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Birkaç taraflı an
laşmalara giremez 

lstanbul, 13 (Yeni Asır - Telefonla) - Mon
trö 'den bildiriliyor: 

Boğazlar konferansı bu sabah Avustralya de
legesi Stanley Broos başkanlığında umumi bir 
celse halinde toplanmıştır. Celse başında Irlanda 

tta ul nd 
MUKAVELE 
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Bütün milletlerin 
in.ıızasına açık değil 

- " TUrklye hUkOmetlnln bUtUn gay
reti, iki asırdan beri harp zaviyesi 
altlndan tetkik adilen Boğazlar geçi
dini bUtUn medeni milletler aramnda 
bir tesanUd bağı v e bir ulh va ltawı 
yapmak gayesine matuf bulunma t ... · 

ve Kanada hükümetlerinin Londra fevkalade ır. Boğazlar için daimi bir rejim te-
komiserleri tarafından gönderilen tahrirat olı:un- si ı veya yalnız burada temsil edllen 
muştur. Bununla bu iki hükumet Lozan mua- devletlerin menfaatlarına uygun bir 
hedesine mülhak Boğazlar mukavelesinin tadili vaziyet ihdası mevzuu bahs olamaz. 
hakkında hiçbir gfma itirazda bulunmıyacak- Bizim istediğimiz her millet için ayni 
Iarını bildirmişlerdir. derecede adilane olacak bir hal su-

Bundan sonra başdelegemiz Tevfik Rüştü relidir. Bunun için mukavelenin diğer 
Aras çok mühim beyanatta bulunarak demiş- mllletlerln imza veya iştirakine açık 
tir ki: Sonu 3 üncü saııf ada -
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.., • • • • • • ROMANYA HARiCiYE 
Eglence yerlerı INEBOLU F ACIASINDA GiZLi HAKiKATLAR NAzıRı TıTüLEsKo 

in~~: ı:~f ~~:'i~a~;rrn ikinci kaptan geminin baştan kara edilmesini 
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istifa 
istiyoruz ki; lzmirde bir gece 

hayatı uyansın, . istiyoruz ki; 
halkımız eğlensin ... Güzel lzmir 
eski neı' eli günlerine kavuşsun .. 

lzmir ve Ege balkı muhak· 
kak ki çok çalııkan insanlardır. 
lktısadi sahada faaliyetleri ör
nek tutulacak kadar kuvvetli-

dir. Böyle bir muhitin çocuk
lannın da hayatlarını bir hesa
ba dayanarak tanzim eylemeleri 

ve eğlenmeleri pek tabiidir. 
Hesabsız ve ölçüsüz giden bir 
işin sonunun nereye varacağını 
kestirmek güç değildir. 

Bu noktaları böylece kaydet
tikten sonra işaret edebiliriz ki; 
halkımızı eğlendirmek, yorgun 
kafa ile tavukların yattıkları 
saatta yatağa sokmamak isti
Yorsak mutlaka hesaplı eğlence 
İıokanlarmı hazırlamalıyız. 

Bilhassa lzmir gibi yaz:n sı
cakları tahaammülün üstüne 
çıkan bir muhitte gece hayatı 
ibtiyacı hemen zaruri ihtiyaç· 
lar kadar ehemmiyeti haiz bir 
ıneseledir. Vaziyetin hakiki 
ifadesi bu olduğu halde itiraf 
eyJemeğe mecburuz ki lzmirde 
eğlence hayatı çok bahalıdır. 

BeJediymiz bu meselenin üze
tine el koymuş, esasen büyük 
bir ekseriyetin sahibi bulun
duğu çalgılı bağçeleri, kendi
sinin yapbğı listeleri tatbika 
mecbur etmak kararını vermiş
tir, Fakat karar vermekle tat
bik etmek arasındaki farkı 
kapatmak mümkün olamamış
tır. Bir iki gün evvel belediye 
Raıioo ve fokantalarda yaptır
dığı umumi bir kontrolda bu 
lnüesseselerin hiç birisinin 
belediyenin tasdikli listesini 
kullanmadığını tesbit etmiş ve 
hepsine onar lira maktu para 
ceıası kesmiştir. 

Bizim bakımımızdan bu kont
tol her gün yapılmış olsa yine 
tnüsbet bir netice elde edile· 
lllez. Çünkü öyle müesseseler 
'-'ardır ki halktan listelerin üs
tünde aldığı paraların yekunu, 
Recede elli lira ile yüz lira ara -
81Dda tehalüf eylemektedir. 

- So1111 2 ıncı salu/eöe -
aakkı C>cakoğlu. 

tavsiye edince süvari 
tabancasını çekerek ö~ ümle tehdit etmiş 

Etti, kral istifayı 
kabul etmedi 

Dünkü celse hararetli oldu 
lnebolu vapur faciası davası, 

gittikçe alakalı bir şekil al· 
maktadır.Ağır ceza mahkemesi 
dün sabah ve öğleden sonra 
olmak üzere iki celse yaparak 
gelen istinabeleri tetkik ve 
bau şahitlerin ifadelerini tesbit 
etmiştir. 

Saat tam on buçukta ağır 
ceza heyetinin salona girmesile 
celse açılmıştır. Suçlu ve mev
kuf Inebolu süvarisile diğer 
suçlular yerlerine oturmuşlardı. 
Ancak Denizyolları işletme 
idaresi şeflerinden Zekeriya, 
mahkemeye ve!<ilini gönder
mişti. 

Zekeriyayı lstanbu) avukat
larından Mustafa Raşit, çarbçı 
başı Salimle üçüncü kaptan 
Ramiyi av.ukat Nuri Fettah 
Esen, denizyolları idaresini ls
tanbul avukatlarından Süley
man Ali, süvari Mehmed Aliyi 
de avukat Baba Nasuh ve 
Halit Tevfik müdafaa ediyor
lardı. 

Muhtelif ağırcezalara yazı-

Ağuceza hey'eli lwzımmda hesap veren surlular Foto . Yeni Aslr 
lan istilamlardan anlaşıldığına Anamurdan Abdiillatif oğlu 
göre, hadiseden sonra memle· Memişin istinabe suretiyle tes-
ketin dört köşesine yayılan şa- bit edilen ifadesinde bilhaHa 
hidlerden mühim bir kısmının şu noktalar vardır: 
ifadelerinin tesbitine imkan - Korkudan geceleri saba-
görülememiştir. Ancak ifadele- ha kadar yatmazdık. Vapurda 
rine mürcaat edilenler arasında bir zabit vekili tanımıştım. Bu 
hadiseyi aydınlatan şahid ifa· zatla karar vermiştik. Karaya 
deleri de mevcuddur. çıkar çıkmaz, vapurda idaresiz-

lik gösteren süvariyi dava ede
cektik. Buna lüzum kalmadı. 
idaresizlik yüztinden vapur 
battı." 
ANTALYA LiMAN REiSiNiN 

SÖZLERi 
Antalyadn Mehmed oğlu Ce

malin istinabe suretiyle alınan 
ifadesinde ıu cümleler Yardır: 

- Antalyada vapurun mü
rettebatiyle Antalya liman reisi 
arasında bir muhavereye şahid 
oldum. Vapur mürettebatı fa:zla 
yük aldıklarından Antalya 
liman reisine tikiyet ettiler 
ve; " Gemi bu yükleri taşı· 
yamz, batar. Bizim kefenimi
zi koltuR-umuza verdin. Öyle 
gönderiyorsun. " Antalya liman 
reisi onlara teminat verince 
aralarındaki münakaşa durdu. 

Manisalı lsmail oğlu Ali ifa~ 
desinde şunları söylemiştir : 

" Ben vapura Mersinden bin
dim. lnebolu vapuru muhtelif 
iskelelerde yük ve yolcu aldı. 
Vapurumuz yolda daimi suret
te sağa ve sola yatıp durdu. 

- Sonu dördüncü sahi/ede -

Romaın•a halicıye 11azın • . ,iJcsko 
lstanbul, 13 (Yeni Asar) -

Romanya dış işleri bakanı Ti
tülesko Montröden dönüşünde 

derhal kral tarafından kabul 
edilmiştir. Bir saata yakın de~ 
vam eden bu mülakattan sonra 
Titüleskonun krala istifasını 
verdiği şayi olmuştur. 

Bu haber Romen mahfille
rinde olduğu kadar Londra, 
Paris va Balkan merkezlerinde 
bir bomba tesiri yapmışbr. is
tifanın kabul edilmediği zan
nediliyor. 

Bilkreş, 13 (Ô. R) - Resmi 
Romen mehafili hariciye nazırı 

- Sonu 4 üncü sahi/ede -
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Heyetimiz geri gelmiyecek 

Montrö konferansının 
sür'atle intacını istedik 

Istanbul, 13 (Yeni Asır - Telefonla) - Montröden bildiriliyor: 
Montrödeki Türk delegasyon heyetinin geri çağırıldığı ve An

karaya döneceği hakkında yabancı kaynaklardan akseden ha· 
herler tamamen yanlışbr. Konferans büyük bir sür'atle mesaisini 
intaç edecektir. 

Türk heyeti mürabhasası, son Alman - Avusturya anlaşma· 
sından sonra beynelmilel vaziyetin alacağı şeklin salimen takibi 
için bir an önce konferansın neticelendirilmesini istemiştir. Kon· 
ferans bu isteğimizi şayanı kabul görmüştür. 

ismet lnönü lstanbula gitti 
lstanbul 13 (Yeni Asır - Telefonla) - Başvekil ismet lnönü 

bugün tayyare ile şehrimize gelmiş; doğru Fioryaya giderek 
ATA TÜRK tarafından kabul edilmiştir. 

Gazetemiz 
Hamdi Bekir ınü
essesesi tarafından 

dağıtılacaktır 
Türkiyede ilk defa olarak 

muntazam bir yayım teşkilatı 
kurmağa muvaffak olan 
Hamdi Bekir müessesesi bu-
güne kadar olduğu gibi 

~ bund;ın sonra da lzmir ve 
N mülhakatında gazetemizin bi- " 

ricik satış merkezidir. 
Taşra bayilerine yine ga

zetemizi Hamdi Bekir yayım 
evi gönderecektir. Görülen 
lüzum üzerine keyfiyet ilin 
olunur. 
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Flistinde vaziyet 

Yahudi mahaceretinin 
durdurulduğu yalanmış 

Kudüs, 13 ( A. A ) - Arab rüesasının söylediklerine göre, 
halihazırda arablarla lngilizler arasında müzakere yapılmamak-
dır. Yahudi muhaceretinin hemen durdurulacağına dair olan ha
berler tekzib edilmektedir. Ingilterenin Filistinde takib etmekte 
olduğu siyasetin bu en mühim meselesi henüz taayyün etmemiş 
olan krallık komisyonunun salahiyeti dairesine giren işlerdendir. 
Umumi bakımdan vaziyette tevakkuf vardır. Arablar sona kadar 
mücadelelerine devam etmekte azmetmiş olduklarından ve yahu
diler çalışmakta ve dikkate şayan bir surette aleyhlerindeki 
şiddet hareketlerine mukavemet etmekte bulunduklarından hü
kumet asayişi temin için mümkün olduğu kadar az kan dökmek 
yolunu arar gibi görünmektedir. 



Santra :. 

Eğlence yerleri 
-~-·--=--

İnsaf mefhumuna uygun 
bir hale konulmalıdır 
- Başla10/1 1 ind say/ada -
Binaenaleyh bu kabil mües

seseler her gece belediyeye on 
lira ceza verseler yine hesab 
neticesinde karla çıkacakları 
aşikardır. 

Bu durum karşısında bele· 
diyenin kontrolunu arttırması 

ve para cezasıoı hadiselerin 
tekerrüründe yükseletmesi Ja
zımgelir. 

Bundan başka halkımızın da 
belediye kararlarını tatbika mü
zaheret eylemesi bir vazifedir. 
Her hangi bir gazino veya lo
kantada hesab görürken, mut
laka belediyenin tasdikli listesi 
aranılmalı ve hesabın listeye 
uygun olub olmadığı araştırıl

malıdır. Hakkını aramasını bi
len insanlara yakışan da budur. 
Eğer liste gösterilmezse ha

dise ya mahallinde veya ertesi 
günü alakadarlara ihbar edil
melidir ki takibat imkanları 
elde edilmiş olsun. "Bana ne?" 
düşüncesi ile hareket, kanun
suz ve usulsüz hareket eden
lerin cüretlerini artırmaktan 

başka bir netice veremez. 
insafla düşünelim; Öyle bir 

memlekette yaşıyoruz ki toma
tesin kilosu patlıcanın danesi 
bir kuruştur. Danesi beş para 
bile tutmayan tomates salatası 
için halktan eğlence yerlerinde 
otuz beş kuruş alınmaktadır. 
Toptan aşağı yukarı beş kuruşa 
tedarik edilen bir gazozun 
eğlence yerinde satış fiatı otuz 
beş ile elli arasındadır. 

Sözü uzatmamak için eğlence 
yerlerinin bugünkü listelerini 
burada tekrarlamak istemiyo
ruz. Fakat muhakkak olan 
cihet şudur ki; ortada bugün
kü hayatın şartlarına ve 
icablarına uymayan bariz fark-
lar vardır. Hatta bu fark
lar ihtikar mefhumunun üstün
de sayılabilir. Denecektir ki: 
Eğlence yerlı!rinin muraflan 
vergileri ağırdır. Bizce bu ağır
lık hiçbir zaman bire yirmi 
nisbetınde kazanç hakkını ve
remez.Şayed çalgılı yerler için 
bu fiat yüksekliği bir nevi 
duhuliye suretinde telakki edi-
liyorsa bunun içinde de bir 
vergi kaçakçılığı mevzuunu 
aramak lizımgelir. Zira duhu-
liye aynca vergiye tabi tutulan 
bir meseledir. 

Binaenaleyh bmirdeki ey-
lence yerlerinin vaziyetleri ye· 
niden tetkike muhtaçbr. Bele
diyemiz fiat listelerini yeniden 
tedkik ederek bunlan makul 
ve insaf mefhumuna sığan bir 
hadde indirmeli, fiatlerin büyük 
levhalarla gazinoların, lokanta
lnrm görünür yerlerine astml
masını temin etmeli ve halkı-
mıı da kendilerini aldatmak 
isliycıılere karşı mücadeleye 
girl~er~k, kontrollu hesab gör
meği bir vazife bilmelidir. 

~ak:..k:.ı C>cak.oğı-u. -
Leyli meccani 
imtihanları 

Kültür bakanlığı önümüzdeki 
ders yılı için Lise ve Orta 
okullara parasız yablı olarak 
talebe alacaktır. Müracaat ede
cek talebeler seçme sınavından 
geçirilecek,bu sınavlar Türkçe -
Edebiyat, Riyaziye, Tarih -
Coğrafya derslerinden yazılı 
olarak yapılacaktır. 

imtihanlar 1 Eylul 936 da 
başhyacağından okuma hevesi 
besleyen yavrularımızın en geç 
29 Ağustostan önce Lise mü
dürlüğüne baş vurmaları 

lazım gelmektedir. 

Tabancaya sarllmış 
Sinekli caddesinde Mehmed 

oğlu Rifat ile Manastırlı Hudai 
arasında kavga çıkmış, Hudai 
tabanca ile Rifab sol gözü 
üzerinden yaralamıştır. Yaralı 
Rifat hast;ahaneye kaldırılmıştır. 
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YENi A-slR 

EDİ B L E 
• 
1 

Gümrük Belediye tanzifat hanın-' Paraşüt 
kaçakçılığı ~a başlı yan ağız kavgası 
Davasına dün de Uç kişinin yaralanmasile neticelendi 
devam edildi Dün öğleden evvel Şehitler

de belediye temizlik amelesin-

den ikisi arasında kavga çık
mış ve iki kişi yaralanmıştır. 

Vak'a şöyle olmuştur: 
Bir gün evvel belediye te

mizlik hanında Mehmetle Hak
kı arasında ağız münakaşası 
olmuş ve Mebmed arkadaşı 
Hakkıya: 

- Ben memleketten yeni 
geldim, kanm gördüm, hatta 
kendisiyle görüştüm. Onun için 

sen de benimle namuslu bir 
adam gibi konuş. Ağzını tut 
seni kepaze oderim; demişti. 

Hakkı bu sözden fena halde 

hiddetlenmiş ve küfretmiştir. 
Handa hidise böyle kalmış 

ve dün sabah vak'anın devamı 
Şehitlerde kanlı bir neticeye 
bağlanmıştır. Hakkı, Mehmede: 

- işte şimdi Şehitlerda bu
lunuyoruz. Akşam ne demek 
istiyordun ? 
Demiş ve bunun üzerine Meb

med süprüntü kllreğini kaparak 
Hakkıya hücum etmiştir. Hakkı 
da yanıoda taşıdığı bıçakla 
Mebmede saldırmış ve sağ kol
tuğu ile göğsünden yaralamış-
tır. Kavgayı ayırmak üzere 
araya giren çöpçü Ahmed do
sol kolundan yaralanmıştır. 
Vak'a failleri tutulmuştur. 

••• 
Hava kurumu 
planları gönderdi 

Türk Hava kurumu tarafın
dan Kültürparkta inşa edilecek 
olan paraşüt kulesinin planları 
Hava kurumu merkezinden 
şehrimiz hava şubesine gel
miştir. Planlara göre paraşüt 

kulesi 43 metre yükseklikte ve 
Kültürp:ırkta 6 numaralı adada 
yapılacaktır. 

inşaat için cm beş gün sonra 
münakasa açılacaktır.Gençleri
miz burada, mütehassıslar ne
zaretinde paraşütle atılma tec
rübeleri :yapacaklardır. 

Paraşüt kullanma ve para
şütle atlama işi Avrupa ve 
Amerikada başlı başına bir 
spor halini almıştır. 

Avram Korkidi isminde bir 
zattan devren aldığı bir fabri
kanın aksamını gümrük resmini 
ödemeden başkalarına satmakla 
şuçlu Alyoti müessesesi sahip
lerinden Reno Alyoti ve Ma
nissonun muhakemelerine dün 
sabah asliye hakimliğinde de
vam edilmiştir. Dünkü celsede 
gümrük idaresinden yapılan 

istifama gelen cevap okun· 
muştur. Bunda motör ve aksa
mının muafeten gümrükten 
geçirildiği bildirilmekte, ancak 
ithal beyannamesinde dinamo 
kaydının bulunmadığı tasrih 
edilmekte idi. Mahkemece so
rulan "komple" tabirine de 
cevap verilmemişti. 

........ Ambalaj eşyası 
Mısır hükumeti 1 Bahribabada ihraçta nasll mahsub 

Belediye makine mühendisi 
Hurşidin ifadsine müracaat 
edilmiş; bu zat motörle dina
monun ayn parçalar oldukla
nnı söylemiş; reisin bir sualine 
de dinamonun çalışması için 
bir yardımcı vasıtaya ihtiyaç 
olduğunu atlatmıştır. 

Mahkeme gümrük idresin
den tekrar bazı müphem nok
tnlarm sorulmasıoa ve diğer 
suçlu Coe Alyoti hakkında bir 
karar verilmesi için evrakın 
Müddeiumumiliğe tevdiine ve 
muhakemenin 20 temmuz pazar
tesi gününe 'talikine karar 
verilmiftir. 

Yunanistanda 
Yağmurlar mahsulata 

büyük zararlar verdi 
Yunanistandan alınan haber

lere göre son günlerde Yuna
nistanın hemen her tarafına şid
detli yağmurlar yağmışbr. Yağ
murlarsn yaptığı zararlar hak
kında ahnan mn1ümata göre 
Makcdunya ve Trakyada mcz
ruatın, bilhassa tütün, pamuk 
ve buğday istibsalatmın mü
him nisbette ziyanlara uğradığı 
ve imla suretile ziraata elve
rişli hale getirilen araziyi su
ların basması yüzünden tohum· 
ların sürüklendiği ve Tisalyada 
pamuk mezruahnın kamilen 
mahv olduğu, Mora yarım ada
sında yüzde 30 nisbetinde za
rar husule geldiği ve kıragı 

yüzünden zeytin mahsulünün 
de çok hasara uğradığı tesbit 
edilmqtir. 

Yine ayni menba.lardan gelen 
haberlere göre yağmurlar yü
zünden buğday istibsalah 120 
milyon kiJo noksandır. 

Sırrı 
Adli kısım reisi oldu 
Bilecikten terfian şehrimiz 

emniyet müdürlüğü kadrosuna 
gelen merkez memuru Sırrı 

adli kısım reisliğine tayin edil-
miştir. 

6-
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ithalat realmlerlnl arttırdı 
Mısır bükflmeti tarafından 

11 Haziran 936 tarihinde çıka
nlan bir kararname mucibince 
Mısıra ithal edilen yaprak tü
tün, sigara ve sigaretten alı
nan gümrük resimlerinin artb
nldığına ve alelumum ithal 
edilen eşyadan kıymet üzerin
den istifa edilen yüzde bir res
min de yüzde ikiye çıkarıldı
ğına dair alakadarlara malumat 
gelmiştir. Kararnamenin bir su
reti de Türkofis lzmir şubesine 
gönderilmittir. 

Davutlar cinayeti 
Muhakeme müdafaaya 

kaldı 
Kuşadasının Davutlar nahi

yesinde Çoban Mehmedle hü
viyeti belirsiz birini öldürmek
le maznun Giritli Mabmedali, 
Ahmed ve lsmailin muhakeme
lerine Ağırcezada devam edil
miştir. Şahit sıfatile dinlenen 

Keşadası bükümet tabibi lz
zeddin, bu cinayet hakkında 

verdiği raporlar etrafında iza• 
hat vermiş, far.la sıcaklardan 
kokan cesetlerin vahşi hayvanlar 
tarafından parçalanmış olduğu
nu ve maznunlardan lsmailin söy 

lediği gibi cinayetinjşlenmiş ol
duğu tarihin rapor tarihiyle uy
duğunu bildirmiştir. Muhakeme 
son safhaya geldiğinden iddia 
makamını iıgal eden müddei
umumi muavıni Şevki iddiasını 
serdetrniş, suçları sabit görül
miyen maznunların beraetlerini 
istemiştir. Müdafaa için muha
keme başka bir güne bırakıl
mışhr. 

• T 1 I • 1 11,.. 

Adapazarı 
Parti ve halkevlnde 
Adapazarı, 13 ( A. A ) -

Atatürk ve lnönüoün parti ve 
balkevimize armağan ettikleri 
imzalı fotoğrafları kalabalık 
parti üyelerinin iştirakiyle dün 
parti ve halkevi yönkurul oda
larına konuldu. 

315t 

Bu hafta dahi edib Vlktor HUgonun ölmez 
Harry Baur tarafından ibda edilen 

SEFiLLER 
iki devre 20 kısım birden 
FiYATLAR uı - 20 - ao KURUŞTUR 

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

- 19,30 cumartesi ve pazar günleri 

Bir çocuk bojiulurken 
kurtarıldı 

Bahribaba parkı karşısında 
denize giren Halil oğlu 14 ya
şında Orhan yüzerek açıkta 

bulunan bir mavunaya tırman
mış ve suyun yüz.üne çıkama
mışbr. Bunu gören balıkçılar 
yetişerek çocuğu boğulmaktan 
kurtarmışlardır. 

Yapılan muayenesinde çocu
ğun sar'ah oldnğu anlaşılmıştır. 

Endüstri 
Türk san'atkArlarile işçi ve 

tekniaiyenlerinin yeni ve teknik 
bilgilerini attırmağa çalışan bu 
değerli mecmuanın 21 inci yı· 
bnın 10 uncu sayısı çıkmışhr. 

içinde: (iş kanunu çıktı -
Endüstri dünyasında bulu ve 
yenilikler - Maden kaplamacı

lığı - üf ki buhar türbinleri -
Deniz makine ve motörleri -
Pratik makinist - Radyoculuk -

Akömülitörler - öğrenmek is
termisiniz? - Dokuma endüst
risi - Pratik işçi) gibi her dürlü 
mıeslek erbabını alikadar eden 
pratik ve faideli yazılar var
dır. Tavsiye ederiz. 

11. • • •• .. 

Mersinlideki yangın 
Mersinli ile Bornova arasında 

kerpiçten yapılmıç olan bir 
samanhkda oturan 95 yaşında 
Saffet adıodaki kadın yemek 
pişirirken dikkatsizlik yüıün
den samanlıkla yanındaki bir 
evin yanmasına sebebiyet ver
miştir. Zarar 400 lira kadardır. 

eı111ecek? .. 
Yeni ambalaj talimatname

sinin tatbikine başlanmıştır. Bu 
talimatname muvakkat kabul 
suretile memlekete idbal edi
len ambalaj eşyasının ihrabında 
ne şekilde muamele yapılaca
ğını göstermesi itibarile eski 
talimatnameden tamamen ayrı 
hükümleri ihtiva etmektedir. 
Evvelce muvakkat kabul sureti
le çuval idhal eden bir tüccar 
bu çuvalları muhtelif tüccarlara 
satar ve mahsub muamelesi 
başka şekilde yapılırdı. Şimdi 
ise idhal edilen ambalaj eşyası 
ihraçta idhalat beyann&mesi de 
birleştirilerek mahsub muame
lesi yapılmak lazımdır. Bazı 
tüccarlar bu kaydın idhal eden 
tüccarın ayni zamanda ihraca 
mecbur olduğunu ileri ~ürmüş
lerse de Ticaret odasından al
dığımız malumata göre böyle 
bir kayıt yoktur. Yani ambalaj 
eşyasını idhal eden tüccar tek
rar ihraç etmeğe mecbur de
ğildir. ihracatı başka tüccarlar 
da yapabilirler. -·····-=' Erzurum saylavı Aziz 

Erzurum saylavı ve eski lz
mir belediye reisi Aziz Anka
radan şehrimize gelmiştir. Aziz 
diin vilayete gelerek vali Fazlı 
Güleçi ziyaret etmiştir. 

'4-J. • • • • • • 

M. Bet 
Bir müddettenberi şehrimiz.

de bulunan tramvay ve elektrik 
şirketi idare meclisi reisi M. 
Betin bugün Belçikaya döne
ceği haber alınmıştır. 

Çocuk Eğlencesi 
Şehir Gazinosu önünıüzdeki Cuma günii 
Çocuklanmız için büyük bir eğlence hazırladı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kız ve erkek çocukların arasında elbiıe müubakaJarı, 

küçük çiftler arasında dans müsabakaları yapılacak zengin 
hediyeler verilecektir. 

Cuma günü saat 18 de baıhyacak olan bu eğlencelere 
on dört yaşına kadar olan çocuklar kamilen davetlidir. 

ÇOCUk velı·ıerı·ne• Yavrularınıza !1eş'eli ?i~
• kaç saat geçırmek ıçın 

b"!hemehal Cuma günü saat 18 de çocuklarınızla birlikte 
Şehir Gazinosuna geliniz. 

ma~eni sa~iplerine 
Yüzde kırk sekizden fazla kuromu ihtiva eden cevhere 

malik olanlar veya madeni de olupta iıletmek iıtiyenlerin 
mat~~amızda " H ,, işaretile ve mektupla müracaat etmeleri 

've bu tün tafsilah vermeleri rcca edilir. 3-5 S 2 • 

1 J(ÖŞEMDEN 
... Mi •• pıw J 

Riiy ada bile -
Görmediğim bir gün 
Eli kalem tutmaz, kafa ve

reneği dar bazılarının, bana; 
softahk isoad ettiklerini, bazı
larının çatlayıb, p:ıtladıklarını 

duyduğum dünkü gün, hakika
ten rfıyamda da göroied:ğim 

ve göremiyeceğim bir takım 

vak'alara şahid oldum ve bey
hude kulak verdim. 

* • • 
Sözlerinden tüccar oldukları-

nı anladığım iki yahudi; her 
nasılsa ! Tükçe konuşuyor
lardı : 

Birisi : 
- Ben, dedi, Konyalı, Er

menaklı ve Anadolunun içinden 
bana arasıra alış verişe gelen
leri seçerim. 

Adamlara gösterdiğim malın 
fiyatını; düşüncelerini şaşırt

mak için buçuklu bildiririm; 
mesela: iki liralık bir şalvara, 

iki lira otuz sekiz buçuk san
tim derim. Bu fiyatı alınca 

düzenini şaşırır, düşünür bir 
türlü denk getiremez, anlaya

maz, yüz yetmiş kuruş ve· 
rir, zorlarken yüz seksene 

ç•ktı mı, onu düşündürmeden, 
iki lirasını alır, saliveririm, 

çünkü yüz seksenden sonra 
hesabını bilmez, yirmi kuruşuna 

acımaz ve aldattım der, arka
daş'arına övünür .• 

Bunu anlatan kahkaha atar· 
ken dişlerim sıkılmış ve gıcır-

damıştı. Bunu ben; sahiden 

dinledim. Bir şey yapamadım. 

* "1. 

Öğleden sonra idi, birisi ba-

na geldi, yalvardı, yakardı, iş

siz güçsüz kaldığından, açlı
ğından dem vurdu ve ağladı. 

Ben güya ona iş verecek, iş bu

lacakmışım gibi dökmediği dil 
kalmadı. 

Beş on kuruş vermek için 
cebime saldırdım, bulamadım, 

benden sadaka istemediğini 

söyleyen bu biçare için kalktım, 
umduğ~ bir kapının kapısını 
çaldım, sen misin? Mırmır!!. 

Başımı ha~fla salladım ve 

kendi halimi düşündüm; 

- Tilki sokulamadığı deliğe, 

kuyruğuna kabak takar da gir

meğe çalışırmış ..• 
* • • 

Akşam üzeri önüme bir ama 
dilenci çıktı. Cebimde herna-

sılsa bir on kuruşluk buldum, 
hepsini vermeğe kıyamadım. 

- Sende, bozuk para varsa 
dokuz kuruş ver ! 

Dedim .. 
Hayret l Amanın gözleri 

açıldı, cebine saldırdığı elinin 
avucunda kuruşları sayarken 
dafgıolığmdan istifade ederek 
kaçtım .. 

Dilenciye veremediğim on 
kuruşu bir karpuzcuya uzattım: 

- Şuradan bana kan içli bir 
karpuz seç! Eğer ham çıkarsa 
geri veririm dedim, karpuzcu, 
göz boyamak için, içeriye ayır
dığı karpuzlardan birisini ıap· 
latarak, fiskeler vurarak uzattı: 

- Bu mükemmeldir bayım 

dedi, is tersen açayım, fakat 
bana inan! 

Ham çıkarsa geri ver .. 
inandım, eve götürdüm, kes· 

tim, ham ve bembeyaz çıktı, 
inad ttlim götürdüm. 

- A beğim ben içine mi gir· 
dim; ne bileyim •. Yarın eyisini 
veririz diye beni altmış altıya 
bağladı .. 

Hey yarabbi! Bu günüm ne 
kadar ters bir günmüş! Rüya· 
larımda bile böyle çeşitlisini 
görmemiştim. 

TOKDIL 
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Türkiye - Yugoslavya 

Milli takımları üçer gol 
ile berabere kaldılar 

Kuvvetli rakiblerimiz önünde büyük 1 
bir fırsat kaçırdık 

lstanbul, 13 ( Yeni Asır ) -
Pazar günü Taksim stadyo
munda yapılan Türk-Yugoslav 
milli futbol maçı, bütün tah
minler hilafına beklenen iyi 
neticeyi vermiş değildir. Maçın 
neticesi 3 - 3 beraberedir. Ta-

gördük. Gol muhakkaktı. Fa
kat kalecileri atılarak kurtardı. 

Oyun her iki taraf için de 
müsait şartlar altında geçiyor. 
iki kale de sık sık ziyaret 
ediliyor, tehlükeli hücumlar iki 
taraf içinde müessir olmakla 

------ - - -- ----

&anıra • 

Telgraf. H~.J>erleri 
'-8=-mmı'fll--------..-------

Son 

E ti bank krOmlari 
ilk parti kronı cevheri 1850 ton 

olarak Avrupaya ihraç edildi 
vekaleti mamul sanayi maddesi ihraç iktisat 

edenleri vergilerden muaf tutacakt.r 
lstanbul, 13 (Yeni A~ır)- Ekonomi bakanlığı, Ankara, 13 (A.A)- Etibank tarafından N san 

sanayicileri himaye için bazı tedbirler almıştır. 936 tarihinde işletilmesine başla~an Goleman 
ihracat yapan sanayicilere bazı kolaylıklar madenlerinde~ çıkart~lan ilk krom cevherind~n 

·· t ·ı kt• S · ·1 · "h d ki · 1850 ton bugun Mersınden Avrupaya sevkedıl-gos erı ece ır. anayıcı erm ı raç e ece erı . ti" 
.1 . d mış r. 

mamul mallara ait vergı erın ihracı sınasın a A k 13 (A A) Eti"b k · ı t"I · . . . . .. . n ara, . - an ça ış e ı mesıne 
ıade edılmelerı hakkında hır layıba hazırlan- karar verilen Kıvarsbane bakır madenlerinin 
mıştır. Layiha teşrin ayı toplantısında kamulaya işletme tertibatını almak üzere bir fen heyeti de 
verilecektir. bugün Kıvarshaneye hareket etmiştir. · 

1 
Trenlerde 
Mektub kabul 

edilecek 
lstanbul, 13 (Yeni Asır} -

Posta ve Telgraf idaresiyle 
Devlet demir yollan arasında 
yapılan anlaşmaya göre bundan 
sonra trenlerde mektub kabul 
edilecektir. Bu suretle mektup
laşmanın artacağı zannediliyor. 

Alman 
Askeri heyeti 

Rom ada 
lstanbul, 13 (Yeni Asır ) -

Askeri vaziyet ve ihtimalleri 
tetkik için Romaya bir Alman 
askeri heyetinin geldiği Paris
ten haber veriliyor. 

Istanoulda "'~-~::j Montrö konferansı dün toplandı 
.~. . .. '_, · · -~ Dr. Aras mühim beyanatta bulundu ~!~:!~.1~3r(YeniAsır>-

~ , . .. "" i Lı iki günden beri sıcaklar art-, ~ k ~ "', ~ ~~ ;, , ; ,-::.~ , - Başt01a/ı ı ilıd ı;ay/ada - azasından Raynold talimatı hamilen Montröye mışhr. Hararet derecesi otuz 
ınt...4•~~~~ .... ~·~~<it<İi·~~-~----& ll!!Mtltl•• ~rtıı••ı• tutulmasına IUzum yoktur. Bu suretle dönmüştür. Bu talimatın, ihtilafa sebeb olan bire çıkmıştır.Kartalda iki kişi 

Yugoslav kalecisi 7 üık f utbolculannın yaptrğı bir akını lıiçle !lelicelendiriyor 
ve Nadnin ayağından lopu kapıyor 

kımımız, Balkanların en kuv- beraber netice veremiyordu. 
vetli takımı karşısında büyük Bu sırada sağdan yaptığımız 
hir galibiyet fırsatı kaçırmıştır. bir hücumu kesen Yugoslavlar 
Takım beklenen oyunu ç.ıkar- sağ içleri vasıtasiyJe ikinci 
saydı, galip gelmemiz mümkün gollerini attılar. Buna birkaç 
olurdu. dakika içinde enfes bir golle 
Takımımız bu maça şu kadro mukabele ederek vaziyeti 2 - 2 

ile çıkmıştır. berabere şekline çevirdik. Dev-
Cihad, Yaşar, Hüsnü, Reşad, re bu netice ile bitti. 

Hakkı, lbrahim, Niyazi, Said, iKiNCi DEVRE: 
Gündüz, Şeref, Fikret.. ikinci devre, birinci devre-

Stadyumda yer yoktu. 5,40da den daha zevkli ve hararelli 
Macar hakem Her Klayn'ın geçti. Niyazinin kale önüne 
idareai altında maça başlandı. kadar devam eden hücumları, 
Sağdan yaptığımız ilk akma Gündüz.ün iyi bir oyun çıka-
Yugoslavlar mukabele ettiler ramaması, nihayet Said'in gol 
ve ilk şutlan avutla neticelen• çıkarmaması bizilD için teh-
di. Beşinci dakikada Fikretin lüke idi. Bu şekilde yenilebilir 
çektiği korner Yugoslav kale- idik. Netekim onlar, on dör· 
sinin önüne düşünce Şeref ilk düncü dakikada ofsayitden 
golümüzü yaptı ve çok alkış- bir gol çıkardılar. 
landı. Şimdi biz bücumdayiz ve ha· 

Bu ilk gölden sonra Yugos- kikaten tehlükeli akıyoruz. 
lavlar oyun üzerinde ciddi ham- T ehlüke büyük, fakat netice 
leler yaptılar. Oyun o kadar yok . Nihayet Fikret haf hat-
seri, iki takım o kadar ener- tında yakaladığı topu cehenne-
jikti ki topun seyrini takib et- mi bir şütle ağlara takarak 
ınek bile müşküldü. Bu sırada 3 - 3 beraberliği temin etti. 
sağda Niyaziyle Sait arasında Oyunun bundan sonraki kıs-
doJaşan top Yugoslav kalesi mında Türk milli takımı çok 
için ciddi bir tehlüke idi. Fa- şahane bir oyun çıkardı. Yu-
kat kurtardılar. goslav kalesini allak bullak 
Şu sırada muhacim hattımı- etti ise de gol çıkaramadık. 

zın yaptığı müsaid hareketler, Onlar müdafaa oyunu oynamak 
bilhassa üç ortanın paslaşma· suretiyle bir mağlubiyetten 
!arı iyi idi. Fakat bir türlü gol kurtuldular. 
çıkaramıyorduk. Onların bera
berlik sayısı oyunculanmızın 
iizerinde aksi tesir yapmı' gi
biydi. işte bu sırada Saidi 
topla birlikte kale önlerinde 
~ 

• • • 
Bu oyunun kıritiğini yapmak 

lizımgelirse kısaca şöyle diye
biliriz : 

- Sonu alt111rı sav/ada -
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ellisini aşmış mühim kadınlar ki 
bunlar kimsenin gülmeğe ce
saret edemediği kuklalardır. 
Zengin oldukları için herkes 
kur yapar. Salonları açıktır. 
~abine kararları veya akademi 
ıntibapları üzerine müessir ol-
duklarını haklı olarak iddia 
ederler. Her türlü nazik iş için 
n_ıutavassıtlık yaparlar. Mes'ud 
fıkir telakileri hazırlarlar, genç-
liğe yol gösterirler; hulasa, me
meli hayvanların memesi olduğu 
gibi bun!arın da aracılığı var
dır. Pariste, "kudret,, denilen 
Şeyin artık ancak apaş Jisanile 
konuşan genç düşeslerin 11ihti
Yar deve,. diye ad koydukları 
bu "ecnas,, altında gözükmesi 
Pek sevilir. Emmanüel'de, göz 
teftişi biter bitmez şunu düşü
lliivordu: 

- Hayret, Pariste ihtiyar 
develer ne kadar çok seviliyor. 

Fakat, çorba ile beraber baş
lıyan konuşmalar bu düşüncele
rini yarıda bırakb. Çok derin 
bir hayretle gördü ki Madam 
Villetyenin konağındakı muha
vere, sanki, bir seneden fazla 
oluyor, babasının öldükten ev· 
vel son iştirak ettiği ziyafette 
Madam Jilonun konağında bı
raktığı yerden başlıyordu. Ha
la, Prens Belmonun, evlendik· 
ten sekiz gün sonra, sahte 
Kontes Gurodka ile boşanması 
söz mevzuu idi. Bu, Paris
te çok zaman bahsedilen 
maceralardan biridir. Zira son 
derece " kibar ,, ve rezaletle 
doludur bunlar ... B:r kaç daki
ka İcinde bir tO~ yeni scb.Jer, 

bu konferansın tanzim edeceği nizam harb gemilerinin boğazlardan geçmesi mesele- sıcaktan bayılmıştır. 
evvelkiler derecesinde osUle muva- sinde anlaşmayı ne derec~ye kadar kolaylaştı- Kızılay kurııınuııun 
tık olacaktır. racağı henüz belli değildir. 

Konferansta kabul . edilecek hUkUm- Raynold bu hususta Fransanın Ankara sefiri çok hayırlı bir kararı 
!erin umuma şumulU bakımlndan bir ve konferans deleğesi Ponsot ile görüşmüştür. Ankara, 13 (A.A) - Kızılay 
çok tarafh bir itilaf yapılmasına TUr- Bu akşam ayni mesele hakkında Boncour ve kurumu biri Çamlıcadaki Pra-
klyenln IUzum görmediğini ve bu gibi Ponsot Sovyet dışişleri halk komiseri Litvinof vanteryom, diğeri Edirnedeki 
anlaşmalara yanaşmiyacağını bayan ile görüşeceklerdir. ~ göçmenler hastanesi için iki 
eder&m. Ancak TUrkive tesis edtlecek lngiliz mürabhasının getirdiği ıalimat henüz gizli adet rontken cihazı satın alarak 
nizam dahlllnde her hangi bir memle- tutulmakta ise de Londra hükumetinin Montrö bu hastanelere hediye etmeyi 
ketle, hUltUmranlyet hakkına tevf~ ~an konferansında yükselen güçlükleri kolaylaştır- kararlaştırmıştır. 
IUzum göreceği her mukaveleyi imza mak için ciddi bir gayret sarfettiği hissi vardır. J apo 'lya 'da 
hakkmı muhafaza eyler. ,, Delegasyonlara birbirile temas emkanını ver- İdam cezaları infaz edildi 

Bu beyanattan sonra konferans Jngiliz mek üzere konferans yeni umumi celsesini yann 
mukavele projesinin üçüncü kıraetine başlamıştır. saat 16 da yapacaktır. Umumi kanaat, konfe- Tokyo 13 ( A. A) - Şubat 
Bu hafta bunun neticeleneceği bekleniyor. ransta baş gösteren buhranın yarın akşam ya isyanına iştirak edenlerden ölüm 

cezaıima m;.bkiım olan on beş 
lngiliz hükumetinden talimat almak üzere kapanacağı, yahut kat'i bir mahiyet alacağı zabitin bugUn idam edildikleri 
Londraya gitmiş olan lngiliz delegasyanu merkezindedir. resmen bildirilmiştir. 

..... ıt·~ıy; .. hükfı;·~ti"'d~i~·;··~ü~t;ğ~i"··· .... Ai"~;~·:·A·~~~·t~;y;··;htii~·h .. k·;;ş~~i~d~ 
Beynelnıilel iş birliğine lngiliz gazeteleri 

giremez mi imiş? ne yazıyorlar? 
Roma 13 ( A.A ) - ltalyan hükumeti Lokarno hükumetine 

verdiği cevapta barışın muhafazası için sarih surette teşriki 
mesaiye amade bulunduğunu teyid etmekle beraber kendisini 
bu kadar hararetle istediği beynelmilel teşriki mesaiye iştirakten 
meneden bazı Akdeniz taahhütlerini gözönünde tutmak menbu
riyetinde olduğunu bildişmiştır. 

Roma hükômeti 8; üksel 
konferansına iştirak edecek mi? 

Roma, 12 (A.A) - Dün akşam neşredilen resmi bir tebliğe 
göre, Roma hrıkümetinin Van Zeeland'dan Bürüksel konferan
sına iştirik etmesi için bir davetname almış olduğunu bildir· 
mektedir • 

HükUaıet şu cevabı vermiştir: 
Lokamo devletlerinden herhangi birinin bulunmaması ~aziyeti 

daha karııık bir bale getireceğinden bu konferansa Almanya
nın da çağrılması muvafık olur. 

avuç dolusu tuz biber gibi, 
masasının bir ucundan öbür 
ucuna fırlatıldı. ViUetye an
ne sırıtıyordu. Nükteli göz
leri sahte kirpikler arasında 

parlıyordu. Ziyafeti iyi başla
mıştı. Emmanüel dikkat etti, 
kadın kendine çok alakadar 
oluyor, onu parlatmağa ehem
miyet veriyordu. Kibar haya
tına tekrar karışmasının bir 
hadise olduğunu ve ayrılışı sı
rasında, hakkında çok dediko
du edildiğini anhyoıdu. Birçok 
defa kadınların gözlerini kendi 
ince ve romantik şahsına dik
tiklerinin farkına vardı. Birisi 
eski metreslerinden biri olan 
iki taraftaki iki genç kadın da 
bütün yemek esnasında, kır 
hayatı hakkında onu söylel
meğe çalıştılar. 

Madam Viletye kulak misa· 
firi oluyordu. Gözlerini eğerek 
dişlerini sıkarak, bu masada 
olduğunun intikamını almak 
için, Normandyada "Dana vaf· 
tizini" naml yapbklaruu anlat-

makta olan Emmanüelin söz
lerine bütün masanın dikkatini 
çekti. iki kadın: 

- Ne kadar güzeli.. Diye 
bağırıştılar. 

Herşt".yi bayağılaşbran kibar 
tavırlarile "Tabiata bayıldıkla
rını" söylediler. ilham almış 
gibi, madam Villetye, Erhaym 
tarafına döndü: 

- işte mutad haricinde bir 
şey, mösyö! Gazetenizde her 
hafta Emmanüel Landlen im
zasını taşıyan bir "Açık hava 
hayatı,, sütununun ne kadar 
tesir yapacağını bir düşününüz. 

Emmanüel titredi, işi yoluna 
girmişti. Annesi ve madam 
Villetye birlikte bunu bulmuş
lardı. 

Yemekten sonra, sigara sa
lonunda, yeni misafirler gelip 
salonları doldururken direktö
rün güler yüzle kendine doğru 
geldiğini gördü. 

Bir mukavelenin şartlan üze
rinde anlaşmak üzere ertesi 
aabab kabinesine uğramuım 

Londra, 13 (A.A) - Gaze
teler, Alman·Avu$turya itilafı 
dolayısile umumiyetle memnu
niyat izhar etmektedirler. 
Mamafih Almanyanın son mak
satları ne olduğu noktasından 
endişelerini gizleyemiyorlar. 
Taymis gaıetesi diyor ki: 

Hitler siyasi sahada yeni bir 
muvaffakıyet kazanmıştır. Bun
dan dolayı kendisini tebr\k et
mek icabeder. 

Bir volkanın sönmesinin baş
ka bir yerde • yeni bir fetha 
açılmış oldugu manasına gele· 
m\yeceğini bize kim söyliyebilir? 

••••• 
Alman zabitleri 

ltalyan ordusunu ziyarete gitmişlerdir 
Roma, 13 (A.A) - Royter Ajansı muhabirinden: 
Alman ordusu zabitlerinden bir çoğu ltalyan ordusunu ziyaret 

maksadile buraya gelmişlerdir. Romadaki siyasi Alman mahafili 
bunun sadece bir nezaket ziyareti olduğunu beyan atmektedirler 

yahudi rica ettiği zaman, Em
manüel düşünüyordu : 

- Kibar salonlarında yapı
lan pazarlıklardan bir nümune 
itte ! Kadınların tebessümü, 
ıtıklann panltıaı, seslerin gö
rültüsü, bu yüzüklerin,fu gazle
rin, elbiseler üzerindeki şu pul
ların şaşaası, şu siyah elbiselerin 
gidip gelişi, camlar arkasında 
Etvol mahallesinin boiuk gü
rültüsü, benim içtiğim şu si
gara, bu piyano yanında nere· 
deyse şarkıya başlıyacak şu 
kibar şantöz, bütün bunlar ki
minin kaybettiği, kiminin de 
kazandığı bir borsa oyunu gibi
dir. Bütün bu sevimli ağızlar, 
bu medeni bakışlar, muhteris, 
kindar çehreler üzerine konul
muş maskelerdir. Vahşi orman 
çehreleri, kendini göstermiyen 
yırtıcılar! Bu kuklaları ucunda 
titreten gizli sicim beraber 
bulunmak zevkinden değil, men-

i faat bağından yapılmıştır. Bunlar 
birbirinden nefret ederek yekdi-
ierlerine yardım ederler. Ayni 

esnaftırlar ... Evet gizli cemiyet .. 
Y azılmamıı olan nizamları kod 
maddelerinden daha kat'idir. 
Şekli ne olursa olsun, kuvvete 
itaat ederler. Şu akademisyen 
karısının çürük tebessümü veya 
fU jhtiyar milyoner yahudiniıı 

köpeği bile olsa, halbuki, bi· 
rer birer ele alınsa, her birinin 
zavallı bir hikayesi, kalp ke· 
derJeri, hayvaniyet faciaları, 
ihtıras sukut hayalleri, çok riya 
ile, itina ile örtülmüş bir 
çok sefaletleri var . . Fakat 
bu akşam gibi yığın halinde 
toplanma, prensib su oluyor: 
kudretlilere, küstahlara şan ve 
şeref, fakirlere, çekingenlere, 
mütevazılara felaket. Kendini 
zorla kabul ettirmek, işte mu
vaffakıyetin sırrı bu. Kabul 
etbrilecek şey gülünçlükten 
ibaret bile olsa. Şüphesiz, şu 
boyanmış, dekolte, kocaman 
Kontes, bu melodiyi söyliyen 
kadın, itiyad, itaat sevkile onu 
delice alkışlıyacak ve hatti 

- Bilmtdi -

-------- - --
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Dallardan sesler: 
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1ÇK1 
Içki denilince benim aklıma yalnız "Rakı" gelir. Şarapta 

ye. ıeği, Konyakta ilae1; Birada da gazozu hahrlarım. Bunlar 
sol ~1nın rengarenk süsleri ğibi kah yor. 

l .akmın sıhhate verdiği zararların ~nvaını sayarak - biraz da 
mübalaga ederek - mübtelalarını kurtarruak işini doktorlarla, 
Y eşilay kurumuna bırakalım. Onlar istedikleri kadar uğraşa 
dursunlar. 

Ben burada bir kadeh rakının içinde gam eritmeğe çalışan 
ehli derd ile ayni kadehden neş'e .taşıran ehli keyiften bahset
mek istiyorum. 

Ehli derd; Ertesi günü yatağından daha bozuk iisabla kalkmakla 
beraber gecenin bir kaç saahnı muhakkak derdini unutarak 
geçirmiştir. 

Rakının her yudumunda derdinin bir düğümünü çözen gamla 
insanlar için Vaktı kerahat sıkınbya - velev muvakkat olsun· 
paydos borusu çalan bir saalbr. 

Şair: 
Keyfi mey bir nimeti uzmadır ehli derd için. 
Sarhoşun her lerzişi bir secdei şükranedir. 

Demekle bu saabn kıymetini ne güzel anlatmış. 

* •• 
Rakının refakatından istifade edebilmenin en birinci şarb onu 

suiistimal etmemektir. Bu şarta riayet etmiyenler dimyate pirince 
giderken evdeki bulgurdan olurlar. Ya küfelik olarak evlerine, 
ya postalık olarak karakola giderler. lskandal kahramanlıg&, bir 
kaç bıçak yarası da caba. 

* • • 
Ehli keyfe gelince; bunla" neş' enin son perdesinde perende 

atarlar etraflarına zevk saçarlar, penbe bulutlara salıncaklar 
kurarlar. Hayallerinin ümit ve zevk dolu namütenahiliğinde mest 
olurlar. Yakası açılmadık hikayeler, nadide ve turfanda siirJer, 
kıymetli divanlar hep bu masalarda açılırlar, yine bu masalarda 
devşirilirler. 

* •• 
Rakının bir hususiyeti de insanların mehenk taşı oluşudur. 

Adamın içini dışına vurur, ruhuna, ahlakına, seciye!iine, temayü
litına aynalık yapar. Bu aynanın karşısında ört bas idareciliği 
sökmez. Mübarek rakı Arslan südüdür. Her Adem oğlunun mi-

. desi kaldırsa da kafası kaldırmaz. Pısırıklar buruşur; sulular 
akar; miskinler sızar. 

Karakteri 400 dirhem; kalbi tertemiz; ruhu hassas insanlardan 

korkulmaz. Onlar içtikçe açılırlar. açıldıkça sevilirler. Asıl korku 

mayası bozuklardadır. Bunlar üç beş kadeh rakıda küçük dağ

ları yaratacak kudret, kaleleri fethedecek kuvvet, kalpleri kıra
cak hak bulurlar. 

ispirto yapısı öyl~ tiplerimiz vardır ki bunlarla rakı içmek eğ
lence değil işkence olur. 

Sonu başlangıcındaki niyete uygun olarak dağılan kaç rakı 
soframız var? ••• 

lv.l:u.ra't Çın.ar 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

San'at mektebi mezunları 

• 1 t 

Bu yıl erkek san'at mektebinden kırk beş talebe mezun 
olmuştur. Bunlardan on talebe tesviyeci - tornacı, 9 talebe 
marangoz, dokuz talebe elektrikçi, 8 talebe demirci, 6 talebe 
dökümcü, 3 talebe de modelcidir. Fotograf mezun talebeleri 
mekteb talim heyetile bir arada gösteriyor. 

" 
., 
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Sabi:h serinliğinde Nergis adası kıydarında soyun
duk. Serin ~ular bizi çllgınca kucakladdar. 

teselli olacaktı. Belki de çok 
uzak z&manlarda ihtiyarlığa 
pencere kuran hüviyetimi kayıp 
etmiş bulunacağım. O zaman hiç 
kimseler yüzüme bakmıyac::ık 

ve ben ölümiin kucağında, unu
tulmaya yüz tutan adım için 
en samimi göz yaşlarım; snrf 
edeceğim. Dünyada dikili bir 
ağaç bırakm::ıdan ölen bir ka
dının cemiyete uzattığı vazife 
ve yardımın ehemmiyeti kalır 
mı? Ve cemiyet beni bir tufeyli 
bir müstehlikten başka türlü 
karşılıyabilir mi ? 

Rnverle nrr-n • 

Acı konuşuyorum, değil mi 
Ahmed? 

* • • 
- Sana düşman oldum Ah· 

met .. 
- Nenden Sabiha.. Bir şey 

mi yaptım yoksa? 
- Beni fena halde kendine 

alıştırdın. Öyle ki adeta sen~ 
görmemek, içime derdoluyor. 
Sonra, seninle klaka derecemi 
şu dakikada tayinden bile aci· 
zim. Sen kimsin, benden ne 
istivorsun. Bizi bağlıyan bir 

lnebolu fac!asında gizli hakikatlar ROMANYA HARiCiYE 
NAZiRi TITULESKO 

•••••••••••••••••••••••• 

kinci taptan ~eminin baştan kara istifa 
itmesini tavsiye edince süvari ta- Etti, kral istifayı 

k k .. 1.. J hd• . . kabul etmed\ 
ancasını çe ere 0 um ete ıt etmış -:-_Baş tarafı ~iru:a salıi!~~e -

Tıtuleskonun ıstıfa ettıgı ha-

- Baş tarafı 1 inci salıı/ede -
Kaza esnasında Istikbal vapu
ru yardıma koştu.dlstikbal va· 
purunun bizim vapura tosladı· 
ğını ben işitmedim ve farket
medim. ikinci kaptan Besim 
vapuru kurtarmak istiyordu. 
iyi çocuktu dogrusu .• Hadise es
nasında yolcular şuursuzca de
nize abldılar. Atılmasaydılar 
batacaklardı. " 

Samsun ağırcezasınca ifade
sine müracaat edilen Hasan 
oğlu lsmail de şunları söyle
miştir: 

- Vapurun anbarJarı ve gö
verteler yükle dolu idi. Va pu· 
rumuz yolda müteaddit defa
lar sağa, sola meyletti. Tayfa
lar eşyaları bir taraftan öte 
tarafa taşıyarak tehlükenin 
önünü almak istediler. Kaza sıra
sında birinci kaptan Mehmet Ali 
bir sandala binerek ve mevut 
defterini alarak kaçb. 

Vapurda can kurtaranlardan 
istifade edilemedi Çünkü yol
cular bunları kullanmasını bil
miyorlardı. Esasen yolcular, 
can kurtaran simitlerinden 
daha fazla idi. Ben istikbal 
vapurunun lnebolu vapuruna 
tosladığını hissetmedim . 

Seyid Gazi mahkemesince 
istinabe sueretiyle ifade veren 

Hasan oğlu Sadık diyor ki: 
- "Vepur karaya otursaydı 

kurtulurdu. Sal ve filikaların 
denize indirilmesi için kimse 
emir vermedi. Esasen kaptan 
ve tayfalar şuurlarını kaybet
miş gibi etrafa koşuşuyorlardı. 
Bu sırada ikinci kaptan sular 
arasında kayboldu." 

NELER SÖYLEMiŞLER 
Mersin ağır cezasında Ceh· 

dinin refikası nezahet şunları 
ıöylemiştir: 

- Ben bir tahlisiye simidi 
istediğim zaman Çarkçı başı 
Salim arkadaşlarına: Bu kadını 
susturun ve bir tahlisiye simidi 
verin, demiştir. 

BiR MÜNAKAŞA. 
Aksekili kunduracı Kazım 

ise ortaya şayanı dikkat bazı 

bakikatlar koymuştur. Bu zat 
diyor ki: 

- Gemi batmazdan evvel 
ikinci k!lptan Besim vapurun 
kurtulması için her çareye baş 
vuruyordu, Vaziyetin götülüğü· 
nü gören Besim birinci kaptana 
baştan kara yapmasını tavsiye 
etti. O : 

- Sen karışma, gemınm 

sevk ve idaresi bana aiddir, 
dedi. 

yakınlık var mı? Eğer varsa 
bunu hangi kelimelerle anlata
cağız. Bunlar hep karışık, hep
si karşılığı olmıyan istifhamlar .• 

- Bunların karşılıklarını ben 
biliyorum Sabiha .• 

- Şu halde bana da söyle .• 
Beni de tatmin et .. 

- Biı, Sabiha .• Ayn yollar 
takib ederek neticede birleş
miş, en şamil manasiyle iki 
bedbahtız.. Ben çehresinden 
nasibi olmıyan ve bu yüzden 
hayabnı ifnaya kadar giden 
bir bunak, sen ise evlilik ha· 
yatında huzursuzluk ve erkek
sizlik çeken bir münzevi.. iki
miz de değişik sebeb!erle ha
yatı kendi kucağımıza çekecek 
vesilelerden mahrumuz. Ancak 
aradaki fark şudur ki sen fe
ragatın, bense mahrumiyetin 
çocuklarıyız. 

- Ay, sen hakikaten şair 
imişsin Ahmed .. 

- Şüphesiz ki şairim .. insan, 
başlı başına şiirin kendisiyle 
bir arada bulununca elbette ki 
sair olur •• 

lkiııci kaptan : 
- Cahillik etme, gel razı 

ol; Deyince yanından uzaklaştı. 
Bilahare Besim beraberinde 
ikinci makinist olduğu halde 
Mebmed Alinin yanına gitti. 
Vaziyeti kavrayan Mehmed Ali: . 

"Gemi batarken kaptan ve 
süvari hiç bir tedLir almadı. 

Kaptanlardan hiç biri ortada 
yoktu.,, 

Şahid Mehmed oğlu Velinin 
ifadesinde; bilhassa, tehlüke 
yaklaşırken süvarinin emriyle 

J 
Suçluları sorguya çeken ağırceza heveti Foto - Yeni Asu 

- Gelmeyin canınıza kıya- güvertedeki eşyaların yerlerini 
rım; diyerek şarjorlu bir Brov- değiştirmek için emek sarfedil-
nig tabancası gösterdi. diğini . fakat vapur batarken 

Bu vaziyet karşısında ikinci kaptanlardan hiç birini ortada 
kaptan: görmediğini söyledi. 

- Allahından bul, halka da Şahit Muhittin oğlu Nevza-
gemiye de yazık ediyorsun, dın ifadesi şöyle bitti: 
diyerek ynmndan ayrıldı ve "KaptanJar ortada yoktu.Can 
denize atladı. kurtarmak için hiç bir tedbir 

ÖC'.iLEDEN SONRA alınmadı.,, 
ikinci celse saat ikiden beşe Şahit Hasan oğlu Muharre-

kadar devam etmiş ve alakalı min sözleri de hemen diğerleri 
safhalar geçirmiştir. Evvela gibiydi. Gemide fazla yük ol-
şahit Akif oğlu Ömerin istiml- doğundan ve tehlüke anında 
be suretife alınan ifadesi, mah- hiç bir tedbir alınmadığından 
keme zabıt katibi Rauf tara- bahsediyordu. 
fından okunmuştur. Şahit Hüseyin oğlu Zekinin 

Bu şahit ifadesinde, gemide ifadesi şöyle bitiyordu : 
fazla yük bulunduğunu, ikinci "Hiç bir tedbir almadılar." 
ve üçüncü kaptanların kaza Muharrem, Mahmud, Mus-
inında halkın denize inme tafa, Bedri, Hasan ve Hasan 
ameliyelerine yardım ettikle- oğlu Mustafa isimlerindeki şa-
rini, söylemiştir. Ayni şahit hidler bulunamadığı için ifa-
ifadesinin sonunda vapuru sevk deleri tesbit edilemedi. 
ve idare eden zevatın yolcula· lnebolu'dan şahid Tevfikoğlu 
rıu tahlisi işinde gereken kur- Galib: 
tulma tedbirlerini almadıkla- _ Yük fazla olduğu için 
rını söylemek suretile mühim papur meylediyordu. T ehlüke 
bir noktaya işaret etmiştir. zamanında yolcular da fazla 

Şahit Mehmet oğlu Abdur- telaş gösterdiler. 
rahman istinabe suretile alınan istinabe suretile alınan bu 
ifadesinde, gemide fazla yük ifadeler okunup bittikten sonra 
bulunduğunu, fakat heyecan reis maznunların avukatlarına 
anında hiçbir fey habrlayama- birşey söyleyip söylemiyecek-
dığını söylemiştir. ferini sordu. Avukatlar sözle· 

Şahid Ömer oğlu Murad rini en sona bıraktıklarını biJ-
gemide eşyamn pek fazla ol- dirdi!er. 
duğunu ve tehlüke zamanında Bu sırada sabık inhisar me• 
birinci kaptan Mehmed Alinin murlarından Veysi oğlu Meh-
verdiği emirleri ikinci kaptanın medin müddeiumumiliğe gön-
aldığını söyliyen ifadesi okundu. derdiği ist idası okundu.istidada 

TEDBiR NOKSANI Mebmed boğulan babası ve 
Şahid Mustafa oğlu Hasanın kaybolan eşyaları için 5.500 

ifadesi şöyle bitiyordu: lira tazminat istiyordu. 

- Ay, sen şimdi de rumuzlu 
konuşmaya başladın. 

- Taş olayım, değil Sabiha •. 
Sen belki de fark edemiyece
ğin kadar güzelsin Sabiha .. 
Benim gibi çirkin bir adama 
değil, en genç ve güzel erkek
lere bile ilham kaynağı olabi
lirsin.. Çehren, gözlerin ve ni
hayet fizyonomin her hangi 
müşkülpesent bir erkeği teshir 
edecek kadar çekici.. Seninle 
bir arada bulunmak, sesini 
duymak, nihayet senin hare
ketlerinden ilham almak benim 
için başka bir zevk oluyor. 
Bir giin senden ayrı kalırsam 
çok üzüleceğim.. Benim için 
adeta bir kardeş, bir hemşire .. 

- Dur Ahmet, yalnız bu 
kadar mı? 

- Daha iyisi olur mu ki .• 
- Bir sevgili .. 
- A .. a.. O ne biçim söz 

öyle.. Yuva sahibi bir kadına 
sevgili olmak hatırımdan ge
çer mi? Hern eşin benim en 
samimi arkadaşına. 

- Ne isterse olsun Ahmet .• 
Ben artık bu monoton hayat· 
tan bıktım. Sevmek, heyecan 
duymak benim hakkım değil 

mi? .. 
- Çok fena konuşuyorsun 

Sabiha .. 
* • • 

- Denize girelim mi Ah-
met?. 

- Sen bilirsin Sabiha .. 
Sabah serinliğinde Nergiz 

adası kıyılarında soyunduk. Gü-
neşin ilk ışıkları albnda penbe 
rengine başkaca güzellikler ka
rışan Sah ha yaramaz ve hul
yalı bir çocuk kadar neş'eli .. 
Soyunur soyunmaz, ona haber 
vermeden bir hamlede denize 
atılıyor ve uzaklara, uzaklara 
akıyorum. 

Bu kaçışım soyunma esna
sında onu serbest bırakmak 

içindi. Sabiha nedense bu acül
lüğüme kızmış gibi.. Yeni baş
tan giyinmiye başlıyor. Onun 
giyindiğini görünce suları ku-
laçlıyarak sahile yanaşıyor ve 
sesleniyorum : 

berini ne teyit, ne de tekzip 
etmiyorlar. Diplomatik meha
filde zannedildiğine göre Titü
lesko filhakika istifasını vermiş 
ise de kral Karol bu istifayı 
kabul etmemiştir. 

Paris, 13 (Ö.R)-Maten ga
zetesi, Titüleskonun kralın ıs
rarıyle istifadan ricat ettiğini, 
cihan siyasi münasebatın bu 
iki inkişaf devresinde onun 
vücuduna büyük bir ehemmiyet 
verildiğini Londradan aldığı bir 
habere atfen yazıyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ARiF OGLU MEHMED 

~ istida okunduktan sonra ha
zır bulunan şahitler sırasile 

çağırıldı. ilk şahit Arif oğlu 
Mehmedle reis arasında şöyle 

bir muhavere geçti : 
Reis - Gilvertede oturacak 

yer var mıydı? 
Şahid - Yoktu. 
R - Rüzgar var mıydı? 
Ş - Hayır rüzgar yoktu. 

Vapur, yük fazla olduğu için 
sallanıyordu. 

R - Yolculara tahlisiye ve
rildi mi? 

- Hayır verilmedi. Tayfalar 
yardım etmedi, her kes başının 
çaresine bakb. 

Şahid Mehmed oğlu Osman 
bilhassa dedi ki: 

- Korku içinde can kurta-
ran mantarlarını koparmağa 
başladık. Tayfalardan biri buna 
mani olmak istiyerek kaptamn 
müsaadesi olmadan can kurta
ran alamazsımz! diye bağırdı. 
Fakat yine dinlemedik. 

Batma esnasında bir evladı
nı kaybeden şahit Avram kızı 
Coya şaşkın bir halde idi ve 
karma karışık şeyler söyledi. 

Bu sırada şahit olarak çağı
rılan maliye şubesi tahsildarı, 
ben vapurda yoktum, ne söy
liyeyim, dedi. Vapurda babam 
vardı. Beni bir yanlışlık neti• 
cesi olarak çağırmışlar. 

Şahit Isa oğlu Mahmudla 
reis aıasında kısa bir muha
vere geçti: 

Reis - Vapurda eşya çok 
mıydı? Yatak yapacak yer var 
mıydı? 

Şahit - Yatak yapacak yer 
değil ya sıçan dolaşacak bir ka
rış yer bile yoktu. Hatta kap
tan mevkii bile çuvallarla do
luydu. 

R - istikbal Ineboluya çarp
madı divorsun. Telaşla farkına 
varmadın galiba .. 

Ş - Hayır çarpmadı.. Ben 
yüze yüze istikbale çıktım ve 
hatta üç kişi daha kurtardım. 

Mahkeme tevsii tahkikat ve 
şahit ifadelerinin tesbiti içio 
talik edilmiştir. 

- Sabiha .. 
Ses vermiyor .. 
- Sabiha .. 
Adeta bana gücenmiş gibl 

başını ufuklarda dolaştırıyor .. 
Ve bu def'a daha büyük bir 
şefkatle bağırıyorum. 

- Sabiha gelsene şöyle .• 
Sabile yaklaşıyor .. 
- Ne vardı Ahmed? 
- Niye soyunmadın? 
- Hiç, vaz geçtim de .. 
- Haydi soyun Sabiha .. 
- Peki Ahmed .. 
Kalbinden yarala bir kuş nasıl 

kanad çırparak kendisine sı· 

ğınacak bir yuva ararsa, be· 
nim bu hayali sevgilim de öyle 
arzusuz şeldlde sahile yakla· 
şıyor ve tıbln denize ahin 
gibi mavi sulara kendini Lıra· 
kıyordu. Çocuk dalgalar onun 
tertemiz vücuduna kaba bir 
erkek şamarları indirirken 
adeta içerim eziliyor, onu ku· 
caklamak için çırpınıp duru-
yordum .. Ve şimdi sulara açılı· 
lıyorduk. 

- Rifmrdl -



Dünyanın en mühim hidisesi 
Avusturya kültür bakımından Almandır.Dün
yanın en mes'ud birleşmesi bu hidise olmuştur 
l.ondra, 13 (A.A)- Londra

daki Avusrurya elçisi Frans
keaıtein gazetecilere şu beya
'-tta i»ulunmuşlur : 

Avusturya hükumeti müte
)akkız davranmağa ve Avuı
lıarya devletinin her hangi bir 
Parti tarafından tahrip edil
llleıinin önüne geçmeğe .azmet· 
lbİştir. Hükümet icabında 
~zi propagandasına karıı şid
detıı tedbirler almağa karar 
•earnışt r. 

Avu turyanm bir Alman 
lllemleketi olduğunu s6ylemiş 
Şu,nigın Cumartesi günü yap
lllıt olduğu beyanattan bahse
den Frankestein; Mllteveffa 
DoJfus'un da bir çok defalar 
Avusturyanm lisan, kDltilr ve 
•nane itibariyle Alman olduğu-
11'1 söylemaş bulunduğunu ha
tırlatmıştır. 

Londra 13 (A.A) - Londra 
diplomatik mahafili Alman
Avuıturya anlaşması hakkında 
oldukça ihtirazlı davranmakta
dır. Siyasi mahafilin kanaatine 
&öre, bu anlaşma birçok endi
ftler uyandıran b'r telılOke 
kayna;ını 'imdiden ortadan 
kaldırmış olmakla beraber fazla 
nikbinlik göstermek büyük ih· 
tiyat.m.k olur. . 

ŞlJŞING'IN BEYANATI 
Lo.n<\ra, 13 (A.A) - Şuıing 

Deyh meyi gazetesinin muba· 
biri Vard Price De s&eftll& 
esnada ş6yle demiftir: 

Almanya ile yapılmış olan 
1tillfnamenin gayesi sadece iki 
lllemleket arHındaki normal 
lllünaıebetleri yeniden teais 
etnıektir. iki memleketten biri 
diğerinin dahili itlerine kanı· 
lllaia kalktıkça bu kabil mü
llaıebetlerin teeaiia etmelİlle 
İııılcin yoktur. 

Ceçen T eşriaienel ayında 
Von Papeo AY•turya ile Al
lllanya arasında daha eyi bir 
~lllllflDa vücade getirilmesini 
lltiladaf eden bir plln tertib 
et11uş ve bana venaifli. Bunun 
Gıerioe ben de bir mukabil 
Plin yaparak kendisine verdim. 
S.,. Mayıs ayına kadar iş bun· 
dan ileri gitmedi. Geçen ay 
.\bnanyanın bize kal'fl m&aait 
te.a,eller beslemekte oJdaiuna 
llrdağümden Von Papenden 
~eti namına tam sallhi· 

., azan : Tok Dil 

•--~ lluymu olar muyum Sal· 
;;:':• ev bapma yıkalacak ...-

- Nedea oldu eli,__? 
t-'ri. EJi aaatta olmıyulana 

- Bqka? 
- Bqkaaı var mı SaltaDUD, 
~ kat yer albadaki un 
"Qz&n boyauzlan latllllcla du
~ll dlaya, kar ... aclaki sivri 
:::::- Öküzün burnuna ıokul-

daa •• 
- E? 
-.. Öküzün burnuna girme-

" Ôldbla bap ........ 

yetle benimle müzakerata gi
rişebilip girişemiyeceğini sor· 
dum. 

Nazilerden baseden Şuşnig 
şöyle demiştir: 

Bu itilAftan sonra Avustur· 

manya - Avuııturya mukavelesi 
burada birinci derecede ehem
mi yeti haiz bir siyasal hadise 
olarak telakki edilmetedir. Si-
yasal mahafilin kanaatına göre 
bu anlaşma dünyanan en teh-

Alman genç/eti /Jir ıesmi ~e 
yalı nazilerin ekseriyetinin şim- lükeli karlflldık elemenlanndan 
diki hlkimetin udık tanftan birini ortadan kaldırmaktadar. 
kesileceklerini ilmit ederim. Paria 13 ( A.A) - Franıaz 
Siyasi elrlmlerden dolayi mm- matbaab Alman - Ansturya 
baı bulanan bitin naziler anlqma ... ana altaalar tah
bakkında umumi af ilin etmek ıir etmektedir. Umumt intiba 
~- Falr.at: •ifritler bllyDk barbcl• enelki tamu-
tabrikltlaniaa d~ edecek YUD pai Fraaı.... kaqa ko-
olurlarsa hlktmet bunlara kal'fl yamayacağı bir merkezi AYıu-
tedbirler almak mecburiyetinde paom yeniden tqekkil ettiği 
kalacaktır. merkezindedir. 
Habsbarılann tekrar salta- f Ôyr eliyor ki : 

nat makamına gelmesi mesele- Aft'llpa amami barbden eY· 
sine tema• eden Avusturya velki manzaraNDI tt-krar almak· 
bqYekiH demiftir ki: tadır. Ba ma••ara pdar : 

Ba tuaaaaiyle dahili bir me- lla.ellih aa!h, .nAb JUlfl ve 
•eledir. Ha...,_glar tekrar e•küinden dalaa sağlam yeni 
saltanat makamına gelaeler bir ittifakı müselles. 
bile ba iı her halde bir blkl- Bna makabil latiliı-F ranalZ 
met darbeslyle yapdmıyacaktır. cepbelİ nmlldea dalaa _,.,_ 
Bu İf •erkesi Anapada •ulhu br. BugunkD tehlilkeli vaziyeti 
tehlikere ...,_ b1ralmamak anlamak •• Fran91& uyuetİDİll 
ıartiyle bir plebist ile balledi- iıtinat ettiii kollektif emniyet 
lebilir. 

Viyana, 13 (A.A) -Alman· Ye mmtakaYi paktla ıiıtemiain 
yanm yakında t 934 • 936 tarihli altüst olduğuna girmek için 
Roma itiliflanna kabul edece- A vrapa barita11na bir giz at-
iine dair dGa alqam burada mak kAfidir. 
bir takım tafialar deveran Pertinax Eko Da Paris de 
etmekte idi. diyor ki : 

EN llOHill HADiSE Almanya·AYUıturya Ye ltal· 
Vqİllfton, 13 (A.A) - Al- ya anlllldalci mlnasehetler 

Tefrika No: .. 

1 •adan ileri geliyor. 
Kasem Saltan korku ile Cia

ciye eğilib: 
- Sen IUç cinlerinden, peri· 

)erinden bunun olacaiuıı haber 
almadın mı?I 

Diyince, Cincinin gizlerinde 
bir pytanat iteıi parladı: 

- Haber almaz olur muyum, 
Sultanım, haber aldım amma, 
çi fayda ki dil uzabb, ağız 
açamıyorum. 

- Neden? •• 
- MGaaade ediniz de 16yli· 

miyeJİm •• 
Ki.em Sultan. bu acaib la· 

rafetli, bozuk yobaza siirlne
rek sokuldu, karmakarııık sa· 
kabaa bdarak oktad•: 

- Hadi 8iylel dedi, hadi 
alyle.. Benden korkma! 

Cinci o ıGne kadar Khem 
Sultanın; bu temaalı iltifatma 
mazhar olmamııh, olamamıfb. 
GlrbGz ve genç dejildi. Çeh· 
resinden tut, her tarafına ka
dar yamrı yumru bir adamdı. 
Hayli geçkin olmasına rajmeD 
Jombul kolları, ıett ~e dolpn 
gipll, beyaz, ılld beyaz pr-
dam •• teni ile aerapa flllant 
olaa Kllem Saltan. aalrawü• 

fevkalade iyi olmakla beraber 
oldukça miittehid bir Alman
Avusturya - Macaristan - Italya 
bloku karşısında bulunulduğu 
inkir edilemez. 

Petit Journal da şöyle ya· 
zıyor: 

Fransa bu hadiseden ders 
alarak sulhun taksim kabul ,t
mediği prensibine her zaman
dan ziyade sadık kalmalıdır. 

Fransanın d ğer bir vazifesi de 
Fransız-Sovyet paktını tama· 
miyle tatbik etmek ve Alman
ya etrafında mukavemet teşkil 
eylemektir. Tahakkuk ettiril· 
mem IAzımgelen anlatma da 
Londra ve Moıkovadan geç
mek Gzere Pariıten Praia ka
dar dayanmahclır. 

Ere NouveUe gazetem de 
diyor ki: 

F ranu be11eyden enel milli 
emniyetini dqünmelidir. Çün
k& Fransada hliküm süren ka-
rarıızbk ve zaaf dolayııile Pa· 
riıten az çok nzaklaımlf olan · 

memleketleri ancak bu ıuretle 
konferamın etrafında toplamak 
mllmkln olacaktır. 

Londra, 13 (A.A) - Hükti
met Malta garnizonuna men· 
nb iç yeni taburun Filiatine 
ghderilmesine karar vermiştir. 
Ba kuneller elyevm Filistinde 
bulunan lngiliz kunetleriai 11 
tabura iblii edecektir. 

Maltada olan diğer bir piya-
de livuı da harekete hazır 
bulunmak emrini almııbr. 

Fransada ...... 
Komünist partisinin 

yıllık kof eransı 
Paria 12 (A.A) - Komllnist 

partisinin yılhk konferamı, Ra
dikal 808yaliat partisiyle S. F. 
1. O. Soıyali.t birliği ve C.G. 

T. ye sempati ıvektupiarı ka
bul etmiştir. 

Parti sekreteri Jiton parti 
aza11111n adedinin 187,000 ve 
gençlik tqkillb uuı adecliain 
de 65,000 i geçtijini aiylemif
tir. 

okpyınca içinden bir gıdıklan
ma geldi. Biliyordu ki o; pu!ad 
gibi cllsıeli, pala bıyakh, tuttu
ğunu kopanr, adeleleri gergin 
ağalan, terli taze ıld gibi be· 
yaz, çocuk yld gibi pUrllu&z, 
ibu bakışlı saray rençlerini 
severdi?! 

Fakat, zelzele korkusuna 
kendine sokulan bu pheıer 
ıehvet kadmımn zlfmdan aza
cak idifade etmeii zihninde 
clerhal kardu. Biliyordu ki Ki· 
Hm; babl itikatlara tamami1le 
tfinGI Yermifti. 

- Sultanım dedi, ve ravqça 
sokuldu, baımı ıeri çekerek: 

- Sultanım diye tekrarladı. 
~u ıırn asla alyliyemem, o be· 
mm kendime bu bir manewi 
balettir. Periler bunu liylemek
ten beni menettiler. 

Kasem: 
- Sivri Sinetin Ôkizün 

burnuna ıokulmumda ayrıca 
bir hikmeti var? dedi. 

- Elbet ya, elbet.. Siz ae 
anarorau111aal Sini Sinek ken· 

I TAYYARE ŞENL:ıı<C i 

F i·ansada yapılan şenlik .. 
ler alikalı oldu 

Bresi 'kı demz 
Paris, 13 (A,A) - Bourget 

de yapılan tavyarn şenlikle· 

rinde binlerce kiti hazır bulun• 
muıtur. Şenlıklerde reisicum· 
bur Lebrwı ile bava ve bahriye 
nazırları ve bir çok e çiler ha
zır bulunmuş'ardır. 

Yeni askeri nümune tayyare
ler, bilhassa avcı, bombardıman 
ve istikşaf tayyareleri nazarı 

dikkab celbetmiştir. 
Mitingin en güzel eylence

lerinden biri 15 paraşütçünün 
birden inmesi olmuttnr. Bunlar 
beı btiyllk tayyareden kendi
lerini botluia bırakmı"8rdır. 

Bundan sonra hafif müdafaa 
bava karakolları bir takım ha-
reketler yapmışlardır. Bu hare
ketlere radyo vasıtasiyle ku
manda edılmiıtir. 

Müteakiben sıkı saflar halin-

a ı ı 

de bombardıman tayyareleri 
ve huni rdan sonra da ticaret 
ve posta tayyareleriyle kllçiik 
turizm tayyareleri geçit resmi 
yapmışlardır. 

Pariı, 13 (Ô.R) - Halk 
b · rlıği partıleri Pazar günü bir 
n ·mayif yapmıılardır. Luna 
Parkta yapılan toplantıda dev· 
Jet bakanı ve ıosyalist partisi 
umumi sekreteri Paul Faure 
bir nutuk vererek halk cep· 
besini zafere isal eden ayai 
birliiin devamı lüzumunu ve 
fatist teblOkeıini kaydederek 
hilk6metin işçi hayab şartlan111 
değiştirmekle d&nyada yeni bir 
devir açtığını, işçilerin d rayet, 
disiplin ve nizamla hükumete 
miızaberetleri lizımgeldiğini, 
kirusenın halk cephesi progra-
mından faı. asını lstemeğe hak
kı olamıyacağını söylemiştir. ........ ,,.. 

Danzig meselesi 

Almanya ile L '111stan111 llududlaruu gösteıen bv llaıifa 
Londra 13 (O. R) - Avam bna bütün Alman milletİDİll 

Kamarasında aoayaliıt mebus· kabul ettiğini bildirmittir 
lardan Feçer Hariciye nazınna Mab'us daha ziyade taflillt 
aormuftar : istiyerek 801'1Dllfbar : 

- Cenevre Dantzig lyaa - Milletler cemiyetiaia O..t 
meclisi reisi tarafından yapılan zig fevkalide komiseri in~ 
beyanab Alman hükümetinin bühümetinio müzaheretine gü-
tasvib ettiğine dair hükümet b'li ·1 . vene ı r mı 
resmi .b~r haber almış mıdır? Hariciye miiatqarı fU cevaba 

Hanaye mllatepn Lord · ti'r 
C L-- L. • _.. verauı ; ranD'Ul"ll fU ceYaut vermı,.ar : • 

- 6 Temmuda Almu ha- - Edenm Ceaevrede bu h•· 
riciye aeureti lagiliz ifgDderi- sus~ ya~tıja ~y~ttaa ~ 
ne Greiıerin Milletler cemiye· lngili& ııyaseti uzerınde hiç bir 
tinin ıon devresindeki beyana- tereddüde mahal yoktur. 

dilini tahrik eden şey ve ıey
ler olmasa Ôküz&n bumuna 
sokulur mu!.. 

- Ya? .. 
- Onan ehemmiyetli sebep· 

Jeri \'Uf 
- Slylemeuea seni boğa· 

rım. 

Diye ayaia kalkan valide 
Sultanı baştan apğı süzen 
Cinci: 

- lmkbı yokl 
Dedi Ye tekrarladı: 
- lmklnı yok! gelirken 

Huddamlanmla geldim,HD belli 
bojmak istenen onlar seni bo
ğarlar, ister miain fİmdi birİ8ini 
blltiln korkançfoiaJla glzDnl
z&n önilnde glltereyim .. 

Valide Saltan dehıetli bir 
korka içinde Cinciye ablch Ye 
sanldl: 

- Hayır, hayır, bırak! 
Soluk soluğ'a: 
- Seni boidurmak istemem, 

pka yapbm. 
Cinciyi gıdıklayarak: 
- Seni bqka tirli boğa-

rım ?!.. Yalnız anlat! bu zelzele 
daha sürecek m'J Yer yanlıb 
ben ölecek miyim, bekledipa 
iıler böyle bozulacak mı? • 

Cinci hayretle sordu: 
- Nedir bekledijin ıeyler? 
- Oruuu timdi sorma! Bak 

zelzele dindi, maazallah buracla. 
yabud bahçede iken bir clüa 
olur da .. 

Yüzünü, ellerini kapayıb: 

- Bir clalaa olar da.. 8-
yerin dibiae ıeçeraea.. Al.la 
göstermesia •• 

Cinci içiadea: 
- Yerin dibine bati 
Derken, cb11ndan: 
- Allah ılıtermuin, 1,le 

olmaz, ben seni mulaafaza ede
rim aacak.. 

Valide Sultan: 
- Aacak? diye 80l'du. 
- Ancak. 
- Anladım •• Peki! sen'n'im, 

siyle hikmetini; yine sellİa 
olacağam. 

ouıı l'ar -
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m·yeti ne ·ş yapar? 
Ha hı ve sulbü gerçekleştiren emniyet 

:···························································································································••&••••············································ 

~ Cenevrede ne ~ehir, ne memleket, ne vatan diyen ve bir "Cıhan devleti" 
~ tasarlıvan, insanlara da " Cıhan vatandaşları ,, adını veren ilk Yunan 

·I ~ Sinig'in ruhu yaşıyor. ilk Sinig milliyetJe alay ederdi • 

lı1ıl/etlcr cemiyetuıin kurucularından 

flrnderson 
Klarms K. Sffeil Cenevredell Nev

pork TaJ11nis gazetesinin lıaff alık sa
tısına yazıh gönderdiği bir makale 
o gazetede ( Ce11evre salolllarında 

dolaşan hortlaklar ) başlı~ı altrntla 
rık1111ştır. Bu makalede de11iliyor ki: 

Son yedi yıl içerisinde mil
Jiyetperverlikten, !>İ1ahlanmak

tan, vergilerden, dünya nizam
sızhğından, harb yüzünden 
ortaya çıkan yoksulluklardan 
başka birşey de eski mikyas• 
farı geride bırakırcasına yürü
mekte, ilerlemektedir ki bu da 
makinedir. Havada, denizde, 
muharebe ve muvasalada be
şeriyet makine rekabeti yapı
yor. Ve buhran, birçok şeyleri 
geri bırakabildiği halde bütün 
bu seneler içinde makine eski· 
sinden çok ilerlemiştir. 

Burada gelişmekte olan bir 
ıey daha vardır ki o da bütün 
dünya sulbunun, cihan huzuru
nun ihtiyacını duyduğu enter
nasyonal politika mekanizması, 
yani Milletler Cemiyetidir. 

* •• 
Bu cemiyetin milletlerin bu 

yoldaki hakiki ihtiyaçlarım kar· 
ıılapp karşılayamadığı, bu ce
miyetin gerçekten gelişip ge
lişmediği hakkmda· herkes ne 
düşllnürse dllşünsün ve haki
kat ne olursa olsun, muhakkak 
olan bir şey varsa cemiyetin 
ıarayı genişlemiş ve büyümüş
tUr. Bu binanın köşe taşı 7 
eylil 1929 tarihinde konulur· 
ken Japonya ile Almanya bu
radan çıkıyor, milletler arasın
da askeri, ekonomik ve para 
bakımından silahsızlanma ümit
leri alçalıyordu. 

O zaman Cenevrede bu bü
yük duvarlar ve bomboş oda
larla eğlenmek bir moda ha
line gelmişti. Bir çoklan bu bi
nanın tamamlanamıyacağını ve 
onun kalacak harabesinin fazla 
idealist davranmanın bir sem
bolü olarak tarihe intikal ede
ce~ini söylüyorlar, Bir takım
ları da tamamlansa bile bu bina
nın hastahane haline getirilerek 
Milletler cemiyeti yüztınden 

çıkacak bir harpta yaralanan· 
lara burada bakılacağını kesti· 
riyorlardı. 

Bunlara rağmen bina tamam
lanmış ve burası buhran yıllan 
içinde yapılmış yapılann en 
büyük halinde bir abide gibi 
yükselmiştir. 

Her ne kadar bugün yalmz 
binanın sekreterlik kısmı, ki 
mimari bakımından biç de en
teresan değildir, tamamlanmış 

ve işgal olunmuş ise de öteki 
kısımlar da seyyahları celbet-
mek hususunda pek faydalıdır. 

Bu binanın temelinin atıl
dığın1, ondan sonra Cenevrede 
olub bitenleri, mermer di
rekleri, salonlarda telaşlı te-
laşlı gelip gidenleri gören bir 
kimse, orada bir takım hortlak-
ların dolaştığı vehim ve haya
linden de kendini alamıyor. 

* • • 
7 Eylfıl 1929: Sevimli bir gün, 

fukalade gölü ve dağlar
dan yapılmış süsleriyle Cenev-

. 
•••••••••••••••••••••••••••••ııaııaıaııııaaıı•••••••••••••••ıeaaaııaıaaaıaaııııııı•ıııııııeııııııııııııaıııııııı•aıı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

re göz alıyor. Bütün dünyanın 
mümessilleri bir parkın orta 
yerinde bulunan mikab şeklinde 
büyük bir taşın etrafına top
lanmışlar. Bütün dünya; yalnız 

Vudrov Vilson'un resmi mü-
' messilleri yok. Yalnız ViJ-

son' dan sonra Milletler Ce
miyetine mevcudiyet ver
mek ve pakbnı bir varlık 
haline getirmek için en çok 
çalışmış olan Lord Robert Se
si! oradadır. 

..• Bir çekiç iniyor, söylen
mesi lazım gelen sözler söyle
niyor. Herkesteki ümid, o par
lak gün kadar parlıyor. 

Birleşik Amerikada New 
Era'dan bahsolunuyor ve lider
ler: u Bizim mukadderatımız 

kendi ellerimizdedir, öteki mil
JetJere bağlı değildir,, diyorlar. ! 

Cenevreden Briyan, Hender
son, Stresman dikkati kendile
rine çeken merkezlerdir. Halk 
arasında bir Avrupa federas
yonu lakırdısı geçiyor. Taşın 
konulmasmdan birkaç gün 
sonra Briyan verdiği bir 
ziyafette "armudfa peynir ara
sında,, konuşuyor. 

* •• 
Acaba bu büyük binanın te-

melini atanlar, ve atılırken ora
da bulunanlar bir ay sonra 
Nev era'nın Wall street param
parça olacağını ve dünyanın 
en mülhit buhranının başgös

tereceğini kestirebilirler miydi? 
Fakat insanlar nasıl bilebilir
lerdi ki Stresman bir kaç hafta 
sonra ölecek, Briyan birleşik 
Avrupa hulyalarını içinde bir 
iki sene sakladıktan sonra 
mezara götürecek, Henderson 
silahınzlanma mücadelesinde 
harab olacaktı? 

Gene hiç kimse tahmin ede
mezdi ki Japonya Mançuriyi 
pervasızca ele geçirecek.Hitler 
Almanyanın en kuvvetli adamı 
olup memleketini Cenevreden 
çekecek, bütün kuvvetini as· 
kerleşmeğe ve silablanmağa 

verecek, altın ve dolar kıymeti 
yarıyarıya düşecek, tarifeler ve 
gümrük setleri cihan ticaretini 
üçte iki nisbetinde azaltacak, 
işsizler milyonlarla çoğalacak, 
bütçe açıkları gelecek nesille
rin üzerine milyonlarca borç 
yükliyecekti. 

Bir insan bilebilir midi: Ame
rika, bir kurbanla saldargan 
arasında bitaraf tavır alacak 
ve Mussolini Kellog paktını 
yırtbğı zaman ellerini uğuştu· 
racaktır. Milletler Cemiyeti de 
dokuz ay önce saldırgana sa· 
yarak kendisine zecri tedbir· 
Jer koyduğu bir saldırganla 
dokuz ay sonra müzakerelere 
girişib koyduğu bütün tedbir
leri kaldıracaktır? 

Bu kadar kısa bir zamanda 
Milletler Cemiyetinin prestiji 
en yüksek noktasından en 
aşağı noktaya inecektir. 

1929 yılında en bctbin bir 
adam, dünyanın bu kadar fır· 
tınaJar ile allak bullak olaca· 
ğını tahmin edemezdi. 

Milletler sarayı, ümitleri ta
mam adamlar tarafandan baş· 
Jatıldı, fırtınayı yenmeği uman 
adamlar tarafmdan devam et
tirildi; bugün fırtına devam 
etmekte ve bina inatçı bir 
ümit abidesi gibi ortada dur· 
maktadır. 

Bu yeni binada ilk enternas
yonal toplanta, Afmanyanm Lo
karnoyu ihlal etmesi üzerine 
lngiJtere, Fransa, Belçika,Italya 
arasında yapılmıştı. 

Bundan peK az sonra Lokar
no devletlerinden birisi olan 
ltalyanm Milletler cemiyeti 
azasından birisi üzerine saldır
ması dolayısiyle Fransa, lngil
terenin dahil olduğu on üçler 
komitesi burada bir toplantı 
yaptı. 

ge_çen dört beş ayın hadiselerini 
dikkatle ğözden geçiriniz. A· 
samble salonunda önümüzdeki 
yıldan önce toplantı kabil de
ğildir. O zamana kadar neler 
olacak? 

Saray, Milletler Cemiyetini 
kurtarmıyacak, fakat cemiyetin 
müdafaa ettiği maksadı kurtar
mağa yardım edecektir. 

Orası yıllardanberi büyük bir 
hulyayı kurmuş olanların hort· 
Jaklarına yeryüzünde biricik 

Milletlcı cemiyetinln yeni sarayı 
Bu toplantı yapılırken mer- toplantı yeri olacaktır. 

diven dibinde, balılar döşen- Orada; ne şehir, ne memle-
miş salonda diplomatlar ve ket ne vatan diyen bir "cihan 
gazeteciler sömürgeler reviz- devleti ,, tasarhyan ve insan-
yonu, harb, Avrupa revizyonu fara .. Cihan vatandaşları,, adını 
harb, Milletler cemiyeti paktı veren ilk Yunan Siniğ'inin ruhu 
revizyonu, harb mevzuları üze- yaşıyor. ilk Sinik'in alay ettiği 
rinde münakaşalar yapıyor ve şey milliyetti. Ve o şöyle de-
şakalaşıyorlardı. Milletler Ce· mişti: 11 Ne için böcekler ve 
miyeti ile sulhun iki direği solucanlarla birlikte Attika 
Fransa ile lngiltere birbirlerin- topraklarına bağhyım diye 
den ayrılacaklar mıydı? Bun- öğüneyim?,, 
lardan ikisi de cemiyetten çe- Antisten, Diyojen gibi sinik-
kilmek tehdidinde bulunacaklar )erle yahudi Mikah'm ruhu da 
mıydı? Milfetier cemiyeti yeni buradadır. 

sarayına yapacağı işleri büsbü- Bunların idealleri asır üze· 
tün berbad etmek için mi ge- rinde yaşamış ve zaman gel-
tirmişti ? Harp, harp, harp, miştir ki riyakar dudaklara 
Saray eski!llinden daha ağır bir girip bükülmüştür. 
surette ilerliyor, fakat dünya Bugün Mussolini bile kendi 

askerlerinin Habeş halkına 
politikasının yaptığı helzonlar kendi sapanlarından hisse ver• 
gittikçe hızını artırıyordu. meğe gittiğini söyliyerek yap· 

Yalnız orta yerde Briyamn, tığı hareketin meşruiyetini mü· 
Hendersonun hortlakları kah- dafaa lüzumunu duymaktadır. 
yor. Onlımn 1914 den önceki Bu hulya, beşerde o kadar 
kemale erişmiş olan nesilleri derinlere kadar kök salmış· 
her gün biraz daha ortadan tır ki her insan az çok on• 
silinmektedir. Harpta delikanlı dan dem vurmadan edemez. Bü-
olan nesil, bugün iktıdarı eline tün ihtiliJleri bu rüya körük· 
alıyor ve bu yeni iktıdar Mil- lemiştir ve gerçekten, bundan 
Jetler cemiyeti sarayı ile birlik- büyük bir rüya ve hulya tasav-
te yükseliyor .•. ,, vuru da mümkün değildir. 

Muharrir burada Ingiltereoin Bu hulya ıürüp gidecek. As~I 
ve Fransanın daha genç dip- mesele Milletler cemiyetinin 

sürüp sürmiyeceğidir. Milletler 
cemiyeti bu rüyayı gerçekleş

tirmek kudret ve tesirini gös
termekten uzaktır. Ibtimal ki 
bu rüyayı yıkacak, onunla bir
likte bizi de devirecektir. Fakat 
bunun mutlaka böyle olması da 
lizım gelmez. Bir zamanlar milletler crmıyeti için 

Bu netice bize bağlıdır. Biz, ratışa11 Loit Corç 
daha tesirli bir vasıta icad kurmuşlardır. insanlar bu sey-
edebiliriz. Bu ihtiyacı ne kadar yarenin fırdolayı etrafında da 
şiddetli duyarsak 0 nisbette bu kanunu kurabilirler. Onu 
bu icadı yapmamız kolay ve bir gün içinde kurabilirler. 
yakınlaşır. Fakat bu hususta Yalnız mesele bunun bizim 
aciz ~österecek olursak tehlü- neslimizin yapıp yapmıyacağı-
keye de o derece yaklaşırız. dır: Neslimiz; bu işi ileriye 

Bugün insanlar, Sinik'lerin doğrn mu götürecek, yoksa 
dünyasından çok daha geniş geçmiş devirlerin karanlık bağ-
bir saha üzerinde kanunlarını rına doğru geri mi itecektir? 

•..........•..•.••.........•••........•............................................... , 
Romanya Dışbakanı Titülesko'nun 

istifası haberi teeyyüd etmiyor 
______ ........ __ • - • 1 

Pariı, 13 ( A.A ) - Maten gazetesinin Londradan haber al
dığına göre, Titüleskonun istifasını teyid eden hiçbir haber 
alınmamışbr. Ayni gazete Titüleskonun beynelmilel vaziyette 
vukuu tahmin olunan mühim inkişaflar dolayısile kararından 
rücu etmiş olduğunu tahmin eylemektedir. 

ltalyanın konferansa iştirakten imti~ 
naına karşılık dışbakanımızın talebleri 

Montrö 13 (A.A)- Havas ajansından : 
Tevfik Rüştü Aras bugün konferans umumi celsesinin açılı

şında ltalyanın konferansa iştirakten imtinama. karşılık olarak 
asağıdaki taleplerde bulunmuştur 

l - Müstakbel Montrö mukavelenamesinin konferansta ha
zır o)mıyan devletlerin imzasına açık bulundurulması, 

2 - Montröde bir anlaşma elde edilince mukavelesinin tat· 
bikinin evrensel olması, 

3 - Türkiyenin müstakbel Montrö mukavelesi prensipleri 
çerçivesi dahilinde istiyeceği memleketlerle mümasil anlaşmalar 
akdine salahiyettar bulunması. 

••••• 
Türkiye - Yugoslavya 

Milli takımları üçer gol 
ile berabere kaldılar 

Kuvvetli rakiblerimiz önünde büyük 
bir fırsat kaçırdık 

- Baştara/t 3 11cü say/ada --
Birinci devrede Yugoslavlar 

bizden iyi idiler, çokluk hakim 
oynadılar, Bu yüzden takımımız 
ekseriya geri oynamak mec· 
buriyetinde kaldı. Bunun için 
akınlarımız geri püskürtülünce 
muhacim hattımız ile muavin 
hattımızan aradaki irtibatı mu
hafaza edemedikleri görülü-
yordu. Birinci devreyi berabere 
bitirdikse bu, takımımızın fev-
kalbeşer çalııması sayesindedir. 

ikinci devrede başlangıçta 
misafirlerimiz yine üstündü, fa
kat yavaş yavaı hakimiyet bize 
geçti, eğer ofsayttan attıkları 
ilçüncü golü hakem görüb kes-

seydi muhakkak galib gele-
cektik. Çünkü bu gol onları 
tuttu, bizi sarstı, ve bu yüzden 
fırsat kaybettik. Oyunun son· 
ları Türk takımının üstünlüğii 
altında geçti ve üçüncü golll 
atmaklığımız gösterdi ki Türk 
Milli takımı Balkanlann birioci 
derecede bir ekibidir. 

Galip gelmeyişimizin bir se
bebi de muhacım hattımızın 
bilhassa merkez oyuncusunun 
muvaffak olamamasıdır. Bu 
yüzden Sait pas alamamış ve 
topu almak için gerilere kadar 
gelmek mecburiyetinde bıra
kılmıştır. 

lomatlarile Milletler Cemiyeti
nin yeni elemınlarmı tasvir 
ettikten sonra yazısını şöyle 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Bu oyun göstermiştir ki Buç· 
kay oyununda merkez muha
cim Gündüzün muvaffak ol
ması, gün oyunundan ileri tamamhyor: 

Heybetli yeni saray Milletler 
Cemiyetini kurtaramıyacak'ır. 
Bu saray, zaten korkular için· 
d~ açılmıştı. Onu ne bekliyor? 
Dü11yanın durumu sadece de· 
ğişmiyor; kötüden betere doğ
ru gidiyor. Dünyanın manzara
sının bugünkü · kadar kötü bir 
çehre almamış olduğunu sak 
lamağa Jüzum yoktur. 

Konsey salonu eylulden evel 
haz1r olmıyacak. O zamana 
kadar ne gibi had seler çıka
cağmı tahmin etmek isterseniz, 

,-Çeşme ılıcalarında ~ 
Rasim Palas 20 hazirandan 

·itibaren açılmıştır 
Uzun zamandanberi hazırlıkları devam eden Çeşme plaj 

ve kaplıcalarındaki RASiM PALAS Otell bu hafta 
cumartesi günü açılacaktır. 

Tabi dot yemekler çok enfesve çok ucuzdur 

A~~enizin emsalsiz kıyılarına kavuşmak için hafta tatil
Jerinızı çeşme plajlarında geçiriniz. Kafamzı burada dinlen· 
diriniz. Sıhhatınazı buradn koruyunuz. 

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

geçememiştir. Yoksa Cu
martesi günkü oyunda başla 
başına bir takımm muvaffaki
yeti üzerinde amil olan Fuad 
bu oyunda merkez mühacim 
yerinde oynahlsaydı galibiyet 
muhakkaktı. Bu netice karşı· 
sında insanın lzmirin Va~aph 
üç ortasını hatırlamaması ve 
aramaması kabil değildir. Bu 
üçün sıağında Niyazi ve solun· 
da Fikret olduktan sonra Tür· 
kiyenin en kuvvetli muhacim 
hattım teşkil edecekleri anla
şılmıştır. 
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. YENi ASIR 

şarpayı aşırmak istemiş 

c Karşıyakadn Osmanzadede 
kadınlara mahsus banyoda Yu
nan tebasmdan Sakızlı Yani 
kızı lrinonun, Zühtü karısı 
Tomrisin şarpasmı çaldığı gö
rülmüş ve kendisi tutulmuitur. 

PARDAYANLARIN ALTI 

-2- Yaman kabadayı imiş !I 
Mareşal dö Damoyil etrafını 

sardırdığı evden arbk kuş uç
mayacağına kanaat getirdikten 
sonra otel dö Memeye döndü. 
iki kahraman Pardayan eli al
tında olduğu için hiç birisinin 
kaçmasına• imkan bırakmamak 
hususundaki kararı kat'i idi. 

Bu iki adam kendisi için 
büyük bir emniyetti. Ayni za
manda bu iki adam Mareşalı 
darağacına sürükliyecek bir 
sırra vakıftılar. Fakat Mareşa
lın, bu sının ortaya ablmıya
cağma kanaah kuvvetli idi. 

ihtiyar Pardayanın, Jan dö 
Piyeni kaçıran arabayı tokib 
ettiğini bildiği için Mareşal, 

bunun vücudunu ortadan kal
dırmak istiyordu. Gerçi bu 
sureUe değerli bir dostun
dan mahrum kalncakb. La
kin buna mukabil mevkuf 
bulunan iki kadın etrafındaki 
endişeleri dağılacaktı. 

Mareşalın kafasında gizli fi
kirler çarpışıyordu Çünkü Da
nıoyil kardeşine karşı beslediği 
intikamı alabilmek için Dük dö 
Kizin kurduğu gizli cemiyete 
girmişti. Dük dö Kiz de Da
moyili kar.anmak için Monmo
ransinin öldürülmesi vadında 

bulunmuştu. Monmoransi öldü
rülünce Damoyil ailenin biricik 
varisi olacak ve belki KraJ 
kadar kuvvetli zengin bir mev
kie sahib olacaktı. Kendisi 
babasının şöhretini yükseltmek 
için baş kumandanlık mevkiine 
geçecek Krallığın ikinci bir 
Krnh sayılacakt~. 

Kiz'in gizlice kararlaştırdığı 
Höknoların imhası planına bo
yun eğerek hükümeti haylice 
uğraştırdıktan sonra JDaksadına 
ulaşacakb. Şayed Dük dö Kiz 
kral Şarl'ı tahtından atabilirse 
Damoyil de ne için onu tah
tından atamıyacakb? 

işte Mareşalın kafasında böy
lece zalim kararlar dolaşırken 
asıl maksadı da kardeşinden 
kurtulmak oluyordu. Böyle kes
kin bir intikamın kaynağı ise 
kardeşinin kansına karşı bes
lediği aşk teşkil ediyordu. 

Aradan seneler geçtiği halde 
bu intikam bir türlü sönmek 
bilm;yor ve artıyordu. Bilhassa 
Jan'a tesadüf etmesi bu ateşi 
söndürmenıiş arbrmıştı. 

Dük Dö Kizi Fransa kralı 
tahtına geçirmek istiyen gizli 
cemiyete hep bu düşünceler 

altında girmiş bulunuyordu. 
Artık Oamoyil kardeşile kar
şılaşmamak için jan ile kızını 
kaçırmakta acele ediyor, bun-

Jorsa Haberleri 
DUn Bor ada 

Yapllan Satışlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı 

48 inhisar ida. 

25 S Emin 

17 S Gomel 

Fiat 

6 75 6 75 
9 25 9 25 
8 8 

9 S Süleymano. 10 50 
3 H Z Ahmet 9 
102 Yekun 

10 50 
9 

520490 Eski satış 
520592 umumi satış 

Zahir 
Çu. Cinsi 

239 Buğday 
30 ton 11 

19 Arpa 

50 ton Bakla 
25 Susam 

ıoo Yulaf 

Fi at 

6 50 7 

3 50 3 50 
4 3125 4 3125 

21 21 
3 75 3 75 

Bugün şube kitabetine not 

ettirilen ve henüz kayd edil

lllemiş olan pamuk satışlan: 
50 baJye pamuk44 50 44 50 

lara karşı itidalini muhafaza 
ediyor, sık sık görüşmekten 
kaçıyordu. Maksadı beklediği 

mes'ud günü ele geçirmek ve 
sevgilisinin karşısına dikilerek 
şunfarı söylemekti: 

- Ben son derece zengin 
olduğum gibi kraldan sonra 
en kuvvetli bir sandalyenin sa
hibiyim. Belki bir gün Fıan
saya kral olacağım. Tacı ele 
geçirmek için cür'etli olmak 
kafidir. Başınıza taç konacak 
günü beklerken varlığımı, nü-

. fuzumu paylaşmak ister mi
siniz? 

Bu sözlerin Jan Oö Piyeni 
kendisine bağlıyacağında şüphe 
etmiyordu. Bundan dolayı sadık 
arkadaşı şövalye dö Pardayan
C:lan janln Lüizin bulunduğu 
yeri saklıyordu. 

Daspermon mareşah, ihtiyar 
Pardayanı arabayı takibe ikna 
ettiği zaman Hanri'nin kızgın
lığı son dereceyi bulmuştu.bun
dan dolayıdır ki, evvela baba
sını, sonra da oğlunu öldürme
ğe karar vermişti. Binaealeyb 
kralı" maiyetinde Helva'ya 
zitmek üzere Parisi terkettiği 
zaman ihtiyar Pardayanın öl
düğünü zannediyordu. 

Pardayanı oğlu ile beraber 
sapsağlam görünce mareşahn 

nekadar bududsuz bir hiddet 
içinde kaldığını tahmin etmek 

güç olmaz. Bu vaziyet kendi
sinin kafasında beslediği fikir-

leri temelinden alt üst etmeğe 
yetmişti. 

Pardayanların kendisinin gizli 
cemiyette dahil bulunduğunu 

ihbar edeceklerini Fransova
nm Jnn'a malik ohu;ağını dü
şünerek pel".işan bir halde Otel 

dö Meme'ye döneıken kral
dan bir emir alarak bizzat 
haneyi muhasra etmeyi ve 

iki Pardayanı kendi eliyle 
öldürmeyi biricik kurtuluş 
yolu olarak kabul ediyordu. 
Her şeyden önce mahzende 
ölü olarak bıraktığı ihtiyar 
Pardyanın nasıl olupta yaşadı
ğını ve Jan dö Piyenin Alisin 
evinden kaçmasına jilin nasıl 

izin verdiğini öğrenmek isti
yordu. 

işte kafasına sığdıramadığı 
bir çok esrarlı düşüncelerin 
müessirleri altında buhran ge• 
çaren mareşal ıztırap içinde 
otele dönmüştü. Yanıiıdakileri 

F osse monmarterdeki evıne 
göndererek yalnız başına otele 
girdi. 

- Sonu var -

Rakı içmişler 
Sonra da vak'a ç• ar· 

mışlar 

Karataş tramvay caddesinde 
174 numaralı evde oturan Re

şad oğlu Fuad ve karısı Lfıt

fiyenin evinde toplanan Muzaf

fer, Ahmed, lsmail, Mehmed, 

Adil, Zeki, Ahmed, Saim, Hü
seyin rakı içerlerken biı şişe
nin kırılması yüzünden kavgaya 

tutuşmuşlardır. Muzaffer sol 

elinden yaralanmıştır. Yaralıya

nm kim olduğu anlaşılamamış 
ise de vak'a yerinde Saime 

aid bir bıçak bulunmuştur. 

Tahkikat için karakola götü

rülmek istenen Fuad ve karısı 

Li'ıtfiye polis memurlanna ha
karet etmişlerdir. 

Tepecikte Sürmeli sokağında 
Nazmiyenin umumhanesine sar
hoş halde giden Mehmed oğlu 
Şefik, umumi kadınlardan Is
mail kızı Bahriyenin üzerine 
jifetlıe hücum ve tehdit etmiştir. 

lzmir ikinci icra memurluğun
dan: 

Bucada istasyon civarında 
aşağı mahallede 25-29 numaralı 
evde oturmakta iken halen 
ikametgahı meçhul Kristyano 
Ruso karısı Elize Ruso miras
cılarmdan kocası Kristyano 
Ruso, oğlu Cilbarto Kristyano, 
oğlu Günido, oğlu Bernardo, 
oğlu Flaviyo Ruso, oğlu Kris
tyano ve kızı lnes, kızı Viyo
letta, kızı jo~etta, taraflarına .. 

Murisiniz Ruso karısı Elize
nin mayıs 341 tarihli müdayene 
senedi mucibince 15 şubat 341 
tarihinden itibaren senevi yüz
de 6 faizle ve iki sene müd
detle hali tasfiyede bulunan 
ölü Elzear Gifreden (131500) 
frank ahzuistikraz etmiş ve 
borç ile hize karşı teminat 
olmak üzere sahip ve malik 
olduğu tapu kaydına nazaran 
lzmirde Bocada aşağı mahal
lede Lokanta sokağında 25-29 
numaralı etrafı duvarla muhat 
mülk arsayı müştemil bir bab 
menzili Elzear Gifreye her iki
sinin hali hayat:nda ipotek et
miştir. 

Borç vadenin hulülünde ve 
daha sonra ödenmemiş oldu
ğundan vadenin hulülü tarihin
de Fransız frangının rayici üze
rinden maafaiz baliğ olacağı 
mebaliğden bakiyesini alacaklı 
istemek hakkını muhafaza et
mek şartiyle şimdilik resülma~
den dört bin lira ile işbu dört 
bin liranın 15 şubat 341 tari
hinden itibaren bermucibi mu
kavele senevi yüzde 6 faiz ve 
bilumum masraflarla birlikte 
ve avukat ücretinin borçlu mi
rasçılardan tahsili, Elzear Gifre 
terekesi tasfiye memurlarından 
avukat Babaettin Nasuh Yörük 
imıalı arzuhalle vaki taleb 
üzerine icre ve iflas kanununun 
"rehinin paraya çevrilmesi yo
luyla,, doldurulup alacaklı tara
fından gösterilen ikametgahı
nıza gönderilen 936-2142 nu-
marah ödeme emirleri, müba
şirin meşrubatına nazaran Av
rupa ya gittiğin!z ve oradaki 
ikamctgahımzm meçhul bulun-
duğu cihetle bila tebliğ iade 
edilmiştir 

Alacaklı tereke tasfiye me
murunun talebi üzerine keyfi· 
yetin ilanen tebliğine karar 
verilmiştir. Tarihi ilandan iti
baren otuz gün zarfında meb
lağı mezburu faiz, masraf ve 
avukat ücretiyle birlikte tesviye 
etmeniz ve bir itirazınız varsa 
dermeyan eylemeniz ve aksi 
halde merhun gayri menkulün 
satılacağı tebliğ makamına ka
im olmak üzere keyfiyet iJioen 
tebliğ olunur. 2143 (1465) 

lzmlr slclll ticaret me
murluğundan: 

Ali Haydar Nazlı Ticaret 
unvanile Izmirde Birinci Kor
donda 8 - 10 numarada ithalat, 
ihracat Ticaret komisyonculu
ğunu yapan Ali Haydar Naz
lının işbu Ticaret unvanı tica
ret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 1751 numarasına kayıt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

2152 (1463, -
Telefon k lavuzu ilAvesi 

1936 yılı telefon kılavuzu ilavesi intişar etmiştir. Bu ila

veler şirket idarehanesinde abonelere bedava dağıtılmaktadır. 

(1468) Telefon Şirketi .........,....~· 

Yazıhane nakli 
Şimdiye kadar Kemeraltı 

caddesinde Küçük Salepçioğlu 
hanında bulunmakta olan tica• 
rethanemiz bu kere Birinci 
Kordonda Dolma civarında 
kain 12 numaralı binaya nakle
dildiğini muhterem müşterimiz
le alakadarlara ilan eyleriz. 

Kantarcıoğlu Rifat ve 
Ethem Kardeşler 

S.7 (1469) 

Doktor - peratör 

ÜSTÜN 
Merkez hastanesi doğum 

ve kadın hastalıkları 
cerrahi mütehassısı 

Hastalarını pazardan başka 
her gün İkinci Beyler sokağı 
Beyler hamamı karşısında 41 
numaralı muayenehanesinde 
kabul eder.Ameliyatlarını Al
sancakSIHHAT evinde yapar 

m
uayenehane 3686 

TELEFON Evi 3909 
ıhhat Evi 2974 

H.3 (978) 

lzmlr lcllll Ticaret 
Memurlufiundan : 

1. Sıtln Yontuk Ticaret un
vanile lzmirde Keten çarşısın
da 8 numarada palamut öğüt
me işlerile uğraşan 1. Sıtkı 
Y ontukun işbu ticaret unvanı 
ticaret kanunu hükUmlerine gö-
re siciJlio 1752 numarasına ka
ylt ve tescil edildiği ilan olunur. 

2154 ( 1462) 

Mübadil bonosu, banka 
hisse senetleri ve bilumum 
hazine tahvilatt Ergani, Si
vas dahili istikrazı sabn alır. 

dres: Izmir Kemeralh 

Hacı Hasan 
60 numarada 
müracaat. 

otelinde 
Cavide 

TELEFON: 3903 
11-30 (912) S.7 Pa. Pe. S. 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane: ikinci Bey

ler sokağı 65. Tel. 3956 
Evi: Köprü t:apur iskelesi 

Berat aparbmanı .No. 6 
Ev, 1"elefon No. 2545 

DOKTOR 

Hulüsi (rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalannı 

kabul eder. ( 3436) 

Doktor - Operatör 

if N. 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hastalarını par.ardan başka 
her gün ikinci Beyler sokağı 
Müzayede salonu karşısında 
i8 numaralı muayenehane· 
sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

H.3 ( 979) 

Sahne 7 

A 

y 

o 
M 
u 

Çünkü Radyolin dişleri temizler, beyazlatır, onla -
ra sağlamlık verir. Diş etlerini kuvvetlendirir. 
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- Anneciğim, neye beyhude baş ağrısı 
çekiyorsun ? Bir kaşe 

• 

Al da he en kurt 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
~ En inadcı baş ağrılarını, en şiddetli diş ağrılarını : . . 
: şaşılacak derecede süra ~le geçirir ~ . . 
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Türkiye Ziraat bankası 
Müfet · ş amzedliği ve şef namze -

liği müsabaka i tihant 
Türkiye Ziraat bankasından : 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada ,gösterilecek 
muvaffakıyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi ve 
şef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler, mülkiler 
veya yüksek Ticaret ve Iktısad okulasmdan veyahud Hukuk fa
kültesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerin
den diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3, 4 ve S Ağustosta Ankara ve lstanbul Ziraat 
bankalannda yazt ile yapılacak ve kazananlar yol paraları veri-

lerek Anknrnya getirilib sözlü bir imtihana tabi tutulacakhr. 
4 - Müfettiş namzedlerine 140 ve şef namzedJerine 130 lira 

aylık verilir. 
Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 

imtihanına girecek ve kaumılırsa 175 lira aylıkla müfettişliğe 

geçirileceklerdir. Ankarada umum müdürlük servislerinde çalış

tırılacak olan şef namzedleri ise bir senelik stajdan sonra ehli
yet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. 

5 - imtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar 
Ankara, lstanbul ve lzmir Ziraat bankalarından elde edilebilir. 

6 - istekliler aranılan belgeleri bir mektubla en son 27-7-36 
pazartesi günü akşamına kadar Ankara Ziraat· bankası teftiş 
heyeti müdürlüğüne göndermek veya vermek suretiyle müracaat 
etmiş bulmımalıdırlar. 

14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 2153 (1464) 

Burnova bele iyesi den: 
Burnova Çay mecrasında 84 metre uzunluğunda iki parça ve 

995 lira 46 Kuruş keşif bedelinde bir duvar yapılacaktır. füale 
açık eksiltme il~ 30-7-936 Perşembe günü saat 16 da yapıla
cakhr. Muvakkat teminat akçesi 75 liradır. isteklilerin müracaat-
ları ilan olunur. 14-16-22-26 2131 (1456) 



Bahlte • 

AÇIK EKSiL TME İLANI 
Tire Şarbaylığından: 

1 - Uray müessesesi Elektrik dairesinin 1936 finansal yılı 
'çin ihtiyaca olan aşağıda yazıla iki kalem malzeme ayrı ayrı ek· 
ıiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye konulan malzemenin: 
Muhammen Nevileri Muvakkat teminatı 
bedelleri 
Lira K. 
999 50 8 cins Ampul 

2999 80 66 kalem elektrik tesisat ve tamirat 

Lira K. 
74 96 

224 99 
malzemesi 

3 - Açık eksiltmeler 28-7-936 Sala günü saat 15 de yapıla
caktır. 

5 - isteklilerin muayyen olan gün ve saatta Uray daimi en
cümenine müracaatları gereği ilan olunur. · 

14-19-23 2072 (1457) 

AÇIK EKSiL TME iLANI 
Tire Şarbaylığından: 

1 - Belediyemiz hastanesi için 957 Lira 60 Kuruş muham
men bedelli 123 cins ilaç ve tıbbi malzeme açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

2 - Bunların cins, muhammen miktarları ve eksiltme şartna
m~leri bedelsiz olarak urayımızdan verilecektir. 

3 - Açık eksiltme 28-7-936 Sah günü saat 15 de yapıla

cakbr. 
4 - isteklilerin muayyen olan gün ve saat~a muvakkat temi

nat makbuz veya mektuplariyle Uray daimi encümenine müra-
caatları geregi ilan olunur. 14-20 2071 (1458) 

lzmlr belediyesinden: 
- Eşrefpaşa damlacık cad

desinde ikiçeşmelikte ber
berler sokağına kadar kanali
zasyon yapılması işi 24-7-936 
cuma günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
işin bedeli keşfi bin yüz yirmi 
beş liradır. Keşif ve şartname-
sini görmek üzere baş mühen
disliğe, iştirak için seksen dört 

buçuk liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 

şahadetnamesi. 
2 - Askerlik vesikası 
3 - Sıhhat vesikası 
Gösterilmek şarttır. Bu ve

sa~ki imtihana girerken göste· 
remeyenler imtihana kabul edil
miyecektir. 

10-14 2092 (1440) 
Cinsi mikdarı bedeli 

lira 
Kulak civatası 3000 adet 210 
Kapak civatası 1500 ,, 45 
Civata 1000 ,, 35 
Teker civatası 4000 " 70 
Hamut demiri 50 ,, 45 mektubu ile söylenen gün ve 

- 1. • Fırça 50 ,, 25 saatta encumene ge mır. 
8-11-14-18 (1418) Kaşağı 50 " 7 

Kordondan sökülen tramvay 
raylarının 120 tonu, beher 
tonu OD dört liradan bin altı
yüz seksen lira bedeli muham-
menle başkatiblikteki şartname 
veçhile 21-7-936 salı günü sa· 
at OD altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
yüz yirmi altı liralık muvakkat ' 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gü ve saatta encümene gelinir. 
3-7-11-14 2001 [1370] 

- Beher metre murabbaı 
yüz yirmi beş kuruştan üç yüz 
kırk dokuz lira altı kuruş be
deli muhammenle 58 sayılı ada
nın 279,25 metre murabbaın-

daki 8 sayılı arsası baş katip· 
tiplikteki şartname veçhile 

28-7-936 sah günü saat on al
bda açık artırma ile ihale edi
lecektir. iştirak için yirmi altı 
buçuk liralık muvakkat teminat 
makbuzile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

12-14-28-31 2139 (1451) 

- Şükrü Kaya bulvarının 

Tevfik Rüştü Aras caddesi 
ağzından itfaiye santral bioa-
sıoa kadar olan parçanın beş 
metre genişliğindeki bir taraf 
yolunun idi döşeme ile dö-
şenmesi işi başkatiplikteki keşif 

ve şartname veçhile 28-7-936 
sah günü saat on altada açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
işin bedel keşfi dokuz yüz üç 
liradır. iştirak için altmış sekiz 
liralık muvakkat teminat mak-
buzuyJe söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 
11-14-18-21 (1447) 2129 

60 lira aylık ücreti lzmir be
lediyesi ayniyat muhasipliği 
için 18 Temmuz 936 Cumartesi 
günü talipler arasında saat 
9 da belediye dairesinde mü
sabaka imtihanı yapılacaktır. 

Askerliğini yapmış Orta veya 
Lise mezunları kabul edilece
ğinden imtihana girerken: 

1 - Orta Mektep veva Lise 

Kan~rma 35 ,, 14 
Yarım ince somun 200 kilo 80 
Somun 5X8 400 ,, 160 
Üç çeyrek somun 200 ,, 80 
Rondela 5X8 500 ,, 200 
Çivi sekiz ve beş 400 ,, 70 
santimlik 
Galvanizli saç 300 " 

1102>50 
Yukarıda cins ve mıktarile 

bedeli muhammeni yazılı on 
dört kalem malzeme baş ka
tiplikteki şartname veçhile 3-7-
936 cuma günü saat on altıda 
açık eksiltme ile ihale edile-
cektir. iştirak için seksen üç 
liralık muvakkat teminat mak-
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve saat· 
ta encümene gelinir. 

14-18-21-25 (1466) 2160 
- 1 - 58 sayılı adanın 

391,70 metre murabbaındaki 

17 sayılı arsası beher metre 
murabbaı 200 kuruştan 783 
lira 40 kuruş bedeli muham-
menle başkatiplikteki şartname 
veçhile 31-7-936 cuma günü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
elli dokuz liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

2 - Senelik kirası yirmi lira 
bedeli muhammenli Karşıyaka-
da Soğukkuyu tramvay cadde
sinde 127 numaralı dükkanın 
önüne altmış metre murabbaı 
yol fazlasının bir senelik kirası 
başkatiplikteki şartname veç
hile 31·7-936 cuma günü saat 
on altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için bir 
buçuk liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

3 - Senelik kirası yirmi beş 
lira bedeli muhammenli Kes-
tane pazarında muraflar çarşı
sında 63 sayılı dükkanın bir 
senelik kirası başkatiplikteki 
şartname veçhile 31-7-936 cu-
ma günü saat on altıda açık 
attırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için iki liralık muv~kkat 
teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatta encü
mene gelinir, 
14-18-21-25 2161 (1461). 

YENi A:SIR 

Tire Şarbaylığından: 
1 - Şehrir içme suyu aboneler tesisabnda kullamlacak olan 

aşağıda yazilı iki kalem Font dökmesi demir malzeme ayn ayrı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Açık eksiltme müddeti 1-7-936 dan 24-7-936 Cuma günü 
saat 15 şe kadar yirmi dört günden ibarettir. 

3 - Açık eksiltme suretile ayrı ayn ihale edilecek olan 
malzemenin: 
Muhammen Muhammen Adet Nevileri 

Bedelleri SikletJeri 
Lira Kilo 
270 2250 300 Tüp Dalaj 
465 4650 300 Rögar 

% 7,50 teminat Muvakkat 
Paraları 

Lira 
20 
34 

Kuruş 
25 
88 

4 - Şartnameler bedelsiz olarak verilir. 
5 - isteklilerin muvakkat teminat paraları makbuz veya Bank 

mektupları ve Ticaret ve Sanayi odasında kayıtlı olduklarını 
gösteren son tarihli vesikalarile '1irlikte 24· 7-936 günlemecine 
rastlayan Cuma günü saat 15 de Uray Daimi Encümenine mü
racaatları gereği ilan olunur. 

8-l'i 1980 (1416) 

) 

Saç .Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvf!tlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

Daimon cep vantilatörleri 
En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille itler 

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

cebinde taşır. Herkesin yanında bulunması 
lizım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : lzmirde Suluhan civannda No. 28-9 Ödemişli 

hava kurumu (M) Akhisar 
şubesinden: 

Akhisar Tayyare sineması 1-8-936 tarihinden itibaren üç ıene 
müddetle icara verilecektir. 

ihale 30-7-936 tarihinde saat 15 de Akhisar Türk bava ku
rumu şubesi binasında yapılacakbr. 

Artırma ve ihale şartnamesini görmek istiyenler lzmir, Manisa 
ve Akhisar Türk hava kurumu şubelerine müracaat etmelidirler. 

10-14-19-22-26-30 2090 (1444) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Mükellefin Müessesenin Kazanç Buhran % 15 zam 

ismi san'ah mevkii No. L. K. L. K. L. K. 
Muharrem aşçı Mimar 101 17 71 3 54 3 19 
oğlu Hüsnü Kemaleddin , 
Yukarıda ismi yazılı mükellef namına Yeni Maliye şubesince 

935 mali yılı için tarholunan kazanç vergisi ismi hizasında gös
terilmiştir. Müke1lefin terki san'at etmiş olub nerede bulundu· 
ğunun bilinmemesi hasebile ihbarname kendisine teblig edile
memiştir. 

Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141-142 nci maddeleri 
mucibince teblig makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. 2157 (1461] 

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. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo-
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta· 
kil oda verilir. 

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan başına 
karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına yatak
sız 1 ind 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi ve All Balcı 
il 

• 

ALAŞEHiR 
.. !81 .......................................... ... 

S..A.FlI:K:I Z. 
ILICALARI AÇILDI 

Banyolarla otel kısmmda mühim tadilat yapılarak 

ziyaretçilerin her türlü istirahatleri temin edilmiştir. 

Cild, Sinir, Böbrek ve Romatiznıa 
Hastalıklarının yegane kat'i tedavisi 

S..A.FlI:K:IZ 

ILICALARIDIR 
Alaşehir istasyonuna on dakika mesafede olan ve 

şehrin içi sayılan bulunduğu mevkiiD hava ve manzara 
itibarile olan hususiyeti şayanı kay1ttır. 

Sıhhatını korumak istiyenler her halde ALAŞEHiR 

SARIK I Z 
1hcalarından ve suyundan istifade etmelidirler 

Fiyatlar gayet ehvendir. 10-10 (1088) 

KIZILAY 
HAST ABAKICI HEMŞİRELER 

OKULU Direktörlüğünden : 
Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve para· 

sızdır.Okul, genç bayanlann hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire 
yetişerek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan 
müesseselerde çahımalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler 
hususi doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. 

isteklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatlı ve en az orta tahsili 
bitirmiş olmaları şarttır. Diğer şartlanmızla fazla izahat için 
yazı ile veya bizzat lstanbulda Aksarayda Haseki cadde
sinde Okul direktörlüğüne müracaat edilmesi. 15 eylill 1936 
dan sonra müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

4-14-4-14 (1399) 
' . . ;,\ ' . . 'I ., :~ 

Milli emlak müdürlüğünden: 
Lira 

377 Karantina Kasaboğlu namı diğer gönül sokağında 14 100 taj No. lu 
383 Kahramanlar Sepet~i S. 33 taj numaralı ev 100 

385 Kahramanlar eski Kaymaklı yeni Aydın demiryolu 100 
sokağında 12 taj numaralı dükkan 

387 Karataş Salhane ıslahane 89 taj No.lu ev 200 
417 Karatnş çizmeci Ali sokak 4 tiaj no.lu ev 140 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine haddi layıkile talip zu
hur etmediğinc\en 6171936 dan itibaren on gün müddetle uzatıl
masına karar verildi. ihalesi 1617/936 Perşembe günü saa 16· 
dadır. 

Taliplerin Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 
21~6 11460) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

N. V. 1 Oliver Ve Şü . • Doktor • 
KUMPANYASI 

VULCANUS vapuru 13 tem· 
muzdan 18 temmuza kadar 
limanımızda oJup Anvers, Rot
terdam, Amsterdam, Hamburg 
)imanları için yük alacaktır. 

CERES vapuru 27 temmuzda 
gelip bir ağustosta An
vers, Rolterdam, Amıterdam 
ve Hamburg limanlan için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORlENT Linien 
GOTLAND Motiirü 20 Tem

muzda Rotterdam, Hamburg, 
Copenbag, Dantzig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve lskandi
navya limanları jçin yük ala
caktır. 

V ASLAND motörü 30 tf'm· 
muzda beklenmekte olup yü· 
künü tahliyeden sonra Hotter
dam, Hamburg, Copenhage, 
Dantıig, Gdynia, Gotehurl( 
Oslo ve lskandinavya limanlan 
için yük alacaktır. 

SERVrCE MARiTiME ROUMAIN 
ALBA JUUY A vapuru 30 

temmuzda gelip 1 Ağustosta 

Pire, Malta, Marsily ve Bar· 
selona hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihJerile 

navlunlardaki değifikJiklerclen 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005-2663 

Paris fakültesinden diplomah 
oı, tablplerl 

Mu7..affer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Haıtalannı her gün sabah 

saat dokuzdan başlayarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numrah muayenebaaelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

W. F. H. Van Der 
Zee & Co. 

DEUTCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 

TINOS vapuru 7 temmuzda 
bekleniyor. 11 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

CHIOS vapuru 1 ~temmuzda 
bekleniyor. Bremen, Hamburg 
ve Anveraten yiik çıkaracakbr. 

ANGORA vapuru 20 tem· 

muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar A nvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen limanlarına 
yük alacakbr. 
~ 

Amerikan Export Linu 
EXMISTER vapuru temmu

zun nihayetine doğru bekleni
yor. Nevyork ıçm yük ala
caklar. 

-· l8J •• 
Den Norıke Middelhaslinje 
( D.S. A.S Spanskelinjen ) 

OSLO 
SARDINIA motörü 20 tem

muza doğru beklenmekte olup 

lskenderiye, Dieppe Dlinkerk 

ve Norveç limanları için yük 
kabul edecektir. 

• •••• 
Senice Maritim Roumain 

Bugareıt 
DUROSTOR vapuru 9 tem

muzda K&tence, Sulina, Galaı 
ve GaJatz aktarması Belgrad, 
Novisad, Budapeıt, Bratiılava, 
Viyana ve Linz için yiik kabaJ 
edecektir. 
~ 

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

Budapeıt 
SzEGED mot6r0 13 temmu

za doğru bekleniyor. Belgrad 
Novisat, Budapest, Bratislava 
Viyana ve Llnz için yGk kabul 
edecektir. 

V apurlann isimleri, gelme 
tarihleri •• ....ı.. tarifeleri 
hakkmda hiç bir taahh&de gi
riıilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

lzınirliler Istanhuldanerede buluşurlar 

Sirkecide Osmaniyeotelinde •• 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin müea
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklayacaklar kendi 
evlerindeki rahata bulacaklardır. 

Büton ba fevkaJAdelikJere iliveten fiatlar 
mülhit ucuzdur 

Ferit Diş macunu 
Diıleri inci fibi bey•zlabr 

ağız ve dif lufzauıbhau için 
lüzumlu bütün evsafı haizdir 

Büyük tnbn 

15 kuruştur 

Ferit 
Diş Fırçası 

Sıhhi 
Sağlam 

Zarif ye 
çok ucuıdur 

M.DEPO 
S. Ferit Eczacı başı Şifa eczane;i 

LiMİT ET 

Vapur Acen~ası 
CENDELI HAN BtR iNCi 

KORDON TEL. 24 43 
THE ELLERMAN UNES LTD. 

GRODNO vapuru 25 hazi-
randa beklenmekte olup Londra 
ve HuJI içiu yük alacakhr. 

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda beklenmekse olup Li
verpool ve Glassrov için yGk 
alacaL..tır. 

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

LESBIAN vapuru 15 tem
muzda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çıkaracakbr. 

Deutsche Levante - Linie 
TOFIA vapuru 25 haziran

da Hamburg, ve Bremenden 

Fahri Işık 
lmıir Memleket Hastanesi 

Ro11tken mlltehaauı• 
Her Nevi RONTKEN 

Mua,enelerl 
Ve Elektrik Tedeavileri 
YUrtıyemiyen ve bilhaua 

RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapıhr. 

ikinci Beyler sokak fınn 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 
............... İllllllİlllml .. 

gelip yük çakaracakhr. 
NOT : Vürut tarihleri, va

purlann isimleri ve navlun üc
retJerinin değiıikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

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

'lzmir Şubesi 

Blly&k Kardiçah ban alhnda Numara 6 
TEIEfon - 3560 Telçaf - ANTANBAR 

Deniz, Kara, Mesajeri, nakliyata gllmr6k ithalit ve 

ihracat komisyon iıleri yapar 
Tnrkiyenin bilumum liman ve iıtasyonlannda şube ve 

acenteleri bulunan genit teıkilitla bir kurumdur 
26-26 (1223) 

....................................................................... 
• • • • • • . 
• • • 

TAZE TEMiZ UCUZ 
llAC 

HAMDİ NOZJ.IET 
Sıhhat Eczanesi 

• 
BAŞDltJRAK 

B&ylk Salebçi oğlu hanı ka,..ıınnda .. ................................................................... . 

Akciğeri olmayan her hay· 
vana öldüren keskin FJitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bil· 
yük. kutularda, şiıelerde ve 
dökmesi ehven fiatla sahhr. 

Mevsimi geçmek üzere 
olan ve hepiniz~ lizam nılf
talini almakta biraz acete 
ediniz. 

Kullanııla ve dayanıkla Flit 
tulumbalan, sivrisiııek milca· 
delesi için her evde bulun· 

maıı mecburi olan mikrop 
öldürOcii mazot, asidfinik, 
karaolin ile g&ktaı, benzin, _ 
alkol, be: nevi asid, oksijen kaynağa için karpit, ıu, macun 
ve buğday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayanız. 

(40) renk ilzerine Kız markah meıhur .. Arti" kumq 
boyaımı unutmayınız. 

Kolonya, dit macunlan, krem, kokulu ubunlar ve daha 
pek çok çefitlerimizi g&rmek iatiyenler bir defa depomuza 
u uınlar, her halde memnm olacaklardm Telefon: 3882 

Devlet Demiryolları işletme umum 
müdürlüğünden: 

idaremizin Ankaradaki Hamlit dairesinde açık bulunan me
murluklara, 30-7·936 günü Ankara, lıtanbul ve lzmirde yapalacak 
müsabaka imtihanı ile aşağıdaki tartlarla memur alınacak ve 
imtihanı kazanıp hizmete ahnacaklara 67 lira ayhk Ocret verile
cektir. 

1 - Türk olmak 
2 - Yaşı otuzu geçkin olmamak 
3 - Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle alakası bulun• 

mamak 
4 - idare lıekimferimiz tarafından yapı!acak muayenede 

sağbk durumu hizmete elverişli çıkmak. 
5 - Polisten tasdikli iyi ablik belgesi göstermek. 
6 - Lise veya Ticaret mektebi mezunu olmak. 
Kazananlar arasında Fransızca bilenler tercih olunur. Bu şartlan 

haiz isteklerin Diploma ve sair vesikalarile birlikte verecekleri 
bir dilekçe ile Ankarada U. Mftdürlüğümüze, lstanbulda, Birinci 
lzmirde 8 inci işletme müdürlüklerine 29-7 -936 güniine kadar 
müracaatları geregi bildirilir. 1651, 

12--14--17 2132 (1453) 

•l•Zt yıkamak artık bir kOlfet deöildtr. 
zira gayri kabili kıyas olan PERLO
DENT dlf macunu bu kOlfetl ortadan 
kaldırmıtltır. 

PERLODENT çok zeıt;'tli oldu~u gibi, 
ıolu~unuzu da aerinlellr 

-·-~ "~···c.. ?6t'°'4ı.t·ıUf "'~ ot..c. ~·; 
c/44 ,,. ~t.w Di4A1. iA'tA ;a.~ hot...e NC.th-.Dlc>l 

&elltte • 

A • 

TURAN Fabrikalan mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlanm, traı sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız loptan sa
hslar için lzmirde Sahhağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34 .. 

Fenni Gözlükcülük 

ECZANESf 

HİLiL ECZANESİ 

HER Nf Vİ FENNi SÖZLÜK 
Altın, nikel, yal, elektroviz, seJloloit bas baga her türlü çer· 

çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihrakla, uzaktan 
veya yakından her türlü gözlükler, tayyare ve şoför gözlüklerile 
güneş ve toz gözlükleri, ile bütün opkitmin bütün icabatı. Göz 
hekimleri için muayene kutulan, alit ve edevat def>_oıu 

TOPTAN ve PERAKENDE 

Izmir Vakıflar direktörlüğünden: 
1 - Mezarhkbaşında 58793 lira 84 kuruı bedeli keıifli hal 

binası inşası evvelce kapah zarf usuliyle yapılan eksiltmede 
52032 lira SS kuruş bedelle müteahhidine ihale edilmişti. Miite
ahhidin teabhüdünü ifa etmemesi dolayısiyle mukavele feshedil
miı ve idare ile eski müteahhid tarafından vecuda g~tirtlea 
imalit mahkemece teıbit olunmuştur. Geri kalan imalit miite
ahhid namı hesabına yaptanlmak üzere açık eksiltmeye kon· 
muıhar. ihalesi 17 · 7-936 Cuma günü sa11t 16 da lzmir Vakıflar 
direktörlüğü binasında müteşekkil komiayon huzurunda yapı· 
lacaktar. 

2 - latekliler bu ite aid projelerle imalit ve ekailtme prt
namelerini ve teabiti delail raporunu hersin Vakıflar idarelİDe 
milracaatla giirebilirler. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 4190 liradır. Eksiltmeye gire
celderin teminat makbuzunun veya bu mikdara baliğ banka 
mektubunu ve Ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair musad· 
dak veıikalanna ihraz etmeleri lazımdır. 

4 - Eksiltmeye girecek isteklilerin mimar veya mühendis .ı
malan ve inıaatın her türlü kanuni, idari ve fenni meı'uliyet
lerini kabul ve ifa edecek müteha1111 mühendis veya mimarla 
biıtlln muamelelerde müştereken meı'ul olmak üzere çahıınalan 
farttır. Ayni zamanda bu eksiltmeye g~rebilmek için en az otm 
bin lirahk bir binanm inşaatını muvaffakıyetle bitirmiı oldukla-
rına dair resmi fen hey' etlerinden verilmİf muıaddak belgeler 
göstermeye mecburdurlar. Tashiban ilin olunur. 

1-S--9-14 1914 (1356) 

lzmir vilayeti Defterdarlı~!ndan: 
Ağustos ayı içinde sulan akıtılarak kurutulacak olan Cellat 

gölü balaklarının bidayeten ve temdiden yapılan arbrmasında 
talip zuhur etmediğinden müzayede 6 -1 · 936 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle pazarhğa bırakılmışhr. Taliplerin Kuş adası 
Malmüdürlüğüne müracaatlan ilin olunur. 

2144 (1459) 
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Dünya merkezlerinde bomba gibi patlıyan haber 

Avusturya AlmanYa anlaşması Mus
solininin bir manevrası sayılıyor .. 
Bu anlaşma Fransada teliş ve heyecan uyandırdı 

Roma 13 (Ö.R) - Ingiliz 
resmi mahafili Avusturya-Al
man anlaşmasını Mussolinin bir 
manevrası telakki etmektedir
ler. Bu anlaşma, Almanyanın 

ltalyaya yaklaşmak için attığı 
bir adımdır. lngiliz siyasi ma
hafili Avrupada yeni bir vazi
yet tahaddüs ettiğini ve Al
manya-ltalya-Avusturya Maca
ristan arasında muahedelerin 
değiştirilmesi için yeni bir blok 
kurulduğunu müşahede ediyor
lar. 

"Times., gazetesi ltalyanın 

ümidsizlikten Alman oyununa 
girdiğini, zira İngilterenin şim
diye kadar ltalya ile mukarenet 
için hiç bir şey yapmadığını 
yazmaktadır. 

"Daily Mail,, de ltalyan si
yasetinin Almanyaya dönme
sinden lngiltereyi mes'ul tut
maktadır. Bu gazeteye j(Öre, 
zecri tedbirleri kaldıtdıktan 
sonra lngiliz hükümeti, Akde
niz karşılıklı yardım anlaşma
larını da İlia ederek ze~ri ted
bir siyasetinin bütün eserlerine 
nihayet vermeli idi. 

Ayni gazete, lngilterenin bu 
anlaşmaları muhafaza kararında 
olmasına rağmen, diğer balkan 
devletlerinin ayni fikirde olma
dıklarım zanetmektedir. 

.. Daily Ekspress ,, gazetesi 
de Yunanistanm F oreign Of
fic' e bir nota göndererek, 
Fransa gibi kendisinin de zecri 
tedbirlerin ilgası üzerine Ak
deniz anlaşmalarım arbk bü
kümsüz telakki ettiğini bildir
diğini yazmaktadır. 

iT AL YAN MANEVRASI MI? 
Londra 13 ( Ô. R ) - lngi

liz gazeteleri Alman - Avus
turya paktını ehemmiyetle tef
sir etmekte ve bazı endişeler 
göstermektedirler. 

lngiliz mali ffiahafilinin fikir· 
ferini neşreden " Times ,, bu 
anlaşmanın Mussolininin teş\·İ

kile yapıldığım kaydederek 
bundan Alman - ltalyan muka
renetinin bir emri vaki oldu
ğu neticesini çıkar1yor ve Al-
manyayı da Brükselde Lokar
no konferansına iştirake davet 
zarureti üzerinde ısrar ediyor. 

"Morning Post" Hitlerin ltal
yayı memnun etmek için, mu-
vakkaten Avusturya üzerindeki 
emelJerini bir kenara baraktı
ğmı, fakat vaziyetin tehlükeli 
olduğunu ve ihtiyat emrettiğini 
kaydetmektedir. 

.. Nevs Cbronicle " Alman· 
Avusturya enlaımasını fena 
karşılamamakla beraber bu iti
lafın daimi mi olduğunu ve 
merkezi Avrupa meseleleri için 
devamla bir sureti hal teşkil 
edib etmediğini soruyor. 

"Daify Maily,, de son hadi
seyi, lngiltere için Almanya ile 
sıkı ve samimi bir itilafa var
mak yolunda şerefli bir fırsat 
telakki etmektedir. 

BiR PAKT MI? 
Paris, 13 (Ô.R) - Alman -

Ayushırya anlaşmasından sonra 
Avrupa meselel'!rinin normal 
bir sekle sokulması icin ltalva 

rarafından büyük devletler 
arasında bir pakt yapılmasının 
teklif edileceği söyleniyor. ltal
yan teklifine göre bu pakta 

1

1 
logiltere, Fransa, ltalya ve 
Almanya ile Lehistan dahil 
olacaktır. ltalya devletler ara-

\ 

sında bir mertebe derecesi 
"hiyerarşi,, kurmağı Avrupa-

ı 
n n tens'' i iç'n elzem S"l'',.,.. .. ı._ 

itan un duresi Ben il o At usso!illi 
tadır. ltalyanın Habeş mesele
sinden evvel teklif etmiş oldu
ğu Dörtler paktı ayni esasa 
dayanmakta idi. 

ANLAŞMA METNİ 
Viyana 12 (A.A) - Şuşnig 

ile Von Papen tarafmdan esas 
itibariyle halledilmiş veya ileri
deki müzakerattaki halledilmesi 
kararlaştırılmış olan meseleler 
meyanında ezcümle şunlar zik
redilmektedir: 

1 - Evvelce bildirilmiş olan 
takyidat dahilinde olmak üzere 
genel af, 

2 - Almanyadan Avustur
yaya seyahat edenlerden Al
manya tarafından alınmakta 

olan 1000 marklık verginin ted
rıcen kaldırılması. Mamafih 
Almanya hükumeti Avusturyaya 
gidecek olan seyyahların bera
berlerinde döviz çıkarmalarını 

kolaylaştırmaya henüı mütema
yil olmadığını bildirmiştir. 

3 - Kapalı mahaUerde ya
pılan tezahüratta Alman vatan
daşlarının gamalı haç işaretini 
taşımalarına müsaade edilmesi. 
4-Austuryalı göçmenler mes

elesinin görüşülmesi ileride 
yapılacak müzakerelere bıra· 

kılmıştır. 
TELGRAFLAR 

Berfin, 13 (A.A) - Avus
turya • Almanya anlaşmasınm 
imzası münasebetiyle Avusturya 
başbakanı Şuşnig ile Führer 
arasında samimi tebrik telgraf
ları teati edilmiştir. 

A VUSTURY ANIN 
HAKiMiYETi 

Viyana, 12 (A.A)- Almanya 
ila Avusturya arasında akdoln
nan anlaşmanın metni neşrolun
muştur. Bu anlaşma macibince 
Alman liükiımeti Avusturyanın 
tam hakimiyetini tanımaktadır. 
Her ik ihükümet diğer tarafta 
mevcut iç siyasa statusunu hü
kumetin dahili bir işi olarak 
telakki etmektedir. Ve bu iç 
siyasalara ne doğrudan doğru
ya ve ne de bilvasıta h!ç bir 
müdahale ve tesirde bulunmıya
caklardır. 

Avusturva hükumetı Avus-

yanın bir Alman devleti oldu
ğunu ilan eden prensibe uygun 
olarak mevcut genel siyasasının 
bilhassa Almanya muvacehesin
deki istikamet ve vaziyet Ro-

Adolf 
ma protokollarını ve A vustur
yanın ltalya ve Macaristan kar
şısındaki durumunn değıştir
miyecektir. 
AVUSTURYA ALMANDIR 

Viyana, 12 (A.A) - Şuşing 
radyo ile neşredilmiş olan be
yanatında Alman Avusturyaya 
anlaşmasının Avrupa sulhunun 
sağlamlaşması ıçın kıymetli 
bir teşriki mesai olduğunu kay
detmiş ve inkar edilmiyecek 
görüs ayrılıklarına rağmen bu 
anlaşmamn başarılabilmesinden 

tin nasyonalistlerin faaliyetleri
ne sed çekmeğe şiddetle az
metmiş olduğunu ilave etmek
tedir. 

Bugün devletin himayesine 

Hitle.r Alman kuvvetleıini teftiş 

müteallik yeni bir kanun neş
redeceği ve bu kanunun her 
türlü mefsedetkarane faaliyet
lerinde tenkilini ve bilhassa 
Anschlus lehindeki her türlü 
propagandaların menini nahk 
olacağı aaber verilmektedir. 

Habsburgların saltanat ma
kamına gelmeleri meselesine 
gelince; bu meselenin tamamile 
dahili bir mesele olacağı ve 
münakaşa mevıuu teşkil ede
miyeceği söylenmektedir. 

Dolfüs tarafından çizilmış 

Vıya11allan bv göıii.rıiiş 

dolayı fevkalade memnun ol· 
doğunu söylemiştir. 

Şuşing. Dolfus'ün Avustur· 
yanın bir Alman devleti oldu· 
ğuna dair olan birçok beya
natını zikretmiştir. Avusturya 
yurdseverlerinin gayeleri de
ğişmemiş olduğunu kaydeden 
Şuşing bütün Avusturyalıları 
kuvveUerini vatansever cephe
sinin emrine amada kılmıya 
davet eylemiştir. 

IÇ SlYASET 
Viyana 12 ( A.A ) - Sala

hiyettar mahafil yeni Alman -
Avusturya ittifakının Avuslur
yamn iç siyasasında hiç bir şe-
yi değiştirmiyeceğini beyan et
mektedir. Bu ma'bafil hüküme• 

olan yolu takib etmeliteo baş
ka birşey yapmamaktadır. Ve 

bu yol Almanya tarafından 
tasdik edilmiş olan prensiplere 
istinad etmektedir. 

BiR TAARRUZ SlLAHI MI 
Paris, 12 (A. A) - Avus

turya Almanya itilafmdan 

bahseden Papulair gazetesi 
diyor ki: 

Bu iti afname haddı zatinde 

gayet dürüst bir akittir. Fakat 
hu itilafname Milletler cemiyeti 

ve kollektif emniyet aleyhine 
tevcih edilmiş bir taarruzun 

ilk merhalesidir. Ve ltalya bu 
taarruza bütün kuvvetile yar
dım etmek emelindedir. 

FRANSADA AKiSLER 
Paris 13(A.A) - Avusturya

Almanya anlaşmasmın akdi ga
zeteler üzerinde büyük bir in
tiba hasıl etmiştir. Bu anlaşma 

ediyor 
umumiyet itibariyle memnuni
yetle karşılanmıştır. 

Ôvr gazetesi diyor ki: 
Bu nevi Avusturya-Almanya 

ittifakı her şeye rağmen eyi 
karşılanmıştır. Fakat ne Lon-
drada ne de Pariste hiç 
bir kimse haynlata ka-

pılmamaktadır. Bundan böyle 
Avusturya Almaoyanın hemen 

hemen mütemmim bir cüzi ola
rak telakki edilmektedir. Ve 

Almanyanın tesir sahası zihnin 
almadığı bir nisbet dahilinde 
büyümüştür. 

Maten gazetesi bu anlaşma
da açıktan açığa Italyanın te
sırını görmektedir. ltalyamn 

kendi icraatını Almanyanınki 

ile birleştirmek istediği anlaşıl
maktadır. 

Pöti Parizien gazetesi hadi
selerin bir inkişaf mm başlıca 

sebeblerinden biri Streza ceb
hesioin iflası ve Avrupadaki 
siyasal durum olduğunu yazıyor. 

PROPAGANDALAR 
DURACAK! 

ROMA, 12 (A.A) - Mus
solini dün akıam Alman bü
yük elçisi Von Hesseli kabul 

etmiştir. Bu mülakat hakkında 
hiç bir tebliğ neşredilmediği 
gibi ne konuıulduğu da anla
ıdmamııbr. 

Berlin, 12 (A.A) - Hariciye 
nezareti namına söz söylemeğe 
selabiyettar bir zat, Almanya -
Avusturya itilifmdan tevellüd 
edecek müsbet tedbirlerin oe 
olacağı hakkında dün akşam 

kendisine sorulan bir suale 
cevab vererek; Almanyanın 
gazetelerdeki kalem münaka
şalarına nihayet vermek ve 
icabında bu gibi münakaşalarda 
bulunan gazeteleri tatil veya 
ilga etmek tasavvurunda oldu
ğunu söylemiştir. 

Mumailevhin söylediğine R"Öre 

şimdiye kadar Avusturyaya 
gitmekte olan her Almandan 
alınan bin mark resim pek ya
kında kaldırılacak ve turizm 
hakkında bir itilaf akdi için 
müzakerelere girişilekce ktir. 

Almanya ve Avusturya hü· 
kümetleri mümkün olduğu ka
dar yakın bir zamanda affı 
umumi ilan edeceklerdir. Al· 

A v11st1111·a haşrekili Şuşnig 
manya dahilinde Avusturya 
aleyhtarı her türlü propagan
daya son verilecektir. 

Avusturya muhacirleri teşki
latları bu teşkilabn azalarına 

m~mleketlerine dönmeleri im
kinı verileceginden normal bir 
surette feshedilmiş olacaklardır. 

Paris 12 (A.A) - Delbos 
Mkntrö konferansında Fransa• 
nın murahhası Pol Bonkuru 
kabul etmiş ve onunla boğaz• 
lardan serbestçe mürur mesele
sinde lngilizlerle Sov yetlerio 
nokta; nazarlarını tc 'if için 
Fransanın ifasına davet oluna• 
cağı muravassıtlık rolü hakkın· 
da görüşmüştür. 

Delbos biraz sonra Sovyd 
büyük elçisi Potemkini kabul 
ederek onunla da ayni mevzu 
hıtkkında görüşmüştür. 

-·-
Çin 

Sefiri lzmire 
geliyor 

lstanbul 13 ( A. A ) Çin 
sefiri iki ay müddetle mezunen 
memleketine gitmek üzere bu
raya gelmiştir. Mumaileyh bu
radan Çanakkale ve alzmire gi
decek ve oradan da Amerika 
yolu ile memlektina geçecektir. 

Yeni Fransız 
partisi 

Paris 13 (A.A)- Albay De 
La Ruogue tarafından tesis 
edilen yeni Fransız sosyal par
tisi dün ilk içtimaını yapmışbr. 
Partiye mensub on bin kadar 
aza bu içtimada hazır bulun· 
muştur. 

Amerikadaki 
müthiş sıcaklar 
devamda 

Nevyork, 13 (A.A) - Ame
rikada hüküm süren şiddetli 
sıcaklardan ölenlerin adedi dün 
aksam 700 e yükselmiştir. 


