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imtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGiN 

Başmuharrir ve umumi neşriyat mlidürft: 1 
HAKKI OCAKOCLU 

--A.BC>~ ŞE:~İTİ ı 
Deva~ mUddetllTürk~YeiÇin IHariç iÇinl 

Senelık . . . . . . . 1300 2500 
Altı a,,z,k • . . . . . 700 J.!JOO 

TELEFON : 2ee7 

AŞK MACERALARI 
' 7 inci sahifemizde 

takip ediniz 

Cumhuriyetin Ve Oıtmhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahlar• Çtkar Siyari Gaseteclw Yeni Asır matbaasmda ba11•mı1br. 

Son günlerin vahim hldiseleri Mon-' 
tröde anlaşma ümidini kuvetlendirdi 

Murahhaslarımız müzakerelerin tacilini istediler 
Dün bütün murahhaslar arasında, görüşmelerde elde edilen neticeler 

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

Umumi istirahatı 
- -----

Bozan hadiselere karşı 
hassas davranmalıyız 
Geçenlerde Dahiliye Vekaleti 

vilayetlere gönderdiği bir ta
ıniminde lüzumsuz gürültülerle 
l.aalkı rahatsız eden otomobil 
kornele-rinin vaziyetinin tetki
kini istemiş, umumi istirahati 
bozan hatta bir sarkıntılık 
nıevzuu yapılan bu işin tanz~
nıini emreylemişti. 

Liman idareleri, ~ine halkm 
rahatsız olmamasım teminen 
vapurların limanlara girerken 
Ye çıkarken kat'i bir lüzum 
lıAs.ı olmadıkça düdük çalma
larını yasak etti. Belediyemiz 
eabalıleyin her kese uyku im
kAnı bırakmıyan sayyar sabcı· 

lıılana feryatları jle macadele 
•liacledir. 
Bir telainle umumi iıtinbab 

bozan her hadise ile uğraşmak 
belecliJmiD ve aabıtama ...U 
vazifelerinden birini teşkil eder. 
ister kazanç maksadiyle olsun, 
İ•terse hususi eğlence maksa· 
diyle yapılsın; Hiç bir kimsenin 
komıulannı rahatsız etmeğe 
hakkı yoktur. 

Halbuki lzmirde öyle bir 
\'az'iyet vardır ki otomobil kor
neleri, limana girip çıkan vapur· 
lann dOdtikleri bunun yanında 
Dazara abnmağa değer bir hl· 
dise olmaktan uzak kalmak· 
tadır. 

Kahvelere konulan gramo• 
fonlar, mahallelerdeki radyolar 
gece yansından çok sonralara 
ICadar uyku ve huzur namına 
hiç bir şey bırakmamaktadır. 
Hele yan yana gelen birkaç 
lcahvenin hoparlörlü gramofon
lan birbirine kanşan acaib 
leaferle btltihı bir mahalleyi 
tahataız etmekte, bele o civar· 
da bulanan yazıhanelerde ça· 
hımak mecburiyetinde bulunan 
İlieanlara çabıma imklmnı ver• 
lllemektedir. Aynı ıekilde bazı 
layrmzlann gece yan•ndan 
IOara da radyolarını en yllk· 
tek sesle çabtbrmalan erteıi 
llaD, belki çok erken vazifesi 
bat-a kopcak komıularına 
.. Jka imkAnı bırakmamaktad1r. 
Şimdiye kadar bu itin nasıl 

ol~ ta allkadarlann nazan 
dilckatini celbetmediğine hay· 
tet ediyorum. Düğiin ve ıaire 
Iİbi fevkalide bldiaelerde ge
te muayyen bir ıaatten sonra 
Ç&Jgı çalabilmek için izin almak 
lllecburiyeti bulunduğu halde 
l&r&Jtn bakımından tamamen 
bu hiclisenin aynı olan radyo
ların faaliyetinin hiçbir tahdi
ct.ta tibi tutulmaması dikkate 
llJandır. 
I kahvelerin müşterilerini eğ
eaclirmek üzere gramofon kul
~~IDalannı tabii telakki ede· 
lliriz. Amma bunların hopar· 

lat1erle seslerini birkaç yüz 
lllaetre uzakta çahşanları iz'aç 
'decek hadde çıkarmalannda 

Montrö, 14 (Ô.R) - Ttirk 
delegasyonu tarafından kon
ferans mesaisinin tacili için 
gösterilen arzuya tevfikan in· 
giliz mukavele projesinin 1 den 
25 inciye kadar. maddeleri 
tekrar tedkik edilmiş ve kat'i 
tahrir esnasındaki bazı tadilat 
kaydıle taıııvib edilmiştir. Üze
rinde ihtilaf olan maddeler 
12, 18, 20, 23 üncü maddeler
dir. Celseden sonra Bruce 
bütün delegasyonların muka
velenin kat'i tasdiki için me
saiyi tacil edecekleri ve mual· 
lakta kalan meseleleri müza
kere edecekleri ümidini izhar 
etmiştir. Bu hususta müzake
reler başlamış bulunmaktadır, 

F ransanın Ankara sefiri 
Ponsot dün sahalı lngiliz 
delegesi Randell ile görüş-
miişttir. Bu muhaverede lngiliz 
delegesinin Londradan getir
diği talimab izah ettiği zanne
dilmektedir. 

Frauas deleauyonu reiei 
Paul Boncour saat 18 de Mon-

T. R. Aıas, Numan Menemend oğlu, Neanettin Sadılı Nontröde göıüşürlerken 
tröye gelmiı-ir. Boncour hemen gun bir mreket için harb ge· 
Tevtik Rlttll Arasla uzun bir milerinin geçmeli mhaadeıi 
m&llkat yapmıı •e maallakta G&eriade urar etmektedir. Bo· 
kalan meaeleler gözden geçi- raztar komiayonunua llpsını 
rilmiıtir. lagiJiz deleguyona da, Tlrk deleguyoaa, lngiü 
Milletler Cemiyeti pakbna ay• ve Fran11z delegaıyonlannın 

fikrine kalfl, 11rarla iatemek
tedir. 

Montra, 14 ( Ô.R ) - E;er 
beklenilmiyen bir g&çHlk ve 
ihtilAf çıkmazsa, Boğazlar kon
feransı müsaid bir neticeye 
doğru ilerilemektedir. Bütün 
delegasyonlar arasında, son 
giinlerin vahim hidiselerile bir 
kat daha kuvet bulan bu an· 
laıma arzusu kendiaini g6s· 
termektedir. Bir anlaşma 
arzusu şimdi hususi menfaat 
kaygulanna tekaddilm etmekte 
ve degasyonlar zahiri hiçbir 
netice olmaksızın tahmin edi· 
len bundan ateye kadar de
vam eden miizakerelerin biran 
evvel neticelenmesi zaruretine 
kani bulunmaktadırlar. 

BugOn, bir taraftan lngilis 
deleguyonunun yabbğı tavizat, 
diğer taraftan Fransa namına 
Paol Boncour tarafandan sar· 
fedilen tava11ut gayreti saye· 
ainde konferaDllD yakmcla me• 

• • • L!a.:-L 8 icl" 
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ye bileceği bildirilmektedir. 

lngiliz mukavele projeainia 
ikinci kıraatinden sonra bqlıca 
ibtilafh noktalar ıunlarcb: 

1 - Karadenizde sabili bu· 
lunan memleketlerin barb ge· 
milerinin Akdenize serbestçe 
geçebilmesi hakkı. Sovyet Rus• 
ya tarafından kat'iyetle taleb 
edilen bu hakka lngiltere itiraz 
etmekte idi. 

Bugün lngiltere Sovyet bll
kümetinin talebine muhalefet 
etmemekte, yalnız bunun tat· 
bikini esasa taalJOk etmiyen 
bazı şartlara tabi kılmaktadır 
ki bu da Karadenizden çıka· 
cak harb gemileri için bir to
naj paremi yapılması ve Kara• 
denizde sahili olmayan devlet• 
)erin bunu telifi edecek bir 
tonaj kaydına tabi tutulmuıdar. 

2 - Harb halinde veya hJrb 
tehdidi halinde Karadenizia 
Karadenizde sahili olsun veya 
olmuın, bütün devletlerin barb 
ıemileriae otomatik bir tekilde 
kapablmuı Ye yalaız milletler 

- Sonu d6Tdündl salıi/tde -
............................................................................................................................................................................................................................ 9( 

Boğazlar mukavelesi cu
martesi günü imza edilecek 

ismet lnönü 
Istanbuldan 

tayyare ile dün 
Ankaraya döndü 

icra Vekilleri Heyeti çok mühim bir toplantı yaptı 
lstanbul 14 (Telefonla: ve Mortröde bulunan 

Şehrimizde bulunmakta murahhaslanmıza yeni ta-
olan Başvekil general Jimat verildiii tahmin 
ismet laönü ile Adliye olunmaktadır. 
vekili ve Dıı bakan ve- Ankara, 14 (Telefon· 
kili Şükrii Saracoğlu Ja) Monu6den •on ielen 
Atatiirkle yapbklar1 uzun haberler çok nikbiaane-
bir görüımeden sonra dir. lhtilifh b&tlln nokta· 
bugDn (dlln) tayyare ile lar halledilmiftir. lngiliz 
Ankaraya d6nmllflerdir. murahbaılan eaki taleb· 
bmet lnlnl'nG ve Sarac· )erinin pek çoğuadan 
oğluna Reisicumhur Ye· feragat e1lemiflerdir. Tlr-
ıilk6y tayyare iatuyo- kiye · herhangi bir harp 
nandan bizzat tefYİ bu· •ukuunda bitaraf kalımı 
yurmuılardır · ola dahi boğazlan ka· 

Ankara, 14 (Telefonla)- patabilecektir. 
Baıvekil ismet ln6nll ile Bugtla (dlia) 6ğleclen 
Şakra Sar~ojbl bugllp IODra Montr&de yapılan 
tayyare ile fehrimize göri1fmelerin ıonunda ih· 
d6nmllfler, tayyare ali- tillflı aayılabiecek hiç 
mada Vekiller tarafın- bir nokta kalmadtjl bil· 
dan hararetle karşılan- dirilmektedir. 
mışlardır. Başvekilin mu- Başbakan /smer Jnönü Saraç oğlu Şülull üe Eter fevkalide yeni 
vasalahnı müteakib icra 1 ictima halinde kalmıtbr. lcr• ı bir vaziyet tabaddüs eylemeue 
Vekilleri Heyeti mllhim bir Vekilleri heyetinde son aiyaıi Boğazlar mukavelesinin Cuma 
toplanh yaparak uzun mllddet vaziyetlerin gözden geçirildiği - Sonu 3 üncü sahifede -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
asla bir hak göremeyiz. sonra ıeıierini sokaga, komşu• Umumi huzur ve iatirahab 

Binaenaleyh belediyemizin bu ya aksettirmiyecek şekilde kul· bozan badiıelere karşı Azami 
İf üzer;nde ehemmiyetle tevak- lanmak milmktindilr. Yeter ki ~assaaiyet cstermek lizımcbr. 
kuf eylemesini istiyeceğiz. Ge- belediye yapacağı tecriibelerle ıaıek bu ..aıiyete kuvvet 
rek gramofonlann ve gerek ıeı için bir ayar teabit etain ve ~ere.c~ dahkim da mevzGuabmı· 

d 1 ı · · k k b b ·t b J d' b'b~ n ıçın e mevcuttur. ramo· ra yo arın seı erını uma , u usus a e e ıye ten ı iRi fon Ye R d d" t "h 
hk k . b ya a yo ıye aan 

bunları etrafına rahataız eyle· araS111a a im oyarak ıca etlilmemif b lan tak"bat 
miyecek bir hale koymak, eden kontrol teıkilibnı tlcude içba •aafiyet u ..h;:~emez.1 

radyoların gece yan11Ddan •et:inia. 'aaJsıs> c:::>oa1&.oaıu. 

Müzede zengin köşeler 
vücude getiriliyor 

Getirilen 
ile 

yeni eserlerin tanzimi 
uğraşılmaktadır 

Zenzinleşen m/Jztleıimizde tasnifi.er 
Bu yıl Antikite mllzelinde 

yeniden kanalan iç k6ıeden 
ilmi tamamiyfe bibaif, lçllDdl
slhı&n restore ve tamim ifle· 
rine baflanmııt1r.Bitenler "Sel· 
çuk·011Danb Tlrk klfelİ,. ile 
.. BeleYi Mozole k& ... i " dir. 
T&rk k&tesi Selçuk ve Osmanlı 
kitabeleriyle IAbitler Ye mezar 
tatfanna malmutur. Tarih, 
HDat, yazı ve serpaı noktai aa
aarlanndan gtızel bir kolleksi· 
yon teşkil etmektedir. 

Belevi kifai, Efez ı.friya
bnda kepedilea Bele't'İ k6yllne 
yakın Yabkkaledeki muanam 
Mozoleden getirilen ylbek 
rölyefler ile heykeller, bGylk 
fimerler .. ejderha" •e vuolara 
mahsustur. Yukanya koy· 
dutamm reaim bu k6fenia bir 
manzarasmı g&teriyor. 

Ba eıerler mil&ttaa evel 

3-2 nci a11r eleDİltik denine 
ait çok unath Ye mlkemmel 
parça)anbr • 

Bu k6,elerin açdmuı utea 
zengin olan mlzemizi bir kat 
daha zenginleştirmiı ve Jik· 
seltmiıtir. 

Üçlindi olan .. Milet k61esi11 

iki ay evel Milel "Sökede Ba· 
lat" harabelerinden getirileD 
heykel, bqbk, rölyef ve mi
mari seçme parçalara mab
suatur. 

Köıenin tanzimi devam et• 
mektedir. Bir aya kadar bu da 
bitip ·maze bir kat daha zea
finleşecektir. 

Seferihiaardaki Teoı bara• 
belerinden bu hafta getirilen 
Bisam başhklan da yerlerine 
dikilmit ve teıhir edilmiştir. 

BERGAMA MÜ"lESINDE 
Bitirilmekte •e aç lmağa ha· 

-Ut/en çnilüuz-



sanııe .a 

Bağcılarımıza ::::: 
.. ..,,, .. ti ···-················ ogu er ..................... 
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Bağlarm işlenmesinde yapı-

lan masrafJarm yekün teşkil 
edeni çapa amele.sine verilen 
paralardw. Bugüakü üzüm fi. 
yatlarına Rire iltibal ....U
lannın yüksek olmasında tek 
bir imiJ varsa bağl~zaa eaki 
iktusadt prtlara pre ak di
kilmif ohnUUJda •e ~k, 
çaba makineleri kullanamıyarak 
amele kullanmak mecburiye
timde kalmamızdaadU'. 

Verim& bağlann kuralma
..da birinci olarak kirizme 
yapıldıktan sonra ikinci mühim 
iş bağan dikilmesinde bize en 
ucuz işleme fırsatları verecek 
usuller kullanmakbr. 

Bizim bağfarımızın hemen 
hepsi öyle kurulmuşlardır ki, 
istihsal masrafı bilmecburiye 
bahalıya maJ olmaktadar. Çok 
sık, çok kesif dikildiklerinden 
iflenmelui Ye diğer tımarları 
glçtir, masrafhdır. 

Bu bayle olmakla maattees· 
sftf , ... iliYe etmek isterim ki, 
yari Mi yetiftirealer ele iktr 
sadi .-ıtları inç dikkat pziille 
aı..dan dedelerindea gördük-
leri göreaeğe •eya kompsu· 
n• kırk yal eYvel dikilmiı ih
tiyar bağına bakarak kendi 
baimı dikerken ele ayna ana
naya •J•rak diktmekte dewam 
etmeluiclir. Bualara g&e bir 
döaüm .abaya ne kadar fada 
ç•buk dikilir.e o kadar 
fula .. ı....ı ahnak ka
bil oh1r. Halbuki malasa
lün azalmasına meydan vermi-
yecek tarzda bağJan daha az 
kesif dilemek kabildir. Omcalar 
Üzerlerinde daha fazJa mahsul 
dalı bırakılır, veya daha uzun 
budanmak şartile asmalara 
daha fazla aralık vermek bu 
günüa bağab2uıa ea uypn 
bir tekildir. 

Bornova bağcıhk istasyonu
muzua 1931 yılutcla kurduğu 

teaiibe b.iıacla aralan• ara• 
üç metreden fazla taıtulmuftu. 

O zaman buna glrea baialar 
yerden ne kadar çok kaybedi
liyor diye hayretle karışık acı 

duymuşlardı. Şimdi o bağla 
fevkalade kolay iflenmeaiai ve 
venawu görenler ah keşki 
buna bize on yıl eTTel g&ter-
selerdi de biz de bailarllDIZI 
böyle dikmiş olsaydık deyip 
duruyorlar. 

BöyJe genİf arahkla dikilen 
bağlarda omca kesafeti nisbe
tea az oldatandan laa- om<aJa 
toprakt- gıdala·=•k içia da
ha fazla yer iAbet etmektedir. 
Daha kuYvetli büyldüklerinden 
böyle asmalar bittabii Üzerle
rinde daha fazla yük tapya· 
biErler. Me.eli : her omcada 
altı mahsul dah (Bayrak) bu
lunan c:l6rt bia omcalak bir '-t 
yerme aekiz malual dala 1.-
luua iç bia oecaa.k bir bat 
verim itibarile aJDidu'. Ç&.kl 
ikisinde de yirmi d6rt bia 
üzlhnlt çubuğa nnhr. Fakat 
bakım itibarile ilriac:illia bim 
omcalak daha az işi vardll'.Ba
kJmJ daha kolay, murafı daha 
azdır, Böyle dikilmiş bir bağı11 
kit ve yaz hafriyah çape •e 
bel yerine pullukla yaptlır. 
Ottan yine buna mahsu çapa 
aletlerile imha edilir. 

Bu itf er bir yerine yılda bir 
kaç defa yapılmakla baj'lan
mız daha iyi işlenmit olacağı 
gibi amele kullanmaktan llcuz, 
daima ucuz olacağına da emin 
olabiliriz. 

BAOOI 
......................................... 
zn.,.nmakta .._ Bergama 1111-
zeıinin son tanzim iılerinde 
bulanmak Ye yeni para kolek
sirona hakkında bir karar ver
mek Ü'!ere Bttgamadan çağnf
dığuu yazdığınm: Antikite mü
zeleri direktCSrii Selthattin Kan
tar hu ubah Bergamaya git
miıtır. 

YENi ASIR 

• 
E L 1 

Vekilet 
Muamele vergisi 
etrafında tered

dütleri izah ediyor 

Bütün ihracat malları 1 

kontrola tibi tutulacak 
Yangın 

Dün iki facianın 
önüne geçildi 

Muamele •ergili kaaulHIDUD 
ikiaci madde8İllia O fıkra!llll
daki 10 amele bydınm ae su
retle hesab ve tatbik edileceği 
hakkmda Ma~ye •ekiletiadıea 
vilayete bir tamim gelmiştir. 
2430 num•Ü awa•ele verp.i 
kanununun mev:zuuna dahil bu
lunan sınai müesseselerden en 
~ok on amele kullananların 
vergide• iatisaalar. ba kaau
nun ikinci maddesinin O fık
rasiJle kabUI •e tem edilmiş
tir. 

lktisad vekaletinin suallerine cevab 
vermek için dün toplantı yapıldı 

Dün ağleden sonra saat 16 
sularmda Halkap1narda T6rk 
limited şirketine aid Prina fab
rikasıoıu makUıe dairesinde bir 
yangın çıkmııtır. Yangının sebe
bi sülfür dökarboo depolanndan 
birin.in tebahhurundan dolayı 
ıiştiaJ etmesidir. Altııar tonluk 
büyük depolarda bulunduğu 
için müthiş bir infilak yapması 
muhtemeldi. Fakat itfaiye ku
mandam lbrahimin bizzat idare 
ettiği itfaiyecilerin sür'atle ha
dise malaalline yetişıııeleri •udan 
başka çul ve çuval parçalariyJe 
varillerin üzederiıte abimaJarı 
mllhakkak bir felaketi öaledi. 
Yalnız 3,5 fon sülfür dö karbon 
ile makine dairesiadeki baza 
eşyanın yaamasiyJe atq ba.ta
rrldt. Fabl-ika 25 bia liraya 
lttilladı Mitti sigorta prketiDe 
sigortah idi. 

Amele adedinin bazı giinler 
ondan yukarı Ye bazen bu mık· 
tardan a~ağı dii~ Hretile 
mntemadi bir tahan&I ghter
mesi iralinde yapt*•k ...
mele şu 9aretle olacakhr: 

Kananda amele mıktanmn 
günlük mi yoksa aylık• na
zan dikkate ahacajı bakla.da 
kayd meTcud değildir. lhamele 
ver~mam bir •J e.ellıi •hı 
yekilMlaa auaraa lauab ve 
istifa11 esa11 kaDU1111a •kirioci 
maddesiJe kabuledilıaiş olmasına 
göre amele adedinia de bu esasa 
mütenaıuran bir ay içinde is
tihdam edilenlerin vasatisine 
nazaran tayin edilmesi kanu
nun ruhuaa daha uygun gbriil
meldeclir. Gerek vasati amele 
aclediai. tayia Ye besab sureti 
ve gerek ODdaa futa amele 
istihdam ediluek imal edilmiı 
olan meYad ve eıyaaın amele 
adedi ondan apiJ düştnğü 
zamanlarda sabp çıkanlması 
halinde tatbiki lizım gelen 
muamelenin izahı için müesse· 
aeleri bazı lnaımlara ayırmak 
liıımdv. 

Münhasıran mevsimlerde ça
hfan Ye,. RBeain bazı mev• 
limleı-incle istibsa"tta bulunan 
IDÜe99eselerle fazla sipariş al
dıklara ve1a lia-. gördiilderi 
zamanlarda amele adedini artı
l'&D Ye bilalaare ondan aıağı 
indiren müesseseler hakkında 
ayn ayn maameJe yapdacaktır. 
Koaıe"e fabrikaJan gibi maa

JJ;_ menilalercle çahfaD Ye bil· 
öare faaJiJetİ8İ tamamea tatil 
edea Yeya mJI- mieuaeler 
i8tiUallbm menim Reçtiktea 
sonra sahmı oı.alar bile imal 
zamanmdaki amele miktan 
ondan fazla bulunduğu takdir
de sabflarmm tamamı üzerin· 
dea •ersi ahaak llzwpJir. 

bmc:i kw gelillce; eAlell 

-- ..... igi c ';btdlldan ........... 1aer-.p-..,.. 
ela fada 9İpllrİf almak clolaJİll1e 
-nkbaea -elelerİllİ ptal
tan müesseselerin ondan fazla 
iıçi kullanmaları işlerinin htı
susi mahiyetinden değil, her 
hangi bir müddet içinde fazla 
imaJit vücude getirmek mec
buriyetinden ileri gelir. Banla-

iktisat vekaleti yamurta ve 
fmdıkJarda olduğe gibi bütiia 
mahsullerimizin ihracatını kon
trol içm bir nizamname bazır• 
Jamaktadır. Bunun sebebi son 
2amanAarda dıt piyualarda bazı 
mahsullerimizin satışını balta
lamak için muhtelif hilelere baş 
~rulması ve mahsulön ağrrh
ğunn arbrılmasna temin içia 
yolsuzluklar yapılmakta olma
sad.r. A.._,. honumda bir pa· 
mak baly ... da taJ, demir, 
b.çak, dol. kibrit katasa Ye 
saire çıkma11, aynı zamanda 
bir yapaj'ı pnlmm ağar çek
meai içia ~ala dirt kilo ağv· 
l.;.cla ,... koama11 gibi 
bidieeler lldiHd YekiJetillia 
nazarı dikkatiai ceJbetmittir. 
Ban• ip. pılw:Miz Tiirkofi· 
me gelea bir telgrafta bl
tiıa im.ut mabsalleri.izi ih
~ -•-da kontrol jçin 

Borsada 
Yeni idare herell 

intihabatı 

Borsada yeni ıidare heyeti 
seçimi hazırhklar111a deYam 
edilmektedir. Müntehiplerin lis
teJe..i haarJ11111nı1lir. Yakında 

borsa aaloauna a91Jacaktır. 
l Ap.tostaa itibarea yeni 

idare lleyeti YRifeye başllyaJ 
cakbr. 

Rezalet 
Bir kadına yapılan 
çok çirkin tecavüz 
Yakarı Sint!ldi malıa&sinde 

çirkin bir vaka olmuftar. Se
rezJi Y •Df ojlu Sami, yanın· 
da Sadık kızı 20 yaşında Şe
rife ile gezerken önlerine amele 
Abbas oğla Riza. Mustafa ot
lu Hasan, Talib ~lu Hmyin, 
Abdullala oğlu Mehmet, Rama
zan oğlu Recep Ye Noman oğla 
Salih çıkmış ve kadının :zorla 
namusuna tecavüz etmişlerdir. 

Zabıtaca bunların hepsi tutul· 
ma, Te tahkikata baş'anmışbr. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rın mükellefiyetleri de işçisinin 
aylık vasatisi ondan yukan çık· 
bğı ay başından itibaran ba,-
lar. Bunlar faaliyetlerini arttı
racak vaziyete geldiklerini an· 
Jadıklan ay baflJldan itibaren 
ahm ye sarf muamele defteri 
tasdik ettirmek •e satışJanndaa 
vergi •ermek mecbuiyetinde
dirler. 

Akıi takdirde MkLarıada ka
nuai muamele yapıbr. 

T ~viki aaaayi kanuauauuClaa. 
istifade eden müesseseler de 
bu ıekilde muameleye tabi tw
tulacaldardır. 

Çocuk Eğlencesi 
Şehir Gazinosu önümüzdeki Cuma günü 
Çocuklarımız için büyük bir eğlence hazırladı . ............................................. .. 

Kn 'Ve erkelr çecuklana ara..U .ıw.. •iieabakaJarı, 
klç6k ~ter ara3111da d8119 mllsabakalan yapılıc:ık renp 
hediyeler •eritecektir. 

C11111a glnl saat 18 de &aşlıyacak olan bu eflencelere 
oa dirt yafltla kadar elae çoc•klar kimilen davetlidir. 

Ç k lil • • Y avralaruma aıq' eli birOC U Ve erıne. kaç saat geçimıek için 
l»ıebemeW Cama giill6 l8llt 18 ele çoculdanaWa birlikte 
Şehir GaZÜleHU ~eliniz. 

yumurta ve fındık ihracah· 
m kontrol nizamnamesi gibi 
bir nizamname hazırlanacai:TI 

bunan için hmirdelri ilmacatp
larıa rüÜtalaası alınması bildi
rilmittir. Banu• için dün bor· 
sada toplanan kuru meyva ih
racatçılar birliği idare heyeti 
toplant•ma Türkofis müdür 
vekili Melamecl Ali Eten de 
iştirak etmiş, bazı görüşmeler 

yapal.qtır. 

Veklletia telgrafı alibclarla
n iDla edilmiş, ban ihracatçalar 
koatrol ifia' n ilmacab sekteye 
airatm .... 

~-· 
lim- ileri 

Neticede .._ iiılııl'.catpJ.ı 
ile Lacir ilaracatplaa h .eta
lialanm tabit ~ iki komıi9-
,_ ·RÇib·p. e. kıı•ilJ-
bugill Ttirk.mte top1aaarak 
mitalAalanm laamlı7acaldardlr. 
Tiirkofis de mitali .. at •Jl'IC& 
VekiJete göndereceklerdir. 

14 Temmuz 
F ransızlann Cumuriyet 
bayramı dolayısile 

kabul resmi 
14 Temmuz Fransızların mim 

beyramıdır. Baa münasebetle 
dün şehrimiz Fransaz konsolos· 
luğuada bir kabul resmi yapd
IDlfbr. Vali F.ıazla Güleç. Bele
diye reisi d.ktor Behçet u~ 
telarimizdeki koaaoloslar me• 
rasimde hazw ı..ı•mutlardır. 

Koanlsarllk lmUhanları 
Poliale.rden 6çibıdi komiser

liğe talib olanların imtihanları 

bugün vilayet salonunda yapı· 
lacaktır. ÜçOncl komi.erHk im
tihanına girecek poliaJerimiı: 
epey fuladar. 

Dün sıcak 34 idi 
Dün gölgede hararet dere

ceıi (34) idi, &tleden sonra 
saat birde Kemeraltından ge· 
çenler Hilil eczanesinin bftyftk 
derecesini (34) de bulayorlarm. 

Eczacı Kemal Aktaş deniz 
ve gOnet yanıiıDa kartı bir 
yanık kremi yapmııt.r. F e•kal· 
ide güzel bir koka netreden 
ba krem b6yle (34) derecede 
gilneıten YDcudlan yanm11.olaa
lan memnun edecek ve kre• 
•11• yiımiaiade pi7au1a çab
cakbr. 

Ba bldiKde• bir saat ...... 
da salhane iekelesi 80kağmda 
Morenoya aid 44 sayılı evia 
üçttncll kabnda yata.k oda•ıncla 
unutalan bir si~aradan ycmgm 
çıkttği haber verilmiş ve itfaiye 
derhal hidisc mabaMine koşa· 
rak burada bir yatak •e bir 
yorgan yandığı halde heme• 
bastırmağa mu9affak olmuştur. 

Mahmude 
Jandarma muhafazasında 

lslanbula gönderUdl 
lstaabukla Kaaampqada yedi 

yüz lıirasuaa tama ederek Esma 
admdaki kadını feci ..-ette 
öldlrmekle maman Rifat kansı 
Mahmude jandanna 11111bafaa:a· 
sında lstanbuta gtmdetilmittit. 

Geçenlerde yazdığımız ~ 
kilde Mal.madenin mnde ba
lunan ve cinayet maznunlann
dan kocası Rıfatın bir mektu
bunda keudi9ine lstanbu&a git
tiği hakdirde her türlü yarda ... 
da bulunacak bir gardiyan 
bulmut olduğu bildirilmişti. 
Middeiumumilik bu •esele 
hakkmda lstanbul m6ddeiumu
miliğinin naıarı dikkatini cel
bederek tahkikat yapdaaasını 
istemiştir. 

Alakadarlara 
DUn emir geldl 

ltalyaya karşı tatbik edll
mekte olan zecri tedbirlerin 
baglbıden itibaren kaldırılma
a&l'a Vekiller Heyetince karar 
•erilcligi telgrafla dün lkhsad 
VekAletinden şehrimixdeki ala· 
kaclaılara bildirilmiştir . 

Kurum ma~ani sa~iplarine 
-Ylacle kırk Hldzdea fada k11r·omu ihtiva eden cevhere 
malik olanlar •eya madelri de ohlpta işretmek istt}'e'ftlerm 
matbaamaada • H .. ifaretile ye mektupla mftracaat etmeler 
" bltla tafaJab •ermeleri reca edilir. 3-S S 2 • 

TAYYARE attn 
Bu hafta dahi edib Vllltor ftOllonud &lmez eseri olılp 

Harry Baw taraıfınclan iltda edile1t 

SEFiLLER 
iki devre 20 kısım birden 
FiYATLAR ıe - ao - ae KURU.TUR 

............................................................ 
SEANS SAATLARI 

Hergüa 16 - 19,30 cumartesi ve pazar günleri 13 de 
başlar. 

• L K()ŞEMDEN 
Feleğin çenberi 
Feleğin çenberindeo i'eçıı:ek 

ber kuta nasıb olmut iş'erde11 
değildir, Çtiaki feleğin, o kan· 
bar •e kahpe feleğin çenberi 

herkesi sıkıp, derd ve elem 
çektirdikçe, keder ve yei. 
verdikçe, her aada bir de..ece 

ulnldıkça içinden fırlayıp ge· 
çenler dünyanın ea mutla İn· 
sanlar1dır. 

Kırk balıarıo yoğurdunu yi· 
yeolerin arasında bulunan bq 
gibilcrini: 

- Acaba nasıl geçtiler? 
Diye koyu koyu düşünür

düm, öyle ya! Fdek bunlara 

nasıl göz yummuş da çenbe
rinden geçirmit, nasıl olmuş da 
feleği aldatıb atlamışlar .. 

Hani! Bunlarm arasında dün· 
ya siyaıiyatında parmakla gös
terilen diplomatlar da vardır 

sakın yabaua atmaym, devlet-

lere öyle perende attınrlar ki 
herkesin parmağı ağzında ka
lır, nasıl kalmann: Felek gibi 
bir düzenbazın bile gözünO 

boyamıı, çenberiadea çıkmıştır. 
Böy.f e 'erinden kör ıfeylan bile 
korkar, ae <0lor ae olmaz diyel 

Geçealerde; hakikaten feie

iin çenberioden geçmiş, hayatı 
istihfaf eden Ye hayah kendi
siıae uyduran bir ar'kadaşw kar
şnna aldım ; 

- Yahu ! ~IJa\taşkına de
dim! Sana feleiin çenberinden 
geçmiş diyorlar. Ne zamandır 

bana merak oluyor, ıu; feleği• 
çenberinden geçmek na&1I olu
yor? Sen naili geçtin, bir kendi 
halime bakıyorum bir de fele· 
kin çeabuiaden geç.mitlere ba
kıyorum da vallahi sizlcTe ıim· 
ren'iyonnn, bana da eıret şenul 

Arlcadaşımm g8z1erinc!e 1ey
tant bir şimşek çal<h. G&dme 
bakarak: 

- Peki 1 dedi 1<otayı var! 
- Aman! 
- Am1un \'ar nu! Sen evvel• 

şunn söyle, bu geceyi benimle 
geçirecek bir iki kaittçığın 
olsun var mı ? 

Feleiin çenberinden geçmek 
hünerine bir ik~ deiil, beş, on 

kiğtd bile telef ederdim amma, 
yoktu. Merak da fazla idi, kalk· 
bk, ödünç beş liracık buldwlt.. 

- Ben, dedi lteyf Meıta~a 
bu sun sana enlatamtt11t .. 

PekU dedilc, bindik 'Vapura, 
geçtik Karşıyakaya, ili bit
keyf ettik, keyf arasında: 

- Hani yahu! 
Dedikçe: 
- Strasl var diye diye, ala 

küllü halin, beş liracığımı ıçim 
kan ağlıya ailtya şurada, hu
rada ve /eleğin çemberinden 

ge~•eii öjrenec:eğiz di1e tü
kettb. F aıuıt dönıeceğimiz vaW· 
te kHaı- bali ben f eJejia çem· 
betindeo. geçmei&H öğraneme• 

nMttfm. Bende para k.-.ch
ğılll ulaya ba biıl oah•na 
yoprdnu içmiş arkMlaş •apwr 
para11D1 kahra11N1aca verİl'kehc 

- Se11 dedi. Feleği• çembe
rinden geçmeği öğrenellledtd 
nri hill? 

Şatkill flltkın : 
- Ôlfttmeclin ki 1 Mm. 
Bir kahkaha attı : 
- 8.mdan sO\ıtı da 6fft· 

nemeısim Attlıdın mı? ~n .n 
geç bu sttdıdın l>imptı 

prhıce giderken ~•detti "°"' 
gunfan ofutgon ... 

O zaman bu zamandn- o it" 
kadaşla götttşmiyOttlfll, frefti 
aldattı, &ğtetmedi diye .. Falı:ıf 
mohtertm okuyoClJm şimdi siıe 
soruyorum, acaba o mu öfret·, 
medi? 8en mi ögrHımMıMf 
Sfz fıe dersiniz? .. 

tOlOft. 



Boğazlar mukavele§i cu· 
martesi imza edilecek 
İnmet lnönü 
İstanbuldan 

tayyare ile dün 
Ankaraya döndü 

- Baş tarafı birinci sahi/ede -
günu, olmadığı takdirde Cuma
ertesi gunu imzalanmasına 
muhakkak nazarile bakıhyor. 

lstanbul, 14 (Yeni Asır) -
Montröden şimdi bildirildiğine 
göre, yeni talimatı hamilen in· 
giliz delegeleri itirazlarının 

mühim kısımlarından vazgeç· 
tikleri cihetle konferans mesa· 
isi sür'atle ilerilemektedir. 

Hariciye vekilimiz Tevfik 
Rüştü Aras gazetecilere yeni 
beyanatta bulunarak Montcö 
müzakerelerinin yeniden süratle 
ilerlediğini mesainin normal bir 
şekilde devam ettiğini, yarın 
akşama kadar vaziyetin kat· 
iyetJe tebellür etmiş olacağıoı 

söylemiştir. 
Montrö, 14 (A.A) - Havas 

Ajansı muhabiri biJdiriyor: 
Öğrenildiğine göre, lngiliz 

delegelerinin Londradan aldık· 
ları son talimat çok alastikidir. 
Ve pek yakında bütün taraf
larca kabul edilebilecek bir 
uzlaşmaya vanlmasını ümid 
ettirecek bir mahiyettedir. 

Siyasi müşahitlerin söyledik
lerine göre büyük Britanya 
hükumeti şimdi şunları kabule 
amadedir: 

1 - Türkiyenin talebi veç
hile boğazlar komisyonunun 
kaldınlması. 

gayret etmektedir. Bu fikir 
ayrılığı müstakbel Boğazlar 

mukavelenamesi çerçivesi için· 

de ınıntakavi anlaşmaların tat
bikine ait bulunmaktadır. 

Mantrö, 14 (A.A) - Kon
ferans ınahafilinde çok nikbin 

bir hava iç:nde hususi konuş
malara devam olunmaktadır. 

Konferansın bugün aktedeceği 
umumi toplantısı yarma tehir 
edilmiştir. 

Londra 14 (A.A) - Royter 
bitdiriyor: 

Times gazetesi uzun bir baş 
yazısında boğazlar konferansma 
davet olunmıyan devletlerin 

burada hazırlanacak mukave
lename ahkamı ile kendilerini 

bağlı telakki etmekten imtina 

eylemelerini haklı gösterecek 

hiçbir şeyi ihtiva etmiyen yeni 

bir boğazlar mukavelenamesi .. 

nin lüzumunu izah ettikten 
sonra ezcümle diyor ki : 

Sovyet, Fransız ve Romen 
murahhas heyetlerinin teklif 

ettikleri şerait tahtında muha
rib bir filonun Boğazlardan 

geçişi Türkiyeyi herhangi bir 
devlet veyahud devletler grubu 
aleyhinde bir fark göstermeğe 
mecbur etmek neticesini vere
bilecektir. Mantık ve aklıselim 
lngiliz noktainazannın lehin-

dedir. lngiliz noktainazanna 
göre, bütün milletlere karşı 

Sahife a 

- ---
Son Telgraf Haberleri 

Bugün her tarafta zecri 
kaldırılması tcitbikatı 

tedbirlerin 1 Olimpyad 
başlıyor 

ltalyada büyük şenlikler - Askeri manevra haz1rlıkları 
Habeşistanda çetelerin taarruzları devamdadır 

lstanbul, 14 (Yeni Asır) 
ltalyaya karşı tatbik edilen 
ı.ecri tedbirlerin yarından (bu
gün) itibaren kaldırılması bak
kindaki karar ilgili makamlara 
teblig edilmiştir. Zecri tedbir
lerin kalkması piyasada hara
retli tesirler uyanihrmıştır. 
ltalyanın piyasamızdan mühim 
miktarda buğday, yulaf, arpa, 
bakla mubayea edeceği haber 
verilmekte; hatta tüccarları

za mühim .sipar"şler geldiği 
ilave olunmaktadır. Bu taleb-
rin artması karşısında fiatlerin 
yükselmesi ümidi çok kuvvet
lidir. 

Roma 14 (Ö.R)- Birçok In
giliz ithalatçıları ticaret neza
retine müracaat ederek ltalya 
ile normal ticaret münasebatına 
engel çıkarılmamasını istemiş-

Roma, 14 ( Ö.R) - Yarın 
[bugün) Avrupa devletlerinin 
italyaya karşı ekonomik muba
saralarının 241 inci günü, zecri 
tedbirlerin tatbik edildiği bi
rinci gün olduğu gibi, biltün 
Italyanlar Duçenin emriyle şa
faktan guruba kadar evlerini 
ve müesseselerini donatacaklar
dır. Bayrakların kaldırılacağı 

dakika bir radyo işaretiyle ha
ber verilecektir. 

Roma, 14 ( A. A ) - Yarı 
resmi mahafil lngiliz anavatan 
filosunun Akdenitden çekilme
sinin mantıki neticesi olarak 
Libyadaki ltalyan askerleri de 
geri çekilecektir. 

etmişlerdir. 

Diğer bir takım haberlere 
göre, Habeş çelelerinin taarru
zundanberi Adis - Abebs - Ci-
buti demiryolu münakalatı dur
muştur. Bu haberlerde Italyan 
mühendislerinin Habeşlerin ber 
hava etmiş oldukları köprüyü 
yeniden yapmağa çalışmakta 

oldukları ilave edilmektedir. 
Roma, 14 (Ô.R) - Cibuti

den bildirildiğine göre Cibuti -
Adisabeba demiryolunun faali
yeti Necaşi :zamanına nisb~tle 

fazlalaşmı~tır. Evvelce bu hat
tan günde ancak 300 ton mal 
nakledilirken şimdi nakliyat 
günde 8000 tondur. En faal 
günlerde ise bu miktar 22000 
tona kadar çıkmıştı. 

••• 
Hazırlıklarında 
alınan neticeler 
Bükreş. 14 (A.A) - Roman• 

ya ajansı bildiriyor: 
Türk olimpiyad bısiklet ekibi 

ile Romanya B. takımı (A. ta· 
kımı Pariste bulunmaktadır ) 
pazar günü 123 buçuk kilo
metre Bükreş - Gurigui yolu 
üzerinde karşılaşmışlardır. 

Kazım, Kirkor, Sudo ve 
Talattan mürekkep olan Türk 
takımı yarı§"ı kazanmıştır. 

Birinci Dime Braila 3 saat 
44 dakika 50 saniye, lkinci 
Kazım ayni müddet zarfmda 
ve bısildet farkla, üçüncü Sudo 
500 metre farkla, 4 cü T oncü, 
5 ci Kirkor. 

Türk takımı iyi bir intiba 
bırakm1ştır. 

ZENCiLERİN 
MUV AFF AKIYETI 

Nevyork, 14 (A.A) - Olim
piyadlar için yapılan seçme 
müsabakalarında zenci Corae• 
liuı Johnson ve zenci Dave 
OJbertten mükemmel bir stille 
2 metre 77 milimetre yüksek 
atlıyarak yüksek atlama dünya 
rekorunu kırmışlardı-. 

Çin' de 
Hala birbirlerini 

boğazlıyorlar 2 - Sovyet harb gemileri
nin barb esnasmda boğazlar

dan geçiıine dair olarak Sov
yetler birliği tarafından kabul 
edilebilecek bir uzlaşma bulun· 
maauu. 

tatbik edilecek yeni bir l~rdir. Bunlar ezcümle zecri 

Roma, 14 ( A.A ) - 20 ili 
30 Ağustosta ltalyamn cenu
bunda Napoli ve Bari kolordu· 
!arının iştirakiyle mühim ma
nevralar yapılacaktır. Daha 
şimdiden ihzari mahiyette bir 
takım manevralar icraıına baı· 
lamlacakbr. 

Kahire, 14 (Ö.R)- Mısır ve 
Sudan hükumetleri zecri ted
birleri kaldıran bir kararna
me neşretmişlerdir. 

Pekin, 14 ( Ô.R) - Bugün 
ansızın yeni bir dahili harb 
tehlükesi çıkmıştır. General 

Bana makabil lngiltere bu· 
günkü ve yannki mıntakavi 
anlapnalarla birbirlerine bağh 
devletlere ait gemilerin geçiı 
ıerbestiıini derpiş eden 23 ün· 
eü madde hakkında kat'i mu
halefetini muhafaza etmektedir. 

Pol Bonkur dün akf&ID aaat 
18,30 ela Montr6ye gelm;ı ve 
derhal Dr. Tevfik Rtııttı Araı 
ile g6rllpıifUir. Pol Bonkuru 
müzakerelerin son inkifafabn· 
dan malümattar etmiıtir. 

Diğer taraftan Litvinof da 
düa sabah Londradan d6nen 
ln~liz delegesi Rendel ile gö
rifmüştür. 

iyi haber alan mahafilin teyid 
eylediğine göre Türk ve Sovyet 
murahhas heyetleri araıında 
biç bir noktai nazar aYJ'!hğı 
kalmamıtbr. Şimdiki halde 
F ramız murahhas heyeti lngil
tere ile SovyetJer birliği ara-
81Ddaki noktai nazar aynhğım 
gtdermeğe çalışmakta ve bu 
buusta hakem rolü ifasına 

• 

Boğazlar mukavelenamesi an- tedbirlerden evvellCi ikrazlar 
cak Milletler Cemiyeti pak
bna bağlt bulunduiu ve 
mulUi•e1enameyi imza etmit 
veya ·etmemiş bOtlin milletlere 
karşı ayni muemeleyi gözettiği 

meselesinin hallolunmasım taleb 
etmektedirler. Dk ltalya mevye 
ve sebze kasalan bu akıam 
gece yarısı lngiliz limanlanna 
varmış bulunacak ve gece ya
rısından bir dakika ıonra ihraç 
müsaadesi verilecektir. 

. Roma, 14 ( A.A ) - Adi•
Abebadan gelen haberlere 
göre, General Gelesonun kıta
ab dün sabah Megayı lrgaloya 
bağlıyan Y avello tehrin; itgal 

Roma, 14 (Ô,R)- Habeşis
tanda general Delesko kıtaab 
ŞanpeJ mevkiini İfgal etmiı
lerdir. 

Cibuti-Adis Abeba bath üze
rinde münakalat iade edilme· 
miştir. 

Şen - Li - Kan kumandasın
daki ikinci Kanton ordusu ıi
maliprki istikametinde Nan
kin orduaile çarp~k içm 
hareket etmiştir. Nankin or
dusu Ku~ntung ve Kuanıi 
ayaletlerinin hududunda bu· 
lunmaktadır. 

takdirde devamlı bir kıymete 
malik olabilecektir. Eg" er yeni . .............................................................................................................................................................................. . 
~-=·~i:~: d:!:~··oı~: Kom,plo maznunları ya-1 Sirkeci hamallarının 
ba kıymeti kazanmayacağı afi- k d h d 
kirdır:....................... rın muhakeme edilecek çı ar ığı bir a ise 
Amerikada Ankara. 14 (Yeni Asır) - Reisicumurumuza karı• komplo 20 ki~i nezaret altına alındı .. 
Sıcaktan ölenlerin 
adedi yükseliyor 

Nevyork 14 (Ô.R) - Sıcak 
dalgasından Amerikada timdiye 
bdar glineı vurması, ihtikan 
ve hoğulma suretiyle 1626 kiti 
&lmiittür. Yalnız Mııigan dev
letinde 6lenler 365, Detroitte 
101 kiıidir. Sıaaklann mahsul· 
lere yaptaklan huarat ta 1 
milyar dolar tahmin ediliyor. 

hazırlamakla suçlu bulunanlar hakkındaki muhakemeye perıembe 
günü yeniden başlanacakbr. Nakzen görDlecek olan bu davanın 
suçluları Ankaraya gelmişlerdir. Kiffesi perıembe gOnO açılacak 
olan yeni celsede gayri mevkuf olarak hazır bulunacaklardır. 

F udbolcular olimpyad-
lara ~önderilmiyecek 

. latsnbul, 14 (Telefonla) - Olimpyadlara iıtirik etmek üzere 
hazırlanmakta olan takımlann vaziyeti mliıait görlilmediğindea 
futbolcuların Berline gönderiJmeıinden sarfınazar edildiği yolun· 
daki haberler teeyytid eylemiıtir. Binaenaleyh futbo!calanmız 
Berlin olimpyadlarına iıtirik etmiyeceklerdir. 

edeceğim. 

lstanbul. 14 (Telefonla) - Bugün (dün) Sirkecideki giimrUk 
bamallan pay taksimi yOzllnden idare heyeti ile aralarında 
mühim bir ihtiJAf çıkmıı ve 205 hamal idare heyeti odasına 
hilcum etmiılerdir. Hldise çok gürültülü olmuş ve zabıtanın 
müdahaleıini intaç eylemiştir. Polis kuvvetleri hamallan dağıtmıı 
ve hadisenin müşevviki olarak 20 kişiyi nezaret alhna almışbr. 
Zabıta tahkikata devam eylemektedir. 

Cenevrede fikri iş birliği 
komisyonunun toplantısı 

Cenevre, 14 (Ô.R) - Beynelmilel fikri iş birliği komisyonu 
dün toplanmış ve radyofonu meseleıile hususi tedris hakkın
daki kanunlann tevhidi meselesi göriişülmüştür. 

SAFI A§K 
- Hiç bir şey... Bu yığın

dan kurtanl~cak tek bir yilz 
iltica edilecek tek bir bakıt 
yok.. ihtıras, kötülük, gülilnç· 
lük, ·azamet bu ıııklar altında 
çirkin bir ıekilde kayna11yor. 
Bu kadınlann bir çoğu güzel-
4ir, halbuki .. Bu adamJann bir 
çoğunda san'at vardır. Lüks 
ve zarafet, zeka ve san'at bu
rada bol bol dağıblmıştır. Şu 
halde, neden acaba insan el
leriyle gözlerini kapıyarak kaç
mak ve bunu ışık altmda gör
düğüiçin neden sıcak yaşlarla 
ağlamak istiyor?. Ah! Lörans, 
sana doğru, bu akşam nasıl 
haykırdığımı bilsen büyüğüm, 
hakiki, sade, sıcak dostum 

Emmanüel g6z1erini kaldırı

yor, hülya Aleminden ç•kmışa 
benzeyen gül renkli bir yüz de, 
ay ışığile çerçivelenmıf aayıla
cak kadar garib ve bajıulu bir 
sarııinliğe bürünmüı saçlar 
altında yayılan tavus mavisi 
gözlere tesadüf ediyor. 

müsaid bir köşeıine yerleıib 
oturmutlardı. Emmanliel, gli· 
müt robu içinde daha bir ço
cuğa benziyeu, nefis küçük 
elleri, söz ıöylerken, ktıçiik 
glğlaleri &zerine konan bu 
kocaman g6zlerinde kendi en
dişesi gibi bir endite okunan 
bu ince vücudu karşısında gör
düğüne şaşıyor. Nihayet kadın: 

mıyan bu iki gecç, ayni za· 
manda birden, biiyük ağlAmak 
arzulannı anlıyorlar. 

SADAKA TSIZLIK 
Sekiz giln içinde üç def• 

lngiliz kadınını tekrar görmlltt6. 
Kibar Aleminde mutad olan 
riyakir randevularla 86zlqmiı· 
lerdi: "Pazartesi Düşese gidi-
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kimıe tebessüm etmiyecektir 
bile. Çünkü, kırk sene 
oluyor, bu Kontes meıhur 
•eıini ve vaktiyle belki güzel 
olan, fakat bugün bir hayalet
ten başka tutar tarafı kalmı
Yan kocamış gençlığini bu sa
lonlara zorla kabul ettirmiştir. 
Bunun sırrı ne mi?.. Devam 
etmiştir. Ne olursa olsun, bir 
dakika fasıla vermeden kendini 
yüklemiştir. Zira o dakika unu
tulmuş dakikası, ölüm dakikası 
olurdu... Gerçek Paris onları, 
ibtiyar develeri ne de çok se
viyor! 

Delice alkışlar tahayyülatmı 
kesti, müthiş bir ürperme ile, 
löransm sesini düşünüyordu. 

- Ne emsalsiz bir kudret 
kazanacaktı, o. ıahib olduğu 

hakiki kuvvet sayesinde! Ve 
bu manasız ve hakir ilmi, se· 
sinm dev cliaseai albncla eze· 
rek, ne çabuk hükmü albna 
alacaktı! 

Kendi kendine emniyet ver· 
mek ister gibi: "Bereket, bil
miyor ... ,, diye içinden fısıldadı. 

Cilve yaparak, kontes susa
dığını söyledi. Ve yatanlar, 
hep bir ağızdan, sevimli müla
hazalarla. adeta gözleri yaşa
rarak, atıldılar: 

- Susamı , oh!.. içecek! .. 
ah!.. 

Emmanüel son hükmünü 
• 

verdi: "Paris gülünçlüğün far-
kınd" değil. .. ,, 

- Gri gözlerini, endişe dolu 
gözlerini etrafında gezdiri
yordu. 

b . ' enım ... 
Matmazel Villetye yanına 

ğeldi: 

- Mösyö Landlen, işte iki 
caat var ki sizi her tarafta 
anyorum. müsaade ederseniz 
sizi, siz· nle tanışmağa çok he
vesi olan Lady Avillion Lan
treseye. sefirin karıllD& takdim 

Nefis Ingiliz kadmı, pek ha
fif bir yabancı şivesile söze 
başlıyor: 

- Sizden bahsedildiğini o 
kadar duydum ki ... 

H"\yret ediyor o: 
- Sahimi? .. 
Ve işte, salonun hayhuyu 

içinde konuşmağa başlıyorlar. 
Bir kaç söz içinde öğreni

yor-ki o umumiyetle ecnebi 
memleketlerde yaşıyor. Ken
disinden çok yaşlı olan kocası 
on beş güne kadar Pariste 
ona mülaki olacaktır. Evli ol
duğu iki seneden beri, doğ
duğu Hindistanı bir hastalık 
gibi öıliyor. 

liavle konusurken, budvann 

- Sizin şiirlerinizi o kadar 
ıeverim ki, diyor. 

Hafif ve sevimli sesi bazı 
mısra' arı fısılda yor. 

- Her gittiğim yerde, bu 
tiirleri beraber taşmm.. Bun
lar düşündürürler .. lstırab çek
tirirler bunlar .. 

Emmanüel hayretle: 
- Oh!.. lstırab çekmek? 
- Öyle ya, insan düşünün-

ce ıstırab gelir hemen, değil 
mi?. 

Ve işte gözleri birbirine ili
şip ve akşamın karmakarışık 
uğultusu içinde kaybolarak bir 
11ğınak gibi bu küçük odada 
yalnız kalan, biri dijerini tanı· 

yor musunuz?.. Ben, saat bqe 
doğru orada olacağım ... " Ve 

Düşesin konağında mOlikat 
olunca : "Çarşamba günii Vil-

lakuble tayyare meydan~na 
gidecek misiniz ?.. Ben mu-

hakkak surette gideceğim ora-
ya ... ,, 

Üçüncü görüşme sonunda, 
Lady Avillion Leantresay bir 
teklifte bulundu: 

- indiğim otelde, cumar
tesi günü, bana bir çaya gel
seniz son derece memnun 
eder"'iniz ... Yalnız ikimiz ola
cağız ve böyle itişib kakışma
dan daha iyi konuıabileceğiz .. 



....... 'fEln ASIR 

Evli bi~kadınl.?~~~ltı?.da S'?.n günlerin ~~h!~ ~idiseleri Mon-
1 

tuzaga mı duşuruldu? trode anl~şma un.ıdını kuvvetlendirdi 
21 yaşını dolduranlar için fuhşa 
teşvikin mevzuubahs olamıyaca

ğına karar verildi 
ismet admda evli bir kadını 

lnciraltına götnrüb orada bazı 
arat;acalarla görfittiirmekle zan 
altma alman Melahat, hakkında 
tutulan tahkikat e~rakiJe bir
likte mliddeizmumiliğe •erilmit 
ve •akbn gecikmiş olması ba
ıebile hakkında bir karar ve• 
rilmek üzere sulbceza hlkim
liğine se•kedilmiıtir. Sulhceza 
bAkimi Naci Erel Melllıatı ia
ti~•ab etmiftir. 

Melihat, arabacı Latif adında 
biri tarafından dövülerek ba
pdan yaralanmıt bir halde 
idi. 

Hlkimio suallerine cenben 
Mellhat demiftir ki: 

- ismet komşumuz idi. Ko
cam bir gh bana arkadaıının 
btanbula gideceğini ve karısı 
bmetin bizim e•imizde misafir 
kalacağını sByledi. Kocamın 
itimad ettiği bu adaman kan
sından ben de biç ppheye 
dltmedim. Ayaklanmcla roma
tizma vardır. O.aa için bergün 
bir araba kiral~yarak Balçova 
ılıcasına banyo almağa gider
aim. o gün ismet te be
nimle birlikte gitmek iste
di ve gittik. Banyodan dö-

nerken aramızda sebebıiz bir 
münakap ~ktı. ismet bana 
araba ile şöyle lnciraltına kadar 
bir gezinti yapabm dedi. Ben 
eve gitmek istedığimi a6ylediaa. 
Bunun için benlıole kavga etti. 
Kadınların aklı kısadır. Bana 
neden yapb bilmiyorum. 

Halbuki okunan tahkikat 
evrakında ismetin oraya g6tiı
rüld&ğil ve arabacalArla göriit· 
tiirtıldilğii yazılı idi. Henüz 35 
yaılannda ve şişmanca bir kadın 
olan Melahat hakkında hakim 
şu karan verdi: 

Hazırlık tahkikatının delilleri 
Melihab fuhıa vasıtalık ettiği 
ve ismeti yoldan çıkardığı 
kaoaatını vermekte ise de 
fuhp teıvik yirmi bir yaşı
nı bitirmif kadınlar için ka· 
nunen mevzuu babaolm17acağma 
ve her ne kadar hazırlık evra
kında ismetin 34 doğumlu ol· 
duğuodan bahsedilmekte isede 
bu kaydın müstenidab evrak 
arasında bulunmadığına ve Me
lahatin, ismetin 25 yaıım dol
durnuğunu a6ylemeıine göre 
bu cihetin tetkikine ve Mela
batin ıimdilik serbest buakıl
masına karar verilmiıtir. 

Lokarnocular Brükselde 
toplanabilecekler mi? 

Akdeniz karşılıklı yardım anlaşmasının 
bozulub boznlmıyacağı belli değil 

Londra, 14 (ô.R> - ltalyan 
cevabından sonra Brnksel Lo
karao devletl~ri konferansa 
meselellİ hakkında Londn, 
Paris ve Brüksel btildmaetleri 
arasında müzakerat yapalmak
tadır. Konferana ltalyam11 iş
tirikine başhca mani teıkil 
eden Akdeniz karıılakh yardım 
anl•..-lan mwleliae geraace 
bunların feshinin Londrada 
düıüniilmediil bildiriliyor. Yal
mz ıurası kaydediliyor ki bu 
anJqmalaıdaki faaliyet kaydı 

F rama tarafından ancak 
zecri tedbulerin ilgam tari
biae kadar malaafaza edil
diğindea yarm zail olacak
tır. Şu halde lngilterenin ba 
hususta Yerdiği teminat bir 
taraflı kalmaktadır.Esasen, zecri 
tedbirlerin lağvından sonra de
vam eden kararsızbk devresinin 
muhafaza edilmekte olaa bu 
anlaımalann dayandıjı bu ka
rarsızlık •aziyetinin ne zamana 
kadar devam ettiğini tayia et
mek İngiltereye aittir. Tabiidir 
ki diğer alikadar taraflar •n
lqmaya lüzum kalmadığı fik
rinde olurJarsa bunlar llğve
cLlmit olacakbr. Yunanistan 
bu fikirde olduğunu yarı rumi 

olarak bildirmiıtir. Şu halde 
T&rkiyenm ve Yugoslavyanm 
ne fikirde olduklarım 6ğrenmek 
kat.yor. Ba b6kmaetleria de 
bu meseleyi tetkik etmekte 
oldaklan zannedilmektedir. 

Paris, 14 (Ö.R)- Gazeteler 
Avusturya - Alman anlaşma· 
sına ve ltalyanm cevabına rağ

' men Brükselde Lokaıno dev
letleri içtima1nın geri bırakıl
mıyacağ.na zannediyorlar. 

Londra, 14 (A.A)- iyi ha
ber alan mahafilin sandığına 
göre, BraikHel konferansı ltal
yanın iştirak hususundaki imli· 
namdan dolayı talik edilecek
tir. Bazıları bu talikm ltalyaya 
baıka bir vaziyet takınması 

imk•D1aı Yereeeiiai llrlemekte 

isede talikin ~sıl aebebleri 
şunlardır: 

1 - lagiltere h6k6mdi Lo
karnoya dahil diğer devletler 
olmadan yalnız lngiliz Fran• 
sız ve Belçika aruıoda görüş· 
meler yapdma.nada tereddild 
etmektedir. 

2 - Zaman ile ltalya işti

rikiaia baflıca İÜ prtım temin 
etmek mllmkibı olacakbr. Bu 
prtlar Almanm iftirlld, Ak· 
denizde kartıbkh yardım ted· 
birJerinin kaldmlmasıdır. Şunu 
da kaydetmek gerektir ki Al
man hik6metinin Lokarnocular 
toplanbama ittiriki burada ha
kild bir muhalefetle karfdan-
1Damakta ve Akdeniz anlaş

malarının ebediyen denm ede
miyeceği kabul olunmaktadır. 

Siyasal rualıafil beş taraflı 
bir konreraasm yakında top
Janmaam temin içia çalıpaca• 
i•m limit etmekte ve koaferanan 
talik edilmesinin İtalyayı mat 
etmekten ziyade Roma Ye Ber
line konferama iıtirlk etmek 
fınatnu •ereceği kanaahm bet
lemekteclir. 

Brilksel 13 (A.A)- Vanze
land Akdeniz anlaşmalarmıa 
idameai dolaytsiyie ltalyaam 
Briksel konferansma ittirak 
etmekten imtiaaa kerine Br&k• 
selde dlrtler konfer•nsmı top
lamak haldaacla kendisine ~e
rilen vazifenin akim ka 'mıı ol
duğunu F raosa ve Ingiltere 
hükumetlerine bildirmiştir. 

Bu vaziyete bir sureti bal 
bulmak iiıere Pariı Londra Ye 
Brüksel arasında müzakerelere 
başlamışbr. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lzmlr Askerlik Şubesi 

Relsllğlnr,c.n: 

Şube emrinde bulunan mü
tP.kaid ve yaş haddini aşma· 
mış şube reisliğine elverişli ve 
dört buçuk sene hizmet ede-
cek subayların hemen lzmir 
Askerlik şubesİlle müracaat· 
lan~ 

Murahhaslarımız müzakerelerin tacilini istediler 
- Baş tarafı ı ına salııtede -

cemiyeti paktından ileri gelen 
tanhhüdlerin müstesna tutul
ması Sovyet Rusya tarafından 
i .tenilmekte, lngiltere ise harb 
halinde hasmmı, boğazlardan 
geçerek, Karadeaizde takib 
edebilmek hakkım istemekte 
idi. Bu nokta üzerinde de bir 
anlatma formülü bulunacağı 
limid edilmektedir. 

3 - Karadenizin barb ha
linde harb gemilerine kapan
mam kaydından miUeU~r cemi· 
yeti paktına veya mıntaka 
aktlanna mtitaallik taahbod
leria istiaoa edilmesi Sov
yet Rusya, Fransa ve Ro
manya tarafından iateailmekte, 
lngiJtere tarafından reddedil
mekte idi. lagiltere timdi boğaz l 
lana kapabJmaa1nda Milletler 1 
cemiyeti paktmdan ileri gelen 1 
taahhüdJer için istisna kabul 
etmekle beraber bu istisaanıa 
mmtaka paktlanaa teşmilini 
ıeddetmekte, zira mıataka 
paktJan hükümleriaia beynel
milel bir mukavelenin hüküm
lerini tagvu ed~mi1eceğiai 
ileri sürmektedir. 

Fransa, Rusya ve Romanya 
aralarıacbki hususi anlaşmama 
tatbikini milmküa kılacak bir 
formül baJmak için fikir teati
sinde bulunmuşlard1r. 

Türkiye ile Fransa araunda 
ayrıca bir pakt yıpılmasa we 
bu aureUe F ransamn ve Kara· · 
denizdeki dostlannın teskin 
edilmesi ihtimali bazı mahafilce 
ileri örülmektedir. 

4 - Boğazlar komisyonunun 
ilga•. Türkiye ile birlikte Ro
manya, Bulgı.riatan •e Yuna-
niıtan bunu istemektedirler. 
lngiltere ve Fnıasa akn fikirde 
bulundular. Fakat ba meselede 
dostane bir hal çaresi bulmak 
anaau ammaidir ve mltkillt 
çıkmıyacağı tahmin edilmek
tedir. 

Muhtelif delegasyonlar bir 
aalaşma formuKl hazarlamıılar
cLr. 

Montr&, 11 ( Ô.R ) - Pol 
Boncour Romanya hariciye na
zın Tituleskonun kaybubetinde 
Romanya delegasyoauna rİJuet 
edenKonbesko,Litviaof ve ingi• 
liz delegesi Randell ile ba sabah 
görlipnliftür. Koaferanma bu
gün öğleden sonra umumi bir 
celse akdetmesi kararlaıtanlmıı 
idi. Londra ile temas arzuamu 
bildiren lngiliz delegasyoaunun 
talebile bu umumi celse yapıl· 
IDBDUfbr. 

Milletler cemiyeti paktmdan 
ileri gelen taabhüdlere aid 
23 &nen madde hakkında Fran• 
sız delegasyonu bir uılaşma 
formlil& hazırlamaktadır. Fran
ıa bir harb halinde Karade
nizdeki dost de•letlerle mlna
kalihnı muhafaza kaygusanda
dır. Banan için T&rkiyenin 
dahil olacağı bir mıntaka pakh 
yapılması dOıünlilmektedir. 

lngiliz delt-gasyonu yeni mu
kavelenin paktta imza edile· 
ceği ümidindedir. Umumt celse 
yerine yapılan hususi milzake· 
reler neticeyi biraz geçiktirmiı 
olmaktadır. 

HARiCiYE BAKANIMfllN 
SÖZLERi 

Montrö 13 (A.A) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Konferansın bugünkü celse
sinde Doktor Tevfik Rüşt6 
Aras aşağıdaki beyanab okun
muştur: 

Teknik komitede Romanya 
delegesi hazırlamakta olduğu
muz beynelmilel nizama mü
tealJik imza ve iltihak uuUeri 

hakkında Türk delegesine bazı 
aualler sormuştur. Mesai arka
daşım Ye dostm Menemenci
oğlu bu sarih suallere cevab 
vermek keyfiyetini Türk heyeti 
murahhasa reiıeine bırakmak 
istediğioi aöyJemelde beraber 
farkh muamele meselesi h•k
kındaki noktai nazarımızı bil
dirmiştir. Romanya delegesine 
cevab vermek için herşeyden 
evvel hiik6metimizin Lozan mü• 
%akerelerine iştirAk etmiı olan 
devletlere ahval ve ıeraite •e 
Türkiyenın emniyeti icaphcnna 
daha uygun bir Boğazlar reji
mının tatbikini istiyen nota11 
verdiği andan itibaren ittihaz 
etmiş olduğu battı hareketi 
hulasa etmem llzımdır. 

Konferansta daha açıhş cel
sesinde de 96y1emekle mübahi 
olduğum Teçhile T6rlriye iki 
asırdanberi barb ve onun neta
yici zaviyesinden mütalla edi
legelen ~u geçıdi bu konfe
ransta medeni milletler arasm• 
da eyi geçinme bağı ve bir 
sulh rabıtası haline koymağı 
candan dilemektedir. 

Boğazlar için ebedi bir rejim 
derpiı etmek mevzuu bahis 
olmıyacağı gibi bayrak tefrik 
olunmaks111n bütün gemilere 
tatbik edilebilecek beynelmilel 
bir nizam münhasıran şu veya 
ba konferansta toplanmıı olan 
devJetJerin menafiine müstenit 
bir rejimde tesis olunamaz. 
Menemencioğlanun Cumartesi 

günil tetkik komitede uzun 
uzadıya aıılatbğı delillere tek
rar rucu etmek istemiyorum. 
Ancak aiı:den on dokuzuncu 
asrın ortalarındaaberi lbfüedete 
ve bu' da her zaman ayni dev
letleri temsil etmiyen mümziler 
tarafından ahval Ye şeraite 

göre tadil ve itmam veya ta
mamile tebdil edilmiş bir nevi 
kanuniyet veren mubteı·f bey
nelmilel ahkimım mütalea et• 
menizi rica ederim. 

Burada kurmak istediğimiz 
nizama diğer deYletlerin imu 
veya iltihaktannı açık bırak
mağı mahal olmadığı mlitalea
aandayım. Ba nizamm yavaı 
yavaı istimalden sakıt olan di
jerleri kadar roltlnü ifa ede
cegı ümidindeyiz. Diğerleri 
filen meriyette kaldıkları mftd• 
detçe ne kadar yolunda olmuı· 
larsa bu da o kadar yolunda 
olacakbr. 

Lozan mukavelesi akdolun· 
muısa ihtimal 1871 muahedesi
nin arbk bilkuvve mllessir ol
maktan çıktığı mntaleasiyle 
yapılmışhr. Bugün de bu 1923 
mukavelesinin tatbik edileme• 
oldağlınu dütiinllyoruz. Ve yeni 
ab•al Ye teraite uypa yeni bir 
nizam koyoyorUL 

Cumartesi glai1 TGrk dele
painin diter laer hangi bir 
devlete bizzat hazarlanmakta 
olan Yesika mucibince farklı bir 
muamele balıfetmek imkAnsız
lığını burada teyid etmekle be- 1 
raber şunu beyan ederim ki Tiir-

ahklmının cihanşumull&ğOne 

mızda bu beyanah kısmen ver
miştik. Resmi metnini ehem
miyetine binaen tekrar neıre• 
diyoruz: 

Montr&, 13 (A.A) - Konfe
rans bugün öğleden sonra 
ikinci bir içtima akdetmemit· 
tir. Konferans yana saat on 
altıda yeniden toplanacaktır
Umumiyetle bu toplanbya Mon
trö müzakereJerinin mukadde
rabnı tayin edecek derecede 
büyük bil' ehemmiyet atfolun· 
maktadır. 

Montrö, 13 (A.A) - Royter 
muhabirinin biJdirdiğine göre 
akpm yapaJaa hususi milkil~
meler sonunda Boğazlar kon
f eran11nda esuh münaziünfih 
meseleler üzerinde pek yakında 
bir an~aya vanlacağı sanıl
maktadır. Karııhklı yardım 
paktları hakkındaki kaydın 
terkedilPtesi pek muhtemeldir. 

MontrlS, 13 ( A.A ) - Ana
dolu AjaD81mn buusl muhabiri 
bildiriyor: 

Konf er ana bugün akdettiği 
12 inci umumi celeesinde lr· 
landa serbest devletiyle Kana
danm Londradaki fevkalide 
komiserlerinden gelen iki mek
tubdan bu iki meınleket hü· 
k6metlerinin Lozan rejiminin 
muhtemel bir değişmesine karp 
her tiirltı itirazdan feragat et· 
mekte olduklannı bildirmek· 
tedirler. 

Tiirk murahhas heyeti ehem• 
miyetli bir beyanatta bulan
maştur. Konferans bundan 
sonra tahrir komitesi tarafın
dan haıarlanan metinleri tedkik 
etmiı ve mukaddemenin met
nini !lahil deyJetlerin Karade
niıdeki emniyeti kaydının 
iliveıiyle tasvib eylemiştir. 

Romanya delegesi bu for
mülün kabulilnil Romanya mu
rahhas heyeti reisinin kat'i 
kabutnne talik edilmiştir. Bi
rinci madde geriye bırakılmıı 
eskiden 8çftnctl madde olan 
ikinci madde komiteye havale 
olunmuıtur. Eskiden dördthıctl 
maddeyi tefkil eden liçündl 
madcle tefenutta baza tadi
litla kabul olunmuştur. 

Eakidn beP.ci maddeyi tef
kil edıen dördüncil madde mu
vakkaten bbal edilmiı " tet
kiki komiteye havale olunmuş· 
tur. Beşinci ve altıncı madde 
mUnuebetiyle konferansta harb 
esnasında bazı müdafaa unsur
lariyle teclıi& edilmiı ticaret 
gemiJeri meselesi mevzuubahs 
olmuıtur. Bu me!lele Türk mu
rahba!I heyetinin ıimdiye ka· 
dar tasvib ediJen taraflann 
ibb11 hakkındaki itiraz ka1-
diyle teknik komiteye havale 
olunmuıtur. 

Montrö 13 (A.A) - laFliz 
murahhas heyeti mahafiliade 
tam bir sük6t mulaafaza edil
masine rağmen B. RendolHn 
bugün Londradan getirdiği ta• 
limatna nlap.a olclat-- ltre-
nilmiıtir. B. Rendoll ba Hbah 
F ransı& delegesi B. Ponsot üe 
girüımlftOr. B. Pol Boakar 
Ye Ponsot btı alcpm B. Ut
vinof ile görtıımüılerdir. 

kiye hazırlanmakta olan vesika ' 

binaen bu bapta iki taraflı an- ~----------... 
!aşmalar • ahdine hiçte lüzum 
garmemektedir. 

Binaenaleyh bu anlaşmalann 
ahde biç bir sebeb g5rmiyen 
ve bunu hiçte arzu etmiyen 
htıkt\metin bununla beraber 
meıiyette olacak nizamın çer· 
çevesi dahilinde olmak üzere 
istediği memleketlerle miima· 
sil an1aşmalar imza edebilmek 
hususunda Türkiyenin hukuku 
hükilmraniıinden mütevellid 
haklannı muhafaza edecektir. 

Yeni Aar - [)bkn sayı-

Bir rica 
lzmir halkevinden: 

Evimiz kitapsaraJIDI zen
ginleştirmek için lzmirde ve 
lstanbulda çıkan eski devre 
aid butün gazete ve dergi
lerin kolleksiyonlarını sahn 
alac-taz. Ellerinde bu çeşid 
kolleksiyonlan bulunub da 
satmak istiyenlerin Halkevine 
başvurmalan rica olunur. 

(S-6) 1-6 

Hergün--
---Birfıkra 

Yazan: Eczon Kemal Aklaş ................................. 

lçyiizü 
Hayatta rastladığımız ber

haagi bu hadise, vak'a veya 
vaziyetin dıtından g6r0nmiyen 
bir içyüzll vardarki hidiseyi, 
vaziyeti içinden tutup yakala· 
yan ve batlı başına o nzi· 
yet ve hadiseye bakim olan 
ekseriya işte o iç ytbd6r. ina
dına dışandan görümiyeo bu 
iç yilz vaziyete hikim olduğu· 
nu hiç söylemez, sakin ve rakid 
C>yle &yle g6rünmez bir halde
dir. Her hangi bir hidise ftl 
vaziyeti incelemek istiyenlerin 
ilk yapacaklan gözlerinin ront· 
ken lflğı gibi her yere girup, 
isin içini g6rebilmek kabiliye· 
tini kazandırmalan olacaktır. 

Dışandan g6r6nen ne güzel 
yüzJer, ne sevimli simalar, ne 
ne.,eli, ıabr insanlar vardır 1,; 
içleri kan ağlar, ne güzel ne 
ıann ne zarif genç kızlar 
vardır iri her biri birer bahar 
birer tiir Ye hayal timsali 
gibi g6rftn5rler, hayatta öyle 
şık 6yle ince o kadar nezih 
görilnen insanlar vardır ki dış 
y&zleri b&yle olmalarma rağ
men iç ytizleri ne ş.khr ne de 
ince, ne nezihtir ve ne de edibi 
Hayattam klm almış, tabir 
caizse feleğin çenberinden geç
miı ne insanlar wardır ki dış yiiz
lere bakarak hüküm ve karar 
vermenin hatalarile hayata karşı 
almilşttirler' onlar msanlann iç 
yüzlerini görmek ve o içyüzle
rile görüşmekten zevk alırlar.içi 
dıp bir insanlar b&yle insan sar
rafıannı ilk hamlede şaprtan tip 
lerdir. içi dışı bir adam bugün 
turfanda bir insan tipi gibidir. 
Tabiat insanların içyüzlerini 
dq yibleri gibi meydanda her• 
kese görftnen bir yüz yapsaydı, 
ne olurdu hikmetiuden sual 
olunmaz ki, b&yle istemiı bayle 
olmuştur. Hayırhsı olsun •. 

••• 
Küçük haberle 

0.11111 encUlnen toplandl 
Viliyet clai•I -encümeni dh 

atleclen enel vali FaıdtG&leç'ia 
bafkaalatıada topla._.," baa 
kararlar ••fbr. 
1'1•rl 11181111 ............ 
Şehrimiz Emniyet direktlr

lftil idari kısım reialiğine ta
yin edilen Çanakkale merkeı 
memura Fethi lzmire gelmit ve 
yeni nzifesine başlamııbr. 

Futlu,ıa mOcadele 
Fuhat ve fubut yüzfhıden 

bulapn bastahldarla mtıcadele 
komisyonu dtln ahbat mödUrltı
ğünde mlidür doktor Cevdet 
Saraçoğlunun baıkanbğında top· 
lanmıı ve bazı kararlar alın· 
mqbr. 

Umanlflebneslnd• 
l .imaa iıletme idaresi müdilrll 

Hatmet. idarenia tersanesine 
giderek bazı teftiflerde bulua· 
muıtur. 
Adllye ·veklletlnln emri 

Ceza evleri memur. ve müa
tabdemleriaden bazılannın va-
zifelerinden hariç diier adliye 
ifleriade çahıtınldıkları görül· 
miftilr. Adliye Vekiletindea 
ıebrimialeld alikadarJara gele• 
bir emirde bu fibiler için bir 
liate hazırlanarak V ekiletin 
tasdikine arzolunmasıoı ve on· 
dan aonra diğer işlerde kulla· 
nılmaları bildirilmiştir. 

Bir kadını yaralayan 
Menemende Abide admdı 

bir kadını tabenca kurşuniylt 
boğazından yaralayan Ali oğlu 
Ali ağlr cezada bir ay beş gOn 
hapse mahkum edilmiştir. 

Bıçağı ahndı 
Karşı yakada Soğuk kuyuda 

Hasan oğlu Mahirde bir bıçak 
g&rnlmüı ve zabıtaca alınmııtır. 
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Berlin, ma 
ondranın • 

azıy 

yen· den kurulan Avrupada 
gazetele, i 

ittifaklar etrafı da F ra SıZ 

heyecanlı neşriyat yapıyorlar 
Paris 14 (Ô.R) - " Paris· 1 Almanya - Avusturya anlaşma-

Midi" gazetesi Alman-Avustur- sından istifade edecek yegane 
ya anlaşması münasebetiyle taraf Almanyadır. O Almanya 
bugün şunları yazıyor: ki askeri kudretini yeni-

" Berlin ve Romadan zafer den tesis etmiş , ve milleti 
Jeslcri yükselirken lngiltere 
§aşırmış bir vaziyettedir. Lon
dramn bu husustaki vaziyeti 
pek karışıktır. Gazeteler ala
bildiğine münakaca etmekte ve 
fikirleri arasındaki tezadlarm 
logiJiz umumi efkarının ne ka
dar şaşırmış olduğunu göster
nıektedir. 

Bazı gazetelerin fıkrince Avus 
lurya - Almanya paktı Musso
İininin bir hezimetini kaydet-
mektedir. Diğerlerine göre 
ise bu anlaşma ltalyanan 
tavassutuyla yapıldığından Ro-

1 - Fransa· Sovyct Rusya· 
lngiltere-Belçika ve lcüçi.!k an
tant (Çekoslovakya, Romanya, 
Yugoslavya) 

2 - Almanya ve Lehistan 

J 
yani Franoanın dört m;s!i hal
kım temsil etmektedir Yeni 
antant Fransayi merkezi Avru
rupadaki müttefiklerinden ve 
Rusyadan tamamile ayırmakta, 
Çekoslovakyayı ise hemen 
tamamiyle muhasara etmek
tedir. 

Paris. 14 (Ô.R) - "lntransi· 
geant,, gazetesine göre AJ.:nan 
Avusturya iti'afı Viyanada pek 
az kimseyi memnun etmiş-

f 
tir. Avusturya nazilerioin bir 
kısmı bu anlaşmayı nasyonal 
sosyalizm için bir zafer ve 
Avusturyanın nasyonal flosya-
listleştirilmesine bir mukaddeme 
sayıyorlarsa da radıkal naziler 
Avusturyanm dcıbili işlerine 
müdahale etmemek lrnrariyle 
Avusturya nazilerine ihanet 
etmekle itham ettikleri Hitler-

ma hükumeti için bir mu- den memnun olmamışlardır. 
vaffakıyettir. Başkaları da- Fıansızlan koıkufaıı Alman hazıruldallndan Sosyalist ve komünistler tabii 
ha ileri giderek ltalyamn Führerin çelik iradesine ta- 3 - ltalya, Avusturya ve memnun değillerdir. Kralcılar 
kat'i bir zafer kazandığını ve bi bulunmuştur. O Almanya Macar"stan. da memnuniyetsizliklerini giz-
eski "ittifakı müselles" i, yeni- ki azm ve karar sahibi tehdit- Şimdi ltalya ve Almanyayı lemiyorlar. Avusturyanm istik-
den kurduğunu yazıyorlar. Ni- kar bir diplomasiye maliktir, birbirinden ayıran bir şey kal- laline Almanyanın riayet ede-
hayet diğer başkalarının fik- Ren mmtakasmı, Hliguland mamışhr. Bunun için Lehistan- ceği kaydı ne Almanya ve ne 
rince de bu anlaşma merkezi adasmı, hulasa Versay muabe- Almanya - Avusturya-Macaris· de Avusturya tarafından şim-

k h 1 diye kadar resmen ilan edil-Avrupada vaziyeti degw iştirmi- desinin eski müttefikler hesa• tan-ltalya tc bir grup a inde 
memiştir. yecektir. Bu, fta)yan - Alman bmn teminat olarak istihkam birleşiyorlar ki bunun, Fransa-

Ga yri memnunlar sırar.:ına 
rekabeti üzerine muvakkat bir yapJmasını menettiği her yeri mn dahil olduğu gruptan aşağı katolikler de dahildirler. Ya· 
perde germekte- ve Avustur- yeniden tahkim etmişt r. kalır yeri yoktur. hudiler ise panik halindedirler. 
yanın büyük olan dahili güç- Paris, 14 ( Ô.R ) - "Paris- Bu yeni antant 1303400 ki- Bu şerait dahilinde anlaşmadan 
lüklerini izale ~tmemektedir. Soir" gazetesi yazıyor : Düne lometre murabbaı mesahasında memnun olan Avusturya aha-

" Birbirine zıd mütalealardan kadar Avrupada 3 devlet gu- yani Fransaoın iki buçuk misli lisi yüzde mühim bir mikyas 
çıkan biricik netice şudur: rubu vardı : genişliğinde 155 milyon nüfusu, teşkil etmemektedir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yunanistanda 
eta sas'ın ltalyaya 
gideceği yalandır 

Atina, 14 (A.A) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Yunanistanm dört muhrib 

siparişi için bir lngiliz şirket 
ile yaptığı mukavele şirketin 

anlaşma haricinde teklifler yap-• 
masından dolayı fesholunmuş-

tur. Hükumet lngiliz inşaat şir
lcetlerini yeniden münakasaya 
davet etmiştir. 

Atina, 14 (A.A) - Anadolu 
ajansımn hususi muhabiri bil
diriyor: 

Elefteros Antrepos gazetesi, 
Başbakan Metaksas'ın ltal-

yaya bir seyahat yapacağını 

yazmıştır. Başbakan bu haberi 
kati olarak tekzib etmiştir. 

Yazan : Tok Dil 

Fakat bu sırada; dışarıda j 
bir gürültü oldu, konuşmalar 1 
peydahlandı ve içeri giren bir 
Harem ağası, yerlere kadar 

eğilib, Valide Sultanın; Cinci
nin kucağından kaçmasını göz 
ucuyla seyredib: 

- Devletlu Sultanım! Hoca 
efendiyi hünkar aratmış, bura
ya geldiğini duyoouş, çabuk 

İstiyor, Cinci hocanın burada 
olduğunu duyunca hatta siz 
devJetlumu dahi beraber iste
nıiş. Anamı göreceğim, benimle 
bir olsun o-avril demis. 

Pariste Cumuriyet 
bayramı şenliklerinde 

Geçit resınine 222 tayyare iştirak etti 
nutuklarda hükumetin icraatı anlatıldı 

paris, 14 (Ô.R) - 14 tem
muz Fransız milli bayramı mü
nasebetile mutad olan askeri 
geçid resmi yapılmıştır. Bu 
geçide 222 tayyare iştirak et
miştir. 

Paris, 14 (Ô.R) - Öğleden 
sonra yüz binlerce halk tara
fından halk cephesinin zaf e
rini tes'id için büyük bir ge-

çid resmi yapılmış, insan 
hakları cemiyeti başkanı Victor 
Basch ve başbakan Leon Blum 
tarafından hükumetin icraatı 

Tefri a No: so 

. . . . . . 
Valide Sultan, bu felaketle 

oğluna sokulmak; Cinci boca, 
bu felaketle tekrar paye ala-
bilmek sevdasiyle her şeyi unu
tub ha:ıırlandılar. 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

Kucağında çırçıplak bir ca
riye sarmaşmış, kavuğu bir ta-
rafta, kuşakları çözük deli lb
rahimin kerşısında el pençe 
divan durub, boyun büken Cin
ciye, deli lbrabim: 

- Gel bre! kodoş!! gel bre 
Karpuz kıvefetli herif!. 

hakkında nutuklar verilmiştir. 
Paris, 14 (Ô.R) - Askerin 

geçit resminden sonra bazı sağ 
cenah teşekkülleri Şanzelize 
caddesinde alay halinde nüma
yişe kalkışmışlarsa da süvari-
ler tarafından dağıtılmışlardır. 

Paris, 14 (Ô.R) - Mebusan 
meclisinin 1 ağustosta yaz ta-
tiline gireceği bildiriliyor. "Ma
tin,, gazetesine göre başbakan 
Bum meclis tatiline girmezden 
önce verilmiş olan bütün kanun 
layıhalarının intacını istiyecek
tir. 

Söyle bakalım lslambolu salw 
lıyan ha:lgİ ifrit cindir, peridir. 
Bunlau sen b'.lirsin! söyle baka
yım, yoksa boynunu Kara Ali
nin ipine atarım.. Yoksa sen 
mi lslambolu sallatbrıyorsun ? .. 
Diye haykırdı, korkusundan tir 
tir titriven Cinci; ne yapacağını 
şaşırmıştı. 

- Hünkarım, Sultanım, Pa
dişahım, devlt:tlum! 

Diye yere kapaoıb ayakla
rına yüz sürdü: 

- Bunu Cinler yapmıyor. 
Size bütün Cin ve Perilerim 
hizmetkardırlar. Ancak :zah sa-

1 Alman heyeti 
. Romada neler yapacak 

Paris, 14 (A.A) - Övr ga· 
zetesi Romadan istihbar ediyor: 

Bir müddet evvel Romaya 
gelmiş olan Alman askeri heyeti 
bazı teknik meseleler hak
kında bir itilaf vücude geti
rilmesi ıçın müzekerelerde 
bulunacak ve erkanı harbiye
Jer arasındaki mukavelename
ler hakkında görüşecektir. 

Yarı resmi bir menbeden 
öğrenildiğine göre, ltalya 
Laval'ın Romada imzalamış 
olduğu Roma itilafnamclerin
den pek az sonra general Ga
me1inin Fransa namına ltalya 
erki\nı harbiyesiyle akdetmiş 
olduğu itilaflara tekabül ede· 
bitecek itilafları tetkik etmek 
arzusundadır. 

ltalyanın Almanya ile de 
Fransızlarla akdetmiş olduğu 
itifafnamelere mümasil itilafname· 
ler aktedrceği zannolunmaktadır. 

hanelerini muhafaza ederler, 
bu bakiri pürtaksir ancak on
ların size yararlı olmasına çalı· 
şıyor, ne çare ki kehrü kazabı
nız bana haksız olarak sadır 
olmuştur. 

Deli kükredi: 
- Kahrü kazabım mı sana 

haksız oldu, demek sen haklı· 
sın, ben haksızım öyle mi? 

- Haşa! 
Diye bir kat daha titriyen 

Cinci tövbe istiğfar edib yaİ
varırken, Valide Sultan arka
dan seslendi: 

lbrabim dedi. lbrahim .. 
Sen ananı ihmal ediyorsun, 
ben senin canın ve saadetin 
için çalışan, sana südümü helal 
diye veren bir anayım .. Dinle! 
Senin ayaklarının dibinde bir 
köpek gibi zelil olan Cinci, 
demin bana, sana söyledikleri
nin aksini açmıştı. 

Bu hırçın sözleriyle oğluna 
sokulan Kösem Sultan, oğlunun 
kucağındaki çıplak cariyeye 
2Özünü dikerek: 

e a il 
re e a 

Perşembe günü Montrö'ye 
dönmesi oekleniyor 

. 1 

lıtüllsko 

Montrö, 14 (Ö.R)- Romaııya 
dış işleri bakam Titü!esko per
şembe günü Montröye dönmüş 
bulunacaktır. Bükreşte Montrö 
konferansıyle alakadar si}asi 
vaziyet hakkında şu malümnt 
alınmıştır: 

Vaziyet, Tituleskonun başba
kan Tataresko ile mülakah 
neticesinde müsait şekilde de· 
ğişmiştir. Tıtüleskonun Montrö
den beklenilmiyen avdeti ken
disile başbaknn arasında dahili 
son bfıdiseler hasebiyle çıkan 
sui tefehhümle alakadadır. 

Ş"mdi temin edildiğine göre 
Titülesko istikbalde hükümetin 
dahi!i siyaset ndeki hareketinin 
harici siyaset sahasındaki ha
reketle dahn sıkı bir ahenk 
dahilinde cereyan edeceği ve 
Romanyanın harici siyase
ti}'le telifi mümkün olmı

yan bazı ibtisnsların uyan· 
mnsına meydan vermiye
ceği hakkında teminat almıştır. 
Bu dahili siyaset kabine mec-
lisinin gelecek içtimaında knt'i 
olarak tayin edilecektir. 

--~~~----~;c;:~•lıı-ı'!0~~~·~·~9~4 ....... ----~~---n 

J Vaziyet n~ilterey· düşündür ııeğe başJaıııış 

d ·· st raplar a 
ahudilerin mücadelesi ___________ ..._. . .__ ...... ~------------

y ah udiler en rahat ltalyada mıdır? 
Londra, 14 (A.A) - Royte

rin La Valetteden bildirdiğ;ne 

göre. yeniden üç lngiliz taburu 
bu sabah Filistine doğru hare
ket etmektedir. Bu suretle nor
mal vaziyette iki lngiliz taburu 
bulunan Filistindeki lngiliz 
kuvvetlerinin mecmuu 11 tabu· 
ra çıkmıştır. Filistinde nizamı 

temin için aynca motörlü kıt'a
lar, hücum arabaları, muavin 
kıtaat ve mühim mıktada tay
yarede bulundurulacakbr. 

Kudüs 14 (A.A) - Royter 
bildiriyor: 

Dejerin yakınında Araplarla 
lngiliz askerleri arasında çar
pışmalar olmuş bir lngiliz ne
feri hafif yaralanmış ve 7 Arap 
ölmüştür. 

Kudüs, 14 (Ô.R) - Flistin 
arapları için iane toplamak 
üzere Mısıra giden heyet avdet 
etmiştir. Şimdiye kadar 5500 
Mısır füası toplandığı bildiril
mektedir. 

Kudüs, 14 (Ö.R) - Royter 
Ajansının istibbanna göre ka· 
rışıklıklardan şimdiye kadar 
ölenlerin sayısı 150 de:ı fazla
dar. Bunların 25 i İngiliz tebaası 
ve 41 i yahudidir. Yahudi em
lakine yapılan zarar mıktarı 
200 bin lıra tahmin ediliyor. 

Roma, 14 (Ö.R)- Kudüsten 
bildiriliyor : Filistin siyasi ma
hafilden haber alındığına göre 
lngiliz kabinesi şu son günle~ 

- Hoca; senin hep böyle 
hallerinden afatlar doğduğunu 
söyledi. Halbuki senin gibi genç 
bir evlada, bir Padişaha layık 
olan şey ancak eğlenmektir. 
Sen bana, sana güzeller sunan 
anana hiyanet ettin de uzak
laşt1rdın .•. 

Deli lbrabim cariyeyi kuca
ğından silkib anasına atıldı. 

- Ana! diye haykırdı. Ku
surların çoktur senin amma ba
ğışlıyorum anahğma ... Fakat şu 
şartla ki bu Cinci hoca ile gö
rüşme.. Bu Cinci hoca alemin 
dediği gibi bir maskara imiş .. 
dedi. 

Deli Ibrahimden bu affı alan 
Valide Sultan oğlunu kucağında 
sıkarak: 

- Oğlum! O da korkusun
dan yapıyor. Fakat bu yalan-
cıyı Saraya sokma! Uzakta kal
sın, canını kendi cinleri alsın .• 

Deli lbrahim anasının kolunu 
tutarak: 

- Peki dedi. Sen sordun 
mu Cinciden zelzelenin hik
metini? 

- Sonu rar -

de Filistin vaziyetini ciddi 
olarak tetkike mecbur olmuştur. 
Şimdi göz önünde tutulan me

sele cinayetler, lrnrışıklıklar, 

asayişin muhafazası gibi ma
halli mesele'er değil, lngiliz 

mandasının istikbalidir. 
Öğrenildiğine göre kabine 

erkanından biri meselenin mü-

zakeresi için hükumetin bir 
hukukçular komitesi toplan

masını bile teklif etmiştir. Bu 
hukukçuların verecekleri karar 
15 eyliilde toplanacak manda

lar komisyonu tarafından tetw 
kik edilecektir. 

Hnbeşistanda ltalya tarafın
dan ilhakı üzerine Flistinin 
Akdeniz meseleleri karşısın· 

daki vaziyeti de ayrıca görü· 
şülecektir. Filistin rejimi kat'i 
bir şekil almadıkça bu memle-

kette vaziyetin vahametini mu· 
hafaza edeceği kanaatı Londra

da hasıl olmuştur. Filhakika ln
giltere Araplarla Yahudilere ek
seriya birbirinin zıddı olan va
idler yapmış bulunuyor. Bu 

hukukçular komitesi Filistini 
mandaya tabi bir arazi yerine 

bir müstemleke yapmak ihti
malini tetkik edecektir. 

Roma, 14 (Ô.R)- Kudüsten 
öğrenildiğine göre Yahudi mu-

haceretinin şimdilik men'i hak
kındaki haberler tamamile esas· 

sızdır. lngiliz hükümeti bu hu
susta hiçbir tedbir almamışbr. 

Esa~en böyle bir karar Yahu
dilere karşı yapılmış vaidlenn 

yerine getirilmemesi demek 
olur. 

Roma, 14 (Ö.R} - Filistinde· 
ki Syonistlerin reisi Varşovadı 
mühim bir nutuk vermıştir. Bu 
nutuk Kudüste ibranice çıkan 
Yahudi gazeteleri tarafından 

tefsir edilmektedir. Bu nutukta 
syonistlerin reisi ltalyadan tak-

dirkar bir şekilde behsetmit 
ve lngiltereyi lenkid etmiştir. 

Diğer taraftan Syonist gazete
lerle Italyaya hücum etmeme· 
]erini de tavsiye etmiştir. Ez. 
cümle demiştir ki: 

"ltalyada yahudiler çok iyi 
görülür. diğer her memleket
ten daha iyil., 

Bu siyonist reisi halyanın 

Balfoir beyannamesini kabut 
etmiş nadir memleketlerde11 
biri olduğunu da söylemiştir. 
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ney·· r .. mesi bekle • ZI e ha • 
···············································································································································································: 
E Bir taraftan Montrö boğazlar kor,feransı, diğel" taraftan Cenevre'de konuşmaları devam edeceği : 
E ortaya çıkan Danzig meseleleri ön planda yer alan siyasi hadiseler arasına girmiştir. lngHlz su
E allerine henüz cevab vermiyen Almanya'nın Danzlg işini r endi arzusuna göre halden sonra cevab 
E vereceği ve hatta olimpiyadlardE.n sonra bir harbın başhyacağı şayfaları Danzlg'in miHetlerarası, 
~ ehemmiyetini anlatmalıtadır. Bu yazllar, tUrlU görüşleri bir araya toplamıştır : 
=·······················································:·····:······:·~········~····:······:~·······~······~·~··············:···~···············:··:·······················:··· Son posta ile gelen lngilizce ziler şebırde uçte ıkı ekserıyetı gılız mümessılı de seçılmış Danzıg,ın Almanların elıne 

gazeteler, Dantzi~ meselesi ile ele geç~r~me~işlerdi_r. . . hulunuy_o~. . . . geçmesi Leh de~iz mahrecini 
uğraşıyorlar. Makaleler, tabii Danzıg dekı nazılerın şefı Danzıg dekı MıJletler Cemı· Almanların keyfıne bırakması 
her gazetenin takib ettiği mes- bunu tamamiyle açığa vurmuş, yeti yüksek komiseri, Lester, demek olur. Esasen bu sebeb-
)eğe göre bir takım fikir ve "eğer ortada Milletler cemiyeti başındakilerin lngiltere ile bil- Jedir ki Lehler Gdinya,da ikm-
mütalaalar ihtiva ediyor. bulunmasaydı, nazi partisi bas· tün alakalarını kesmek iste- ci bir liman tesis etmişlerdir. 
DEVLi HERALD NE DiYOR? kın çıkar başka partiler kal- dikleri lrJanda serbest hükiı- - Eğer Greiser'in söy-

6 Temmuz 936 tarihli DeyJi mazdı,, demiştir. metinin vatandaşlarmdan biri- !ediği sözler mahaJJi gazeteler 
Herald gazetesi " Dantzigde Bu tehlükeli vaziyetten alı- sidir. Dublin'in en büyük ar- tarafından istismar edilirse ve 
buhran ,, başlığı altında yaz- nacak bir takım açık dersler zusu Belfast'ı birleşik bir lrlan- .Greiser'in bütün Alman hissi-
dığı bir başmakalede diyor ki: vardır. da içerisinde görmek olduğu yatına tercüman olduğu hak

Da11zıgden 

"Almanyanın uşağı olan bü
tün gazeteler, Milletler Cemi
yetinin Dantzigdeki yüksek ko
miserini geri çekmesini isti
yorlar. 

Bu suretle Hitler'in bun
dan sonraki enternasyonal ma
cerasının ne olacağı anlaşılmak
tadır. Şimdiki hedefi Danzig 
serbest şehridir ve taarruz ha
zırlanmıştır. 

Bu yı ın bitmesind~n önce 
Milletler Cemiyeti, ya Danzig
deki otoritesini artıracak, ya· 
but oradaki komiserini çeke
rek, muahedelerle tekid edilen 
mecburiyetJerini bırakarak Dan· 
zig şehrinin üçüncü Rayh'a 
kahlmasını sessiz, sadas1z kar
şılıyacakbr. 

Büyük harptan sonra Lehis
tan, Vistül havzasında kendisi 
için en elverişli deniz mahreci 
olan Danzig'in kendisine ve
rilmesini istemişti . Fakat 
müttefikler, Danzig ahalisi es
kidecberi Alman olduğu için 
bu ilhaka razı olmamışlardı. 

Bunun üzerine bir muvazaa 
yapıldı. Danzig'in dıı sıyasası 

ile gümrük işleri Lebiıtana 
verildi. iç idaresi için Milletler 
Cemiyetinin garantisi albnda 
demokratik bir hükumet ku
ruldu. Ana kanunu yapıldı ve 
bunun değiştirilebilmesi ıçın 
Danzig senatosunun üçte iki 
ekseriyeti şart koşuldu. 

Bu vaziyette Milletler Cemi
yetinin oynadığı rol Almanları 
öfkelendirmekte ve Bav Lester 
bir pürüz telakki edilmektedir. 

Fakat neye? Onun orada bu
lunması Naziliğiu Danzig'e uza
masına oradaki partileri ezme· 
sine mani olmaktadır. Onun 
orada bulunması yüzünden na-

bir giiliitıiiş 

Evvela Alman hükumetinin 
verdiği her hangi bir söze 
güvenilemiyeceği, sonra on iki 
ay önce Danzig ana kanununa 
hürmet edileceği hakkındaki 

vaide itimad e&lemiyeceği 

meydana çıkmıştır. 
Sonra Mussolininin tecrübesi, 

her tarafa yayılmıştır. Buna 
karşı Milletler Cemiyeti ya va
ziyeti kuvvetlendirmeli, yahud 
büsbütün tahtından inib çekil
melidir. 

Gene aynı tarihli Dey!i Meyi 
gazetesi de aynı mevzu üzerin
de ve "bizi alakadar etmez,, 
başlıgı altında şu makaleyi ya
:ııyor : 

Danzig meselesi de Cenev
reden fırlıyarak Avrupanm ba· 
şına derd olacak gibi görünü
yor. Bu serbest şehir mesele
sinin sert sözlere ve hidddetli 
tavurlara sebeb oluşu, birinci 
hadise değildir. Muhakkak olan 
şudur ki bu şehir, Milletler 
cemiyetinin vasiliği altına ko
nuldu konulalı orada bir ra
hatsızlık ve sükünetsizlik eksik 
olmamıştır. 

Büyük Britanyanm Danzig 
ile hiçbir alakası yoktur. Bu 
memleketin o uzak Ballık 
şehriyle hiç bir ilgisi ola
mıyacağı gibi lngiliz milleti de 
onun istikbali hakkında tama
miyle lakayttır. Eğer naziler 
burasını Almanya adına kaza
nacak olurlarsa burada kimse 
aldırış etmez. 

Ne yazık ki, Büyük Britan
ya, Milletler Cemiyeti ile ala
kası yüzünden bir çok ihtilaf
lara karışmak zorunda kal
mıştır. 

Bu hususta tahkikat yapa
cak olan üçler komitesine in· 

halde bir irfanda vatandaşı, fonda söylediği söz doğru ise 
Danzig'in Almanların elınc oradaki yübsek komiserin mev-
geçmesine bütün l uvvetile karşı kii güçleşecektir. 
duruyor. Her halde bu adamı Eğer vazivet bu değilse, 
Dubline göndermek daha muv3- Alman hükumeti, bu bareket-
fık olacaktır. DevaJ~ra taraf- lerle Milletler cemiyetinin hü-
tarlarmdan birisinin Danzigde cuma uğradığı kanaatını izale 
hakem vaziyetinde bulunması edebilir. Yok, böyle değilse, 
kadar tuhaf birşey yoktur. Hitler'in sulh için çalıştığı 

Danıig serbest şehri, Avru- yolunda söylediği sözlere ina-
pada Milletler Cemiyetinin ya- nanların umudları adamakıllı 
ratmış olduğu bir barut de- kırılacaktır. 

posudur. Fölkişer Beobahter gazete· 
"Danzig gerginliği,, hakkın· sine Cenevreden yazılıyor: 

da bir makale yazan 6 temmuz Dantzig halkının büyük ço• 
tarihli Deyli Telegraf gazetesi ğunluğu nasyonal sosyalist ba-
de diyor ki: reketine uyduğu tarihtenberi 

Ahalisinden yüzde 96 sı AJ- yani üç yıldanberidir ki, nas-
man olan Danzig şehrinde ya- yona) sosyalist hükümet me-
pılan Alman propagandası, üç- murları, Cenevre birliğini ko· 

te iki bir ekseriyet temininden 
aciz kalmıştır. Bu ekseriyet, 
elde edilebilseydi, o zaman 
hükümet şeklinin değiştirilmesi 
bahse mevzu olabilecekti. 

Bütün hu vaziyet, Ce· 
nevreye Bertin üzerinden gi-
den Greiser'in Milletler Ce
miyetinde yaptığı hareket
lere bir mazeret olmazsa da 
bu hareketleri izah edebilir. 

Bu hareket karşısında bütün 
vakarmı muhafaza eden Mil· 
letler Cemiyeti asamblesi, va· 
ziyeti yerinde tetkik etmek 
üzere bir komite seçmiş ve 
Greiscr'in bütün hücumlarına 
hedef olan Lester'e de eski 
itimadını muhafaza ettiğini bil
c\irmiştir. 

Bütün bu alınan tedbirler, 
ne olursa olsun, Almanyanın 
Versay hükümlerinde yeni de
ğişiklikler yapmak fikrine ol
duğunu ört*'"''""· 

Alma11 kuvvet/eıi 

miseri iJe hoş geçinmek için 
ellermden geleni yaptılar. 

.,Hatta, mes'uliyeti müdrik DaLt· 
zigliler kaygılanarak, kendisini 
ikaz ettiter. 

MiUetler Cemiyeti muteme• 
dine, tuttuğu yolun yanlış o~
duğu her vesile ile söylendi. 
Nasyonal sosyalist hükümeti, 
halkın menfaatlerini gözetmeği 
üzerine almış olan komiserle 
mesai teşrikinde bulunmayı dur· 
madan ileri sürdü. Fakat bütün 
bu teşebbüsler akim kaldı. Mü
nasebetlerin normal bir şekle 
sokulmast için yapılan müra
caatlar dinlenilmedi .. 

Halbuki, Dantzig'deki muha· 
lefet klikinin her türlü sabotaj 
teşebbüsünü Milletler cemiyeti 
komiseri seve seve dinledi. Bu 
komiser, nasyonal sosyalistlerin 
hiç münakaşa götürmez çoğun
luğu ile vazifesini kolayca ha· 
,. ___ ,,.. _,_ ··--·'- - ..... _, _,_., .. ,.. ,_,..., 

1s Temmuz 193& 

• •• • a z g ze ı· 
ık arı büyüktür 

,., _____ _ 

. ..... -

Alman/atın Leypzıg gemisi 
vererek, onunla durluk kurdu kıyan muhalefetin bir kristali-
ve gene bu muhalefete hiçbir sasyon halini almış olduğunu 
zaman haketmediği bir ehem- son haftalarda arkadaşlarını 

miyet verdi. kaybetmek suretile öğrenmiş-

Danzig'in nasyonal sosyalist tir. Bundan dolayıdır ki, Dan-
hükümeti, bütün bunlara rağ• zig halkı, Milletler Cemiyeti 
men bekledi durdu ve Milletler ile olan münasebetin;u yeni bir 
cemiyeti komiserinin insafa nizama sokulması için kat'i bir 
geleceği umudunu besledi. istek ve a2im taşımaktadır. 
Maalesef hepsi beyhude idi. Seneto reisi Greiser iki tane 
Ancak, apaçık olarak arkasını sarih teklifi ileri sürmüştür. 

komisere dayamış olan muha
lefet klikinin kanlı tetbiş ha
reketlerine geçmek cesaretini 
gösterdiğini son haftanın kar
gaşalıkları da ispat edince, 
hükümet artık susamazdı. 

işlerin bu suretle inkişafın
daki tehlükeyi anlatmak ve 
artık esaslı bir değişiklik ya
pılması lazım geldiğini ispat 
etmek senato reisinin geriye 
atamıyacağı bir vazife olmuştu. 

Greiser'in nutku, bu günkü 
vaziyetin bu halde muhafazası, 
Danzig'deki politik durumu 
daha ziyade şekle sokmaktan 
başka birşeye yaramıyacağmı 
göstermiştir. nanzig halkının 

son yıllardaki hadi~eler dola
yısile gözü açılmıştır. Bu halk, 
Milletler Cem· yeti komiserinin, 
Danzig'in kendisinden bekle
diği tarzda vazifosini kavra· 
madığını. kendisinin sulh za· 
... ; .. ~ ,.1,.;;.;ı. 0An7.iq'in canına 

Birinci teklifte, bu günkü ko
miser Lestcr'in yerine başka 

birinin getirilmesi imkanı ve
rilmektedir. Bu böyle olmakla 
beraber, böyle bir değişikliğin; 
üç yıldanberi bu serbest şehir 
halkınm Milletler cemiyeti el· 
çisine karşı beslediği itimat· 
sızlığı gideremiyeceği de bes· 
bellidir. 

Bunun için, ikinci teklifte, 
komiser makamının · :tikbalde 
büsbütün kaldırılması Milletler 
cemiyetinin komiserht~ vazife· 
)erini senato reisinin üzerine 
alması ileri sürülmüştür. 

Noye Zürher Saytung gaze• 
tesine Berlinden bildiriliyor: 

Danzig meselesinin Milletler 
cemiyeti konseyinde görüşü!· 
mesinin Almanyadaki akisleri, 
Almanyanın, Greiserin hareke
tile ayni fikirde olciuğunu gös
termektedir. 

Bütün bu hareketin ıpucu 
Berlindedir. 

" Laypzig ,, kruvazörünün 
Danzigi ziyareti münasebetile 
çıkan hadiselerin mesuliyetini, 
Rayhı harb bakanlığı ile deniz 
idaresi üzerine almaktadır. 

Parti ileri gelenlerinden 
Forster'io, aolaşmazlığm patla
masına sebebiyet veren maka· 
lesi, ancak Almanyadaki parti 
makamlarının tasvibiyle intişar 
edebilirdi. F orster son daf a 
Berlini ziyaretinde Hitler tara
bndan kabul edUmiştir. Ôy)e 
anlaşılıyor ki, bu münasebetle 
Cenevre'de söylenecek sözle
rin ana hatları da +esbit edil
miştir. 

Milletler Cemiyeti komiseri
nin mu haf aza ed~lip edilmemesi 
hakkında reye müracaat için 
Geiser tarafından ileri sürülen 
plan, Almanyanın, son üç yı) 

içinde plebisitlerini daima dış 
politikaya tahs!s etmesini ha· 
tırlatmaktadır. 

Danzig'de ne kadar muha
lefet partisi varsa, hepsi, rey 
sah;plerine, florinin kıymeti 

düşürüldüğü gündenberi iç po
litika hakkında kanatlerini a-
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Tek başına koridorlan dola

fll' konağı gezerken kendi 
kendine mırıldandı: 

- Ne kadar deli imişim! 
Alçak Jil de Fosse Monmar.er
dedir acaba kaçmış olmasın? •. 
Pardayanla beraber kafa kafa· 
ya vefmiş olmasın 1 

Geri dönerek arkalarından 
koşmak istedi. Lakin bir kere 
de kilere kadar gitmeği dü
şündü. Meşhur mahzenin bu
lunduğu ve Pardayanın kavga· 
sına sahne olan koridoru ge
çerken kapının aralığından 
içeride ışıldayan bir ışık gözüne 
çarptı. Dişlerini gıcırdatarak 
aiylendi: 

- Ahi Keşke o olsa... Bu 
mahzen Pardayanm mezan 
olacak ! 

Merdivenleri yayaş yavat 
İDerken ümitleri kuvvet bulu
yor, heyecanı artıyordu. Son 
basamağın üzerinde hayreti 
arttı. Önünde hayal şeklinde 
insan gölgeleri belirdi. Gürül
ttısüzce mahzenin bir kenanna 
sokuldu. Çok zaif ışığın güç· 
ilikle aydınlatabildiği bir ki
ıede görünen manzara şu idi: 

Bir adam ayakta iplerle iş· 
kence direğine bağlanmış, di
ğeri de kartı11na geçmiş bir 
et bıçağını bilemekle meşgul •• 

Mareşal Cellitlığa hazırlanan 
ihtiyarla işkenceye konulan 
genci tanımakta giiçlnk çek
medi. ihtiyar Ji~ genç ise Jillo 
idi. 
Amcasından daima uzakta 

bulunması tavsiye edilen Jillo 
bu manzene nasıl. girmişti? 

Ba nokta hakikaten aydınla· 
blmap muhtaçtı. 

Jillo, hayalı gözlnüne geti· 
rilirse kolayca anlat1lar ki, ab· 
likıız, korkak, açgödli, pisbo
ğaz, tembel, fesadcı bilbasa 
para düşkünü bir adamdı. Bü
tün bu vasıflarda amcası ile 
miifterekti. Jillo'yu bu felike
te sürükliyen de para hırsı 
olmuıtu. 
Mareşahn 11mnı gizlemek 

için herşeye Jil, göğüs verir
ken, Jillo ise Jan dö Piyen ile 
Luiz'in hangi evde oturdukla
nm açığa vurmuştu. Bundan 
soma da blitOn gür6ltülere 
rağmen o sessizce kaçabilme
nin de yolnnu bulmuştu. Bu 
suretle büyük kulaklanm da 
kurtarmış oluyordu. 
Patdayan kendisini korkutur-

ken yalnız kulaklarının kesilece· 
ğinden bahsetmişti. Bundan 
dolayı tehlükeye giren baya
hnı da korumak için daima 
amcasile karşılaşmaktan örkil· 
yor ve kaçıyordu. 

jilfo, yakayı kurtarmak için 
merdivenleri dörder dörder at

layarak kaçarken arhk Pariste 
kalamıyacağını asılarak, boğu

larak ölmese bile kt>rkudan 
bir gün hayata gözlerini ka

payacağını düşünüyor. Bebe-
' mehal bu muhitten uzaklaşmak 

kararını veriyordu. 

Jil ise bunun arkasına düş• 
medi. 

Jillo dtlşüniiyordu ki çok 

uuklara kaçmak için oldukça 
mtlhim paraya da ihtiyaç vardı. 
Cebini yokladı. Onlar hemen 
boşta. Kafasında bir timşek 

çaktı. Jillo çıldırmış gibi idi. 
amcasının zenginliğini hatırladı. 

O amcasının çabp biriktirdiği 
paraların saklı bulunduğu ka

HYI öğrenmişti. Daha an
celeri de bu kasayı bir 

kaç defa zurhyarak açmağa 
teşebbüs eylemiı ise de muvaf
fak olamamıştı. Bir kazma ile 
bazı anabtarlan eline geçirerek 

yıldınm stır'atile kasanın bu· 
lunduğu yere koştu. Kumayı 

kullanmağa fırsat bulamadan 
kasanın kapağını yokladı. Hay

ret ve sevinçten titredi. Çünkü 
kapak açıktı. Kilitlenmemişti. 

Bunun nasıl böyle açık bu!ul\· 
duğunu düşünmeğe ualut bul

madan önünde diz çökerek iki 
kolunu altın kümelerinin içine 
doldurdu. 

jillo arhk hiç birşey dUştın· 
miyor, ceplerini dolduruyordu. 

Teess6r duyduğu biricik nokta 
albnlann hepsini taşıma~a muk· 

tedir olamıyacağı keyfiyeti idi. 
Ceplerini, papuçlannın içini, 

her tarafını altınlarla doldurdu. 
Bu vaziyetle y&rftyemiyecejlini 
halkın nazan dikkati celbet· 

mekten uzak kalamıyacağını 
bir dlirli hatır)ıyamıyordu. Da
ha bir altın ilive edebileceği 
yeri kalmamıştı. Bütün tee11üril 
mevcud paralann yarısını bile 
alamadığındandı. Kasanın ba
şından uıaklaşmağa karar ve
rip kapıya doirulunca mermer 
bir heykel gibi dondu kaldı. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Korkunç Jil, kapalı kapıya 
dayanarak yeğeoıni seyredi· 
yordu. 

har etmek fırsatını vermek için 
meclisin feshini istemektedir
ler. Nasyonal sosyalist hüku
meti ise var kuvv.Ue bu te
şebbüse karşı koymaktadır. 
Hükumet Milletler Cemiyeti 
ile olan münasebet şekli bak· 
kanda plebisite mftraacat etmek 
peşindedir. 

Tek mil Berlin gazeteleri, 
Greiaer'in nutkunu birinci say• 
fada neşrettikleri halde, Millet
ler Cemiyeti konseyindeki mü
zalc:ereoin cereyanın! gayet 
kapalı geçmekte ve vaziyeti 
olduğu gibi göstermemektedir. 

Danzig senato reisi günün 
kahramc:nı olmuştur. Ayaı :ıa· 
ruanda Milletler Cemiyeti ko· 
nıiseri Lester'e dolu gibi hü· 
cum yağdırılmaktadır. 

Berliner Börsen Saytug ga
zdes·, Lester'in Danzig ile 
Varşovanın arasını açmağa uğ· 
taştığını, çünkü, her iki hüku
metin anlaşmasına bir tfü·lü 
katJanamndığıoı söyliyecek ka· 
dar ileri varmaktadır. Aynı 
gaz.ete, Lester'in günün b"rinde 
Danzig halkının gazabına kur· 
ban gideceğini, bugüne kadar 
haklı o1an infiali, sırf Danzig 
hükumetinin koruyuculuğu sa
Yesinde tatmadığmı •öylemek· 
tedir. • 

jillo ellerini bitiştirmek ister· 
ken b'r kaç altın istifi di>fe
melerin üstüne yuvarladı. Jıllo 
diz üstüne düştü. O vakıtta 
papuçları yırtılarak albnlar 
dansetmeğe başladı. 

ihtiyar Jil, acı bir kahkaha 
ile bu manzarayı seyrediyordu. 
Jillo kekeliye kekeJiye: 

- Amucacağım, sayın amu• 
cacığıml 

Diye yalvarmağa çalıfırken 
ihtiarın sesi yükseldi: 

- Orada ne yapıyorsun? 
- Ben mi? .• Görüyorsunuz. .• 

Kasanızı tanzim ediyorum. 
- Öyle ise devam et ••. 
Jillo şaşırdı. Amucasının ne 

kadar alaycı olduğunu da bili
yordu. Ürke ürke sordu: 

- Ne yapayım? Neye devam 
edeyim? 

- Devam et, kasamda 29365 
liralık gümüş 60228 liralık al
tın vardır ki eğer hesaba ak· 
lın eriyorsa ikisinin yekunu 
89593 lira eder. 

- 89593 liral? .. 
- Bunları ben tasarruf ede

rek biriktirdim. Say! Önümde 
birer birer sayl 

-Souu Var-

DÜNYADA 
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Kurnaz bir zenci 
BeyaıJar silah kuvvetif e ka 

raların hakkından geliyorlarsa 
da, karalar da buna mukabil 
emsalsiz safhklarile beyazları 
silahsız bırakıyorlar. 

LuizveJd Mister Vilyams is
minde biri zenci Samboyu ça
ğırttı ve tahta evinin cephe-
sini boyama!lını istedi. 

- iki buçuk dolarını alırım, 
dedi Sambo. 

Mister Vilyams kabul etti: 
- Pekala. 
Ve Mister Vilvams şehirde 

dairesine gitti. Üç saat sonra 
döndüR"ünde hayretle gördü ki 
başka bir zenci, merdivene bin
mif, evi hararetle boyuyor. 
Sambo ise merdiven önünde 
bir şezlonga uzunmış, dudakla-
rında melekAne bir tebeseümle 
uyukluyor. 

Miıter Vilyams ona uyan· 
dırdı. 

- Hey, baksana buraya, bu 

Zabıta haberleri: 
Sululuk 

Karşıyakada Sahil gazino· 
ıunda Denizlili Mehmed oğlu 
Ahmed Kemal sarhoş olarak 
gazinoda ötekine berikine RBr• 
kıntıhkta bulunmuş ve hanende 

l 
Hayrünnisa'yi tehdid etmiştir. 
Kemal yakalanmıştır. 

OfobUse çarpta 
Şoför Ethem oğlu Recebin 

idaresiDdeki otobüs Gazi bul
varında bisikletle ilerilemekte 
olan Mahmud oğlu 15 yaşında 
Eminin arkasından çarpmış ve 
sol ayağından yaralamııtır. Şo
för tutulmuştur. 

Huylanm•• 
Kahramanlarda 87 inci ada

da oturan •e memleket basta· 
nesinde hademelik eden Ah· 
med oğlu Mehmed Ali ite 
yerleştirmek üzere beraberinde 
Emine ve kız kardeıi Safinaz 
ile bir eve gitmişlerdir. Orada 
bulanan Mutlu Mebmed oğlu 
koltukçu, Ferhad ve, Kasım: 

- Siz beni döğmeğe geldiniz 
diyerek kavgaya başlamış ve 

rıı·x"D"T""ö""Ll"N""~ 
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Çünkü Radyolin dişleri temizler, beyazlabr, onla -
ra sağlamlık verir. Diş etlerini kuvvetlendirir. 

:··················································································' i Fakat günde iki defa kullanmak şartiJe i 
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ne demek oluyor ? Cepheyi 
boyamak için ben seni, Sambo- Mehmed~i~b~akleb~nun- *----~~----------~··----•,• 

dan hafif surette yaralamıştır. - Annecig"" im, neye beyhude baş ag""rısı 
yu çağırmııtım; arkadaşını de
ğil. 

Sambo itizar etti : 

.~~ew&• 1 !.ll&lfl 
Borsa Haberleri çekiyorsun? Bir kaşe 

GB i PiN - Evet misye, biliyorum, 
Fakat mukavelemizi 3 dolara 
buna devrettim. 

- Ne? delirdinmi ıen? Fa
kat kazanacak yerde yanm 
dolarda kaybediyornusın, Os-
telikl 

- Olabilir, miıye, fakat sen 
patronluğunu g<Sstermek için 
iki buçuk dolar verdin, ben 
yalnız yarım dolar veriyorum. 

En eski meslek 
Avam kamarası koridorla

nnda yalnız imparatorluji'un 
istikbali hakkında ağır müna
kaşalar duyulmaz. Belki az çok 
hatıra gelirdi, fakat iıte delili: 

Geçen hafta hükümet erki• 
niyle Lloyt Georgeı'u çatıştıra
cak elaa bUyük mlbıakaşadu 
ince parlamento azasından 
llçü, müzakere salonunun ya· 
aındaki bir odada sakin sakin 
görüşüyorlardı. 

Bu üç meb'uslan biri, •Sivil" 
hayatta cerrahbr. (Daha doğ• 
raıu cerrah idi, zira timdi mes
legini tatbik etmiyor); ikincisi 
mimardır. Oçüncilsil yalnız tam 
bir siyasidir. 

Dediğimiz gibi, çok ıakin 
münakaşa ediyorlardı. Bu Oç 
meslekten hangisinin en eski 
olduğunu bulmak için. 

Eski cenah, kurnazcasına 
anlahyordu: 

- Herkes bilir ki Hana, 
Ademin bir kemiğinden çıka· 

nlmıştır. Ôyle sanıyorum ki 
bunun bir cerrahi ameliye ol• 
duiu inkar edilemez. 

Kendinden emin olan mimar 
MRbedin cevab verdi. 

- MOmkDn. Fakat Ademle 
Hana yaratılmazdan evvel, 
nizam karıııkhk içinden doğdu. 
Ancak bir mimar bu İfİ g6re• 
bilmittir. 

Siyasi, bir zafer niduile 
s6z0mil kesti: 

- Şiipbesiz, fakat bundan 
daha evvel de kantıklığı ya• 
ratmak için birisi orada bulun· 
muştur, herhalde! 

Devlet Demir 

DUn Borsada 
Yapılan Satı,ıar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

55 H Z Ahmet 
27 S Süleymano 
24 S Emin 
4 J Taranto M 
3 H Ku. 
2 Şınlak Z bi. 
115 Yekôn 

9 
8 
9 
7 
9 75 
9 25 

520592 Eski satıı 
520707 umumi sahş 

Zahire 

; 501 
9 75 
7 
9 75 
9 25 

Çu. Cinsi Fiat 
1058 Buğday 6 75 

15 ton " " " 
29 balye pamuk44 

202 ken.palamut 580 

7 25 

44 50 
580 

lzmlr Beledlyeslnden : 
1 - 936 yılı içinde belediye 

hekimlerince muhtaç hastalara 
verilecek reçeteler mukabilinde 
yapılacak, şartnameye bağlı 
listede ve seksen iki kalemde 
yazılı ilaçların baş kitiplikteki 
şartname ve cedvel veçhile 
21-7-936 Sah günn saat on 
albda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Bedeli muhammen 
her bir eczane için iiç yüz lira· 
dır. iştirak için yi.-mi iki buçuk 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

2 - lsmetpaşa bulvarında 
Hasanhoca sokağında 14 sayıh 
arsanın senelik kirası 30 lira 
bedeli muhammenle baş katiplik-
teki tartname veçhile 21-7-936 
Salı günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
I,tirak için 3 liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
g6n ve saatte encilmene gelinir. 

5--8-11~15 2032 (1392) 
- 15-7-936 gününden itiba· 

reıı birinci nevi ekmeğin kilo
suna on para zamla on bir 
kuruşa ve ikinci nevi ekmeğin 
kilosuna yirıbi para zamla 8, 75 
kuruşa satılacağı a~kadarlarca 
bilinsin. 2176 (1473) 

Yollarından: 
10 Temmuz 936 tarihinden itibaren lımire Konya ve Konya· 

bmir arasında aktarmasız yolcu nakliyatı için doğru arabalar 
tahsis edileceği ilin olunur. 12-15 2095 (1450) 

30 temmuz 936 da mllsabaka ile 18 - 28 yaş arasındaki orta 
mektep ve lise mezunlarından 60 istasyon memur namzedi alı
nacaktır. imtihanlarda müsavi derecede kazananlardan lise me
zunları ve ecnebi lısan bilenler tercih olunur. Askerliğini yapan
lar terhis teskeresi ve askerlik yaşındak ler de şubenin resmi 
bir vesikasını göstereceklerdir. Talipler istida ile Anka::ada 
umum müdürlüğe ve Istanbul, Balıkesir, lzmir, Afyon, Adana, 
Malatya ve Kayseride işletme müdürlüklerine ve Müdanyada 
işletme amirliğine müracaatla mektep diploması, nüfus cüıdanı 
askerlik vesikasının istasyon şefliğince resmi mühürle tasdikli 
birer suretini ve polis veya belediyeden bir hüsnü bal ilmüha
berini istidalarına bağlıyacaklardır. imtihanlar Ankara ve işletme 
merkezlerinde yapılarak kazananlara 57 lira ücret verilecektir. 

Taliplerin imtihan yerlerine gidip gelmeleri parasız temin olu· 
nacakbr. 15-25 (1475) 2142 

Al kurtu ' • da hemen 

~ 
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Türkiye Ziraat bankası 
Müfettiş namzedliği ve şef namzed

liği müsabaka imtihan1 
Türkiye Ziraat bankasından : 
1 - Banka)luza müsabaka ile ve müsabakada g6sterilecek 

muvaffakıyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi ve 
şef namzedi alınacakhr. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler, mülkiler 
veya yüksek Ticaret ve lktısad okulasından veyahud Hukuk fa· 
klilteainden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerin
den diplomalı olmak gerektir. 

3 - Mesabaka 3, 4 ve 5 Ağustosta Ankara ve latanbul Ziraat 
bankalannda yaz• ile yapılacak ve kazananlar yol paralan Yeri· 

lerek Ankaraya getirilib sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Milfeltiş namzedlerine 140 ve ıef namzedlerine 130 lira 
aylık verilir. 

Müfettiş namz.edleri iki senelik bir stajdan sonra müfettitlik 

imtihanına girecek ve kazanılırsa 175 lira aylıkla müfettifliğe 
geçirileceklerdir. Ankarada umum müdürlük servislerinde çalıt-

brılacak olan şef namz.edleri ise bir senelik stajdan sonra ehli
yet imtihanına girecek ve kazanırlarsa tem edileceklerdir. 

S - imtihan programı ile sair şartlan gösteren matbaalar 
Ankara, lııtanbul 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 suretiylç müracaat 
etmiş buluumahdarlar. 

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

ILmir memurlar kooperatifinden: 
Muhasebe işlerinde bilfiil çalışmış uzun muzaafaya vakıf bir 

muhasebeci muavinliğine ihtiyaç vardır. fstiyenlerin 20-7-936 ta
rihli Pazartesi günü saat 17 de yapılacak imtihana iştirak etmek 
üzere bir gün evvelisine kadar mevcut vesikalariyle 
Kooperatif müdürlüiüne müracaatlan. 15-16 2171 (1476) 
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Turgutlu icra Dairesinden: 
93211085 - 934/929 

Gayrımenkul malların açık 
artırma ilan varakası 

Turgutlu icra memurluğun• 
dan:Birinci dert:cede Emlak ban 
kasına ipotekli açık artırma 
ile paraya çevrilecek gayrı 
menkulün ne olduğu ; Sağı yol 
ve cephesi yol arkası Refika 
ve Üdüde solu yol ile mahdut 
fevkani dört tahtani üç oda 
bir hamam bir mutbak ve bir 
fırın ve bahçcsile maa müşte
milat hane. 

Gayrı menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, No., sokak, 
Cami cedit mahallesinde paşa 
cami sokağında. 

Takdir olunan kıymet: 17465 
lira. 

Arttırmanın yapılacağı yer 
gün saat: 13 - 8 - 936 gününe 
müsndif perşembe günü saat 
ondan on ikiye kndar Turgutlu 

,icra dairesinde. 
1 - işbu gayri menkulün 

artırma şartnamesi 13 • 7 - 936 
tarihinden itibaren 932-1085 
numara ile Turgutlu icra dai· 
resinin muayyen numarasında 
berkesin görebilmesi için açık
tır. ilanda yazılı olanlardan 
başka fazJa malumat istiyenler 
işbu No. 1085 dosye ile me
muriyetimize müracaat etme· 
fidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıvmetin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey ak
çesi veya milli bir bankanın 

teminat mektubu tevdi edi
J.ecektir. 

3 - ipotek sahibi alacaklı
larla diğer alacaklıların irtifak 
hakkı sahiplerinin üzerindeki 
haklarına hususile faiz ve ma· 
sarife dahil olan iddialarını 
işbu ilin tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müs
bitelerile birlikte memuriyeti· 
mize bildirmeleri lazımdır.Aksi 
halde alacakları tapu sicilile 
sabit olmadıkça sabş bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde ar
tırmaya iştirak edenler arhrma 
şartnamesini okumuş veya lü
zumlu mahimah almış ve bun· 
ları tamamiJe kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayrrmenkul üç defa bağırıl-
dıktan sonra en çok arbrana 
ihale olunur. Ancak artırma 
bedeli ile muayyen kıymetin 
yüzde 75 şini bulmaz veya sabş 
istiyenin alacağına rüçhan olan 
diğer alacaklılar bulunup ta 
bedeli bunların o gayrımenkul 
ile temin edilmiş alacaklarının 
mecmuundan fazlaya talip çık
mazsa en çok artıranın taah-
hüdü baki kalmak üzere ar
tırma on beş gün daha temdit 
ve on beşinci günü olan 27-8-
936 tarihine müsadif perşenbe 
günü ayni saatta ihale yapıla
caktır. Arbrmada bedeli satış 
istiyenin alacağının rüçhan olan 
diğer alacakhlarm gayrımenkul 
ile temin edilmiş alacaklarının 
mecmuundan fazla çıkmak şar
tile en çok artırana ihale edi· 
lir. Böyle bir bedel elde edil-
mezse ihale yapılmaz ve satış 
talebi düşer. 

6 - Gayrımenkul kendisine 
ihale olan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesholu
narak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse 
arzu etmiş olduğu bedelle al
mağa razı olursa ona razı ol-
maz veya bulunmazsa on beş 
gün müddetle arhrmaya çıka-
rılır, en çok artırana ihale 
edilir, iki ihale arasındaki fark 
ve geçen g ünler için de yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve 
diğer masraflar ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın mcmuriye
timizce ahcıdan tahsil olunur. 
Yukarıda gösterilen 13-8-936 

tarihinde Turgutlu icra me
murluğu odasında işbu ilan ve 
gösterilen arttırma şartnamesi 
düiresinde satılacağı ilün olu-
r.ur. 2168 (14i8) 
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Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 

Birinci Kordonda ŞARK HALJ T A ş 
186 Numarada • • 

eder. Yarım asırdan beri kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Mimar Kemaled- FAHR• K d • "'J 
din caddesinde ı an emır og u 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: '7Z7ZJ"~~~L7.Z7Y.1"'LZZT.27Zr:/J.7.7.7.7JZ7.717.27.zzzzTLZ7JZ77ZZ"/7JJ 

Ayni kumaşlar lzmirde Sağırzade ve Asım Riza 1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

K d 1 . S ........................................................... . 
ar eş erı ve truğo .. ~:!~.~~~!~!.1 

.. !~~~.r.~!~~!!~1~.~i.~?.~.~.~~~'.1!1.~~!~.~!~ 
4 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
Meccanen nUmune : Gazetenin bu parçası kesilerek bize •m~tz~zEzO::zEo-zmc.c•':.7.:1'ZZ'2'.tm1:Q:11:2a>11:1tzm&:.ı11/.g™lliB:ll'!ZZ/J.1S:a•™•rxz•~•CY-•~-~-z;.7J.••~-a:.a•a•/z•tZ2J-!'2'Z-~.~-~.z.z•a•~•o;z•ız•Q'.•'.Z•'Z7.I-• 

vereceğiniz muvazzah adresinizle ve allı kuruşlu kposta pulu Jef
fen gönderildiği takdirde size dört şekilde Krem Balsamin nü
munesi meccanen ve hususi ve kutuda takdim edilir. 

lngiliz Kanzuk eczanesi BeyoJ?lu lstanbul 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yerı No.su Nev'i depozitosu 
C.N-0. eski yeni T.L. Kı·nalkol Kına Kına 
1 Gaziler mah. Kemer sokak 37-4-5 45.45-1 dükkan 250 cevheridir. 
3 Küçük tuhafiyeciler çarşısı 46 dükkan 100 lştihasızhkta, zaiflikte, sıra-
4 Küçük tuhafiyeciler çarşısı 45 dükkan 100 cada, eski sıtmada bire 
5 ikinci Süleymaniye M.Hakkı bey S. bila No. ev 150 pi~ZZ7~.ztii!D 
6 Karşıyaka Alaybey Hayal sokak 6 taj ev 300 H"' H } 
7 Küçük tuhafiyeciler çarşısı bili No. dükkan 150 azım ap arı: 
8 Hasan Hoca M.büyük tuhafiyeciler Ç. 12.12-1 mağaza 2000 Bir tanesi inkıbazlarda linet 
9 ikinci Süleymaniye Ruhibaba S. 2-4 3-5 ev 400 verir. Üç tanesi müshildir. 

11 Küçük tuhafiyeciler çarşısı 6 mağaza 100 Hazım bozukluğunda hazmı 
12 Karşıyaka Alaybey han, Günaydın S. 21 19 ev 250 tashih eder. 
16 Mahmudiye mab. Kireçli kaya S. 6 ev 200 l!!!!!!H!!!ff!lil!!!~!!!.c!!!z!!!a!!!ne!!l!d!!e!!n!!!!!!!!i~!!!t!!!!!ey!!!i!!lnil!!z!!I!!• 
17 ,, ,, ,, ,, 8 ev 200 Kemalpaşa icra Memurlu· 
18 ,, ,, " " 10 ev 200 ğundan: 
20 Hasan hoca mah. Küçük tuhafiyeciler çar. 20 dükkan 100 Kızılcalı Adil'e 9670 lira ve 
24 ikinci Süleymaniye ma.Kamilpaşa S. 138 148 ev 100 f y k K ı 
25 ikinci Sultaniye M.3 üncü Nezaket C. taj 4-2, 2. 1-2 ev 250 masari borçlu u arı ızı ca-
36 Büyük tuhafiyeciler çarşısı 43. 43-1 dükkan 200 lıdan Mehmed Şükrüoğlu Faik ve 
40 Üçüncü Karataş Halil Rifat paşa S. 233-235 ev 500 validesi Feride ve hemşireleri 
41 ikinci Süleymaniye M. Hüseyin ef. S 12 ev 200 Fatma ve Ayşenirı bu borcu ipo-
47 Bahk pazarı Mahmudiye caddesi 105 iki kath maza 750 tek gösterdikleri gayri men-
48 Mahmudiye mahallesi balık pazarı 67 dükkan 300 kullerden şubat 933 tarihli 16 
49 Mahmudiye mahallesi eski balık pazarı 68 dükkan 300 numaralı tapu senedile muta-
50 Hamidiye mahatlesi Tire kapısı sokak 40-42 ev 300 sarrıf bulundukları Ambar Ka-
53 Mahmudiye mahallesi 61 diikkin 100 vak mevkiinde şarkan hacı 
63 Ah d - b y · - S 23 24 00 Veli oğlu Mehmed, garben me aga ma . emış çar. sagır o. - mağaza 5 Karamustafa ve Ali veresesi 
72 Kestelli mab. Başturak sokak 97· 1 taj 101 ev 400 

ve bacı Konyalı kızı, timalen 
73 Karşıyaka Alaybey M. Han sokak 23.23-1 ev 400 ve cenuben yol ile mabdud 
77 Karşıyaka Osman zade Reşadiye 25 21 ,, 600 16 dönüm genişliğinde 1600 
79 Mahmudiye mahallesi 51 Mağaza 100 lira muhammen kıymette çe-
82 Mahmudiye caddesi eski balık pazarı Bili No. ,, 400 kirdeksiz üzüm bağı satılmak 
83 Kestelli Mah. Başturak sokak 97.77.77-1 taj 99 ev 750 üzere müzayedeye verilmiştir. 
85 Akdeniz M. Büyük tuhafiyeciler Çar 4.4-1 mağaza 800 17-8-936 pazartesi günü sa-
86 Ahmet ağa Yemiş çarşısı 5 3 ,, 500 at 10 da yapılacak birinci ar· 
89 Kadiriye Mah. Aşureci sokak 5 ev 75 brmada en son teklif edilecek 
92 Dördüncü Sultaniye M. Hacı Mevlut çıkmazı S. 14 ,, 125 bedel muhammen kıymetin % 
95 Hasan Hoca M. Büyük tuhafiyeciler Çar. 111 mağaza 500 yetmiş beşini bulduğu takdirde 
96 Reşadiye tramvay caddesi 985 ev 900 ihale edilecektir. Noksan bir 

102 Akdeniz M. Büyük tuhafiyeciler Çar. 22.22-1 mağaza 150 bedel teklifi halinde müşteri· 
103 ,, ,, " ,, 106.106-1 " 250 nin mtilzemiyeti baki olmak 
105 Karşıyaka Turan sokak 6 bahçeli ev 500 şartile artırma 15 gün uzatıla-
106 Fevzi paşa M. Hacı Mahmut S. 15 ev 750 rak 1-9-36 salı günü ayni sa-
l 07 Natır zade M. Müftü birinci çıkmazı 5 11 ,, 150 atta ikinci artırması yapılacak· 
108 Fevzi paşa M. hastahane sokak 158 taj 174 " 750 br. Bu artırmada en son ve 
114 Karşıyaka Alaybey Naldöken tramvay C 55 ev ve dükkan 400 en fazla teklif edilecek bedel 
147 Kuşadası Alaca Mescit M. Kanara sokak 32 han 500 mukabilinde ihale edileceğin-

den almak istiyenlerin ihale 148 ,. ,, ,, 30 kahvehane 200 l d 
49 E k vakıt arın a Kemalpaşa icra 

1 " " gri ülah S. 2 ev 200 deiresinde hazır bulunmaları 
152 Karşıyaka Alaybey M. Mirat sokak 48 23 " 500 ve fazla izahat istiyenlerin bu 
159 Şeyh Mnh. Osman zade sokak 7/2-7/4 depo 500 günden itibaren açık bulunan 
178 Buca Yağhane sokak 42-44 ev 300 şartnameyi görüb tetkik etme-
181 Karşıyaka Alaybey Selamet sokak 16 taj 22 ,, 125 leri ve bu mülk üzerinde bir 
186 Buca Halk sokak 98,21 " 500 güna hak ve alacak iddiasında 

Mevki ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin bulunanların yirmi gün zarfında 
veya taksitle ve taksitli olanlar yüzde 9. ~ faize tabi olmak · d · · ,~ ıcra aıre!ııne müracaatları 
kaydile pazarlıkla satışları 18-7-936 cumartesi günü saat onda aksi halde tapuda müseccel 
ihale edilmek üzere arttırmaya konulmuştur. o]mıyan bu gibi hak ve alacak 

istekli olanların hizalarında yazılı depozitoyu veznemize yatı- sahihlerinin paylaşmadan hariç 
rarak artırmaya girmeleri ve yanlarında üçer fotoğraf getirmeleri tutulacakları ilan olunur. 
ilan olunur. 7-15 199R (1403) (14711 
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iktisat Vekaletinden: 
1 - 2054 numaralı kanunla verilen salahiyete müsteniden 

mezkur kanunda yazılı maddelerden kahvenin aşağıda yazılı 

esaslar dairesinde bir elden memlekete ithaline devam edilmesi 
hükümetçe kararlaşhrılmıştır. 

2 - Bu husustaki teklifler 7 ilk teşrin 1936 tarihine kadar 
doğrudan doğruya iktisat vekaletine yapılmalıdır. 

3 - Bu teklifler vekaletçe teşkil olunacak bir komisyon 
tarafından tetkik edilerek icra vekilleri heyetine arzolunacakbr. 
ihalenin icra edilebilmesi için teklif sahiplerinin en müsait teklifi 
yapmış olmakla beraber deruhde edecekleri işi emniyetle ifa 
edebilecek ehliyet ve iktidarda bulunmaları da meşruttur. Bu 
hususun takdirine ve yaptıkları teklife ve haiz oldukları ehliyet 
ve iktidara göre talipler arasında işin dilediğine ihalesine hü
kumet serbesttir. 

4 - Teklifler, Türkiyenin bütün kahve ihtiyacım tatmin ede· 
cek mahiyette olacak ve piyasa için herhangi bir darlığı mucib 

olmıyacak surette memleket dahilinde en az 10,000 çuval stok 
bulundurulacakbr. 

5 - Türkiyeye ithal olunacak kahvelerin bedelleri alakadar
ların nam ve hesabına olarak milli bir bankada bloke edilecek-

tir. Bu para, ancak altıncı maddede yazılı olduğu veçhile sar
fedilebilecek ve kahve mukabilinde hiç bir suretle döviz veril
miyecektir. 

6 - Memlekete ithal edilecek kahve mukabilinde memleket 
mahsulüt ve mamulatından muadil kıymette eşyanın kahvenin 
menşei olan memlekete veya Türkiye eşyasına henüz pazar ol· 
mıyan m~mleketlere ihracı mecburidir. 

7 - Memlekete ithal edilecek kahveler, memleket dahilinde 
beynelmilel fiat ve teamüllere göre toptancı tüccarlara satıla

caktır. 

Tekliflerde, beynelmilel teamüle göre te9bit oluııacak fiata 
ne nisbette zam yapılmak istenildiği dahi vazıhan gösterilmelidir. 

8 - Hükümet, bu esaslar dahilinde ve üç sene müddetle 
aktedilecek mukavelename hükümlerinin tatbik ni dilediği gibi 
kontrol ettirmek hakkını haizdir. 

9 - Beynelmilel piyasa teamüllerine göre hareket olunmaması 
veya bu piyasa fiatlarından fazla fiatla satış yapılması veyabud 
her hangi bir sebep ve suretle mnkavele ahkamına riayet edil
memesi hallerinde tarafeyn arasında tahhüddüs edecek ihtilaf 
Hakem vasıtasite halledilecek ve üçüncü hakem lstanbul Ticaret 
Odası Rt-isi tarafından intihap olunacaktır. 

10 - Taliplerin, tekliflerine iktisat Vekaletince makbul ve 

mut,eber bir Banka teminatı rapteylemeleri şarttır. Bu teminatın 
miktarı teklif yapılırken asgari elli bin lira ve mukavele akte
dilirken asgari iki yüz bin liradır. Bu !On teminat kül hn!inde, 
müteahhit mukavele hükümlerine riayet etmediği takdirde irat 
kaydedilecektir. (1646) 

15 - 31-15-31-15-30 2117 (1470) 

Milli Emlak müdüriyetinden : 
Lira 

391 ikinci Karantina Sami ef. S. 13 taj numaralı ev 80 
400 Pınarbaşmıla çarşı içinde 211,212 köy No. dükkanlar 100 
411 Pmarbaşında çarşı içinde 205 köy No. lı dükkan 60 
412 Karataş Aras S. 24 ve arka tarafında 30 A. No. ev 400 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine haddi liiyıkiyle talih 
zuhur etmediğinden 9-7-936 tarihinden itibaren on gün müddetle 
uzatılmasına karar verildi ihalesi 20-7-936 pazartesi günü saat 
14 dedir. Taliplerin milli emlak müdüriyethıe müracaatlar1.. 

2175 (1474) 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru 13 tem· 

muzdan 18 temmuza kadar 
limanımızda olup Anvers, Rot
terdam, Amstcrdam, Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

CERES vapuru 27 temmuzda 
gelip bir ağustosta An
vcrs, Rotterdam, AmstePdam 
ve Hamburg limanfan iiçin yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Linien 
GOTLAND Motörü 20 Tem

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

V ASLA D motörü 30 tE·m

muzda beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Rotter
dam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, Gote'bur~ 
Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

SERVfCE MARiTiME ROUMAIN 
ALBA jUUY A vapuru 30 

temmuzda gelip 1 Ağustosta 

Pire, MaJta, Marsily ve Bar
sefona hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerlle 
navlunlardaki değişikliklerden 
acent.a mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica o!unur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tablplerl 

M n za f f eı· Eroğul 
Kt~n al Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve safı 8 den 10 a 

kadar memf ek et hastanesinde 

N. V. 
W. F. ll. Van ller 

Zee & <:o. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

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

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

CHIOS vapuru 11 temmuıda 
beklenıyor. Bremen, Hamburg 
ve A.nversten yük ıÇıkaracakbr. 

ANGORA vapuru 20 tem

muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 

burg ve Bremen Jimanlarına 
yük alacakbr. 
~ 

Amerikan Export Unes 
EXMJSTER vapuru temmu

zun nihayetine doğru bekleni
yor. Nevyork için yük ala· 
cakhr. -· ~ .... Service Maritim Roumain 

Bagarest 
DUROSTOR vapuru 9 tem

muzda Köstence, Sulina, Galas 
ve Galatz aktarması Be1grad, 
Novisad, Budapest, Bratislava, 
Viyana ve Linı için yük kabul 
edecektir. 
~ 

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

Badapest 
SzEGEO motörü 13 temmu

za doğru bekleniyor. 8elgrad 
Novisat, Budapest, Bratislava 
Viyana ve Linz için yük kabul 
edecektir. 

V apurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarif el eri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Bir kaza 
Gümrük önünde bir arabaya 

eşya yüklemekte olan Hammal 
Hasan, hayvanın korkması yü
zünden arabadan düşa:üş ayağı 

araba altında kalmak uretile 
yaralanmıştır. Yaralı, hastaneye 
kaldırılmıştır. 

lznıirliler lstanbulda ncı·ede buluşurlar 

Beyoğlunda BristoJ otelinde 

Sirkecide Osmaniye otelinde •• 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lımir Askeri otelinin mües
sisid.ir. Kırk bir senelik tecrübeJi idaresini herkes 
bilir. Istanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladelikJere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

f' ' .... ,,. •~,"." ı • ' • . .... .. = ı\ ~ . • ~ · '.' J,i;ı 

Ferit Diş macunu 
Di~leri inci gibi beyazlatır 

ağız ve diş. bıbıssıhbası için 

lüzumlu bütün evsafı haizdir 
Büyük tübü 

15 kuruştur 

Ferit 
Diş Fırçası 

Sıhhi 
Sağlam 

Zarif ve 
çok ucuzdur 

M.DEPO 
S. Ferit Eczacı başı Şifa eczanesi 

1 

YENi ASIR 

Oliver Ve Şii. 
LIMiTET 

V urAcen as 
CENDELI HAN BıRiNCl 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

GRODNO vapuru 25 hazi-
randa beklenmekte olup Londra 

Doktor 

Fa r· ş k 

1 

ve Hull içiıı yülc alacaktır. 
MARDINIAN vapuru 27 ha· 

ziraoda bekJenmekse olup Li· 
verpooJ ve Glassro:v için yük 
alaca tır .. 

lzmir Memleket Hastanesi 
Rontken miitehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
f.1uayenelerl 

Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapıhr. DRAGO vapuru temmuz or-

talarında Londıa~ Hull ve An
vcrsten geJip yük-çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra, ve Hull 
için yük olacaktır. 

İkinci Beyler sokak fınn 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. t182) 
LESBIAN vapuru 15 tem

muzda L·verpool ve Svansen· 
dan gelip yük çıkaracaktır. 

gelip yük Çlkaracaktır. 

Deutsche Levante - Linie 
TOFIA vapuru 25 hazira·n· 

da flamburg, ve Bremenden 

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

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

TAZE 1'EMiZ UCUZ 
JIAC 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

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

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

Kullanışlı Ye dayanıklı Flit 
tulumbalan, sivrisinek müca
delesi ·için her evde bulun-

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

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

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

lzmir Emrazı Sariye Hastanesi 
Başhekimliğinden: 

Hastanenin 936 mali senesine aid on aylık ihtiyacından aşa· 

ğıda cins ve mikdn ve tahmini fiat1ar1 ve muvakkat teminatları 
yazıh etler He ser • .i kok kömürü ihtiyaçları 20 gün müddetle 
açık eksiltmeğe konmuştur. Talihler ~artnameleri hergün has· 
tane başhekimliğinden ahb okuyabilirler. Eksiltme 30 temmuz 
936 perşembe günü saat 10 da Tepecikte Emrazı Sariye Has
tanesinde yapılacaktır. Muvakkat teminatlarını nakid ve kly
metli evrak olarak vereceklerin eksiltme gününe kadar vilayet 
vezesine yatırmalan lazımdır. 
Muvakkat Tahmin edilen 

teminat fi at Miktar 
L. K. Lira Kilo 
76 12 1015 35.000 
78 75 1050 3.000 
39 38 515 1.500 
22 50 300 1.500 

10-15-20-25 

Cinsi 
Semi kok kömürü 
Koyon eti 
Kuzu ,, 
Dana 
2107 " (1443] 

Türkiye iş ve Ziraat bankaları 
Üzüm Kurumu Limited şirketin· 
den muhasebe memuru aranıyor 
Şirketimiz hesap işlerinde çalıştırılmak üure imtihanla üç 

memur almacakhr. 
Şerait: 

1 - Tür olmak 
2 - Lise veya buna muadil bir mektep mezunu olmak 
3 - Usulü muhasebeye vakıf buluomak 
4 - Fili askerlik hizmetini yapmış bulunmak 
Yukarıda yazıh evsaf ve şeraiti haiz bulunanların mevcut 

vesailderi, bir kıt'a tercümei hal varakasile birlikte 18 Temmuz 
936 Cumartesi günü öğleye kadar kurumumuz muhasebeciliğine 
müracaatları. 

Ksznnan1ar arasında Fransızca, Almanca, lngilizce lisanlarından 
birine vakıf olanlar tercih edilecektir. 

t5~16~17 2173 (1477) 

.--- mukablllnde bOyOk bır tOb PER: 
lOOENT dış macunu atabıllrsınlz. 

PERLODENT fenni bır tarzda hazırlan
mış, iyi, ldarelı ve çok hoş fezzete meflk 
'olub, n~fesl serinletir ve dişlcrf mO
kemmel surette temlzler. -·-. 4-e ve~ • PlilLOPENT·t ~ c.ht-c~a.cc lu 
·~of4n.~~~ .. 

Sa r.ne e 

TURAN Fabrikalan mamulatıdır. Aym zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
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Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et-
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Avusturya- lmanya arasındaki anlaşma birçok devletleri düşündürüyor 
• a 1 

u rın a 
Avam Kamarasında üç 

Roma, 14 (Ö.R) - ltalyan 
mahafilinin fikrince Avusturya 
ve Almanya arasında imza 
edilen itilaf son zamanlarda 
yapılan muahedelerin en ehem-

hududunun) bundan böyle bir 
teblüke ocağı olduğunu kay
dediyorlar. 

Roma 14 (A.A) - Tribuna 
gazetesine göre, Avusturya -

/:ili/er emi111ameyi imza r.ddıkm 
miyetlilerinden biridir. Gaze- ı Almanya ittifakı Avrupanın 
teler, Duçenin Avusturya Şan- Cenevre dışı olarak yeniden 
sölyesine çektiği tebrik Lel- inşasına bir başlangıç mahiye• 
grafında bildirdiği gibi, mer- tindedir. Ve bu inşa demokra-
kezi Avrupanın tensikine ve tik ideolojinin modeli olmıyan 
Tuna devletlerinin müsaleme· beynelmilel hayat modeli üze-
tine doğru büyük bir adım rinden yapılacaktır. Italyanın 

ve Paris arasında bir soğukluk 
olduğunu ve bunun da Yugos
lavyanın hiç iyi karşılamadığı 
Fransız-Sovyet an1aşmasından 
ileri geldiğini yazıyorlar. 

BÜKREŞIN KAYDI 
lHTIY AT TAKiBi 

BÜKREŞ 13 (A.A) - Rado 
ajansı bildiriyor: 

Romanya diplomaHk maha
filinde Avusturyanın istiklali 
hakkındaki yeni merkezi Av-

• 
mühim sualin cevapları 

bir anlaşma yapması lüzumunu 
bildirmiştir. 

Diğer bir suale cevab ola· 
rak hariciye müsteşarı Neca: 
şinio Mısır ve Sudan tarikile 
Habeşist&na dönmesı için biç 
bir müracaat vaki olmadığını 
bildirmiştir. 

Meb'uslardan biri sormuştur. 
- Hükumet 1919 da akte

dilen sulh muahedelerile 1920 
Milletler cemiyeti paktının ta-

teknik tedbirler muhtelit bir 
komite tarafından kontrol edi
lecektir. Selahiyettar bir kay· 
naktan teyit edildiğine göre, 
Dış siyasa meseleleri bu komite 

olduklarını ifade etmekte oJ.. 
duğu beyan edilmektedir. 

Bazı siyasi mahafil şu fikir
dedir: 

ltalyasız bile olsa Ingiltere ve 

M11ssolini 
meselesinin dışında kalacaktır. Fransa alastikiyetten mahrum 

GiZLi MADDE ve sımsıkı kapalı olan siyaset-
Paris, 14 ( Q·R ) - "Echo )erini değiştirmelidirler. 

de Paris,, gazetesinin Londra Pertinay Eko Dö Paris gaze• 
muhabiri tarafından bildirildi- tesinde şöyle yazıyor: 

atıldığını kaydederek Jtalyan atisi bakımından tadilcilik ve Şuşnig 

ğine göre Alman - Avusturya 
muahedesinde Habsburg ha· 
nedanınin saltanatını iade me
selesini üç sene için talik eden 
gizli bir madde vardır. 

19 Mart tarihli Fransa, İngil• 
tere, Helçika itilafı ile 3 Nisan 
tarihli lngiliz teminat mektuba 
bize alakadar do!vlet · rin bir• 
birleriyle istişarede l>ulunmak 
üzere }lir toplantı yap:nalarını 

istemek selahiyetini bahşet• 
mektedir. Ancak lngilız nazır• 
)arı her iki tarafın da yanı ba
şında yer almak istememekte• 
diri er. 

milletinin bu hadiseyi çok de· bu yeni siyasadan bertaraf 
rin bir sempati ile selamladı· edilmiş değildir. Çünkü tadil 
ğını ilave ediyorlar. Almanya hayatın bir kanunudur. 
ve Avusturya arasında müna· Laoora facisda gazetesine 
sebetlerin normal bir şekle göre, Almanya ve ltalya bey-
ıokulması ve dostluğun yeni- nelmilel adaleti istemektedirler. 
den teessüsü ltalyayı memnun Almanya ile Italyanın işbirliğini 
etmektedir. temin etmek için ikinci dere-

Cazeteler Lokarno muahe- cedc devletler ile koalisyon 
desini imza eden devletler, da- yapmaktan vazgeçilmelidir. 
ha doğrusu "bunlardan bazı- Ciornale D' ltalia gazetesi, 
lan,, tarafından birinci muahe- Bölünmez sulh prensibini kol-
denin enkazı üzerinde ikinci lektif emniyet mefhumunu ve 
bir muahede kurmağa çalışıl- bölünmez evrensel harb pren-
dıgmı kaydederek bu teşeb- siplerini tenkit etmektedir. 
hüsün muvaffakıyetle netice- Londra, 14 (Ö.R) _ ••Neos 
lenmesine ihtimal vermiyorlar. 

Gazeteler, şimdiye kadar 
Chronicle,. gazetesi Alman -
Avusturya anlaşmasından bah-

ltalyayı çok meşgul etmekte ıederken bunun da Eden ta-
olan şark (Avusturya) hududu-
nun yeni bir vaziyetle artık 
sükünete kavuştuğu, halbu
ki, şimdiye kadar sakin 
olan garp hududunun (Fransa 

Alındığı tarihten bir ay 
sonra ödenmeğe baş

lanılmak üzere 

6 AYDA 

araççı 
aı d< l<'r 

Mobilye evınden, en son 
model mobilye temin 

edebilirsiniz. 
Fırsatı kaçırmayınız 

' 

rafından takib edilen harici 
siyasetin yeni bir iflas olduğu
nu yazmaktadır. Bu gazete 
Lokarno devletleri arasında 
Brük!l{el konferansının yapıla-

mıyacağım ve bu sebeple ln
gilterenin vermiş olduğu sözü 
tutamamış olacağı ve Fran~a 
Almanyaya karşı yalnız bıra

ktlacak olursa Almanyanın 
bundan istifade edeceğini ve 
müthiş bır ihtilafın patlak ve
receğini yazmaktadır. .. 

BELGRADDA DONEN 
ŞAYiALAR 

Roma 14 (Ô.R)- Belgrattan 
alınan haberlere göre bu şehir 
siyasi mahafilinden bazıları, 
Yuj(oslavyanın Almanya ve 
ltalya tarafından tasarlanan 
anlaşmalar zümresine girmekte 
menfaati olduğu kanaatindedir· 
ler. Bu anlaşmalar Yugoslav· 
yanın coğrafi, siyasi ve kültü
rel bağlarla bağlı olduğu bir 
takım devletleri ihtiva edecek
tir. Ayni mabafil bilen Belırrad 

rupa anlaşmasiyle alakadar ha
berler büyük bir sükun içinde 
ve kaydı ihtiyatla takib olun
maktadır. Romanya resmi ma
hafilinin fikri anlaşmasının tam 
manası hakkında bir hüküm 
verebilmek için anlaşmanın bü
tün tafsilatiyle malum olması 
lazım geldiği merkezindedir. 
Öyle bir anlaşmanın siyasi ak
sülamellerine gelince Bükreş 

siyasi mahafili bu aksülamel
lerin küçük antant tarafmdan 
Fransa ve Balkan antantiyle 
birlikte tedkik edilmesi lazım 
geldiği lrnnaatmdadırlar. 

Londra, 14 (A.A) - Avam 
kamarasında bir sosyalist meb' -
usun sualine cevaben hariciye 
müsteşarı, istihza ile demiş

tir ki: 
- Alman - Avusturya an

laşmasından resmen haberim 
yoktur. 11 Temmuzda akte
dildiğini öğrendim. Aldığım 
haberlere göre anlaşma metni 
neşredilen tebliğe mutabıktır. 

Montrö konferansı hakkında 
sosyalist meb'uslardan birisi, 
ltalyanın konferansa iştirakini 
temin için hükumetin Akdeniz 
anlaşmalarını ilga maksadiyle 

hemen müzakereye girişmeğe 
hazır olup olmadığını başba
kandan sormuş, Baldvin şu ce· 
vabı vermiştir: 

- lngihz hükumeti yeni bir 
Boğazlar mukavelesi imzasının 
lngiltereniıı bnzı Akdeniz dev
letlerine vermiş olabileceği 

teminattan mutazarrır olmasına 
hiçbir sebeb görememektedir. 

Diğer bir sosyalist meb'us, 
multavclenin biran evvel im
zası için lngilterenin Türkiye 
ve SnvvPt R,, ... ,., ;ı... ,J--•#-.. 

dili ıçm ne gibi bir tedbir 
alacaktır? 

Baldvin şu cevabı vermiştir: 
- Milletler cemiyetinin ıs· 

lihı meselesi asamblenin eylul 
devresinde görüşülecektir.Şim
diden bu hususta müzakereler 
olmaktadır. 

SEFiR NiÇiN GiTTi 
Berlio, 14 (A.A) - Çekos

lovakya elçisi Massmen Prağa 
hareket etmiştir. Alman-Avus
turya andlaşması dolayısiyle 
Çekoslovak hükumetinin elçiyi 
çağırdığı sanılmaktadır. 

Bazı Alman siyasi mahafille· 
rinin ihsas eWklerine göre, bir 
Alman- Çekoslovak iki taraflı 
ademi tecavüz ve ademi müda
hale andlaşmasının temini Al· 
man diplomasisinin gelecek ay· 
lar içinde tatbik etmek istedi
ği sulhçu proğram içinde bu· 
lunmRktadır. 

Viyana, 14 (A.A) - Haber 
verildiğine göre, Almanya • 
Avusturya ittifakının emrettij{i 

'' 
ZI 

Londra 14 (Ö.R)- Harbiye 
bütçesine mülhak olarak daha 
4 milyon liralık tahsisat veril
miştir. Bunun 850 bin lirası 
zehirli gaz maskesi yapılmasına 
sarf edilecektir. 

Prağ, 14 ( Ö.R ) - Salahi
yettar mahafilde bildirildiğine 
göre başvekil Hodzanın Viyana 
seyahatı tamamiyle hususi ma
hiyettedir. 

Berlin, 14 (Ô.R)- D. N. B. 
ajansı Dantzig serbest şebrile 
Lehistan arasında müzakeresi 
iki aydanberi yapılmakta olan 
şimendifer münakalatı muka
velesinin imza edildiğini bil
diriyor. 

Paris, 14 (A.A) - Mubalif
lifler mahafilinde Berlin, Viya-
na ve Romada vukua gelen 
son hidiselcrin Fransa ve in· 
gilterenin Avrupa siyasetinin 
büyük harbdenberi hemen he
men mutlak denecek şekilde 
icra etmekte olduklan kontro· 
lünü artık ellerinde tutmamakta 

' 

Marcel Paya Ekselsior gaze-
tesinde diyor ki: 

Şimdiki vaziyetin menşei 

Londra ile Parisin noktai na• 
zarlan arasındaki başkahk ol• 
duğundan Fransa ile lngiltere
nin feyizli mesai birliği siyaseti 
ile kısır ve abus siyasetten bi· 
rini Acilen tercih etmeleri İcab 
eder. 

Humanite gazetesinde Per 
imzası altında yazılan yaztda 
fÖyle deniliyor: 

Lokarno misakı ahkamım 
ihlal etmemit olan devletler 
Lokarno teminatları yerine baı· 
kalarmı ikame etmek için BrUlıa
selde toplanmalıdırlar. 

• r 
......... llıill ........................ g ............................ . 

En modern ve en son sistem usulle furunlanmış ve kurutulmuş, 
içinde haşarat yaşatmaz, şeklini katiyen değiştirmez, çok 

uzun müddet en modem konforu temin eder. 

EVLERiNİZİN 

L • 
ı ' 

YAPTIRINIZ , 


