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lmtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGİN t 

1 Başmuharrir ve umumi neşriyat müdüru: 
1- HAKKI OCAKOGLU _ -1 

..A..BC>N'":E ŞE::lR...A..i:T:t 

Deva~ müddeti Türk~yeiçinlHarlÇiÇin 
Senelık . . . . . . . 1300 2500 1 

- Altı avlı}: . . . . . . 70-0 - UJOO 1 

TELEFON : 2697 1 

Dün gece 
Zecri tedbirler kalktı 
llalyanın her yerinde bayram 

yapıhyor 

Cnmhııriyctitı. 'fe Cmn1ıııriyet Eserinin Bekçisi, Saba1lları Çı1~r Siyası Gaıeetedif' • 
Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

Kanıutay toplantıya ç8ğırılacak mı? 

' 
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KONFERANS DüN ÇETiN BiR GüN GEÇiRDi 
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l\ontrolsnz, takipsiz GEMİ TONAJLARI İŞİ HALLEDiLDi Balıkesir 
Hiç bir iş görülemez 
insanlar bazan öyle garib 

~aıiyetlerle karşılaşıyorlar ki 
hayret etmemek elden gelmiyor. 

Evvelki gün eğlence yerle
rinin, ihtikar mefhumunun üs
tüne çıkan durunıu hakkında 
bir yazı yazmış, dün de radyo 
•e gramofonların, rahat ve bu
ıuru bozan gürültüleri üzerinde 
durmuştuk. Kırk sekiz saat 
İçerisinde kime rast gelmiş 
isem hepsi bana uzun zaman
danberi bu meseleler yüzünden 
çektiklerini hikaye ettiler. 

Bir çok okurlarımız telefonla 
&anki milli bir davanın müda
faasını Uzerimize almışız gibi 
tebriklerini bildirdiler. İtiraf 
edeyim ki; her iki yazının bazı 
bakımlardan belki de başma
kale mevzuu olmıya değeri 
yoktur.Bunlar hergün alakadar
ların gözönünde tutmaları icap 
eden günlük işlerdendir. 

Bu hadise bize bir kerre 
daha anlatmıştır ki halkımız 
şikayetlerini doğrudan doğruya 
alakadarların kulaklarına gö· 
lürınek vasıtalarından mahrum• 
dur. Yahut ta şikayetlerini 
dinletebileceklerine itimatları 
olmadığından susmağı tercih 
etmektedir. Uzun günler içte 
saklanan üzüntü ve sıkıntı 
\'eren her hangi bir mesele 
Üzerine kalem darbesi inince 
halkımız derin bir nefes al· 
hıakta, içini dökmüş adamların 
ferahlığına kavuşmaktadır. 

Halk ihtiyaçlarının iyi kon
trol edilip edilmediği mevzuu 
Üzerinde konuşanların ileri sür
dükleri üçüncü iş de BUZ 
llıeselesidir. 

lzmir, hepimiz biliyoruz ki 
tiddetJi sıcaklar yapan bir 
bölgedir. Yazın cehennemi 
günler yaşanır. Böyle bir yerde 
buz ekmek kadar zaruri bir 
ihtiyaçtır. Boram boram terle
Yenler, içleri yananlar, hatta 
baygınlık geçirenler hararet· 
1erini ancak bu vasıta ile gi
derirler. 

Maalesef şehrimizde buz sa
tıfları kontrolsuzdur. Belediye· 
llıiz geçen sene buz üzerine bir 
narh koymuş, fakat bu narhın 
tatbikatı istenilen neticeyi te
ınin eyliyememiştir. Bilakis be
lediye narhı biraz yüksek tu· 
lulduğu için buz fabrikaları 
aralarında görüşmeler yaparak 
birbirlerine rakib olmamağı 
kararlaştırmışlar; sessiz, sada
sıı işlerini yürütmek imkan· 
larını elde etmişlerdir. 

Belediyemiz otuz kiloluk bir 
buz kalıbı için kırk kuruş narh 
koymuştur. Buna fabrikalar on 
kuruş nakliye ve on kuruş ta 
~atış kazancı koyarak acente
trine beher }<alıbı altmış ku

- Sollu 2 ınn sal11/e<1e -
aak.kı C>cakoğlu 

Harp zamanında harp gemilerinin boğazlar
dan geçmesi meselesi görüşüldü 

Maalesef anlaşma temin edilemedi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~·--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

•••••••••••••••••••••••• 

Büyük bir felaket 
geçirdi 

•••••• 

100 ev 
Kül haline geldi 

lstanbul, 15 
(Yeni Asır mu· 
habirinden) -
Kamutayın fev
kalade olarak 
toplanbya ça
ğırılacağı hak
kında bazı ga· 
zeteler tarafın
dan ortaya atı
lan haberler ne 
teyid, ne de 
tekzib edilme
miştir. Salahi· 
yettarlar ka
mutayın fevka
lade toplanma-
sının hemen her 
zaman için muh 
temel olduğu

nu, bu toplan
tıların günlük 
hadiselerin ce-
reyanına bağlı bulunduğunu be· 
yan ediyorlar. 
Şu dakikada kamutayın top

lanması hakkında verilmiş bir 

karar yoktur. Hükumetimiz bo
ğazlar işinde gereken bütün 

Morzltö kasabasındall 

tedbirleri almıştır. Konferansta 
en mühim ihtilaflı nokta kar
şılıklı yardım paktları icabı 

ecnebi gemilerini!l Karadenize 
geçmeleri meselesidir. Biz bunu 
kabul etmiyoruz. Fransa ve 

Fikir ayrılığı 

güzel bir g6ıünıiş 

Romanya bizim tarafımızı ilti· 
zam ediyorlar. 

Hususi surette yapılan gö-

riişmelerde ihtilaflı noktaların 
halline doğru kuvvetli adımlar 
atılmıştır. 

henüz bakidir 
KONFE

RANSTA 
lstanbul, 15 

(Yeni Asır mu
habirinden - te
lefonla)- Mon· 
tröden bildirili· 
yor: 

Boğazlar 
kon fe ran sında 
dün baJledil
mek yoluna gir· 
diği ümid ediJ .. 
mekte olan müş 
kilat bugün ye· 
niden kendini 
göstermiştir. 

Konferans 
bu sabah umu· 
mi celse halin· 
de toplanmış ve 
Romanya dele· 
gesi ve teknik 

komite reisi Kont zeskonun bu 
komite mesaisi hakkında ver· 
diği izabah dinlemiştir. Kon-
ferans bundan sonra lngiliz 
projesinin llçüncü okunuş ha-

- Sonu 3 ündi sahifede -

Açıkta kalanlar çadırlara 
yerıe,tlrlldi 

Yiyecek temin edlldl 

Balıkesir ııalisi Salim Öündoğdll 
Balıkesir, 15 (A.A) - Dur• 

şun beyin Gökçedağ kamunu 
büyük bir yangın feliketi 
geçirmiştir. 33 saat süren yan• 
gında 100 kadar ev, bir çok 
samanlık, otluk, bir ilk okul 

- Sonu 3 ünclJ salzitede -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir habere göre 

lngiliz delegasyonu ver
diği sözden vazgeçti mi? 
Sovyet ve lngiliz delegasyonları 
münakaşa ettiler, konuşma durmuş 

lstanbul, 1 S (Yeni Asır) -
Montröden bildiriliyor : 

Dün bütün meseleler flzerin
de uzlaşma olmuş zannediliyor 
ve yeni mukavelenin imza edil
mesi bekleniyordu. Hatta ln
giliz delegasyonu bil'I! bunu 
beklediğini söyliyordu. Yalnız 

nazik bir mesele olan 23 üncü 

madde ortada kalmıştı. Bu da, 
Milletler cemiyeti paktına da· 

yanan · taahhütlerin icrasına ve 
mıntaka paktları taahhüdüne 

aitti. Fakat son dakikada müş
külat çıkmıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Morzltö 15 (1 tLORAr) - Jngıiiz dclegasvon11, llaıb /talinde Boğaz-

lamı kapanmas1111 dlill kabul ettiği halde amitallıt!m tazyzkMc b11giifl 

bundall ııazgqmişliı. Soı')'rl delegasyonu bu ıiirua işa1et edmce aıalann
da münakaşa olmuş ı1r mıizakeuler dumwştur. Her iki dr/egasvoll Jzükıi
llll'tlrrifldru talilllaf istemişleıdil. liİlk drlr.gas~·oflu sabzısızlık göstniyoı. 

nazı malta fil hir emri Mkide11 endisr r.ıliııorlar. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Monfrö, 15 ( Ö.R ) - Dün henüz mümkün olmamıştır. 
gece Pol Bonkur Romen dele- Dün kaydedilen ciddi gevşek· 
gesiyle, Sovyet delegesi Litvi- likten sonra bugün yeni müş· 
nofJa ve lngiliz delegesiyle gö- kilat çıkmıştır. Rus delegasyonu 
rüşmüştür. Türk.iyenin bitaraf harb halinde boğazların bütün 
kaldığı bir harb halinde bo- harb gemilerine kapanması nok-
ğazlarm açık veya kapalı kal- tai nazarında ısrar ettiği bald.e 
ması meselesi hakkında logiliz lngiliz delegasyonu Türkiye bı· 
ve Sovyet görü,lerinin telifi - Sonu 4 üncü sahiJedt -

ALMAN MATBUATI 
DELBOSA HAK VERDi 

··········~················· 

Almanya 
Fransa 

kadar sulhu 
özlemiştir 

••• 
Şu ,artla ki sulh, bele
nlla.cek 'ekllde olmah 

Fıansız dış bakam i~·o11 Delbos 
Berlin, 14 (Ö.R) - Fransa 

hariciye nazırı Yvon Delbos 
son bir nutkunda, gerek da
hilde ve gerek hariçte nizamı 
ferdi veya milli emellerin taz-
yıkı şeklinde değil, fakat bun· 
ların tatmini için kanunların 
lüzumunda tadili şeklinde tarif 
etmiıti. Berlin gazetelerinin 

- Sonu 3 üntü sahiJtde -

Büyük Şef ATA TÜRK 

Tekir köyü kooperatifi
nin 1 sayılı ortağı oldiılar 

Bu münasebetle Celal Bayar 
Atatürk'e tazimlerini bildirdi 

Kamutayce kabul edilen ko· 
operatif kanununa uygun olarak 
teşekkül eden ilk tarım koope-

ratifi Silifkenin Tekir köyün
dedir. Bu kooberatifin bir sa
yılı ortaklığını Cumhur başka· 

nımız, büyük ıef Atatürk ka
bul buyurmutlardır. Bu mDna• 
sebetle At•tiirk'Jt: Ekonomi 

bakanı Celal Bayar arasında 

aşağidaki telgraflar taati edil
miştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
13. Vll. 1936 

Cellil BaJıar'a: 

Taflm Kıedi Kooperatiflerinin ilki olan 7ekir koopcıati/ i muamcle
siflin bittiğini, sevinetek öğtendim. Btı koopt1ati/te 1 savzlı oılak olarak 
buluflmamı, mulıabbefle yadetmenize teşekkür r.d('ljm. 7 anm Kıedi Koo
perati/ltri11iız az zamanda bütüfl yurdu kaplamasmı, başancı garıefi!liz-

de!l bekliyoruz. Oöıleıiflizden öperim. K. A 1A7 ÜKK 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
13. Vll. 1936 olarak Tekirçiftliğinde kurul· 

K. ATATÜRK muş kooperatife (1) sayılı ku-
Cumhur Reisi, rucu üye şerefini bağışlaması 

ISTANBUL büyük kurtarıcının yurd ve 
Kurtarıcı dehalarının nuru ulusa kutsal yeni bir işaretidir. 

altında yürüdüğümüz yolda Asırların ışığı kalacak olan 
yüksek irşadlarının yeni bir bu büyük işaretin de manasını, 
ilhamı olan Tarım kredi koo· Bakanlık ve Kooperatifler ada· 
peratifleri kanununa göre ilk - Lıit/tn rePit inız-

• 
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Kontr0Jsu7~ takipsiz 

Hiç bir ı, görülemez 
- Baş taıatı ı ma salıı/ede -

ruştan satmak hakkını vermiş-
lerdir. Perakendecilerin bu şe
kilde buzun kilosunu iki kuru· 
ıa veya buna bir az da erime 
payı ilive ederek satmaları 
İcab eder. Filhakika kalıpla buz 
alanlara bu şekilde satıı ya
pılmaktadır. Fakat kilo ile sa
bn alanlar tahminimizde aldan• 
mazsak buzu on kuruştan aşa
ğıya elde edememektedirler. 

Tahminimizde aldanmıyorsak 
deyişimizin sebebi; buzcuların 
hiç birisinin ölçü kullanmaması· 
dır. Perakendeciler milşterileri
nin uzattıkları paraya nazaran 
kalıbdan bir demirle bir parça 
koparmakta, tartmadan ver• 
mektedir. Bu şekilde de•am 
eden bir satışan elbette değe
rını ölçmek imkanı yoktur. 
Bizce buradaki ölçO sıcakların 
azlıiı ve çokluğudur. Herıey· 
den önce tebarüz ettirmeğe 

mecburuz ki, böyle ölçüsüz 
göz karan ile yapılan sahı 
ölçüler kanununa muhalif sa· 
yılmak lizımdır. Sonra da ihti
kara yol açan bir durum ya
ra~aktan uzak kalamaJIL 

Bu vesile ile bir defa daha 
habrJatmak isteriz ki; memleke
timizde düşünülmemiş, hüküm

lere bağlanmamış, hemen hiçbir 
mesele yok gibidir. Zaman 
zaman bütün ihtiyaçlar gözö· 

nüne getirilmiı, icab eden karar
lara bağlanmışbr.Amma bu ka
rarlar dosya dolaplarının dışına 
çıkmakta, bir çok zorluklarla 
karşılaşmış ve dışarı çıkama

mııbr. Açıkçası iş, nazari saf
hada kalmış, tatbikatta b;r 
mevcudiyet gösterememiıtir. 
Bunun sebebi kontrol ve takib 
fikrinin noksanbğıdır; hastalı• 
ğımızın temel tqım bu nok
sanlık teıkil eylemektedir. 

Belediye reiaimizin çabfkan· 
hğından asla şüphemiz yoktur. 
Bütün memleket kendisinin ıe· 
bir ilzerindeki hauuiyetini ga
rüyor ve biliyor. Ne yazık ki 
takib ve kontrol makanizması
nın eyi işlememesi, onun de
ğerli enerjisini bir çok defalar 
etrafa siirükliyor. 

Eminiz ki birçok meselelerde 
oldutu aibi bagiD Belediye 
reisimiz buz sabılannan şu 
perişan halini ele alacak, bunu 
da bir düzenine koymağa uğ· 

raşacakbr. Yalnız bu tedbirlerin 
ömrü kaç gün olacaktır? 
işte bu noktada ıüphemiz var
dır. Temennimiz biç olmazsa 
halkımızın zaruri ihtiyaçlanna 
taalluk eden mesai! de sıkı bir 
kontrol ve takib teşkilatına 
kuvvet verilmesidir. Kontrolsuz, 
tak•bsiz kalan kararlar doğduk
lar· gün ölmeğe mahkumdurlar. 

... ak..k.a C>calLo*ıu 
•••••••••••••••••••••••• 
Me·nemen'e 
lstenflan atılar 
gönderllamlyor 

Menemen kazasında 70 bin 
hayvan ve bu kadar mıktara 
yakın diğer hayvan vardır. 
Sürü· sahibJeri hayvanlarına 
ıarboa hastalığına karŞJ koru
yucu a11 yaptırmak için bay
tar müdürlüğü11e müracaat et
mekte iıeler de Ziraat Veki
letindea kifi mıkdarda aıı 
gelmediği için b&tün hayvan· 
lara aşı yapılmU1na imkin 
blsıl olamamaktadır. Son za· 
manda gelmiş olan aıı da bit
miş olduğundan acele isten· 
miştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
na, hayranhk ve saygı ile se-
limlamıya koşar, ve tiikranla
rımı ve bağlılık duygularımı 
bu vesile ile de tekrarlarım. 
T ekirçiftliği Tarım Kredi Koo
peratifinin kuruluş formalitesi 
bugün bitmiştir. Saygı ile elle
riııai&den öperek arzederim. 

Ekonomi Bakanı 
CELAL BAY AR 

ŞEDİR HABERLERİ 
Koınisyoolar 

Dün toplanarak müza
kerelere devam ettiler 

lktısad V ekiletince ihracat 
mahsullerimizin ihraçları esna
sında kontrol için bir nizam
name hazırlanmak üzere tetki
kata girişildijini ve lzmir ih
raca tçılannın mtUalea!arının da 
sorulduğunu yazmıştık. Bunun 
için lzmir kuru meyve ihracat
çılar birliği borsada bir top
lanb yapmıt ve üzllm ile 
ıncır ihracatçılarmın mllta
lealarmı tesbit etmek Gzere 
iki komisyon seçmişti. Bu ko
misyonlar dün öğleden evel 
Türkofiste toplanarak çaluı· 
mışlardır. 

!Doktorla evlenmek sevdasına kapılan 
kızları dolandıran kadın yakalandı 
Torbalı belediye ebesi namını taşıyan da aceba ou mu? 

Komisyonlar öğleden sonra 
da kendi ~ralarmda toplana
rak esaslara hazırlamışlardır. 
Bugün raporlarını Türkofise 
verecekler ve Türkofis kendi 
tetkikatına aid raporile birlikte 
bunlan Tekllete JC'&nderecektir. 

ihracatçılar; mahsullerimizin 
dış piyasalarda revacını düıG· 

recek hareketlere mani olmak 
için ihraç esnasında kotrolü 
muvafık görmektedirler. Fakat 
bu kontrolün ihraç işlerini güç• 
leştirmiyecek tarzda yapılma
sını da istemektedirler. 

60 Polis 

Bir iki baftadanberi şehri
mizin muhtelif ıemtlerinde faa
liyette bulunan ve bazı genç 
kız ve kadınları dolandıran ve 
ayni zamanda hırsızhk yapan 
bir kadın yakalanarak adliyeye 
verilmiş ve üçiinctl müstantik
likçe isticvabından sonra tev
kif olunmuştur. Bu kadının 
muhtelif adlan vardır. Ba
zan Saniye, hazan Fatma, 
Emine ve bazan Ayşe adlarını 
kullanmakta idi. Evvela bir 
doktora müracaat ederek ken
disinin Avrupada büyük mü
esseselerde Hşcılık ettiğini 

söylemit ve doktorun yananda 
beş ay aşçı olarak çalışmıştır. 
811 esnada komşu kızlarından 

bazıları ile tanışarak onlara 
bir fotograf göstermiştir. Bu, 
yıkışıklı bir delikanlıya aid 
olan fotograf için: 

- Oğlumdur, doktordnr ve 
Gülhane hastanesinde ça· 
lışıyor. Kendisine güzel bir kız 

Mahkemelerde: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

anyorum dıyerek onların ala
k•larını celbetmeğe muvaffak 
olmuş, kendisine hürmet ve 
ikram ettirdiği gibi bu safdil
lerin birer mikdar paralarını 

da almııhr. Hatta bazı kızlara 
cihaz ve düğün bazuhkları için 
epey masraflar da ettirmiş, 

onlara hakarette bulunmuş, 

bazılarına da : 
- Sen çirkinsin, benim dok

tor yüzbaşı olan oğlum sana 
tenezzül etmez, diyerek kendi
lerinden sarfınazar ettiğini bil
dirmiştir. Bir gün doktorun 
bu çok açıkgöz a,çısı orta
dan kaybolmuş ve dokto
run bazı kıymettar eşyasmı da 
beraber götürmüıtür. 

Bir müddet sonra Bergamalı 
Emine admı t&kıaan bu kadm, 
Bergamada babası bulunan fa
kat lzmirde oturan Bergamah 
bir kadının evine giderek ken
dişiyle akraba bulunduklarını 
Bergamadaki babasının sene-

)erden beri kendi yanında kal
dığını söyleyerek babasına yar
dım maksadile ev sahibinden 
bir miktar d;( para koparmağa 
muvaffak olmuş ve bu evde 

• kendisini 10 gün misafir olarak 
bakbrmışbr. 

Buı dan sonra Ayşe adı al· 
bnda y:ne faaliyete geçen bu 
kadın bir çok genç kızlara, 
oğlu olduğunu söylediği mev· 
hum doktor için talip olmuş ve 
bunları dolandırmış, fakat 
foyası meydana çıkarak tutul· 
muştur. Şimdi hapishanede bu
lunan bu kadın hakkında tah· 
kıkata devam edilmektedir. 

Bu kadının Torbalı belediye 
ebesi namiyle dolaşan ve tele
fon ve saire ile hatta birçok 
doktorlaran imz:ılarını taklid 
etmek ıuretile banka müdür
lerini dolandırmağa kalkışan 

kadın olduğu tahmin edilmek
tedir. Bu noktadan da ayrıca 

tahkikat yapılmaktadır. 

Yeni talimatname 
Komiserlik imtihanına 

girdi 
Diln polislikten Oçüncü ko

miserliğe terfi etmek istiyen 
memu lar için bir imtihan açıl· 
mışb. Vilayet salonunda yapı· 
lan imtihana 60 kadar resmi 
ve sivil polis memuru girmiı
tir. imtihan heyetine Mllddeiu· 

Bütün bir mahalleyi 
Bir çok zorluklar dofiurdu 
ŞlkAreUer inceleniyor 

Muvakkat kabul suretiyle 
memlekete ithal edilen ambalaj 
eşyasının mabsub muamelesi 
hakkında lkbsad Vekaletinden 
gelen ve tatbika başlanan 

talimatname hakkmda lzmir
deki tftccar ve komisyoncular
dH ~n~n ticaret o~~~ 
tikAyet erlerek bu talimatna
menin ihracat işlerini güçleş

tirip güçle~tirmiyeceğin1n ted· 
kikini istemişlerdir. Bunun 
üzerine ticaret odası tara~n
dan tedkikata girişilmiştir. 

ürküten adam kimdir? 

mumi muavini Mümtaz Yılmaz 
riyaset ediyordu. Emniyet umum 
müdürlüğünden Kelen ve mühllr· 
lü bir zarf içinde bulunan sualler 
okunarak yazdırıldıktan sonra 
polisler, bu suaJJere cevapları· 
nı yazmışlard11. Öğleden sonra 
baılıyan imtihan geç vakte ka
dar devam etmiş ve imtihan 
evrakı toplanarak bugün emni· 
yet umum mlidtırlüğllne g&n
derilmek &zere m6bürlenmiştir. 

Av derileri 
lktisad vekaleti, av derisi 

fiatleriyle ehemmiyetle alaka
dar olmaktadır. Av derisi fiat
lerini yilkseltmek ve bunun için 
de deri kıymetlerini arthrmak 
için tedbirler almaktad•r. Veka
letten eehrimiz Ticaretodasma 
gelen bir tahriratta av derileri
nin istihsalinden ziyade sabı 
ve ibracımn inkişafı memleket 
menfaab noktai nazanndan li· 
z11Dgeldiği ve tetkikat yaptl· 
makta oldufa blldirilmittir. AY· 
cılann avlanma tanlan hakkın· 
da tam bir bilgiye sabib olma-
malan bu kıymetli ihraç mad
demizin kıymetini düşürmekte 
ve istifade imkAnlarım azalt
maktadır. Bunun için Vekalet 
av hayvanlarının avlama tarz
lan hakkında allkadarlara teb
ligat yapılmasına bildirmiştir. 

Sulhceza mahkemesinde şa
yanı dikkat bir davanın muha
kemesine batlanmışbr. Ehem· 
miyeti itibariyle bu davanm 
mevzuDDu turada anlatabm: 

Orhaniye mahallesinde Kan
tarcı aokağlnda Halil adında 
bir adam oturmaktadır ki, katil 
maddesinden on beı seneye 
mahkum olmuı ve bu müddeti 
bitirerek dört sene evvel ha
pishaneden çıkmıştır. iddiaya 
göre bu zat ondan bundan ha· 
raç alarak geçinmekte imiı. 
Artık halk da bu edamın ıer
rinden el' aman demit ve bir çok 
yurddaşları aoka~a çıkarmaz 
nlmuş, bazıları da evlerini de-
ğiştirmiş, kimisi de naçar yol
larım değiştirmek mecburiye
tinde kalmışlardır. Yine iddia 
edildiğine göre, bu zat lbrahim 
oğlu Ali Rizanm üzerine bili 
sebeb hücum etmiş, kazma ile 
öldürmek istemİf, halk zorlukla 
elinden kurtarmıf .• 

On yedi imzah bir mazbata 
vardır. Bu mazbatada deni-
liyor lci: 

- Bu adam önümüze geçer 
sigar ister. Çqme önünde ana 
avrat s&•er. Ben artık yolum
dan geçemez oldum.. Birisi de: 

- Ben bu adamı gördftkçe 
mütemadiyen kaçıyorum, baya· 
tımdan emin değilim .. 

Yine mazbata muhteviyabna 
göre, bir yurddaşm zorla evine 
girmiş, ekmek istemiş. Ahmedi 
varmuf.. Bir tliccann da ırzına, 

• 
Çocuk Eğlencesi 

Şehir Gazinosu önümüzdeki Cuma günü 
Çocuklanmız için büyük bir eğlence hazırladı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kız ve erkek çocuklann arasında elbise müsabakaları, 

kOçOk çiftler aruında dans mOsabakaları yapdacak ıengin 
hediyeler verilecektir. 

Cuma günü saat 18 de baıbyacak olan bu eğlencelere 
on dört yaıına kadar olan çocuklar kimilen davetlidir. 

ÇOCUk velı·ıerı·ne• Yavrulannıza !'et'eli ~i~
• kaç saat geçırmek ıçm 

b-ehemehal Cuma günü saat 18 de çocuklarınızla birlikte 
Şehir Gazinosuna geliniz. 

malına diişmanmış. işte bu tüc-

~ 
carın ikide birde &nüne geçer 
20-30 kurut iatermif. Bazı ka-
dınların evlerine taarruz ettiği 
için bu bayanlar da sokağa çı· 
kamaz otmuş. Bazı çocuklara 
da fena fakirle taarruz edermiş. 

Binaenaleyh mahalle balkı 
bu adamın ıerrinden bizar ol· 
muş ve hareketi çekilmez bir 
raddeye gelmiş .. 

Mazbata muhteviyatı çok 
uzundur. B'z kısasını yazmış 
bulunuyoruz. l~te ikinci Sulh
ceza hAkimi Naci Erel, elini 
bastığı bu önemli davayı gör
meğe başlamıştır. Bu sebepten 
hakim huzuruna çıkan bir dü 
zineden fazla kadınlı, erkekli 
müştekiler, mazbata muhtevi
yatını tekrarladalar ve bu ada· 
mm şe-rrinden kurtardmasını 
rica ettiler. Fakat her kes ve 
batta hakim bile medeni bir 
ıehirde böyJe hareketlerde bu
lunan bu adamın kim olabile
ceğini öğrenmek istiyordu. 
Çünkn suçlu, hazır bulunmadığı 
için bunu görmek kabil o!a-
madı. Gelen bir kağıda göre 
ıuç anua arandığı halde bulu
namadığı bildiriliyordu. Bu sı
rada müştekilerden biri: 

- Efendim, ba insan değil 
cıvadır, eve girmesiyle beraber 
çıkması bir oluyor •• 

Hakim dilşündu, suçlu hak
kloda tev"if kararı verdi ve 
Cumaovası taraflarında dolaş
tığı anlaşılan bu adamın yaka-
lanması hakkında teskere ya
zılmasını emretti, ve muhake· 
meyi başka bir g6ne bıraktı. 

Ambalaj eşyasının ihracatta 
mahsubu yapılırken ithal ve 
ihraç beyannameleriuin yerleş
tirilmesi ve o suretle gümrilk 
idaresine verilmesi lizımgel

mektedir. Bu şeklin zorluk
larını komisyoncular ticaret 
odasına bildirmişlerdir. 

Odaca yapılmağa başlanan 
tetkikat neticesi hakkında ha
zırlanacak olan rapor Vekalete 
gönderilecek ve talimatnamede 
bazı değiıiklikler yapılması 

istenecektir, 

Dikkatsızlıktan 
Takibat rapıhyor 

Halkapınard.ıı Türk limited 
firketine ait prioa fabrikasının 
imallthane kısmında Sllbür d& 
karbon kazanlarından birinin 
kapağının eyi kapatılmaması 
yttz\lnden yangm çıkbğını ve 
hemen butırıldığım yazmıfhk. 
Tahkikat ateşin fabrikada usta 
başı olan Hamdinin dikkatsiz
liği yilzlinden çıkbğıoı ortaya 
koymuştur. Hamdi hakkında 
tahkikata devam edilmektedir. 
Yangında kaad olmadığı tes

bit edilmiştir. 

TAYYARE Sineması 

iki devre 20 kısım birden 
FiYATLAR ta - 20 - ao KURUŞTUR 

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

Hergibl 16 - 19,30 cumartesi ye pazar giinleri 13 de 
ba~r. 

1 KÖŞEMDEN 1 
·---------·~ RAKI 

Geçenlerde; bizim Murat 
kuşu, içkilerden bahsederken 
rakıyı hepsinin ıahı olarak pek 
gUzel tasvir etmiş, içilenin ye 
içenin çeşit ve enmuzeclerini 
açmıştı. 

Allah var yal Şişenin karşı
sında, bir elimde kadeh, bir 
elimde yazı: Murat Çınarla: 
Giyaben karşıhkh bir masa 
keyfi yaptım. 

Aklıma dururken bir hikaye 
geld: 

Hocanın birini bir düğün ey
lenccsine çağırmışlar, hatırı kı
rılamayacak bir dostu olduğu 
için çarmaçar boca düğün evine 
gıtmış, hiç olmazsa çalgısmı 

dinler eğ'lenirim. aevapbr diye 
de mezelerinden dadmmm de-
miş, Çökmüş masalardan birinin 
önüne ... 

Çalmıılar, çağırmışlar, içmiş· 
)er, yemişler. Fakat hocayı bir 
diş ağrısıdır tutmuş, öte kıv· 
ranmış, beri kıvranmış, çare 
yok! Medetallah! Etini çenesine 
verib inlemeğe başlamış .. 

Aman! Zaman ! Faydasız .. 
Kafası rakının verdiği atmos-
ferle derecesini bulan ve ho· 
caya söz geçirecek birisi, ka
dehi rakıyle doldurmuş, su 
katmadan uzatmış. 

- Al şunu hocam! Demiş, 
içme amma ağzında ve ağrıyan 
dişınin üzerinde tut! içinden de 
bir iki okul? Bak ağrı kalır mı! 

Hoca bu günah nesneye el 
dokundurmamak istemiş am
ma, etraftan peydahlanan ıs

rarlarla, ağzanm içinden kopan 
ferya dlara; da yanaınamış, töv-
be, istiğfar ederek korka, kor
ka rakıyı ağzmın boşluğuna 

akıtmış, dişinin üstünde tut· 
muş . Aradan biraz geçince 
üzüm kızının izni ve kerameti 
ile ağrının yerinde yeller es-
miş. Derken efendim, rahabnı 
bulan boca ne olm111 olm..., 
yutkunayım derken mi, yoksa 
hangi hisle lüp! Diye ağzında
kini yutmuş, fakat iki saniye 
içinde kulakları kızan, kafası 
dumanlanan hocamız yanındaki 
arkadaşa işaret edib: 

- Geçmedi bir daha ver
sen a! 

Demiş.. Ve bu bir dahalar 
tevali edince hoca rakının ke
rametine ermiş, onlar ermiş 

muradına, hoca çıkma~ kiremi· 
dine?? .. 

Ben doktorlara sordum: Az 
içersen faydası var! dediler. 
Azın ayarı tahammülün dere-
cesine bağlı.. Mübareki şişede 
durduğu gibi durmıyor ki.. 
Onun yaptığı fıüneri; şapkaya 
yumurta çakıp üstünde ateı 
yakarak omlet yapayım derken 
şapkadan bin çeşid çiçekler 
çıkaran Zati Sungur bile be· 
ceremez. O, berrak su bir de
fa kursağa girdi mi, esraren
gizliğini, maharefüıi çok geç-
meden gösterir ve öyle itler, 
öyle hünerler doğurur ki par
maklar, sarası gelince, dişlerin 
arasında ısmbrken kanar ve 
kopar bile .. 

Yalnız, Çınarın yazdığı gibi 
onu i~mesini bilmeli, yoku 
ağ1.1nın yerine burnuna içen-
lerin ne hal ve ne mal oldu
ğunu çok kerre g<Srüyoruz. 

* • • Divanlan ile asırlardan a81r-
Jara edebiyat kiiltiirfin&n izle
rini, varlıklarını yaşatan .. Fu· 
zuli" ler, "Nedim" ler, "Baki,. 
Jer ve bir çok tairler bile bu-
nun üstüne ne kıt' al ar, ne coı
muş beyitJer yazmışlardır. Bun· 
Jarın ikişer mısralık şu parça
lan her ifade ve tasvirden 
daha zengin ve daha rengindir: 
Elılı aşkm nrşvegt11ıı köşeımeyhanedu 
Saluva 11şşakı dil.şat eyüym peymanedir 

• • • Badei ab ık amilıte kıl ey salıi 
Havli demdir !tokimOne bif gOnalı 

eı lnnedüc 
Ve: 

Susuz 11uş t bade ıçeıke11 
Harama lıılr kalma r;ade l(e.t/un 
Parçaları gözönüne neler 

getirmez, hayalin perdesinde 
neler teressüm ettirmez! 

TOKDIL 
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~_!emmuz teaa "fEN1 ASIR 

Bir habere göre on Telgraf . aberleri lnglllz delegasyonu ver
diği sözden vazgeçti mi? 

;.::• ..:. ·"'' 11m1.-... ~ ........... ~aa_..__, 
- Baş tarafı ı nd sav/ada -

taraf bulunduğu takdirde, bo
ğazların açık kalmasını iste· 
ınektedir. Bu iki zıd noktai na
zarı telif için sarfedilen gay• 
retlerden şimdiye kadar hiçbir 
netice çıkmamıştır. Her iki de
legasyon yeniden hükumetleri
ne müı acaat ederek talimat is
temişlerdir. 

YUNANLILARA GÖRE 

Atina, 15 (Hususi) - "Pro
ia,, gaıetesi yazıyor: Montrö 
konferansında bir taraftan 
Türkiye ve Sovyet Rusya, diğer 
taraftan Sovyet Rusya ve ln
giltere arasında bir arahk baş
gösterir gibi oJan ihtilaflara 
rağmen son haberler Boğaz
lann Türkiye tarafmdan yeni
den tahkimi ve buna aid diğer 
teferrüat üzerinde kat'i bir an-
laşma hasıl olacağında şüphe 
bırakmamaktadır. Bu anlaşma 
olacaktır, zira münakaşalara 
iştirak eden bütün devletler 
pek iyi takdir ediyorlarki Tür
kiye, eğer isteseydi, o da bir 
emri vaki ihdas etmekte güç
lük çekmezdi ve bu emri vakii, 
ister protesto ederek, ister 
ttmiyerek, diğer bütün devlet· 
ler kabule mecbur kaıacaklardı. 

Fakat Türkiye emrivaki usu
lünden uzak durarak Boğazlar 
rejiminin müşterek bir müna
kaşa neticesinde ve Lozan 
Boğazlar mukavelesini imza 
etmiş olan devletlerin mutaba
katile tadilini istemiştir. 

Türkiyenin bu kanunperver
liği Jayıkı veçhile takdir edil
nıiştir ve bu da son itilaf üze
rinde müessir olmaktan geri 
kalmıyacaktır. 

Yunanistanın v.aziyetine ge
lince bu vaziyet daima pek 
s1k& bir surette Türk noktai 
nazanna uygun oJmuş ve Bo
ğazlardan geçen Ynnan Tica
ret gemilerinden alınan taksla
rın azaltılması temin edilmiştır. 

Böylece Türk· Yunan dostlu
ğu Montröde fiilen bir kere 
daha teyid edilmiştir. 

Montrö, 15 ( A.A) - Pol 
Bonkur, dün bütün gün müs
takbel boğazlar mukavelesi ve 
karşılıklı yardıma dair bölge 
Paktlariyle birbirine bağlı bu
lunan devletlerin istekleri hak
kında bir kompromi bulmağa 
çalışmıştır. 

Pol Bonkur evvela IngiJiz 
sonra ayni zamanda Türk, Ro
nıanya ve Sovyet delegelerini 
kabul etmiştir. 

Pol Bonkur gece saat 23 de 
Yeniden logiliz delegeleriyle 
görüşecektir. 

iyi haber alan mahfiller bir 
anlaşmanın daima mümkün ol
duğu kanaatındadırlar. 

Montrö 15 (A.A) - Sovyet 

Balıkesir 
,Y;'///./.7.XZ7h'7Z/Z/..7.XZZ-/./J..X. 

~ AMERIKANIN iSTiKLAL 
CENEVRECE KONULAN 

ZECRi 1 EDBIRLER 
•••••••••••••••••••••••• 
Dün gece 

N YILDONU nü ...•...•.•.......•...... ~ 

Büyük bir felaket ~At ..... f....... k 
KALKTI geçirdi ~ a ur 

100
....... ~ R it• tebr·k '.'\ TUrk-ltalyanticareti eskisi 

~ uzve ı 1 ~ gibi inkişaf edecek ev ~ ettiler ~ lstanbul 15 (Yeni Asır~~ele-
~ • 1\ fonla)- Gece saat on ıkıden 

Kül haline geldi s Ankara, 15 (A.A) - Bır· N itibaren bütün dünyada, ltal· 
~ leşik Amerika hükumetleri- ~ yaya karşı tatbik edilen zecri 

~ Baştata/ı J iflci sahi/ede -
tamamen yanmışbr. Havanın 

çok fazla rüzgarli olması alev
lerin önüne kısa bir zamanda 
geçilmesine mani olmuştur. 

Yangmdan ifbaylık derhal 
haberdar edilmiştir, Ilbayhk 
bu acı haberi alır almaz he
men harekete geçerek gerekli 
tedbirleri almış ve emirler 
vermiştir. 

Balıkesir Kızılay kurumu 
felakete uğrıyanlara ilk yardım 
olmak üzere 300 lira teberrü 
etmiştir. Açıkta kalan halk 
çadırlara yerleştirilmış, yiyecek 

ve giyecekleri temin edilmiştır. 
Balıkesirden giden bir heyet 

felaket yerinde icabeden ted
birleri almaktad1r. insan ve 
hayvanca hiç bir zayiat yoktur. 

.. , ......... ıf 

Mnğlada yol faaliyeti 
Muğla, 15 (A.A)- Şehrimi

zin girilecek yerinde 100 metre 
kutrunda büyük bir meydanın 

açılmasına başlanmışhr. Şehrin 
türlü semtlerine giden üç yol
dan başka Aydın, Denizli, Mar
maris, Köyceğiz, Fethiye yol
ları da bu meydana çıkmak
tadır. Her biri yirmişer metre 
genişliğindeki altı yol bu mey· 
danda birJeşmektedir. 

Marmari9, Köyceğiz, Fethiye 
istikametine gidecek tek yol 
600 metre uzunluğunda ve 20 
metre genişliğinde bir bulvar 
olacakhr. ,, ....... . 
Konferansta 
nikbin hava 

Montrö, 14 (A.A) - Konfe
rans mahafilinde pek nikbin 
bir hava içinde hususi konuş
malara devam olunmaktadır. 

Konferansın bugün aktedilecek 
umumi · toplanbsı yarma tehir 
olunmuştur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
delege heyetiyle temasta olan 
zevat lngilizlerin Sovyet noktai 
nazarına aykırı olarak savaş 

zamanında boğazlardan geçme 
serbestisi istemekte ısrar etme
leri üzerine dün münkesir 
görünmekte idiler. Fransız de· 
leğe heyetinin saat 23 te In
gilizlerle yaptığı toplantıda 

durumu aydınlatacağı ümid 
edilmekte idi. 

~ nin istiklali günü münasebe- !'\ tedbirler kalkmıştır. Bu gece 
~ tiyle Cumur reisi Atatürk ~ Italyanın her yerinde bu mü-
~ ile RuzveJt arasında aşağı- nesebetle şenlikler yapıhyor. 

daki telg-raflar teati olun- ~ ihracat tacir erinden birçok-
~ muştur: . ~ lan bugün mal tekliflerinde 
~ S. E. B. Franklın Ruzvelt ~ bulunmuşlardır. ltalya-Türkiye 
:-.: Ameri~~ _ hükiim.eti .B.irleiik ~ ticaretinin evvelce olduğu gibi 

hukumetlerı reıs~ ~ inkişaf etmesine intizar ediliyor. 
~ Vaşıngton ~ Roma 15 ( A A ) - Zecri 
~ Asil Amerikan miJJetinin ~ t db. l '. ·ı . ·· b t• J N b .11- b .... d ı-.; e ır erm ı gası munase e ıy e 
N u mı ı ayramı gunun e . M 1. · · · 1 b"•t" b' 
~ . ussa ıoının emrıy e u un ı-
~ ekselansınızdan şahsı saadet- J d t 1 t 
~ . . 1 'k A . na ar ona ı ~ış ır. 

N lerı ve ~ı~ eşı merıka N .Kahire 14 ( A.A) - Hükii-S hükfımetlermın refahı husu- . . . 
ı.. d k. h tl· d'I ki . . met zecrı tedbırlerın yarından 

sun a ı arare ı ı e erımın •t•b k ld ı h kk d 
ı ı aren a ırı ması a ın a-

kaüulünü rica ederim. ki kararnameyi neşretmiştir. 
Kamal Atatürk Hartumda da bu suretle bir 

Kamal Atatürk 
Türkiye reisicumuru 

Ankara 
Müttehid hükumetlerin is-

tiklali senei devriyesi müna
sebetiyle ekselansmızdan ge· 
len dostane telgrafı pek sa· 
mimi takdirle karşılandığını 

gerek milletim namına ve 
gerekse kendi namıma ifade • 
eyler ue size ayni iyi temen
nilerde bulunmakla büyük 

~ hu. duydugumu arzederim. ~ 
Franklin Ruzvelt N 

'./JZ077.Z:/J.,Z/7.L77LZZ7Z7LL7..:ZLJ~ 

Delbos 
Sef irimizle görüştü 

Paris, 15 (Ö.R) - Hariciye 
nazın Yvon DeJoos öğlecfen 
sonra Ingiltere büyük elçisi 
sir Georges Clark ile Türkiye 
büyük elçisi Suad Davazı ka
bul etmiştir. Bu son görüşme
nin Montrö konferansı ile ala
kadar olduğu tahmin ediliyor. 

Sıcaktan 
1431 kişi öldü 
Nevyork, 14 ( A.A ) - 11 

gündenberi hüküm süren sıcak 
dalgası yüzünden ölen veya 
kaybolan adamların adedi 1431 
dir. Rekolte ve çiftlik hasaratı 
300 milyon doları çok geçmek
tedir. Bu derece mühim insan 
telefatı hiç bir zaman görülme
miştir. Adli tabibler üç gün 
içinde 150 otopsi yapmışlardır. 

Akıl hastahkları hastanesin-
de 63 hasta ölmüştür. Bunlar• 
dan 32 si doğrudan doğruya 
hararetten ve 31 i de hastabk
lannın artmasmdan ölmüşlerdir. 

emirname neşredilmiştir. 
Belgrad, 15 (A.A)- Yugos

lavya, zecri tedbirleri bugün
den itibaren kaldırmağa karar 
vermiştir . 

Londra, 14 (A.A) - ltalya· 
ya karşı konulmuş olan lngiliz 
zecri tedbirleri çarşamba günü 
gece yarısından itibaren kaldı
rılacaktır. Ayni zamanda bir 
tecavüz ihtimaline karşı lngil· 
tere ile Akdenizdeki devletler 
arasında teati olunan karşılıklı 
yardım teminatı da munkazi 
olacaktır. 

Roma, 15 ( Ö.R ) - Zecri 
tedbirlerin kalkması münase
betile, bunlara ötedenberi mu
arız bulunan bazı lngiliz gaze
teleri bu yüzden lngiliz tica-
retinin duçar olduğu büyük 
zararlar hakkında hayret ve
rici rakamlar neşretmektedirler. 

Dün akşam gece yarısı, 

muhtelif IngiJiz limanlarma 
varan ve idhal edilmek 
üzere gümrük idarelerine 
ruhsat verilmesini bekliyen 
ltalyan malları ve bilhassa 
meyva ve sebzeler hemen ithal 
edilmiş ve Londraya gönderil~ 
miştir. Italya ile zecri tedbirleri 
tatbik eden diğer memleketler 
arasında da ticari münasebet
ler yeniden başlamıştır. lngiliz 
ticaret nezareti ltalyaya silah 
ve mühimmat ihracını tanzim 
eden bir emirname neşretmiştir. 

Fransada 
Paris, 15 (Ö.R) - Maliye 

bakanı Avrion Fransa banka
sının nizamnamesini tadil için 
hazırlanan kanun layihası hak
kında maliye komisyonunda 
izahat vermiştir. 

ı-------------.----------------1· aşüftenin,, heveslerini bekliye
rek kalmasına im1'an var mıydı. 

ıet ve gazetecilerle birlikte içi
len çayların sayesinde idi ve 
hepsi böyle, diğer "işler,, daha 
hazırlamyordu. En geç on beş 
güne kadar, ayda kazanmak 
istediği yedi sekiz yüz frangı 

temin etmiş olacaktı. 

SAFI AŞg 
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lşte şimdi, Palasın holünde 
oturmuş olan Emmanüel ma
dam sefirenin dairesine çıkmak 
Üzere kendisine haber getiril
ınesini bekliyordu. Kalbinin 
niçin böyle acı duyduğunu an
lıyamıyordu. Etrafında, Büyük 
Paris otelinin gidiş gelişlerini 
seyre dalmışb. Açık geniş 

Pencerelerin ötesinde Şaoze

lize uğuldayordu. Üzerlerin
de emsalsiz şeyler ile taze 
Amerikan kadınları delikan
lının önünden geçiyorlardı. 
Zaten gizli çingenlerin sürünen 
Ve uzak musikisi arasmda dört 
beş tip yabancı birbirine 
karışıyordu. Küçük masalar 
lizerinde çay içiliyordu. Gar-
8onlar acele ace!e yürüyor, 

metli ve S!\mimiyetsiz bir zera
fet hüküm sürüyordu burada. 

Fırtınalı gözlü holyakir bir 
genç haliyle köşesinde büzül
müş olan Emmanüel kadın ba
kışlarmın üzerinde titreştiğini 

hissediyordu. Küçük bastonu 
elinde, ayak kaplarmın uc!ma 
bakıyordu. Ve, gayri iradi bir 
surette, bir ruya içinde gibi, 
kendini sakallı, bir dilenci 
mantosu içinde, akşam vaktı 

bir çayırda görüyordu. Büyük 
fotr şapkasını gözlerine indir· 
miş, büyük süthane patronu 
Madam Föyandan kaçarken ..• 

Acı, yaı ı vahşi sürgün ha-
yattan bu kadar çabuk geri 
gelip şurada, kibar alemleri 
havasınm en kötüsü içinde, 

Bir müddettenberi az mı ka
bullera, ziyafetlere, şenliklere 
katlanmıştı. Nefret ettiği bu 
kimselere az mı ülfet etmişti 1 
Bunun, hakikaten kendisi için 
birşeye yaradığını düşününce, 

bilhassa o vakıt boğazı ikrah 
ile tıkanıyordu. 

O, halkın tanımadığı adam, 
Erhaynun gazetesine ayda dört 
yüz frank maaşla haftalık (Kır 
hayab) sütünunun muharriri 
olarak kabul edilmişse, bu da 
neticede bir bayan Villeyenin 
nüfuzu sayesinde idi, Bir mec
muanın • üç bin frank muka
bilinde - peşinen kendisinden 
satın aldığı müstakbel bir ro· • 
man, akademi azasından baron 
Normesan nezdindeki bir ziya-
fetin neticesi olacaktı. " Bu 
günün kadını ,, gazetesi tar~
fmdan Kod hakkında keodı-
sine ısmarlanan aylık mu· 
sahabeler Riç, Korlotn, Ar-

Fakat kaşları çok çatıldığı 
günlerde fikri: "Lörans!,, diye 
haykırıyordu. Ve bu sihirli isim 
k·arşısında ikrah ve yorgunluk
lar düşüyordu. O kötü daki
kalarda kendi kendine tekrar 
ederdi! 

- Onun için ıstırab çeki
yorum !. Karım için, müstakbel 
yuvam için .•• 

Birdenbire saadetle kaplanan 
bütün mevcudiyeti birden bire 
gevşiyordu. Aşkı, arzusu talii, 
Raristen pek uzakta. Sıhhath 
ve yeşil tabiatın göğsünde 

kendini bekliyen bütün sakin 
ve devamlı sevinçleri şimdiden 
onu teshir ediyordu. O vakıt, 

çatık yüzünden bir tebessüm 
geçiyor ve kadınlar : " Bugün 

ALMAN MATBUATI 
DELBOSA HAK VERDi 

• ••••••••••••••••••••••••••• 

Almanya 
Fransa 

kadar sulhu 
özlemiştir ---- Baştarn/t l ma saıı/adn -

fikrince bu nutuk vaziyeti ay
dınlathracak mahiyettedir. 

Yarı resmi 11Korespondans 
Politik - Diplomatik,. gazetesi 
diyor ki: 

- Beynelmilel nizam hak
kında Fransa hariciye nazırmın 
telakkisi Almanyanın telakki
sine tamamiyle cevab vermek
tedir. Fakat herşey bu telak
kinin tatbikine bağlıdır. Alman
ya da Yvon Delbo!tun dediği 
gibi, Milletler cemiyetinin boş 

bir kelime olmadığı kanaatm
dadır,,, 

Alman gazetesi, akalliyetle
rin sükfıtu hakkmdaki sözlere 
işaret ederek diyor ki: 

11 Ecnebi hakimiyeti altında 

yaşıyan diğer akalliyetler de 
vardır. ,, 

Bu cümleden maksad Çe
koslovakyadaki Almanlardır 

ve a~lardanberi Alman gaze
teleri bu sebeble Çekos:Ovak

yaya karşı bergün devam eden 
tenkidlerle doludur. Yan res
mi Alman gazetesi bu nok
tayi işaretten sonra şöyle de
vam ediyor: 

0 fransa hariciye nazm dost
ları nezdindeki nüfuzunu kul
lanarak onları siyasi usullerinin 
tebdiline sevkederse çok eyi 
hareket etmiş olur. Beynelmilel 
hayatta kanuna riayete müste
nid bir nizamı temin etmek için 
nizamın canlı uzuvlarmın inki
şafı kanununa tabi olması la
zımgeldiğini hatırlamalıdır. 

Mevcud olan sulh nizamatı 

derecatı şartlarına tetabuk et
melidir. Fransa dış işleri ba
kanı nutkunda her kanunun 
hayat hakkına uyması lüzumunu 
ifade ettiğinden dolayı tebrik 
edilmelidir. Bu, Avrupa canını 
daha iyi teşkilata bağlıyacak 
bir anlaşmaya varmak imkanı 
hakkında hayırlı bir işarettir.,, -·-

Sofya'da 
Bir yangın oldu 
Sofya, 15 (Ö.R) - Bir fab

rika yanginı, etrafındaki bina
lara da sirayet etmiş ve 165 
ev yandıktan sonra bastml· 
mıştır. Hasar on milyon leva
dır. insanca zayiat yoktur. 

yorlardı. 

Bununla beraber, bu daki 
kada bile bu holde oturmuş 
dururken ne yapıyordu aceba? 

Buraya iş iç:n gelmemişti. Bu· 
rada ne mütevassıt, ne para 

mevzuu bahs değildi. Bu ka • 

dife koltuğa oturmuş, deniz 
aşm sevimli bir mahluk nezdi· 

ne binmesi için haber getirme· 

lerini bekleyordu. Ve bu ziyaR 

reti Löransa anlatmıyacaktı. 

Kendi kendine sordu: 11 
- Al

datıyormuyum onu? .. ,, 
Sekiz gündenberi bu suali 

açıkça sormağa cesaret ec\e
miyordu. Fakat şimdi kendi 
kendine karşı samimi olmak 
saatı gelmişti. 

- Hayır, diye cevap verdi, 
aldatıyorum diyemem. Nasıl? .. 
bu köşede bu kadar dururken, 
göğsiimde neşesiz bir kalb 
hissederken, dostuma, sevgi
lime, camına sadakatsızlık et
tiğimi nasıl zannede bilirim? ... 

ısan1ta • 

Gemi tonajları 
işi halledildi 
- Baş tarafı birinci sahifede 

)inde müzakeresine devam ey
lemiştir, 

Türkiye tarafından harb teh
likesi halinde ahnacak hususi 
tedbirlerin tatbiki sırasında 
ticaret gemilerinin boğazlardan 
ne şekilde geçebileceklerini ta-
yin eden rejim ahkamı tesbit 
edilmi~tir. 

Konferans ayni suretle Ka
radeniz devletlerine ait olup 
bu denizden hariçte imal edi
len veya taruir ed:Jmek üzere 
Karadenizden harice gönderil· 
mış olan tahtelbahirlerin Kara
denize ~irerken Boğazlardan 
ne şerait altında geçebilecek
lerini de tayin etmiştir. Diğer 

devletlere ait tahtelbabirlerin 
Beğazlardan geçmesi yasaktır. 

Karadeniz devletlerine ait 
harb gemilerinin bo~azlardan 
geçmesi için verilecek preavi 
( evvelinden ihbar ) müddeti 1 O 
güne indirilmiştir. Ayni mühlet 

l 
diğer devletler için daima 15 
gün olarak kalmaktadır. Onun
cu madde bu şekilde tashih 
edilmiştir. 

Türk delegasyonu boğazlar
dan bir defa da geçebilecek 
ecnebi harb gemilerinin azami 
tonajının, Türk filosunun tona
jı seviyesine bağh olmıyarak.ı; 
doğrudan doğruya on beş bin 
ton oJarak tesbitini teklif et
miş ve konferans bu teklifi 
kabul etmiştir. Aynı delegas
yon tarafından Karadenizde 

sahili olan devletJer harb gemi
lerinin geçid şeraiti hakkındaki 

teklif de tasvib olunmuştur. 
Konferans saat 17 de ikinci 

bir umumi lçtima yapmıştır. 

Bunda 14 üncü ve müteakib 
maddeler tedkik edilmiştir. 

Bunlarm arasında en ziyade 
münakaşaya sebeb olan 16 ıncı 
maddedir. (harb halinde harb 
gemilerinin boğazlardan geç
mesi meselesi) bu noktada In
giliz ve Sovyet delegasyonları 
arasmda vahim bir fikir ayrı· 
lığının baki kaldığı göze çarp
mıştır. 

Fakat her iki delegasyon da 
hükumetlerinden bekledikleri 
kat'i talimatı almış bulunduk
larından son vaziyetlerinin ne 
olacağı yakında anlaşılacaktır. 

Ziraat 
Vekili değişnıiyecek 

Ankara,15 (A.A) - Akşam
ları çılcan bir lstanbul gazete
sind~ Ziraat vekilinin değişe
ceğine ve aynı vekalette bazı 
değişiklikler yapılacağına dair 
bir haber okunmuştur. 

Anadolu Ajansı bu neşriyatın 
asılsız olduğunu beyana mezun
dur. 

Belgradda 
Tayyare kazası 
Belgrad 15 (Ö.R)- Belgrad

Lobljana hava hattında günde
lik servislerden birini yapmakta 
olan bir yolcu tayyaresi bir 
tepeye çarparak parçalanmışbr. 
Pilot, tdgrafçı ve ikisi Alman 
olmak üzere beş yoku telef 
olmuştur. 

4 - .. 

Tütün 
ikramiyeleri 
Şehit yetimlerile harp malôl

lerinin 936 yılma ait tütün ik· 
ramiyeleri Temmuzun on ye-
dinci gününden itibaren Cuma 
günü saat dokuzdan on ikiye 
kadar vilayet mektupçuluk sa-
lonunda komisyon taı afmdan 
Cuma günü Bayanlara ( Kadın-

lara ) Salı günü baybra { er
keklere ) haftada iki defa ol· 
mak üzere tevziat yapılacağın· 
dan ellerindeki resmi senet ve 
maaş kayıt suretlerile bizzat 
komisyona gelmeleri ilan olu· 
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Dallardan sesler: 
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Seslerin boğuşması 
Hakkı Ocakoğlu dünkü başmakalesinde bütün memleket hal

( nın kalbine çökmüş mühim bir derde parmak bastı. Radyo ve 
g :ımofon gürültüsünden şikayet etti. 

Eminim; bu makaleyi okuyanlar Ocakoğluna "Allah razı olsun; 
parmakların nur olsun" diye dua etmeden sahifeyi çevirmemiş
lerdir. 

Vazifem itibariyle Basmahane yani bu gürültünün en çok tah
ribat icra ettiği yt-re sık sık gidenlerden olduğum için ben de 
bu derdin bağrı yanıklanndanım. _ 

Bir memlekette : Vakti ve fasılası olmıyan gramofon ve radyo 
sesi : Bence bkanacak; kısalacak; hatta kesilecek seslerin başın· 
da gelmelidir. 

Bu ses; ne vapurun düdüğüne, ne otomobilin kornasına, ne de 
seyyar sahcının se!'ine benzer. Saatı, zamanı, icabı, nizamı yok
tur. Kafalarımızın istirahab kahvecilerle gazinocuların keyfine 
ve insafına kalmışhr. 

Kahveci çalar. (Bak malım var] der gibi mütemadiyen plak 
değiştirir. Bu çalımı hazmetmiyen komşu kahveciye bu sefer bir 
tefevvuk sevdalı gelir, o da başka başka plakları çalmağa baş
lar. Üçüncü, dördüncü kahveci de kolları sıvamıştır, bu m.ısaba
kaya dahildir. 

On kıraathanenin, on hoparlörlü gramofonunun ayni dakikada 
on muhtelif şarkı çaldığı zaman ortaya nasıl bir ses çıktığını ve 
bu sesin insanlan ne ha'e getirebileceğini merak edenler Bas
mahaneye kadar zahmet ihtiyar edip beş on dakika oralarda 
dolaşşınlar. Ses, nağme, beste gırtla\daşmasının ne olduğunu 
görürler. 

Süzinaktan curcunaya; Tangodan çarlistona kadar alaturka, 
alafranga her be:4te bir muharib gibi diğer bestenin üzerine 
atılmış avazı çıktığı kadar bağırıyor, kendi aesile hasmının se'lini 
boğmağa çalışıyor. Burada üç beş dakika otobüs beklemek 
sersem olmak için kafi. 

Hoparlörlü gramofon çalan kahveciler, gazinocular yalnız halkm 
istirahatıoı param parça etmekle .kalmıyorlar ayni zamanda 
musiki ihtiyacını ve zevkini de hurduh~ş ediyorlar. 

Karmakarışık tıka basa. yeyenler nasıl mide fesadına uğrıyor
Jarsa birbir arkasına nefesi ve durak vermeden karmakarışık şarkı 
dinleyenler de kafa fesadına uğrıyorlar. 

Halka bu kadar cefa çektirenleri başı boş, kendi hallerinde 
bırakmak biç de doğru birşey olmaz. Sabahın yedisinden itibaren 
akpma kadar bili fasıla ve bili inkita hoparlörlü gramofon çal
mağa her halde (mutattır.) Denemez. Bu gramofon!arı çalarak 
meslek ve san'atJarını icra edenler de halkın huzur ve rahatını 
ihlal eden kimselerden başka birşey değildirler. Şu halde gürül
tüyü kesmek için yeni bir tedbire ihtiyaç yok. Elimizdeki Türk 
ceza kanununun halkı rahatsız eden hareket ere aid hükümlerini 
tatb;k etmek - bence - işi halledecek en kestirme yoldur. 

ıv.ı:ura't: Çıı1a:r 
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İsçiler Balçova llıcalaı ında 
·~· .. ·----~~----~ 

Birlik, varlıksız işçileri 
himaye ediyor 

Balçova IJıcalan ( Özel ] -
lzmir hususi hesaplar idaresine 
ait Balçova lhcalarında bu yıl, 
bommali bir faaliyet göze çarp· 
maktadır. Bilhassa işçiler bir· 
liğinin hasta amele yurtdaşlara 
karşı gö•terdiği insaniyet şük
rana şayandır. 

raya her postada 70-80 amele 
sevketmekte ve bunların 5atıp 
kafümalarmı da en fer ahlı bir 
mahalde temin etmektedir. 

Sabah kahvaltısından mada, 
öğle ve akşam yemekleri iki
şer kap olarak verilmekte ve 
bunlann kuvvetli yemekler ol
masına dikkat edilmektedir. 

'fEM A81R 

11.899 muhacir geldi 

na va ana kavuşanlar 
altı viliyete yerleşti 

f.' alan 13.000 muhacirin mahalli 
tepleri tesbit ediliyor •• murt 

Sıhhat vckıli Rrftk Sa~•dam 
ANKARA 15 (A.A) -- Sıh

hat ve içtimai muavenet veka
letinden : 

Bu sene Romanya ve Bu1ga
ristandan alınması tekarrür 
eden 25,000 mubacirden birin
ci parti olarak gelen ve Tokat, 
Kayseri, Yozgat, Çorum, Bile
cik, Konya, Niğde vilayetleri
ne bugüne kadar sevkoluoan 
muhacirlerin sevkedildikleri ka-
za itibariyle miktarı aşağıda 
gösterilmiştir. 

Tokat merkez kazasına 60 
hanesi Romanyalı ve 60 hanesi 
Bulgaristan mubac"ri olmak 
üzere 120 han~de 536, 
Tokatın merkez kazasınR 20 

hanesi Romanlı ve 20 hane~i 
Bulgaristanlı olmak üzere 40 
hanede 144, 

Artuya kazasına 20 hanesi 
Romanyalı 20 hanesi Bulgaris· 
tanlı olmak üzere 40 hanede 
159, 

Tokatm Erbaa kazasına 75 
Bulgaristanlı olmak üzeıe 150 
hanede 595 nüfus muhacir ki, 
bu suretle Tokat vilayetine350 
evde 1434 nüfus göçmen gön
derilmiş bulunmaktadır. 

Kayseri merkez kezasına 50 
hanede 219 Bulgaristanlı, 

Develi kazasına 136 hanede 
592 Bulgaristanls, 

Pınarbaşı kazasma 597 hane
de 2477 Bulgaristanlı, 

ı 
Sorgun kazasına 70 hanede 

263 Romanya ve 18 evde 56 
Bulgaristanlı olmak üzere 88 
hanede 319, 
Akdağmadeni kazasına 80 

hanede 295 Romanya muhacir 
ki bu vilayete 501 hanede 
1946 sı Romanyalı ve 66 ha
nede 281 si Bulgaristanlı olmak 
üzere toptan 567 hanede 2228 
nüfus muhacir sevkedilmiştir. 

Çorumun Alaca kazasına 280 
hanede 1152. 

s~ngurlu kazasına 9 hanede 
39 nüfustan ibaret olmak üzere 
ceman yekun Çorum vilayeti
nin bu iki kazasına 308 evde 
1181 nüfus Romanya muhaciri 
sevkedilmiştir. 

Bilecik merkez kazasına 5 
hanede 25, 

Bozüyük kazasına 34 hanede 
135. 

Söğüt kazasına 7 hanede 28 
lnönü nahiyesine 5 hanede 

15 olmak üzere Bilecik vila
yetinde 51 hanede 203 nüfus 
Romanya muhaciri sevkedil
miştir. 

Konya vilayetinin Akşehir 

kazasına 245 hanede 1011 i 
Romanyalı ve 149 hanede 621 i 
Bulgaristanlı oJmak üzere 394 
evde 1632. 

Çorum kazasına 195 hanede 
820 Romanya muhaciri ki ce
man yekun Konya vilay-etine 
440 hanede 1831 i Romanyalı 
ve 149 hanede 621 i Bulgaris
tanlı olmak üzere 589 hanede 
2452 muhacir sevkedilmiştir. 

Niğde vi.liyetinin merkez 
kazasına 9 hanede 43 nüfus 
Bulgaristanlı, 

Bor kazasına 143 hanede 
616 Romanyalı olmak üzere 
Niğde vilayetine gönderilen 
muhacir yekunu 161 hanede 
698 nüfustan ibaret balun-
maktadır. 

Geçen yıl olduğu gibi, bu 
yıl de işçiler birliği basta ame
le kadın ve erkeklerden has
talıklarına göre baztsmı yaman
lara bazısını da Balçova ıhca
lanna göndermektedir. Buraya 
gönderilen elleri ayakları gö
türümleşmiş amele yurtdaşfar, 
3 - 5 banyoda hali tabiilerine 
gelmekle ve bütün masraf bir
liğe ait olmak üzere: iaşeleri de 
burada temin edilmektedir. 

Banyo ücreti de birlik tarafın
dan ödenmekte ve ameleye 
hiç bir para verdirilmemek- , 
tedir. 

Bünyan kazasma 100 hanede 
415 nüfus Bulgaristanlı göçmen 
gönderilmiş ve bu suretle Kay
seri yjlayeline gönderilen göç 
men miktan yalnız Bulgaristan 
muhaciri olmak üzere 883 ha
nede 3703 nüfus muhacir sev· 
kedilmiştir. 

Bu suretle gelen muhacir• 
lerden yukarıda yazıh yedi vi
layete sevkolunan muhacir 
mikdan 2.099 hanede 11899 
nüfusa baliğ olmaktadır. Bu 
muhacirlerin mühim bir kısmı 
Romanya ve Bulgaristana gön
derilen hususi vapurla Türki
yeye alınmışlar ve Tuzla ta
haffuzhanesi yanında açılan 
setk ista~yonundan temizlikleri 
yapıldıktan sonra tertib edil
dikleri bu yerlere yine devlet 
vasıtası ile meccanen sevkedil
mişlerdir. 

işçiler birliği, otobüslerle bu-

Birlik başl<anı doktor Ziya 
beraberinde birlik şefleri ol
duğu halde buraya geliyor ve 
amele yurdda.şları birer birer 
dolaşarak hal ve hahrlarını 
soruyor ve bunlara lazım olan 
ilaçları da temin ettiriyor. 
Amele bu vaziyetten çok mem
nundur. 

,----------------------------'llaı., 
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Bu kadar ihti.c.:mlı bir güzelliiif, boşluklara akıve
rczn yari:maz bir çeşme halinde kalmaktan kurlar

m~ mUmkUnken neden bunu yapmıyordu 

Kar gibi beyaz kollariyle, 
inci bak1şlariyle suları kucak-

hyan bu temiz kadın bu haliy
le ne kadar masum bjr rüyanın 
kurbanı olup kalmıştı. O neden 

kendisini basit bir vehmin 
kurbanı olmaktan kurtaramamış 
ve çok mümkünken bir başka· 
siyle evlenmemişti. Sulara sığ
mıyarak daima meydanda ka· 
lan bu kadar ihtişamlı bir gü· 
zeUiği, boşluğa akan yaramaz 

bir çeşme olmaktan kurtarmak 
mümkün değil miydi. Bir bakış· 

ta sanki neler düşündüğümü 
an 'amışh o.. Ve sordu bana: 

- Neler düşünüyorsun Ah
met .. 

- Hiç birşey, Sabiha •. 
- Sen evvelce yalan söy-

lemezdin •. 
- Seni düşünüyorum Sabiha 
- Benim dütünülecek neyim 

llar ki? 

Yozgat merkez kazasına200 
hanede 777 Romanya ve 48 
hanede 626 Bulgaristanlı olmak 
üzere 247 hanede 1003, 

Boğazlıyan kazasma 151 ha· 
nede 611 Romanya, 

Sustun Ahmed. 
Senin bu kadar iyi, yür,

mesini lıildiğini zannetm;yordum. 
- Ben de senin bu kadar 

ince yapılı bir insan olduğunu 
bilmiyordum. 

- Daha açılacakmıyız Sa
biha .. 

- Ay bu da bir şey mi .• 
Pek tabi"ğ .. 

- Kendim için ürkmüyorum. 
Fakat sen yorulur da geri dö· 
nem ezsen. 

- Bunda ürkecek birşey var 
mı, sen yanımda olduktan son
ra? 

- işte buna gelemem. Teh
lüke anında yalnız kendimi 
düşünürüm. 

- Anlıyamadım Ahmed .. 
Maazallah bana birşey olursa 
kurtarmaz mısın ? 

- Hayır. 

O kadar acı baktı ki derhal 
fikrimi değiştirerek konuştum: 

- Ölümüm bahasına da ol
• sa, seni bir an fazla yaşatmak 

Bunların yerleşecekleri hazi
neye aid boş topraklar evvelce 

için elimden gelen fedakarlık
ların hepsini yaparım. 

- Ona eminim Ahmed .. iti
raf etmemekle beraber beni 

derinden derine sevdiğini, hem 
de çılgın bir aşık gibi sevdi
ğini biliyorum .• - ..... 

- Yüzün kızardı Ahmed •• 
Bunda mahcub olacak ne var .. 
Ben de seni ayni derin arzu 
ile sevmiyormuyum. ikimiz de 
ayrı ıııebebler altında betbaht 
olduktan ve ikimiz de birbiri
mizi arzuladıktan sonra .. 

- Bana cesaretim yok Sa · 
biha .. 

- Seni çılgınca sevdiğimi 
itiraf ettikten sorada mı Ah
met? 

- Evet bundan sonra bile •• 
Cesaretim yok.. Yapamıyaca
ğım, evli bir kadına el uzatma
yacağım. Seni bir arkadaş sa
,mimiyeti çerçevesini aşarak 
zinhar sevnıiyeceğim. Faraza 
sevsem bile .. Evet sevsem bile .• 
Bu hissimi daima daima sak-

Seyyar esrar IUccarı 

Çorakkapı caddesinde Meb
mcd oğlu Hüseynin üzerinde 
114 gram esrar bulunmustur. 

lşçller arasında 
Halkapınar fabrikasında işçi 

Mebmedoğlu lsmail ile Abdül
kadiroğlu Fettah arasında 

kavga çıkmış, lsmail bıçakla 
Fettahı sol kabasından yarala~ 
mışhr. 

Sokak kumarclları 
Keçecilerde Zühre sokağın· 

da Hilmi, Süleyman .ve lsak 
kumar oynarlarken tutulmuş
lardır. 
KUçUk yaştan başladdar 

Karşıyakada Alaybey Ya!ı 
caddesinde Kamil oğlu yedi 
yaşlarında Burhan ko!unu bur
kc.n arkadaşı Nusret oğlu 8ya
şında Osmana kızmış ve taşla 

başından yaralamıştır. 

insan kasaphftı mı 
yapacak? 

Kasap Ömer oğlu lsmail 
Gaziler caddesindeki dükkA
nına kaçak et aramak için gi
ren belediye takib memurla
rından Azize satır ile taarruz 
etmiştir. 

Saklanbaç oynarlarken 
Alsancakta Celal Bayar bul

varında oturan Jozefinin bes
lemesi 15 yaşında Mişel kom
şu çocuklarile saklambaç oy
narken ağaçtan yere düşmüş 
ve sol kolundan ağır surette 
yaralanmıştır. 

Çılr ırmıf mı? 
Karanbnada Mansurzade so

kağında oturan lbrahim kızı 
Hayriyenin evine zorla girib 
saçlarından sürükliyen Hüseyin 
oklu Ismail, zabıtaca tutul
muştur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hazırlatılmış ve bugünlerde de 
tevziine ve mallarına temlikine 
devam edilmekte bulunmuştur. 
Bunların Tuzla sevk istasyo· 
nuna vapurdan çıktıkları gün
den itibaren iaşelerine başlan
mış ve halen devam etmekte 
bulunmuşlardır. 

2661 sayılı kanun gereğince 
bunlara albşar aylık yemeklik 
buğdayları gelmelerinden daha 
evvel mürettep yerlerinde ha· 
zırlanmış ve gelmelerini mütea
kip de dağıtılmıştır. 

Bunlar bu sene verilen top
raklarmı sürecekler ve ayni 
kanun gereğince verilecek to· 
bumluk buğdaylannı ıonbahar 
mevsiminde toprağa atacaklar
dır. 

Civar köylere konuk edilen 
bu göçmenlere gelecek malt 
yılda her aileye birer ev yapı
lacakbr. Ağustos 1936 dan iti
baren alınmağa başlanacak 
ikinci parti muhacir miktarlan 
ile beraber bu sene alınacak 
muhacir adedi 25000 e iblağ 
edilecektir. ikinci partinin alın
ması hazırlıklarma ve müretteb 
yerlerinin tayin ve tesbitine 
devam edilmektedir. 

lamasını ogreneceğim. Hem 
baylesi daha iyi Sabiha .• 

Birden Sabihanm yanımdan 
uzaklaştığını ve küçük dalga
cıklann koynuna ahlarak çıl
gın bir maceraya doğru koş-

tuğunu gördüm. içerim ezildi. 
sanki kalbiıııden bir şey kop
muş gibiydi. Onu suların de
rinliğinden alarak yukarı çıkar
dığım zaman heyecanımdan tir 
tir titriyordum. 

Henüz çok sıcak olan nefis 
vücudu çirkin ellerim arasında 
anlatılmaz bir arzu ile duru· 
yordu. Kendisinden geçmişti 
o.. Büyük bir cesaret göstere
rek parmaklarımı onun çehre
sinde gezdirdim. O kadar gü· 
zel, o kadar anlatılmaz güzeldi 
ki çıldırmamak işten değildi. 
Ona kendinden geçtiği bir sı
rada neler neler 11öylemek 
istemezdim. 

Kendine gelmişti. Çehresin
de gezinen parmaklarımı çek
mek cesaretini gösteremiyor
dum. YaYaşça kulağına s6yle-

ıa Temmvz t•a• 

Hergün---
....E.'!l?!!!!!rss Bir fıkra 

Yazan: Eczorı /('mal Aklaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cinsi ... cazibe 
Biz erkeklere göre kadın

larda erkeği kendilerine çeken 
cinsi cazibe denilen bir kuvvet 

vardır, buna ilmi dilde seksüel 
deriz. Kadmlarda bu cinsiyet, 

yani kadtnhk cazibesi erkekleri 
kadınlara doğru çekmektedir. 

Kadın olmadığım için erkek
lerin de kadınlan çeken cinsi 

cazibesi olub o1madığmı söyli
yemiyeceğim. Yalnız tabiahn 
dilinden anlamak lazımgelirse 

Erkeklerin de cinsi cazibe ile 

kadınlan çekmesi icabedecektir. 
Kadının ruhundaki süslenmek 

erkeğe karşı güzel görünmek 
havesi ıırf cinsi cat.ibenin 
eseri olsa gerektir. Geçenlerde 

elime bir gazele geçti. Holiv· 
din büyük kadın artistleri iıi 
büyütmüşler pisikoloji seksüel 
üzerinde uğraşmağa başlamış

lar. Kendileri beyaz perdenin 
en güzel en şirin kızlan, ka

dınlan olmalarından istifade 
ederek erkek üzerinde kadın 

tesirlerini süje yapmışlar. Bu
güne kadar erkeğe hakim 

olmak için hoppa, güzel, çap
kın, şık ve neşeli olmağı ileri 
sürüyorlarmış, erkek hissiyatım 

okşıyacak tavır ve hareketleri 
elde tutuyorlarmış, şimdi erkek 
duygularının böyle sathi şey-

lerle okşanamıyacağına var
mışlar, erkek zeka ve kafaya 
meclüb olacağına karar vermiş-

lerdir. Bugünün okumuş, mo
dern erkeği cazibeli fakat kafa· 

sız, hoppa, güzel, neşeli, lakin 
cahil kadınları sevemez olduk
lannı görmUşler ve buna karar 

vermişler imiş, aferin yıldızlara 
bunlara yıldız dedikçe semaları 

değil duygu ufuklarını tenvire 
yelteniyorlar demektir. Keşif
lerini ben kendi hesabıma ye-

rinde buldum, hakikaten de öy
ledir. Güzel kadın cahil kadın 
oldukça, neşeli, şirin kadın 

kaba ruhlu kadın oldukça bu 
günün eyi oku.mut erkeğini 

tatmin edemiyecektir. Kadın 
demek bilgi demek, neıaket, 
nezahet ye his demek olduğu
na göre, yıldızlara aferin di
yorum. Kararlera karardar, 
bundan yaz geçmesinler ..• 

iş yapınak istiyenler 
Almanyada bazı firmalar 

Tftrkiyedeki ticarethanelerle 
eski kağıd, keçi boynuzu çe
kirdeği, kara buğday, siyah 
hardal tohumu üzerinden İf 
yapmak istediklerini bildirmiı· 

lerdir. 

dim: 
- Ben de senı sevıyorum 

Sabiham .. 
Ve ğenç hayatımın ilk arzu

sunu, çirkin Çt!breme rağmen 

onun bahar sabahlarından da
ha yumuşak dudaklanna tevdi 
ettim. 

• • • 
Bu hareketim benim için bir 

aksülamel ve bir yıkım oldu. 

Hayatımın insicamı bozulmuş. 
hislerim birdenbire derin bir 
çöküntü altında yığılıp halmıştı. 
Bu gayri tabii aşkın tami,.ı 

güç taraflarını unutarak bır 

daha onu görmemek ne kadar 
korekt bir hareket olurdu. 
Fakat bu mümkün müydü. Ge
celeri yatağımda, gözlerimi 
kapadığım anda sanki onu 
yanıbaşımda buluyordum. Ev
vela, mütadım gibi nazlanıyor: 
Sen evli bir kadınsın olamaz, 
diyordum. Sonra da bütün ar· 
zularımla onu kucaklıyor ve 
sabahı getiriyordum. 

- Sonu ı•aı -



Habeş ulusu intikam alıyormuş 
Teslim olacaklarını bjJdiren çeteler ltalyan 

neferlerini insafsızcasına öldürmüşlerdir 
Yağmur mevsiminde birçuk yolları bozdular,. Yağmurlar otomobilleri 

yollara gömmekte ve seyrüseferi imkansız bırakmaktadır 
içinde Habeş muharibleri kü- tamir edildiği görülmemiştir... bir elçi gelir: Cenuptan gelen 
çük, fakat lezzetli intikamlar Kuvvetli şekilde müsellah Habeş muharipleri teslim olmak 
alıyorlar. bir ltalyan kolu bu hadise ma- istiyorlar. Muzafferleri börmet-

Çete muharebesi memleke· halline gitmişse de mitralyöz le bekliyorlar. Bunların artık 
fişenkleri kalmamışbr. 

tin bertarafında, Adis - Abe- ateşile karşılanarak beş altı Bir Italyan müfrezesi bildi-
banın kapılarına kadar cereyan ölü ve elli kadar yaralı ile rilen yere gidiyor. Çalılıklar 
etmektedir. 14 ltalyan tayyare- geri çekilmiştir. arasman 400 silah çıkıyor. "Ga-
cisinin öldürülmesi ltalyanların Mağlup olan, fakat boyun lipler,, son neferine kadar 
başına biricik hadise değildir. eğmiyen Habeşin "Latin me- öldürülüyor. 

Addis - Alem yakınında bir deniyetine,, kurduğu tuzakların Nihay<:t Cimmada ltalyanlar 
arbk durmağa cesaret edemi-

şöse dinamitle berhava edilmiş- yüdercesi içinden seçilen bir 
yorlar! Ras Kassanm öz oğlu 

tir. Böylece zengin bir mıntaka tek misal: burada yerli bir orduya ku-
tecrid edilmiş oluyor. Hem de Bir kaç gün önce, ltalyan manda etmektedir. Addis Abe-
uzun zaman için. Zira Habeşis· kumandanlığına muayyen bir hadan 40 kilometreya kadar 
tanda yolların bu mevsimde mıntakadan ivi haberler getiren yola hakimdir. 
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Müslümanlaryardım ediyor) 
1 

Oellr1al Ba4c lıo bir Habeş ııerli 

rtıse mada va takıyor 
Londra, 15 (Ö.R) - "Man· 

cbester Guardian, gazetesinin 

bildirdiğine göre ltalyanlar için 
Habeşistanda büyük bir güçlük 
devresi başJamışhr. Mareşal 

Badoğliyonuri hareketindenberi 
Nisan ayı için yapılan ha
zırlıkların kifayetsiz olduğu 
anlaşılmaktadır. Yollar kullanı
lamıyacak haldedir. ltalyan za
bitleri Habe ler tarafından 

teşkilatlı bir mukavemet gös
terileceğini tahmin etmemekle 

beraber Gov mıntakasmda 
umumı bir Habeş taarruzunun 
başlamasından korkmaktad1r
lar. 

Paris, 15 (Ö.R) - '10euvre,, 
gazetesi yazıyor: "DailyHerald,, 

gazetesi Habeşistanda yağmur 
mevsiminin başlamasile beraber 
Habeş muhariblerinin ltalyan
lara karşı müthiş bir harekete 
girişeceklerine dair tafsilat ve
riyordu. Cıbutiden gelen ha
berler lngil z g zetesinin neş
riyatım teyide başlamıştır. 
Habeş semasını kaplamış 

olan tfıfanı andıran yağmurlar 
tal ya releri körleştirmekte, oto
mobılleri toprağa yapıştırmak

tadır1ar. Bu " müsaid hava 11 

Yazan : Tok Dil 

- Sordum yavrum, demin J 

de söyledim, bana bir çok m"' 
sallar söyledi. 

Valide Sultan bu fırsatı ga
nimet bilerek oğliyle banşmış, 

Cinciyi de kurtanb, salla sırt 
ve fakat yine gözden düşmüş 
haliyle evine atmışlardı .. 

lshmbulu sallıyan zelzele 
gece kaybolunca deli Sultan 
anasını da yanına alarak o ge
ceyi sabahadek cünbüş, çığana, 
fuhş, rezalet, içki ve .... içinde 
geçirmişti. 

Arab heyeti Mısırda 55000 in iliz 
lirası iane topladı 

Kudüs, 14 (A.A) - Filistin 1 
vakayiinin başlangıcı olan 19 
nisan tarihindenberi 5 lngiliz 
askeri VI! 41 Yahudi olmak 
üzere 46 kişi ölmüş ve takri-
ben 300 kişi yaralanmıştır. 

Arablardan ne kadar kişi-

nin ölmüş ve yaralanmış ol
duğu sahih surette malum de
ğildir. Bunun da sebebi Arab 
çetelerinin kendi ölülerini 
beraberlerinde götürmek iti
yadmda olmalarıdır. Arab-
larm 120 kişi kadar tele
fatı oiduğu sanılmaktadır. Bu 
vekayi esnasında yabudilerden 
emlak sahibi olanların uğramış 
olduğu hasar 100,000 lngiliz 
lirası mıktarındad r 

Arapların ve hükumetin uğ
ramış oldukları hasar mıktarı 
meçhuldür. lngiliz askerleri 150 
kadar kasabada araştırmalar 
yapmışlardır. Müsadere edilen 
silahların mıktarı nisbeten 
ehcmmisizdir. 

Kudüs, 14 (A.A) - Bir yar
dım sermayesi toplamak üzere 
Nısıra gitmiş olan arap dele
gasyonu dönmüştur. Arap ga
zeteleri delegasyonun müslü
lar arasında propaganda yap
mış olduğunu yazmaktadır. 

Gazeteler komşu arap mem
leketlerinde ve Avrupadaki 

Tefrika No: ... 

' . . . . 
Sabaha karıı; bahçedeki 

. pek minderler üstüne sızmış 
ve kucağında çıplak " Telli 
Haseki ,, denmekle ün alan 
Hasekisini; bacak bacağa do
lamış deli lbrabime; işvebaz 
" Cameşuy ,, hatun sokuldu. 

Telli l iasekiyi eliyle iterek sa-.. 
babın uykusuna dalan Deliye 
yanaştı, kollarım boynuna attı. 
Sakalından, kıllı ve çirkin ger
danından kerhen öperek uyan
dırdı.. Deli Sultan, kolunu sal· 
dırıb: 

KalıiJede Melmıed Ali camu 
müslüman kolonileri arasında ı lngiliz lirasına baliğ bulundu
toplanan para yekunünün 5,500 S?unu tasrih etmektedirler. 

- Kaçma! Kaçma! diye ho
murdanırken; kulağına fısıldadı: 

- Göı:ünü aç devletlu, ben, 
ben senin "Cameıuy" unum •. 

Deli lbrahim silkinerek kalk
tı, gözlerini oğuşturarak ho
murdandı. 

- Kız! neden beni uykudan 
uyandmb eziyet veriyorsun? 

Cameşuy, Padişahın göğsüne 
kendini atarak, hiddetini öpü
cükleri arasında boğdu. 

- Seni seviyorsam kabahat 
mt oldu? 

Deli lbrahim srüldil. 

- Gece eğlendin mi? 
- Eğlenmez o'ur muyum 

dev!etlumun sayesinde .. Dünya· 
Jar ve sen benim oldun, ben de 
senin •. 
Kadın delisi lbrahim Sultan •• 

"Camcşuy,, un bu iltifatiyle gı-
cıklanıb onu kucakladı. Sarmaş 
dolaş minderlere düştüler .. 

11Cameşuy,, hem Sultana so
kuluyor, hem bir fırsatını bu
lub anlatıyordu: 

- Sultanım! 
- Ne var şekerim, ne var 

canım? şuhum? 

- Hani sen Şeyh zade oğ
lunu Şama kadı yapmıştın! 

- E! yaptım, ~itmedi mi 
daha! 

- Hayır! 

- Neden? 
Cameıuy lbrahimin sakalını 

okşayıb: 

- Dur hele civanım! onu 
oraya göndereceğiz amma, ya
kınımızda olsa bu yiğit Saraya 
daha cok hiımet eder. 

n e-
y aha tı Ağustosta olacak 

ISTANBUL 15 (Yeni Asır - Telefonla) - Olimpiyada iştirak 
edecek sporcularımız Pazar günü Tokat mebusu Süreyyaoıo 
başkanlığında hareket edeceklerd r. Yelkencilerimiz bu akşam 
hareket etmiş erdir. 

Deniz ve yelken yarışları Kiyelde yapılacağı için yelkenciler 
doğruca Kiyele gideceklerdir. Yelken ek bimiz beş kişidir. 
Futbo!cularm Rusya seyabatı Ağustos ayına tehır edilmiştir. ilk 
karar değişmişmiştir. 

trö konfera sında 
a b ge iler· ıin geçişi hakkında 

formül bu undu 
Montrö, 14 (A.A) - Boğazlardan hıırb zamanında barb gemi

lerinin geçişi hususunda bugün öğleden sonra muvakkat bir for
mül kabul edilmiştir. Bu formüle gôre, Mılletler cemiyetinden 
bir vazife a 'an harb gemileriyle Tür ki yenin iştirak etti~i bir an
la m nın if ısı zımnında icabedeo harb gemileri boğazlardan 
geçe'1 1 c 1.tir. 

heyeti murahhaslar hükümetlerinden bu bapta talimat 
d r. Bu talimahn bu gece eimcsi bekleniyor. 

Bir habere göre 

n Papen Lon ra 
sefiri olacakmış 

Berlin, 15 (Ö.R) - A1manyaııın Vıyana sefiri Von Papenio 
Yarın Berline gelmesi bekleniyor. Siyasi mehafilde dola
şan rivayete göre Von Popen yeni diplomatik bir vazifeye 
çağmlacaktır. Esasen Viyana sefıri olarak kendisine verdiği 
itimatnamede Hitler Von Papenin vazifesinin mahdud ola· 
cağını ve Avusturya ile Almanya arasında iyi ve dostane 
münasebetleri iadeden ibaret kalacağını bildırmişti. Almanya 
- Avusturya arasınc\aki anlaşma Von Papene verilen vezifeyi 
bitirmış gibi telakki edilmektedir . Bu yeni Londra sefir
liğidir. 

Mukabelei bilmisi mi yapacak? 

andan 
ıyacak 

ltalya alını 
mübaJaa yap 
Paris, 15 ( Ö. R ) - "Paris·Soir" gazetesi zecri tedbirlerin 

lağvı münasebetiyle herşeyden evvel ruemleketınin men aatini 
düşünen ltalyanın zecri tedbirci memleketlere karsı mukabelei 
bilmisil niyetinde olmadığını, fakat bundan böyle ancak ltalyan 
malı satan alanlnrdaa mütekabilen mal alacağım, kendisine lüzumu 
olmıyan malların verilmesi hususunda ısrar edilmemesini istedı-
ğini ve nıhayet altın ve döviz tediyalı yerine kati olarak 
malla tediye usulünü ikame ettıği i b"ld'rm ktedir. 

Anlaşına t' ıaındır 
Berlin 15 ( Ö. R) - Von 

Papen gazetecilere beyanabn
da 11 temmuz Alman - Avus
turya itilafının Alman - Avus
turya siyasetlerinde her türlü 
ihtilafı izale ettiğini söylemiştir. 

lngJ ·z fi osu 

adise o mamış 
Paris, 15 ( Ö.R - Havas 

ajansından: 

Dün akşam geç vakte kadar 
iç bakanlığına gelen raporlara 
göre, rfJilli bayram her tarafta 
sükun, intizam ve cumhuriyetçi 
bir düzgünlük içinde vatansever 
tezahürat a geçmiştir. 

•• •• Pariste yapılan toplantı 14 
onuyor temmuz 1935 ve 12 şubat 1936 
Londra, 15 (Ô.R) - (Hood) da yapılan toplantılara benzer 

drednotu ile birlikte anavatan toplantıları geçmış ve Bastilil 
filosuna mensub deströyerler meydanından geçen alay ve 
filotilıisı Akdenizden lngilte- civarında toplanan halk 500 
reye hareket etmişlerdir. bini bu muştur. 

~~~~~~=-------~~~~~· 

- Yakınlarda boş yer yok kil 
UCA 

ameşuy": 

- Varl dedi. 
- Neresi? diye soran deli 

lbrahim: 
- Bursa 
Cevabını alanca: 
- A canım oranın kadısı 

var, herif ferman bil~ aldı.Kar 
göndermek için •. 

- Eyi ya işte, eyi yal herif 
sana kar göndereyim derken 
Keşif dağının tepesinden bir 
buz kütlesi kaymasiyle beraber 

aşağıya inmiş, kaybolmuş. 

- El canı cehenneme neme 
lazım .. 

- Canı cehenneme amma, 
onun yeri ıimdi boş .•. 

Deli lbrahim bu son ıözü 
"Cimeşuy" dilberin ağzında bir 
öpücükle söndürdü, elini çırptı. 

- Çabuk bana LaJamı ça
ğırın •. 
. . ,. . . . .. .. 

Vezir Ahmed paıa. korku
sundan tirtir titriverek deli 

Sultanm bu sabah kahvaltısı 
emrini alınca, kendi kendine 
de tenhaca homurdandı: 

- Ha7.inede para kalmadı, 
sıcan düşse başı yarılacak, 

korkarak etrafına bakındı, par
mağını tükrükleyib boğazını sı
vazladı. 

- Aman duvarların kulağı 

var, bir duyan olsa, boynum 
Kara Alinin sarımında... Aman 
aman aman! Şimdi ne diyecek 
kim bilir .. 

Kimseyi çağırmadan kendi 
kendine söylenerek gitti: 

- lstanbul saraflanoın, ti
carethanelerinin dükkanlarını 

kapattık, herifltri soyduk, so
ğana çevirdik, dad bir, ah bir, 
feryatları isilmanı tutuyor. 

Başını sallıyarak elini çır
parken: 

- Bakalım, ne ola! ne ola 
bu seferki çağırış! Ne aceb bal 
ola bizim huzura varışımız .. 

Diye içeri girene bir At ha-
zarlanmasınt emretti. 

ouu l ar -
~ 
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Benim ve milletimin yaşadığımız korkunç dram 

R.as Sfı 111111111 askeı i miişa ı·in 
\lehip paşa 

llabeş impaıatoı111111ıı ıtnlvall -
llabfş lıaıbı hakkında 'Vü,, f[aze
trsınr dikte ettı i heııeca11/ı J11kıi}mm 
111qbad11u 11ak/rdiı oruz. habc<11sta11da 
ltaiıall shasetim taım eitıktm, f!nZ
lnr ı•e ta)J ateler vasıtac;ı/e /lab şlrmı 
mukavemetilli uasıl kırdıklanm ı e 
ahaJıvi mahvettiklerini anlattıktan 
soma lfai/r Selasıve b11J[ii11 de mr.s
hur 1 embiven nzulıarebesmi re mıitltis 
A~angi gölü kıtalilli anlailvor : 

TEMBIYEN MUHAREBESi 
Zaferlerimiz hezimetle silin· 

dikten sonra bütün bunlardan 
tekrar bahsetmekte ne fayda 
var? Fakat Avrupahlar da 
bizim gibi feylesofdurlar ve 
belki, hareketten sonra, ders 
çıkarmak isterler. Adua üze
rinde ltalyanlar yerli bir ordu 
teşkiline vakıt bulamamışlardı. 
Ve ltalyan askerlerHe iş görü
yorlardı. Bu muharebede ise 
düşman şu şekilde yer almıştı: 

İlk darbeyi karşılamağa ıpe
mur Eritre'li kıt'alardan bir 
perde; 

Bunları malzeme ile himaye 
eden ve hareketlerinden isti
fade eyliyen hükumet askerleri; 

En sonunda ve iş bittik ten 
sonra yetişen faşistler. Halbuki 
faşistler muntazam kıtalardan 
ziyade harbte alakadar idiler 
ve öyle zannederiz ki ekseriya 
kendilerinin yapmak isteme
dikleri işe bunları sürüklemiş

lerdir, Muntazam mıntakalara 
gelince, harbe faşistlerden da
ha az azmetmiş olmakla bera
ber Eritreli k•talardan daha 
çok azimkardılar. Fakat en 
hararetJiler en geride kalarak 
diğerlerini sürüyorlardı. 

Bu tertib bizi rahatsız edi
yordu, zira beyazlarla aramıza 
yerleıtirilen kan kardeşlerimize 
hücuma pek hevesimiz yoktu. 
Bu ltalyanların kadın ve çocuk
lardan mürekkep bir hattın 

arkasında siper almalan gibi 
bir şeydi. Mutad olarak, onlara 
rast gelmek için pek gerilere 
sokulmak lazımdı. Fakat .. bu, 
tebliğlerinde itiraf ettiklerinden 
çok fazlasıııı öldürmemize mani 
olmadı. 

Habeşlerin niçin ekseriya 
göğüs göğüse muharebeyi ara
dıklannı evvelce söyledim. Şunu 
da bildirdim ki ltalyanlar bu 
işde hiç becerikli değildiler. 
Fakat tuhaf değil mi, kaçmağa 
muvaffak olamayınca bazan nev 
midane mukavenıet ediyorlardı. 
Zira onların propagandası Ha
beşlerin güya esirlere mezalim 
yaptığına anlatıyordu. Bu korku 
onlar·a cesaret veriyordu ve bir 
çoğu, teslim olmağa davet olu
nurken, ölmüşlerdir. 

ESiRLER 
Halbuki esirler daima misafir 

muamelesi görmüşlerdir ve 
düş:nan, askerlerine harb esna
•ında Habeşistanın cenubunda 
bulunarak hükumetimizin mas
rafile Fransız Somalisine kadar 
nakledilen iki ltalyanı misal 
olarak 2österebilirdi. Bunun 

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

:,, Görmeden inanmıyacaksınız. Bir sabah ordumun Üzerine sis halinde 
yakıcı bir mayi yağmıya başlamıştı. Bunu gören askerlerim çılgına 
döndüler. Katırlar, inekler, koyunlar ve ormandaki vahşi hayvanlar 
vadilere kaçıyor ve kendilerini uçurumlardan atıyorlardı,,-Neaus anlatıyor-

---------------------· •• 1.. •• • • ••••••••••••••• 1. 1 ••••••••••••• ··'· ••••••••••••• 1 ••••••• 1. 

L yerine, kadın ve çocuklarının 
zehirli gazlerle mahvedilmesi
nin intikamını almak ıçın 
Mareb ve Doro Tekle arasında 
bir ltalyan işçi karargahının 
kılmçtan geçirilmesi ileri sürül
müştür. 

Bu hareket müdafaasız sivil
lere karşı korka.lı:ça bir hücum 
diye gösterilmiştir. Halbuki bu 
işçiler yirmi oluz kilometre 
işgal edilmiş toprakla himaye 
edilmekte ve bizim arazimizde, 
her halde bizim menfaatimize 
olmıyan, askeri işlerde çalış

makta idiler, her ne kadar 
hususi bir müess .. se hesabına 
çalışıyordıyselerde bu işçiler 

istihkam askerlerine mukayyes 
idiler. Zira vatanımıza müstev
lilerin toplarını ve iaşesini ge
tirecek oJan yollar yapıyorlardı. 

Ölümlerinden sonra bunlara 
yapılan muameleye gelince, on 
binlerce askerin zehirlenerek 
ölümüne bir jest yapama
dan şahid olan, aynı ım
ha hareketinin kadın ve ço-
cukların da onlara karış-
tığını gören bir general 
sıfatile söyliyebilirim ki ümid
sizlik fena bir akıl hocasıdır.Her 
ne kadar neferlerimizden bazı
larını bu hareketten dolayi 
şiddetle ceza
landırmış ısek 

te hareketleri
m mazeretsiz 
sayamayız. 

NECAŞI SO
RUYOR 

Ben de şunu 
sorayım: 

- Ras Seyum 
ordusundan yüz 
kadar Habeş 

esirinin getiril
diğini görünce 
"Zaten kendi 
Eritrelilerimiz için erzakımız 
yetmiyor!,, diyerek bunları 
mitralyöz ateşile öldüren ltal
yan zabiti tecziye edildi mi? 

"Şirede Dahra - Baye kili· 
sesi ıçıne yedi rahip ka
pattıktan sonra petrolJe sula
yarak yakhran Jtalyan zabitleri 
tecziye edildi mi? "Semyende 
her köydeki en zeki yabud 
mukavemete en muktedir gö
rünen köylüleri çarmıha ger
diren ltalyan zabitleri cezalan
dırıldı mı ? " 

Son kanun ayına kadar en 
şimal ordusunda tuttuğumuz 

usul, topçu ve ha va kuvvetle
rine rağmen muvaffak olmuşta. 
Daha ilk kanun ortasında 
Ra~ lmru, Şire ayaletinde yer 
almıştı ve Deccaz Ayalen ona 
yardım ediyordu. Aksum ve 
Adua bir baskına maruz bulu· 
nuyordu. 

Ras Seyyum ordusuna ve 
bizim kendi ordumuza gelince 
son kanun ortasına doğru Ma
kalle istikametinde başlangıçta 
mukavemet edilmez gibi görü
nen bir ilerJeyişe başladılar. 

Abbi-Addi zaferini çok 
geçmeden Erba Uayni zafarini 
takib eW. Bumevki birincisinin 
şarkda, yani Makalle istika
metinde, 6 saat yürüyüş mesa
fesindedir. Bu muharebeler 
ltalvan ileri hareketinin cenub 

llalt1alarını a11/atan Necaşi 

sivrisini çevirmek geçeceğimiz nız bu ganaimi dahile nakle 
yolun ilk iki merhalesi idi. çalıştığıoı söylersek ehemmi-
Tazyikimiz Ras Molugetta or- yeti takdir edilir. 
dusuna dayanacak ve şima)e 

atılan Italyan orduları Ras lm
ru ve Decaz Ayalen orduları
nın hareket sahasına düşecekti. 

MERTÇE ÇARPIŞMA 
Bu iki zafer harekatın muh

temel gidişi hakkında bize ta
mamile emniyet vermişti.ilk Şum 
Aovye müsademesinde ltalyan
lar mevkilerinden çıkmışlardı ve 
biz onların karşısına gittik. Bu 

HASTALIK 

işte bu sıradadır ki, bütün 
bu kasaları taşıyarak gelen 
adamlanmız arasında, bir di
zanteri hastalığı başgösterdi 

ve bizi biraz meraka soktu. 
Fakat düşman da ayni vazi
yette olduğundan pek fazla 
mahzuru olmadı. Ayni mahi· 
y~lte bir hastalık, iki tarafın 
hayvanlarına da musallat oldu. 

ları mermi yağmuruna başladı
lar. Kurşunlar, çok yukarıdan 
çekildiği için, gelişi güzel ve 
kuvvetsiz olarak zemine varı
yordu. Şiddetle atılmış bir taş 
gibi ancak başta ve boyunda 
bazı yaralar yapıyordu. 

Vücudun diğer kısımlarında, 
yandan geldiklerinden hiç bir 
yara açmıyorlardı. Fakat hay
retle gördük ki tayyareler bu 
sefer, bir kaç haftadan beri 
adetleri olduğu gibi, iperit ba
rillerini üzerimize atmadılar. 

IPERIT GAZLARI 
Düşman bu usuliln kafi ne

tice vermediğini anlamış ola
caktı. lptidaları ini tesir çok 
biiyüktü. Neferler, patlamamış 
bir bomba olduğunu zannede
rek, yere yan gömülmüş koca
man kaba doğru yaklaşıyordu. 
Bu tecessüs yiizünden elleri, 

yüzleri yananlar, batta canını 

verenler pek çoktu. Bir çok 
adam böylece · saffı harb hari
cine çıkmıştı. Bu usul mitral
yöz ve top ateşinden daha öl
dilrücü idi. Fakat ordu çabuk 
buna alıımışb. 

Jıte bu cuma günü tayyare
ler askerleri açığa çıkartmak 
için çok yukarıdan şiddetli bir 
bombardımana başladılar. Mer

miler okadar 
sık bir yağmur 

halinde düşü
yordu ki, bütün 
memleket ateş 

içinde kalmışa 
benziyordu. Ar
tık hiçbir sığı
nacak yerin kıy· 

meti kalmamış 
idi. Yer içinde 
gömülü kalmak· 

"-""-·""""'''"~ ........... ~..!..-~ - tansa, ölmek 
bahasına bile Negiis zamamnda At/is - Abebadan iki görünüş 

çarpışma mertçe oldu. Havada j Fakat bazumuzun "kuvvetile 
tayyare yoktu ve bize karşı kazandığımız yeni servetler bu 
yalnız silah farkı aleyhimizde mahzurlara tahammüle yardım 
idi. ediyordu. Pazartesinden per-

Habeşler mutad çeviklikleri- şembeye kadar adamlarımızın 
le düşmana atıldılar. Düşman ganaimi saydıklarını söyledim. 
bir an içinde bozuldu. Mühim Sevinç içinde idik, istikbal 
sahra levazımı iJe bir çok mü- müemmen görünüyordu. 
himmat bıraktı. Adamlarım Cuma sabahı tayyareler gö-
mitralyozları, ağır mühimmat züktüJer. 
sandıklannı, çadırları, telefon- Adamlarım iptida onlara en-
ları, silahları sayarken sevinç- dişesiz baktılar. 
ten yerlerinde duramıyorlardı. Mavzer kurıunile iki danesini 
Bunlar bizim debboylarımıza gi- düşürmemişler miydi? 
ren malzeme idi ve her silah, Şire ordusu da iki tayyareyi 
düşmana karşı dikilen yeni bir yere sermemiş mi idi? 
Habeşli demekti. Şimdi düşmandan aldığımız 
pazartesinden perşembe günü- mitralyözlerle bunları delik 
ne kadar yüzlerce adamın yal- deşik edecektik. Tayyare filo-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

,-Çeşme ılıcalarında • 
Rasim Palas 20 hazirandan 

itibaren açılmıştır 
Uzun zamandanberi hazırlıkları devam eden Çeşme plaj 

ve kap!ıcalarındaki RASiM PALAS Oteli bu hafta 
cumartesi günü açılacaktır. 

Tabi dot yenıekler çok enfesve çok ucuzdur 

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

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

olsa, açık havaya çıkmak mü
reccahtı. 

Tehlüke her tahayyülün fev
kine çıktığı zaman, en az ce
sur adam bile bir kahraman 
kesilir. Bütün ordum orada, 
menzil harici bir düşmana 
ateş ediyordu. Kimse kur
tulmıyacak gibi idi. Fakat 
kimse dağ r sığnaklarına doğru 
kaçmak istemiyordu. Herkes 
mevkiinde sebatla duruyordu : 

Ôliller kalıyordu. Diriler de. 
Herkes muharebede mevki-· 

ini iyi tutuyordu. 
Harb bizi korkutmaz. 
Fakat bir tayyare, çok yllk-

sekte iken, elinde yalnız adi 
bir silahı olan asker onat an
cak bakabilir. 
Bombardıman en şiddetli dev

resinde iken birdenbire bir 
çok askerler ellerindeki silah-

ları bırakıyor müthiş iniltilerle 
yumruklarını gözlerine götürü
yor, dizüstü düşerek nihayet 
yere seriliyordu. 

' Ordunun üzerine sis halinde 
yakıcı bir mayi yağmağa baş
lamıştı. 

,. VAHŞi HAYVANLAR 
Bombaların ayakta bıraktığı 

kim varsa, zehirli gaz onları da 
devirdi. Bu biricik günde, ölen 
adamların mıktarı ne kadar 
çok olduğunu söylemeğe cesa-

Ras K.assa 

ret edemem. Zehirlenen çayır
larda 2000 hayvan tepelendi. 
Katırlar, inekler, koyunlar or
manlardaki vahşi hayvanlar 
vadilere kaçıyor ve dört nala 
kendilerini uçurumlara atı
yorlardı. 

Tayyareler böylece birakaç 
gün üst üste geldiler. ilk önce 
hareket gördükleri her mınta
kayı iperitle sulıyorlardı. Sonra, 
yaşayan mahluklardan ekseri .. 
sinin bu mayi tesiriyle telef ol .. 
doklarına kanaat getirince, 
yanmış olanları mitralyöz ate
şine tutmak için toprak yakı

nına inmeğe cesaret ediyor
lardı. 

Malumdur ki ıshrab çeken
ler, bilhassa harb sahnelerinde 
birbirine sokulmağa meyyaldir
ler. Düşman da bunu bekliyor 
ve o vakıt, bu müdafaasız in
san gurubları üzerine, bomba· 
lar ve kumbaralar yağdınyordu. 

Ordunun geri kalan kısmı 
martın son günü ric'at etti. 
Askerlere dağılmak emrini ver• 
miştim ve Sokotadan geçerek 
beraberce Koram üzerine ric'at 
için Ras Seyumu bekledim. 

Bu generalın da :hemen bü
tün askerleri Takaze vadisinde 
gazlarla telef oldu. Kalanlar 
daha yukarıda Setit adını alan 
ayni şehir vadisinden garba 
doğru ricat ettiler. 

Bütün bu hareketler esna .. 
sanda hiç bir Italyan telef ol• 
madı, zir askerlerimizın hiç bir 
müdafaası yoktu. 

Bundan hicap duymıyornz. 

Mitralyöz yuvalarına ve topçu 
bataryalarına hücum etmiştik. 
Kollarımızla tankları zaptet
miştik. Bombaları ve varilJeri 
titremeden karşılamıştık. Blitlln 
bu işlerde çekilmiş durmuştuk. 
Vicdanımız müsterih idi. 

Fakat göze görünmeden yü .. 
zümüze ve- ellerimize konan 
zehirli sise karşı birşey yapa
mamıştık. Bununla beraber vic
danımız musterihti. Sis öldü
rülemez ki .. 

Ailece hUcum etmı,ıer 
Karantina'da Muradoğlu so .. 

kağında izzet kızı Havva, ya
nında kızı Münevver ve Nimet 
ile hizmetçisi Zebra ve oğlu 
Hikmet olduğu halde ve ailece 
ayni sokakta Mümin karısı 
Eminenin evine taarruz ede
rek Emineyi dövmüşlerdir. 
,!IC17ZZ7~/~~ 

Bir rica 
lzmir halkeviııden: 

Evimiz kitapsaraymı zen
ginleştirmek için lzmirde ve 
Istanbulda çıkan eski devre 
aid butün gazete ve dergi
lerin kolleksiyonlarını satın 

alacağız. Ellerinde bu çeşid 
kolleksiyonları bulunub da 
satmak isti yenlerin Halkevine 
başvurmaları rica olunur. 
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Jillo büyük bir korku iç.inde 
bu vaziyetten nasıl kurtulaca
ğını düşünerek her tarafına 
Yerleştirdigi altınları demet 
demet boşaltmıya koyuldu. Yir
mi beşer yirmi beşer istiflere 
ayırıyordu. Amcası da: 

- On beş bin.. On ilci bin 
daha! 

Diye sayıya iştirak ediyordu. 
Bu ameliye akşamın beşine 
kadar devam etti. Yani doku
z.uncu Şarlm Parise girdiği 
şövalyenin, Alis dö Lüksün 
evine gittiği ve babasının Ka

lonun meyhanesinde beklediği 
ve daha sonra da Monmarter 

sokağında Damoyil ve Dük 
Danjonun maiyetile çarpıştığı 
dakikalara tesadüf etmişti. 

Paralar tekrar kasaya ko
nurken sayı da üç bin lira ek
sik görüldü. Döşemelerin üs
tünde bir tek altın yoktu. 

Jillo tekrar ceplerini kanş· 
ltrdı. Kendi paralarını bile 
amcasına uzattl. Fakat bu mu
azzam eksiği tamamlamak im
kanı yoktu. 

jil, jilloyu baştan aşağı ara-
dı. Elbiselerini çıkartb yine bir 
Şey elde edilememesine rağ
men üç lira eksikti. Amcamn 
gür sesi, çınladı: 

- Paralarımı ver, sefil! 
Cılız bir sesle cevap veri· 

Yordu: 
- Üstümü aradınız! her ye· 

1ime baktınız! Bir param bile 
yok •.. 

Jil,jillonun gırtlağına ve saçla
nna asılarak söyleniyordu: 

- Beş senedenberi dişimden 
hrnağımdan arttırdığım para
lan kim aldı? Zavallı altınlarım 
nerede? 

- Sevgili amucacığım bun
ları bulmak için ıize yardım 

edeceğim. 
- Sen bat Sen öyle mi sefili 

Paralanmı çalan sensin! Hırsız
lığın çezasım sana gösterece
ğim. Haydi çabuk elbiselerini 
geyl 

Amcasının hiddet ve şiddeti 
sonunda sarsılan Jillo çabucak 
çıkardığı elbiselerini sırbna 
geçirdi. Mütemadiyen merha
met ve af dileniyordu. jil han
çerini kınından sıyırdıktan 
sonra şu ihtan yaptı : 

- Eğer kaçmak için küçük 
bir hareket yaparsan seni ke
serim. 

Bu tebdid Jillonun üzerinde 
İyi bir tesir yapmıştı. Çünkü 
bu cümleden c&nma kasdedil
nıek istenilmediği manasmı çı· 
karmışb. 

JiUo terbiyeli bir maymun 
gibi amcasının biltün emirle
rini yerine getiriyordu. Gözleri 
kanlı ihtiyar yeğenini önüne 
kattı, bahçeye çıkardı. Babçu
vanın odasından ucu sivri bir 
sırığı alarak eline verdi. Ona 
bir ip uzattı. Bu işkence alet
lerini jillonun omuzlarına yük
liyerek tekrar kiların yolunu 
tutturdu. Mahzenin bir köşe
sinde açtırdığı çukura sırık• 
güzelce diktirdi ve bu direğe 
Yeğenini sımsıkı bağladı. Kor
ku içinde tir tir titreyen Jillo 
hiçbir şey yapmaya muktedir 
olamıyor, amcasından mütema
diyen kendisine ne yapılacağını 
Yalvararak soruyordu. 

Jil ise hiç bu suallere aldır-
rnıyarak bıçağım bilemekle 
nıeşgu1 du. 

işte bu sırada idi l<i Mare· 
Damoyil mahzene inmişti. 

Jıl, ·eğenının sözlerinden 
canı sıkılarak bağırdı: 

- Boğazlanan domuz g ibi 
çıkan sesini kesmezsen seni 
öldürmeğe mecbur olacağım. 

Jillo bu sözdeı! yine kendisi 

hakkında ölüm cezası verilme
diği manasını çıkararak teselli 
bulmaya çalışıyordu. Nihayet 
ihtiyar Jil kararını bildirmek 
yolunu tuttu: 

- Can ve kulakla dinle! 
işte ne yapmak istediğimi şimdi 
Elana söyleyeceğim. Akıldan 

çıkarma ki senin biricik kız 
kardeşim Jillon'un oğlu ol
duğunu unutmıyacağım. Yani 
insafla hareket edeceğim. 
Fakat merhametim sana layık 
olan dereceyi aşmıyacakbr. 
Suallerime açıkca cevab ver. 
Monsinyor'un habsederek ka
çırttığı iki kadının arabasını 
takibettin mi? 

- Evet 1 Lahaş sokağına 
kadar ... 

- Seni kimse gördü mü? 
iyice devam et. Hayatın vere
cegin cevabın doğruluğuna 
bağlıdır. 

- Zannedersem beni Das
permon gördü. Lakin tanıyıb 

tanımadığım bilmiyorum. 
""- Arabayı ne maksadla 

ta ki bettin? 
- Hiç... Yalnız görmek is

tiyordum. 
- Görmeğe hakkın olmıyan 

şeyi gördün mü? 
- Aman amcacığım! pişma

nım, bir daha yapmıyacağıma 
yemin ederim. 

- Neye yarar ki •• Söyle ba
kalım! sefil herifi Görmek hak
kını haiz olmadığın bir şeyi iki 
mel'un Pardayana haber ver
mek için seni hangi şeytan ha
rekete getirdi. 

- Hiç bir kimse.. Kulak
larımı kurtarmak istiyordum. 

- Alçak seni 1 Ben sana 
kendimi örnek yaptım. Eğer 
kabul etmiş olsalardı bütün 
servetimi terk etmeği göze 
alarak bir sırrı açığa vurmak 
istemedim. Servetımin elimden 
gitmesi benim için muhakkak 
bir ölüm olacaktı. 
bunu göze aldırdım da sen 
kulaklarını kurtarmak için şanlı 
efendime alçaklık yolunu tut
tun öyle mi? 

- Beni affet amcacığım! 
- Ya ben ne olacağım? 

Benden olub bitenlerin hesabı 
sorulduğu zaman haşmetli efen
diye ne cevab vereceğim o 
dönmeden evvel kendi kendimi 
asmaklığım da iyi değil mi? 

ihtiyar jiJ, hakikaten büyük 
bir teessür içinde başını iki 
avucu içerisine almış mareşala 
ne cevab VC'reccğin~ düşünü
yordu. Mamafih masumiyetini 
isbata medar olacak bir tek 
şabid vardı ki bu şahid de 
Şövalye dö Pardayanın mare-
şala göndereceğini vadettiği 

mektubu hesaba katılmazsa 
yalnız Jillo idi. Demek ki Jillo
nun yaşaması müdafaa bakı

mından kıymetli bir vesika 
o(acaktı. 

ihtiyar başını kaldırarak sö-
züne devam etti: 

Seni öldürmiyeceğim. 

Monsinyor senin hakkında di
lediği kararı versin. Fakat se
ni namusumu kirleterek beni 
darağacına götürecek bir ci
nayet ve ihanet üzerinde de
neyeceğim. Baki Knsamda ek
sik çıkan üç bin liradan bahset
miyorum. 

- Onları ben çalmadım. 
- Çalmak istediğin para-

lardan da bahsetmek iste:ni
yorum. Zavallı paracıklarıma 

el süreceğine beni öldürmüş 
olsaydın daha iyi olurdu. Bun
ları affediyorum. ihanetin hak
kında da karar monsinyo~ 

rundur. Belki açıkça hakikatleri 
anlatırsan o dn seni affeder. 
Bu hususta yemin ederek söz 
verıyor musun? 

- Bilmed! -
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Gelecek hafta içinde borsada dahaı 
~araretli muameleler bekleniyor 

lzmir Ticaret ve Zahire bor
sası tarafından neşredilmekte 
olan gündelik satış listelerine 
göre son haftayı teşkil eden 
8114- 7-946 tarihleri içinde bor
sada ahmp satılmış olan tica
ret eşyasının cins, mikdar ve 
haftalık asgari ve azami fiat
ları aşağıdaki şekilde toplan• 
maktadır : 
Cinsi mikdar haftalık fiat 

çu. az cok 
Muh. buğday 4875 5. 7.25 
Yerli arpa 169 3.50 3 50 
Bakla 12014.1875 4.1875 
Kumdarı 388 4.50 4.50 
Yulaf 100 3.75 3.75 
Susam 75 20. 21. 
Hashaş 1376 11.50 12.50 
Pamuk (balye) 229 41.50 44.50 
Palamut (kent.) 232 410. 580. 
Oğlak derisi(a)4200 50. 60. 
Z.yağı (kilo) 321l1 39.5() 39.50 

Buğday 
Hafta içinde borsada satıl

dığını yulrnrıya bir kalemde 
gösterdiğimiz 4873 çuval buğ
dayın nevi itibarile satış mikdar 
ve fiatlari aşağıdaki g 'bidir. 

Haftalık fiat 
Nevi çuval az çok 
Uşakyumuşakmal569 6.75 7. 
Uşak sert mal 898 7. 4.25 
Yerli yumuşak 289 6.50 6.50 
Muh. yumuşak 145 7. 7. 
Muh. sert 2112 S. 6.75 

,, ,, hu.şartlı 862 5.625 5.625 
Yekfın 4775 

Bundan bir hafh evvel bor
sa® satılmış olan buğday mik
tarı muhtelif nevHerden 3826 
çuvala baliğ olmuş ve fiatler 
cinslerine göre 4,75 ile 6 .75 
kuruş arasında seyretm1ştir. 

Geçen senenin bu haftasında 
borsada 8000 çuvalı mütecaviz 
buğday sat Jmıştı. MuhtelifUşak 
malları 5,875·6,75 diğer mallar 
ise 4,5-6,25 kuruş arasında sa
tılmakta bulunmuştu. Son hafta 
içinde borsada yapılan buğday 
işleri geçen haftaya nisbetle 
fazla olmakla beraber fiatler de 
gt>çen haftadan bir az daha 
yüksektir. 

iç Anadolu maHan henüz 
piyasamıza gönderilmemekte
dir. Diğer mevrudat normal 
olub fabrikac lar her ihtimale 
karşı fazlaca mübayaata he
vesli bulunmaktadırlar. Hu mü
nasebet~e fiatlerde bugün için 
terakki meyli vardır:. 

Arpa 
Son haftanın satış yekunu 

yukarıda gösterHdiği üzere 169 
çuval yerli arpadan ibarettir. 
bu miktar da kamilen 3,5 ku· 
ruştan satılmıştır. Geçen hafta 
aynı neviden 186 çuval arpa
nın bt:her kilosu yine 3,5 ku
ruştan satılDRştı. 

Geçen senenin bu haftasında 
borsada kilosu 3-3,25 kuruştan 
514 çuval yerli arpadan başka 
muamele olmamıştı. 

çuvalı hazır ve 485 çuvalı da 
vadeli olarak satılmıştır. Hazır 
mallar 4,1875 vadeliler ise 
4,8125 kuruştan muamele gör
müştür. Bundan bir hafta ev
vel yine borsada 287 çuval 
hazır ve 291 çuvalı vadeli ol
mak üzere 578 çuval bakla sa
tılmıştı. Hazır matlar 4,375 va
deliler ise 4,4375 kuruştan sa
hlmışh. 

Geçen sene Temmuzunun 
ikinci haftasında borsada yal
nız hazır mallar ürerine iş ol
muş ve 4,125 - 4,40 kuruş ara
sında fiyatlarla 4351 çuval bak
la alınıb satılmıştı. 

Bakla piyasası geçen haftaki 
durumunu bu hafta da olduğu 
gibi muhafaza etmiştir. 

ihracat için henüz esaslı mü
bayaata başlanmış değildir. Bu 
münasebetle satıcılar ihracat 
için talep vukuuna intizaren 
fiyatları tutmak için piyasaya ' 
fazla mal arzetmemektedirJer. 
Vaziyetin önümüzdeki hafta 
içinde tavazzuh etmesi ihtima• 
U mevcut gibi görülmektedir. 

Pamuk 
Son hafta içinde 44 - 44,5 

kuruı arasında fiyatlarla 223 
balye prese birinci ve 41,5 ku
ruştan da 6 balye pamuk sa
bşı olmuş ve aynca kilosa 44,5 
kuruşta:ı 50 balyelik bir mua
mele de borsaya not ettiril
miştir. Bundan bir evvelki haf
ta içinde ise 43 - 43,5 kuruş
tan 445 balye prese birinci ve 
40 - 41,5 kuruştan 101 balye 
prese ikinci pamuk satışı olmuş
tu. Borsaya not ettirilmiş olan 
satış mıktan da 150 balye 
olub fiat 43.5-43.23 kuruş ara
sında temevvüç etmişti. Geçen 
sene temmuzunun ikinci hafta
sında ise borsada prese birinci 
neviden ha7.ır olarak kilosy 50 
kuruştan 257 balye pamuk sa-
tışından maada muamele cere
yan etmemişti. 

Pamuğun son haftaya aid 
piyasa durumu oldukça iyidir. 
Muamele mıktan g:eçen haf
tadan dun olmakla beraber 
fiatlerde bir kuruş kadar te
reffü hasıl olmuş ve hafta ni
hayetinde piyasanın 45 kuruşta 
ve sıcak olarak kapandığı an
laşılmıştır. 

Pamuk fiatlerinin son hafta 
içinde gösterdiği ilerleme eser
lerinin geçen haftaki neşriya· 
tımızda da arzeylediğimiz gibi 
stokların günden güne azalma· 
sından ve buna karşı az çok 
taleb gösterildiğinden ileri gel
diği söyleniyor. 

Avrupa pamuk pivasaların
dan şehrimizde alakadarlara 
gelen telgraflan oralarda da 
pamuk fiatlerinin tedricen yük
selmekte olduğunu göstermek
tedir. Piyasa bugün için nor
mal olmakla beraber fiatlerde 
terakki meyli mevcuddur. 

ise kentali 675-700 kuruştan 
444 kental tırnak ve kentali 
640 kuruştan 40 kental engin 
tırnak ve 600 kuruştan 10 ken
tal kaba balamut satılmıştı. 

Geçen sene temmuzunun 
ikinci haftası içindeki palamut 
işleri; kentali 410 kuruştan 64 
kental tırnak, 350 kuruştan 
150 kental engin tırnak, 275-
300 kuruştan 154 kental kaba 
ve 260 kuruştan 266 kental 
pelidli palamuttan ibaretti. 

Palamutun son haftalık piya
sa durumu geçen ve daha evel
ki haftakinin aynıdır. Vaziyette 
hiç bir değişiklik yoktur. Sab
cılar elinde mal az olduğu gihi 
mevrudat ta yoktur. Bu yüzden 
fiatler gayet sağlamdır. Piya
sada alıcı varsa da mal yoktur. 

Zeytin yağı 
Son hafta içinde kilosu 39.S 

kuruştan 32111 kilo yemeklik 
zeytin yağı satıldığı borsa lis
telerinde görUlmüştür. 

Bundan bir hafta evelki bor
sa listeleri ise borsada kilosu 
40·41,5 kuruştan 5074 kilo 
yemeklik ve 38 kuru tan 4150 
kilo sabunluk zeytin yağı satıl
dığını göstermekte idi. 

Geçen sene temmuzunun bu 
haftasında bonada zeytin yağı 
üz.erine biç bir iş olmamıştı. 

Zeytin yağanın piyasa durumu 
geçen haşla da arzettiğimiz gi
bi durgundur. Gerek borsa 
dahilinde ve gerek haricinde 
yapılmakta olan ufak tefek 
işler kimilen dahili ihtiyaçlar 
içindir. ihracat için iş yoktur. 

Yemeklik zeytin yağlan fiat
leri asid derecelerine göre 41-43 
arasında tehalüf etmektedir. 
Sabunluk mallar üzerine şim
dilik iş olmamaktadır. Yeni 
rekolteden alivre muamele de 
henüz başlamamışbr. 

incir 
Hafta içinde muamele olma

mıştır. Yeni mahsulün idrakine 
kadar da incir üzerine iş olmı
yacağı tabiidir. ihracatçılarımız
dan bazılarının alivre işlere 

başladıkları işitilmiştir. 
Şehrimizdeki kuru meyve 

ihracatçıları birliği bu hafta 
içinde incir alivre fiatlan ve 
sair bazı hususat hakkında 
görüşmek üzere hafta içinde 
toplanmış ise de bir taraftan 
yüksek iş yapan tilccaardan bir 
kısmının bmirde bulunmaması 
ve diğer cihetten toplantıda 

ekseriyet hasıl olamaması yü
zünden muktez.i kararlar ittihaz 
edilememiştir. Mamafih gerek 
üzüm ve gerek incirlerimizin 
birçok hususatı hakkında alı
nacak tedbirlerin esası hakkın
da kararlar ittihaz edilmek 
üzere üzüm ve incir tüccarla
rından müteşekkil ayrı ayn 
iki komisyon teşkil edildiği 
haber alınmıştır. 

Iımir piyasasında ihracat 
için mübayaat yapılmadığı tak
dirde arpa fiatlerinin biraz 
daha tenezzül eylemesi ihtimali 
huvvetli bulunmaktadır. 

. Palamut Çek:rdeksiz üzüm 

Bakla 
Son hafta içinde borsada sa· 

tılan 1201 çuval baklanın 716 

Son hafta içinde borsada 
kentali 580 kuruştan 202 ken
tal kaba ve 410 kuruştan 30 
kental refüz palamut satışı ya· 
pıldığı borsa listelerinden an· 
!aşılmıştır. 

Bundan evvelki hafta içinde 

8 temmuz 936 dan 14 tem
muz 936 aksamına kadar bor
sada 6,75-10,5 kuruş arasında 
fiatlarla 907 çuval çekirdeksiz 
üzüm satılmıştır. 

Bu suretle mevsim başından 
san tarihe kadar lzmir borsa-
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sında satılmış olan çekirdesiz 
fi:r.üm miktarı 520,638 çuval ve 
4333 torbaya baliğ olmuştur. 

Bundan bir hafta evvel ise 
11,S-7 kuruş arasında fiatlarla 
1074 çuval · üzüm muamelesi ol
muştu. 

1934 senesi mahsulü çekir· 
deksizlerinden 1935 senesi 
Temmuzunun ikinicı haftası 
sonuna kadar borsada satılmış 
olan çekirdeksiz üzüm miktarı 
ise son sene yekünundan 
178,202 çuval ve 2976 torba 
noksan olarak hesaplanmakta
dır. 

1935 senesi Temmuzunun 
ikinci haftası içinde borsada 
olan uzum satışı 1229 
çuval 7 kuruş ile 13kuruş ara
sında sablmıştı. 

Hafta satışları geçen hafta 
olduğu gibi bu hafta da normal 
olarak geçmiş ve fiyatlar 21-6-
936 tarihinden beri aynı seviye· 
yi takib eylemekte bulunmuştur 

1935 mahsulünden henüz 
mevcut stok miktarının on 
bin çuvaldan fazla olmadığı 

tahmin edilmektedir. 

Kum darı 
Borsa sataş listelerine göre 

hafta içinde borsada kilosu 
4,5 kuruştan satılmış olan 3~8 
çuval kumdarı vadeli olar~k 
sntılmışbr. Geçen hafta bu 
madde üzerine muamele olma
mış ve geçen yılın bu haftasın-
da hazır olarak satılan 29 çu
val kum darının fiatı 4.50 .. 7 .50 
kuruş arasında tehalüf ey~e
miştı Hazır mal piyasası henüz 
açılmamıştır. 

Susam 
Son hafta içinde borsada 

kilosu 20 • 21 kuruştan 75 çu
val susam ~ahlmıştır. Geçen 
hafta kilosu 21 kuruştan 50 
çuval susam alınıp satılmıştı. 

Geçen senenin bu haftasın
da 435 çuval susamın borsada 
10 75 - 11,75 kuruş arasında 
Hatlarla satıldığı antaşılmıştır. 

Bu hesaba göre bu sene 
susam fiatları geçen sene f at
larından aşağı yukarı bir mis1i 
fazla bulunmaktadır. Taleb 
vardır. 

Yulaf 
Hnfta satışı kilosu 3,75 ku· 

ruştan 100 çuvaldır. Geçen 
hafta aynı fiatla yalnız 31 çu· 
val mal satılmış ve geçen se
nenin bu haftasinda yulaf üze· 
rine iş olmamıştı. Piyasada 
alıcı vardır. 

Haşhaş 
Yukarıda hafta içinde sabt

dığını yazdığımız 1376 çuval 
haşhaş satışı vadelidir. Fiatler 
11,5-12,5 kuruş arasında dolaş
mıştır. Hazır mal üzerine iş 

yoktur. 

Deri 
Hafta içinde borsada satılan 

oğlak derilerinin 2400 adedi 
sıra malı ve 1800 adedi de 
mayalıktır: Sıra malların adedi 
60 mayalıklarm adedi ise 20 
kuruş fiatle satılmışbr. 

Deri işleri borsa hari~inde 
cereyan ettiği ve ara sıra sa-
tışlardan bir kısmı borsaya yaz
dırıldığı için borsa listelerine 
müstenid piyasa vaziyeti tesbit 
edilememektedir. Maamafib 
deri piyasasının normal bulun-
duğu öğrenilmiştir. 

Sair zehair ve hububat 
Borsada şayanı ka~·d işler 

olmadığından piyasa hakkında 
esaslı fikirler dermeyan edile· 
memektedir. 

ABOI SOKULLU 



"Sahife a 

Beri in 
Türk ticaret oda

sının raporu 
ihracat mahsullerimizin Al

manya piyasalarındaki son hafta 
vaziyeti hakkında Bertin Türk 
ticaret odası tarafından hazır
lanmış olan bir rapor şehrimiz
deki alakadarlara gelmiştir. 

Bu raporda aşağıdaki malumat 
verilmektedir. 

Kuru üzüm : Eski mahsulden 
Hamburgta bulunan partilerin 
satışı devam etmiştir. Ancak 
mal sahiplerinin fiatları lz
mıre nisbetle hafifçe indir
meğe mütemayil bulundukları 

söylenmektedir. Yeni rekolte 
üzerinden muamelelere devam 
olunmuştur. Rapor haftası için
de lzmirden yeni ve eski re
kolte üzerinden alınan teklif
lerde yüz kilo başına sif Ham
burg istenen fiatlar şunlardır: 

===--
lzmlr beledtyeslnden: 
- Namazgahta belediyeye 

aid yol fazlası senelik kirası 
yjrmi lira bedeli mubammenle 
başkati~likteki şartname veçhile 
21-7-936 Salı saat günü on al

tıda açık arlırma ile ihale edi
lecektir. lştirak için iki liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

5, 8, 12, 16 2029 (1393) 
1 - Kahramanlarda Nusret 

sokağında kız lisesine giden 
cadde üzerinde 58 - 5 sayılı 

evin enkazı müteahhide aid 
olmak üzere vıkılması başka
tiplikteki şartname ve keşifna
me veçhile açık artırma ile 
ihalesi 24 - 7 - 936 Cuma gü
nüne temdid edilmiştir. işin 
bedeli keşfi yüz on yedi buçuk 
liradır. iştirak için dokuz lira
Jik muvakkat teminat makbu
zile söylenen gün ve saat on 
altıda encümene gelinir. 

2 - Mimar Kemaleddin 
caddesile Gazi bulvarı ara
smdaki caddeye kantar 
karakolu önünden başlamak 

"fENI ASlft 1 ' 1 
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Çünkü Radyolin dişleri temizler, beyazlatır, onla -
ra sağlamlık verir. Diş· etlerini kuvvetlendirir. 

···················································································~ i Fakat günde iki defa kullanmak şartiJe i . . 
~ .•.............•........•.........•..........••...•.•••.•.....•••........•.•....... 
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Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyetledir 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, Lokanta 
gazino hulasa her türJü ihtiyaç ve konfor vardır. Ua nyo'.nrda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo-
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye mtista
kil oda verilir. 

935 lzmir üzümleri 7 numara 
12.75 lira, 8 numara 13,5 lira, 
9 numara 14,25 lira, 10 numa
ra 16 lira, 11 numara 18,5 
liradır. 

üzere belediyece verilecek ~i~~~~~~~~~~~~~~~~~a~ı~~~~~~ 

936 Senesi mRhsulünden va
deli satışlar da şu fiyatlardan 
yapılmaktadır. 7 Numara 13 
lira, 8 numara 14 lira, 9 numa
ra 15 lira, 10 numara 17,5 Ji
ra, 11 numara 20 liradır. 

incir : Eski mahsul üzerinden 
piyasada bildirilmeğe değer ye
nilik ve değişiklik olmamıştır. 
Yeni sene mahsulü üzerinden 
satışlara devam olcnmuştur. 

Rapor haftası içinde lzmir
den alman tekliflerde 1936 
mahsulünden kilosu 68-70 ta
nelik ekstrisma Cenevin natu
rel incirler için yüz kilo başına 
cif Hamburg 9 lira istenmiştir. 
Rapor haftası içinde bir kaç 
bin torba incir satıldığı bildi· 
rilmektedir. Yeni mahsul incir 
satışlarının hararetlenmesi bek
leniyor. 
~rz7..Z "CZ7.AZ77.7!DLZZX7.7~'7Z//ZJI@ 

~ Borsa Haberleri ~ 
~ DUn Borsada ~ 
~ Yapllan Satışlar ~ 
~ ~' 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

20 H Z Ahmet 9 9 
10 S Emin 9 9 

30 Yekfın 

kesme taşlarla döşeme yapıl- - Anneciğim, neye beyhude baş ağrısı 
ması işi başkatiplikteki şart· çekiyorsun ? Bir kaşe 
name ve keşifname He açık G B 

1
• 

eksiltme ile ihalesi 24-7-936 
Cuma gününe temdid edilmiş
tir. işin bedeli keşfi altı yüz 
liradır. iştirak için kırk beş 
liralık muvakkat teminat mak
buzile söy]enen günde ve saat 
on altıda encümene gelinir. 

p ı 

2187 (1481) 

Müflis Aksekili Mustafa Nuri 
İflas idaresinden: 

lzmirde Kuzuoğlu çarşısında 
38 numarada Bohor Kohen'in 
müflis Mustafa N uriden 221 
lira icar bedeli alacak iddiası 

tedkik edilerek miibrez ve 
müflisin imzasını havi 3 Nisan 
934 tarihli icar mukavelena-
mesı ve müflisin defterleri 
münderecatiyle sabit olan ala
cak iddiasmm kabulüne ve 
sıra defterinin altıncı sırasına 
kaydedilmek suretiyle defterin 
düzeltiJmesine Karar verilmiş 

o1makla icra ve iflas kanunu
nun 236 ncı maddesine tevfi
kan keyfiyet ilan olunur. 

2186 (1480) 

Müflis Aksekili Mustafa Nuri 
iflas idaresinden: 

Al da hemen kurtui ! 

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

Burnova Çay mecrasında 84 metre uzunluğunda iki parça ve 

995 lira 46 Kuruş keşif bedelinde bir duvar yapılacaktır. ihale 

açık eksiltme il~ 30-7-936 Perşembe günü saat 16 da yapıla

caktır. Muvakkat teminat akçesi 75 liradır. IstekJilerin müracaat-

ları ilan olunur. 14-16-22-26 2131 (1456) 

Daima sabit daima tabii 

520707 Eski satış 

hmirde Peştemalcılarda Akse
kili Sadık ve Şürekası şirketinin 
müflisten 399 lira alacak iddiası 
tetkik olunarak bu paradan 385 
Iirasmın müflisin imzasmı taşı
yan 28-2-935 tarihli bir kıt'a 

senede müstenit ve müflisin 
ticari defterlerinde mukayyet 
bulunduğu anlaşılarak alacak
lılar sıra defterinin altıncı sıra· 
sına kaydına ve sıra defterinin 
bu suretle düzeltilmesine ve 
bakiye 14 lira hakkında bir 
güna sübut sebebi gösterileme
mış ve müflisin defterlerinde 
de yazılı bulunmamış olduğun
dan bu kısmın reddine karar 
verilmiş olmnkla icra ve if.as 
kanununun 236 ıncı maddesi 
hükmüne tevfikan ilan olunur. 

.... laGl .................. lmılllllm .. ~ ... ~=slNDJ:SIWilWlll .. IGll'A•-a1 ... ~ 
520737 umumi sabş 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
201 Buğday 6 75 7 
30 ton " " •• " 

107 Arpa 3 50 3 50 
21 Mısır darı 5 6 
10 Haşhaş 9 10 

580 ken.palamut 580 580 
:2487 kilo ko. de. 67 67 

1!119 •• 

Doktor - ()peratör 

Yusuf Ziya 
ÜSTÜN 
Merkez hastanesi doğum 

ve kadın hastalıkları 
cerrahi mütehassısı 

Hastalarını pazardan başka 
her gün İkinci Bey!er sokağı 
Beyler hamamı karşısında 41 

2185 (1479) 
I! -. 

DOKTOR 

Hulüsi [rel 
numaralı muayenehan.?sinde Sinir hastalıkları 
kabul eder.Ameliyatlarını Al- '! Mütehassısı 
sancakSIHHAT evinde yapar Pazardan mada her gün 

IYJuayenehane 3686 üçten sonra ikinci Beyler 
TELEFON Evi 3909 sokağında 81 numaralı mua-

Sıhhat Evi 2974 
yenelıanesinde hastalarını 

H.3 (978) kabul eder. ( 3436 ) 
~:·ıc:·· ::mn;::m::;~:ım:.-s:ı::::amm::ıallf&~ lam•-~--iB::!~mB~d 

zmir Tramvay ve Elektrik sos-
yetesinden: ,, 
Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın 17 Temmuz 1936 günü 

saat 9 dan 12 ye kadar Peştemalcılar sokağında ve mücavir 
sokaklarc!a kesileceği sayın abonelerimizce bilinmek üzere ilan 
olunur. 

Türkiye Ziraat bankası 
Müfettiş namzedliği ve şef namzed

liği müsabaka imtihan1 
Türkiye Ziraat bankasından : 

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

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

3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 Ağustosta Ankara ve Istanbul Ziraat 
bankalarında yaz\ ile yapılacak ve kazananlar yol paraları veri-

lerek Ankaraya getirilib sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiş namzedlerine 140 ve şef namzedlerine 130 lira 
aylık verilir. 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 

imtihanına girecek ve kaıanılırsa 175 lira aylıkla müfettişliğe 
geçirileceklerdir. Ankarada umum müdürlük servislerinde çalış-

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

5 - imtihan programı ile sair şartlan gösteren matbualar 
Ankara, lı;;tanbul ve lzmir Ziraat bankalarından elde edilebilir. 

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

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. İstiyenlerin 20-7-936 ta
rihli Pazartesi günü saat 17 de yapılacak imtihana iştirak etmek 
üzere bir gün evvelisine kadar mevcut vesikalariyle 
Kooperatif müdürlüğüne müracaatları. 15-16 2171 (1476) 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarmda hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 

olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 

üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi

len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 

çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 
Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

.......... EJl .. iml?'~d~#~+ ... m:tG~..-~·-tı:ımllliliSlııBZmBJUEı._ .. :z::m .... 

Do tor lloktor - ()peratör 

Kemal a~ir 
1 

Arif . Yuı u 
SARAÇOGLU Merkez Hastanesi Opera törü 

Memleket hastanesi Hasta! arını pazardan başka 
Dahiliye Mütehassısı her gün ikinci Beyler sokağı 

Müzayede salonu karşısında 
Muayenehane: ikinci Bey· 78 numaralı muayenehane-

ler sokağı 65. Tel. 3956 sinde kabul eder. 
Evi: Köprü 'apur iskelesi TELEFON: Muayenehane 3393 

Berat apartımanı No. 6 Evi 4042 
Ev, Telefon No. 2545 H.3 ( 979) _____________ , J!!@MhMt L RNHIMjM"Z 

1 



~~ Temmuz 1e3a 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru 13 tem· 

ınuzdan 18 temmuza kadar 
linıanımızda olup Anvers, Rot
terdam, Amıterdam, H•mburg 
linıanları için yük alacaktır. 

CERES vapuru 27 temmuzda 
gelip bir atuıtoıta An
•en, Rotterdam, Amsterdam 
•e Hamburg limanlan için y6k 
alacaktır. 
SVENSKA ORIENT Linien 

GOTLAND Motörü 20Tem
ınuzda Rotterdam, Hamburg, 
Copenbag, Dantzig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve lskandi· 
bavya limanları için yük ala· 
taktır. 

VASLAND motörü 30 tE-m· 
lbuzda beklenmekte olup yü· 
künü tahliyeden sonra Rotter· 
dam, Hamburg, Copenbage, 
Dantzig, Gdynia, GoteburJıt 
Oslo ve lskandinavya limanlan 
İçin yük alacaktır. 
~ERVICE MARiTiMEROUMAIN 

ALBA JULIY A vapuru 30 
temmuzda gelip 1 Ağustosta 
Pire, Malta, Maraily ve Bar
•elona hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tariblerile 

bavlunlardaki değifikliklerden 
•centa mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilit için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica o!unur. 

•• Telefon: 2()()4.....;2005-2663 

Pariı fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Mu7.affer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

Telefon : 3921 

N. V. 
W. F. H. Van ller 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
TINOS vap\lr\l 7 temmuzda 

bekleniyor. 11 temmuza kadar 
An•ers, Rotterdam, Hambarg 
ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

CHIOS vapuru 11 temmuzda 

bekleniyor. Bremen, Hamburg 
ve Anversten yllk çakaracakbr. 

ANGORA vapuru 20 tem· 

muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar Anven, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen limanlarına 

yük alacakbr. 
~~ 

Amerikan Export Lines 
EXMISTER vapuru temmu

zun nihayetine doğru beldeni· 
yor. Nevyork için yük ala· 
cakhr. 

•• Gll •• 
Service Maritim Roumain 

Bugareıt 
DUROSTOR vapuru 9 tem

muzda K6stence, Sulina, Galas 
ve Galatz aktarması Belgrad, 
Novisad, Budapest, Bratislava, 
Viyana ve Linz için yük kabul 
edecektir. 
~ 

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

Badapest 
SzEGED mot6rl1 13 temmu

za doğru bekleniyor. Belgrad 
Novisat, Budapeıt, Bratiılava 
Viyana ve Linz için yük kabul 
edecektir. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi· 
ritilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 == ""!!$ Acaba neden k'zmı'? 

Aluacakta devlet demiryul· 
ları aekiziaci itletme mOdllrlOğil 
iskelesinde Melek oğlu Beıir 
yanında bulunan ve mallarını 

nakletmekte olan arabac• Musa 
ya kızmıı ve çakı ile Musayı 

batından yaralamıştır. 

lznıirliler lstanbuldaneredehuluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
'-

Sirkecid.:ıOsmaniyeotelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve berkeae kendisini sevdiren bay Omar Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
ıisidir. Kırk bir senelik tecriibeli idaresini herkea 
bilir. lstubulda her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Bütila bu fevkalideliklere iliveten fiatJar 
mntlıif ,ucuzdur 

Ferit Diş macunu 
Difleri inci aibi beyazlabr 

•iız ve dit hıfxıssıbha11 için 
lil&umlu bntnn evsafı haizdir 

BliyOk tllbil 

15 kuruştur 

Ferit 
Diş Fırçası 

Sabhi 
Sağlam 

Zarif Ye 
çok ucuzdur 

M.DEPO /} 
.S. Ferit Eczacı başı Şifa eczane.si 

Oliver Ve Şü . 
LIMİTET 

• • Doktor 

Fahri Işık Vapur Acentası 
CENDELI HAN BıRlNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

GRODNO vapuru 25 hazi· 
randa beklenmekte olup Loudra 
ve Hull için yllk alacaktır. 

lzmir Memleket Hastanesi 
Routken mütehaaaaıaa 

Her Nevi RONTKEN 
Muayanelerl 

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda beklenmekse olup Li
verpool ve Glasj!'OV için yllk 
alacal...hr. 

DRAGO vapuru temmuz or· 
t•lannda Londra, Hull Ye An· 
versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra, ve HulJ 
için yük alacaktır. 

LESBIAN vapura IS tem
muzda Liverpool ve Svarısea· 
dan gelip yük çıkaracaktır. 

Deutsche Levante - Linie 
TOFIA vapuru 25 haziran

da Hamburg, ve Bremenden 

Ve Elektrik Tedea\'ileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
Ue KEL tedavileri yapıhr. 

ikinci Beyler sokak fınn 
karşısı No. 25 
T eiefon: 2542 

H 3. '182) ........................ 
gelip yük ç•karacaktır. 

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

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

'f AZE TEMiZ lJCUZ 
IIAC 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
BByDk Salebçi oğlu h•nı karş11ında 

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

Akciğeri olmıyan her hay· 
vanı 6Jdüren keskin FJitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bü· 
yük kutularda, titelerde ve 
dökmesi ebven fiatla satılır. 

Mevsimi geçmek üzere 
olan ve hepinize lizım nıtf
talini almakta biraz acele 
edi1tiL 

Kullanışlı ve dayanıklı FJit 
tulumbaları, sivrisinek müca· 
deleai için her evde bulma· 
ması mecburi olan mikrop 
öldürücll mazot, asidfinik, 
karaolin ile göktaı, benzin, _ 

• 

alkol, he:- nevi asid, oksijen kaynağı için karpit, su, macun 
ve buğday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

(40) renk lizerine K z markalı meıhur "Arti" kumaı 
boyasını unutmayınız. 

Kolonya, dit macunlan, krem, kokulu sabunlar ve daha 
pek çok çe,itlerimizi görmek iıtiyenler bir defa depomuza 
uğrasenlar, her halde memnun olacaklardır. Telefon: 3882 

Türkiye iş ve Ziraat bankaları 
Üzüm Kurumu Limited şirketin· 
den muhasebe memuru aranıyor 

Şirketimiz hesap ışlerinde çahıtırılmak Uzere imt~lı:ınla üç 
memur alınacaktır. 

Şerait: 
1 - Tür olmak 
2 - Lise veya buna muadil bir mektep mezunu olmak 
3 - Usulil muhasebeye vakıf bulunmak 
4 - Fili askerlik hizmetini yapmıı bulunmak 
Yukarıda yazıla evHf ve ıeraiti batz bulunanlann mevcut 

vesaikleri, bir kıt'a terc&mei bal varakasile birlikte 18 Temmuz 
936 Cumartesi günll 6ğleye kadar kurumumuz möhasebeciliğine 
müracaatları. 

Kazananlar araaında Fruıııca, Almanca, lngilizce lisaaJanndan 
birine vakıf olanlar tercih edilecektir. 

15---16---17 2173 (1477) 

Daimon cep Yanti1'tarleri 

En aon icat edilen bu vantilat6rler bir küçOk pille iıler 
bir ıaatta bir kuruıluk sarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram 
olap zarif bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında baylar 

cebinde taıır. Herkelin yanında bulunması 
lazım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : lımirde Suluban ci•arında No. 28-9 Ôdemiıli 
Hlise · HOınll ticaretbaneıi 

2 

Sevincin bir ifadesidir. 
OQzel ve sıhhi dişler her insanı ziyade
•lle memnun eder . 
GOzeflik ve sıhhatınızı muhafaza etmek 
isterseniz siz de emsalsız olan 

.. PERLODENT" 
dlf macununu kullanınız Bundan elde 
edeceiflnlz mOkemmel neticeden çok meM
nun olaceksın•z 

TURAN Fabrikalan mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabanlannı, trat sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
hslar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nefi 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 22• Telefon •••• 

Fenni Gözliikcülük 

ECZANESi 

HİLAL ECZANESİ 

HER NEVi FENNi eftzLOK 

• 

Altın, nikel, yal, elektroviz, ıelloloit hu bap her türlll çer· 
çevelerle paotoskopik, silindirlik, ıiferik, iki mihrakla, uzaktan 
veya yakmdan her türlü gözlükler, tayyare ve şoför g6zlüklerile 
güneş ve toz gözlükleri, ile bütün opkitmin blltnn icabatı. Göz 
hekimleri için muayene kutuları, alAt ve edevat deposu 

TOPTAN ve PERAKENDE 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte _bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON: 2067 •• 
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Avusturya - Alman anlaşmasında askeri maddeler varıiı.ış 

ta yanı 
ltın 

Paris 15 ( Ö. R ) - Brük
sel konferansı hakkında Jtalya
nın verdiği cevaptan sonra, 
Roma hükumetinin konferansa 
iştirak için ileri sürdüğü şart
Jara karşı Fransa ve Belçika 
bükümetleri vaziyetlerini muha
faza etmektedirler, Fransanın 

Londra sefiri Corbin Fransız 

hükümetinin bu husustaki gö
rüşlerini lngiliz hükümetine bil
dirmeğe memur edilmiştir. Bu 
maksatla Corbin Forayn Ofise 
giderek daimi müsteşar Sir Ro
bert Vansittart ile görüşmüş ve 
Brüksel konferansı üzerinde 
Fransanın düşüncelerini anlat
mıştır. 

Paris, 15 (Ö.R) - Brüksel 
konferansının tayin edilen ta
rihte toplanamıyacağından kim-

ıe şüphe etmemektedir. "Ma
lin" gazetesinin istihbaratına 
göre lngiliz mahafili Lokarno 
devletleri arasındaki ictimat 

ihtimalsiz telakki etmektedir. 
ASKERi MADDELER MI? 

Paris, 15 (Ô.R) - "Oeuvre,, 
gazetesi haber veriyor : Avus
turya-Almanya anlaşması hak
kında Kedorseye gelen haber· 
ler memnuniyet verecek mahi
yette değildir. Anlaşmaya gizli 
askeri maddelerin mülhak ol
duğu anlaşılmaktadır. Bu mad
deler evvela Avusturya ordu
sunun ciddi bir surette takvi
yesini, saniyen ordu kadrola
rının tasfiyesini istihdaf et
mektedir. 

a 
k 
a Br s 
ve Jngiltere · arasJnda toplan
masını temin ıçın Fransanın 

bir tazyik yapmak niyetinde 
olduğunu bildiriyor. 

Gazeteler Brüksel konfe
ransı hakkında çok derin bir 
ihtiraz muhafaza ediyorlar. 
Ancak konferansın tehir edi
leceğinden hiçbir suretle şüphe 
edilmemektedir. 

GAYE NEDiR? 
Moskova, 15 (A.A) -Radek 

lzvestiya gazetesinde diyor ki: 
Almanya· Avusturya arasın

daki anlaşmayı mümkün kılan 
herşeyden evvel ltalya faşizmi
nin Habeşistandaki zaferine 
rağmen ve daha doğrusu bu 

s 
1 

Fakat hu makaatlar bir tarafa 
brakılınca Almanya-Italya ya
kınlaşması bir vakıadır. A !man
ya, Avusturya '11e olan anlaşması 
ile Avusturyada ve Avusturya 

üzerinden Balkandaki Tuna 

memlek~tlerinde genişlemeyi 

de kendisjne gaye edinmekte
dir. Bu anlaşmanın sarahatı 

karşısında anlaşmanın Hitler 
siyasasının barışsever maksat
larını gösterdiğini iddia eden 
Alman gazetelerinin neşriyatı 

ancak komik olur. 
EMRi V AKILER 

·Almanya Brüksel ko.nferan
ıııına iştirak edecek mi? Etmi-

•• u ararını verdi 
• • 

1 

1 1 
olduğu bildiriliyor• 

1 - Postaların ve Jiman 
idaresinin mutlak surette Le-

histan tarafından kontrolu. 
2 - Danzige Lehistan poli

sinin kabulü. 
3 - Lehistanın senato baş

kanı seçiminde veto hakkı. 
4 - Danzig devlet bankası 

faaliyetinin Lehistan tarafından 
kontrolu. 
HARB SONU MU YOKSA! 
Büdapeşte 14 (A.A) - Al

manya - Avusturya anlaşması 
bütün siyasi görüşmelere mev
zu teşkil etmektedir. Salahi
yettar mabafilde açıktan açığa 

şarta 
tı 

Jngiliz dış bakanı Eden Milletler Cemiyeti topla11tıs111tla göıüşürken 

na göre, Avusturyanın dış si- FAYDA YOK 
yasası bundan sonra yeni bir Bu kabine toplantısından 
istikamet alacaktır. Berlin ile önce sabah Baldvinin evinde 
Roma arasında ehemmiyetli an- hususi bir içtima olmuş ve bu-
laşmalara intizar olunabilir. Her kümetin içinde reyi daima çok 
haJde muhakkak olan bir şey ağar basan maliye nazırı Sir 
varsa 0 da bundan sonra Al- Neville Chamberlain ile hari

manya ile Avusturyanın dış si
yasalarının birbirlerine muvazi 
bir surette yürüyeceğidir. 

Liberal ve Kraliyetçi gaze
ler ise dünyanın Hitler ve Şuş
nige minnettar olması lazımgel
diği kanaatmdadır. Çünkü Al-
manya - Avusturya anlaşması 

Avrupayı iki kısma bölmiyecek 
bilakis Avrupada sükônum te
essüsüne yardım edecektir. 

TABU KARŞILANDI 
Paris 14 (A.A) - Eko Dö 

Paris gazetesi Londradan istih
bar ediyor : 

ciye nazm Eden bunda hazır 
bulunmuşlardır. Bu görüşme• 

lerin kabine içtimaını hazırla
mak mahiyetinde olduğu tah
min ediliyor. 

Nazırlar Eden tarafmdan 
verilen izahatı dinledikten son
ra ltalyanın cevabında konfe
ransa iştirak için ileri sürdüğil 
şartlar sebebile. Brüksel konfe
ransının karşılaştığı ihtimalleri 
gözden geçirmiş ve Lokarno 
devletlerinden ikisinin iştirakin
den mahrum kalacak oJan bu 
konferansın toplanmarında ar
tık bir fayda olub c .nadığım 
tetkik etmişlerdir. 

lngiliz hükümetinin vardığı 
Filhakika anlaşma imza edi

lir edilmez, Avusturya erkanı 
harbiyesini teşkil eden zabit
lerin dörtte üçü, bütün gene· 
rallerin tekaüd haddini bulduğu 
vesilesiyle, kadro harici çıka
rılmıştır. Diğer taraftan prens 
Starhemberg müstacelen Viya
naya gelmiştir ve silahsızlan
mağı reddeden Haymveren 
teşkilatı ile görüşecektir. 

Mıl/et/er cemıretinin hımaı•esinde olan snbest Dan/7.ig şehrinin 1wwmt göıünüşil 
zaferin neticesi olnrak Avrupa- 1 yecek mi? Almanya har.eketleri I bu .~es~kanı~ ~arb sonu lehind~ 

Belgrattan gelen ve Alman
Avusturya itilafnamesinin gizli 
bir maddesinin Habsburgların 
saltanat makamına getirilmeleri 
meselesinin üç sene müddetle 
tehir edildiğini natık bulundu
ğuna dair olan haber burada 
hayret uyandırmaksızın karşı

lanmıştır. 

netice konferansın tehi i lehin
dedir. Bununla beraber lngil
tere bu meselede Fransa ile 
tam mutabaket halinde hare
ket etmek niyetinde olduğun

dan iki hükumetin müştereken 
hareket etmeleri için Parisde 
müzakereler devam edecektir. 

da daha zayıf hale gelmiştir. ilı~ bu konferansı t~rtıb eden ka~ ! . hır .. donum no~tası t.~şk~~ 
Yakın bir zaman için müşterek devletlere şunu söylıyor: ettıgı soylenmekted1r. Çunku 

INGILIZ KABiNESi 
TOPLANDI MI? -Sizin muvafakatınız olsa da, bu vesika Roma protokollarını 

bir Alaıan-Ualya diplomatik 
olmasa da ben yürüyorum. Siz imza etmiş olan üç devlet ile 

cephesi ihdas etmek emeli her 
Ren bölgesinin işgaline henüz Almanya arasında sıkı bir iş 

~ 
' ; 
!' 
ı 
; 

· ~ mukabele edecek vakıt bula- birliği arzu eden herkesin iste· 
1 mamışken ben şimdiden Dan- diği bir şeydir. 

Londra, 15 (Ö.R) - Kabine 
meclisi bugün başbakan Bald
vinin riyaseti altında toplana
rak Brüksel konferansile ala
kadar olan vaziyeti müzakere 
etmiştir. Bu içtima fevkalade 
değildi, zira kabinenin hafta
lık mütad içtimaı idi. Fakat 
kabinenin son içtimaınnanberi 

beynelmilel meselelerin aldığı 

vahim şekil ve mezuniyet müd
deti sona eren hariciye nazırı 

Edenin meclise iştiriki bu top
lantıya hususi bir mahiyet ver
mektedir. 

Mussolininin 
sulh planı 

Londra, 15 (Ö.R) - "Daily 
Herald" gazetesine göre Mus
solini geniş bir sulh planı tek· 
lif etmek fikrindedir. Bu planın 
en mühim maddesi Eylfıl ayın
da lngiltere, Fransa, Almanya, 
ltalya, Sovyet Rusya. Belçika, 
Lehistan ve belki de küçük 
antrnt devletlerini ihtiva etmek 
üzere bir konferans yapılması
dır. 

•• c. 
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Son ltadiselrr münasebetile: Orta Av111pa de11/elle1 inm vazivetlnitıi 
gösteren bir Jıarı'ta 

Nihayet Avusturya devletinin 1 halde Mussoliniyi Avusturya 
müdafaası hakkındaki yeni ka- - Almanya yakınlaşmasma mu-
nun bu akşam neşredilecektir. vafakate mecbur eden başlıca 

sebeptir. Almanya Fransa ve 
Bu kanun Almanyada yanlış Sovyetler birliği ile bir çarpış· 
haberler hakkındaki kanun ma halinde lcendisine hiç ol-

derecesinde serttir. mazsa Ingiliz bitaraflığını temin 
FRANSANIN TAZYiKi eden bir muahede elde etmek 

Londra, 15 (Ö.R) - Resmi ümidinde bulunduğu müddetçe 

mahafil Brüksel konferansını ltalya ile kat'i bir surette bağ-
toplama kdansa vakıt kazan· lanmıya muvafakat edeceği 
malc için diplomasi yolile alel- pek az muhtemeldir. iki devle-
ade müzakereler yapılmasını tin başlıca amaçlarına ermeye 
tercih etmektedirler. Reulcr muvaffak olur olmaz birbirini 
Ajansı Brüksel konferansının lrnrşılıkh olarak aldatmıya ha-
22 temmuzda Fransa, Belçika zır olduklarına ~nnJ.,. .,,.•,•··-

zigin Almanyaya geri dönme- Sanıldığına göre, bundan 
sini ve Avusturyanın ilhakını sonra Almanya, Italya, Polon-
hazırhyorum. Bundan başka ben ya, Avusturya ve Macaristan 
size tabi değilim. Ve ltalya ile müşterek bir hatb hareket tu-
sı=ın aleyhinize müteveccih tacaklardır. Yine sanıldığına 
olan anlaşmalar da yapabilirim. göre Habsburgların tahta dö-

lşte Almanyamn Fransa ve nüşü meselesi başka bir zama-
lngiltereye karşı beyanatı bu- na talik olunmuştur. 
dur. Almanya bunun manasının Katoliklerin naşiri efkarı Uj 
anlaşılacağı ümidindedir. Nemzedek gazetesinin yazdığı-

LEl-I BAKANI BERLİNDE ... ,. .:·· (~ ' ~. ( .· ," ... :. . .. . ... . 

Va ş va. 15 (A.A) - Havas ~ ,---------------------------•:~ 
•iş~~~7·:ı:oao malômata göre FURUNLANMIŞ VE TAM KURUTULMUŞ 
Bek Can V reden dönerken 

Berlinde Göring ilıe görüşmüş- G u·· R G E N L E R z 1 N G A L 
tür. Alma~ya, Alman - Lehistan 
münasebetlerini teblükeye düM 
şürmemek için mutedil davran
maya karar vermişe benziyor. 

Danzigdeki Lehistan genel 
komiseri, Lehistanın Danzig 
statukosunun bir taraflı değiş
tirilmesine muhalefet edeceğini 
bildirmişti. Bundan çıkan mana 
mukabil menfaatları ihtiva eden 
değişikliklere muvafakat ede
ceğidir. 

' ... 1 • • 

:0.A. BUL UN9UFt 
Rutubet ve sıcakta kat'iyen şeklini değiştirmez kereste ararsanız 

ZINGAL GüRGENi 
. .A.LIN9IZ . 

Mobılya, Karoseri imalatı için ideal kereste G O R G EN D 1 R 
~ • .-mil!l._cmı ........... mlll ..... ma I' 


