafaa kuvvetlerinin 
daimi mahiyette olmak üzere 
arthrılacağını söylemiştir. 

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

H A L K Fiiistinde durum Alman cevabı 
Cebheslnde ayrlllk yok 

Paris, 9 (Ô.R) - Bir müd
dettenberi şimdiki hükümetin 
dayandığı halk cebhesi parti
leri arasında güya bir aynlık 
başgösterdiği hakkında ecnebi 
gazetelerde bazı rivayetler kay
dedilmektedir. Halbuki halk 
cebhesi partilerini temsil 
eden bütün gazeteler bu ri~a
yetleri müttabiden tekzib edi· 
yorlar. Bu ayrılık için bilhassa 
komünistlerin temayül göster
dikleri iddia edilmekte idi. 
" Humanite ,, gazetesinde Va
illant Couturier bu haberleri 
kat'i olarak tekzib etmekte 
ve komünistfori hükumete iti
mad ettiklerini ve halk ceb
besi içinde kalmak istedikle
rini temin eylemektedir. 

şekilde hakaretine layık gördü. 
Başımı tanınmamak için yan 

tarafa çevirmiştim. (O:nun beni 
görmediğine inanım vardır. 

Başını ağrıttım değil mi Sa
biha .. Hakkın var. Fakat gö

rüyorum ki, bili ondan bah

sediyorum. Hele daha otomo· 

bil hareket etmeden (S) ye ef 

olan erkeğin maklnamn içinde 
uykuya dalması ve onu ihmal 

etmesi beni fena halde sars

mıştı. Ne olurdu, Tanrı onu 

bana eş yapacak imkanları 

uzatsaydı, ben onun yanıbaşın· 
da uyuma imkaninı elde eder

miydim. Onun yllzüne bakış 
bile bir ruya değil midir? 

Sonra.. Ar adan uzun, uzun 
seneler geçti.. Ben onu unut
muş gibiyim. Fakat bu sevgili 
yalan bile dudaklarımdan kuv
vetle kurtulınıyor. Onu neden
se bili düıüııüyorum. En basit 
bir ürnide kapılmam ihtimali 

Londra, 9 (A.A) - Avam 
kamarasında hükfunete F.ilistin
deki vaziyet hakk\Dda bir çok 
sualler sorulmuştur. Müstem
leke bakanı bu suallere vermiş 
olduğu cevablarda azcümle de
miştir ki: 

Filistinde bir yabancı propa
ganda hakkında haberler almış 
bulunuyorum. Fakat bu hususta 
tafsilat vermeği menfaate mu
vafık telakki etmiyorum. Ma
mafih şunu ilave edeyim ki, 
Bu propaganda ile mücadele 
için her şey yapılacaktır. 

lsveçin kararı 
Stokbolm, 9 (A.A) - Isveç 

hükümeti 15 temmuzda zecri 
tedbirleri kaldırmağa karar 
vermiştir. 

var mı? Görüyorsun. ki \>u va

ziyetimle ümitlerimi bile kay

bettim •. 

- Başkasını sevemez misin 
Ahmed .. 

- Hayır Sabiha.. Benim dü

şünüşumde bir insamn haya

bnda yalnız bir sevgili buluna

bilir. Ben, hayatımın son de

minde bile onun adını mukad
des bir dua gibi dudaklarım 

arasında gizliyeceğim. 

- Seni içli bir aşkla seven 

biri çıkarsa .. 

- Önce böyle birinin çıka
cağına inanmam için aklımı 

kaybetmem lazım.. Samimiye· 

tinizden şüphe etmesem benimle 

alay ettiğinize zahib olurdum. 

Bunun ihtimali yok, Sabiha .• 

Esasen olsa bile artık bende 

sevgi zevki kalmadı. En iyi 

hislerimi genç yaşımda körlet

tikten ıonra bir aık vesilesi 

Londra 9 ( A,A) - AYam 

Kamaraıunda bir muhafazakAr 

mebusun sualine cevab veren 
dış işleri müsteşarı Crambrooe 

demiştir ki : 

Al.ııan hükumeti lngiliz sual
lerine cevabın gecikmesi hak~ 

kında müsbet ve kat'i sebep· 

ler göstermemiş fakat bu ce

vabı beynelmilel vaziyetin ka

ranlık bulunması dolayısile le· 

bir eylemekte olduğunu isbat 
eylemiştir. _._.,_,. 
Paraları kim çaldı? 
Peştemalcılar başında Ber· 

gama otelinde lslam oğlu Ve· 
linin 120 lirası çalınmıştır. 
Mehmed ve lsmail adında iki 
kişiden ıüphe edilmektedir. 

niye yarar. Size birşey soraca

ğım Sabiha .• Bu sorgum belki de 
sizi biraz üzecek ve düşündüre
cektir. Samimi olduğum için 
bana cevab vereceğinizi ümid 
etmek isterdim. Siz mes'ud 
musunuz? 

- Hayli' .. 
-Kocanızı seviyor musunuz7 
- Evet .. 
- Sevginizin derecesini öl· 

çebilir misiniz? 
- Bu biraz müşkül .. 
- Yani çok mu az mı? 
- Belli değil bu? 
- Sevginiz aşk üzerine mi. 

yoksa şefkatamı istinat ediyor? 

- Bunlar çok karışık sual· 
ler. 

- Şu halde cevab veremiye
ceksiniz? 

- Bu çok uzun olur, Ahmet. 
- Hatta biraz da müoase-

b~tsiz değilmi? 
- Hayır, böyle bir şey dü· 

şünmedim bile .. Size onu baıkı 
bir zaman anlatırım. 



Almanya Avus 1 
Habsburg sal ana 

ça ışaca v s ry 
Viyan anı 
edi ecekt·r. 

• • • 
yenı sıyasttı 

eyfiyet 
ltalyanın tasvib·y e idare 

eşte hükô etine bi diri di 
Paris, 9 ( Ö.R ) - Cenevre 

ntüzakerelerinde Dantzig vazi
ietinin vahame ti umumi dik-
ate çarpmıştı. Bug ün için bu 

~ok nazik mesele unutulma
~o.kla bernber, dış siyaset sa
hasında dikkat daha ziyade 
merkezi Avrupaya doğru di
kilmektedir. Yani yine Avus
turya. merkezi Avrupanın bu 
sok n zik ve darbeye müsa. d 
llıemleketi bahis mevzuudur. 

AVUSTURY ANIN 
MUKADDERA Ti 

Avustury nın yaşamaktaki 
lllüşkülib umumiyetle takdir 
edilmektedir. Eski Habsburg 
imparatorluğunun bu bakiyesi 
iki büyük devlet, Almanya ve 
ltalya arasında sıkı p kalmış
tır. Aynı suretle Hab burg im
par torluğunun uarisi ol n kü
çük itilaf devletleri de vardır 
!~i bunlar da Avusturya siyaseti
nin muhafazası güç olan müva
zenesine yeni bir unsur ilave 
e tmektedirler. 

Bugün dikkati çekan nokta 
Avusturya ve Almanya arasın
daki mün sebetlerdir. Viyana• 
dan henüz taf Hatsız olar k 
gelen haberlere göre, Avus
turya - Almanya müzakereleri 
~akkınd 18 haziranda yapılan 
ıfşaabn tekzibinden sonra, 
bu haberi bilakis teyid etmek
tt:dirler. Arhk Avusturya -
Almanya ihtilafınm tahakku
kundan kimse şüphe etme
mektedir. 

AVUSTURYA - ALMAN 
ANLAŞMASI 

Budap ı- ştede inanılacek kay
na\dardan alman haberlere da
yanarak Pragdan da şansölye 

Schuschnigg ile Alman sefiri 
1.·onPapen arasmdaki müzakere-
le:in neticelendiği bildirilmekte· 
dır.Avusturya hükümeti, Roma 
itilafı mucibince, Almanya ile 
yaphğı anlaşmanın Macaristam 
alakadar edebilecek maddele
rini Budapeşteye bildirmiştir. 
Bunlar birkaç hafta evvel neş
redilen esasa muvafıktır. 
Yani Avusturyadaki nasyonal 
SOS} ali t unsurlara serbesti ve
rilec e ., Almanyeya iltica eden 
göçmenler geri dönecek, fakat 

Yazan : Tok Dil 

Öfkesinden dünyayt görmi
yen, muhakemesini kaybeden 
kadı: 

- Çabuk! düş öne! 
Diye yel yepirdek bu haber

cinin arkasından onun götür
düğü bir ba ka semte doğru 
koştu ... 

Katırcıoğlunun yiğitlerinden 
ve "Brak Ali ,, den başkası ol
mıyan, perişan bir karcı kılı
ğına sokulmuş bu haberci ve 
rehber, Kadıyı hayli uzaklaş-
tırdıktan, indirdikten sonra bir 
ağaç dibinde durdu: 

- Efendi hazretleri. iste bu-

Peşi eden gilzel bir göriinüş 

kanşıklık çıkarmamağı taah· ALMANYA HABSBURGLARI yanada birçok kimseler bunu 
hüt edeceklerdir. Almanyadaki iSTiYOR l hayretle ve itimatsızlıkla kar-
Avusturya lejyönu dağıblacak- Henüz teyide muhtaç diğer şılamışlardır. 
hr. Avusturya umumi af bir habere göre von Papen Prag mabafili bu yeni vazi-
ilin edecektir. Avusturya hü- Hitler namma, Habsburg hane- yet dolayısile teblıike çıkmasını 
kümeti Avrupada, Italyanın danının Avusturyada saltanatın ihtimalsız bulmamakla beraber 
nzasile, Alman siyasetine mü- iadesinin Almanyanm umumi bu anlaşmanın yeni bir siyasi 
zahir olacaktır. Buna mukabil 
Almanya Avusturyaya gidecek 

menfaatlerine muhalif olmadı- inkişafa yol açarak merkezi 

Almanlardan alman 1000 mark- ğını da bildirmiştir. Schuscbnigg Avrupada vaziyeti değişti rebi-
lık pasaport harcını ilga ede- ise bu işin günün meselesi ol- leceğini zannetmektedirler. Bu 
rek eski turist cereyanlarının madığını bir daha temin etmiş- suretle Avusturya muvakkaten 
yeniden açılmasına imkan vere- tir. Almanya ve Italya arasında 
cektir. Almanya ayni zamanda Bu haberlerdeıı anlaşılan bir tavassut mevkiine geçecek 
Avusturya istiklalini şimdiki Alman tavizatı çok mühimdir. ve bilhassa Balkanlar hakkında 
şekliJe tanıvacakbr. Hatta o kadar mühim ki Vi- bu roJü oynıyacaktır. 

···········~~~i~~··~·~i~~·~·~~····~~~~~~~~~·········································~~········ 

vrupa a ı 

tesir yapa c 
Paris, 9 (Ô.R) - "lnforna· 

tion,, gazetesi ltalyan-Almanya 

anlaşmasmın tahakkuk etmek 
üzere olduğunu, bu suretle 
orta Avrupada bir Almanya-

Avusturya - Macaristan - ltalya 
blokunun teşekkül edeceğini, 

Avrupa siyasetinde bunun cid
di bir değişiklik yapacağını 

yazıyor. 

"T emps,, gazetesi Avustur
ya - Almanya anlaşmasmdan 

bahsederken buna şart olarak 
Schuschnigg kabinesinde de-

Tefrika No: 27 

radan indiler, fakat görünen 
yok, dur ben bir ıslık çalayım 
müsaade ederseniz, arkadaşlar 
ıslığı tanırlar, belki ıslıkla mu
kabele ederler, beni çağırırlar 
tayin ederiz. 

Dedi. 
Kadı; şaşırmış ve korkmuş 

bir tavırla lahavle çekerek: 
- Çal bakalım! Ah gidi 

hainler, başımı derde soka
caklar! 

Derken "Brak Ali,, sağ eli-
nin iki parmağını diJinin orta
sına vererek dağı çınlatan kor-
kunc bir ıslık salıvermişti. 

ğişiklik yapılması teklif edile
cek olursa Avusturyanın redde
deceğini, zira biç bir şekilde 
Almanyanın kendi iç işlerine 

karışmasını kabul etmeceğini, 
Bu anlaşmanın Avusturyayt 
tekrar Alman siyasetinin izine 

katarak bu memleket için her 
şekilde teblükeyi arttırdıgını 

yazıyor. 

"Debats,.gazetesi de Hitlerin 
11Mein Kampf,, kitabında yaz
dığı gibi bir taraftan Italya, 
di~er taraftan ln~iltere ile nn· 

Akabinde aşağıdan çın! çını 
iki ıslık yükseldi. "Brak Ali,,: 

- Hah! dedi oradalar, ben 
gideyim çabucak adaınlannızı 
çağırayım .. 
Kadı .. Brak Ali,, yi kolun

dan tutub: 
w - Hnkikatlı yiğit, doğrul.u
gunun mükafatını göreceksın, 
ben. burada bekliyeyiın, . belki 
herıfler isyan eder benı tanı-
mazlar, adamlarım ' silablariyle 
bana yetişsinler, sen onları bu
raya getir, sizi burada bek.le
rim, arkalanndan tnkib ederız .• 

"Brak Ali .. Kadıvı oracıkta 

onaıuııasının Jb ahı 
Paris 9 (Ô.R)- Bahriye na

zırı bahriye komisyonu taraf:n
dan dinlenerek Fransız donan
masının inkiş fı için hazırlanan 
proğram hakkında izahat ver
mistir. Nazır büyük nafia in
şaab proğramının bu hazırlığı 

kolaylaştıracağını, birçok yeni 
harb gemileri inşa edilmekle 
beraber deniz hareket üslerinin 
de ıslah edileceğini söylemiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
laşmağa çalıştığını, Avusturya-
ya dahi hulul yaparak bu 
memleketin yutulmasını kolay
laştıracağını yazıyor. ltalya
Alman mukarenetinin ne şekil 
alacağı ise Lokarno müzakere
lerinde beJli olacaktır. 

bırakıb geldikleri tarafa koşa
rnk yükselirken haykırdı: 

- Bekle, bekle! Efendi haz
retleri! ben gelirim ..• 

. . . . . . 
Fakat, Brak Ali; Kadının 

adamlarını çağıracağı yerde her 
yerde habersiz, kar kesen, Ka
dının karcıları arasına gülle gibi 
atıldı, delicesine koşarak kol
larmı açıb bağırdı: 

- Heyyy! arkadaşlar, Kadı 
karların altında kayboldu, uçtu, 
uçtu ... 

- Ha bre gayret çalışan kar 
kesiciler doğruldular ve " Brak 
Ali., nin başına üşilştüler: 

Ne dedin? 
- Ne dedin? 
- Ne dedin? 
"Brak Ali,, 
- Ne demesi var mı? 
Eliyle bir cökmüş kar yıgmı 

gösterib: 
- Nah! burada gezerken al

tındaki kar birdenbire çöktü, 
ben gözümle gördüm, onun ya· 
kınında idim. herif bir bağırdı, 

genera ını öl r er 
Ölenler arasında büyük rütbeli zabitler de vardır 

Ooır rrvarmda /f '1 ı l l 11 

Roma, 9 ( A .A ) - Hava f dolzwısi)'le Övr g nzetesio'e şı. 
i eri nezaretinin bir tchliginde telgrafı çekm" tir: 
26 hazirnnda üç tayyareye ı ltnly nın Habeşistnndaki va-
bincrek VaJJaıTa mmtakası üze- ziyeti hakkında d un akşam 
r;nde bir uçuş yapmış o!an 1 Monttöye gelmiş olan fena hn-
G eneral Magliacco ile er- herler az çok heyecan uyan-

kiinı harbiye albayı Gal· dırmıştır. Diğer t a raftan ltal-
derini, bin-başı Locakelli, yanın siyasi vaziyetinin gitgide 
mühendis Frasso ve ra- fenniaşmakta olduğu söylenmek 
hip Borelli'nin Lekemti mınta- tedir. Jtalya yavaş yavaş münfe· 
kasında karaya inmiş ve orada 
Habeşler"n tecavüzüne uğramış 
ve kahramanca bir dövüşten 
sonra öldürülmüş oldukları te
yid edilmektedir. 

Yalnız rahib Borelli kurtu
tularalc bu haberi •getirmiştir. 
Mütccacavizlcre karşı hemen 
tenkil hareketine girişilmiştir. 

Paris O ( A.A ) - Madam 
Topouis Hebeşishında ölmüş 
olan ltalyan tayyarecilerinin 
maruz kalmış oldukları felaket 

rit bir \'nziyete düşüyor. Fran· 
sada ltalyanın Habeşistanda 

400,000 askeri bu!uııduğndan 
ve 100,000 kişiden mürel<keb 

takv"ye lcıtaatr da göndermek 
üzere olduğundan onun Brük
sele çnğrılmasmda bir fayda 
melhuz olup olmadığı suale 
şa) an görü 1mektedir. Şu halde 
İtalyanın elınde bulunabilecek 
kuvvetin bizim ;çin halihazır
da hiçbic kıymeti olamaz. .......... ., 

ngiliz ordusunun 
munzam tahsisatı 

Londra 9 ( A.A ) - Kara, 
deniz ve hava ordulanna tah
sis edilen munzam bütçe bugün 
neşredilmiştir. Hava kuvvetle
rine on milyon liralık bir faz~a 
tahsisat ayrılmış ve böylelikle 
bu ku\'vetler bütçesi geçen se
nenin 25 mllyonuna mukabil 50 
milyonu bulmuştur. 

lngiliz hükumetinin bu sene 
silahlanma için sarfettiği para 
geçen senenin 130 milyonuna 
mukabil 190 milyona baliğ ol
maktadır. 

Kra· Edvard 
fransaya gelecek 

Paris 9 ( A.A ) - lngiltere 
büyük elçisi kral 8 oci Edvar
dın Frans::ının cenub s bilinde 
15 gün kadar ikamet etmek 
arzusunda bulunduğunu iç. ba
kanına bildirmiştir. 

knyboldu. Koştum, aşağıya 

doğru karlarla beraber yuvar
landığını gördüm. Kurtarama
dım; nasıl kurtarayım .. Herkesi 
bir korku, her kesi bir telaş 
sarmıştı. Kazmalar, keçeler, 
keskiler bırakılmış ve her kesin 
kafasından çıkan sesle ortalık 
dolmuştu. içlerinden koşuşan· 

lar oldu, olduğu yerde birbir
lerinin yüzüne bakanlar ço
ğaldı, ne yapacaklarını şaşır
mışlardı .. Haberi verenin arka
daşları olmadığını bile seçeme
mişlerdi. 

* • • 
Kaçan korkaklan toplayıb 

yerine getirmek için ;..damlarını 
bekliyen Kadının arkasından 
ansızın bir kahkaha belirdi, ve 
bir ses: 

- Heyy! ne bekliyorsun? 
A aldı bozuk herifi Adamla
rını mı? Bizden eyı dam mt 
olur. 

Kadı şiddetle döndü, fak at 
karşısında bir sürü silahla Efe 
görünce; evvela ağımı açtı. bir 

mer·ikada 
Bir milyon sığır aç kaldı 

Nevyork - Orta Amerika
da bir milyon sığır, bu seneki 
kuraklık yüzünden barmamıya· 
cak hir hale gelmiştir. 
Tarım hakanlığı derhal ted

birler almak istemiş, fakat 
bir milyon hayvana yiyecek 
tedariki hususunda müşkülata 
maruz ltalınacağı için bunların 
hemen kestirilerek konserve 
yapılmasını bildirmiştir. 

"ırgızların " apas,, 
estanı 

Son yıllar içinde, Orta As· 
ya'da Müstakil Kugız Sovyet 
Cumhuriyetinde. Kugızlann 
milli "Mapas" destanı toplamış
tır. 20C bin beyitlik bu mu· 
azzam destan, Kırgız mil
letinin iki bin yıldau eski ta
t ribine aid efsanelerini ve bu 
milletin istiklal savaşlarına aid 
kahramanlık hikayelerini ihtiv 
eylemektedir. 

Bu yıf, bu muhteşem de ta· 
nın Rusçaya tercüme edilme
sine başlanımşıır. 

şeyler söylemek istedi, sonra 
çevrildi, kaçmak istedi, onu da 
bırakh. tekrar gf'rİ döndü: 

- Siz kimsiniz? diye mınl
dnndı .. 

Bu sıra Kadının burnuna so• 
ku!an Katırcıoğlu: 

- Biz kim miyiz? Ôtekile• 
rini sorma! ben Katırcıoğluyum 
Anladın mı, softa bozuntusu .. 
K:ıh! kah! kah! 

Kntırc10ğlunurı sözü ve kah· 
kahasiyle hazan yaprağı gibi 
titremeğe başhyan, nerdeyse 
bayılacak, beti benzi atmış Ka
dıyı salla ırt ettiler, Haydar
oğluPun, Katırcıoğluyla, M.aviı 

dayı ile kasıklarını tutarak gül
meleri arasında aşağıya doğru 
Kadıyı sanki uçurdular .. 

* • • 
lstanbul korkunç bir zelzel~· 

nin ansızın yerleri aUamasiyle 
hercümerce uğramışll. Daki-
kada bir on, on beş saniye sal· 
!anan yer, ilk günü bütün hı
zım alıyordu. Yer altından kor
kunç sesler geliyor. Boş top· 
rakJar çatlıyor, harab evler kan· 
gıl kağış dökülüyordu. 

- onu ı·ar -

~VI~ l ICl"HU 



Sabite & • 

Pariste çıkan Vu risalesi 
ltalyan - Habeş harbı hakkında 
Necaşi tarafından kendisine 
nakledilen hatıratı neşrediyor: 

işte ltalyan tayyarelerine aid 
kısım şudur: 

ltalyan tayyarelerinin cüre
tinden çok bahsedildi. Eğer 

cüretten maksat, dağların etek
lerine çarpmak bahasına alçak
tan uçmaksa, lta!yanlar cüret 
göstermemişlerdir. Pek nadir 
hallerde toprak yakınında uç
muşlardır. Bu da şahsi bir ka
badayılık olsa gerek, zira usul 
halini almamıştır. Böylece Ko
ram'daki karargahımız şahsen 

bize isabet temin etmek iste
yen tayyareciler tarafından bir 
çok defa pek alçaktan uçul
muştur. 

Bilhassa bir gün bunlardan 
üçü gözcülerimiz tarafından 

tefrik edilmemek için top
rağa sürünerek geçmek su
retile geldiler. Fakat tu
haf değil mi, tehlükeli mın
takaya gelir gelmez bütün bom· 
ba hamulelerini bir hamlede 
bırakarak derhal kaçtılar. Eğer 
karargah üstünde daha çok 
dursalardı, muhakkaktır ki hiç 
birisi geri dönemiyecekti. Hu 
irtifadan atım kolay olurdu. 

e ili o 
nt;iy~·~·~;k~~;· .. h~;biy·~~r;~;~"f f ;k···~i~~·~·y~~~~ ... kiii;~i;;··b·~;ı;;;J~;~·~ .. 
edildi. Kadınlar, masum çocuklar, ihtiyar rahipler enkaz altında kaldılar 
ve diri diri yakıldılar. Bunların cinayetleri, medeni dünyada yaşamaktı 

- NegUs anlatıyor -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ınaaaaaııııııııııııaaıaaıaıaıaı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SUKUTU HAY AL yapılırdı. Bu suretledir ki, ric'at 
Bu sistem mükemmelen mu- dakikasına kadar, Koramda 

vaffak oldu. On bin, yirmi hin yapılan bombardımanlarda bir 
kişilik ordular b!ran içinde top- tek Habeş tayyaresi bile tah-
rağın bütün arızaları arasında rib edilmedi. Dessiede ikinci 
gizlenerek gözden kayboluyor- bir tayyareye isabet oldu ise 
du. Tayyareciler birçok defa de tamir edildi ve Adis Abe-
bu yüzden sukutu hayafe uğ- baya dönebildi. 
radılar ve istedikleri kadar ltalyan tebliğlerine göre di-
malümat toplıyamadılar. ğer birçok tayyareler tahrib 

Bunun için Italyanlar usulle- edilmiştir. Fakat bunlar pamuk 
rirıi değiştirdiler ve kuvvetle bezindendi. 
yapamadıklarını kuvvei mane- RAS KASSANIN ZAFERLERi 
viyeyi kırarak elde etmek için Bu harbın hareket sahaları, 
cephe gerilerine karşı çok de- memleketin kendisi gibi, pek 
rinlere kadar tayyareleri kul- genişti. Her taraftan birden 
lanmag~ a ba;;ladılar. hücum ediliyordu ve 1936 yılı-

,.. Necaşi, milietimn davasını Asamblene 52 ulusu temsil edm delegasyon 
KEŞiF TA YY ARELERI heyetleri hezurunda izah ediyor nın ilk liç ayında yüksak mes'u-

Bununla beraber keşif tay- taş katedrallarımıza kıyas edi- ateş edildiği .zaman; nişangah liyetimiz altında bulunan cephe 
yare1eri harbda mühim bir rol lemez. olabilecek aatıh mahduttur, harita üzerinde hesab edi· 
oynam:ş ve hareketlerimiz, sak- Buna şu cevabı verebiliriz ki .zira yalnız kafa tası ile omuz- lirse görülüyor ki iki bin 
lanmak zaruretile, çok işkal saman çatı veya taş altında lardan ibarettir. Yerde muva· kilometreden aşağı değildir. 
ediJmiştir. Tayyareler tarassud ayni ümitler ıığınmışlardır. zi endaht en müessir olandır, Bunun için, birçok nokta-
güçlüklerini görünce bütün or· • * • fakat bunu yapmak için çok talarda, memleketin muhafaza· 
manlık mıntakaları bombardı- BOMBARDJMANCILARIN alçaktan uçmak lazımdır. ltal- sını büyük bir hareket serbes-
man itiyadına saptılar. Böylece ACEMILIGI yan tayyareleri ise buna nadi- tisine malik ve mühim teşeb-
ekseriya hoş yere büyük mas- Bu bombardımanlar esnasın- ren cesaret etmişlerdir. büsler alabilecek şahsiyetlere 

da unutulmaz sahneler olmuş- Evvelce de bahsetmiştik. Bu 
tur. Bombardımancıların ace- ltalyan ihtiyatkarlığının bir yeni 
miliği athkları mermilerin mik- delili de şudur: Birçok kurşun-
tarile telafi edilmiştir. Bu ace- lar, şiddetle atılmış taşlar gibi, 
milik hazan şaşılacak derecede seyir kuvveUerini kaybederek 
idi. geliyordu. Kendi harmanimizin 

Mesela birinci Desye bom- etelı:lcrin
1

e bile bazıları isabet 
bardımanında: etmiş ve yere düşmezden önce 

21 tayyare şehri ve bizim oray snrılıvertniştir. 

sarayımızın üstünde bir sa t BOMBALAR 
uçarak bütun meskfın yerler Bomba!ar daha tehlükeli idi. 
üzerine fasıl sız bombalar ath- Fakat bunların tahribatı bil-

dudlarına kadar sağ cenahlara 
boyunca devam eden bir hare• 
ketle kuşatmak isteniliyordu. 
Biliyordum ki münasib daki
kada kuvvetli bir tazyik yap
mak için, Makallenin çok ce
nubunda yerleşmiş olan Raı 
Molugetta'dan ordusundaki 70 
bin neferin bir kısmını ala
caktım. 

Bir kaç ay içinde bu hazJrhk 
ışinde tali bize yaver gitti. ilk 
Adua muharebesinden beri 
ltalyanlar pek değişmişe ben
zemiyordu. 

iT AL YANLARI ZEM 
ETMEK iSTEMEM t 

Fakat her miJletin meziyet
leri ve kusurları vardır. 

Muhtelif meziyetler ve ku
surlardır ki insanlığa, heyeti 
umumiycsile, daha iyi olacağı 
iddia edilen mukadderata doğ· 
ru ilerlemek imkanını verir. 

Bunun için hasmın kusurla
rını aramak lüzumsuzdur. Bun
ları anladığım için bizimkilerle 
karşılaşhrmağa kalkışırsam bu 
bethahlık sayılamaz. 

ltalyanlar memleketimi harab 
etmeğe çalıştıklan için onlan 
zem edecek değilim. Fakat 
süngü muharebesinde nasıl çar• 
pıştıklarını gördüğüm için bu 

Jar. Tabii sarayımıza b'Jhassa 
nişan alınıyordu ve etrafına 
birçok bombalar düştü. Yalnız 
bir tek kulübe harap oldu. Asamblede Ras Kassa ve Ras Nasibu, Necaşlnbı yanrbaşında Habeş dav~ 

dta/wda ceıeyan eden müzakere/eti takip ediyorlar 

Necoşi Cenevtede, ıltı/leı/cr ffmır~·ti binası11a otomobille gelmişti 

Fakat başka defalar da müt
hiş hasarat yapılmıştır. 

Vuçalye yakınında tayyare
lerin birkaç saniyede harap 
ettikleri Ambasil köyü hala 
gözümüzün önündedir. Orada 
bir tek muharip yoktu.Köylüler 
asker yerine alınmamak için 
evlerine sığınmışlardı. Birden 
hiç bir ateş edilmemişti.Tayya
recilerin altında uyumuş gibi 
duran bir küçük köy vardı. 

hassa cephe gerisi ahalisine 
karşı olmuştur. Dağılmağa ça
buk ahşan askerlerimiz bun
lardan az müteessir oluyordu. 
Yegane mahzuru, kolları ge
celeyin harekete mecbur etmek 
oldu. IJk aylarda harekat sür
atle yapılmadığı ve ay ışığı 

olan geceleri beklemek müm · 
kün olduğu için o zaman bu 
mahzurun da pek ehemmiyeti 
yoktu. 

vermek zaruri idi. Cebhenin 
en şimal kısmı Ras Kassa'nın 
başkumandanlığı alhnda idi. 
O, diğer üç Generalle birlikte 
hareket ediyordu: Ras Seyum, 
Ras lmeru ve Decaz AyaJeu. 

işte mükemmel olmadıklarım 
söylüyebilirim. 

Fakat bu hususi vaziyette gös
terdikleri ihtiyatsızlığın sebebi 
ıahsen bizi vurarak müdafaaya 
tehlükeli bir darbe indirmekti. 

TAYYARELER 
Düşman tayyareleri daima 

çok yüksekten uçmuştur. Dağ
ların tepesinden çekilen kur
şunların yukarı kanadlara isa
beti alçaktan uçuşu ispat et
mez. Şimal cephesindeki dağ
lar Senuyen dağları kadar 
yüksektir. Bazıları dört bin 
metreyi aşar. Bazı tayyarelerin 
kendilerinden daha yukanda 
yer almış nişancıların attıkları 
mermilere hedef olmaları şaşı
Jacak bir şey değildir 

Uçuşlar çok yüksekten yapıl
dığı için tarafımızdan düşürü
len tayyarelerin mahdud sayıda 
kalması bundan ileri gelmiştir. 
Eğer alçaktan uçsalardı, adi 
tüfenkle bile birçoğunu düşü
rürdük, cephenin her t<trafında 
hatlarımız üzerinde 18 tayyare 
parçalanmıştır. Ekserisi kurşun 
isabetiyle. 

Bazaları Oerlington topJan
mızın mermilerile düşürülmüştür 
Bu silahın tesirini şahsen mü
şahede ettik. Eğer elimizde bu 
toplardan daha çok olsaydı 
düşmanın tayyare faaliyeti çok 
az olacaktJ. Fakat bir taraftan 
kaybedilen diğer taraftan kaza
nıldı. Yüksekten uçtukları için 
tayyareler her da_ğ tepesi üze
rinde yerleştirdiğimiz gözcüler 
tarafından görülür ve tehlüke kıt 
alarımıza haber veriliyordu .Işa· 
ret boru vasttasiyle veriliyordu. 
Düşman için kıymetli bir işa
ret olan ateş ziyasından istifa
de habra 2elemezdi. 

raflar edildi. Fakat çok geç· 
meden, askerlerin gizlemesine 
ihtimal olan kiliselerin bom
bardımanı emri verildi. Harb 
bakımından Jüzum:iUZ olan şu 
nefret verici hadise görüldü: 
Kadınlar, çocuklar, ihtiyar ra
hibler ankaz altında eziliyor, 
diri diri yanıyordu. Biricik ci
nayetleri dünyada olmak ve 
mukaddes bir yere iltica etmiş 
bulunmaktı. 

DiNE MERBUTiYET 
Bu hadiseler zaten yapanlar 

tarafından tanınmıştır. Habeş 
milletinin dinine ne kadar 
bağlı olduğunu bildiği için bir 
beyannamesinde Mareşal Ba
doğliyo: "Yıkılanı tekrar yapa
cağım!., demiştir. Fakat tekrar 
yapılamıyacak bir şey vardır. 
Bu da mert bir düşmana karşı 
beslenebilecek olan hürmettir. 

Fazla olarak bu cinayet 
aym zamanda ilme karşı bir 
cinayetti. Her kilisede geçmiş 
.zamanların biricik şahidi olan 
vesikalarla dola bir kütüphane 
vardır. Bu kitap!arın bazıları 
sanat, edebiyat, fen kıymeti 
bakımından vatikan, Paris 
Londra müzelerindeki en gü
zel eserlere faiktir. 

Eski kiliseleri süslüyen re
simler de başka. Öyle resim
ler ki bunlardan bazılarile Av
rupa müzeleri de iftihar edi
yorlar. Habeşistan, Bizans sana
tının son k>mıldanmalarına şa
hid olan bir yerdir. Böylece bir 
daha ele geçemiyecek hazine
ler harab edilmiştir. 

Diyecekler ki ! - Ne çıkar ! 
Harp harphr ve üzeri saman 
kaplı bir kilise bizim S[arptalti 

Tam bu sırada vaz'ı hamleden 
bir kadın, evinde yalnız olduğu 
için, yardım aramağa çıkmışb. 
O dışarıda iken tayyareler yük
lerini bıraktılar. Kulübeleri yak
tılar, her kesi mahvettiler. Anne 
kapıs1 önüne serilmiş, o anda 
ölmüştü. Köyde arhk yaşıyan 
kimse kalmadığını Ranıyorduk. 
Fakat oraya vardığımızda yeni 
doğan yavrunun sesini duyduk. 
Bu, dünyada yalnız kalan bir 
kız çocuktu. 

Öldürülen çocuklara gelince, 
bunlar sayısızdır. Bazıları, hiç 
yaralanmadıkları halde, bomba .. 
ların infilakı altmda korkudan 
can veriyorlardı. 

Fakat askerlerimiz kendileri 
için yeni olan bu ıstıraplara da 
alıştılar. Bombardıman~ar, mu
hariplerimiz tecrübeleştikçe, 
her gün tesirini kaybediyordu. 

MiTRAL YÖZ ATEŞi 
Tayyarelerin mitralyöz ate

şine gelince bunların tesiri he
men hemen sıfırdı. Her istika
mette yerleştirilen ve uçuşu 
işkal etmiyecek şekilde endaht 
zaviyesi hesab edilmiş olan ma• 
kinelerle bile, elde edilen neti· 
celer yapılan masraflarla müte
nasib değildi. 

Bu da kolayca anlaşılır: 
Avakta iosanlara aakuli olarak 

Fakat sonraları, ordununAdis 
Abebaya doğru ric'atı esnasında 
ileride görüleceği gibi, bu müt
hiş bir mahzurdu. 

Askerler, iptidadan, kendi
lerini gizlemekte büyük meha .. 
ret kazandılar. Bu hem bir 
oyun, hem bir tabye idi. Bir 
kaç saniye içinde ağaç göv
delerine yapışarak, kayalara 
yapışarak, deliklere girerek 
kendilerini gizlemekle kaJmı

yarak düşmanı infilak madde
lerinden ibaret yükünü boşalt
mağa ve ayni zamanda yanlış 

haber getirmeğe mecbur etmek 
için onu aldatmak lazım gel
diğini de anlamışlardı. 

HAY AL TABURLARI 

Hakiki ordunun yanında bir 
manken ordusu vücud buldu. 
Bunlar, sopalarla, sahte mitraJ
yö.zlerle, çinko toplarla müsel
lah hayal taburları idi. 

Diğerleri kadar, belki diğer
lerinden ziyade bombardıman 
edildiler ve ekseriya Habeşle
rin, beklenmedik yerden orta
ya çıkarak müessir harekette 
bulunmasına imkan verdiler. 
Dahası var: O kadar fakir 

ve barba o kad;ır elverişsiz 
olan Habeş tayyareleri de ge• 
niş mikyasta 

11 
artıyordu 11 • irti

bat tayYar.eleri nereye inerse, 
itina ile gızlenen biricik kıy
metli tayyareden başka yere 
dikkati çevirmek için, kumaş 
parçalariyle sahte tayyareler 

Bu cebhedeki hareketlerden 
günü gününe haberdar olmakla 
beraber, Ras Kassa'nın bizzat 
izahat vermesini tercih ederiz. 
Zira bizim yalnız yazı olarak 
g5rdllğümüzü o, kendi gözle
rile görmüştür. 
Şoa ve Bagemdon vallsl 
Ras Kassa'nın izahatı 

İtalyanların ilk darbesi Ras 
Seyum ve 30000 neferi tara
fından karşılandı S. M. impa
rator ona demişti ki: 

- llkönce, İtalyanlar daha 
hududu geçmeden, bir günlük 
yürüyüş mesafesine çekilecek· 
siniz, sonra temas hasıl olunca, 
lazım oldukça geriliyerek düş
manı memlekete çekecek ve 
hareket üslerinden uzaklaştıra
caksınız. 

Ras Seyum harbın ilk iki 
ayında böyle yapb 

ikinci teşrin sonlanna doğ· 
rudur ki imparatorun emriyle 
30000 askerin başında ben de 
harp mıntakasına geçtim. 

Ras Seyum solda son teşrin 
ba~ndanberi, Senyen vali~ 
DecazAyaleyuya ve 5000 kişilik 
ordusuna dayanıyordu . ilk 
kanun ortasına doğru, Go

Eritreli askerlerden değil, 
fakat beyazlardan bahsediyo
rum f ister muntazam orduya, 
ister faşist milislerine ait ol
sunlar! 

Süngü beyaz asker için ya
pılmamıştır ve kendi gözümle 
gördüm! Beyazlar, yan taraf-
larında bir süngü çıktığı vesi• 
lesiyle, h~men kudretli mitral .. 
yözleri bırakıvermişlerdir. 

Hasımların yavaş yavaş bir
birine yaklaştıkları muharebe· 
lerde, bizim askerlerimiz iler
ledikçe ltalyanlar zaifliyorlardı 
ve ric'at hattını korumak için 
daima arkalarını düşünüyor

lardı. 

Bu anlaşılır bir iştir. 
ltalyanların karşısında bulu

nan adamlar o adamlardı ki 
onlar da geçen asrın muhare
besinden ve hatta biç bir mu• 
harebeden beri biç değişme

mişlerdi. Bunlara en hayret ve
rici icatlar karşısında bile dai· 
ma aynı suali soruyorlardı: 

- Bu hangi taraftan devri-
Iebilir? 

TANKLAR 
Mesela tanklar. Askerlerin 

ekserisi ömürlerinde ilk defa 
olarak görüyorlardı bunları.Ba-
zıları Adis - Abebad3, fakat 
uzaktan, görmüştüler ve o zaman 
harp meselesi yoktu. 

Onlara demişlerdi : 
- •~OtW ]/ltr/U -

Bir sıhhiye memuru 
aranıyor 

cam vaJisi Ras lmero, bizim 
Bagemdör eyaletiıiıizden ve , 
Semyenden geçerek 25000 ne
ferle geldi ve hemen Şirenin 
istirdadına girişti. isti yenlerin, Tepe köyde kü

çük Mendres müteahhitliğine 
müracaatları. 

Bütün bu orduların mevkii 
iyi ve tabiyesi sade idi. 

ltalyanları en cenub mevki
Jerioden, başlıyarak Eribe hu-
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..... ... ... 11 ' 
Gapi ... 1ra1 ........ açık 

......... ilim: 
Açak aıtanaa ile ..,.,. '". 

tlecek pJrİ ..-.. • ol-
d.jıı: . 

On bet parça tapuya &Rrbut 
t.rlamn 60 hissede 54 hiuenia 
103680 hissede 53280 hisseli. 

GaJri menkullln bulunduğu 
-..ki: 

Salihlinin Tepecik Ye ~ 
Pftliği arazisinden olap ma· 
kir k&ylerde klin Şabat 936 
tarih Ye 115-117 ve 120-122 
- 128-136 numaralarla blpura 
._bat 15 parça tarla olup hu· 
d.tlan: 

1 - 115 No. ile tapuya 
laailı tarla: T ekkeniıin kabris· 
.... ve Adala tariki ve kokar 
Jemiı ve Halil tarlalan ile 
..ı.dut olup 91 hektar 9000 
•tre murabbaı tlzeriae b11tk 
.., 1000 d&allm muadilidir. 
Beher dönlmlae 2 lira kıp1et 
takdir edildiğille gire tama• 
.... 2000 Jira la,...t takdir 
edilmif demektir. 

2 - l 16 No. ile tapura 
llailı tarla: Sakalla climitri tar· 
... ye tarik Ye İazh göl ve sahi· 
hi senet temeuiik tarlaları ile 
.. hdut Ye 12 lıektar 8660 metre 
-...bbaı üzerine kayıth olup 
140 dönlm muadilidir. Beher 
MnO.ilne 2 lira kıymet takdir 
edildiiine ılre tamamına 280 
.. takdir edilmiı demektir. 

3 - 117 No. ile tapaya 
batla tarla: Ark ve Tiirkmen 
•iıh •e Çalbh tarlası ve 
Tlrkmen tariki ile mahdud ve 
81 hektar 7910 metre murab
baı 6zerine kayıdh olub 890 
claa&m muadilidir. Beher d&
• ..__ 2 6ra kıymet takdir 
e411Wiiine gire tamunma 1780 
lira kıymet takdir edilmit de
•ektlr. 

t - 120 No. ile tapaya batla 
..._ bryeai ve koca 

Oaaıan deı ma ela laenclek ve 
salaibi t,.,, .. 
..ıaw Y• 
metre murabbaı keriae ka11dla 
olab 900 dlaim muadilidir. 
Beher danOmllne 4,5 lin lay
aıet takdir edilclitine pre ta• 

--· 4050 lira 1a,.et tak
dir eclilmiı demektir. 

5 - 121 No. ile tapaya 
batlı tarla: Derbeat umap ve 
aakalh Dimitri ve aallibi Maecl 
tarlaları ile malaclad Ye 88 
laekter 2240 •etre murabbaı 
laerine kayıdh olab 960 dl
•lm mucliliclir. Beher dhl· 
•Gae 4,5 lira kıymet takdir 
edildipae ııre tamamma 4320 
lira kıymet takdir edilmit cle
lllektir. 

6 - 122 No. ile tapuya 
'-ita tarla: Koca ahlat ve aa· 
kar otlu ÔllllU ve kokar ye• 
... tarlalan ile mabclatl n 12 
hektar 7100 metre murabbaı 
&zerine kayıdlı olub 900 dö
... muclilidir. Beher dini· 
....._ 2 lira kıymet takdir edil
cli;iDe pre tam1au• 1800 lira 
kl,..et takdir edil•it demektir. 

7 - 128 No. ile tapuya 
Latla tarla: Geri tepeıi ve hacı 
Jhrahim tarluı Ye tq köpril 
•e puar karyelİ tariW ile 
lllalulut ve 20 hektar 2180 
-.tre murabbaı l&erine kayıtla 
ohap 220 ..... muadilidir. 
Beher dan&mlae 4,S lira kır· 
•et takdir eclildijine göre ta
•aaaına 990 in kıymet takdit 
edilmit demektir. 

8 - 129 No. ile tapa,. 
'-tla tarla: Dildi laf .. san 
•• Deprmen arkın koca kaya 
._ aabibi ıenet " tariki im 
ile maabdut 22 laektar 9750 
llaetre murabb.a tııerine kayıth 
olup 250 d6n6m mudilidlt. 
e.1aer döaümüne iki llra kıJ• 
illet takdir edildiğine ıi>re ta· 
-•na 500 lira kıymet takdir 
tlilmittiı demektir. 

........ , .... .,., ......... 
Kemer tariki ile mahdat Ye SS 
hektar 1400 metre murabbaı 
llzerin• b11tlı olup 600 ilanla 
muadilidir. Behar ~llne 
iki lira kıymet takdir .. ü
jine göre tamUUDa 1200 lira 
la,.et takdir eclilmif demektir. 

10 - 151 No. ile tapuya 
bağla tarla: Köprü Ye hacı Ib
rahim tarlası ve Pu:ar karyui 
ve alaibi HDet tarlalan ile 
Mahdut Ye 9 bektar 1900 met• 
re murabbaı lzeriııe kaJıtla 
olup yBz dinim muadilidir. 
Beher döaümilae 4,S Iİl'a kıJ• 
met takdir edildiğine g6re ta· 
mamına 450 lira kıymet takdir 
edilmit demektir. 

11 - 132 No. ile tapuya 
batlı tarla: Tepecik sınırı ve 
Karakova Ye Biçerli sının ve 
tarikiim ile mabdud ve SS 
hektar 1400 metremarabbaı 
tberine ka11dla olab 600 dö
nilm muadilidir. Beher dinil· 
müne 4.S lira kıymet tak~ir 
edildijine g&re tamamına 2700 
tin kıymet takdir edilmit de· 
mektir. 

12 - 133 No. ile tapaya 
bağh tarla: Pazarköyü sının 
ve Tepecik ve ağıl mer'am ve 
tarikilm ile mabdad ve 45 
hektar 9500 metremurabbaı 
llzerinde kayıdlı olub 500 da
nlim muadilidir. Beher d&nil
mtlne 4.S 6ra kıymet takdir 
edildipe gire tamamına 2250 
lira kaymet takdir edjlmif de
mektir. 

ıs - 154 No. ile tapaya 
bağla tarla: Paıarkaryesi mer• 
uı ve Sara•lakayt1 ve Ali Ef. 
tarlalan ve tarikiAm ile mah• 
ducl Ye 42 hektar 2740 metre
murabbaı O.erine kayaclh olub 
460 d6nlm muadilidir. Beher 
d6nllm0ne 4.S lira kıymet tak· 
dir edildiğine gire tamamına 
2070 lira lo,met takdir eclil
mlf demektir. 

14 - 135 No. ile tapuya 
laaiJa tadar çap~ """1 •• 
ıc-alanı we Yaj O.er .tarla· 
lan ile mabdud ve 11 hektar 
280 metıemarabbaa llzerİDe ka· 
11dla olub 120 cllalm •aaclili· 
dir. Beher d6nllmllne 4.S lira 
karmet takdir edilcliiin• gire 
ta•••• 540 lira la1aaet tak· 
dir edilmit demektir. 

15 - 136 No. ile tapaya 
baih tarla: Miril701 tepeai ve 
yaibuan tariki ve poyraz ta
riki ve Tepecik karyesi ile 
maladat ve 56 Hektar 9780 
metre mnrabbu lzerine ka,..th 
olap 620 cl&nl• muadildir. 
Beher cl&nlm&ne 2 lira kıJ1Det 
takdir eclihliflae .... ._ .... 
na 1240 lira ka,.et takdir eclil
mİf demektir. 

Birinci artbrmama yapalacap 
yer, san, uat: 

Salihli icra daireai &alnde 
12-8-936 ılnl uat 14tea 16ıa 
kadar. 

ltbu gayri meakulleria art
brma ıartnameai 10-7-936 ta• 
rilıindea itibaren 930/1568 No. 
ile Salih& icra dairesinin ma· 
a,,.a .-runada Ye herk..U. 
glrebilmm içia açaktar. illada 
yullı olanlarclaa fala malimat 
alm•k itti,..._ İfba prbaeme
ye •• 930/l 568 dosya numara• 
aiy&.. memuriyetimize m .. caat 
etmelidirler, 

Artbrmaya lftirlk iç!•. rb· 
nda ,.za1a kıymetin ,..... 7,5 
aiıbetinde pey •eJ8 .un bir 
.._kanın teminat mektaba 
teyeli edilecektir. 

-130 No. ile tapuya batı. 
..,.. ..... Melmed •• A! • 

ipotek tabibi alacaklılarla 
diğer allkaclarlarm ft irtifak 
bakin abiplerbaia .. , ........ 
ı-.. k~rindeki haklanm laan
liyle falı ve ... .,. dair olu 
iddialanm ifl>a iJID tarilaiadea 
itibaren 20 gln içinde e't'l'akı 
müalHteleriyle Wrlikte memu· 
riyetimize bllclinaeleri lcabeder 
Akal takdinle haklan tapa Iİ· 
cıllile sabit olmadıkça ıabf be· 
~eJinia paylaf .. ••tl• laariç 
kıtırlar. 

G•terllea ..... ~ 

zmir Emraıı Sariye llastanesi 
Başhekim .ğinden: 

ll•ta•• 9S6 ..ıı •en•ine aid oa ayhk ihtiyaaad• .... 
;.da .. ve ....... " taL.iat &atlan ve muvakkat temiutJan 
yazıb etler ile aemi kok klmlll ihtiyaçları 20 gün mlddetle 
açık ebUtaei• k•muıtur. T.Wer fartnameleri he ..... has• 
tane 1-thekim&iinden alıb olmfabilirler, Eksilme SO temm•z 
936 perıembe gilnil saat 10 da Tepecikte Emraa Sariye Hu
taaesinde J&Pılacakbr. Muvakkat teminatlar1m aakicl Ye kır
metli enak olarak vereceklerin eksiltme gün... kadar vilayet 
Yezeıine yatarmalan lbamdll'. 
Mavakbt Talamiıı eclilea 
temi .. t 6at Miktar 
L. K. Lira Kilo CiD1i 
76 12 1015 35.000 Semi kok klmlrl 
78 75 1050 1000 KoJOll eli 
39 38 515 1.500 Kua ,. 
22 50 300 1.500 Dana ,. 
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lzmir MiUt Emlik müdürltlğüaclen: 
Dosya No. Un 
869 Barnova Dede sokağı 22 Mld ve taj numaralı S oda 

koridor mutbab avlu ve bedrumu müıtemil ev. 88 
757 Bayraldı Vipe sokağa IS .,_.,al 22 metre muraW. .. SO 
755 Taraa fİIDendifer caddesi SS taj Dwnarah 256,Q» .. tre 

murabbaı ana 150 
756 Turan Caferi Tayyar 14.&r:ajl 47 taj numarah 2101,40 

aaetre murabbaı ara 150 
752 Bayraklı Vişne sokağı 7 etki numaralı 96,59 metre 

murabbaı arsa '° 
751 Turan ,imendifer caddesi 57-138 numarala 1S2,06 metre 

murabbaı arsa 90 
750 Bayraklı Neaemea caddeli 60 No. tajla 230 metre 

murabbaı asa 90 
740 Bayrakh Haliliye ıokağı 20 eaki numuah 180,88 metre 

murabbaı ana 60 
147 Gldepe llamrll caddeal 559 eıki taj No. a. talataat iki 

oda feykaal iki oda anhk mutbah aylaya mDftemil eY 900 
~arağaç Parah k&prü Tram~ay caddesi 116-118 eski 

28-84 taj numaralı 180,61 metre murabaı ey ve dlikkin 700 
580 Burnovada Yıkık minare Bahçeli klrgir alıır 90CJ,09 

metre murabbaı 900 
Yukanda yazılı Yunaah emvalinin mtllkiyetleri m&nha11ran 

gayri miibadil benosile adenmek ilıere on gln mlddetle açık 
arbrmağa konulmuıtur. lhaleıi ~O Temmuz 936 Pazarteıi gilnll 
aaat oa beftedir. Alıcalann Milh Emllk mlldtlriyetine milracaatlan 

2115 (1442) 

ZAYi ittirlk edenler arttırma şarln a -
mesiai okumat ve llmmla ma-
11imab alm• ve bunlan tama· Mllıa tark mektebi id•cliaia
mu blMd et.it ad ve itibar -den almıı ofd'upm ıahadetna
ohmurlar. meyi i9pJi mef'llll dolaJlliyle 

U)İ e,teclliimi ilin eylerim. 
Tayin edilen umanda ..... • ıc.1111aka yala cadcleıll 

kir gayri menkuller iç defa No. 19 MUSTAFA 
batınldıktan IOIU'a ea çok ar- 2116 (1435) 
braaa ihale eclilir. Ancak art-
brma bedeı .u1ıu1men 1ıı,. Doktor 
metia ykde yetllif befİlll bul-

jllla rlc:laa• olu diter alacak• maz veya •tat latiyeaia alaca· amal Şat'ır 
hlar bahmupta bedel bmalann 
o gayri meablJFr ile temla 
edilaif alacat-Yecm_.. 
fula,a çakmaua en çok arta- 8ARAÇOCILU 
ranm teahhlcltl baki kahnak Memleket ha•aeai 
tlwe artbrma ıs gtln claba Dahiliye lllteb·-
temdit ve on befhaci ı&nl olan Muayenehue: lkiaci Bey-
27-8-936 glal api saatlerde ler -*•is 65. Tel S956 
yapılacak artbnnada bedeli Evi: Kaprtl Yapar ilkeleli 
aabf iıtiyeain alacağma rlc:haaı Berat apartuaam No. 6 

olan diter alaeakhlann o pyrl ~=:E:•:·:Ti:e:ilel;mijn=N=o=·=2=54S== 
menkuller ile temin edilmif • 
alacaklan mecmaandan fula,a 
çakaiak prtiyle en çok artıra-
na ihale edilir. Blyle bir bedel 
elde edilmeue ihale yapdam~ 
ve .. tq dOfer ve 2280 n\lma• 
ralı kanun latlklmlerine tem-
kaa ı•Yrl menkuller alacakla 
Dıerine kaaaai ipotek Ye borç 
ela bet aeae mlclMtle takllte 
rapt olunur. 

Gayrl menkuller kencll.m• 
ilaale oluun ldane derhal veJ8 
verilen mlhlet içinde ~ 
vermeae ihale karan falaola-
nan"' keacllıinclen enel ea 
ylbek tekllfde bahınan kimle 
anetmlf ol ... bedelle aiıaa~ 
raaolana-,raaolaMıırfe
T• ~ bedel beriacl• .._ 
ballli bir alaca bul._.aa ıaJri 
.......... 1ae .... o.a...~ 
mlcldetle artbrma7a ~b 
en çok artıraaa ibale ~· 
iki ihale aruandaki fark ve 
geçen dnler için % S de• 
heaap ofunaeak faiz ve dite' 
zararlar aynca h1ikme hacet 
k•lmak•ıın memuriyeti••ce 
alladan tahsil olmam. 

o. bet parçadan i.,.,. olup 
pbrıda g&ıterilen pyrl _.. 
kuller mezktir g6n ve ...... e 
Salihli icra dairesi &nlliıc1e " 
itba illa •• tleterilea ........ . 
~-dain.i.c1e ...... p . 

DOKTOR 

Hulôsi Erel 
Sinir bastalıklan 

Mütehassısı 
Puarclan mada her gla 

ep.. .... llri.ci .,.. 
aobfında 81 numarala ••· 
yenehaneainde hutalarmı 
kabtal eder. ( 3436 

lznalr beledl,...ndw 
60 Hra a,hk lcreti bmir be

• ..,.. &yalJat • L.Jlpliii 
içia 18 Temmu 936 Cumartui 
gln& talipı. ............ 
9 ela belediye dairesinde ml
aabalta imtihaa ,.,...cakbr. 

Aakerliiiai 1ıpm11 Orta .. ,. 
Liae mu•m&.n kaba! eclllece• 
iiaclea imti..._ perkea: 

1 - Orta Mektep veya Lise 
tahadetname& 

2 - Alk•lik ff8ikuı 
3- S.w.t ...... 
Gl.teriı.ek fUlbr. Ba n· 

•aiki lmtill•na parken gllte
'-•Yealer imtillıu kabal edil-

• 
•ı!IM:eldir. 

14 .. 

r·ırxıt ... TlJ"'L i-Ml 
• • : •• ~~ill ............................................................... ~ 

R 
A 
D 
y 

o 
M 
u 

Çinkl Radyolin dişleri temizler, beyazlabr, onla -
ra saA'lamhk verir. Diş etlerini kuvvetlendirir. ,. ................................................................................. , 

i Fakat günde iki defa kullanmak şartile § 
• • .................................................................................... 

- Anneciğim, neye 
çekiyor~un? Bir kaşe 

GB i 
beyhude baş ağrısı 

p i 
Al da hemen kurtul! 

................................................................................ 
i la laaclea '-t ajnlmrun. en ıiddetli dit atnlanaa : 
1 : 
5 f&fllacak derecede ltlraUe geçirir : . : ................................................................................ 

Türk hava kurumu (Ma) Akhisar 
şubesinden: 

Akhiar Tayyare IİDem .. 1-8-936 tarihindea itibaru iç ... 
mlkldetle icara verilecektir. 

o..le 30-7-936 tarihinde aaat 15 de Akhisar Tlrk hava n· 
.,.. ... beli biauuada ppılaeaktar. 

Artırma we IUle ..,._.etilll pmek iıtiyenler lmair, llUi1& 
ft Ak...,. Tlrl: .... karama ~•e mlwt etmılllirler. 

10-14-19-22-26-30 2090 <t"4) 

İzmir Emrazı Sariye hastanesi baş 
hekimliğinden: 

Haataaenin 19S6 yıla- 11 a,.k ihti1aaaa aid apjMla Cİll9 
•• miktarlara ve talımiai fiatlan •e muvakkat temiutlata ,_... 
malatelif ilati1açlanam açık ek .. eli 10 tin middetle t..Ud .,,b,.,.. 

Talipller ............. w p IWtane bq heki•&tiadeia 
olrayabilirler. Ekailme 14 ....._ 936 aala ........ t 10-
Tepecikte Emraa IUİJe ....... ..-.. JapdaCalrbr. M_...at 
teminatlanm nakit ve7a ka,..t& ewak verecek olularm ekalb::ıe 
g!\nllne kadar villyet vuneıine yabrmalan li11mdar. 
Tahmin edilea Miktan Muvakbt teminat Cilllİ 

flab kilo lira kanat 
L K. 
ıoı 25 
455 
187 50 
520 
185 
156 90 

1290 
sso 
420 
60 

120 
50 

100 
150 
162 50 

4500 
2000 

15000 
400 
600 
600 

12009 
5500 
2800 
800 
800 
200 

1000 
1400 
1300 

7 
32 
14 
23 
13 
11 
96 
41 
31 
4 
9 
3 
7 
ıı 
12 

60 
65 
06 

72 
77 
75 
2S 
15 
80 
60 
75 
so 
25 
11 

K• batda1 iL~ 
PirİllÇ .... .,. 
Od• 
Sadepjı 
Saban 
Tos teker 
Ek .. birinci 
Slt 
Yap,t 
Patates 
Kara .... 
Tue bamye 
Taze fualye 
Padacan 
Domates .,, 



Sahffe " 

Açık artırma ile 
fevkalade büyük 

satış 
12 temmuz 936 pazar günü 

sabah saat onda birinci kordon 
caddesi 328 numarada Alsan
cak vapur iskelesi karşısında 
pansiyon Vidoriye aid fevkala
de mobilyalar açık artırma 

suretiyle satılacaktır. 
Maundan mamul fevkalade 

zarif yatak odası takımı, şifon
yerala dolap, tuvalet, iki ko
midioo, ve karyolası, cevizden 
mamul lüks büfe, kar"! yemek 
masası, ve altı maruken san

dalye, iki koltuk Amerikan 
kanape, iki koltuk dört sandal
ye, Avrupa mamulatından 

ipekli kanape takımı, maun 
portmento, maun tek kapılı 
aynalı doiaplar, tuvaletli ko-

midinolar ve tuvaletler, divan 
yataklariyle beraber, lüks maun 
karyolalar somya ve yatakları, 
orta masaları, muşamba san
dalyalar, porselen lavabolar, 
lke kısa karyolalar, yatak 
ve yorganlariyle beraber, elek
trik avizolan, elektrikle iıleyen 
çalgılı Amerikan saatı, pera
kende Avrupa sandalyeleri, şık 
salon gramofonu 35 plakiyle, 
Singer dikiş makinesi, kabart
ma maun kadifeli kanape takı
mı, Avrupa hasır kanape ta· 
kımları ve masası, gayet zarif 
ve nadide bir çift Japon va· 
zosu, muhtel\f yağlı boya ve 
basma tablolar, portatif bezli 
koltuklar, Avrupa mamulatın· 
dan güzel bir buz dolabı, eta
jerler, Avrupa mamulatından 
küçük Amerikan yazıhanesi, 
portatif sedefli kanape, Am· 
per markalı altı lambalı rad
yo, lüks orta masaları, büyük 
aynalı askılık, oval küçük ve 
büyük kuşlu aynalar, iki kişilik 
nikel kısa kesme karyola ve 
somyası, camlı orta masaları, 
ceviz etajerli muşamba kanape, 
sarı ve lacivert kadifeli kana
peler, bezli şezlonklar, kamış 

kanape ve iki koltuk, Ameri
kan kanape ve iki koltuk ve 

dört sandalye, muhtelif sigara 
masaları, Obermair markalı 

Alman piyanosu, muhtelif eta
jerler, şimine aynaları, Kayseri, 
Tebris, Uşak, Demirci halı ve 
seccadeler ve kilimler, ve sair 
birçok eşyalar müzayede sure• 
tiyle satılacaktır. 

Satış peşindir fırsatı kaçır· 
mayınız. 

Türk müzayede salonu müdürü 
1-3 (1424) 

Türkofis lzmir 
şubesinden: 

Fuarda inşa edilecek olan 
(2743,49) lira bedeli keşifli 

Trakya paviyonu 25 Temmuz 
936 Cumartesi günü saat 16 
da açık eksiltme ile Türkofis 
müdürlüğünce ihale edilecektir. 
istekliler şartname, keşifname 
ve projeyi lzmir Türkofis mü-

dürlüğüne müracaatla görebi
lirler. Bu iş için (205,77) lira
lık muvakkat teminat akçesi 
yatırmak veya bu mıktarda 

Devletçe tanınmış muteber 
bankaların teminat mektubunu 
vermek lazımdır. Taliplerin eh
liyeti fenniye vesikalarile bir
likte söylenen gün ve saatte 
müracaatları ilan olunur. 

10-18 2086 (1430) 

izmlr sicili ticaret me
murluğundan: 

Hasan Kurtoğlu ticaret un· 
vanile lzmirde Osmaniye cad
desinde 63 numarada Manifa· 
tura ticaretini yapan Hasan 
Kurtoğlunun işbu ticaret unvanı 
ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 1738 numarasına 

kayıt ve tescil edildiği ilin olu-
nur. 2088 11336) 

YENi A811t t0 Temmuz ıeae 

MEYVA ' TUZU 

En hoş meyva tuzudur. lnkıbazı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi Beyoglu • İstanbul 

lzmir C. Müddeiumumiliğinden: 
lzmir Ceza evinde bulunan mahkum ve mevkufların 936 mali 

yılı sonuna kadar yirmi bir bin 800 lira muhammen bedelli bir 
senelik 960 gramdan ikinci nevi ekmek ihtiyacı kapalı zarf 
usuHle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 17-7-936 Cuma günü saat 15 de lzmir Ceza 
evi Müdüriyet makamında yapılacaktır. 

2 - Talipler ayın 17 inci Cuma günü bir saat evvel yüzde 
yedi buçuk muvakkat teminat makbuzu ile teklif mektuplan 
Müdüriyete teslim etmiş bulunacaklardır. 

3 - Şartname istenildiği takdirde ceza evi Müdüriyet maka
mından abp okuyalirle~ 

28-2-6-10 1901 (1337) 
' -..;- .. ' . , . .. .. . 

• 

ALAŞEHiR -----S .A. R. I :K:. I Z 
ILICALARI AÇILDI 

BanyoiarJa otel kısmmda mühim tadilat yapılarak 
ziyaretçilerin her türlü istirahatleri temin edilmiştir. 

.. Cild, Sinir, Böbrek ve Roınatizma 
Haatalıklarmın yegane kat'i tedavisi 

S..A.FlI:K:.IZ 

ILICALARIDIR 
Alaşehir istasyonuna on dakika mesafede olan ve 

şehrin içi sayılan bulunduğu mevkiin hava ve manzara 
itibarile olan hususiyeti şayanı kayıttır. 

Sıhhatını korumak istiyenler her halde ALAŞEHiR 

SARIKIZ 
ılıcalarından ve suyundan istifade etmelidirler 

Fiyatlar gayet ehvendir. 1 - 10 (1088) 

MiJli Emlak Müdüriyetinden : 
Dosya No. 
422 Yol bedesteninde 18 numaralı dükkan 
858 Darağaç Demirhane sokağında 29 eski 23 taj 

No. lu ev. 
620 Bu'-'a aşağı mahalle uzun sokak 63/67 eski 51 

yeni numaraJı arsa. 
80 Ikiçeşmelik Asmalı rnescid sokağı 175 eski 

153 yeni numaralı dükkan. 

Lira 
46 
18 

4 50 

60 

104 Göztepe Abdülezel sokağı 26 eski 20 taj No.lu ev 104 
Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin altı aylık icarı on gün müd

detle arlırmağa konulmuştur. ihalesi 20-7-936 pazartesi günü 
saat 15 dedir. Taliplerin Milli emlak müdüriyetine müracaatları. 

2114 (1441) 

imi .............................................................. . 

IZMiR YüN Mensucatı 
ı 

Türk A. Şirketinin 
• 

- uma~ ~ n ~ ... 

1.,arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kunıaşJar: 

SAGLAB 
mammam•mm 

:zABit, 
mı ıru c t 1 ~ tW1 

, , 

. VE Y~Y;ztJıYBa 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

~~J~l~i~t~ SATIŞ YERLERi • WJJ3ıwJJjjjjl 
:::::::::::::::::: .. :::::::::::::::::: 

s;g~ck~::r:d~a ŞARK HALI T. A. Ş 
~::~fıı~~i~:ı:- F AHRi Kandemir oğlu 
A~;;'lz':frdeSa~~:A:';:lliz:l 
Kardeşleri ve 

t&2V..22Z7"..r...U~ 

Zayi 
31 • 5 - 932 Tarihinde ve 

255,254 numar1:11ı makbuzu it
halat gümrüğünden aldım. Mez· 
kur makbuzu her nasıl ise ka
zaen zayi etmiş olduğumdan 
yenisini çıkaracağımızdan es
kisinin hükmü kalmadığını ilan 
ederiz. 

Satvator Haim vekili 
Abraham Haim 

2104 (1438) 

lzmir Birinci icra Memur· 
luğundan : 

Bir borçtan dolayı tahtı hac
ze alınan 1933 model Fordson 
markalı uzun açık kamyon şası 
15-7-936 çarşamba günü saat 
onda lzmir Basmane civarında 
Bulvar garajında açık arttırma 
suretile müzayedeye çıkarıla
caktır. istekli olanlar o gün 
ve saatta yukarıda gösterilen 
yerinde hazır bulunmaları ilan 
olunur. 2094 (1437) 

IZMIR İKiNCi HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

lzmirde Katiboğlu Mustafa 
bey tarlasında ağa bey soka-

Devlet Hava Yolları işletme idaresi 
Alım Satım komisyonundan: 

Ankarada istasyon cıvarında, eski koşu meydanında yaptırıla
cak betonarme Tayyare hangarı için 46500 lira bedel tahmin 
edilmiş ve inşaat kapalı zarf usuJile eksiltmeye konulmuştur. 

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

26-30-5 - 10 1849 (1314) 

lzmlr Belediyesinden: 
- 1 - lzmir ve civarında 

be!'!diye tarafından işletilecek 

otobüsler için ilk parti olarak, 
4 veya 6 silindirli tam dizel 

motörlü 20 ilci 24 kişilik ve 
şehir yollarında çalışan tipler-

den olmak üzere sekiz aded 
Komple otobüs kapalı zarfla 

münakasaya konmuştur. 

2 - Beherinin bedeli mu-

cuma günü saat 16 da şehir 

meclisinin tasdiki şartına bağlı 
olarak lzmir belediyesi daimi 
encümenince yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat dört 
bin iki yüz elli liradır. 

6 - Nakden verilecek temi-
nat akçesi ihale tarihinden as
gari bir gün evvel belediyeden 
alınacak fiş mukabilinde iş 
bankasına yatırılacaktır. 

ğında 24 No. lu hanede Osman 
kızı Hasibe tarafından birinci 
sultaniye mahallesinde Şabani
ye sokağında 9 No. h evde 
oturan kocası Mehmed oğlu 
Ali aleyhine açmış olduğu 
boşanma davasının tahkikatı 
sırasında: müddeialeyh Alinin 

• hammeni yalnız gümrük resmi 
7 - Teklif yapacak firmanın 

otobüsler hakkındaki bilumum 
katalog ve teknik resimlerle 
broşür, plan ve izahnamelerini 
ve yedek parça katalogunu ve 

gösterilen bu adresten çıkıp 
nereye gittiği bilinmediği ci-
hetle kendisine tebligatın ila
nen yapılmasına ve dava arzu
hali suretiyle davetiye varaka
sının bir nushasının da mah· 
keme divanhanesine asılmasına 
ve muhakemenin 11 - 9 • 936 
Cuma günü saat 10 na bıra
kdmasına karar verilmiş ol
makla müddeialeyhin o günde 
ve saatta lzmir ikinci Hukuk 
mahkemesinde asaleten hazır 
bulunması veya bir vekil gön
dermesi aksi takdirde hakkın
da gıyap kararı çıkarılacağı 
Hukuk usul muhakemeleri ka
nununun tebligat faslına tevfi
kan tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

2102 (1439) 

belediyeye aid olmak şartiyle 
lzmir belediyesi itfaiye binası 

önünde teslimi şartiyla yedi bin 
beş yüz ve hepsinin altmış bin 
liradır. 

3 - Mali ve fenni şartname
leri üç lira bedel mukabilinde 

lzmir belediyesi makine ve 
elektrik mühendisliğinden teda-

rik edilir. Taşradan isteyenler 
şartname ve posta ücretini 
peşin göndermelidirler. 

4 - ihale, 31 temmuz 936 
Cinsi Mikdarı 

fiat listelerini vermesi mecburi
dir. 

8 - iştirak için 2490 sayılı 
kanunun tarifi dairesinde ihzar 
edilmiş teklif mektuplarını ihale 

tarihi olan 31 temmuz 936 cu
ma günü azami saat 15 e ka
dar lzmir belediyt! reisliğine 

vermelidir. 
12,20,30,10 1628 (1098) 

Tutan 
Yumuşak beygir nalı 1000 geyim 210 
Kara beygir mıhı 15000 aded 
Beyaz beygir mıhı 200 kutu 
Merkeb nalı 900 geyim 
Merkeb mıhı 150 kutu 

82 50 
110 00 

72 00 
82 50 

557 00 
Yukarıda cins ve mikdarı ve hizalarında bedeli muhammeni 

yazılı eşyanın açık eksiltme ile ihalesi baş katiplikteki şartname 
veçhile 17-7,.936 cuma gününe temdid edilmiştir. iştirak için 42 
liralık muvakkat teminat makbuzu ile söylenen günde ve saat 
on altıda encümene ~elinir. 2113 (1445) 

YILMAz· RAKISI 
VÜCUDUNUZA SIHHAT VE MiDENiZE IŞTİHA VEREN YEGANE 45 DERECELiK NEFiS RAKIDIR 

lzmlr umum acenteaı : Emirler Ç&11111 kartumda Mıbcalar HOSEYIN BAHRl, SEKiP mlakirat depo8u. TELEFON : aaee 



--.... Temmuz ı•ae 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDA~ 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru 27 ha

ziranda gelip yfikOnll tahliye
den sonra Burgas, Varna, 
köstence limanlan için ytik 
alacaktır. 

HERCULES vapuru 29 ha
ziranda gelip 4 temmuzda An
Vers, Rotterdam, Amaterdam 
ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORIENT Linien 
NORDLAND mot&rtı olyevm 

limanımızda olup 25 haıiranda 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 
Copenhai, DanlZİi, Gdynia, 
Goteburg, Oılo ve lskındi· 
havya limanlara için yük ala
caktır. 

HEMLAND motörn 6- tr·m· 
lhuıda beklenmekte olup yü· 
klin& tahliyeden sonra Rotter
dam, Hamburg, Copenbage, 
Dantıig, Gdynia, . Goteburıt 
Oslo ve Jskandinavya limanları 
İçin yük alacaktır. 
SERvıcE MARiTiME ROUMAIN 

PELEŞ vapuru 3 temmuzda 
gelip 4 temmuzdft Pire, Malta 
Marsilya ve Barselone hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

11•vlunlardaki değifikliklerden 
•centa mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilit için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasmda FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
tdilrnesi rica olunur. 

>-Telefon: 2004-2005-2663 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Mu7~fter Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Haatalannı her gün sabah 

saat dokuzdan bqbyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
nurnralı muayenehanelerinde 
kabul ederJcr. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

{•dar memleket hastaneainde 

- => 

N. V. 
W. F. H. Van Oer 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE UNIE 

G. m. b. H. 
TINOS vapuru 7 temmuzda 

bekleniyor. 11 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

CHIOS vapuru 11 temmuzda 

bekleniyor. Bremen, Hamburg 
ve Anventea yllk çıkaracaktır. 

ANGORA vapuru 20 tem

muzda bekleniyor. 25 teııw:ıuza 
ktadar Anvers, Rotterdam,Ha111 
burg ve Bremen limanlarına 
yük alacaktır. 
~ 

Amerikan Export Lineı 
EXMISTER vapuru temmu

zun nihayetine doğru bekleni· 
yor. Nevyork için yilk ala· 
cakhr. 

•I IXI ı• 
Den No11ke Middelbaalinje 
( D.S A.S Spanıkelinjen ) 

OSLO 
SARDINIA mot6ril 20 tem· 

muza doğru beklenmekte olup 

lskenderiye, Dieppe DOnkerk 

ve Norveç limanları için yiik 
kabul edecektir. .., .. 

Service Maritim Roumain 
Bugarest 

DUROSTOR vapuru 9 tem
muzda K6ıtence, Sulina, Galas 
ve Galatz aktarması Belgrad, 
No•isad, Budapest, Bratiılava, 
Viyana ve Linz için yük kabul 
edecektir. 
~ 

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

Budapeıt 

SzEGED motörü 13 temmu
za doğru bekleniyor. Belgrad 
Novisat, Budapest, Bratislava 
Viyana ve Lioz için ynk kabul 
edecektir. 

Vapurlana isimleri, gelme 
tarihleri •• nawlua tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhOde Ki
riıilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

lzmirliler lstanhuldanerede buluşurlar 

Beyo vlunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
•• 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt .. 
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Aakerl otelinin milea
sisidir. Kırk bir senelik tecrlbeli idaresini herke• 
bilir. lstanbulda her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Bftttln bu fevkalAdeliklere ilAYetea fiatlar 
m&thiş ucuzdur 

Ferit Diş .macunu 
Diıleri inci ıibi beyazlabr 

1_;iız ve diş bıfzıs11bhası içia 
Uınlu biltiba evsUı haizdir 

Büyük tlhn 

15 kuruştur 

Ferit 
Diş Fırçası 

Sıhhi 
Sağlam 

Zarif YC 

çok l.IC'uıdur 

M.DEPO / 1. , 

S. Ferit Eczacı başı Şifa eczanesi 

YENi ABIR 

Oliver Ve Şü. 
LIMİTET 

• ı• Doktor 

Fahri Işık Vapur Acentası 
CENDEU HAN BlRİNCi 

KORDON TEL. 244J 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

GRODNO vapuru 25 hazi· 
randa beklenmekte olup Londra 
ve Hull içiu yük alacaktır. 

lzmir Memleket Hastanesi 
Roatkea mntehaı•11 

Her Nevi RONTKEN 
Muerenalerı 

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda beklenmekıe olup Li
verpool ve Glası-ov için y6k 
alacalı.tir. 

Ve Elektrik Tedeavileri 

DRAGO vapuru temmuz or· 

Yiirtiyemiyen ve bilhusa 
RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
Ue KEL tedavileri yapalar. 

talarında Londra, Hull ve An
versten gelip yllk çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra, ve Hull 
için yOk alacaktır. 

ikinci Beyler sokak fınn 
karş111 No. 25 
T elefonı 2542 

M LESBIAN vapuru 15 tem· 
muzda Liverpool ve Svanaea· 
dan srelip yUk çıkaracaktır. 

H 3. (182) ...................... : .. 
~elip yük çıkaracakhr. 

Deutıcbe Levanto .. Linie 
TOFIA vapuru 25 haziran

da ffamburg, ve Bremenden 

NOT : Vürut tarihleri. va
purların i•lmleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

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

lzmir Şubesi 

Bllylik Kardiçab ban altında Numara 6 
TEIEfon - 3560 Telgraf • ANTANBAR 

Deniz, Kara, Meaajeri, nakliyatı gilmrllk ithallt ve 

ibncat komiayon itleri yapar 
TOrkiyenin bilumum liman ve istuyonlannda ıube ve 

acenteleri bulunan geniı teıkilltlı bir kurumdur 
16-26 (1223) 

......•....•..•............ , ............••......•.....••.•...•....... 

TAZE TEMiZ UCUZ 
llAC 

HAMDİ NÜZJ.IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Blylk Salebçi oğlu hanı kartııında 

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

Akciğeri olmayan her hay
vanı &ldOren keskin Flitlerin 
pek çok çeıitleri, ufak bü· 
yük kutularda, şiıelerde ve 
dakmeıi ehven fiatJa satılır. 

Mev•İmİ geçmek üzere 
olan ve hepinize lizım naf
talini almakta biraz acele 
ediniı. 

Kullanıtla ve dayanıldı Füt 
tulumbalan, •ivrilinek milca· 
deleıi için her evde bulun· 
ması mecburi olan mikrop 
öldllrOcü mazot, asidfinik, 
karaolin ile g6ktaı, benzin, 
alkol, her nevi asid, okıijen kaynağı için karpit, ıu, macun 
ve buiday taneıi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

(40) renk ilzerine Kız markalı methur "Arti" kumaı 
boyaaını unutmayınız. 

Kolonya, dit macunlan, krem, kokulu aabunlar ve daha 
pek çok çeıitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
u· rasınlar, her halde memnun olacaklardır. Telefon: 3882 

Emllki Milliye Müdllriyetinclen: 

63 Karataı Halil Rıfatpaıa C. 308 eski Nu. lı dOkkln 
64 Karantina Nazmiye S. 16 dki Nu. ı. ey 
66 Göztepe Akı6z S. 811 O eski " " 
67 Darağaç Sepetçi S. bili Nu. lı SS14 metre M. arta 

halinde bahçe 

Lira K. 
11 so 
63 

117 
18 

72 Kemer caddeainde 127 Nu. h kahvehane lSS 
75 Kahramanlar Meydan S. 7 eski Nu. lı ev 62 

Yukarıda yazılı emvalin birer senelik icarlan on hq gln 
müddetle arttırmaya konulmuttur. ihalesi 16· 7-936 Perıemb'lll 
güoü saat 17 dedir. Taliplerin miUi P.tnllk müdOriyetine mllra• 
caatları. 1-1 O- 1928 [13S7) 

•• 
Odemiş Uray başkanlığından : 

Y ıllıiınıo muhammen kıy•eti 600 lira olan şehir gazino ve 
bahçeıi 1 aiustos 936 dan 31 ikinci kinun 939 sonuna kadar 
30 ay müddetle açık arttıraıa ıuretile icara verilecektir. ihale 
15-7-936 çarpmba günü saat 14 de yapılacakhr. Şartnamesini 
görmek istiyeoleriu belediyeye müracaatları ilin olunur. 

9-1 o 2073 (1426) 

-

8ultztn kendi kabahabnızdır, Zira dl,ıerinııt 
thmel etdlnlı, bunlara iyi bakmadınız, halbuki , 
bunden dahı kolay bir ''Y yoktur, zıra bu 

thtiyıet temin edecek bir PERLOOENT en 

ir• dit mecunu vırdw .• 

-·-~ .. ~ -..1ow..~&J., f. ~ ""'~ "~ , ·(ti. 

ya.« ~ ""14N ~ ü,L~ ~ ··..C:'-"'~ . 

:PEALODENT 
. -------- -

'!f'ne • 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlannı. traı sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan aa
bşlar için lzmirde Salihağa hanmda umum acentelik Nefi 
Naci ve j. C. Hemsi'ye müracaat ediniı. 

Postı. Kut. 224 Telefon 34&S 

Fenni 

ECZANESi 
• ... J • 

HiLAL ECZANESi 

HER NEVi FENNi atlztOK 
Altın, nikel, yal, eJektroviz, aelloloit bas baga her tlirltl çer

çevelerle pantoskopik. silindirlik, siferik, iki milırakh, uı.aktaa 
veva yaknıdan her türlü gözlükler, tayyare ve ıoför göılllklerile 
guneş ve toz gözlükleri, ile bütün opkatmin bütün icabatı. Göı 
hekimleri için muayene kutuları, alat ve edevat dep_osu 

TOPTAN ve PERAKENDE 

DAIMON 
Masa vantilitörleri 

1936 senesinde en ıon icat edilen bu wantilltörler üç adet 
eille işler. Bir saatta bir kuruştan daha az sarfiyat yapar. 
Bankalara ve yazıhanelere, evlere hastahanelere ve her 
-yerde llzım olan bir ihtiyaçtı... ~il~as~ aa~tta bir ku~uş 
flbi az sarfiyat yapmaıı tasarruf ıçın bır harıkadır, Tavsıve 
ederiz. 

Satış yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 
28.9 udemi•li Hüaeyin Hütnü 
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• 
. 1 

A i komis 

Dantzig, 9 ( Ö .R ) Hari-
cıye nazirı Bekle görüşmek 

üzere Varşovaya gitmiş olan 
Lehıstanın Dantzig umumi ko
miseri Papi buraya gelmiş ve 
ayan meclisi reisi Greiseri ziya
ret ederek bir teşebbüste bulun
muştur. Pdt ajansına göre Papi 
Greisere, Dantzig nizamahnın 
bir taraflı olarak değiştirilme
sine ve serbest şehirle Lehis
tan arasındaki ticari münase
batm normal inkişafına mani 
olunmasına Lehistanın asla razı 
oJmıyacağını bildirmiştir. 

r 
• 
1 

... 
ca • 

•• em a ını 

Greiser cevabında ayan mec
lisinin fevkalade tedbir almağa 
niyeti olmadığını ve muhalefete 
karşı giriıilen hareketin ancak 
aerbest şehir kadro11unda kala
cağını temin etmiştir. 

Avrupayı heyetana getiren lelllüke.. Alma11 yığm/(llt Alma11 

Paris, 9 ( Ö.R ) - Havas 
Ajansı Dantzig meselesinde 
aasyonal sosyalist partisinin 
hareketinde bir değişiklik ol
duğunu ve bunun Leh sefiri
aia teşebbüsünden ileri geJdi
jini kaydediyor. Leh sefiri ge
~en pazar günü General Gö
riug'le g6rüımüşUl. Hitler Gre
iserin Cenevredeki tavrını tas
'fib etmemiş ve hatta onu ka
bulden istinkaf etmiş. 

GÜLÜNÇ MÜ? 
Londra 9 ( A.A ) - Daily 

Mail i'azetesi başmakalesinde 
Dantzig meselesinin halli için 
bir lngiliz - Fransız - Portekiz 
komisyonu teşkilini gülünç ve 
teblükeli bir adım olarak te
llkki etmektedir. Bu gazete 
diyor ki: 

Böyle bir tedbirin yegane 
Bebebi Mi1Jet1er cemiyetinin her 
hangi bir ihtiJih hal, her 
hangi bir tedbiri almak husu
sundaki iktidarsızlığıdır. An
laşmazlığın sebepleri hakkında 
dantzige gidip tahkikat yap
maya lüzum bile olmıyacaktır. 
Komisyonun mesaisi ihtilafın 
inkişafı üzerinde tehlükeli bir 
tesir uyandıracaktır. 

BiR ZiYARET 
Varşova 9 ( A. A) - Leh 

Ajansı bildiriyor : 
Lehistan genel komiseri dün 

Danzig Senato başkam nezdin
de bir demarş yapmıştır. Ge
nel komiser Lehistan hükume· 
tinin Danzig statüsünün bjr ta· 
raflı tadiJine muvafakat etmi
yeceğini bildirmiş ve mer'i an
laşmalar çerçivesinden dışarı 
çıkan ve Lehistan teciminin 
Danzig limanı üzerinden nor
mal bir surette cereyanına 

teblüke koyan her türlü hare
ketin zaruri olarak Lehistanın 
aksülamelini doğuracağını ha
ber vermiştir. 

Senato başkanı Grayzer se
natonun istisnai kanunlar neş
retmek niyetinde olmadığı ve 
muhalefete karşı icraatın Dan
zig kanunlariyle tesbit edilen 
çerçive hududunu geçmiyeceği 
cevabını vermiştir. 

iT AL YAN GÖRÜŞÜ 
Roma, 8 (A.A} - Salahi· 

yettar mahafil ltalyanın Dan· 
zing meselesi de dahil olduğu 
beynelmilel bütün müzakere
lerin haricinde kalmakta devam 
etmekte olduğunu beyan eyle
mektedir. 

Ayni mabafil şunları ilave 
ediyor: 

Dant:ıig meselesindeki hattı 
hareketimiz dostane bir bita
raflık olacaktır. 

Ayni mahafil Italyanm Brük
selde toplanacak Lokarnocu!ar 
konferansına iştirake he.nüz 
davet edilmemiş olduğunu ve 
hatta hareketinin bu davetin 
yapılacağı şekle bağlı olaca
ğını, çünkü ltalyanm Almanya 
hazır olmadıkça bu konferansa 
iştirakten imtina edeceğini 

beyan cvlemektedirler. 
iktisadi mahafıl ltalyanın ha

rici ticaretinin hiçbir zaman 
zecri tedbirlerin tatbiki deve
sinden evvelki haline dönmiye-
ceğini beyan etmektedirler. 
ltalyanın ticaret müvazenesi bu 
tedbirlerin tatbikindenberi bü· 
yük bir salaha mazhar o1muş-
tur. Bundan başka Habeş 
imparatorluğu 1 tal ya için 
yeni bir mahreç teşkil et
mektedir. ltalya bundan sonra 
yalnız kendisinin müşterisi olan 
memleketlerden mübayaatta 

EK Yakın 
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Mi,el Zevakonun dünyaca meşhur eserlerinden 
üçüncüsünü okurlarımıza takdim edeceğiz 

Borjiyayı ve Pardayanları seve seve okuyanların bu yeni 
ıaheseri merakla bekliyeceklerinde şüphe yoktur 

..................... 
Bu iki tefrikayı okuyanlar Mişel Zevakonun heyecanlı 

eserler serisinden olan üçüncüsünü kaçırmamalıdırlar 

~ 

bu!unacakhr. Halihazırda ltal- meselesinden bahseden Mor- leceğini tahmin etmektedir. 
yan sanayiinin meydana getire· ning Post gazetesi yakında Serbest şehre ait olan bütün 
bileceği hiç bir mal hariçten mezkur şehirdeki Millatler Ce- meselelerin doğrudan doğruya 
satın · alınmıyacaktır. Italyanın miyeti ili komiserliğinin ilga Almanya ile Lehistan arasında 
siyasetinin nazım prensibi mü· edileceğini ve resmen muhta- halledileceği söylenmektedir. 
tekabiliyet esası olacaktır. riyeti haiz bir Dantzig arazisi Lehistanın Danzigdeki şimdiki 

BiR T AHMIN ihdas ve bu arazinin Alman- iktisadi hakları muhafaza edi-
Londra, 9 (A.A) - Dantzig yaya tabi imiş gibi idare edi- cek ve Almanlarla münaseba-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ····•·················•••········································· 

Kapitülasyonlar kalktı 
Mısır, kapitülasyon zencirini kırarken 

bir hayata hazırlanıyor • 
yenı 

lngiliz - Mısır 
kıt'aları 

Londra 8 ( A A ) - Resmi 
mabafil, Kahireden lngilizlerle 
Mmrhlar arasında yapılmakta 
olan müzakerelerin memnuni
yete şayan bir şekilde cereyan 
etmekte olduğunu beyan et· 
mektedir. Bununla beraber bazı 
meseleler, bilhassa Sudan me
selesiyle Mısırda oturan ecnebi-

. Jere aid şahsi ahkam meselesi 
henüz halledilmemiştir. 
Aynı mahafil müstakbel iti

Jafnamenin Kabiredeki İngiliz 
askerlerinin yavaş yavaş çeki
lerek Süveyş kanalı mıntaka-
sında ta~şi~ edileceğine dair 
ahkamı ıbtıva edeceğini ilave 
etmektedir. 

Mısırlılar lngiliz askerlerinin 
Mısır arazisinin bir noktasın-
dan diğerine naklini kolaylaş
tırmak için yolların süratle ya· 
pılmasını istemektedirler. lngi-
liz mevzilerini takviye etmek 
için Süveyş kanalı mıntakasında 
yeni bir lngiliz hava üssülha-

anlaşması 
Süveyş'te 

mucibince lngiliz 
teksif 

MISlr par/nmmtosu toplantı llalinde 

rekesi vücuda getirilecektir. 
Resmi mahafil yeni itilafların 

lngiltere i!e Mısır arasında da
hası kı bir askeri mesai birliği 
tahakkuk ettirmek sayesinde 
lngilterenin Mısırdaki vaziyetini 
takviye edeceği mütalaasında 
bulunmaktadırlar. 

Kahire, 9 ( A.A ) - Maliye 
nazırı dün büdceyi meb'usan ı 
meclisine tevdi ederken kapi
tülasyonlann ilga edilmiş oJdu
ğ~n~ bildirmiş ve şöyle de
mıştır : 

Ecnebilerin istifade etmçkte 
oldukları mali imtiyazların kaf
fesinin ilgası maddesinin hü· 
kumet programının başında 
yer alacağını resmen beyan 
ederim. 

Maliye nazırı hükumetin ka
pitülasyonların ilgasından sonra 
irad ve veraset vergileri ihdas 
edeceğini ıöylemiştir. 

Londra, 9 (A.A) - Avam 
kamarasında lngiliz - M1&1r mü-

olunuyor 

zakerelerinin halen ne vaziyette 
bulunduğu hakkında sorulan 
suale cevap veren dış işleri 

müsteşarı Gramborne demiş
tir ki: 

Şimdiye kadar murahhas 
heyetleri arasında konuşmalar 
vukubulmuştur. Müzakerelere 
lngiliz fevkalade komiserinin 
Kabireye dönüşünü müteakip 
yeniden başlanacaktır. Şimdiye 
kadar yapılan konuşmalar mu
ahedenin maddeleri üzerinde 
cereyan etmiş ve kat'i bir an
laşmaya daha varılamamıştır. 

Kahire 9 (A.A) - Finans ba· 
kanı meclisteki bütçe nutkunda 
yabancılardan vergi alınması 

için 1931 de yapılan semeresiz 
gayretlerden de bahsettikten 
sonra MISlnn büyük Britanya 
ile milyonlarca masrafı müstel· 
zim olan bir ittifak akdetmek 
üzere bulunduğunu ve bu yükü 
yalnız Mısırlılara yükletmek 
haksız olacağını söylemiştir. 

topları 

tında ameli hiç bir değişiklik 
olmıyacaktır. 
Almanyanın Danzigi sadece 

Alman camiasına idhaJ etmeği 
tercih etmekte bulunduğu an
cak bu şeklin Lehistanca ka
bul edilmiyeceği Hitlerin ise 
Lebistanın dostluğuna fevkal
ade bir kıymet vermekte ol
duğundan dolayı bu noktada 
ısrnr etmiyeceğ-i söylenmekte
dir. 

Dail Mail yazıyor: 
Danzig'deki gergin vaziyet

lerin sebebleri artık herkesçe 
maJümdur. Bu sebebleri keşfet• 
mek için oraya tahkik komitesi 
göndermek ve mevsimsiz bir 
müdahale ile bu gerginliği 

artırmağa hiç de ihtiyaç yok• 
tur. 

Londra 9 (Ö.R)- "Morning 
Post,, gazetesine göre Alman
Leb müzakereleri Dant.::g vazi
yetinin tamamiyJe değişmesini 

intaç edecektir. MiJJeUer ce• 
mi yeti fevkalade komiserinin sa
lahiyeti ilga edilecektir. Serbesı 
şehir mahaJJi muhtariyetle 
idare edilen bir Alman toprağı 
halini alacak, fakat Lehistanın 
ikbsadi hakları muhafaza edi• 
lecektir. Serbest şehrin Lehis
tanla münasebetleri değişmi .. 
yecektir. Fakat serbest şehrin 
statüsünün tatbikinden mes'ul 
olan Milletler Cemiyeti fev• 
kalide komiserinin bahisdo 
yeri kalmıyacaktır. Dantzig 
meseleleri Almanya ile Lehi.-
tan arasında doğrudan doğru· 
ya halledilecektir. ,, 

Alındığı tarihten bir ay 
sonra ödenmeğe baş

lanılmak üzere 

6 AYDA 

Haraççı 
ardeşler 

Mobilye evinden, en son 
model nıob "iye t emin 

edebi!irsiniz. • 
Fırsatı haçırmayınız ~ .., ____ _.r 


