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1 Dün gece 1 
HAKKI OCAKOGLU 

A:SC>N":E: ŞE:FLA.i:T:i 
Devam müddeti Türkiye için IHariç için 

Sendik . . . . . . . 1800 2500 
Altı mılık-:. . . . . 7no - UJ()O 

ISTANBULDA 
3 saat devam eden 

bir yangın oldu 
TELEFON : 2697 

Cmullm·iyetin Ve Oıım1ıu·J"i11ct Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar S-iyasf Gaeetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

itülesko bir noktaya işaret etti 
• • g r 1 ~r 

i -
d. 

ER iSTEYEN BOGAZLARDAN GEÇEMIYECEK) 
Kooperatif ere 
Kat'i bir istikamet 
vermek lazımdır 

Türk çiftçilerini refohe ulaş
hracak vasıtalardan biri de 
kooperatifciliktir. Toprak ürün
lerini ucuza mal etmek, istih
sal edilen maddeleri, df"ğer 
fiatla elden çıkarmak için ye
tiştiricilerin kooperatif birlik
lerinde yer almalanna ihtiyaç 
vardır. 

Kooperatiflerin, kooperatif
ciliğin Türk köylüsünün umumi 
hayab üzerindeki müsbet rolii 

' tamamen anlaşılmış bulunduğu 
cihetle bu nokta üzerinde fazla 
tevakkufa lüzum görmüyoruz. 
Esasen lktısad Vekaleti de bu 
ihtiyacı duymuş, muhtelif mah-
ullerimiz için müteaddid koo· 

peratifler vücuda getirmek 
ve mevcud kooperatifleri 
devlet himayesine mazhar 
kılmak hususunda Kamutaydan 
icab eden salahiyeti almışhr. 
Hatta bu kanunun tatbikatına 

aid talimatname hazırlanırken, 
kooperatifçiliği ülkü edinmiş 
bazı yurddaşlar tarafından ku
rulmuş olan kooperatiflerin or
takları toplanarak bu baptaki 
kanunun hükümlerine uymak 
için, çıkacak talimatnameye 
göre hareketlerini tanzim ede
ceklerini hükumete bildirmiş
lerdir. Devletin kendi hakla
rında alacağı himaye tedbir
lerinden 'üphesi bulunmıyan 
çiftçiler, çıkacak talimatname 
hükümlerini önceden kabulde 
asla tereddüd göstermemişler
dir. Bu hareket, kooperatif ül
küsünün kuvvetini ve hükümete 
karşı beslenen itimadın büyük
lüğünü ifade eder. 

Bu noktayı böylece tebarüz 
ettirdikten sonra işin tatbikat 
sahasına geçebiliriz. itiraf et
nıeliyiz ki kanunun mevcudi
yetine talimatnamenin hazır

lanmış bulunmasına rağmen 
henüz ortada müsbet bir faa
liyet yoktur. 

Çünkü iktisat vekaleti, hangi 
cins mallarımız için ne şekilde 
kooperatifler kuracağına dair 
kanunun kendisine bahşeyle
diği takdir salahiyetini kullan
rnamıştır. 

Bu gecikme belki yeniden 
kurulacak kooperatifler ıçın 
büyük zararları mucib olmzyn
bilir. Mesela üzümcüler gibi. 
Zira iktisat vekaleti üzüm mah
sulünün korurıması iç.in bazı 
idari tedbirlere başvurmuş 
bulunuyor. Muvakhot tedbirleri 
Yarnı esaslı bir şekilde kurula
cak olan kooperatifler istihfaf 
edebilir. Halbuki müesses 
kooperatifler için vaı.iyet hiç te 
böyle değildir. 

Onlar büyük b:r tereddüt 
- So11u 2 tncı salu/ear -
Bal~>. C>cako~ı·u. 
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KONFERANS KISA BiR T ATIL YAPTI . 

Fransız, lngiliz ve Romen baş delegeleri talimat 
almak Üzere Montröden ayrıldılar 

Konferansın akıbeti Pazartesi günü anlaşılacak 

lstanbul, 10 (Yeni Asır - 1 

Telefonla) - Muhtelif baş de
legelerin talimat almak üzere 
Montröden ayrılmaları üzerine 
konferans muvakkat bir dur
gunluk devresi geçirmek mev
kiindedir. Benim hususi görü
şüme göre konferansın akibeti, 
Pazartesi günü yapılacak umu· 

mi içtimadan sonra anlaşıla
cakhr. 

Pazartesi günü yapılacak 

celsenin en büyük manası, bu 
tatil aralığından istifade edile
rek yapılacak diplomatik konu~ 
ma ve temasların ne dereceye 
kadar müspet bir netice verdi
ğini anlamnk olacaktır. Bu
nunla beraber tetkik ve tahrir 
komiteleri bugün mesaisine 
devam etmiştir. 

Dün diplomatik görüşmeler oldu 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-~-~-~-~-···~- Titülesko lngiliz delegasyonu-

Roma11ya dış bakam 7ittilesko, Y111Za1Z ve Sovrct baş de/e.f!e/tllle xöıüşüyoı 

lngiliz projesinin müzake· lik edilmiştir. Dünkü celsenin 
resi sırasında yalnız ticaret en mühim hadisesi Romanya 
gemilerine aid madde kabul dışişleri bakam Titüleskonun 
edilmiştir. Diğer 25 madde mühim bir noktaya temas eden 
muhtelif sebebler tahtında ta- şayanıdikkat işareti olmuştur. 

nun Cenevre ve Montröde iki 
tllrlil siyaset tatbik ettiklerine 
işaretle bunu şiddetle tenkid 
etmiş ve vuzuh istemiştir. 
Titülesko beyanatı sıras1nda 
tezimizi hararetle müdafaa et
miştir. 

Şu dakikada Parlsten 
verilen bir habere göre, 
konferansın aklbetl h k
kında çıkardan betbına

ne haberler mUbalega
hdır ve konferans nor .. 
mal f&kllde mesaisine 
devam edecek kudreti 
muhafaza etmektedir. 

ISTANBUL 10 (Yeni Asır -
Telefonla ) - Montröden bil
diriliyor: 

- Sonu 7 inci sahifede -

AMERIKADA MÜTHiŞ 
SICAKLAR YÜZUNDEN 

• ••••••••••••••••••••••• 

245 
Kişi öldü 

MUteharr-lk bir köprUnUn 
demirleri hararetten eridi -

Nevyork, 10 (A.A) - Sıcak 

dalgası şimdi şark sahillerini 
müteessir etmektedir. Hararet 
gölgede 44 santigrattır. Son 
günlerde bütün Amerikada 
168 kişi hararetten ölmüştür. 

Halem nehri üzerindeki iki mü
teharrik köprünün demirleri 
hararetin tesiri ile inbisat et-
miş ve kapanmamıştır. Bazı 

mıntakalarda yağmur yağmış
tır. Fakat Amerika meteoroloji 
bürosu hararetin yarın daha 
2iyade artacağım haber ver
mektedir. 

Nevyorlc, 10 (Ö.R) - Sıcak 
dalgası Amerikanın her yerinde 
tesirini yapmaktadır .Şehirlerde 
oturamıyan halk deniz kenar
larına ve sayfiyelere akın et
mektedir. Amerikadaki ölüle
rin ı:ıayısı iki yüz kırk beşe 

baliğ olmuştur. 
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Çete aaliyetİ Lokarno konferansı toplanıyor 

. ltalya, Almanyanın sözünden çıkamı-
Ha~e~ler Adıs: Ab<:ba yacağı için konferansa iştiraki meşkiik 
trenını uçurmak ıstedıler 

ltalyan kuvvetleriyle 
müsademede ölenler 

yapılan 
vardır 

/tafran lıakimirrttni kabul edell Jtobrş yerlilt'li 

Romn, 10 (A.A) - Salahi- lunan miktarı yani dördü geç-
yettar mahafil Habeşistanın memek~e olduğunu ila"t'e et-
vaziyeti hakkında telaş uyan- mektcdırler. . 

. . . Roma 10 ( A.A ) - Resmı 
dırıcı haberlerın neşredılmesı· b' t bl•w H b 1 • ·n 

• 1 • .. "h ır e ıg, a eş çete erını 
nın Italya fı eyhıne muteveccı yiyecek ve içecek yüklü iki 
bir manevra olduğunu beyan treni yağma etmek maksadiyle 
etmektedir. bu ayın altısında Adis-Abeba 

Bu mehafil diğer taraftan ile Cibuti arasındaki demir-
Lekemti tecavüzünde ölenler yolunu ve telgraf ve telefon 
miktarının resmi tebliğde zikro- - Sollu d~rdündl salli/ede -

Jtalyall propagonda 11azm Dino, Ko11t Volpi ile görüşüyor 

Paris, 10 (Ö.R) - Lokarno 
konferansı arifesinde Alman
ya ve ltalyanın alacakları va
ziyet bilhas!!la fikirleri işgal 
etmektedir. Almauya ve Italya 
arasında yeni bir irtibat hasıl 
olmuş gibidir. Bu irtibatın dü
ğüm noktası Viyanada bulunu
yor. Almanyanm Avusturya 
ile münasebetlerini ıslah için 
bir anlaşma yaptığı muhakkak
tır. Diğer taraftan Berlin ve 
Roma arasında da doğrudan 
doğruya mühim bir faaliyet 
vardır. 

ltalynn ekonomik teşkilatına 
riyaset eden Kont Volpi Ber
line varmış ve Alman Ekonomi 
bakanı ve Rayşbank direktörü 
Şaht tarafından kabul edilmiş· 
tir. Italyamn Brüksel konfe
ransı arefesinde Fransa ve ln
giltereye karşı vaziyetine ge
lince; Van Zeeland tarafından 
Alrnanya mUstesna olmak üzere 
lokarno muahedesini imza 

eden devletlere Brüksel kon00 

feransına iştirak için davetname 
gönderildiği malumdur. Ancak 
bu muahededeki imzalarına 
sadık kalan devletler arasında 
yapılacak müzakere neticesin· 
de lüzum görülürse Almanya 
da davet edilecektir. 

lngiltere, Fransa, ve Belçika 
daveti önceden kabul etmiş
lerdir. Italyanın cevabı hala 
bekleniyor. ltalyanın işi nasıl 
telakki ettiğini anlamak için 
18 Haziran tarihine dönmek 
lazımdır. O tarihte., Eden avam 
kamarasında, ltalyan zaferile 
vaziyetin aldığı şekil üzerine 
lngiliz hükümetinin kendi rolünü 
bitmiş saydığını, kollektif ola
rak alınan tedbirlerin tatbiki 
için her şeyin yapıldığını, bu
nunla beraber zecri tedbir
lerin gayesine varmadığının 
emrivaki olduğunu söyliyerek 
habeşistanı kurtarmak için hiç 
bir devletin istemediği bir 

harptan başka çare kalmadığını 
bildirmiş ve lngiliz hükumeti
nin :zecri tedbirlere artık lüzum 
kalmadığı kanaatında olduğunu 
bildirmişti. 

Ertesi ğün Fransa hükumeti 
bu karara iştirak etmiş ve va
ziyet hakkındaki mülahazaların 
zecri tedbirleri kaldırmağı za
ruri kıldığını kararlaştırmıştır. 
Bundan sonraki hadiseler ma
lumdur. Milletler cemiyeti zecri 
tedbirlerin kaldırılmasına karar 
vermiştir. 

O vakit Fransanıo ltalyaya 
karşı hattı hareketi meselesi 
mevzuabahs olmuştur. Fransız 
mahafili bu hususta şu i~ahatı 
veriyor: 

Fransa miJletler cemiyeti 
paktından ileri gelen taahhüt
lerini bila kaydü şart tatbik 
etmiş, Cenevrede kararlaştırı
lan tedbirlere iştirak etmiştir. 
Bunlar arasında Akdenizde 

- Sonu 3 nrti Sayfada -



Kooperatiflere 
--~ Kat'i bir istikamet 
vermek lazımdır 

- BaştaTafı 1 ınci sahi/ede -
ve kararsızlık içinde çırp1nı-
yorlar. Aydın incir m&tahail· 
leri kooperatifini ~ıe alalım. 

Hemen Türkiyeye koopera
tif mefhumu girmemit ve ka
nunlarda yer almamış iken 
" Kooperatif Anonim Şirketi " 
,U.i gülünç bir nam alhnda 
llsulan bu teşekkül çok şerefli 
bir maziye sahiptir. Yı1.luca Ye-
mit çarşısında Tirk köylüsünü 
boğmak iıtiyeolerle çarpışmlf, 
incircilerin büyük bir kısmını 
korumağa muvaffak olmuştur. 
idealist adamlar elinde iocirci-
lik için başlı başına bir mev
cadi yet ifade eden bu teşek· 
kllü her türlü sanmblardan 
korumak zarureti vardır. Bu 
kooperatifin ortakları da diğer
leri gibi lktisad vekaletinin 
kendilerine vereceği istikamet 
dairelincle çalif1Dak karannı 
almış bulunuyorlar. Yarın ne 
şekle gireceklerini bilmiyen 
ortaklar kendi mevcudiyetlerini 
adına bugOo eaash adımlar 
atamamaktaclırlar. lstihaal mev
aimi yaklasmlfbr. Tereddiit ve 
kararsızlıkla bu tetekktllü zaafa 
uğratmak yazık olur. 

Nerede kaldı incir mahsulü 
için alınmış idari tedbirler de 
mevcut değildir. Binaenaleyh 
m&atacelen iktisat vekiletinin 
takdir salahiyetini kullanmasına 
mlieues kooperatifler hakkın
kındaki lrarannı bildirerek ka
nuala talimatnamenİll tatbika
tına baılamuına şıddetle ihti
yaç vardır. 

~ak..k.ı C>ca.k.ol!!;ıu.. 

•• • • • • • • 
Eğlence yerleri 
Vilayet bir komisyon 
teıkiline karar verdi 
bmir ve civanndalri bar 

Kafe Şantan, gazino " kah· 
vehanelerin umumi şartlan ile 
ne gibi malzemeyi ihtiva etme
leri lizım geleceği hakkmda 
yeniden tedkikat yapılması vi
IAyetce muvafık g1Srllm8ştlr. 
Bunun için villyet daimi endi• 
meninden bir aza ile hukuk 
itleri mftdürü ve emniyet mü
dür muavininden mtirekkeb bir 
komiayon teşkil edilmiştir. Ko
miayon derhal tedkilrata baş· 
hyacakhr. 

Burnovada 
bir hırsızlık I 

Dün öğleden sonra Burno· 
vada Parti bafkam Cemalnt 
hfiktlmet civanndaki evin~ bir 
hırsız girmittir. Bu urada ev 
halkı bahçede oturmakta idi. 

Hınız &at kata çakarak koa· 
so' un kilitli olan pdllü •ÇllUf 
ve bir alba aaatla b r mikdar 
pa•• ve bazı q,.tar vb uıa. 
Zabda " .... 7..-.le talaki
kata beşlamlŞbT. 

Valimiz Bergamada 
V aJi F az.b Giileç, düa refa

kabllcla Sehlaat Direktlna Dr. 
Cevdet Şakir S...acoğha oWu· 
;u halde Bergamaya gillllittir. 

KAml Dur9Ull 
lzmir meb'usu Kimil Duraun 

diD Koaya vapurile lataab•ldaa 
telarimiae aelmittir. 

Suçu 8ablt olmadı 
Sahtekirbk yap=·kls --~ 

n• Kutada•ı maliye tahsildarı 
Mutafaam ajır ceuda muha
kemesi neticelenmit ve RÇ11 

sabit olmadaiıadu berutine 
karar verilmiftir. 

Çiçerinin cenazesi 
MOSKOVA 10 ( A.A) -

Dia Çiçerinia cenaze merasi
mi yapdmıfbr. Nqm ,alalına 
.....aninden enel elif itleri 
k" • ı liji koaferam aalonan
da bO,ak bir yas mitiBgi ya· 
pıhmı ve bütim "-diplomatik 
bu mitiltce iftirik et.istir. 

tt Temmuz ca•a 

•• 

ŞEHİR HABERLERİ 
Uzüm 
Yağm1.1r ve 
doludan za; ar 
gören mıntakalar Gümrük ve inhisarlar 

Vekili yarın geliyor 
Pazartesi günü Tuzlada fabrikanın 

açılma töreni yapılacaktır 
Çamalb tualamnda inşaatı 

tamamen bitmiş olan ince 
sofra tuzu fabrikaıınan işletme 
tecrDbeleri tam bir muyaffakı
yetle neticelenmiştir. Fabrika
da un gibi beyaz ince tuz 

istihsal olunmaktadır. Türkiye
de ilk defa Çamalb tuz şeh· 
rinde kurulm111 olan sofra tuzu 
fahribsının açılma•na riyuet 
etmek üzere gümrük inhisarlar 
vekili Rina, bugthı Ankaradan 

Y etıi anlaşma 
Iktisad vekileti tüccar
lanm1z1n fikrini soruyor 

20-7-936 tarihinde Türki~
Yugoslavya arasmda mer'i tica
ret ve klering anlaşmasmm 

fesholunacağının Yuıoılavya 
büktmetine ihbar edilditini 
yazmıştık. Hükumetimizle mez
kur bükümet araıında yeniden 
yapılacak olan tİcaftt ft lde
rinı anlqmalan zeminine esu 
olmak üzere tüccarlarımızın bu 
husustaki fikir ve mütalaalarını 
bildirmeleri Oda tarafından 
alakadarlardan istenmiştir. 

Alakadar tüccarlar peyder· 
pey mütalaalarını birer rapor 
halinde Odaya bildirmeğe bq· 
lalDlf)arclar. 

1 ·-·····-Müddeiumumi 
Şotarln beraellnl istedi 

ıehrimiıe müteveccihen hare
ket edecektir. Vekilin refa-
katinde inhisarlar umum mil· 
dür& Mithat, Tuz mildürü Ca
vid ve kalemi mahsus müdilrü 
Htlanü bulunacaklardır .Vekil ve 
refakatindeki zevat yaran ak-
şam Ankara treniyle şehrimize 
gelecekler ve Basmahane istas-
yonunda kart1lanacaklardır. 
Pazarten glnü ıofra Tuzu fab
rikasının açılma töreni yapıla
cakbr. 

Bazı 

Ofisde 
değişiklik şayıa

lan var 
Ofis reisi doktor Mecdinin 

bqka bir vazifeye tayin edile
rek yerine Berfin Ticuet ko· 
miserimiz Avni Sakmanm ge· 
tiriJeceii Ye tehrimiz Ofis mil
dürü Ziyanın merkeze alınaca
ğı söylenmektedir. 

•••••••••• 
Türk- Çekoslovak 

Klerlng anla9masının 
esasları od ya blldlrlldl 

Türk - Çekoslovak klering 
anlqmuıaa aid olan talimat 
lzmir ticaret oduına teblii 
olunmuflar. 

Ba talimata gire kuru üzi1m 
fındık Ye laer 1e11e Çekc..lovak 
repa tarafnaclaa milbayauı 
taaldald edilmiı bulunan 1 
milyoa 2SO bia kilo tltladea 
gayri Tlrk meapli blth mala· 
auBer taka meft1111Du tqkil 

Menemende tüyler r ür
perten feci bir cinayet 
Katil altı senelik bir dil kavgasının _ 
intikamını almak için adamı öldürmüş 

Menemenin Tfirkelli köyünde 
Ali oğlu Emini pusu kur
mak suretiyle sopa ve taşla 

beynini parçabyarak öldürmekle 
maınun Mehmed oğlu yanbastı 
Hüseyin hakkında Menemen 
müstantikliği tarafından yapıl

makta olan tahkikat sona er
miı ve suçla lzmir Ajırceza 
mabkemesinde muhakeme edil
mek üzere şehrimiz hapishane· 
ıine getirilmiştir. Henüz 32 ya
şında bulunan yanbastı Hüse
yin bu cinayeti eski bir kinin 
tesiriyle işlemiştir. Tahki
kat evrakma göre Eminle 
Hiaeynin araıı 930 senesinden 
beri açıktır. O vakıt aralarında 
bir ağız kavg•11 obnDf ve Hü
seyin bundan fevkallde muğ 
ber olarak ötede beride Emini 
&ldüreceğini ılylemiş, hatta 
birçok defalar takib etmiştir. 
Fakat Emin daha kuvvetli bu-
Janduğundao Hüseyin mağlub 
olmak düşüncesile birşey yap· 
mağa cesaret edememiştir. 
Nihayet Eminin bir hafta hu· 
ta yatması ve zayıfhyarak kuv· 
vetten dOımesi tizerine vak'a 
ğ&nll yolunu beldemiı ve 
k&yde dere kenannda yolda 
puaaclaa birdenbire çıkmıt, 
llzerine ablarak eliadeki 
aopa ile bq.aa pddetle vur• 
... ve t..ydbmfbr. 

H&aeyin ba kadarla da kal· 
m11arak baldafu bayük ve 
ucu sivri bir lafla Eminin ba-

~ına vura vura kafa tasını 
parçahyarak beynini su halinde 
akıtmıştır. Emin derhal ölmüş 
ve bu hadiseyi Eminin akra· 
basından AbduJJah adında kü
çük bir çocuk g&rmOştOr. Bu 
çocuk ifadesinde vak'ayı şöy
lece anlabyor : 
-Halamın evine un götürmüş

tüm. Kendi evimize dönerken 
de. e kenarmda tenha bir yerde 
Hüseyin, amcam Eminin başına 
sopa ile vuruyordu. Amcam 
yerde yatıyor ve kımıldamıyor• 
du. Ağlayarak köye koştum. 
Köy odası yanında babama an• 
lattım. Çocuğun bu ifadesi üze
rine köylüler hep birlikte vaka 
yerine koşmuşlar fakat Eminin 
cesedi ile karşılaşmışlardır. Hü
seyin kaçmıştı. Emini ölmemİf 
zannile bqına su dökmek su
retile ayıltmağa çalışmışlarsa da 
az sonra başının delik deşik 
olduğunu görmüşlerdir. Küçük 
AbdulJabm ifadesi cinayet fa. 
ilinin meydana çıkmasını temin 
etmiştir. 

Adliye tahkikata gmşmiş 

ve delilleri birer birer topla-
mıştır. 

Hüseynin Türk ceza kano· 
nunun ölnm cezasanı ihtiva 
eden 450 inci maddesinin 3nn
cü ve 4 llncü fıkralanna glSre 
ağırcezada muhakeme edilmesi 
kararlaım11br. Hüseynin bu
günlerde muhakemesine baı· 
]anacaktır. ....... ,.. 

Son haftalar içinde üzüm 
mıntakalannda yaian yağmur
larla düşen dolu yüzünden 
bağlar b8%ı zararlara uğramış
tır. Onun için üzüm rekolte· 
sinin ilk tahminlerden daha az 

olacağı, fakat bu neticenin 
zaten dGnya üıOm istihsalitının 
lehimize olan vaziyeti karşı
sında liıftmlerimizin fiatlarınm 
çok iyi bir halde ve müstahsil 
lehine netice vereceği anleşıl
maktadar. 

Yapılan tetkiklere göre Ke· 
malpııanın Ahmedli köyündeki 
bağlarda yüzde altmı , Kasaba 
ve Salihlide yüzde 20, Mani
sada yüzde 1 S ve Akbisarıa 
Yayaköyü havalisinde yüzde 
seksen nisbetinde zarar husule 
geldiği anlaşılmıştır. 

Bunlara dair hazırlanan bir 
rapor alakadar daire tarafın· 

dan iktisat vekaletine gön· 
deri imiştir. 

••• 
Zabıta haberleri: 

Camide hıraazhk 
Şadırvaoaltı cimiinde namaı 

kılarken Malik oğlu Alımedin 
ceketi cebinden yüz kırk lira11 
çahomııtır. Hırsızlığın, sabıkalı 
Ahmed tarafmdan yapıldığı 
iddia edildiğinden araştırılıyor. 

MUnasebet•lzllk 
F evzipaşa bulvarından geçen 

Mehmed kızı Ayşcnin önü.ne 
çıkan Yusuf oğlu Ahmed : 

- Kimse ile görüşme sana 
başka ev tutayım, demiı ve bu 
yüzden aralarında kavŞ{a çık· 

mıştır. Ahmed, çakı ile Ayşeyi 
baldınndan yaralamıştır. 

lltçak 
Keçecilerde Stileyman oğlu 

lbrahimin (izerinde hir bıçak 
bulunmut ve zabttaea altnmlfbr. 

Esrar 
Menemen - Çiğli yolunda bir 

otob&sle bir kamyonun çarpıf
masıaa ve neticede jandarma 
Alıınıedin &lllmftne ve iki yol
cunun da yaralanmalarına sebe· 
biyet vermekle mamun şof&r 

et;:';::!;~mezkürmikdardaıd Kansını öldüren katilin 
tüttin satışmdan fazlası da 

Bat durakta sabtlcah Salibift 
üzerinde bir gram esrar l>u
lunmuştur. 

Alman Mehmedle şoför muavi
ni lbrahimin muhakemelerine 
diia ap cezada devam edil
miıtir. 

t0a~ask• gidrebilece~tir .• k" gazetecilerden şikiyeti 
a ar ıçmış ı ~ . . .. .. 

Kaıp sektesinden hayata Eszer muhakeme gızlı yapılırsa butun 

Kadını ba,tan çıkarmak 
istiyordu 

Tepecikte zeytinlik sokağın
da Feyzi oğlu Süleyman ile 
Raşit oğlu Sabit arasında ka
dın meselesinden bir kavga 
çıkmııtır. Süleyman Sabitin 
karısını kandırmak istiyordu. 

M&ddeiamumi muavini Şevki 
iddiasını serd ederek maznun
ların istemiyerek ölüme sebe

biyet verdikleri sabit olduğun· 
dan beraetlerini istemiştir. 

ğözlerini yummu~!.. hakikatları anlatacağını söyledi 
lacir.Jtı mevkiinde 45 yaşla-

Maznualardaıı lbrabim milda· 
faası için vekil tutacağını söy
lemit ve mahkemece dileği ka
bul edilerek muhakeme bqka 
bir güne bualolmııbr. 

• •• 1 ••••• 

Zavallı yavrucuk 
D•••• 41•t•r•ll boguldu 

Çamaltı bazlumcla feci bir 
kaza olmuttur. Tuzla da bulu
nu amele evlerinde oturaa 
Ahmed km 7 1...-da aababat 
deaiz kenanada oynarkma mu
vazeneaiai kaybetmİf ve denize 
diiterek bopl•llflur. 

Müddeiumumilikçe bidiae 
hakkaada yap1laa tahkikatta 
ortada suç pülememiı ve Sa· 
babaW. ceeediaia clefaiae rula
sat verilıaittir. 

TAYYARE 

rında olan bakkal lamail oğlu 
Süleyman oradaki gazinolarda 
rakı içerek sarhoş olmuştur. 

Fakat sarhoş olduktan sonra 
birdebire ayağa kalkmıı ve 
yere düıerek ölmüştür. Yapı
lan muayene neticesinde fazla 
alkol almak yilzihıden kalp 
durmuı neticesi olarak &ld6jii 
aalafllmaşbr. 

lnebulu faciası 
Pazartesi 111ullal1ttmere 

devam edilecek 
lnebolu faciasnaın mes'ulü 

sıfatile muhakeme altına alın
mıı olan Memed Ali kaptanla 
DenizyoUan ifletme ıefi Zeke· 
riya, lnebolu üçiiacti kaptanı 
Rami, birinci ve ikinci çarkçı
lan Salim ve Halidia muhake· 
melerine ônümllzdeki pazartesi 
giDii öjleden evvel devam 
edilecektir. 

.,., 
Ba hafta dahi edib VHıter H8gOllUft llmez eseri olap 

Harry Baur tarafından ibda edilen 

SEFiLLER 
iki devre 20 kısım birden 
FiYATLAR ,. - ao - ao KURUŞTUR 

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

- 19,30 cumartesi ve pazar g6nleri 13 de 

Tepecikte karısı Hamd yeyi mem. Muhakeme gizli olursa bunu hisseden Sabit Süleyman· 
kendisinden ayrılarak annesinin mahkeme heyetine açıkça söy- la kavga elmİf ve Sabit taıla, 
evine gittiği için bıçakla altı liyeceğim. Süleyman da demirle birbirini 
yerinden yaralayıb öldürmekle Katil Mehmedin bu ifadesi 
maznun marangoz Mehmedin üzerine mahkeme heyeti mü- başlarından yaralamıflardır.Her 
dün Ağırcezada muhakemesine zakerede bulunmuş ve muha- ikiıi de tutulaıuflardır. 
başlanmıştır. kemenin bundan sonraki lrıe- Boru hırsızları 

Cı'nayete aid bıçak mahke- · l d · · Kordonda eaki panayır ye-mının gıı i evam etmesını 
me salonunda maznunun gözü kararlaşhrmıştır. Maznun bu linde giren Şakir oğlu Hüseyin 
önünde bulunuyordu. Maznun oradaki havuzdan 47 metre gizli celsede izahat vermiştir. 
Mehmed, evvela okunan istin- Bazı phidler gelmemişti, uzunluğnda kurtwı boru çalar-
tak kararnemeıini dinlemittir. ken yakalanmııtır. 

onun için muhakeme başka bir 
Kararnamede maıormun Türk Kabahab tebligat 

k 4so · d _.__ barakılmıfbr. 
ceza anununua ncı ma - •- yapmakmlf •••••••••••• 
dai aaacibince t•ammOdea ci· Y enlden f811ltler dlnlendl Çulnıçqmede oturan Ali kızı 
nayet iflemekten idam cezaaa H&daverdi mot6r&ncle Receb Lütfiye kendisine bir celpname 
verilmek &zere muhakemesi kaptanla tlccar Halil ve CeUli teblii eyleyen Ferid'e hakaret 
isteniyordu. paralanna tama ederek lldlr• ve klifrettiiinden bakluacla 

Mazoan Mehmedin biiviyeti mekle maznun Oıman kaptula tahkikata başlanmııtır. 
teabit eclildi ve ae diyeceği Çipiaoz Alamedia muhakeme· . Çocuktan ne istiyordu 
sonddu. Meluaed •111en fO 91z· lerine atırcezada devam edil- Namazzihta Morahane soka-
leri slylecli: mittir. Dinlenen iki phid, ev- ğında oturan Akif luu Nevder, 

- Ben canavar değilim. Ga- velce motlrden yaralanmıt bir bakkal Ali Rızadan bet kuruı-
zeteler beni canavar diye ılı- laalde dinmlı olan Y _,_ luk sabun almış ve bunu annesi 
terdiler. Rica ederim ba ma- anlatbit pkilcle cinayeti anlat- beğenmediğinden geri ıötür-
hakemeyi yazmasmler. Bea ka- mqlar •e banu Yuıufun ifade- müştür. O sırada dükkanın 
rımı vurdum, inklr etmİJorum. ıine atfen 16ylemitlerdir. He- önünde bulunan Ali Rıza ço-
F akat 61dlrmek için TUnDa· nllz dialenmemiı olan baza ta· cuğu kovalamış ve dtlşerek 
dam. Gizli baza tefler var iri, laitleria celin için malaake.M başandan yaralanmasına sebe-
onları burada açıkça söyliye· başka bir güne barakılmııhr. biyet vermiştir. 
~ S•rhot• sual eorulur ""' 
~ ~ DoJap'ı kuyuda Yasuf dede 

• Kurom ma~eni sa~iplerine ~~~~~~~::~~;:~1~ § 
Yüzde kırk sekizden fazla kW'omu ihtiva eden cevhere 

malik olanlar veya madeni de olupta işletmek istiyeolerin 
matbaamız.da " H " işaretile ve mektupla müracaat etmeleri 
ve bütDn lafailab vermeleri reca edilir. ~ 

sana hücum ederek yOzlne 
yumrukları yerlettirmişhr. 

lbrahimin dükkimndan bir de 
ustura alıp tehditte buhmda· 
ğundan zabıtaca aruıror. 



Muhariplerin iştirakiyle 

Ver unda büyük 
nümayişleri yapılıy r te e 

~~~-----..---.... .._----~~~ 
Muhtelif millet!ere ~e.nsub heyetler Umumi harpten kalma 

Verd1ın a gıdıyorlar • • • 
00 Türk esiri 

Paris, 10 (A.A) - 12 ve 13 hı 
Temmuzda Yerdun'da Milletler 

di ? • 

arasında sulh için şimdiye ka
dar misli görülmemiş tezahürat 
yapılacaktır. Hükumet bu işe 
üç milyon frank tahsis etmiş-

tir. Bu tezahürata mühim mık
tarda Fransız sabık muhariple
tinden başka 400 lngiliz, 400 
Belçikalı, 400 ltalyan, 800 Al
rnan iştirak ed~cek ve ayrıca 
Amerika dan. Avusturyadan, 
Yunanistan dan Polonyadan, 
Portekizden Romanyadan, Sov-
yetler birliğinden, Çekoslo-
vakyadan ve Yugoslavya-
dan da murahhas heyet-
leri gelecektir. Yirmi bin 
kadar •ziyaretçi için tertibat 
alınmaktadır. 10 Doktorlu 15 
İmdad istasyonu tesis olunmuş-
tur. Nizam 10 muhafiz kıtası, 
50 Jandarma 100 atlı ve mo
tosıkletli efrat tarafmdan temin 
olunacaktır. 

Geceleyin Douamont mezar-

Paıiste Halk cephesi ıuimayişlerindm 
bir göıünüş 

lığmda yapılacak ihtifalde bü
yük harb ölüsü mezarlığı 40 
bin mum kuvvetinde projök
törlerle aydınlatılacaktır. 

Lokarno konferansı toplanıyor 
. - Baş tarafı birinci salıi/ede -
lngiliz filosqna Italya tarafın
dan yapılacak bir hücum ihti
ınaline karşı karşılıklı yardım 
anlaşması da vardır. Keza er
kanı harbiyeler arasında görüş
ıneler olmuş, fakat bir anlaş
IIlaya varmamıştır. 

ltalya zecri tedbilerin ilga
sını sadece kaydetmiş, fakat 
kafi görmemiştir. 
ti Son günlerde Italyada git-

kçe artan his şu merkezde 
idi ki Akdenizde karşılıklı yar
dım anlaşmaları baki kalma
dıkça Italyamn beynelmilel mü
zakerelere ve mesela Montrö 
konferansına iştiraki ihtimali 
yoktur. Halbuki 18 temmuzda 
Eden bu anlaşmalarm meriyet
te kalacağını bildirmişti. Fakat 
o vakıt henüz zecri tedbirlerin 
lağvı ortada yoktu. 

ltalya aleyhinde bütün ko!
leklif tedbirlere jştirak etmiş 
olan Fransa, zecri tedbirler 

muhafaza edilmezse ltalyaya 
karşı alınmış olan tedbirlerden 
hiç birisinin muhafazasma artık 
lüzum kalmıyacağmı Londraya 
bildirmişti. 

Bu şerait dahilindedir ki 
Roma hükumeti geçen hafta 
Parise şu suali sordu: Akdeniz 
anlaşması hala mevcud mudur? 
Fransız hükumeti buna menfi 
cevab vererek noktai nazarını 
tasrih etmiştir. Bu cevab Fran
sanm Roma sefiri kont 
de Chambrun tarafından veri
lirken, Londra sefiri Cor
bin de ltalyan sualini ve 
verilen cevabı lngiliz hüku
metine bildirmiştir. Böylece 
Fransa, zecri tedbirlerin lağ
vından önce lngiltereye haber 
vermiş olduğu gibi, açık bir 
vaziyet almıştır. Yani zecri 
tedbirlerin lağvedildiği 15 Tem
muzdan itibaren Frans12.-Ingiliz 
Akdeniz anlaşması da mevcud 
olmıyacakhr. .......... 

zm·r panayırında Trakya için bir 
pavyon hazırlanacak 

Edirne. 10 (A.A) - Arsıulusal lzmir panaymnda Trakya ıçın 
Yapılacak olan daimi pavyonun planı lzmire yolJanmışhr. Bu-
günlerde inşaata başlanacaktır. Panayırda Trakyanm dört vila
yetinin ortaya koyacağı her çeşit ürün örnekleri dikkatle hazır
lanıyor. 

Umumi müfettişlik ekonomi müşaviri Şükrü Kasapoğlu bir 
heyetle birlikte panayırdaki Trakya pavyonu için vazife almış 
Ve bu işler için vekaletten talimat almak üzere Ankaraya git
miştir. 
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Türkçeye çeviren : R. B 

bekliyenler azalıyor, ümid kı-
ncı kapmın gayya kuyusu için
de kayboluyorlar. Emmanüel 
Vakıt vakıt saatma bakıyor. 
Saat on, saat on bir, on bir 
buçuk sagdan sola yürüyerek, 
kendi köy konağında olduğu 
~İbi eşya üzerine yumruklar 
1ndirmek istiyor. Şimdi iki fik
ri loplıyacak halde değildir. 

Buraya niçin geldiğini bile 
eyi bilmiyor artık. Mübhem ba
Yaller fıkrinde birbirini takib 
ediyor. Nihayet, kabul resmi
nin sonunu bildiren saat on iki 
çalmak üzere iken, elektrik zili 
Çınlıyor, kapıcı gözüküyor, ka
P•nm kanadı açılıyor. Emma
nüel şimdi direktörün karş1S1n
dadır. Oldukça ihtiyar bir Ya· 
hudi. Bir Naz1r 2ibi catık ve 

mağrur bir adam. Kalın kaşlar 
altında gizlenen azarcı bakışı 
insanlara önceden kapıyı gös
teriyor gibi. 

Zaten işin sonu da bu oldu. 
Zira altı dakika süren nazik, 
kuru bir muhavereden sonra 
Emmanüel direktörün dairesin
den bir serseri gibi kapı dışarı 
edilmiş hissiyle çıktı. 

Düşünmek veya teessüf et
meğe vakıt bulamadığı on beş 
gün içinde her akşam metre
sine birkaç satır yazmağa an• 
cak imkan bulmuştu. Şaşırmış, 
sıtmaya kapılmış, hastalanmış 
gibiydi.Nihayet, sözlerini alayla 
karşılayan annesine açılmağa, 
izdivaç perdesini, biraz para 
kazanmak arzusunu bildirme2e 

Bu ihba ı ya 
··dürü 

an 
• 
ır 

posta ve te graf 
neşredivor 

Istanbul, 10 (Yeni Asır) - Balıkesirin Sındırgı kazası posta telgraf müdürü, Son Posta rrazetesine 
bir mektup göndererek şayanı dikkat bir ihbar ve iddiada bulunmuştur. 

Bu zat mektubunda, Fas çiftliklerinde umumi harptan kalma yüz kadar Türk esirinin bulunduğunu, 
bunların mütekait Fransız zabitleri nezdinde esir olarak kullamldığını, oradan kaçıp gelen Yaşar 
isminde bir esirin ifadesine atfen bildiriyor. 

Yine ayni zat mektubunda kayin biraderinin de bu esirler arasında bulunduğunu, Fasın TEZRA 
kasabasında bulunduğunu ve esaret numarasının 86 olduğunu bildirmektedir. Mektubu gönderen 
:ı.at bu hadiseye hükümetimizin ve Fransanın nazarı dikkabnı celbetmektedir. 

Bir Apartman yandı. Bir itfaiye 
neferi dıvar altında öldü 

Istanbul, 10 (Yeni As1r muhabirinden - Tele- Tam üç buçuk saat süren yangın saat onda 
fonla)- Bu akşam saat 6.30-7 arasında Tepe- güçlukle söndürülebilmiştir. Ancak yangın asna-
başındaki bir apartımanda büyük bir yangm sında itfaiye neferi Mustafa Şükrü bir dıvarın 
çıkmıştır. altında kalarak ölmüştür. 

Yangının çıkışı çok ani olmuş ve civar apart-
manlara sirayet edecek bir vaziyet almıştır. Bu Yangın yüzünden tramvaylar işliyememiştir. 
sırada yetişen itfaiye teşkilatı icabeden önleme Adliye ve zabıta müştereken yangın tabkika-
tedbirlerini almış ve itfaiye kumandanı yangının tma başlamışlardır. Yangmın kasden yapılması 
söndürülmesine bizzat nezaret etmiştir. ihtimali de vardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

talyanlar 1 .. -·-· 
Bir türlü tatmin 

edilemiyor 
Roma, 10 (Ö.R) - ltalyanın 

Lokarno konferansına iştirak 

meselesindeki hatb hareketi 

hakkında Havas ajansı şu hK· 
beri veriyor : 

Fransanın lngiltere ile Ak· 
deniz anlaşmasını feshetmesi 

ve lngilterenin Akdenize gön
derdiği anavatan filosu gemi
lerini geri çağırması Italyanm 

Lokarno konferansına iştira
kine mani olacak son engelleri 

de ortadan knld1rmıştır. Bununla 
beraber Italyan gazetelerinde 

bu hadiselerin ehemmiyetini 

azaltmağa matuf bir temaY.ü) 
göze çarpmaktadır. Gazeteler 

bilakis müstakbel konferans 
hakkında birçok Alman tefsir-

lerini naklediyorlar. Öyle zan 

ediliyor ki Italya, Almanyaya 

karşı gayri dostane telakki 

edilecek bir vaziyet alamı· 
yacaktır. 

mecbur kaldı. Artık aciz kal
dığını itiraf ediyordu. Mecmua, 
gazete, risale, her tarafa git
mişti. Her tarafta beklemişti. 
Her tarafta ayni aceleci kabulü 
ayni küstah ve soğuk bakışı 

bulmuştu.Babasının adı,kendisi· 
nin genç züppe,küçük moda şair 
şöhreti bu yüksek makamlar 
yanında para etmiyordu. O çok 
beceriksizdi. Bu şeylerle itiya· 
dı yoktu. Zaten bir senedenbe· 
ri onu unutmağa vakıt bulmuş· 
lardı. Kendi kendine itiraf et
ti ki Pariste yalnız başına bir 
şey başarmağa imkan yoktur. 
Ve kibar salonlarına bir daha 
ayak atmağa yemin ettiği hal
de annesi, madam Villetye ta
rafından Kleber caddesindeki 
konağında verilen akşam ziya· 
fetinde kendisine refakat et
mesi için bunu kolayca kan· 
dırdı. Bu ziyafete onu da ıs
rarla davet etmişlerdi. 

Bn. Landlen demişti ki : 
- Zaten sana mabut M. Er

bavma da orada tesadüf ede· 

Azılı bir mahkum 

a 
ı, 

Konya 10 (A.A)- Evvelce yağma suçundan Konya cezaevinde 
mevkuf iken firar etmiş olan Feyzullah adlı bir azılı dağlardan 
aşarak lspartada köyüne ulaştığı gün jandarmalar tarafmdan 
tevkif edilmiş ve Konyaya getirilirken Eğirdir cezaevinden de 
camları kuarak kaçmışsa da bu azılı kaçak yaraıh olarak tutul
muş ve Konyaya getirilmiştir. 

Avam kamarasında 

Londra, 10 (A.A) - Avam kamarasında bir meb'nsun sualine 
cevab veren Runciman demiştir ki: 

Türkiye ile aktedilmiş olan ticaret anlaşması ve tediyat anlaş
masının tatbiki Iogiliz hükumeti tarafından tetkik edilmektedir. 
Pek yakında bu hususta başka beyanatta bulunacağımı ümid 
etmekteyim. 

Olimpiyad tahsisatı 
Paris, 10 (A.A) - Meb'usan meclisi BerJin olimpiyadlarma 

iştirak edebilmesi maksadile Fransız olimpiyad komitesine bir 
milyon frank yardımda bulunulmasını iki reye karşı 528 reyle 
kabul etmiştir. 

ceksiniz. Yarın sabah madam 
Villetyeyi görmeğe gideceğim. 
Bu gazetede sana da bir sa
hife koparmasını ~öyliyeceğim. 
Ben ona birçok hizmetlerde 
bulundum ve hiç birşey isteme
dim. O yolunu bulacakbr. Em
manüel üvey annesinin bu ka
dar çabuk kendisini himayesi 
altına almasına hayret etti. 
Hem de kendine ne kadar 
emin görünüyordu! Bu gizli ce
miyetin; kibar aleminin kudre
tini şimdi her zamandan daha 
iyi anlıyordu. 

Kibar iilemil ondan nefret 
etmişti. Gülünç bir hale dü
şürmüştü onu fikrinde. Halbuki 
şimdi, istifade edecekti ondan; 
diğerleri gibi,. ikrah, isyan 
hislerini bastırmak için Löran
sın yüzünü, tebessüm vaadmı, 
kollarının sıcakhğını hatırlıyor
du. O kollar ki, bütün hulyaya 
dalmış adam ıstırapları melcei 
oluyordu. Orada, şimdi içinde 
ne büyük bir heves vardı! Her 
teyi yü:ı. üstü bırakmak, Parisi, 

direktörleri, ziyafetleri, lüksü, 
konforu, her şeyi bırakarak 
uzakta, Normandiyadaki çiftli
ğin sakin bir gölgesinde ken
disini bekliyen ilkbahara ve 
aşka koşmak! Faakat ikrahını, 
özleyişini unutması, bu imti
ham sonuna kadar geçirmesi 
lazımdı. imtihanın sonunda Lö
rans vardı, saadet vardı! 

Bu ümide rağmen, birkaç 
gün sonra ıstırapla Villetyenin 
masasına oturdu. Davetlilerin 
hepsini birden bir gözde süz
dü. Bunlar, "Parisin yüksek 
sosyetesi,, denilen alemin ol
dukça mevkili eşantiyonları idi. 
Bu alemin de dedikoduları 
vilayet dedikodulan kadar 
adidir, bayağıd1r, fakat içine 
çapkınhk, bazan da incelik 
kar1şhğı için zevki artar. Bun
lar çnbuk yenileşen dedikodu-
lardır, basılan dedikodulardır, 
bütün Fransanm dedikodu h1r
smı yatıştırmak için her tarafa 
dağıhlan şöhretli risalelerin, 
muasır tarihin ufaklık parası 

udüse 
Yahudi muhace

reti duracak 

hlistüıde Awp ittılıadı ıeis/iguıi 
üze.tine ala11 Emir Abdullalı 

Londra 1 O ( A.A ) - Daily 
Herald gazetesinin Kudüs mu
habiri bildiriyor : 
• Arap reislerine lngiltere hü
kumetinin hususi tahkik komi
tesi Filistin meselesi bakkmda
ki raporunu verinceye k.adar 
Yahudi muhaceretini durdur
mıva karar vermiş olduf?u 
Londradan bildirilmiştir. iyi bir 
menbadan öğrenildiğine göre 
lm komite önümüzdeki Eylfıl 

ayında toplanacaktır. Ayni mu
habir yukarıda bahsı geçen ka-
rar resmi bir şekiJ alır almaz 
Arapların grevi ve tdhiş hare
ketlerini durduracalarmı ilave 
etmektedir. 

Edir ede 
k zacılık 

Edirne !O ( A.A ) - Koza 
mahsulünün satışı devam et
mektedir. Bu seneki mahsul 
yağan sürekli yağmurlar yüzün
den geçen senekinden az ve 
fakat daha eyi ve daha fiyat
lıdır. 

Trakya umumi müfettişliği 

bu işi geliştirmek maksadiyle 
bu sene müstahsillere büyük 
bir kolaylık olmak üzere Zirad 
bankası vasıtasiyJe Bursadan 
Ko:ıa tohumu getirtmiş ve ev
ve!ce kutusu 200 kuruştan sa· 
hlan veya ondalık nsuliyle dört 
beş lirayı bulan Koza tohum
larının kutusunu, parası mahsul 
elde edildiği zaman ahmak 
~zere 85 kuruşa dağıtılmıştır. 
Bundan başka bu sene Meriç 
boyunda ihrak fmnları da kur
durmaktad1r. Fıatler yetmişle 
seksen kuruş arasındadır. 

gibi mevzuunu teşkil eden de
dikodulardır. 

Güzel dekor, zarafet, ilahi 
tuvaletler. karışık yemekler, 
enfes şarablar masa üzerinde 
nadide ç· çekler, masa etrafında 
seçme kadınlar. Eşantiyonlar da 
şunlar! Yirmi beş davetliden 
hiç olmazsa altısı artistir: Er
kek kadın yazıcı, ressam, bes· 
tekar veya aktör. Üç siyasi 
adam var. Kontlu kontesti asa· 
let unvanı taşıyan b'r çift var. 
Yahud markili markizli. En 
yüksek asalet, aşağı yukarı 
dört beş yahudi veya yahudi 
karısı var ki, Erheim de bun· 
lardı. Nihayet üç kadar ecnebi. 
Bunların da biri bir Romen 
prensi, yahud lranfı ve lranh 
olunca da, en aşağı eski şahın 
yegeni. Diğer birkaç şahıs 
tazyika o kadar kolay girmiyor
hır. 

Bunlar alelade züppelerdir .. 
Güzel veya ince fikirli kadın· 
lar, şühretli boşanmışlar, ya
hutta madam Villetye ayarında 

- Sonu 11m· -
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~-Bir fıkra 
Yazan: Ec.zaa J<.onaJ Aktas ................................ , 

Bi ·yastıkta kocamak 
Yeni evlenenlere allah mes'ud 

etsin, çoluk çocuk sahibi olun, 
torunlarınızı görlin gibi dualar 
arasında bir yasbkta kocayın 
diye bir de pek babayani bir 
dua daha vardır. Dün bu dua
nın medlülünü bir yerde isittim. 
lzmirde Beyler sokağında he
kimlik eden maruf bir doktor 
arkadaşımız vardır, o anlattı. 
Bu zat bundan otuz sene evvel 
mektebden bekim çıkmış, sınıf 
arkadaşlarından birisini otuz 
senedir görmemiş, dün muaye
nehanesinde hastalariyle meş
gul iken bu smıf arkadaşı 
otuz senenin yükünü taşı· 
maktan müteveUid ağarmış 
saçlarile, ihtiyar kansı yanında 
bu doktorun muayenehanesin
den içeri girmiş, karısını mua
yene ettirecek kendisinin de 
hekim olduğunu söyleyecek 
imiş, fı.mirli doktor karşısına 
çıkan sınıf arkadaşını ihtiyar
lamış görülmekle beraber der
hal tanımış ve kendisine mek
tebdeki numarasile hitab etmiş, 
kendisini tanıyıb tanıyamadığını 
ıormuş. Karısmı muayene ettir" 
mek ist!yen zat, doktora bak
mıt bakmış tanıyamamıf, dok
tor bayanı muayene etmeden 
evvel kendisini mekteb numa• 
rasile söylemiş, iki sınıf ar
kadaşı birbirinin boynuna sa
rılmışlar, öpüşmüşler bir de 
dönilb ne görsünler, ihtiyar 
bayan ağlamağa başlamış, ko-

çüncü Se · m zan anında düşman 
donanma müdafaası bulduğu 

Boğazlardan asıl pervasızce girmişti 
BU BiR iBRET DERSiDiR 

casına yaş gözlerile dönerek 
sınıf arkadaşların hep seni 
tanıyor, sen kimseyi tanıyami
yorsun bunamış olmak hiç sev
mt!diğim bir şeydir, Allah başı
nıa verdi diye hüngür hüngür 
ağlıyormuş, iki doktor bir 
olmuşlar, kadını teskin etmiı-
ler, doktor arkadaşının karısını 
muayene etmiş, reçetesini ver
miş kadın sinirli birşey imiş 
ayrılmışlar, iki gün sonra Göz
tepede bir evde de bu sinirli 
kadın ile lzmirli doktor buluş· 
muşlar, kendisini muayene eden 
doktor bayana iltifat etmiş, 
kadıncağız yabancı yabancı 
doktora bakarak sizi tanıya
madım demiş, doktor gülerek 
iki gün evvel kocanız muaye-
nehanemde beni tanıyama-
dığı ıçın bunadığına hük-
metmiş idiniz demiş. 

Bütün salon gtilüşmüş, bu 
doktor bay ile karısı bayan hiç 
şüphe yok ki (40)senelik evlilik 
hayatının tam duasını almışlar, 
bir yastıkta kocamışlardır. ih
tiyarlık, inhitat insan ömrünün 
bir merhalesidir, yirmi yaıının 1 
zindeliği, hayal ve hevesi ne 
ise ihtiyarlıiın inhitat ve yor-

129 sene evvel... Kurban 
bayramının 3 üncü Cüma günü 
lstanbul dehşet içindeydi. Bir 
süvari şu haberi getirdi: 

- lngiliz donanması Çanak
kale boğazını geçti. lstanbulu 
bombardıman etmeğe geliyor. 

Halk, korku ve hayret için
de Marmara sahillerine dökü
lüyordu. ikindi üzeri inanılmı
yacak haberin doğru olduğu 
görüldü. lngiliz donanması 
Çekmece hizasında göründü. 
Akşam üstü, Kmalıada önle
rinde demirlediler. 

• • • 
lstnnbulun o günkü halini 

tarih şöyle tasvir ediyor: 
"lstanbulda acıyı tatmamış 

ve germü ıerdi ruzigin tecrü
be etmemiş çelebiler ve hab
beyi kubbe ~abayı derya ede
rek ızamı umura mail ve yek
diğerine zıd ve muhalif türlü 
türlü itikad ve efkara kail lif· 
zenler pek çok olduğundan o 
makuleler köşe başlannda kü· 
me küme toplanıb ağız ağır.a 
verib bir takım karışık rüya
lara benzer evham ve hayalat 
ile birbirlerini korkutuyorlardı. 

Bunlar, öyle acaip bal ve 
hayret ve dehşete düştüler, ki 
lstanbulun hali kıyamet günün
den bir nümuneydi. Bu sırada 
bazıları kitaplara bakıyor ve: 

"- Be canım, ahir vakıt 
olduğu bişüphedirl Mehti hu
rucu derglrdır. Galiba o bek
lenen vakıt geldi..,. diyorlard. 

Bazılan da: 
"- Hayfa ki kıyamet bizim 

başımıza koptu" diye teessüf 
ederlerdi.,. 

" " " 
lngiliz donanmasının Boğaz-

dan geçtiğini anlatmadan evvel, 
bu hadise esnasında Boğazın 
vaıiyetine işaret edelim : -.Bo
ğaz kalelerinin iıtihklmatı mü
kemmel olsa düım•n donan
ması geçmek kabil olamayacağı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gunluğu odur. ihtiyar olmaktan 
korkanlara nasihatım olsun, 
beyhude üzülüyorlar, hayat bu
dur, her safhası geçici, her 
merhalesi tabiidir, ihtiyarlık te 
gençlik de, varlık da yokluk da 
hepsi fasafisodur, tarihe ibret 
ile bakmalı, hayatın zevkini çı
kararak yaşamalıdır. Arayan 
için her yaşın zevki, net' esi 
vardır. Bir yastıkta ko
camttlı onun zevki de bir zevk-
. d - ·ı . ? ' tır egı mı ... 

···············-································ Mı·ııAı Roman ......•.. , .•.................................... 
Yazan : Adnan Bllgat - ıs -.................................................. 

Lohusa yataOına yatmayan bir kadının ölUm yata
ğında çekece§I yarınsızlık acısını dUfUn Ahnmed 

- Dönelim mi Ahmed ? 
- Siz bilirsiniz Sabiha .. 
- Neden böyle müphemsin 

Ahmed. Senin arzun olmaz mı, 
hayatta hiçbir şey arzu etmez 
misin? 

- Hayır .. 
- Neden? 
- Arzu etmiye hakkım yok 

da onun için .. Hem ben sizin 
yanınızda oldukça, adeta sizin 
arzunuza hizmet etmekten zevk 
alıyorum. Alıyorum amma, içe
rimde bir şüphe var.. Sezai 

Ulvi ne kadar du değişmiş •• 
Sizi neden kıskanmıyor. Nasıl 
oluyor da başkalariyle dolaş
manıza razı oluyor. 

- O benim sizinle gezdi
ği mi bilmiyor ki.. 

- Nasıl bilmiyor. Ben ona 
herşeyı anlabyorum. 

- foanıymor mu ki... 
- Neden inanmasın ..• Ben 

sözün hif e tarafına sapmadık· 
tan ve lıerşeyi olduğu gibi an
lattıktan sonra .. 

- Çok tubaf bu.. S.na gll• • 

derkar ise de bu istihkamat 
eski zaman donanmalarının meni 
mururu için yapılmış şeyler ol
masıyle asarı cedidede inşa 
olunan sefaini harb yenin muru
runa mani olabilmek için usulii 
cedid üzere istihkam verilmek 

kaçırmadı. Sıkı bir lodosun 
esişine kendisini kaptırarak ve 
herkes bayram namazında iken 
- sefoini turna katarı gibi dizip 
Boğaza duhul ile Kumkale ve 
Seddülbahir hizalarına - geldi. 
Bu iki kale donanmaya ateş 

Ru ıcsim, 1732 yılmda basıltmş ııe Kont M01sıgll tara/mdarı yazllmış L'etat 
Mülitaıic de L'empileottoman adlı kitaptan almmıştır. Kandiye mulıasarası 
esna'ivzda r.skl usul üzeıc Çanakkalenin tahkimini göste1melıfedir. Boğazm 

eıı dar yerinde Köprülü tarajuıdan yaptmlan kaleler göztiküyor 

lazımgelip, lakin Boğazdan düş- açtı. Fakat donanma atılan 
man donanması geçtiğinin emsa· toplara iltifat etmeden Kilidül-
Ji olmadığına mebni murur za- bahir ile Çanakkale istihkam-
manın icap ettiği tahavvülattan lannın önüne dayandı. 
gafil olan devlet memurları o Buradaki kaleler olc\ukça işe 
vakıt bu hususa biç ehemmiyet yarar vaziyetteydi. Üstelik de-
vermiyorlardı.,, niz de dar olduğundan logiliz 

Mesele şuydu: lngiltere ile gemileri iki tarafa gülJe ata-
Rusya. Eransa aleyhinde bir- rak süratle geçtiler. Her ne 
leşmişti. Osmanlı devletini de kadar düşman donanmasına 
kendi ittifakında tutmak arzu- ateş açıldıysa da mukabil ateş 
sondaydı. Halbuki Osmanlı Kaptan paşayı ve arkasından 
devleti Rusyaya ilanı harbetmiş bütün topçuları kaçırdı. 

bulunuyordu. işte lngiltere, bu- Düşman donanması altmış 
nun önüne geçmek için donan- nefer kadar zayiat vererek 
masmı seferber etmiş, Çanak- kurtuldu ve Nara burnunda 
kale boğazına göndermişti. tayfasının çoğu bayram nama-

lstanbulda bulunan Eransız zında olan Osmanlı donanma-
sefiri Sebastiyani Çanakkale sına hücum etti. D<Srdünü ba-
boğazının kuvvetlendirilmesi lü- tırdılar, ikisini zaptetiler. lngi-
zumunu sık sık ileri süriiyordu. lizler burada da otuz kadar 
lngiliz donanması Bozcaada zayiat verdikten sonra Iıtan-
önlerinde iken Feyıi efendi is- bul yolunu tuttular. 
tihkamlann noksanlannı tamam- • • • lamak üıere Çanakkaleye gön- Gene tarihten birkaç sanr: 
derilmişti. Fakat 29 kanunusa- " Sultan Selim Han hazretleri 
ni gecesi lstanbuldan gizlice lngiliz donanmasının Boğazlar-
çıkan Ingiliz elçisi Kaptan pa- dan geçtiğini haber aldıkta 
ıa ile Feyzi efendiyi uzun za- fevkalade ürktü ve lngiliz do-
man savsakhyarak tahkim itini nanması Baruthane açıklarında 
mümkün olduğu kadar gecik- g8rfindüğii gibi Sarayıhiima-
tirmişti. yondaki kadınlar korkub da 

Kalelere gizlenmiş olan elli feryada başlayınca pek ziyade 
dört topun bir kısmı yerde, bir müteessir oldu. ,, 
kısmı kundak üzerinde kaldı. 
Bir kalyon, beş firkateyn ile bir 
brikden ibaret olan Osmanlı 
donanması da NAra burnunun 
üst tarafında demirlemişler, 
tayfa Kurban bayramı münase• 
betiyle karaya çıkmııtı. 

lngiliz donanması bu fırsatı 

cendim Ahmed .. Ne diye ona 
böyle şeylerden babsediyoran, 
anlamıya hakkı yokki .. 

- Etiniz değil mi? 
- Evet eşim. Kanun öyle 

biliyor. Fakat hakikatte böyle 
birtey yoktur. Biz onunla 
adeta bir aparbmanın iki ayrı 
odasında rastlamıt dostlar gi
biyiz. O sabahlan erkenden 
işinin baıma gider. Bazan se
lim bile vermeğe lüzum gör
meden evinden ayrılır. Bir da
daba konuımamız akşam vakti 
olur. O asık ve küskün bir 
çehreyle eve gelir. Alelade iki 
arkadaş gibi birbirimizi selam• 
larız, Sonra yemekte birleşir, 
birkaç cümle konuşuruz. O 
erkenden yatmayı kendine iti
yad edinmiştir. Ben yatmıya 
gittiğim zaman onu kimbilir 
kaçıncı uykusunda bulurum. 

- Çok müthiş bu .. 
- Hem de ümit ettiğinizden 

daha fazla .• Hayatı tek sesli 
monoton bir hale getiren garip 
cilveye kazmalı m•. teeaaü.r mu 

•*• 
lngiliz elçisi BRbıiliye ver-

diği takrirde, donanmanın ema
neten teslim edilmesini ve 
Rusya ile musaleba akdedil-
mesini ve Fransız sefirinin 
tardmı istiyor idi. Mec
lisi vükela lngiliz donanmasına 

duymah, insan karar bile vere· 
miyor. Bugünkü şartlar içinde 
ondan ayrılmak habnmdao bile 
geçmez. Çok eminim kı böyle 
hareket edecek olursam Sezai 
Ulvinin de yaşaması imkansız 
bir hale gelir. Ona derin ve 
sarsılmaz bir kardeı hissiyle 
bağlıyım Aramızdaki şefkat, 
karı koca samimiyetinden zi
yade bir bemıirenin erkek 
kardeşine karıı duyduğu zaafa 
benziyor. O hastalanırsa ben 
de üzülüyorum. Onun hayat 
yolundaki muvaffakıyeti beni 
de övünmiye sevkediyor. 

tfalbuki ben .. 
- Devam et Sabiha .. 
- Ben evlenirken ne kadar 

zengin hayaller ve ümitlerle 
kendimi avutmuştum. Mes'ut 
ve sarsılmayan bir yuvamız ola-
caktı. Orada, yalnız ikimiz, 
başkala~•. için değil; yine ken
dimiz ıçın YBfıyacaktık. Ve 
sonra.. Seneler geçtikten son
ra, sirf ar~ı~daki ateşin aşkı 
tazelemek IÇla bir çocajumua 
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Fransada havacılık 

Dokuz yaşından itibaren 
herkes havacı olacak 
Fransız hava nazırı gençlerin 

iyi yetişeceğini söylüyor 

Fransız hava bakanı Piyer Cot 

Paris, (Royter) - Fransız 
hava bakanı Piyer Cot bütün 
mekteb talebelerinin, bugün
den itibaren tayyareciliğe alış-

tınlmasını emretmiştir. Tayya
recilik dersleri üç kısma aynl
mışhr: 

l - Dokuz yaşından on dört 
yaşına kadar olanlara hafif 
dersler ... 

2-0n dörtten on yedi yqma 
kadar olanlar için paraşutçulak. 

3 - On sekizden yirmi hlr 
yaşına kadar olanlar için pilot 
luk dersleri verilecektir. 

Bu münasebetle Piyer Cot 
bilhassa demiştir ki : 

- uBugline kadar kullan
makta olduğumuz sistemlerden 
daha nstün olduğuna emin ol
duğum bu yeni şekil askeri 
ve sivil tayyarccilikte çok iyi 
sonuçlar verecek ve F~nıız 
gençliğine hava kokusunun ze•
kini tattıracaktır.,, 

Çete faaliyeti 
- Baş tarafı ı inci salıifede - 1 birbirini takip etmekteclir.Adia 

tellerini kesmiş olduklarını bil- -Abebanın 8 kilometre yakım• 
dirmektedir. na kadar bir çok mevkiler Ha-

Lasaddes garnizonu müfre- be§ aıkerJerinio işgali albnda-
zeleri hemen işe kanşarak bü- dır bunlara karşı gönderilen 
tün gec~ devam eden bir mu· ltalyan kıtaatı ve tankları Ha-
harebe yapmışlar ve Habeşleri beşlerin eline düşmüştür. 
ağır zayiata uğratmışlardır. Roma, 10 (Ô.R) - Habet• 

Paris, 10 (Ô.R) - "Oeuvre,, Jerin eline düşen tayyarel.er 
gazetesine göre Habeşistanda içinde ölen ltalyanların 30 kışi 
ltalyan işgaline karşı isyanlar olduğunu bildiriyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mukavemet kabil olamıyacağını Yanan yerler gene yapıbr. Fa-
ileri sürerek teklifleri kabule kat devletin namusu e~asından 
karar verdi. Fransız sefiri de yıkılırsa, sonra yapılamaz." 
tardedilecekti. Ayni gün, Sultan Selim Na-
Padişah lsmail beyi sefir Se- polyonun Vistül nehri kenarın-

bastian'a gönderdi. Avdet et- dan kendisine yazmış olduğu 
mesini nazikioe ihtar (1) edi- bir mektubu aldı. Meldabmt 
yordu. Sefir, bir tebliğ vuku- hulasası şudur: 
bulmadıkça lstanbuldan çıkmı- "Ey Sultan Selim, seni esir 
yacağını bildirdi ve şu cevabı eden ahtnamelerden kurtara-
verdi: cak vakıt şimdi gelmiştir. Sana 

- B5yle beı on gemiye yaklaştım. Eski dostun olan 
bir payitahta teslim etmek Lehistan devletinin ihyaılyle 
ne demektir? Bundan sonra meşgulüm. Ordulanmdan birisi 

Tunaya doğru inmek üzere ha
zırdır. Sen Moskovlan cephele
rinden vurduğ-un vakıt, benim 
ordum da arkalannı çeYİ
recektir. Donanmalanmın bir 

devleti aliye istiklil ve tama
miyeti mülkiye sözllnil ne yüzle 
ağıxa alabilir? Bu donanmada 
asker yok ki karaya döküb 
memleketi zaptetsin. Yalnız 
Saraybumuna bir miktar top 

koysanız onları harap edebilir

siniz. Onların tehlikesi sizden 
çok ziyadedir. Çünkü hem 

sizin ateşinizden korkarlar, hem 
de sudan rüıgArdan ve karaya 
düşmekten sakınırlar. Sizin 
ateşinize galebe etse!er ne 
yapabilirler. Nihayet lstanbulun 
birkaç mahallesini yakıp gider
ler. lstanbulda bu kadar yan
gınlar oluyor. Farzediniz ki bu 
defa da bir büyük yangın çıktı. 

dünyaya gelecekti. Onu gözle
rimizden bile lnskanacaktık. 
Onu öyle sevecektik ki, birbi
rimizi ihmal ettiğimiz bile ola
caktı. 
Çocuksuzluk •• Yarınsıhk •• An

ne olamamak acısı .. 
Tuhaf değil mi Ahmed, be

nim gibi havai yapılı bir ins;a
nın bu eğreti hissine ihtimal 
verilebilir mi? Ve karııdan be
ni gören bir yabancının böyle 
bir hi1Se yer vereceğime inan
ması mümkün mü? 

Görliyorıuo ki ihtiyarlıyorum 
Ahmed •• Hayabmın en genç gün
lerini kullanamadan her gün 
bir az dara eriyorum. Lohusa 
yatağına yatmayan bir kadının 
ülüm yatağında çekeceği ya
rınsızlık azabını şöyle bir göz 
önüne getir. Bununla beraber 
kabahat bende, hep bende .• 

- Neden Sabiha.. Onu da 
anlatamaz mısın? 

- Evlendiğimiz zaman yaşa
mak, hayabn zevkini bütün 
ıeoitlijiyle içmek ze•kine ka-

fırkası da Tolondan çıkıp •e 
gidip payitahbnı ve Karadenizi 
muhafaza edecektir. Artık ce
saretlen. Zira bir dahi devletiai 
kuvvetlendirecek ve zikrini 
şlShretlendirecek böyle bir va
kıt, fırsat bulamazsın." Tarilli 
Cudi, cild 7, sayfa 114. 

Selim, lngiliz elçisinin teklifi 
hakkındaki kararı geri aldı. 
Şehir müdafaa edilecek, dlf
man donanması ile harbe gi
rişilecekti. 

NIY AZİ AHMED 

pılmışbm. Sezai Uivi oe zaman 
küçük bir çocuk çehresi girae 
onu hasretle kucaklıyarak yll
züme bakar da, bana zımnea 
bir şeyler anlatmak iaterdL 

Daha elim felaket haberi yuva• 
mızın kapısını çalmamııkcıa 
onun çocuk diye kucaklayacak 
küçük bir mahluk için yanı ba· 
şımda maaum bir çehreyle yal· 
vardığını hatırlarım. O za
manki zübbe, sünepe Sabiha 
için bu iıtek ne kadar da azak 
ve manasız bir şeydi. Onu 
bu eyi ve sevimli arzusunu bi· 
tün gururumla kırarken haya· 
tm bir müddet sonra uzata• 
cağı ihanet zencirini o zaman 
kavrıyamıyordum. O zaman 
benim nazarımda çocuk, daima 
müz'iç ve sıkıcı bir mah.Uik 
olarak yaşar dururdu. 

Şimdi ise, tamamen bqkı 
birşey.. Her şeyin hasretine 
dayanan bu kötü taJi 
için sevimli bir çocuk çehreli 
ne kadar zevki bir oyuncak we 

- Bilme<U 



Temmuz ıese 

Asiler iltihak etmiş 

Çinin Ankara elçiliğine 

Boğazlar mutlaka tahkim edilecek 
Eğer Boğazlar tahkim edilmezse Akdenizde yapı

lacak herhangi bir anlaşmanın pratik kıymeti 
olmasına imkin yoktur, deniliyor 

bazı nıalumat geldi 

Yunan gazeteleri, Italyan!n i~tirakiyle veya ltalyasız Boğazların tahkim 
edileceğine kanaatları olduğunu yazıyorlar 

Atina, 10 (A.A) - Anadolu niyetinde olduğunu bildiril- vuzları hakkında noktai nazar ain~ bir fıkra ilAveıini teklif 
ajansının hususi muhabiri bil- miştir. teatileri yapılmııhr. etmiıtir. 
diriyor: MukaveJenamenin meriyete TDrk murabbaı heyeti hava Sovyetler birli;i 1, S, 9 ve 

Katimerini gazetesi Yuna- girişi, tasdiki ve müddeti hak- seferinin gerek t61lni aerek 16 cı maddelerin m6tecaviz bir 
hİstan efkarına tercümao ola- kında fikir teatileri yapılmış arzani ıurette geçitlerini mim· devlete karıı abnacak tedbir-
rak yazdığı makalede ezcümle ve muhtelif formnller ileri sil- kün kalacak bir metin teYdi leri tehdit edecek veyahut te-
diyor ki: rülmüştür. eylemek eiyetinde oldujunu bil· cavtlıe utrayan devlete yardım 

Bütün müşkülata rağmen Konferans muhtelif murah· dirmiıtir. Madde 11onraya bara· için harb gemilerinin boğazlar· 
boğazların tahkimi neticeleoe- has heyetleri ile yan resmi kılmlfbr. dan geçifini men eyliyecek bir 
Ctktir. Boğazlar tahkim edil- mükilemelerden, Türk murah- 21 nci madde, beynelmilel tarzda tefair edilmemesini iste-
lbezse Akdeniz anlatmasının has heyetinin vereceği madde Botaılar komiıyonu hakkında mektedir. 
Pratik kıymeti olımyacaktar. projesini hukukçularla birlikte bir mlnaka .. ya aebeb ol· lngiliz murabbaı heyeti kon· 
TGrkiyenin teklifleri Akdt-.niz- tetkik etmeğe tahrir heyetini muştur. feranıın akpm toplantısında 
de umumi emniyetin tahakku- memur etmiştir. Türk murahhas heyeti ko- Sovyet teklifine muhalefet 

Nankin hükluneli ba .. ~kuma11dam 
Şa11g !(ay Şek 

Ankara 10 (A.A)- Burada
ki Çin elçiliğine gelen bir tel
grafa göre cenubi Çin kuvvet

ler;ne mensub birçok kuman
danlar tayyare ile Nankine 
gelerek Çin hükumetine iltihak 
eylemişlerdir. Cenub ordulara 
rüesasından general Yu Han 
Monun da Nankine gelmit 

bulunmalctadır. General Yu 
Han Monun erkanı harbiye re· 
isi Lihan Hun Kantun hükumetin 
ıönderdiği bir telgrafla cenub 
kuvvetlerinin Nankin kuvvet
lerine karşı teşebbüs edecek
leri herhangi bir taarruz hare-

ketinin tevlid edeceji fena 
neticelere nazarı dikkati cel
betmiştir.Umumi kanaat Cenub 
kuvvetleri kumandanlaranın bit 
kısmının Nankin hükumetine 

karşı göstermiş oldukları bu 
muavenet har.eketinin Çin'de 
yeni bir dahili muharebeyi 
bertaraf etmiı olduğu merke· 
kezindedir. 

Nankin 10 ( Ö. R ) - Kuo· 
mintang merkezi icra komitesi 
Nankinde toplanmıştır. Kanton 
delegeleri beı teklif tevdi et
mişlerdir. Bunlarda Japonyaya 
kartı hemen harp ilin edilme
si ve idari islihat yapılması iı
tenmektedir. Bu tekliflerin recl
de:dileceği muhtemeldir. Dele
gelerin ekserisi Nankin mer· 
kez hükumetinin siyasetini tas· 
vib etmektedirJer. 

kuna fırsat vermittir. Boğaz· Konferanı 11 ve 15 ci mad- misyonun Japnı iıtemiş ve etmiştir. . ........ . 
lar meselesinin hallinden sonra delerin tadili uıultl hakkında baza murabbaı heyetleri de TitBleıko iae lngiltereyi Ce-
Italyab veya ltalyuaz anlqma fikir teatisinde balunmut ve istatistiklerin tatulmasmı ko· nevrede mıntakaYi paktlara 
tahakkuk edecektir. ŞOpbe 26 ca maddeyi tahrir komite· laylaıtcracak ve TOrk b0k6· Möntrö'de iıe savaşlara muza-
etaıemelidir ki Akdeniz anlaş· sine havale etmiftir. metinin y6k8n8 azaltacak olan beret ettiğinden dolaya tahtie 
nıaıı ancak boğazlar itinin Ônüınllzdelı.i içtima başkanla bu komisyonun ipkasının fay- eylemiıtir. 
hallinden sonra temin edifebilir iıtiıareden ıonra genel sekre• dalı olacağım tebarl\z ettir- KARADENiZ FiLOLARI 

Boris 
Italyaya 
hareket etti 

ve bu sayede Avrupiinın en terin yapacaıt davetle teıbit mişlerdir. Montrö, 10 (A.A) - Havas 
nazik meselesi halledilmif olur. olunacakhr. Nihayet diğer marahbas he- Ajansından: Sofya, 10 ( A.A ) - Kral 

T ALIKTEN ÔNCE TEBLIÔ yetleri d~ bazı orta sureti hal- Konferans akşam toplanh· Boria dlln Semplonla ltalyaya 
Montrö, 10 ( A.A) - Kon· Montra, 10 (A.A) - Tebliğ: ler ileri sürmüşler ve meseli sında lngiliz projesinin ilk Jn- Juareket etmiftir. Bulgar krala 

ferana lnl'iliz projesinin tedki- Konferans 17 ve 19 uncu Tilrk makamlannın mukavele- raatam ve tetkikini bitirmiştir. orada kısa bir mllddet ltaJyan 
kine devam etmittir. 22 nci maddeleri tasvip etmıt ve tah- nameyi imza eden devletlerin Aşağıdaki noktai nazar fark· kral hanedanımn misafiri ola-
madtle talarir heyetine havale rir komituiae havale ey!emif· konso?oslan veyahut herhangi tlan kalmıtbr. cakbr. 
;ıunmuştur. 23 ncü madde için tir. diğer makamlarile İf birliği Karadenizde Alman cep kro- Bulgar krah mütenekkiren 
~vyet murahhas heyeti yeni Japon murabbaı heyetinin yapması esasını g3stermişlerdir. vaz6rleri sisteminde gemiler seyahat etmektedir. 

hır aıetin tevdi et.ittir. telebl eserme koaferau 18-c:i Mesele sonraya bırakılmıthr. g6rmemek icin Sovyetlerin Ka- J ) d 
Matbuata bildirilen bu metin maddenin mDzakeresini başka Saat 16 da yeni bir içtima radenize yalnız hafif gemiler tıgİ tere e 

hakkında muhtelif murahhas bir içtimaa talik etmiştir. yapılacaktır. girmesine miiaaade edilmesi M b ' . • 
h~yetleri Milletler cemiyeti Konferans harp tehdidi sebe- BO('.;AZLAR KOMJGYONU hakkındaki endişesi Sovyet fi. e U S SeÇJml 
paktından ve Milletler cemiyeti hiyle boğazlann Tilrkiye tara- Montr~, 10 (A.A) - Havas l~~nun tonaj ve adedi . tah- Londra, 10 (Ô.R) - Eski 

Hitler 
Von Neurath'ı 
Davet etti 

'Berlin, 10 (Ö.R)- iyi habet 
alan mahafilden bildirildiğille 

giire Führer Berlin harici ... 
istirahat ettiği sayfiyeden .... 

riciye nazın Voıt Nearat1a•a 
bir emir pndererek heme. 
kendisile mülikata çağınmıhr. 
Bu davet, lngil'z sual liatesi.e 

Alman cevabının yakanda Ye· 
rilmeıile alikadar g6rülüyor. 

Suikasdcılann 

muhakemesi çerçivesi içinde yapılmış anla - fından kapatılmasından çıkacak A1'anıı muhabirinin 6arendiai- dıdı olmaksızın Karadenızden mu"stemleke bakanı Tomas ye-
nıal d k h k k hş a e· çıkması karpbkla yardım hal· 
h'"dal r .an çı an u u ve taa - vaziyeti mOzakere etmiş ve tek- ne g6re bugiln boğazlar ko- leri ve mıntakavi anlatma- rine yeni bir meb'uı seçmek Belgrad, 10 ( Ö.R) - Bq-

J 
uh er1ın şumulil Ozerinde mü- nik komite bu husus hakkında miıyonu hakkandaki mllnakaşa lann tatbı'kı· 1·htimaUen· han·ç bakan Stoyadinoviç'e suikasd için yapılan intibah Sosyalist 

a aza ar yürütmüşlerdir. murahhas heyetleri tarafından esnasında Romanya, Balgaris· olmak llzere harb ıamanında teşebbüsünden maznun meb-
M h 1 f h k ki fi k k Y k partisinin uferile neticeJenmİ•· la h k · b J u te ı eyetlerin Sovyet yapılaca te i eri tet i etme- tan ve unaniatan omiayonun Karadenizin yabanca gemilere ... us rın mu a emesı aş amıtbr. 

nıetnini ince bir tetkike tlbi ğe ve harb tehdidi takdirinde lağvını iatiyen Tnrk noktai na- radikal surette kapablmuı. tir. Muhalif ıoıyalist namzedi JtaJyada İstihlak 
tutmalarına ve talimat almala- Türkiyenin IOzllm g3rdliğfi her zanm terviç etmiıler, Fransa Montr6, 10 (A.A) - Titilles· Noel Boker 28419 rey alarak 
tına intizaren bu madde son- türlO tedbirleri almak hakkını ve lngiltere iıe bu komiıyonan ko dnn akf&ID saat 18 de Btlk· seçilmiştir. Rakibi olan mHli serbestİSİ 
raya hırakılmıştır. muhafaza eden bir formol vll· kalmaımm faydab olacağa fik- r~te hareket etmiıtir. ~areke· soayaliıt namzedi ancak 25666 Roma lC (Ö.R) - ltalya hi· 

24-cü madde tahrir komite- cuda getirmeğe memur edil- rinde bulunmuılardar. tinden evvel l'azetecilere fU rey almııtar. Halbuki umumi kômeti zecri tedbirlerin tatbiki 
sine havale olunmuştur. miştir. SOVYETLERIN TALEBi beyanatta bmunmuttar: intihabatta Tomas 37566 rey dolayısiyJe vazedilmİf olan bl-

Türk murahhas heyetı" pek 20 1°ncı· madde ı'le aJ•kadar Montr•, 10 (A.A) - Sowvet• Konferansa ait sebeplerden ı k Jm f 
• v • ı dolayı Bnkreıe gidiyorum. n ara seçi itti ve muhali tün iatiblik tabdidabnı 12 tem· 

Y~kında 25-ci madde hakk1nda olarak boğazlar mıntalcasında Jer birliği murahhas heyeti in· Şimdiye kadar alınan neticeleri ıoıyaliıt namzedi ancak 25037 muzdan itibaren ilga eden bir 
.. ~!~ tadil teklifinde bulunmak hava seyriseferi için geçit kla- giliz projesinin 23 cü madde· hDkOmetime bildireceğim. rey almıştı. emirname neşretmiştir. 

eeıçik; ......... p;;ı;;;e~ıo·s;;da .......... ıtaıy;·· .... d.;h·; ...... d~Y;;;;ş· ...... . 
Zecri tedbirlerin 

verilmesi 
terkine karar 

I 

tenkid edildi 
lngiliz gazeteleri ltalyanın başkaca 
arzusu olub olmadığını soruyorlar 

Brüksel, 10 (Ô.R) - Hükü· 
ınet proğramının iyan mecli
sinde münakaşa11 esn&11nda, 
Cenevre müzakerelerini takib 
etmiş olan sosyalist ayandan 
Rolen başbakan Van Zeeland 
ile Fransa ve lngiltere hükii-

kaıında, yani Cibuti demiryo
lunun giisergihında olan bir 
yerde bili bir Habet hüku· 
meti vardır ki Habeş ordusunu 
tensik etmeğe çalışmaktadır 
ve bunun için kendisine yalnız 
sillh ye kredi vermemizi bek
lemektedir. Habef imparatoru 
Cenevrede iıte l.unu demek 
istiyordu." 

etmiş olduğunu unutmamak 1'· 
mmdır. 

Milletler cemiyeti siyaıetinin 
fÜpheaiz zayiflikleri olmuthlr. 

lngiltere yeniden hava kuvvetlerini artırıyor 
Tayyare sayısı 1750 ye çıkb 

llletlerini ltalyaya karşı zecri 
tedbirlerin terkinden dolayı 
ıidd~tle tenkid etmiı ve demiı
tir ki: 

''Milletler cemiyeti beklene
bilen tavru hareketlerin zi· 

Yade bakir dOfiirenini ihtiyar 
etti. Iatillya mukavemetin bir 
remli, bayraiı halinde olan Ha
b9fiatanı kendi haline bıralıh. 
P.liUetJer cemiyetinde, zecrf ted
birlerin muhafaza imklnsızhğını 
İspat etmeğe kimse teşebbüs bile 
etmemiştir. Halbuki· zecri ted
birler pek ili muhafaza edi
lebilirdi ve bunun delili şudur 
~"9•

0 

taacla Gore mmta· 

Rolen bu tartlar içinde Lo· 
karno devletlerinin Brlkaelde 
toplanmala11nm biç bir sebebi 
vücudu olmadığını $Öylemiıtir. 

Van Zeeland bu "haksız hü
cumu" tiddetle protesto ede
rek demittir ki: 

- Belçika hOkümeti burada 
lngiltere, Fransa veya ltalya-
nm siyasetini münakaşa etmek 
iltemez. Fakat şunu da s3y-
Jiyeyim ki ltalyanın siyasetine 
sıper olmak arzusunda değilim. 
Belçikaya gelince şunu s6vJiye· 
bilirim ki o imzasına riayet et
miştir. Italyanın Lokarno mua
laedcaini bizimle birlikte imza 

Fakat bqka türlü hareket 
ed'lemezdi. Buna eminim. Zira 
hepimiz şunu düşllndük ki 
zecri tedbirler müıtereken kal· 
dırdmasa, mftnf eri den bazı 
devletler tarafından kaldınla
calchr. Bu iı Milletler cemiye
tinin sonu olurdu. Halbuki 
ıimdi, ne de olsa, o mevcuttur. 

Etrafımızdaki tehdid kuvvet· 
leri o kadar bllyük ve biıe o 
kadar yakındır ki bu enclite 
Cenevrede olduiu l'ibi bura· 
da da duyulmaktadır. Bunun 
içindir ki Cenevrede batk• bir 
jest yapılamazdı. Milletler ce-
miyeti asamblesini kabul etme· 
me gelince, bunu reddedemez• 
dim. Neyi kurtarmak müın· 
künse onu kurtarmak için, 
memleket menfaati ıaamma 
bunu kabul ettim.. 

Londra, 10 (A.A) - Millet• lngiltere fimtli lta~yı A•- Londra, 9 (A.A) - Anan· 
ler Cemiyetinin zecri tedbir- r~puya ai~ iti.•~~ daha ·~la tanclalri Mrinei •nıf tanarefe-
lerin kaldmlma!'ına karar ver- hır mesaı bırliıı yapmap rin miktan donanma ta.n-ue-
miş olması üzerine Fransanın davet etmektedir. Hahrladadır Jeri hariç olmak üzere 1750 ye 
Akdenizdeki mlitekabil yar- ki, sir Samuel Hoare bahriye çıkınlmıtbr. Silih fabrikalan-
dıma mftteallik olan Fransız birinci Lordluğunu kabul etmek 
taahhtıdlerinin hllkllmden dllt· İçin ana vatan filosunun hemen na yapılacak siparişler için 
milt bulunduğuna karar Yer- ~d~ni~den .ç~kilmeai tarbnı kabul edilen munzam tatı.iut 
miş olduğuna dair olan haber ilen surm&ş ıdı. 293,700 lngiliz lirasına baliğ 
Londraya geç vakıt gelmiı Daily Herald diyor lci: olmakt.ad1r. D6rt munzam tah-
olduğandon bu meıele bak· Duçe arzularına dikte ediyor. ıisat yelrtmu ise 652,700 
inada resmi mütılealar elde Eclen Akdenlzdeki lngiliz filo- liraya çıkmaktadır. Bahriye 
edilemt-miıtir. ıaaun ge~en son baharda ol- hiHçelİne illYe ediJen tahsiat 

Dail T 1 f d. k' clufundan daha kuvvetli ola- yelc6n0 11,015,000 liradar. y e ıra ıyor ı: IÖ 
1 

. 
Italyanın şimdi Montrö ve c~~m J emek auretile zeva· Projram, orcluaua botluklan• 

Brüksele milmessiUer aönder· Jun kurtarıyor. Bundan şonra dolduracak ve tatbiki için tak-
lllesi muhtemeldir. Halihazırda yeni metalibat karşaaanda bu· riben S,614,000 lira sarfoluna-
Akdenizdeki gerginliğin zail lunıcağız. l~a.l~anın artık. doy• caktır. 
~lrnası Fransanın tebligatı nt:· d~ demesı ~çın. Habeşıstana Habet - ltalyan ihtilafı do-
bcesidir. Daily Mail gazetesi Milletler cemıyeh sarayı ~apı- layısiyJe alınmış olan hususi 
b~zı gemilerin Akdenizden çe· laran~n .k~panması v~ ılhak tedbirler için yapılan sarfiyat 
kdıaeai bakkıncla ıunlan ya- keyfiyebnın tanınması lazım ge- 1,252,000 lira tahmin olunmak-
ıavor: • lecektir. tadır. 
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ya adığımız or nç d am 
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bulunan yegane hastahane mü· 
teaddit isabetler ile tahrip edil· 
mişti. ilaçlar, ameliyat malze· 
mesi, hep hepsi ateşin ve gaz· 
larm zalim ve doymak bilmi
yen pençesinde kül olmakta 
idi. Henüz boğulmıyan hastala
rın acı acı bağır~alarını hiç 
unutmıyacağım. 

Büyük hendekler açınız. " Dessiye bombardımanı esnasında imparator sarayı ateşler içinde 
Dallarla ve toprakla örtünüz. 
Tanklar vahşi hayvanlar gibi 
içine yuvarlanacaktır. 

Fakat Habeşler pek o kadar 
hendekçi değillerdir. 

Bu nevi meşğale onlara da" 
ima şerefsiz görünmüştür ve 
bunu başkalarına bırakmışlar

dır. Onların kusurları da bu. 

yanıyordu. Halouki imparator, eski Italyan konsoloshanesi arazisi içinde 
bir makineli yuvasından durmadan ateş ediyordu. Ve ellerim siyah 
vücutlardan sızan insan kanlarına bulanmıştı. '' 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
karı sahanlıktan, ayakları ara- Zannedildiğinin hilafına ola-
sından tam isabetli ateş edi· rak, muasır muharebede bile 
yordu. .ı. l bir usulun hala iyi tarafı var-

Hastanenin öte tarafında 
tahrib edilmiyen bir kısmına 
sokulduk. Her taraftan yaralı
lar en feci vaziyetler içinde 
gelmeğe başladı. Kırılmış kol
lar, henüz akan yaralar, acıdan 
inleyenler, kan kusanlar, par
çalanmış vücutlar, yanmış yüz-

- Biz köstebek değiliz! di
yorlardı. 

Müthiş zırha kulak asmayan dır. En şimal cephede onu ne 
bazıları da aralık yerlerinden zaman kullanmışsak muvaffak 

Bunun için tanklara, adi 
hayvanlarmış gibi hücum edi
yorlardı ve şu harikulade şey 
görülüyordu: Üzerlerinde pa
muklu elbise olan adamlar bir 
çelik kale'yi ellerile zaptedi
yorlardı. 

süngü ile açmağa çalışıyorlardı. olduk ve bu muvaffakıyetler 
Bazan, uzaktan da bu aralık- · ' sebebiledir ki son kanun ayı 
Jara nişan aldıkları olurdu. ile beraber, Italyanlar Iperit 
Böylece bazı makinelerin ha- zehirli gazını kuJJanmağa karar 
re ketsiz bırakıldığı görülmüştür. verdiler. ler, kadın, erkek, ihtiyar, ço

cuk, arkası kesilmeksin geli
yordu ... 

lş basitti ve Decaz Ayaleu 
ordusundan Fitaoari Şifaroya 
bir günde nasıl beş tank zapt 
ettiğini sorarsanız, şu cevabı 
verecektir : 

- Ne var, sanki 1 Önlerinde 
yere yatmak, yahut ihtiyatla 
onlara kadar sürünmek yeter ! 

Belki bu maltinalarda kapalı 
olan Italyanlar sıcaktan mus-

tarıb oldukları için · nefes al
mağa çıkmışlardır. Fakat biz 
bunu bilmeyiz. 

Bildiğimiz şu ki, yalnız Tem
biyende on kadar tank yaka-
ladık. Bunları birer birer say" 
mış değilim. 

fftttŞn' 

Nrgıis Cibuti yoluyla Lo11dıaı•a gl'ldilfi zama11 tlaheş srjaıeilıanesi 
balkonufldan /talkı srlônz/ıyordu 

Filhakika Habeşler şuna dik- TANKIN KIYMETi 
kat etmişlerdiki bu makinelerin Tank o kadar kıymet&iz bir 
mitralyözleri ancak ön tarafta şeydir ki ... 
muayyen bir zaviyeyi tarıyor Fakat çelik plakaların mii-
ve bir çok noktalarda hücum- essir himayesi altında bulunan 
lanndan sakınmak mümkün kimselerin Habeş savletinden 
oluyor. Tabii diğer tankları da kurtulması güçse, lta!yan piyn· 
hesaba katmak şartile. desi için göğüs göğüse müca-

MeseJa motörün önünde iki delede boy ölçüşmesi daha 
şenij ( zincirli tekerlek ) ara- güçtü. 
sındaki mesafe ve makinenin Habeşin ayak çevikliği ve 
üst kısmı. kol çabukluğu pabuçsuz yürü-

SILAHLARIN ÖNÜNDE ycmiyen insanlar için daima 
Bu m:ınavranm tehlükeli bir hayret mevzuu olacaktır. 

olduğu ve hücum için yere Tembiyen'de, Abbi - Addi 
yatanlarm mahv olacağı akla yanında düşman muharebeye 
gelir. Şüphesiz bu taban- başlarktn daha bunu hisset-
ıuzların ışı değHdir. Fakat mişti. 
bizimkiler biliyorlardı ki yere Burada aldığımız yüz mitral-
iyice uzanınca, mermi yağmu- · yöz silah yardımı olmaksızın, 
runa ancak başları ile omuzları yalnız ıüogü kuvvetiyle elimize 
açık kalıyordu. Ya yalnız bir düşmüştür. Mermi yağmuru 
tank, yahud ayni sahada bu- altından geçer gibi yürüyen 
lunan bütün tanklar böylece askerlerimizi dünyada hiç bir 
aanlıyordu. Bu iptidai manevra kuvvet durduramazdı. ltalyan· 
idi. Üç rlört muharib, tankın ların üzerine o kadar. süratle 
zırh'ı kısmına el sürebildiler mi varıyorlardı ki silahlarını, için-
kolaydı. En çevikleri, bir man- de bir kurşun olduğu halde, 
danın sırbna atlıyan bir kap- ellerinden kapıyorlardı. 
lan Ribi sıçrıyordu ve bu yu- O kader mahir, o kadar , ..................................................................................... . 

m Çeşme ılıcalarında 
Rasim Palas 20 hazirandan 

itibaren açılmıştır 
Uzun zamandanberi hazırlıkları devam eden 

ve kaplıcalarındaki RASiM PALAS Oteli 
cumartesi günü açılacaktır. 

~rabl dot yenıekler çok enfesve çok ucuzdur 

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

DIKKA T : On günden fazla ka
a!ac (lara mühim tenzilat yapılır: 

Şimdi Adis-Abeba sokaklaflnda 
süratli, o kadar hafif diler ki 
onları tarife imkan yoktur. 
Zira göze görünmüyorlardı. 

ŞEYTANLAR 
Böyle şeytanların karşısında 

ltalyanlar ancak kuşaklarına 
asılı duran pantolonlarını mu
hafaza ederek toz gibi kaç1yor
lardı. 

Bu harpten evvel gerçi bize 
söylemişlerdi : Muasır silahlar 
sebebile mücadele şartları de
ğişmiştir. ltalyanlara yaklaş

maktan sakınmak, onları uzak
tan taciz etmek lazım geldiğini 
söylemişlerdi. Zira bizi, temas 
temin etmeden, delik deşik 

etmek vasıtaları vardı onların. 
Bu biı hakikattır. 
Fakat başka bir hakikat var. 
Biz düşmanra uzaktan harb 

zalıiri bir süklmet hakimdir 
takdir edilir ki, harekete geç
mek elıem olunca daima ihti
yat kayıtlarına uygun hareket 
imkanı yoktu. Yoksa ihtiyat 
çok zaman harelcetsizliği em
redecekti. 
Diğer taraftan, uzak dur· 

dukça yidikleri darbelere mu
kabele etmek imkanını bu!a
mıyan askerleri tutmak ta 
güçtü. 

Kaba saba silahlArım kullana" 
bilmek için yakın gelmek istemek 
daima fena bir hesap değildi. 

Bu takarrUb temas halini bu· 
lunca, askerlerimiz için şu ma
zeret vardı ki süngü muhare
rebesi fişenkleri tasarruf etmek 
imkanını veriyordu. 

işte böyle muharebelerdedir 
ki Abbiaddi'de ve Erbu Uay· 

llalpa11 tavyatelf'li Drsiycri yaktıltta11 soma !talk şdıirde kalan hitkac 
k11/iihede bannmak nzechıuiyelinde kalmıştı 

etmek için, onunkiler kadar ni'de askerlerim 130 mitralyöz, 
uzağa atan silahlar olmalı, kafi beş top ve bir çok malzeme 
derecede mühimmat olmalı. aldılar. 

Keza iyi vaziyette bir çok Yine böyledir ki Tembiye-
tüfenk olmalı. nin Selarye mevkiinde otuz 

Size belki hayret vereceğim mitralyöz zaptedildi ve bunlara 
amma, hakikat şudur ki emrim kullananlar yerlere serildi. 
altındaki orduda mavzer tüfek- Böylecedir ki Şirede Ras 
lerile müsellah 950 kişlik iki lmrunun askerleri elli mitral· 
tabur hariç, bütün geri kalan yöz ve mühim ganaim elde 
askerlerin elinde şnayder, gra ettiler. 
tüfekleri ve bunlar gibi yarım 
as1rdan fazla yaşta silahlar 
vardı. 

Bu tüfenklerin doğru atış 
yapanları bile bir ltalyan kur
şununun vardığı mesafenin 
yarısına erişemiyordu. 

GRA TÜFENKLERI 
Gra tüfenğinin diğer bir mah

zuru da vardır ki beynelmilel 
umumi efkarda bize zararı do-
kunacak gibi oldu: Bun!arın 
çektikleri büyük kurşun mer• 
miler çok yumuşaktır ve bir 
ı..emiğe tesadüf eder etmez 
yassılaşır. Bunun için huruç 
deliği kos kocamandır ve cok 
defa bu hal dum dum kurşu
nuna atfedilmiştir. 

Mitralyözlerimize gelince 125 
dane idi. 

Top olarak ancak düşman
dan zaptetdiğimiz toplar vardı. 

~·1 ........ ~ .. :_• __ ,"" .- t •• 

GÖGÜS GÔGÜSE 
Bu göğüs göğüse muhare· 

beler hakkında bildirdiğim ta
biye sebeplerine, Habeşin tabi
atma ait diğer bir sebep daha 
katılır: 

Tüfenk bizim memleketimiz
de kendini gösterdiğindenberi, 
bir düşmanı uzaktan öldürerek 
ona mertçe ölmek imkanını 
vermenıeği biz daima bir kor· 
kaklık saydık. 

Pala adildir, kurşun kor· 
kaktır. 

Bu o kadar derin duyulur ki 
bir muharip ancak kendi eliyle 
öldürdüğü düşmanı sayar 11Kı
l.ıncının kını üzerinde taşıdığı 
gümüş nişanlar bu pahayadır. 

Dedim ya, Aduadan beri 
biz de değişmedik. 

O muharebede, 
silahlarını ataralc . . . .. 

Habeşler 
elde pala 

* •• 
DESSIYE BOMBARDIMANI 

Haziran 1936 tarihli "Rea-
der's Digest,, mecmuasında 
Dessiyenin ltalyan tayyareleri 
tarafından bombardıman edil
mesıne dair şöyle bir yazı 
vardı : 

" Birdenbire sığınaklara 
kaçma düdükleri ç.ahnmağa 

• • 

CEHENNEMi VIZILTI 
Çok geçmemişti, havada y· -

ne o cehennemi vızıltı duyı;t

mağa başladı. Şehrin dört ta· 
rafını yine bombalar sarsmağa 
başladı. Biraz sonra yine bize 
çok yakın bir yerde bir yangın 
bombası patlamıştı. Bunu bir 

( 

Adis-Abebada Fransız konsoloslıa11esinde ıki lta/ta önce bir ziyafet ı•etilmiştil 

başladı. Ahali koşuşarak kaçı- diğeri, bir daha... Bir daha .•• 
yordu. Arası çok çegmeden Daha birkaç tane takib etti ... 
tayyarelerin vızıltısı her tazafta Etrafımız duman ve ateş bu· 
duyuluyordu; bir az sonra da lutlan ile çevrilmişti. Makine· 
kendilerini görebiliyorduk. lilerin tat-tat-tat . .ları, tayyare• 

Bir müddet sonra bombar- lerin gürültüsü, ve bomba 1 arın 
dıman başlamıştı. ilk hedef canhıraş sarsıntılarınd :- n başka 
Dessye'nin boş tayyare karar- birşey duymuyorduk .... 3u ikinci 
gahı olmuştu. Sonra şehrin her gelişti ... 
tarafı bombardıman edilmeie Bu ikinci geliş, ilkin :len f e-
başlanmıştı. Birdenbire yanı na idi. Ne kadar sürcl ıi bilmi-
başımızda canhiraş bir BUM yorum. Fakat bunu bir üçün• 
sadasını bir diğeri takip edi- cusu, bir dördüncüsü takip 
yordu. Bombaların bu tarakala- elti. Her geliş di~erinden be· 
rına aşağıdan açılan mavzer ve ter, diğerinden daha korkunçtu. 
makineli ateşlerin gürültüleri Böyle müdhiş bir ölüm yağ-

karışıyordu. Bulunduğumuz yer- murunun altında bulunmak ka· 
den 50 metre ötede birdenbire dar korkunç birşey tasavvur 
bir şimşek çıktı, bunu müthiş edilemez. Bu anlarda insan 
bir taraka ve bir ateş ve tu- için hiçbir yer selamet değildir. 
fan bulutu takib etti. Arka- BONBARDIMAN DURDU 
mızdaki sokakta patlayan di
ğer üç bombanın canhi
raş sarsmbları artık iç.inde 
bu!unduğumuz hastanenin de 
bombardıman sahasında bulun
duğunu bize bildiriyordu. Ar
tık bombalar her tarafımızda 
patlıyordu. Biraz sonra hasta· 
nenin tavanını delerek birinci 
koğuşda patlıyan bombanın 
tarakuı ile bertaraf sarsılmıştı. 
Kendimizi güçlükle dışarıya 
atmıştık. Üstümüzden arı gibi 
vızıldıyan 10 tayyare geçiyor 
idi. Attıkları bombalar yetişmi 
yormuş gibi bir de makinah 
tüfenkleri ile şehre ateş edi
yorlardı. Yarı ölü gibi kendi
mizi yüzüstü yere atm1ş ve 
taliimizin göstereceği şeyi bek
liyorduk. Bir anıvahid içinde 
etrafımızda 13 ten fazla bomba 
patlamıştı. 

SÜKÜNET 
Nt! kadar geçti bilmiyorum, 

ortalıkla bir sükünet hasıl ol
du gibi geliyordu. Tayyareler 
cenuba doğru uzaklaşmıştı. Üs
tünde salibi ahmerin işaretleri 
bulunan hastahane ateşler için-
,~ • ,. 0 •• ··-•-.... -ı .. ı.. tlivannda 

En nihayet bombardımanın 
bittiğini inanılmıyan bir hisle 
anlar gibi olduk. Her taraf 
elan dumanlar ve ateşler için· 
deydi. Demir ve betondan ya· 
pılmış bir çok büyük binalar 
kerpiçten yapılmış evler, hapsi 
de bu amansız silahın tesiriyle 
yanıyordu. Yolda, ötdede be
ride yanar dağların kraterle· 
rine benzeyen çukurlar görü
yoruz.. Sarayın yanından ge
çerken, onu da ateşler içinde 
gördük... Söylendiğine göre 
tayyareler buraya en büyük 
bombalarını atmışlar.. Halbuki 
impaaator eski Italyan konso
loshanesi erazisi içinde kurul
muş bir makinalı yuvasında 
idi. Bizzat kendisi nıakinah 

ile düşmana ateş ediyordu. 
Yollarda her taraftan hasta--

il 
Bir sıhhiye mem~Jru 

aranıyor 

lstiyenlerin, Tepeköyde kü
çük Mendres müteahhitliğine 
müracaat!arı. 

2 - 3 s. 6 ( 1446 ) 
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n Temmuz t9B& 

F raıisız, lngiliz, Romen baş delegeleri 
talimat almak ÜzereMontröden ayrıldı 

- Baştara/ı I incı say/ada -
Montrö konferansı on beş 

günden beri ikinci defa olarak 
bir tevakkuf noktasına gelmiş
tir. Müşahede edilen fikir ay· 
rılıklannın halli için alakadar 
devletlerin son kararlarını ver
meleri lazım gelmektedir. 

lngiliz delegasyonu azalann
dan F orayn Ofis şark dairesi 
şefi Montrö konferansının dos· 
yası hakkında hükümetine ma
lumat vermek ve yeni talimat 
almak üzere dün akşam Lond
raya hareket etmiştir. Bu de
leğe Pazartesi günü dönece
ğinden konferans ta ancak 
o vakıt umumi toplantıla

nna yeniden başlıyacaktır. 

Bugünkü faaliyet Stanley, 
Aras, Litvinof ve Bonkur ara
sındaki müzakereler üzerinde 
toplanmıştır. Fransız delegas
yonu reisi Pol Bonkur bu 
akşam Parise hareket etmiştir. 
O da pazartesi sabahı döne· 
cektir. Fransa delegasyonunu 
timdiki halde Ponsot idare 
etmektedir. 

Pazartesi gününe kadar 

laka tın en ziyade dikkate de
ğer noktası şudur: Lord Stan· 
ley Fransız baş dalegesine 
kat'i olarak temin etmiştir ki, 
mıntaka paktlarının tatbiki icabı 
olarak harb gemilerinin geçişi 
meselesi üzerinde Sovyet De· 
legasyonu tarafından teklif 
edilen tadil teklifine lngil· 
terenin muhaldeti yanlış ma
naya alınmamak lazımdır. 

lngiltere sulhun şarkta ve· 
ya diğer mıntakalarda ko
runması maksadile imza edilen 
mıntaka paktlarının akidleri 
arasında münakale serbl!sti· 
sine muhalif olmadığını ilan 
etmektedir. 

Paul Boncour bu beyanatı 
memnuniyetle kaydetmiştir. Bu 
suretle mıntakı. paktlarına aid 
olan 23 ncü maddenin tahri
rinde bir uzlaşma formülü bu
lunacağı ümid edilmektedir. 

GÜÇLÜK 
Fakat asıl dikkat, Rus ve 

lngiliz tezleri arasında taban 
tabana ziddiyeti tahrik eden 
nokta üzerinde toplanmakta· 
dır. Bu da, Karadeniz Rus 
deniz kuvvetleri menfaatına 

nin karşılıklı yardım meselesi 
hakkındaki temayüllerine ge
lince, balkan devletlerinin bu 
taahhüdü muhafazaya tarafdar 
oldukları hissi vardır. Bunun 
için Londra hükumeti şimdilik 
bu noktada statükoyu değiş
tirmiyecektir. 

CUMHURiYET YAZIYOR 
lsatanbul. 10 (Yeni Asır) -

Cumhuriytot gazetesi, Boğazlar 
konferansı hakkında şunları 
yazmaktadır: 

- "Boğazlarda Türk haki
miyeti istiklalimizin ifadesidir. 

' Fakat çok modern bir hüku
met olan Türkiye cumhuriyeti 
insani ve ticari aleme kapıla
rını kapayamaz. Eğer herkes 
bu kapılardan kendi istediği 
gibi geçmek isterse biz de on
lara kapayacağız ve istediği-
mize açacağız.,, 

ZiYARET 
Paris 10 (Ô.R) - Dış işleri 

bakanı Yvon Delbos Soviyet 
Rusya sefiri B. Potemkini ka
bul ederek günün mühim harici 
meseleleri hakkında görüş-konferansın eksper ve hukuk

çuları üzerinde alaşmanın hasıl 
olan maddelere kat'i şeklini 
vereceklerdir. Diğer taraftan 
delegeler arasında da ayrılık 
görülen noktalar üzerinde gö
rüşmeler devam edecektir. 

müştür. 
olarak Litvinof tarafından iste- •ıız..~==rcıı::i7Jıı;r;;ı~:;ı;;ı:n;;mıı:ı. 
nilen mutlak serbesti me~ele- "il 

lngiliz baş delegesi Lord 
Stanley bu sabah Fransız bat 
delegesi PauJ Boncouru ziyaret 
etmiştir. Bu ziyarette iki dele
ge, mukavele maddelerinden 
Fransa ve lngilterenin tamamile 
mutabık oldukları maddelerle 
ayn ayrı vaziyetlere düştükleri 
?1addeleri gözden geçirmek 
ı~temişlerdir. Bu delegasyonlar 
ınehafilinde bildirildiğine göre 
Fransa ve lngilterenin boğazlar 
komisyonu meselesinde müşte· 
terek bir vaziyet almaları umu
mi anlaşmaya mani olacak bir 
hadise değildir. Zira Türk de
legasyonunun bu nokta üzerin
de muvafakatını elde etmek 
ilmidleri beslenmektedir. 

Ayni fikir birliği Fransız ve 
lngiliz delegasyonları arasın
da hava sefinelerinin arazi 
ilzerinden uçuşu meselesinde 
de kendini göstermiştir.Fransa 
Ve logiltere delegeleri, T. Aras 
tarafından bu hususta verile
ceği bildirilmiş olan kafi temi
natı henüz almamışlardır. Bu 
nokta üzerindede müzakere 
devam edecektir. 

iki baş delege petrol nakle
den gemilerin geçişi hakkın
daki maddenin tam şeklile tah
riri üzerinde mutabık kalmış
lardır. Bıı madde üzerinde 
Fransa esaslı tavizat elde et
ıni~ti. 

sidir. Eğer Montro konferansı 
için bazı tehlükeler varsa, bu 
istikamette aranmak lizımgelir. 

AKDENiZ ANLAŞMASI 
Bütün delegasyonlar arasında 

Fransanın ltalyaya karşı lngil
tere Akdenizde yaptığı karşı· 
lıklı yardım anlaşmasını fes· 
hetmesi ve lngiliz ana vatan 
filosunun Akdenizden çıkması 
kararı ehemmiyetle tefsir edil
mekte ve bu hadiselerin Montrö 
konferansına ltalyanın iştiraki 

meselesi üzerinde ne dereceye 
kadar müessir olacağı soruş· 
turulmaktadır. Eğer ltalya kon
feransa iştirak edecek olursa, 
yeni bir devreye girilmiş ola
caktır. 

Fakat Italyanın buna karar 
vermesi ihtimaline delegasyon· 
lar arasında pek az inanılmak
tadır. 

BALKANLILARIN 
TAAHHÜDLERI 

Londra, 10 (Ö.R) - logiliz 
resmi mahafilinde zannedildi
ğine göre lngiltere ile Akdeniz 
kıyısındaki Balkan devletleri 
(Türkiye, Yugoslavya ve Yu
nanistan) arasındaki karşılıklı 
yardım tedbirleri Fransız -
ln,ll'iliz karşılı kit yardım anlaş
ması ha!ikında bu iki dev
let arasında alınabilecek ka
rarlardan müstakillen, şimdi
lik muhafaza edilecektir. Esa· 
sen Fransa ile yapılmış olan 
anlaşmanın, bu hususta lngilte
re ve Balkan Akdeniz devlet
ler arasında teati edilen temi
nattan önce yapılmış olduğu 

MÜHiM BiR NOKTA hatırlatılmaktadır. 
Fakat Boncour - Stanley mü- Akdeniz - Balkan devletleri-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
neye getirilmekte olan inliyen lığında bize bu kağıdı okuyan 
Yaralılar ile karşılaşıyoruz. Lorenzo'ııun siyah fakat şefik 

BEYANNAME yüzünden utandım. Bir lahza 
Dışarıda kurulan çadırlar için sardığım yaralılann acıla· 

!çinde çalışıyoruz. Bir kaç saat rını hissetmek istedim. Elleri· 
•çinde bizim çadırda 111 kişi· me baktım, insan kanı ve ten· 
nin müdavatı iptidaiyesi yapıl- tiriyod lekeleri ile dolu idi. 
lllıştı. Gece geç vakıt İmpara· Yolda gördüğüm ölü anneyi 
torun müşavirlerinden Lorenzo 
Yanımıza geldi. Elem ve tees · 
tür dolu yüzünde acı bir gü
lüınseme belirdikten sonra ce
b!ndeu bir kağıd çıkardı ve 
bıze okumağa başladı: 

D 
"Yaşasın ltalya .. Yaşasın 
ııçe .. Yaşasın kral!. Bız Fa

şistler eski Roma medeniye· 
tinin bir remzi olan Liktoru 
!aşıyoruz!. Haile Selasie, seni 
Selamlarız. Elındeki şemsiyenin 
bir faidesi oldu mu? .• Nasıl 
bisküvitlerimizi beğendin mi?." 

Bu tayyarelerden atılmış bir 
halyan beyannamesi idi. 
BEy AZLARIN MEDENiYETi 

Ortada yanan ateşin aydın-

ve onun yanı başında vücütleri 
lime lime olmuş başları patla
mış siyahi yavrucukları gözü
mün önüne getirdim. "Eski 
Roma medeniyeti .. ,, "Faşistle
rin Liktorul..,, ... ? ..• 

Hissettiğim mahviyeti gözle· 
rimden okumasın diye yüzümü 
siyahi Lorenzo'dan beriye çe
virdim. Beyazlar!... "Roma me
deniyetini getirmekte olan be· 
yazlar!. .. ,, Bir günde yüzlerce 
masuma elem ve ölüm sunan 
beyazlar!.. Mağrur ve müftehir 
olan beyazlar!. Ben de beyaz
dım .•. ,, 

Nevzat C. Oağemre 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satı,ıar 
~ 

UzUm 
Çu. Alıcı Fi at 

62 inhisar ida. 
36 H Z Ahmet 
25 S Gomel 

6 75 7 
8 50 9 
8 875 8 875 

123 Yekun 
520161 Eski sahş 
520284 uumi sahş 

Zahire 
Çu. Cinsi 

6 75 
Fiat 

6 75 43 Buğday 
16 ton " 

203 Bakla 
100 Pamuk 

4 1825 4 25 
41 50 44 

Doktor 

Kemal Sakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey• 
!er sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü vapur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

i 

1 
1 

A 
lzmir Yün mensucatı Türk anonim ıirketinin Halkapınar

daki kumaş fabrikası mamulatından olan mevsimlik ve kışlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, şal ve yün çoraplan, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasında satılmaktadır. Mezkur fabrikanın metanet ve 
zarıı.fet itibarile herkesçe ınalfım olan mamulatını muhterem 
müşterilerimıze bir defa daha ~aysiyeyi bir vazife biJiriz. 

Toptan satış yerı : Birinci kordon No 186 
Şark halı Türk anonim ıirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asıın Riza ve biraderleri 
Yeni manifaturaCJlarda Mimar Kemalettin caddesi 

Yünlü mallar azan F. Kandemiro • lu 

Sahife 7 

r .. ··n··x··n···y···o···L·ı··N····~ 
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Çünkü Radyolin dişleri temizler, beyazlabr, onla -
ra sa~lamlık verir. Diş etlerini kuvvetlendirir. 

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

~Fakat günde iki defa kullanmak şartile ~ . -• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , - ., 
- Anneciğim, neye beyhude baş ağrısı 

çekiyorsun ? Bir kaşe 

GB i p • 

Al da hemen kurtul! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
: En inadcı baş ağrılarını, en şiddetli diş ağrılarını : . . . . 
: ~aşılacak derecede süra~le geçirir : . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

münü temdit eylediğimiz iz· 
mirde Belediye civarında Mu
rabıt çarşısında 4-6 numaralı 
mağazada "Morıı!ı zade Ekrem 
Latif, Cemal ve şerikleri) fir
ması altında yaptığımız ticaret 
işlerimizin bu kerre soyadıyle 
beraber terkip eylediğimiz"Ek
ram Moralı, Cemal Ataker ve 
oı takları,, firması altında de
vam eylediğini ve şirketi
mizi alakadar eden hukuki 
ve hususi akit ve muamelele
rin • neşrettiğimiz sirgüler mu 
cibinca - ortaklardan Ekrem 
Morah, Cemal Ataker ve Ha
lid Bakardan ıkis:nin firma ile 
kullanacakları imzalarile mute
ber olduğundan ticaret kanu
nunun mevaddı mahsus:ısı mu· 
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Bir çok haşaratt öldürücü mayiler· vardu:: 

Fakat ya\nız blr f \.11 

lzmir Belediyesinden : 
- Kültür parkın antresinin 

elektrik tesisatı 672 sortiden 
ibaret olmak üzere başkatip
likteki keşif ve şartname veç
hile 1717/936 Cuma günü saat 
onaltıda açık eksiltme ile iha
le edilecektir • Bedeli keşfi 
sekiz yüz yetmiş beş liradır. 
lstirak için altmış altı liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

1-4-8-11 (1351) 
Haza gazı fabrikasını fuarda 

temsil etmek üzere bir paviyon 
yapbrılacaktır. işin bedeli keşfi 
yedi yüz seksen yedi liradır. 

Açık eksiltme ile ihalesi 17-
7-936 Cuma günü saat on al
tıdadır. iştirak için elli dokuz 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu veya banka femioat mek
tubu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. Keşif, şart
name ve projesi 4 kuruş be-
del mukabilinde hava gazı di
rektörlüğünden temin edilir. 

2, 4, 8, 11 1970 (1363) 
- Parklara konulmak üzere 

ba~kitiplikteki keşif ve şart
name veçhile yüz adet kanape 
yaptınlacaktır. Bedeli keşfi be
heri on bir liradan bin yüz liradır. 
Açık eksiltme ile ihalesi 17- 7-
936 Cuma günü saat on altı
dadır. İştirak için seksen iki 
buçuk liralık muvakkat teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte Encümene gelinir. 

1-4-8-11 (1350) 
1 - Bayindırlık sahasında 

ikinci kordondan Erkek lisesine 
2iden Necati bey caddesindeki 
adi kaldırım sökülerek bele
diyece verilecek kesme taşlarla 
döşeme yapılması işi baş ka
tipJikteki keşif ve şartname 
veçhile 17-7-936 cuma günü 
saat 16 da açık eksiltme ile 

ihale edilecektir. işin bedeli 
keşfi 975 liradır. iştirak için 
73, buçuk liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
yüz kuruştan iki yüz seksen 

lira bedeli muhammenle 85 
sayılı adanın 280 metre mu
rabbaındaki 18 ve 19 sayılı 
arsaları baş katipJikteki şart-

name vechiJe 17-7-936 cuma 
günü saat 16 da açık artırma 

iJe ihale edilecektir. iştirak için 
21 liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

3 - Beher metre murabbaı 
yüz elli kuruştan dört yüz 
yetmiş iki lira 50 kuruş bedeli 

muhammenle seksen üç sayılı 
adanın 315 metre murabbaın-

daki 33 ve 34 sayılı arsaları baş 
katiplikteki şartname veçhile 

17-7-936 cuma günü saat 16 

Fena ve tesirsiz haşarat öldürücü maviler 
almakla paranızı beyhude yere israf etmeyi
niz ve FLIT'ın sahtelerinden sakınınız . Al
Cl_anmamak ıçln yalnız bir FLiT olduğunu ve 
sıyah kusaklı asker resimli sarı tenekeler 
içerı~inde satıldığını hatırınızda tutunuz. Bu 
tenekeler mühUrlü olduğundan her türlü hly. 
leden nricJlrler. Hakiki FLiT kullanıldıkda 
bütUn haşarfit• oldürebillrsinlz. 

Deliklere ve yarıklara FLiT ıozu koyunuz. · Ha· 
şarat, toza temas eder dme: derhal iilıırler. 

. .. 
iz mir ithalat gümrüğü müdürlüğünden : 

Tespit No. Adedi Nev'i Markası No. Lira Kr. Safi Gayri safi Cinsi e~ya 

191 
191 
193 
193 

91 

121 
96 
96 
96 
96 

158 
172 

79 

79 
79 
79 
79 
79 

199 
199 
205 

189 
187 
183 

kilo G. kilo G. ~ 
8 sandık 1.F.A 1-8 
4 sandık S.A.F 9-12 
8 sandık S. R 3-10 

33 20 1041 500 o;' ·r;; 
16 80 500 500~ ~ 
80 1004 ?""I ~ 

12 sandık B.Z.H 13-24 
37 teneke R.H.D 

... :c 
150 1527 500 E c. 
87 563 ~ 

12 sandık L. A 13-24 300 
1 varil B.S.A. T.D 6 

" " 
" " 
" " 

15 
25 
25 
40 
50 

1 sandık J.N/S.B.S 
1 K. 

4 s. 
1 K. 
1 s. 
1 s. 
1 s. 
1 s. 

1 s. 
8 s. 

11 s 

5 s. 

B.S. 1-4 9 

H.J. 1 1 
F.Z.V. 322 900 

J.E.M/G.S 13 145 
F.Z. V. 323 801 
B. 842 S. 1000 
8 F. 

A.F 
j.R.F 

" 

1486 100 
150 

1-19 250 

R.N.R 4075-79 30 
1 koli F.T 171 100 

40 30 demet kar 8030 

1606 
65 
7 500 

13 500 
13 
15 
72 

44 

1 780 
268 
58 

268 500 
336 

134 500 
973 

1331 

828 
875 

1858 

4353 2734 780 10669,500 

Lamba şişesi 

" " Lamba şişesi 

" " 
Meyve ağaçlarındaki haşaratı 
öldürmeğe mahsus müstahzar 
Lamba şişesi 
Parafin 
Uzvi sun'i boya 

" " 
Kimyevi müstahzar 
Yün mensucat 
Pamuk mensucat 

Haşarat itlafına mahsus müs
tahzar 
Vernikli boya 
Pamuk meusucat 
Basma halinde pamuk mensucat 
Pamuk mensucat 

" " 

Muşamba şapka kenarı 
2 renkli porselen çaydanlık 
1 renkli porselen bardak 

Lamba şişesi 
Demir makina aksamı 
Kamyon yayı 

Yukarıda yazılı eşya 13-15-17-2017/936 ıncı pazartesi - çarşamba - cuma~ p~zartesi günleri ~a~t 
14 te açık artırma suretile dahile satılmadığı takdirde ayni günde de .ecnebı me~lekete g~t~
rülmek üzere satılacağından işine gelenlerin ithalat gümrüğü satış komısyonuna muracaatları ılan 
olunur. 28-11 1900 (1339) 

desinde ikiçeşmelikte ber
berler sokağına kadar kanali
zasyon yapılması işi 24-7-936 
cuma günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

lzmir Tramvay ve E ektrik sosye-
. ' 

tesınden: 

işin bedeli keşfi bin yüz yirmi 
beş liradır. Keşif ve şartname· 
sini görmek üzere baş mühen
disliğe, iştirak için seksen dört 

Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın 12 - 7 - 1936 günü saat 
7 den 13 e kadar Birinci ve ikinci koraonda Cumuriyet mey
danına kadar, Mesudiye ve Bornova caddelerinde ve mücavir 
sokaklarda kesileceği sayın abonelerlmizce bilinmek üzere 
ilan olunur. 

buçuk liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 

mektubu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

8-11-14-18 (1418) 
Kordondan sökülen tramvay 

raylarının 120 tonu, beher 
tonu on dört liradan bin altı-

yüz seksen lira bedeli muham

menle başkatiblikteki şartname 
veçhile 21-7-936 salı günü sa · 

altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Bedeli muhammen 
her bir eczane için üç yüz lira· 
dır. iştirak için yirmi iki buçuk 
liralık muvakkat teminat mak-
buzu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

2 - lsmetpaşa bulvarında 
Hasanhoca sokağında 14 sayılı 
arsanın senelik kirası 30 lira 
bedeli muhammenle baş katiplik
teki şartname veçhile 21-7-936 
Salı günü saat on altıda açık 

at on altıda açık artırma ile artırma ile ihale edilecektir. 
ihale edilecektir. iştirak için iştirak için 3 liralık muvakkat 
yüz yirmi altı liralık muvakkat teminat makbuzu ile söylenen 
teminat makbuzu veya banka gün ve saatte encümene gelinir. 

teminat mektubu ile söylenen 
gü ve saatta encümene gelinir. 
3-7-11-14 2001 [1370) 

5-8-11-15 2032 (1392) 
- Şükrü Kaya bulvarının 

Tevfik Rüştü Aras caddesi 
ağzından itfaiye santral bina-

•• Doktor· ()peratör 

Yusuf Ziya 
ÜSTÜN 
Merkez hastanesi doğum 

ve kadın hastalıkları 
cerrahi mütehassısı 

Hastalarını pazardan başka 
her gün İkinci Beyler sokağı 
Beyler hamamı karşısında 41 
numaralı muayenehan.?sinde 
kabul eder.Ameliyatlarını Al
sancakSIHHA T evinde yapar 

!
Muayenehane 3686 

ELEFON Evi 390 
Sıhhat Evi 297 1 - 936 yılı içinde belediye sına kadar olan parçanın beş 

hekimlerince muhtaç hastalara metre genişliğindeki bir taraf • 

verilecek reçeteler mukabilinde yolunun adi döşeme ile dö- ----------• 

H.3 (978) 

yapılacak, şartnameye bağlı şenmesi işi başkatiplikteki keşif liradır. iştirak için altmış sekiz 
listede ve seksen iki kalemde ve şartname veçhile 28-7-936 lirahk muvakkat teminat mak-
yazılı ilaçların baş katiplikteki salı günü saat on altıda açık 
şartname ve cedvel veçhile eksiltme ile ihale edilecektir. 
21-7-936 Salı günü saat on işin bedel keşfi dokuz yüz üç 

buzuyle söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 
11-14-18-21 (1447) 2129 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyettedir 

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

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan başına 

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

Müstecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi ve AH Balcı 

( . . .. • 
KREM 

- --- 1 I ı 

BAL SAMİN 

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

eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

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

vereceğiniz muvazzah adresinizle ve allı kuruşlu kposta pulu lef-

fen gönderildiği takdirde size dört şekilde Krem Balsamin nü
munesi meccanen ve hususi ve kutuda takdim edilir. 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyo~lu lstanbul 

f ınrf-;;y ç e O r i y a n t b a n k 
DRESDNER BANK ŞURESI 

IZlYJ:iB 
MERI{EZJ : HKRI .. IN 

Almanyada 175 Şubesı Mevcuttur 
~.-1may~ ve itıııyaı ak<:esi 

Iü5,000,000 Hayh~mnrk 
Tiirkiyedo Şubeleri : lS'l'ANBUL ve l Z:\11 H 

.Mıt!ır<la Şubelcrı : l{ A il l HE ve 1 ({it~ DERl YE 
Her türlii hankn ınuaıaeHltnı ifa ve kabul eder 
c .AL.MANYAJ>A soyalınt, ikamet, tahsil 

ehven t:ernitle HEOlSTEHl\1.AHK ~atılır> 
.. ~ . , -:-.. •!-l .. - "1~. . . ~. 

' ., ":'' .... . ' 

da açık artırma ile ihale edi
lecektir. iştirak için otuz beş 

buçuk liralık muvakkat temi- # 
nat makbuzu ile söylenen gün 1 
ve saatte encümene gelinir. 

YILMAZ RAKISI 
1-4-8-11 1950 (1954) YORGUNLUGUNUZU GİDERİR DİMAGINIZI DİNLENDİRiR HER YERDE BULUNUR 45 DERECELİK EN NEFİS RAKIDIR 
- Esrefpaşa dam 1acık c:ırl- ,, ____ _ lzmlr umum acentesi : Emirler çarıısı karşısında Mıhçılar HÜSEYİN BAHRi, ŞEKİP milskirat deposu. TELEFON : 325& 



" Temmuz ıssa 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru 13 tem· 

muzdan 18 temmuza kadar 
Hmanımızda olup Anvers, Rot
terdam, Amsterdam, Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

CERES vapuru 27 temmuzda 
gelip bir ağustosta An
vers, Rolterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORlENT Linien 
GOTLAN D Motörü 20 Tem

rnuzda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhag, Dantzig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve lskandi
navya limanları için yük ala
caktır. 

V ASLAND motörü 30 trm
nıuzda beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Rotter
dam, Hamburg, Copenhage, 
Danbig, Gdynia, Gotebur)! 
Oslo ve lskandinavya limanları 
İçin yük alacakhr. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
ALBA JULIY A vapuru 30 

temmuzda gefip 1 Ağustosta 

Pire, Malta, Marsily ve Bar
selona hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihJeriJe 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

m 
T etefon: 2004-2005-2663 

P 
W L 

aris fakültesinden diplomalı 

Diş tablplerl 

Muzaffer Ero'hıl M 

Keıııal Çetiııdağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Naman zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

;adar memleket hastanesinde 

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

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LlNIE 

G. m. b. H. 
TINOS vapuru 7 temmuz.da 

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

CHlOS vapuru 11 temmuz.da 

bekleniyor. Bremen, Hamburg 
ve Anversten yük çıkaracaktır. 

ANGORA vapuru 20 tem

muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 

burg ve Bremen limanlarına 
yük alacaktır. 
~ 

Amerikan Export Lines 
EXMISTER vapuru temmu• 

zun nihayetine doğru bekleni
yor. Nevyork için yük ala
caktır. 

Den Norske Middelhaslinje 
( D.S A.S Spanskelinjen ) 

OSLO 
SARDINIA motörü 20 tem

muza doğru beklenmekte olup 

lskenderiye, Dieppe Dünkerk 

ve Norveç limanları için yük 
kabul edecektir. 

e•D•• 
Service Maritim Roumain 

Bugarest 
DUROSTOR vapuru 9 tem

muzda Köstence, Sulina, Galas 
ve Galatz aktarması Belgrad, 
Novisad, Budapest, Bratislava, 
Viyana ve Linz için yük kabul 
edecektir. 
~ 

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

Budapest 
SzEGED motörü 13 temmu

za doğru bekleniyor. Belgrad 
Novisat, Budapest, Bratislava 
Viyana ve Linz için yük kabul 
edecektir. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri Ye na•hm tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhtıde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. ı 

2007 - 2008 

lznıirliler lstanbuldaneredebu]uşurlar 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUl
ffdfr. Bay Ömer LOtfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir :senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. Istanbulda her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahah bulacaklardır. 

Bütün bu fevkalideliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Ferit Diş macunu 
Difteri inci gibi beyazlabr 

1 
.. ağız ve dif hıfzıssıhhası için 

"llırnlu bütün evufı baiaclir 
Blyük tlbü 

15 kuruştur 

Ferit 
Diş Fırçası 

Sıbhi 
Sağlam 

Zarif ve 
i çok ucuzdur 

M.DEPO / t. 
' 

S. Ferit Eczacı başı Şifa eczanesi 

YENi ASIR 

Oliver .Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acen!a~ı 
CENDELI HAN BiRiNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

GRODNO vapuru 25 hazi-
randa beklenmekte olup Londra 
ve Hull için yük alacakbr. 

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda beklenmekse olup Li• 
verpool ve Glasj[OV için yük 
alacaktır. 

DRAGO vapuru temmuz or-
talarında Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra, ve HuU 
için yük alacaktır. 

• Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaasaısa 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞITiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fınn 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) -gelip yük çıkaracaktır. 
LESBIAN vapuru 15 tem

muzda Liverpool ve Svansea· 
dan gelip yük çıkaracakbr. 

Deutsche Levante - Linie 
TOFIA vapuru 25 haziran

da Hamburg, ve Bremenden 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri Ye navJun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

.A.~T .A.L Y .A. 
Nakliyatı Umumiye Şirketi 

lzmir Şubesi 
fZ7J-Z?.zz7..T.LZZ7J1J 

Büyük Kardiçalı han altında Numara 6 
TEIEfon - 3560 Telgraf - ANTANBAR 
• &WSb& MPM M zgam *•MM 

Deniz, Kara, Mesajeri, nakliyatı gümrük ithalat ve 

ihracat komisyon işleri yapar 
Türkiyenin bilumum liman ve istasyonlarında şube ve 

acenteleri bulunan geniş tıeşkilith bir kurumdur 
26-26 (1223) 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
~ TAZE l'EMiZ UCUZ a . . 

llAC 

HAMDİ NÜZHET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Bnyük Salebçi oğlu hanı karıısında 

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

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

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

Kullanışlı ve dayanıklı Flit 
tulumbaları, sivr" linek müca
delesi için her evde bulun· 

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

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

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

Daimon cep vantilatörleri 

En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille işler 
bir saatta bir kuruşluk sarfiyat yapar. Ağırhğı seksen gram 
olup zarif bir kap içindedir. Bayanlar el çantasmda baylar 

cebinde taşır. Herkesin yanında bulunması 
lazım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : Izmirde Suluhan civarında No. 28-9 Ödemişli 

Hüse in HüsnU ticarethanesi 

~«e ... 
-·-- "PERLODENT.. d1ş macununu 
\ercih edeceksiniz. 

'Zira ağızın bllcOmli! şeraiti sıhhiyesinl 

-haiz olan bu macun dlşlerl çOrOmekten 
'korur, di~ etlerıni kuvvetlendlrır, nefesi 
~erinfet~ v' insanın gOrOnOş efesini 
•artırw. 

-·-~~~~·;"" .?e.Jmle...,,f.·~ m~ ~ ~·. 
)'CA "fot &IG IÜ!fUM ()(-.. iJıt.. r~ µ"'4,t -.;ı.._~ 

Sahife• 

TURAN Fabrikalan mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalmz loptan sa
hslar için lzmirde Salıbağa hanmda umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&& 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bmakmıştır 

F emin en Dişi Maskülen Erkek 
iki cins koku 

Hilil Eczanesi 

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

Kema Aktaş kokuları yerine başka şeyler verilirse k~bul et· 
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokulan 
yerine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha is
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacaktır. Zevlc1 

Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandaş ! 

BÜTÜN DÜNYADA 



....... ~ ~· 
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1 
filosu Ak denizden çekiliyormuş .• ln~iliz 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.. ana 

Akdeniz anlaşması da feshedilecek 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Akdeniz 
kalacak, 

n aşması f she il ikt n so ra da ruhu baki 
ita ya Montröy delege gönderecekmiş ... 

Roma, 10 (Ö.R) - Eondra 
ıiyasi mahafilinde gözükmeğe 
başlayan bir fikre göre, lngiJi:z 
anavatan filosunun Akdenizden 
çekilmesini müteakib Akde
nizde lngiltere ile Fransa, Tür· 
kiye, Yugoslavya ve Yunanis
tan arasında yapılmış olan mu
vakkat karşılıklı yardım anlaş
malarının da feshi cihetine gi· 
dilecektir. ltalyan mahafili, 
ltalya aleyhinde yapılmış ol
duğu kanaatını besledikleri bu 
anlaşmaların feshi ihtimalini 
memnuniyetle karşılamaktadır
lar. 

Royter Ajansının çektiği iki 
telgraf da bu haberi teyid 
eder mahiyettedir. BunJann 
birinciıine göre, Fransa hükü
meti ltalyan - Habeş harbı 
esnasında akdedilmiş olan mu
vakkat bahri muahedeleri bir 
taraftan zecri tedbirlerin ilgası, 
diğer taraftan muhasamatın da 
bitmiş olması" sebebile lüzum
auz telakki ederek feshetmek 
niyetinde olduğunu Londraya 
büdirmittir. 

ikinci telgrafa göre ·de, ayni 
Akdeniz an)aşmalannı imza 
etmiş olan diğer Akdeniz dev
letleri de bunlarm feshini bil· 
dirmek üzere lngiltereye mü
racaat edeceklerdir. 

FRANSANIN ROLÜ 
Roma, 10 (Ô.R) - Burada 

büküm süren batta, ltalyaya 
karşı akdedilmiş alan Akdeniz 
anlaşmalannın feshi teşebbü

sünü Fransanın deruhte ettiği 
ve neticelendireceği merke
zindedir. Diğer imza sah!bi 
devler de ltalyanın tekrar Av
rupa devletleri ahengine dön
düğünü görmek için ayni fikire 
taraftar bulunmaktadırlar. 

tarafından Cenevrede v~rilen 

nutuk Romada heyecanla kar
şılandığından vaziyet gergin 
bulunuyordu. F ransanın bu an
laşmaları feshe teşebbüs etme
sile ltalya vaziyeti daha açık 
görmek imkanını bulacak ve 
mesela Montrö konferansında 

"Petit Parisien., gazetesi şu Aktlc11izde 
son günlerde, ehemmiyetle tet- boş kalan yerine geçebiJecek-
kiki icabeden bir çok mühim tir, Zira boğazlar konferansına 
diplomasi hadiseler karşısında iştirak etmemekte Italyanın 
bulunduğumuzu yazıyor. Başta şimdiye kadar gösterdiği ısrar 
Dantzig meselesi var. Hunu, nihayet bu hükümeti zarara 
.. ltalyaya karşı yapılmış olan,. sokacak mahiyette idi.,, 
Alman - Avusturya anlaşması lngilterenin ana vatan filo-
takib etmiştir. Nihayet Akdeniz sunun Akdenizden hareketi 
meselesi daima günün mesele- ise çok yakın görülmektedir. 
aidir. Muharrir diyor ki: Cebelüttank ile diğer Akdeniz 

.. Ne olursa olsun, Avus~ lngiliz bahri üslerinde bazır-
ya meselesi ltalyayı diima Al- lıklar yapılmaktadır. ''Hood,, 
manyadan ayıracaktır. Avrupa ve "Renaon,, safı harb kruva-
bundan istifade ederek ltalya- zörleri, birçok zırhlılar, dört 
yı, yeis ve ümitsizlik tesirile destrüyer, dört tahtelbahir, 
Almanyanın oyununa katılmağa "Hull,, ve "Aknila,, tayyare 
ıevkedecek yerde, beynelmilel gemileri Manş denizindeki ha· 
istirak mihverine çekmelidir. reket üsleri veya uzak şarka 
Fransa bu istikamette fikrini gitmek üzere Akdenizden ay

rılacaklardır. 
ıimdiden Londra ve Romaya 
bildirmiştir. Ancak İngiliz ana- Londranın salahiyettar meha· 

fili de anavatan filosu gemile-
vatan filosu Akdenizden çe- rin;n daimi bareket üslerine 
kildikten ve muvakkat Akde- dönmek üzere yakında Akde-
niz karşılıklı yardım anlaşma- n'zden hareketi hakkında kat'i 
lan feshedildikten sonradır ki tafsilat vermektedirler. 
garp devletleri arasında, bil- FESHİ LAZIMMIŞ 
hassa, Fransa ile ltalya ara- P aris 10 (ÖR)- "Repüblik,. 
sında hüküm sürebilecektir. gazetesinde Picrre Broselette 

"Matin,, gazetesi de bu jesti Akdeniz muvakkat anlaşmaları-
Avrupada girginliği azaltacak nın muhafaza edilmemesini, 
bir vasıta teJekki ediyor ve fakat bunlara esas olan ruhun 
ıunları yazıyor : baki kalmasını ;stiyor ve şun-
ANLAŞMA FESHEDİLlRSE ları yazıyor: 

.. Akdeniz anlaşmalarımn mu· "ltalyan-Habeş muhasematı 
vakkaten daha bir müddet mu- esnasında Jngiltere filosunu Ak-

---~-=Ul_fd~~ ~kkında Ede den· ebQeie Jü711m 
-~-~~~!!:::!!!!!!:!l!o!ll!li! 

görmbftO. Sonra, ne ıebeble 

olursa olsun, bu filonun her 
hangi bir taarruza uğramasın
dan korlcmu1 ve Fransa ile diier 
Akdeniz devletlerinden ana vatan 
filosu gemilerinden birinin ba
şına bir felaket gelecek olursa 
lngiltereye yardımda bulunmağı 

sıoda bir fark vücuda getir
mek oluS lnğiltere zırblılardaki 
bfiyOk toplar çapını 14 pus ola
rak tesbit t'e tahdit eden mad
deyi kabule amadedir. 
MANEVRALAR YAPILIYOR 

Kahire, 9 (A.A)- Donanma 
ile tayyare kuvvetleri geçen 

b11lu11a11 /11~1/iz 0110 filos11n111Z Reııovıı z11lılısı 
vadetmelerini istemişti. haftadanberi lskenderiye açık-

" Bu anlaşma aktedilmiştir va larmda mü§terek manevralar 
hala tatbik mevkiindedir. Zira yapmaktadır. Siyas'i mahafil bu 
zecri tedbirlerin lağvını takib münasebetle geçen sene Is-
edecek olan kararsızlık devre- kenderiyede bir hava üssülha-
sinde her şeyden korkulabilir. rekesi için bir plin hazırlanmış 
Bu anlaşmalar karşılıklı yardım olduğunu hatırlatmaktadırlar. 
yolunda Cenevre haricinde ol- ALMAN TEHLÜKESI 
makla beraber yine :nilletler DAHA MI BÜYÜK 
cemiyeti azaları arasında akte- Londra, 10 (A.A) - Havas 
dilmiş en müsbet kollektif ha- ajansından: 
reketlerden biri olmuştur. Za- Siyasi mahafil Amirallik dai• 
ten ehemmiyetleri de bu nok- resinin anavatan filosunu Ak-
tadan geliyor. denizden çekmek karannı ha-

" Bugün ftalya bunların fes· lihazırda Alman tehlilkesinin 
hini istiyor. Şimdiki vaziyette Italyan tehlükesinden daha 
bu talep tervic edilebilir ve bUyük olduğunun kabul edilmiş 
edilmelidir. Fakat feshedildik- olduğu suretinde tefsir etmek

tedirler. Bu vaziyet tabiatiyle 
ten sonra da bu anlaşmalardaki Akdenize gönderilmiş olan 
ruhun baki kalması lazımdır· cüzütamların şimal denizine 

YENi ZIRHLILAR getirilmelerini icab ettirmek-
Y APILlYOR tedir. 

Londra, 9 (A.A) - Royter Ayni mabafil bu kararın ani 
ajansından : surette verilmiş olmasının se-

Salahiyettar bir menbadan bebi lngilterenin ltalya tara-
bi ldirild iğinc göre inşası mu· fından bu günlerde lngiltereye 
tasavver olan otuz beş biner bir nota Vt:rerek anavatan fi. 
tonluk iki lngiJiz zırhlısı, Ame· fosu Akdenizden çekilmedikçe 
rikahlar yakında inşa edecek- ve lngiltere Akdenize ait kar-
leri iki zırhlıya on altışar pus- şılıklı yardım itilaflarını fes-
luk top koysalar bile on dörder betmedikçe ltalyanın Montrö 
pusluk toplarla mücehhez ola- ve Brüksel konferanslarına iş-
caktır. tirakten kat'i surette imtina 

Bu kararın saiki uzak şarkta edeceğini bildirmesinden endi-
kullanılacak zırhlılarla Avru- şeye dütmliı olduiunu ilave et-, . ' .. r·.-~ Jr .. 11 .. __ , __ _ , - , , , _ ~ -

FKAN.SANJN TEBUGI 
Paris 10 ( A.A ) - Havas 

bildiriyor: 
Fransız hUkümeti Milletler 

cemiyetinin zecri tedbirleri 15 
Temmuzdan itibaren kaldırmak 

l 
hakkında aldığı karar üzerine 
Jtalyan-Habeş ihtilafı esnasında 
ıtalyanların Akdenizde bir te
cavüzü ihtimaline karşı vücuda 
getirilen yardım anlaşmalermm 
hükümsüz bir hale gelmiş ol
dukları telakkisinde bulundu
ğunu resmen Londra ve Ro
maya bildirmiştir. 

ROMADA 
Roma, 10 ( A.A ) - Havas 

Ajansı muhabirinden: 
Siyasi mabafil lngilterenin 

anavatan filosunu Akdenizden 
çekmeğe karar vermiş olma
sını memnuniyetle karşılamak
tadır. Bu mahafil ltalyanın 
beynelmilel vaziyetin aydınlan
ması için zecri tedbirleri andı
ran biitün tedbirlerin geri 
alınması lazım olduğu iddia
sını daima ileri sürmüş bulun
duğunu ilave etmektedirler. 

Resmi Roma mahafili,ltalyan 
siyasetinin istikbalde ne surette 
inkişaf edeceği hakkında be
yanatta bulunmaktRn imtina 
etmektedir. Bazı nikbin mahafil 
ltalyanın yakında Libyadaki 
kuvvetlerini geri çağıracağını 
beyan etmektedir. 

iŞTE MEYDAN 
Paaris, 10 (A.A) - lngil

terenin Anavatan filosunun 
Akdenizden çekmek kararı 
hakkında gazetelerin ekserisi 

' tarafından serdedilen mütaleayı 
Malen gazetesinin şu cümlesiyle 
telhis etmek kabildir. 

ltalyanıo bundan böyle 19 
Mart 1936 tarihli itilafnamelerin 
derpiş etmekte olduğu Lokarno 
teminat mektubunu vermekten 
ve Brükselde sarfedeceği me· 
saiye iştirak etmekten imtina 
etmesi için hiç bir sebeb yok· 
tur. 

Eko Dö Pari gazetesinde de 
Pertinax bir çok gazetelerin 
fikri olan ıu mütaleayı yürü
tüyor: 

Fakat ltalya hükümeti rlaba 
evvelce Almanyaya bağlanmış 
dekil midi? Bunu bir kaç güne 
kadar öğreneceğiz. 

Londra, 10 (A.A\ - Avam 
kamarasında Manderio sormuş 
olduğu bir suale cevap veren 
Sir Samuel Hoare: logiliz filo 
sunun Akdenizden çekilmesi-
nin bahsolmadığını ancak hü
hümetin ana vatan sularından 
ve ecnebi memleketlerdeki di
ğer istasyonlardan muvakkaten 
Akdenize gönderilmiş olan ge
mileri pek yakın bir zamanda 

gerı çekme tasavvurunda bu
lunduğunu söylemiştir, 

FESiH MEVZUUBAHS 
DECIL MI? 

Londra, 10 (A.A) - Resmi 
menabiden bildirildiğine göre 
lngiltere ile Akdenize sahil 
davletler arasındaki karşılıklı 
yardım tedbirleri Akdenizde 
tam bir istikrar yeniden vücuda 
gelinceye kadar mer'iyette ka· 
lacaktır. 

Bundan çıkan mana şu olsa 
gerektir ki, bu tedbirlerden 
vaz geçmek için herhangi bir 
anlaşmanın istikrarı temin et-
mesi beklenecektir. 

Parlamento muhafazakar parb 
mahafili ise bilikis lngiliz harp 
gemilerinin kısmen Akdenizden 
çekilmesini yardım anlaşmala
rının tadili için bir başlangıç 
telakki eylemektedir. 

iHTiMALLER 
Londra 10 ( A.A) - Havaı 

Aj&nsından : 
iyi malumat almakta olan 

mahafil Akdenizdeki anavatan 
filosunun geri çağrılması habe
rinin lngiliz - ltalyan gerginli• 
ğinin sonu gelmiş olduğunu, 
ananevi lngiliz • ltalyan dost-
luğunun tekrar canlanacağını 
ve ihtimal ltalyanın Brüksel ve 
Montrö konferanslarına iştirak 
eyliyeceğini tahmine müsait bu
lunduğu mütaleasını serdet
mektedirler. 

Ayni mahafil, lngiliz ltalyan 
gerginliğinin ortadan kalkma
sından ve iki memleket ara
sında dostane müna., ~betlerrn 
yeni baştan teessüs et esinden 
dolayı hissetmekte o 'dukları 
memnuniyeti izhar etr.• .!kte ve 
fakat lngiliz filo .. unun Akde
nizde bulunmasının Mussolininin 
Habeşist&nı fetbetmes ne mani 
olamamış olmasından dolayı 
duymakta oldukları hecalet 
hislerini gizleyememektedirler. 

TEFSiRLER 
Bundan başka bu mahafil son 

hidiıelerin fevkalade mühim 
sevkulc~yş ve siyasi akisleri 
olabileceğini beyan etmektedir· 
ler. Filvaki bu bidiaeler ltalyaa 
deniz tayyareleri ile tahtelba• 
birlerinin yalnız düpnanın ltal• 
yan ıahillerine yaklaşmasına 
mani olmakla kalmıyarak Ak• 
denizin şarkı ile garbı arasın• 

daki münakalatı kesmek ve 
torpil tarlalan vücuda getirmek 
ve Sicilya ile Pontelleria adaıı 
arasmda tahtelbahirlere adeta 
bir ıed yapmak suretiyle Mal· 
tayı istifade edilemiyecek bit 
vaziyete sokmak g abi ıeyler 
yapabileceğini iabat etmiıtir. 

Y ARINKI 
SAYIMIZDA BAŞLIYORUZ 

Mişel Zevakonun ölmez eserlerinin üçüncüsü 

AŞK MACERALARI 
Okuyucuları heyecan içinde bırakan sürükleyici başlı 
başına bir şaheserdir. Pardayanlar Romanının devamı 

sayılabilir. Çünkü Pardayanlarda noksan kalan 
kısımlar bu eserde tamamlanoıaktadır 

AŞK MACERALARI 
Pardayanların :zeylidir. Yarınki sayımızdan itibaren takip 

ediniz. Çok memnun kalacaksınız 


