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' - lngiltere 1 
Zecri tedoirlerin 

Son lzlerlnl de allerse anıa,ma 
mUmkUndUr. 

c; Cum1ııwiyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çtkar Siyas« Gaeetedir Yeni Asır matbaasında baa.bnışbr. 

.... Paristen verilen bir habere •• gore 
~~~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~~~~ 

~abeş çeteleri bir baskın netice-
sinde Addis-Abebayı Zaptettiler 

n 

ITAL YAN GARNiZONUNU KILIÇTAN GEÇiRDiLER 
MUHAFAZA ALAYINI TEFTiŞ EDEN 

;ı:ı ! Ff!Jil "\ttO .. ÇM AQ 

lngiliz kralı S. M. Edvarda 
Suikast yaptılar 

Suikastçı tam ateş edeceği sırada bir polis suikast· 
çının elini yakaladı, Tabanca bu sırada yere düştü 

Londra, 16 (Ô.R) - Bugün 
lnsUtere Kralı . Edvard Vlll e 
karp, çok teşekknr edilir ki 
neticesiz kalan bir suikasd. 
teıebbüsll olmuş ve Londra ile 
blitiin lngilterede ve lngilia 
İınparatorlupnda aon derece 
derin bir heyecan uyandırmış
tır. Haoise şu şekilde olmuş
tur: 

Kral, bayrak verdlftl 1 

bir muhafız alayını teftiş 
ettikten sonra Buklngam 
sarayına avdet etmek 
Uzere atına binerken 
halk arasından bir ,ah
sın polls kordonunu ya
rarak ata doğru llerle
dlil ve hemen o anda 
kuma,a sardı bir 'eyin 
Yere yuvarlandı§• gö
rUldU. Kralın atına çar
Parak yere dUfen b'J 
•ay bir h banca idi. 

Bu esnada at.na bin-
"''' olan hUkOmdar bir 
az durakladı ve tekrar 
•talı ayak almak istedi. 

Kral zerrece metanetini kaybetmedi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lngiliz Kralı Sekizinci Edvard, atı üzerinde 
Fakat bundan vaz geçe- meçhul şahıs polis kordonunu 
rek yoluna devam etti. yararak hilkümdarın abna ya-

ilk alınan haberlere göre, naşırken bir kadın ve bir polis 

f 
tarafından kolundan çekilmiı 
ve tabanca bu auretle atın al

. nına ça~rak yere yuvarlan· 
mııtır. . 

• S,at 14,30 da 'bll.imet tara• 
fıudan ıu teblii •etrediJmiıtir: 

.. Hayd parkta bir muhafız 
alayına bayrak verme meraaimi 
ıonunda kral avdet ederken 
halk arasından bir ıalus ileri 
atdmııtır. Bundan aonra ne 
olduğu malGm değildir. Fakat 
şöseye bir tabance dilştüğil 
görülmllıtür. Meçhul ıahış 
hemen tevkif edilerek Hayd 
park polis karakoluna sevke
dilmiştir. Tabanca ile hiç ateş 
edilmemiıtir. Fakat ruvelver 
dolu idi ve ıarjurunda dört 
kurıun bulunuyordu. 

Kral bu hldiıeden birkaç 
dakika aonra mutad program 
dahilinde hareket ederek York 
Houıe'da bir mOddet istirahat 
Ye kabvealtı etmiştir. Hüknm
dar gtındiiz programını değiı· 
tirmemiş Ye kahvealtıaından 

- Sonu 4 üncü salıi/ede -

General Grazyani 
•• 
Oldürülenler arasında imiş ... Roma 

bu haberi tekzip etmedi .. 

A/rikadaki /ta/yan lluvvel/eli kumandanı Oeneral Qıazyan i 
btanbul, 16 (Yeni Aıır) - Habeı çeteleri Cibuti - Addiı 

Pariıten verilen bir habere Abeba demiryolunu işgal ettikteıa 
göre Habeıistanda beklenmi- sonra Addis Abebaya bir baskıll 
yen, ciddi bazı hadiseler cereyan yaparak zaptetmişler. ltalyan 
etmittir. Habeş çetelerinin son garnizonunu kıhçtan geçirmişler 
günlerde yapbklan ini baskın· ve nmumi kumandan Marepl 
Jar ltalyanlara ciddi zayiat ver- Gruyani'yi 6ld0rmüılerdir. 
dirmittir. - Sona 4 üncü sahi/ede -

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

KONFERANS SON SAFHADADIR 

Türkiye için şerefli bir anlaşma 
elde edilmiş gibidir 

latanbul, 16 
(Yeni Asır - T e
lefonla) -Mont
raden bildirili
yor: 

Boğa%lar kon
feransımn mesa
isi muvaffakıyet
le ilerlemekte
dir. Son varılan 
anlaşmanın ana 
hatları şunlardır: 

Harb halinde 
Bağazlar bütün muhariblere 
kapanacaktır. Yalnız Milletler 
Cemiyeti karariyle yardım için, 
Yahud da Türkiyenin de dahil 
bulunacağı yardım ~isakları 
.. ucibince geçecek filolar bu 
kayıttan istisna edilecektir. 

Bu anlatmadan sonra fev
lıal&de bir bidise çıkmadığı 

Boğazlamı hakiki bek(isi (YAVUZ) 
takdirde ~onferans, Türkiye Konferans bugünkü umumi 
için büyük bir muvaffakıyet toplanhs1nda çok mabıüs bir 
sayılacak surette kat'i ve mils- terakki elde etmiıtir. Muhtelif 
bet bir neticeye iktiran etmiş heyeti murahha11alar tarafından 
say1labilir. Montröde neş'e ha- talik olunan noktalar üzerinde 
vası hüküm sürmektedir. heyeti umumiyeıi itibariyle an· 
' Montrö, 15 ( A.A ) - Aan- laşma müşahede olunmuştur ki 
dolu Ajansının hususi mubabi- bu, fi~ilik ihtimali firllmiJeD 
rinden: - StHra 3 üdi -.,,,,Utdl -

INGIUZ KABiNESi 
KARARINI VERMEDi 

•••••••••••••••••••••••• 

Brüksel 
Toplantısı tehir 

edilecek mi? 
Lonclra, 16 (A.A)- Tahmin 

edildijine 16re kabine dibıkll 
toplantwnda Brükıel konfe
rauı balr.kmcla hiçbir karar 
vermemiıtir. 

Kabine bug&n yeni bir top
lanb daha yapacakhl'. Bu ema· 
da kabinenin harici itler komi
tesinin de avam kamarasında 
bir toplanb yapması ihtimali 
vardır. Kabine erUnından he· 
men kiffesinin bu konferansın 
içtimaı tarihinin tehir edilme· 
ıine taraftar olduğu intibaı 
mevcud, ancak bu noktai na
zarda aebat edilip edilemiye
ceği meçhuldllr. 

Londra, 16 (A.A) - Cor· 
bun 'in din Van Sittart ile yap· 
m11 oldujıı rlrilfme 11ruıncla 

- SMM 3 llndl ıalılJet# -

Ankara Ağırcezasında 

Komplo davasına dün 
üç celsede bakıldı 

~ahkeme heyeti temyizin kararına 
uyulmamasını kestirdi 

Ankara, 16 (Yeni Asır-Telefonla) - Temyizin nakzı nzerine 
komplo suçlularının muhakemelerine bu ıabah saet onu çeyrek 
geçe ağır ceza mahkemesinde başlandı. Suçlular aıra ile salona 
girerek ıuçlu yerine oturdular. Saylav Ali Saibin çehreai teea• 
ailrden ıapHn idi. Heyecan içinde olduğu anlaıılıyordu. 

Temyiz mahkemesinin nakz karan uzun olduğu içil\ mahkeme 
reiıi suçlulara oturup dinlemelerini söyledi. Mahkeme salonunan 
hınca hınç dolu bulunma11, nihayet havanın da çok sıcak olma• 
ıından Alonda oturmak çok güçtü. Bu 111ada, yani karar oku
nurken nöbetçi jandarma neferlerinden biri düıerek bayıldı. 
Doktorun gelmesine we jandarma neferinin dışarı çıkmasma ka
dar geçen milddet eanaaında celıe kendiliğinden durmuştu. 

T evekkuf devresinden ıonra mllddeiumumi Baba An kan saz 
aldı. Muhterem heyeti hlkime, diye söze baıhyarak bu davanın 
her hanıi bir komplo divaıı olmaktan uzak olduğunu, bunun 
her ıeyden önce bir rejim dlva11 telikki edilmeıi icab ettiğini 
bu kanaabnın temyizce kararın nakzı suretiyle de taıdik edildi· 
pi ~yJemiıtir. 

- Sona 3 iilU'il say/ada 



lneholu faciası 
- - r-'- .._.......__ -

Pire-lskenderiye seferleri 
Qazelemize göndc11kn ve bir 

çok unzaiaı taşwan mektubu af· 
nen neşudiro1Uz : 
Muhterem gazetenizin 2 tem• 

muz tarihli nüshasında "lnebolu 
faciasının zararları bili devam 
etmektedir" başlığı alhnda yaz
dığınız başmakale ile Pire-Is· 
kenderiye sef erJeriein Jüzum 
ve faydasına ve memleketin 
ve bilhassa fzmirin bu seferlere 
olan ihtiyacım ve hangi nokta· 
lardan ihracat işlerimizle ala
kası bulunduğunu izah ve ispat 
ederek bu seferlere bir an ev
vel başlanılması hakkındaki 
umumi dileğe bir kere daha 
tercüman olmakla cidden şük
rana layık bir harekette bulun
dunuz. Uk gündenberi bu mem
leket işine gösterdiğiniz alaka
dan ve yaptığınız neşriyattan 

dolayı size ne kadar teşekkür 
edilse azdır. Biz bu yazımızla 

hem size şükran borcunu öde
mek ve hem de bu mevzu üze
rinde birkaç söz söylemek is
teri:. 

Hepimiz biliyoruz ki, birçok 
cana ve mala ve bir gemimize 
mal oJan lnebolu faciası biç 
yoktan başımıza gelmiştir. Eğer 
tabir caizse bu felaketi 
zorla arayıp b~ımıza getir
dik de diyebiliriz. Bu felaketin 
önüne geçmek imkinı me•cut 
olmasaydı yüreğimiz bu kadar 
yanmıyacak idi. Ve iş bu ka
darla kalsaydı yine eyi idi, ma
atteessüf ibtilatab da oldu. ine
bolu faciasının tesiri altında 
kalan Denizyollan heyeti fen
niyesi biraz da mazeret bulmak 
kaygusile Pire-lskenderiye se
ferJerini tadil etti Görüyorsu· 
nuzya facianın zararları geniş
ledi sizin dediğiniz gibi bili da 
de•am etmektedir. 

Herkesin bildiği bir hakikat 
vardırki vukuf ve cesaretle 
idare olunan umum işlerde mu
vaffakiyet ve aksinde de hüs· 
ran ve mahrumiyet vardır. Eğer 
DenizyoUan heyeti fenniyesi 
facıa karşısında souk kanhbğını 
muhafaza ederek basiret ve ki
yaset ile hareket etseydi Pire
Lo;kenderiye seferlerinin tatili 
gibi memleket için zararlı bir 
tedbire müracaat edeceği yer
de elindeki mevcut kuvveti 
eyice ölçerek ve bunlan hüsnü 
istimal ederek azami randıman 
almak çarelerine tevessül et
seydi hem kapotaj seferlerini 
yapar ve hem de haftalık ol
mazsa bile onbeş günde bir 
yine Pire - lskenderiye sefer
lerini pek ala temin edebilirdi. 

Şimdiye kadar ne olduysa 
oldu, arhk daha ziyade kay-

bedecek vakhmız yoktur, zara· 

rm neresinden dönülürse kir· 
dır. Yeni vapurlann in~ası İfİ· 
nhı ıııühim ve uzun bir atiye 
talik edildiği şu sırada ve 
kuUanılnuş vapur almağı kabul 

etmemekte olduğumuzu da na
zarı itibara alarak mevcut vesa

itimizle ibtiyaçJarunaı lemin 
etmek zaruret ve mecburiyeti 
karşısındayız, ve bun'l mevcut 
vesaitle imkan bulunduğu da 
kat'iyeti riyaziye halinde bir 
davadır. 

Pire lskenderiye seferlerinin 
biç olmazsa on beş günde bir 
yapılmasının mümkün olup ol
madığmı meydana çıkarmak 
için, işi yalnız deniz yolları 
heyeti fenniyesine bırakmıya
rak hususi ve fevkalade bir 
komisyonda tedkik ettirmek 
icabeder. Meseli heyeti fen
niyeden eski ve mücerreb 
ve muktedir kaptanlanmız• 
dan Cemal, Sait ve Aziz 
kaptanlarla hariçten alına
cak bitaraf ehli vukuftan 
müteşekkil bir komisyonda bu 
iş tetkik edilirse davamızın 
doğruluğu pek kolayca anla
şılır. lnebolu faciasının maddi 
ve manevi zararları kafi gel-

• 

Fiatlerin tesbiti 
Viyana ve Berlinde eyi 

tesirler uyandırdı 
Türkofisin Viyana ve Berlin 

şebelerinden gelen mektuplar
da lzmir üzümlerinin ibra~ı için 
tesbit edilen sahş fiatJerinin 
bu iki piyasada çok eyi tesir
ler yaptığı ve tüccarlar ara
smda eyi karşılandığı bildiril· 
miştir. 

ltalya ile klering anlaş
ması hitam buluyor 

İthalat ve ihracat her iki tarafın 
umumi kararlarına tabi olacaktır 

imtihanlarda 
Muvaffak olan muallim

lerin isimleri 
Orta mekteb muallimliği için 

yazılı imtihanlara giren lzmir 
ilk mekteb muallimlerinden ka
znnanJarm isimleri Maarif Ve
kaletinden Vilayete bildiril
miştir. 

-·····-... 
Şam sergisinde 

TUrk peynirleri beğenildi 
Şam sergisine memleketimiz

den muhtelif mahsul nümune
leri gönderildiği malumdur. 

Dün Türkofis reisliğinden 
şehrimiz şubesine gelen bir 
telgrafta gönderilen nümune
lerimizin çok beğenildiği, bil
hassa peynirlerimizin çok rağ
bet gördüğü bildirilmiş ve ta
lihlerinin çok olduğu da ilave 
edilmiştir. Türkofis ta!cb üze· 
rine bugün Şam sergisine da
ha bir çok peynir nümüneleri 
gönderecektir. Mezkür sergi 
ay sonuna kadar devam ede
cektir. 

••• • • • • • • 
Zavallı kadın 

HUviyetl meçhul biri 
tarafından öldUrUldU 

Ankara Türkofis roerkezin· 
den zecri tedbirler hakkında 
şehrimiz Türofisine dün bir tel· 
graf gelmiştir. 

Bunda bilhassa deniliyor ki: 
1 - ltalyaya karşı tatbik 

edilen zecri tedbirler, yani mu
ayyen Mallarm ltalyaya ihracı
mn ve ltalyadan gelecek mal
ların ithalinin menedilmesi ta
ahhüdü 15 Temmuzdan itiba
ren kalkmıştır. 

2 - ltalya ile aramızda 
mevcud 4 Nisan 934 tarihli 
ticaret ve klering anlaşmaları 
20 Temmuz 936 akşamı sona 
erecektir. O vakta kadar yeni 
bir anlaşma imzalanmadığı tak· 
dirde ltalyan mallarmm ithalah 
21 Temmuz 936 dan itibaren 

Gümrüklerde 
Yeni teşkhiit )aptlacak 

Gümrükler umum müdürlüğü 
gümrük işlerine yeni bir şekil 
vermek üzere tedkikler yap
maktadır. Haber aldığımıza 

Dün Bornova nahiyesinin göre gümrük teşkilatı esaslı 
Uzundere köyünde bir cinayet surette 15tah edilecektir. Jsla-
olmuştur. Köy civannda bir hata evvela lstanbul stümrük 
bağda çalışan Şükrünün anası teşkilatından başlanacak ve 
Fatma tabancu lcurşunuyla ba- oradaki teşkilat tamamlandık-
şından ve göğsünden yarala- tan sonra bmir ve Adana 
narak öldürülmüştür. gümrükleri yeni şekle sokula-

F atma 45 yaılanndadır. Hl- caktır. ... 
11 

• • 
1 11 

.. 

dise şehrimiz müddeiumumili- Bir Yunanlı 
ğine haber verilmiı ve tah- ı ki hkO 
kikata Müddeiumumi muavini Kaçakçı 1 an ma m 

edil dl 
Mümtaz tarafından başlanmııhr. Çamalb tuzlasında 3382 tane 

Fatmanm kimin tarafından kaçak çakmaktaşı ile tutulan 
öldürüldüğü henüz meydana Yunanlı vapur tayfa mdan 
çıkarılamamıştır. Mamafih tah· Prispas asliye cezada dört ay 
kikal bunu meydana çıkara- hapse ve 500 lira para ceza· 
cakbr. sma mahkum edilmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
miyormuş gibi alb aydanberi bulunmaktadır. Fransızlar Nor-
biç yoktan memleketin bu yüz- mandie ve lngilizler Guen Mary 
den boş yere zarar gördüğü transatlantikleri para kazanmak 
anlaşılır ve biç olmaz.sa artık için yapmış değillerdir. Çok te· 
bu zarann temadisine mahal menııi ederim ki, bizim de Ata-
bırakılmaz. türk ismini vereceğimiz Türk 

, Pire - lskendetiye seferle- transatlantiğin inşası zamanının 
rinde bütün memleketin ala- ve şanh bayrağımızın ecnebi 
kası olmakla beraber iz.mirin limanlarda şerefle dalgalanması 
hayati ve pek mühim alaka- vaktinin hulıil etmiş olduğunu 
ları vardır. Ve bu seferler yal- arhk habrdan bir an bile çı-
nız bugünün işleri için değil, karmıyalım. lskenderiye se.f er-
barici ticaret noktasından, ya- ferinin on beş günde bir ya-
rının İcab ve ihtiyaçları için pılması işi tasavvur edildiği 
daha mühimdir. Kendi mah- gibi pe\<: m:Jşkül değildir. Mes-
sullerim zi kendi gemilerimizin ele biraz besab, biraz ':ukuf 
himaye edici navlunlariyle ve cesaret meselesidir ve her 
nakletmekteki zaruret ve dış işte olduğu gibi bu işte dahi 
piyasalarda rakıp memleket- muvaffakıyetin sırn bu haslet-
lerle boy ölçmek ancak bu tir. 

seferlerin başlaması ve devam lzmir bu iıin pek yakında 
etmesi ile mümkündür. Bundan ve hele tam şu iş zamanında 
maada yabancı vapurlann zu- halledileceğini Ekonomi Bakanı 
burat balummdan gelip gitme· saygı değer Celil Bayardan 
ferine güvenerek taahhüdat bihakkın ümic! ve intizar et-
albna girmenin imkansız oldu- mektedir. Bu seferlerle harici 
ğu da düşünülmek İcab eder. ticaretimizin ve sair bin dürlü 

menfaatlanmızm alikadar bu
lunduğu ve kayıkcıdan tutarak 
ve liman amelesinden başlıya· 
rak gümrük simsar ve komis
yonculannın celeb ve hayvan 
tüccar1annm ve lskenderiyeye 
yaş üıüm ve kavun gönderen
lerin ve Y unanistandan yapılan 

Bu hususahn maltarımızın ma
liyet fiyabna tesirleri gün gibi 
açık bir bakikatbr. Hu'isa Pi
re, lskcnderiye seferlerine 
memleketin ihtiyacı pek şedit 
ve şedit olduğu kadar seridir. 
Ve hattın muattal olduğu şu 
alh ay zarfmda uğradığımız za
rarlar kafidir ve çoktur ve da
ha ziyedesine tahammülümüz 
kalmamıfhr. 

Yine hepimiz biliriz ki her 
memleketin ticaret filolarına 
yaptıkları yardım ve fedakar
lık pek çoktur. Bütün Avrupa 
memleketlerinden maada Yu
nanlı komşu ve dostlarımız bi
le Selanik ve lskenderiye hat
bna yapan vapur kumpanyasına 
azim ve maddi muavenetlerde 

aklama ve yine deniıyolları 
vapurlarile ve lskenderiye tari-
kile Amerikaya ve Hindistana 
yapılan kuru üzüm , incir, 
badem, ceviz ihracab yapan 
tüccarlann kaffesi bu sefer
lerin bir an evvel, başla
masını sabırsızlıkla beklemek
tedirler. Ve hükümeti cumufi
yemizin denizyollerına bu hu
susta seri ve kati bir emir 
vermesinin zamanı çoktan 
hulul etmiş bulunuyor. 

1 
Türkiyede 2-4629 saydı kon
tenjan ve Türk parasını ko· 
ruma hakkmdaki 11 sayılı k
rarnamelerin teşkil ettiği umumi 
hükümlere tabi olacaktır. Bil
mukabele ltalyaya Türk mal
larının idbalab da ltalyan 
umumi rejimine tabi olacaktır. 

ltalyadaki bugünkü umumi 
ithalat rejimi hakkındaki ma-
lümat 16 Temmuz 936 tarihli 
ve 13 sayıh Türkofis bülteninde 
vardır. Alakadar tüccarlar men
sub oldukları Ticaret odaların
dan ttdkik edebilirler. 

Bültendeki yazınm hulasası 
şudur: 

ltalyaya yapılacak ithalat 1 
Temmuz 936 tarihinden itiba
ren Italya Maliye nezaretinden 
alınacak müsaadeye bağhdır. 

Celal Bayar 
İzmire gelecektir 

lktiııad vekili Celal Bayarın 
gelecek hafta sonlarına doğru 
şehrimize geleceği ve iktısadi 
tcdkikler yapacağı haber alan
mıştır. Celal Bayar Çeşme lhca 
ve plajlarına giderek orada da 
bir müddet istirahat edecektir. 

Kültür bakanı Saffet Arıka
mn da yakında bir tedkik se
yahatma çıkacağı ve lstanbul
daki kültür işlerini tetkikten 
sonra ay sonunda lzmire ge
leceği haber alıomışbr. 

•• ı • • tc r.ı 

ihracatın kontrolü 
Hd rapor hazırlandı 
r .racat mahsullerimizin ih

raçll?41 esnasında kontrolü için 
hazıı'lanacak nizamnameye esas 
olmak üzere lzmir ihratçıları 
tarafından iki mütalea hazır

lanmış ve Türkofise verilmiştir. 
Bunlardan biri üzüm, diğeri 

incir ihracına aiddir. 
Pamuk mahsulünlln ihracmı 

kontrol için de aynca bir mü
talea hazırlayacak olan komis
yon bugün ofiste toplanacakbr. 

Yeni muallimler 17 Ağustos 
günü Ankarada bulunacaklar
dır. Bu muallimler Gazi terbi
ye enstitüsüne parasız misafir 
edileceklerdir. IJk mekteb mual
limlerinden Orta mekteb mual
limliğine geçenlerin adlan ve 
grupları şudur : 

Türkçe grubundan Kemalpa
şa kazasının Parsa köyü baş 
muallimi Sabaheddin Ariç, Top 
nltı mektebi muallimlerinden 
Latife Güçlü, Fevzipaşa mekte
bi muaHimlerinden Müveddet 
Gürbüzol, Bergama Zübeyde 
hanım mektebi muallimlerinden 
Rıza Apak, Bergama Gazi 
paşa mektebi muallimlerinden 
Fevzi Akan, Hayındınn Ç plak 
köyü muallimi Receb Gökyay
la, riyaziye grubundan Çeşme• 
nin alaçah mektebi muallimi 
Mehmedali tarih, Cuğrafya gru
bundan lzmir lsmetpaşa mek· 
tebi muallimi Münire, Cumhu
riyet mektebi muallimi Ayşe, 
Kuşadasının Şirince köyü mual
limi lzzet, lzmir Türk birliği 
mektebi muallimlerinden Ihsan, 
fen bilgisi, biyoloji grubundan ; 
lzmir Kahramanlar mekt~bi 
muallimlerinden M. Turgut, 
Topaltı mektebi muallimle.in
den Kadriye Güçlü, Bayındır 
Yaka köyü muallimlerinden 
Salih. ---- . Çallnan altın ve 

gUmu,ıer 
Tepecikte Sepetçikuyu soka· 

ğında Niyazi oğlu Ahmet, 
oturduğu bağçe kulübesinde 
kimsenin bulunmadığı sırada 
giren belirsiz hırsız tarafından 
70 Jira kıymetinde alhn bilez:.ik 
ile beheri on lira kıymetinde 2 
albn yüzük, on lira kıymetinde 
2 gümüş bilezik, bir çift gül 
şeklinde küpe ve 6 lira gümüş 
parasımn çalındığını iddia ve 
şikayet ettiğinden tahkikata 
başlanmıştır. 

" 
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TAYYARE Sineması 3151 

Bu hafta iki çok güzel filim birden 

Bir sevgili 4 delikanlı 
jenny jugo ve T eo Sbal tarafından çevrilen Almanca 

sözlü, şarkılı ve danslı büyük komedi 

KARYOKA 
Tekrar edilmesi için binlerce kitinin mürauat 

ettikleri şaheser filim 
FiYATLAR us - 20 - ao KURUŞTUR 

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

Her gün 16-19,35 Bir sevgili dört delikanlı 17,35 - 21,15 
Karyoka .• Cumartesi ve pazar ~nleri 14 te Karyoka 

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

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

küçük çiftler araınnda dans müsabakaları yapılacak zengin 
hediyeler verilecektir. 

Cuma günü saat 18 de başlıyacak olan bu eğlencelere 
on dört yaşına kadar olan çocuklar kimilen davetlidir. 

Ç k l•ı • Yavr:ulannıza neş'eli bir
OCU . Ve 1 erıne: kaç saat geçirmek için 

b~hemehal Cuma günü saat 18 de çocuklarımı.la birlikte 
Şehir Gazinosuna geliniz. 

1 •• 
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Boy ve huy 
Bizde ötcdenberi : 
- Uzunlar ahmak, kısalar 

fitne olur! Derler. Laf! Yalamn 
koyusu işte burada sırıtıyor. 

Zaten bu darbı meselin aslı 
arabcadır, bize arabJardan 
geçmiştir .. 

f(lillii kasi11i11 fifue 
Diye başlıyan ve adeta düm· 

tekli bir ahenk taşıyan bu 
arabca darbı me et Türkçeye: 

- Uzunlar ahmak, kısalar 

fitne olur diye tercüme edil
mış, tercüme edildiğinden 

gayrj, bi ,· de .mal edilmiş ! ? 
Hatıra gelmesi muhtemel oldu
ğu içindir ki : Ben bu ;ğreh 
darbi meseli; kendim uzun, 
ve çok sevdiğim bir idare 
adamı kısa olduğu için yalana 
çıkarmak uğurunda ele alma
dım. Gerçi bir kısa boylunun 
fesatlığını, kendinden başkasını 
hiçe almasmı, kendinden baş

kasına düşman, muhakemesiz
lif?ini, mantıksızlığım öğrendim 
amma o buna dahil değildir, 
değH buna insanlığa bile dahil 
değıldir, Böyleleri ... 

Bana kalırsa; Bazı uzunların 
saf ve samimi yani olduğu gibi 
görünüşü, bazı kısaların da: 
zeka ve dürendişlikle feleğe 

metelik vermediklerinden ötürü, 
bu Arnb darbı meseli; bizde 
azacık benimsenmiştir. 

Umumi ve etraflı düşünecek · 
olursak: 

Nicelerimiz; nice uzunlarda 
fitnelik, nice kısalarda da ah 
maklık görmüştür. 

Şu halde: 
- Uzun ahmaktır, kısa fit

nedirl darbı meselinin doğru

Jukta yeri var mı dersiniz? 
Yo'·! 

Uzamak ve kısalmak: Bede
nin tekamülüne ait fenni bir 
meseledir. 

Fakat: Hamakat ve fitnelik, 
safiyet, zeka ve samimiyd be
denin haricinde, ruha, terbiye
ye taalluk eden bir iştir. 

Terbiye, tahsil, görenek sa· 
hihi olmıyao, insanlığı bilmiyen 

bir uzun boylu ancak boş ka· 
fasıyle yaşar, uzunluğu ile 

değil ve o; bu ruhi terbiye ile 
fitnenin fitnesi olur. Bir ba-

caksızın da terbiye görmemesi 
insanlık şiarını bilmemesi, ru· 

bunun kara olması ayni neti
ceyi doğurur. 

Terbiye, tahsil, görenek bi· 
len insanlığı tamyan bir kısa 
boylu; zeki ve samimi oMuğu 
gibi, ayni verenekle kafası 

do!gun bir uzunda -da bu temiz 
sıfatları görürüz. 

Netekim ben bu temiz en
muzeçJerin yani bir uzun ile bir 
kısanın insanlık şianm taşıdık
larına şahidim. Baıtan saydı
ğım bir başkası müstesna ol
mak şartiyle .. 

Bence; boy ile huy ölçüle
mez.. Zira boy değildir insamn 

ahlak mikyası; buydur •.. Terbiye 
ve tecrübe, ruh ve necabet, 
safiyet ve samimiyet ve yüksek 
bjr insanlık enerjisi hangi kısa 
veya uz.un boylunun kafasmda 
yaşarsa ona ne fitne diyebiliriz 
ne de ahmak!. Anlatabildim mil 

Bu darbı mesel, masalın ma
sala, yalanın yalamc!ır. Diğer· 
leri gibi keskin ve kat'i bir 
ifade taşımaz. insanına göre· 
dir. Ne uzununadır, ne de kt· 
sasına ...• 

Aldığı terbiyeye göredir. 
TOKDIL . ...............................•.....•.. , 

"//h OUneş ve Deniz 
ya{nğına kar•• 

, Eczacı Keı11al Aktaşın 

Yanık Krenıi 
HiLAL ECZANESi 
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Ankara Ağırcezasında 

Komplo davasına &··n 
üç celsede bakıld 

-· - Baştaralı 1 inci saJ'}ada -
Bundan sonra müddeiumumi, temyiz mahkemesinin nakzettiği 

13 noktayı ayrı ayrı ele alarak izah etmiştir. Bu arada müddei
unıurni demiştir ki : 

- uSizler Avrupalı hakimler değilsiniz, ayni zamanda bir jüri 
heyetisiniz. Yalnız kitaba bakarak değil; ayni zamanda hisleri
niz.le de hareket edeceksiniz.,, 

Müddeiumumi sözlerini bitirdiği zaman saat yarıma gelmişti. 
Bu celse tatil edildi. 

IKINCI CELSE 
Ankara 16 (Telefonla) - Öğleden sonraki celsede suçluları 

müdafaa eden avukat Hamit Şevket söz a ~ arak davayı uzun 
uzadıya teşrih etti. Şekli anlaşılmış bir davanın tekrar mahke· 
meye gelmesinden duyduğu teessüre işaret ederek : . 

- "ATATÜRK yalnız hakimlerin değildir. Hatta yalnız ismet 
lnönünün bile değildir. O bütün Türk milletinindir. Yapılan sui
kast Türk adliyesinedir,, demiştir. 

Reis bundan sonra maznunlara ayrı ayrı, temyizin nakz ka
rarına bir söyliyecekleri olup olmadığını sordu. Hepsi de nakz 
kararına itiraz ettiler. 

Ali Saib söz alarak ayağa kalktığı zaman ağlıyordu. Çok bit
kindi : 

- "Bundan evvel olduğu gibi şimdi de mukadderahmı sizlere 
emanet ediyorum. Ben dört sene hakimlik yaptım. Maznun san
dalyesine oturduktan sonra hakimliğin ne olduğunu öğrendim,, 

ikinci celse de akşam üzeri karar için talik edilmiştir. 
KARAR 

Ankara 16 (Telefonla)- Ağır ceza heyeti kararını tefhim için 
gece aat yirmide toplandı. Heyet salona girdiği zaman derin 
bir sessizlik htikimdi. Heyetin kararı okundu. Temyizce nakza 
esas olan 13 madde ayrı ayrı tahlil edildi ve neticede temyizin 
Dakz kararına uyulmaması kararlaştı . ........ '4• n 

Bozuk yumurta meselesi 

iktisat vekaleti b yle b · 
hadiseyi bilmiyor 

Ankara, 15 (A.A)- 14 temmuz tarihli bir lstanbul gazatesinda 
"Bu laübalilikten ne zaman kurtulacağız?" Başlıklı ve hulasatan 
IRpanyaya bozuk yumurta gönderildiğinden bahis yazı dolayısiyle 
iktisat vekaleti bu gazete yazı heyetine şu telgrafı çekmiştir: 

Bu bahislere Vekaletim namına ve şahsen verdiğim ehemmiyetle 
tetkik ettirdim. Istanbulda alakalı lspanyol mahafilinden aldığım 
malUnıat da dahil olmak üzere bahsettiğiniz vaziyetin mevcut 
olmadığını göstermiştir. _ 
Eğer sizin elinizde mllsbet bir delil varsa bildirmenizi vatan

severliğinizden bekliyorum. 
Bütün alakadarlarca bu kabil vaziyetlerin ibracrt tüccarı ve 

ihracat malları hakkında Büyük Millet meclisinin ~on kabul 
tttiği kanun hükiımlerı dahilinde vekaletimce şiddetle takip 
edHeceğinin bir kere daha hatırlanmasmı isterim. 

ç 
fENI ASIR S-ahHa 

zm _ SS& 

Son Telgraf Haberleri 

ssolini beya at verdi : 
lngiltere zecri tedbirlerin son izlerini 

de s ·ı rse aş a ümkünd ·· r 
Paris, 12 (Ö.R) - Mussolini 

"Paris - Soir,, gazetesine şu 
beyanatta bulunmuştur: 
"Eğer lngiltere Akdeniz an

laşmalarından vaz g~çerek zecri 
tedbir şiyasetinin son izlerini 
de silecek olursa faşist hültu
meti beynelmilel i şlerde lam 
bir iş birliğine hazırdır. 

MussoJini Milletler cemiyeti 
hakkında demiştir ki : 

- Çoktan beri olduğu gibi yi
ne de ayni fikirdeyim l Millet
ler cemiyetinin ıslahı elzemdir. 

Romada bir askeri tö1en 

16 ncı madde ÜZ,!.!rinde tecrü
be göstermiştir ki tatbiki hem 
tesirsiz, hem de maksadın hi
lafına netice vermektedir. ltalya 
Milletler Cemiyetinin ıslahı için 
her teklifi bitarafane ledkike 
ve buna iştirake hazırdır. 

maksızm yapılacak bir konfe- l<adarların iştiraki olmaksızın 
ransı, vaziyetin ıslahı için devamlı ve adilane bir anlaş· 
elzem olan emniyet havası ma imkanı yoktur. 

Lokarno devletleri konferans 
hakkında da: 

yerine emniyetsizliği arhra- M. Mussolini eski dörtler 
cak ve çalışma noktaları pakh fikrini tekrar müdafaa 

- Almanyanın iştiraki ol- vücuda getirecektir. Bütün ala- etmektedir. 
;o ....... 

• • 
ı er 1 

akkındaki a er doğr 
Roma, 16 (Ö.R) - Mareşal Grazyaniden bu 

sabah bir telgraf gelmiştir. Ekonomi nazırlığı 
tebliğ ediyor: Mareşal Grazyaniden bu sabah 
Romaya telgraf gelmiştir. Birkaç gün çapolcu
ların hücumile inkitaa uğnyan dem1ryolu müna
kalatı da tekrar başlamıştır. Vaziyet sakindir. 

Londra, 16 {Ö.R) - Cibutiden Reuter Ajan· 
sına bildiriliyor: 

ltalyanların Adis Abebada tamamile tecrid 
edildikleri haberi '!sassızdır. Keza mareşal Graz· 
yaninin yaralandığı veya öldürüldüğü haberinin 
de aslı yoktur. Modyo mevkiile Adis Abeba 
arasında Habeşler tarafından Cibuti - Adis 
Abeba demiryolu filhakika kesilmiş ise de ltal
yanlar bir kaç gün içinde tamiratı yapabilmiş
lerdir. Zaten hasarat ehemmiyetsizdi. 

Mussolini nutuk söyledi 

Jznıklıler 

Atatürk 
Gününii kutluladı 

lznık, 16 (A.A)-Uray ku
rulumuzun söz kesimiyle il
çemizin Atatürk günü olan 
15 temmuz coşkun bir surt:t
te tes':t edilmiş ve Atatürke 
şu telgraf çekilmiştir : 

ilçemizi şereflendirdiğiniz 
15 temmuz gününün birinci 
yıldönümünü kutlulıynn lz
mklı ler sana karşı duyduk
ları derin ve sonsuz saygı ve 

· bağlıhklarını minnet ve şük
ranla nrzederler. 

Konferans son 
safhadadır-

...... 1111 

- Baş tara/ı birüıd salıiJede 

müşkülat çıkmazsa pek yakın-

da kat'i ve müsbet bir netice· 
ye varılacağını gösterir. 

Montrö 15 (A.A) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Konferans Sovyetlerin tadil 
ettikleri 16 ıncı maddeyi fiilen 
ittifakla kabul etmiştir. Ro
manya, Yugoslavya ve J aponya 

heyeti murahhasaları yeni mad
deyi kabul tavsiyesiyle hükfi -

metlerine arzedeceklerini bil
dirmişlerdir. 

Bulgar heyeti murahhasası 
kaydi ihtirnzi dermeyan etmiş-

tir. Bu netice lngiliz heyeti 
murahhasasının gösterdiği uz-

laşma fikri sayesinde elde edi
lebilmiştir. 

İngiliz heyeti murabhasa sı 
kendi mukabil projesine yapı

lan tedilahn yüzde seksenini 
kabul etmiştir. 

Berfin 16 ( Ö. R )- Boğaz
lar hakkında Montröde basıl 

Karpinskinin ölümü Zecri tedbirlerın kalkması milletlerin 
Bütün Sovyet dünyasını beyaz bayrak çekmeleri imiş 

olan anlaşma Alman gazeteleri 
tarafından can sılcıntısiyle tef
sir edilmektedir. 

" Doyçc Alkemanye Çay
tung " Rusya, Fransa ve Ro
manyanın esas taleblerinin ka-

elem içinde bıraktı iş bununla kalmıyor, a~nı 
Moskova, 16 (A.A) Molotof ve Stalin Sovyctler birliği halk zamanda milletler 

oluyorlarmış 

bul edildiğini ve böylece bazı 
ittifak sistemlerini bir taraflı 

olarak himaye etmek üzere 
Boğazların serbestisi sis teminin 
feda edildiğini yazıyor. korniserleri meclisi ve parti merkez komitesi adına akademisyen aklı selime dönmüş 

Karpinskinin ailesine derin taziyetlerini ifade ve evrensel şöhreti 
olan bu bilginin ölümünün bütün Sovyet bilgin dünyası ile 
Sovyetler birliği işçileri için acı bir ziya olduğunu bildirmişlerdir. 
. Karpinskinin beyni inceden inceye ilmi bir tahlile tutulmak 
ıçin beyin enstitüsüne gönderilmiştir. · 

Bir maden mühendisinin oğlu olan Karpinski 1855 de Petres
burg maden enstitüsünde tahsilini bitirdikten sonra 1877 de 
Jeoloji profesörü ve 1895 de Jeoloji komitesinin direktörü 
olmuştur. • 

İzmitte ~öçme n işleri 

120 hanelik göçmene 
ara i veriliyor 

lzmit, 16 (A.A) - Romanyadan ilimize gelen göçmenlerin 
Yerleştirilmesine başlanmiştır. Derince ve Tütün çiftliklerine yer
leştirilecek o an 120 hane göçmene arazı tevziine başlanmış ve· 
~ir taraftan da bu göçmenlere yaptırılacak evler müteahhide 
ıhale edilmiştir. 
Kı a bir zamanda Diğerlercie ve Tütün . çiftliğinde altmışar 

evlik iki veni göçmen köyü meydana gelmış olacaktır. . 
İımit, 16 (A.A)- Çocuk esirgeme kurumu tarafından yaptırılan 

Çocuk bahçesi bugün ilbay Hamit Oskay tarafından törenle 
açılmıştır. Törende tüm komutam general Mürsel, üssübahri 
komutanı Mehmet Ali ile işyarlar ve yüzlerce halk buJunmuşıur. 

Planı mimar profesör Yansen tarafından yapılan bu bahçe 
ayni zamanda yarınki yeni lzmitin ilk bedii eseri olmuştur. 

Çocuk esirgeme kurumu ayni günde ilimizin wmuht~lif. kı_sı~ -
larından seçtiğ i 150 yoksul ve bakımsız çocugu gıydırmıştır. 
Kurum bu çocuklara Herekedc ayın 16 sından itıbaren iki ay 
sürecek güzel bir kamp açacaktır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

INGILIZ KABiNESi ısrarda buluıımuş o duğu öğ-
KARARINI VER EDI renilmiştir. 

........................ Fransızlar bilahare alınacak 
- Baş tarafı 1 ıncı sahı/ede - kararlnrın serbestçe almması 

Eden ile Cenevrede verilmiş hususu temin edilmek suretile 
karara tevfikan Brüksel konfe-
ransının evelce tesbit edilmiş 
olın tarihte toplanması için 

mukarrer noktai nazar teatile
rinin yapılma91 lüzumuna kani 
buluomaktadırlar, 

Roma, 16 (A.A) - Dün saat 17-30 da zecri 
tedbirlerin hitama ermiş olmasını tesit için 
asılmış olan bayraklar direklerinden indirildik
leri sırada Mussolini Venedik sarayı balkonunda 
görünerek aşağıdaki nutku söylemiştir: 

Ve bugün zecri tedbirleri tatbik etmiş olaıı 
milletlerin mütarekenin beyaz bayrağını kalele
rine çektikleri tarihtir, 15 Tem muzdur. Bu 
yalnız bir teslimiyet ilanı değil, aynı zamanda 

aklı ıselime rücu edilmiş olduğunun bir 
nişanesidir. 

ltalyan gazeteleri iktisadi rnuhasara sona 
ermiş olduğundan dolayı kömür ve tenvir gazı 
sarfiyatına aid tahdidatın kaldırılmış olduğunu 
yazmaktadırlar. Dükkanlar evvelce olduğu gibi 
saat 20-ye kadar açık kalabileceklerdir. Salı 

va çarşamba günleri et istihlakine yeniden 
müsaade verilmiştir. 

Bu gazeteye göre lngiltcrc
nin bu meselede yaptığı feda
karlık Akden;zde ltalya aley
hindeki siyasetinin inkişafını 
kolaylaştırmak içindir. 

" Berliner Borsen Çaytung " 
ve " Berliner Tağeblat ,, Fran
sız - Rus ittifakına boğazlar 
anlaşmasının yardımcı çıktığını 
yazıyorlar . 

.......,,,;:~i:•:•=::::=::=;:::=;::~;:;;::--;--=;::;;:=11:=:==:11=:u:t:ıiu~-:ı' .. ~~B~u~~P~a~rı·~s~lı'~k~a~d~&ı~n~Ja~r~d~an~·~~~~~'*~~~e~;~;;Q:JZ~~~~ • tımann girdi. Bunun içinde, çe-

SAFI AŞK birine yaklaşmak mı, Allah sak- kilmiş perdelerin kölgesine sa-
lasın! Onların gülüşü ne büyük rılmış gibi, çay rob'u içinde 
bir küfürdür! Şu halde biricik hem beyaz duran leydi, çay 
dostumdan uzakta gözleri yas masası önüne oturmuş, onu 

Türkçeye çeviren : R. B ' , - 51 -

GeJib bana deseler ki küçük yeis sularında benim için açıl-
lngiliz kadını artık seni hiç mış düşünceli ve kederli bir 
görmek istemiyor! "Pekala!,, çiçektir. Sanki doğuşumdaki 
Diyeceğim ve hakiki fikrim de ümidsizHk kadın kılığına girmiş 
bu olacak. de ona benzeyivcrmiştir. O, 

Bu kadın benim için bir sc- Löransın beni tedavi ettiği 
. ya hat tesadüfünden başka ne- elemleri lemsil ediyor. Benim 
dir? Bu flört bana sabır kazan- neş'esizlikten aldığım acı zevk-
dmyor. Hepsi bu. Onun hüznü tir: Paristr.ki meyusiyetimdir. 
benim hüznüme uymuyor.Bera- Böyle gecelerin sabahları n~ 
ber bulunmaktan sürgün kur- l•adar da müthiş oluyordu. 
hanları arasındaki hazin sevin- Baştan başa serab içinde ge· 
ci duyuyoruz. D~nya onun ela çen bir grcenin sabahında dü-
acısına gidiyor; fikri başka ta- şünmek, çalışmak, yaşamak bir 
raftadır; doğduğu Hindistana türlii arzulayamadığım bir iş 
doğru dönmüştür • Nasıl kı oluyordu. Çaresiz kaldıktan 
benimki kendime vatan edin- sonra herşeye razi olacaktım. 
digim Normaodiyaya doğru iki üç genç kokotun jlÖlgesi, 
dönmüştür. Hulasa bu küçük Önünden geçti. Bir an sesler 
benim aslımda olan hüznün duyuldu. Delikanlı düşüoü-
harici bir timsalidir. Derin Yordu! , 

dolu sefir karasiyle niçin görü- bekliyordu. 
biliyorum? Onda beni cezbeden Kıymetl i elini uzatarak fısıl-
logiliz ruhunun daima biraz dadı: 
felaketzede kalan tarafı mıdır? - .. Ekscuse me .. (beni affe-
Evet, pek eyi hissediyorum ki diniz.) 
Lörans bu kadından ve bir an Ve bu dakikaya kadar baş 
için beni ona doğru sürükliyen konsolosun karısı tarafından 
insiyaktan hiç bir şey anlıya- alıkonulduğunu anlattı. lngiliz 
maz. Gerçek, bazı duygularımı kadınlarının itiraf edilmez, hü-
ona anlatmak imkansız olduğu zünlü ve gizli kapaklı ruhları-
gibi, bundan da mektuplarımda mn yiikseldiği Tavus mavisi 
ona bahsedemem. Bu kadın, 

gözler, söz 8Öyledikçe genişlibenim bütün feda ettiğim şey-
yordu. Yeşile kaçacak kadar 

ferdir! Lüks ve n<'vmidi, zara- sarışın saçları, gölge içinde bir 
fet ve insan kaçkınlığı, Paris ay lekesi gibi idi. Emmanüel 
ve insan kaçkınlığı, Paris ve onu dinlemek için hayretle eği-
memleket acısı.. yaşıyan bir lirken, güzel kokulu ve hafif 
timsaldir. bir yük gibi onun ağuşuna 

Bir çocuk geldi: düştü ve ahenkli sesi hafifçe 
- Mösyö lütfen yukarı çık- duyuldu! 

• mak isterlerse?... - Oh sevgili, sevgili Emma-
. Asansörden çıkınca Emma- nüel, ıi:ıi ne kadar seviyorum! 
nüel yeşil değil renkli bir apar- - Bit med! -



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

Yanıklara merhem 
Fıkra komft'D Kemal Aktaş; •• zamanlarda 11k ıık plijlardan, 

a:ayolanlaa .... etti. Y uıJannda, sözleriacle daima bir mataıa 
re lamı saklandığı için acaba deniz banyosuua aid levazım 
tacirlipe mi NtJadı di:re dllfll ... llftüm. 

Ecullaneaiain Yitrinleriade denize aid bir ıey 16rmeyince 
bq.1111daki tuhafiye mağazalannda ..Unan mayolan • ha1alinde
ıtizel kacba vlcutJanaa ıi1clirerek birer (perii ilham] yaratbğına 
hlkmetmitf;im. 

T ahminleria, hllklaaleriD, iaabetaizliii din meydaaa çıkb. 
Mejer &abd ılhıeıt yamklanaa yeni bir merhem yapmıt- Ne 
kimyakerlijim, ae de eaaalatım olmamiı halde laf aramada 
bir ..,... ıetirdi -el Ye c:lil- çabakluğa1la ba ney icad merhemi 
ulatb. llakud mal6m. Yeni Allfdaki klfUİDde açıktan açığa 
hahtetmeıi tat11z kaçacaiı içiD bu İfİ bana ılrdlrmek iateclL 
Netekim de manffak oldu. 

Bu •esile ile bir PJ daha ajreadim, Dlrt, bet tla e••el 
klplİDde apma çalmğı bir parmak büa bedelial imJormUf. 
Zltea Kemal Klaail, taniaa 1elmi1eceii yere piliç •erir mi? 

Yeni merhemin metbU.enUIDI cliaJediktea IOlll'a keadisiae ..... 
- Ba; IUtı yamklarm merhemi. Bafn yanaklara yok mu? 
Eczacıbap •fiddetli zehirler .. in kırmm ca• dolabma bakarak 

cevab •erdi: 
- Oadaa ela •ar 

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

-· Yumurtalar Menemen cinayeti 
ihraç edHnalror 

Soa sa.-anda ı.,..,a,a JD• 
marta lbracab dmmawhlr. Ba· 
n• sebebi hakkında bazı çir
kin pyialar çıkanlmlfbr. Giya 
Tlrki1e yamartalan lspany~cla 
bei•ilmiJOl'lllllf. Tirkofisçe 
1a~ tetebbJlate ıelen ce· 
upta lapaDJ• ikinci Gç aylık 
kont•ja• listeliDde Tlrkiyeye 
aJlllan biaeaia tamamen dol-
... old.P •e ha Jlbdea T..,. 
ldyedea yeni kontenjan JW• 
ftlilacer• kadar J11181llta aba
mı1acatı bilclirilmittir. Aym 
samanda l.panyada TOrkiye 
J111Dartalaruwı bilhassa ihracat· 
ta J1181url& ihraç nizamname
IİDia tatbiki aılnuebetiJle 
feykaJAde rajbet prdllfl bil· 
....... tir. 

.......... T.W,e ,, ... 

llaieliade y:rtr.ıeler aynla• 
caktir. -

Suçlu 
Cinayeti plıiclin qle

dijini söyliyor 
Kemalpqa kaıa•nıa Çambel 

klylbacle bir bat lllllflDln ta· 
C'.~k yldadea ara-

-- kayp1a il •er
,_ p ...... ppaile ..... 
nrub 6ldllrmelde IDUIHID Jb-
rallİla ofla s11e,....... maba
kemeıine din Ajırcezada d~ 
Yam edilmiftir. Vak'amn biricik 
pllidi olan Ômer clialemnif 
•• Slleymamn Mahar,_ ça• 
......... lldlrdljla& aalat
llUfllf. Slleymaa iıe : 

- Aıal katil, bu Ömerdir. 
Ben değilim. Muharrem çaYQfla 
aramızda bvga çıktı, bu kav
PJ• Ômer de k&l'lfb. Ben •e 
O.er elimizdeki kazmalan ha
yaya kaldırmk Ômeria kasma11 

Katil vak'ayı anlatb 
lleaemea kuulDID Ulacak 

klyade Demiri tabanca bqa
nile lldlrmekle maman Ha ... 
oğlu Ômerin muhakemesine 
dün ağırcezada devam edilmit· 
tir. Vak'a 29 Birinci Teırinde 
Cumhuriyet bayrama kutlula
nırk• •• clanllar çalanarkea 
obn11fhu'. Ömer ru'JI t6Jlece 
aalahmfhr: 

Ha• •e,dm toplenmqb. 
Kardetim de bun1ann aruında 
bulunuyordu. Demir, arka ta· 
raftan bakarken &nine raıtla· 
yan kard9fime yana çekilmeaini 
dylemif, kardqim çekilmif, 
az IOD1'a tekrar tiddetle: 

- v- celdlaene, di7e ba· 
}innca. brclefİlll: 

- Çeldi.... itte p, ce•a
"- ftl'llllftir. 

Buna kızan Demir, kardeıimi 
d&YDMte •e tekmelemefe bq
ladi. v ..... ~ .•••• 
dltlnl ıordum. Bana da htl· 
cam ederek tokatlamap bat
ladı. Kendimi kaybederek ta· 
baacam çekip •tef etmip. 

Ilinlenen f8hitler de ••k'ayı 
bu ıekilde anlatblar. Demiria 
babua bua plütler ı ....... 
•e ta••at i8te•iftir. 

Gaeterilea laJaitleria ...... 
me8İ lP. •allak-• baıka bir 
gine bırakılmlthr. 

Canalden ku ..... nu 
klna çaldı? 

Sojukb,. tram•ay eadde
mde, Osmaapap camü •• 1a-
1m1cla balana tahminen bir 
metre uzunlafandald kllrfUll 
boru keıilerek çahnmışbr. 
.......................................... 
Muharrem çaVUfUD bepna indi 
•e ODU lldircll, dedi. 

iddianın •erdi icin muhake• 
me batka bir ıtlne bıraluldi. 

............... ····-······ ................... . ................................................ 
YezenıAtl-81 

EYet çareaizlik.. Ba pek 
naltMt birpy.. lnun hinea 
tatmin edildikten ıonra ıiairlik 
hlYiyetinia aç kahfllldan mi· 
teeuir olmıyor. Olsa da neye 
pru- labrabı •eYmek teı bir 
ldlner .. Hayata arka ka~ 
ıJrcliktea .....,. MYfİ babram 
çebıemek ..._ .. mi? 

Sabiha kim •• Ben, onm JMf' • 
hl•il~ti f~D1Dda kim ?....... KUulıldar llfllllİ

glzlm 

kendimi yorgun buluyorum. 
Onu girmemek, hayır ılrmek 
istememek, kafamın içinde te· 
ıeakDI etmit bir ide lika ha· 
linde saplanıp duruyor. 

Evet Sabiha kim, bea kim 
oluyorum. Arhlt onun teziDdiil 
yerlerde gezmiyecek, OD1lll ta-
~caıına batlaadıta 8alarla 
lr6seımt;aeak " -- kolda· 
dı;. n~ • Jderial Hvmi• 
mipceldi& 

Kraliçe Mcari 
Rekor IHmtala .......... 

ed•cek 

llaYi kordela11 tapyaa 
N01111"""'4 

Londra, (V. T) - Asna en 
m•a•m 1olcu ••para Kraliçe 
Mari lagUtere ile Amerika 
ara11ndaki Normandie Fru11a 
yapuraaa aid oluair'at reko
nma kırmak için birkaç tecrilbe 
,.,_. fakat muyaffak ola· 
m••ıfb. S. aJID 22 ainde 
tekrar rekor kırmak için te
tebbla edilecektir. Bunun için 
gemının makiaalanada bazı 
taclillt yapdmı1t bilhassa dirt 
dlrbiaaya Jeaİ çarklar konul• 
IDQflarlL 

Silahla 
Oyun olmaz 

Enelki akpm Balço•a köyll 
cİ•armcla Ha... kllıyanın ağı
hna giden yolda dere mevkiin
de kaza• bir atım •ak'a11 
olmuıtur. Aldıjunız tafailib 
yazıyoruz: 

Balçova k&ytlndea Masalcı 
damadı Hasan otlu lbnhim, 
evden gizlice aldıiı dolu çifte 
t&fentl De •illa gitmekte idi. 
Yolda oturub 8illbı kurcala· 
mata bqlalDlf •e o 11nda ,me 
BafÇoq ldS,tlndea Kdayalı 
Mebmedin ıekis Jq111dald otla 
Ahmed ayni yere ıelmittir. 
O.nhim tlfenp karcalarkea 
aw,ı-Wn ,.tlalmlf Ye ÇIDa 
kuqunlarla uçmalar bir buçuk 
metre esaktaa Ahmedin kafa 
tasma iaabet ederek parçala
Dfbr. 

Tahkikata fire lbrahim ev· 
d• çifteJi alırken kim1eye 
mMr YenD-İftİI'· Tatulan 
lbnldm karar hlldmlipce 
teftif ... artar. Hldiaeaia 
talakikatma mlddeiamumt mu• 
aYinl M&mtn Ydmu tarafm
du el koam8ftar. 

Peraaını çerpbrmıtl 
Batdurakta f19am laanı 6nla• 

de laairli Mlmia ojla Salih, 
&kek almakta iken ceketi ce
binde buJmaaa 150 kur., para• 
umn Mutafa otlu Emia tara• 
fmclaa 7ankeaicilik aureti1le 
~adıfa alrDJmilf •• &,aia 
1akalanm1fbr. 

aergiz çiçelderbll pek ae.erdi. 
Ne zaman (S) ya rall:luam 
rli•lnde .... •lcbk hir halem 
Nergiz bulmardu. Zaten her 
iki ıeYgimi bir~e yalual~ 
bre aebcp to. bu bemeJitte 
toplaamıJOr ma? Acaba ba 
beueriti Sabilaaya açpm ma? 

Fakat • tuhaf. Bea hlJa 
S.ltibadaa balaaedi1oram. O.. 
dir daha alrmi,eceiimi kendi 
kendime bahsettikteD MDra 
bile.. 

inanlar nrlaldanm iaklr 
edebilirler mi ? Snsi mlDkir 
olduktan •nra nrlajua iaklr 
ediliti fulaca ıorluk vermi,.. 
Ne oJarcla, •• batta zorla· 
••• raimea hakikeb itiraf 
etmeae,m. de, bl,.ayea &flua 
m•etini ba bclar çabuk ,.P
ratm••Jdım. 

Klilli&ae l1le ,.,... .... 
aJdam. O.. kiliaeli pah, lmw 
leli bbbeli ...... ,... ... ... 
,.... et...- ........ . 
baWapa p ~ ,,.....,; 

MUHAFAZA ALAYINI 
TEFnf EDEN . ...................... . 

Kral Edvarda 
suikast yaptılar 
- Bt11taratı l lııd •alllfllll -

ıonra katibi ile birlikte Bu-
kinpm ıara1111dald dairesinde 
gliDl6k meıeleler ile meııul ...... 

Londra, 16 (Ô.R) - Kralın 
hareketini beklemekte olan 
halk hldiıenin pek farkında 
olmallllfbr. Birdenbire bir po
lis memuranua bir 1&h11 tevkif 
ettiji ıörllmllf ve Meselenin 
ne oldutu sonradan anla11lmış· 
br. Te•kif edilen ıahlln laDri
yeti laenUa belli delildir. 

Fakat keadi.i fakirane giyin• 
mifti. Şahsın elindeki tabanca 
patla•a1D1fhr. 

HADiSENiN 
FOTOGRAFLARI 

lleraaimi takib etmekte olan 
bir Ajanı fotojralçlllnm çek· 
tiği fi m hadiseyi tafsiJAtiyle 
teabit etmektedir. Bunda po-
lisler tarafladan tevkif edilmek 
llzere olan bir adam rlrllll· 
yor. 

Hldiaeyi yalnact.n rlrmlı 
olan bir kadınm paeteeilere 
verdiii izalaata tire kral, bir 
polis komiserinin bi m&daha· 
leli uyuinde kurtulmuttur. 
Polis, 111ikaıh yapacak olail 
"lasın tabanca11 tutmakta olan 
elini hemen kııkıvrak yakhya
rak ateı etmesine mani olmuı ve 
tabanca bu 11racla 1ere düf
mlltir. 

Krahn kardep Dik de Y ork 
Krah takib ediyorda ve badi
nnin bltthl teferrilabna tahit 
olaıuttur. Saikuda J&pmağa 
kalkıpa phıı bir sipsi dlrlm 
mamaudur. Fakat ecaebi ol
duju zannedilmiyor. 

FRANSADA HEYECAN 
ParJ., 16 ( Ô.R ) - laaiJiz 

Kralma kartı auikud tepbbl· 
al '-ada d.;. bir heyecanla 
lflJrH•iftir. Dala& prw Daıal 
iken bllttln ln,Uterede lmpara• 
torl.-tua berkeıin muhabbetini 
kı1t-11 olan hlklmdara kar
ii ~le cuiyue bir t..Ubl
le DUll cllr' et edildijine hav• 
nt eclilaektedir. Franaada 
Caıphur reiıi Dumerin, Yuga.
lawya krahDID ve on•la birik· 
te Barthoanun hayatlanna mal 
olan ıuikutlardan ıonra, bay· 
le Mr faciama lngilterede te· 
kerrllr etmemİf olmuı derin 
bir memnuni1etle karplan
llllfbr. 

Her lsllrene para 
verlUr mi 7 

Çonkkapı Fettah mahallesi
DID Dibek tokağındaa ı•· 
çea Giridli İbrahim otlu Mu
taf• Sul'mwa kar1111ntlaa gelen 
Mebmed otlu Diyanbekirli 
Y uuf, Mutafa Sıtkıdaa para 
ilı.if ve vermediğinden kı
zarak elindeki aopa ile batm· 
claa yaralacbjmclaa 7akalaa-
911fbr. 

mifmiJdim. O zaman belki de, 
klçDtBmla aaddelik bliviyyeti 
1••c&. bir apW •e bir hie
ai13lm. Fakat her halde hiıçe 
bll gind,a dau kuv,etli idi .. 
Bir pç kwn histen yapill 
h&Yineti yaauıda oDUD .p..,. 
hlrmetea leuiz kalaa erkejiD 
ada laer halde aptal olm••ı• 
hrcb.. 

• • • 
- Ahmet... 
Geriye d&adll& Beai çap· 

ran aeaia uhibiae ce•p • .,. 
elim: -.,.,... ·--

- Ay bu ne ciddiyet b6yle 
Ahmet, aaaki ilk def'a tamta· 
yormatm ıibi.. 

- Ne mba1ebet efendim •• 
...-Fakat Meta ~ 

bakmaktan çelciaiyonan Ahmet 
- Biraza l1Je.. Ylztbalze 

b,kımıyonuL Çok fena ba.. 
fçlikasapİçİllcleJim. 
Çok ........ . . 

General Grızyanl IHdD· •----.. ---·•~ 
raıenıar ar•••nd• 1m1t 1 H " ............................ ~~~11~ 11111111111111111111 

- Baş '""'" I na sav/ada - Bir fıkr 
YiDe Paliaten ....U. haber-

lere nazaren Cibuti - Addiı ---------
Abeba batta bıi'mlttir. Roma 
maha ili ba llal.erleri ae tekzip, 
ne de teyit etmemektedir. 

Roma 16 (A.A) - Reımen 
bildirildiiine ıGre, Habeflerin 
Harrara taarru& etmit ve mare· 
pi Gruiani'yi atar ıurette 

yaralamq •01a ildürmtlf olduk• 
lanna dair ecnebi me11balardan 
gelen havadisleri teyid eder 
mahiyette doiu Afrikanndaa 
hiçbir haber almamamıfbr. 

Adia • Abeba. 16 (A.A) -
Dlln ilk defa olarak meydanda 
toplanan ltalyaa barb diYam 
Oç yerliyi idama mabk6m et• 
mittir. 

Bunlar ltalyanlara karp mil· 
catleJ.,e c1e,.. içia AdİI • 

Abeba'1a ıeJclilderiai itiraf 
etmiflerdir. 

idam bllkmll derhal lnfu 
edilmiftir. 
Dwdlbıdl ltir 111U111111 beraet 

etmip. Bu aleni hakla ba
rada baluaaa laalk beriDde 
btlJlk bir tesir hhıl etmiftir. 

Loacln, ıs ( A.A ) - llaa· 
cheıter Cuardian gazetesinin 

diplomaıi muhabiri ltalyanlarua 
Habqiatande bllyllk m&tklll· 
lere tesadlf etmekte oldak· 
lanm yazmaktaclar. lluhabir 
bilbaua diyor ki: 

İtalyaalann yağmarlar meY• 
simlerini karplamak için J•P
mlf olduklan haz1rhklann Ma· 

reıal Bacloilion• aU.etiaclea 
beri yerinde olmadığl meydana 
çılcmq ıibidir. Yollann çoia 
geçil.ame• bir haldedir. ltaı,... 
lar bilha1sa Adia-Abeba • Q. 

butl demlryoluna ıtl•eniyorlar
dl. Fakat ba JOI mlltemadlyea 
Habqleria tehdidine marn 
hwlaa .... ktacm. Mabetler.,.... 
defa raylan llkmeğe ve ml
nakallb felce utratmağa mu• 
yaffak olanqlardır. ltalyaalana 
demiryolma talaribeden çeteci· 
ellere karp ne zaman taarruza 
geçmek iıtemiılene ba çeteler 
kaçmaia muvaffak olmaflardar. 
Ve olmaktadırlar. 

Habetler orpaiae edilmiı Wr 
anıkanmet twenmprlar. Fa
kat çetelerial takviye etmekte
dirler. Hatta iMi çetel•in Wr 
u iuibat dahilinde çalapıakta 
oldaldan glrtlllyor. 
Hı6bamrda umumi bir tur

.,.. ıeçmek 1zere Habetleria 
Gore mmtaka1mda tefkilAt 
vlcada ıetirmekte oldutu bil
dirilmektedir. Zafer urııo.. 
olan ltalyaialar k•dlleriae faala 
pea•iflerdir. Şimdi memle· 
kette 1111b Ye dk6naa temini 
itinin zannettiklerinden çok 
daha mltkll oldajanu gW
yorlar. 

rtladenbeıl ortada 1oba. 
- Yapamıyorum Sabiha.. 

Belkide blyle .. JI•• ••pgı• 
dığun için.. HeqeJi 1ezal Ulft· 
ye anlatacaiım. Sizden korka• 
yoram, korlqaJ--. 

- Ne dedin, Seal,.ad aa• 
l&tacak11n? 

- Sizden korkuyorum. Si· 
zinle ılr&paek iatemi7oram. 
Keadime 1a,..t verdiiimi 

•-1 • ed • unetme__.ae nca enm. 
Malaıkbk ki lili •Yiyorum. 
Hem o kadar •myonm ki 
adeta ralaama kemir• Wr b.
vet var.. Beni feaa laalcle ra
hatmı ediyor. Sizi HYmek; 11a• 
detlnlze ortak olmak n helld 
de ılzi rahatsız etmek, benim 
ipn de ayn balamdan bir rahat· 
ulak.. Sklerimde llllicam kal· 
m•cb. Muntazam dlflaemi,o
rum. Halbuki siz •Gadence,, 
ye ıelmeldea lace ne ka· 
dar da •.-'uttam. O amın 

~-·· ~-~ 

Yaza11: Eczoa l(emat Aktas ..................... . ........ . 
Çocukca?! 

Heıtlansi bir hareket veya 
maahkta laeupaıdıfa ooeulrea 
bir it eler ı•~eriz. Benim bah• 
ıettiğim b6yle bir çocuklalr 
delil, çocuklara maale1ef bAJl 
dyletilen çocuk dilidir. Bebelt 
dedifimiz yavrular dilleaerek 
tek t&k Wetmeie bapdıklan 
vakıt her kelimeyi tam hece· 
leriyle Qrumiyerek tabir caim 
ile cicik bir ıeyler ezberletip 
liretealerimiı oluyor. Dlia ec• 
abaaede &DUllllll kacaj'llacla 
•eYimli bir 1a•n baıta lauta 
ayayordu, lürcl• paleriai ~ta 
mahmur mahmar bakmarak 
ltava Hft 1 Demete ltafladl, 
ltun ıu demek idi, , • ....,. 
bir bardak n verdik, .... 
ona birp1ler ıWererek del, 
kaka mama, bqya Mete 
laafladl. Za•alh 7ama ince ba 
elcik blill.a.i elrMiror, Wru 
w.,e,aae. ltunlana çoeakp 
liflar olduğuna girerek doğ· 
radan dotra1a herkuia ko
naıtala ltflara geçiyor. Bea 
bu ifde bir faycla flrenlerdea 
defUim, belki itele zarar bile 
warclır. Bir clefa çoeak tam 
keJimeJl lfreamiyerek bir cicik· 
lk deYreıi geçlri1or, IODra 1••· 
nma laub Dlmalaa .. mıı b· 
fa11nda bir aksaklık oluyor, bun
da fa1da!Hiçl AUe terln1elerlaiD 
bapnda dOzeltilmeıi IAzımgelea 
bu buva, mama, kaka İfferidir. 
Ehemmiyetsiz 2ibi ı&rlaen bu 
İf bayat yolunda yavruya atb· 
nlan ilk 1anl1f adlmdır, bea ba 
iti del defil kaka g8renler
deaim ••• -

Elektrik 
... ,.b d•llfU 

M .. Marl La..- lagllt• ı•in 
metil• ....,..m,.a.W..dir. 
Genç bduna '11,ek tHr flllret 
,..,....... bit elektrik prp-
ma• 1ebep olm11ffar. 

Bir kontak neticelİDde on 
•J ... taaecle _ 1•tan La•son 
arbk .ki uulcle çalıpıa11nı 
terketmif. S. hali merak eclea 
lair malaanlre .... t1rar .-lan 
llylemittir: 

- Ba kazadan IOlft benim 
.. 1aa,.t ........ detifti. 
Simdi lleaim iki alemba ar· 
dır. Size tuhaf gelecek, ,n.. 
lttekwb. Fakat ba bald
katbr. Biri faaller &lemi dipri 
de rlyalar llemL. 

Faaller Aleminde IİzİD yap· 
claiuu bapb yqa7oram. RI· 
,.,_ ll•W• .,...Uer laer 
gece etnfum IUIJOr Ye 
bana miıtik havalar terea-
n&m ediyorlar. Bu parça
lar ruhuma o kadar itftyor ki 
a..erlerimde bUe bazaa size 
balan llUDUJOnam. 

lft• be • im ha,...Ue •• ,..,......r.H.ıedijiniz ........ 
teler periler aleminden geli· 
prd& 

Bir kız 
Utruu Uç klJIU lloluld• 

lnpıtereaia Lnaval ubille
riM ,..., tatilim ıeçirmete 
tidm 22 ,..-... lba Velt 
;-w bir ıeaç k11 havama 
.. •• ••• ~ iati· 
iade etsaıek itila d.iıe ıiri1or • 
Y anm uat kadar Jlzdlkten 
..,. ahU. dlmaek latlfor. 
Fakat o mllarda fnbllde 
flddetleneıa •1• cereyannaa 
kUp koJID&k mlmkln olamı
yor. BoiaJ-.aima anlıyan ıenç 
im aYua pkbj1 kadar baja
nyor. 

Kma lelİDİ du1u kl,lller• 
den dlrdl Hemen bir DJIP 
atll,J&rak imdada k0fll1orlarsa 
ela karıJr denilerek içiaclekiler 
denlM cllkllllyorJar. BDlardaa biri,.,.._ 1ablaprJk •JiJI ....... ~~:; ... 
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Fransız basını ısrar ediyor 
Fransa kadar lngiltere de tehlüke içindedir. 

Lokarnocular rrıutlaka konuşmalıdırlar. 

Londra, 16 (Ô.R) - Sala
hiyettar mahafilde bildirildiğine 
göre kabine Paris ve Brüksel 
hükumetlerine, Brüksel konfe
ransımn üç devlet arasında 
toplanmasında ısrar ederlerse, 
lngilterenin şu iki şartla iştira
ke hazar olacağım bildirecektir: 

1 - Bu içtimaıo gayesi, bü
tün Lokarno devletlerinin işti

rak edebilecekleri bir konfe
ransı hazırlam::k olmahdır. 

2 - Konferans Almanyaya 
karşı teşebbüs edilen uzlaşma 
siyasetinin akim kaldığını tes
bit gayesini takib etmemelidir. 

Londra, 16 (Ô.R) - Avam 
kamarasında bir meb'us cenubi 
Afrika milli müdafaa nazırı 
tarafından Alman müstemle!-:c
leri meselesinde İngiliz hükü· 
metinin görüşleri hakkındaki 

beyanat münasebetile hüku
metin Alman müstemleke müd
deiyatı meselesini bu nazırla 
resmen müzakere edip etme
diğini sormuştu r. Meb'us ayrı
ca, İngiliz hükünıetinin Almen 
müddeiyatım teveccühle karşı
layacağını B. Prila hissettirip 
ettirmedi~ini öğrenmek iste
miştir. 

Baldvin cenubi Afrika nazı
rının beyanatım hususi görüş
meler neticesinde yaptığı ce· 
vabını vermiştir. Hükümet ken
di vaziyeti hakkında evvelce 
yaptığı beyanata ilave edilecek 
bir nokta görmemektedir. 

Çurçil sormuştur: - Hükü
met manda nltındaki arazinin 
başkasına devrinin mevzuubahs 
olamıyacağım açık ve kat'i 
olarak söyliyebilir mi? 

BaJdvin - Hükumet bu kabil 
müddeiyatla karşılaşırsa bunla
rı teveccühle karşılayacağın1 

:ıannettirecek hiç bir hareket
te bulunmamıştır. 

Paris 16 ( Ö. R ) - " ln
transi~eant ,, gazetesi yazıyor: 

lngiltereye, Ren boyunda bi
zim kadar onu da tehdid eden 
tehlükeye karşı anlaşmağı tek
lif ediyoruz. Fakat lngiltere
nin tek bir gayesi vardır. 
A ·manya ile her ihtilafı iza
le etmek.. lngiftere silahsızdır 

a:•_ 

eyg saı • fiM:w 

lngiltere bütün devletlerin iştjraki şartiyle böyle 
edebileceğini ihsas etmiştir. bir toplantıya iştirak 

T1a11sız başı1ekili Lam Blmn ve ll10ll Delhos 
ve Almanyadan korkmaktadır. 
Bah~sus ki, ltaJya ve Austurya 
ile anlaşması üzerine bu Alman
ya hakikaten müthiş derecede 
kuvvetlenmiştir. Halbuki lngil
tere daha birkaç sene barb 
edecek vaziyette değildir. 

Hakikat budur. Bundan ötesi 
boş sözlerden iharettir. 

Paris 16 (Ö.R) - "Temps,. 
gazetesinin Londra muhabirine 
göre lngiJiz mabafilinin fıkrince 
Fransa, lngi)tere ve Belçika 
arasında Brüksel konferansı 

olamaz. Bunun sebebi Hitlerin 
geçen haftaki didlomatik dar
besinden ve ltalyamn istinta
kından ileri gelen yeni bir va
ziyettir. Ancak gelecek ay, Al
manya ve ltalyanın da iştirakile 
bir beşler konferansı düşünile 1 

bilir. 
Londra, 16 (Ô.R) - Kabine 

bu sabah saat on birde Dov
ning Street' de yeniden toplan
mıştır. Müıakerc hemen mün
hasıran, Lokarno devletlerinin 
Brükselde yapacaklara konfe
rans tarihinin muhafazası hak
kındaki Fransız tekl ifi üzerinde 

cereyan etmiştir. 
Nazırlar bu meseleyi dün ak

şam toplanmış olan nazırlar 

hariciye komitesinin hazırladığı 
raporu esas dahilinde müzake
re etmişlerdir. Her ne kadar 
resmi mahafilde kabinenin ka
rar verdiği hareket halb bak
kmda henüz hiçbir malümat 
yoksa da öğleden sonra henüz 
kat'i bir karar verilmediği ih· 
tisası vardı. Hariciye nazırı 
Edene Paris ve Brükselle mü
zakereye devam için tam salahi
yet verilmiştir. Böylece, hadiseler 
daha yakmdar. tetkik edilerek, 
konferansın toplanması muvafık 
olup olmadığı kararJaştmlacak
tır. 

Öyle zannediliyordu ki bükü
met konferansın tehirine taraf
tardır, fakat şimdiden böyle 
bir kararı teşebbüsümüz üze
rine almak arzusunda değildir. 

Paris 16 ( Ö. R) - Fransız 
gazeteleri müttehiden Lokarno 
devletlerinin Bıükselde tasar
ladıklan konferansın muc.yyen 
tarihte yapılmasını istiyorlar. 

gazetesi böylece hiç 

olmazsa Iogiltere, Fransa ve 
Belçika arasında 22 Temmuz
da bir anlaşmamn tahakkuku
na lüzum görüyor. Bu suretle 
Almanya ve ltalya i le giriş"le
cek müzakerelerden önce da
ha sarih bir vaziyet hasıl oJa
cakhr. 

Muhafazakar "Journal,, şim
diki nizamı müdafaa etmek 
istiyen baza devletlerin karşı 
tarafla anlaşmeları tehlükesini 
görüyor. 

"Oeuvre,. gazetesi dıyor ki: 
logilterenin tereddüdleri her 
vasıta ile Almanya ile anlaş
mak arzusunu göstermek~edir. 

Londra, 16 (Ö.R) - lngiiiz 
gazeteleri Brüksel konferansı-
nın tehiri lehinde bulunmak
tadırlar. Hükümetin bugün yap
tığı içtimada henüz sarih olmı
yan hareket hattını tayin ede· 
ceği üm · d edilmekte idi. 

"Morning Post,. Almanya ve 
Itaiyamn iştiraki haricinde kon
feransın lüzumsuz olacağını 
kaydederek diyor ki: 

Vaziyetin istikbali daima 
20 martta Londrada Fransa -
lngiltere - Belçika arasında ya
pılmış olan teminat mukavele
sine bağlıdır. Bu gazete 
Bluma konferansın tehirini tav• 
siye etmektedir. 

Londra mahafili yapılacak 

müzakerelerin Milletler cemi
yeti konseyinin eylul celse
sini haz1rlamağa matuf ol
masını istemektedir. O vakıt 
bu içtimadan önce lokarno 
devletleri arasında bir toplan
manın tahakkuku ltalya ve 
Almanyaya bağlı kalacaktır. 

Almanyaya aid meselelerde 
daima resmi görilşleri ifade 
eder. "Manchester Guardian,, 
gazetesine göre Londra Brük
sel konferansmm talikini is.te
mektedir. 

Faşist 
Katlll mahkQm oldu 
Ciyovani Busi isminde bir 

Jtalyan bundan tam on iki sene 
evvel halyada bir faşisti öl
dürmüştü. Dört gün evvel 
verilen karara göre Busi yirmi 
sene küreS?e mahküm olmuştur. 

riyerek cevab veremiyordu: 
- Bitti mi onların gönder

dikleri? . 
Vezir mmldanı .. 
- Bitti Sultanım .. 

Sahife a 
wı 

ltalyaya ihracat i~i 

Yapılacak muamele hak
kında vekiletin tebliği 

··-·-· Ankara, 15 (A,A) - iktisat Vekaletinden bildiriliyor: 
Aşağıdaki tamim bütün ticaret odalarına könderilmiştir. 

1 - ltalyaya karşı tatbik edilen saksiyonlar yani muayyen 
malların ltalyaya ihracının ve ltalyadan ithalinin menedilmesi 
taahhüdü 15 Temmuzdan itibaren kalkmıştır. 

2 - (talya ile aramızda mevcut 4 Nisan 934 tarihli ticaret wtı 
kleriog anlaşmalerı 20 Temmuz akşamı bitiyor. 

3 - Yeni bir anlaşma o vakta kadar imzalanmadığı takdirde 
Italya ithalatı 21 Temmuzdan itibaren Türkiyede 2/4629 sayıh 
kontenjan ve Türk parasını korun.a hakkındaki 11 sayılı karar
namelerin tesbit ettiği umumi hükümlere tabi olacaktır. 

Bilmukabele ltalyaya Türk malları ithalatı da ltalyan umumi 
rejimine tfıbi kalacaktır Italyadeki bugünkü umumi ithalat reji
mi hakkında malumat 16 Temmuz 936 tarih ve 13 numarala 
Türkofis bülteninde mevcuttur. Alakalı tüccarlar bunu mensup 
oldukları ticaret odalarından tetkik edebilirler. 

Hüla " Si itaya ya vnki olncak idha at 1 Temmuz 936 tarıhin
denberi Italyn maliye nez:ıretinden alınacak mukaddem müsa
adeye tabi o!duğu merkezindedir. 

iliz- ları 
Esaslarda anlaşma oldu, muahede yaz 
svnlarında Londrada imza edilecektir 

isken deriye, 
\V.T.) - Mısır 
ve Ingiliz si
yasi konuşma
ları lngiliz ko· 
miseri sir Lamp 
son ile Mısır 

başvekili Na· 
has pnşa ara
smda devam 
etmektedir. Bu 
görü şmeJerde 

lfN~ ÔRSk#VAUJ.SRA Mf Y 
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askeri müşa - l", .•. ~,~~~.u~~ 
virler de hazır 
bulunmaktadır. 

Mısır dele- • 
legasyoou aza- 11~~#.IJ 

d b. . ' 
sın an m ga-
zetecilere ver-~ 
diği beyanatta 
askeri mesele-
Jeıe hemen hemen bitmiş na
zarile bakılabileceğini ve diğer
lerin de bir neticeye bağlan

mak üzere olduğunu bildir
miştir. 

Eğer vaziyet söyJemldiği 

ve umulduğu gibi çıkarsa 

yakında Sudan hakkında da 
konuşmalar baş\ıyacakbr. Yaz 
nihayetinde delegasyonlar Lon

draya gidecek ve muahedeyi 
imzalıyacaklardır. 

Muabedenin şu noktaları ih
tiva edeceği zannedilmektedir: 

-Mısırla lngiltere ezeli dost 
ve daima müttefiktir. Hariçten 
gelecek taarruzlara kartı dai

ma beraber hareket edecek ve 

Süveyş kanalını sonuna kadar 
müştereken müdafaa edecek
lerdir. Mısır ordusu lngiltere
nin himayesinde tekamül etti-

hüd etmiştir. Yalnız uyuşula

mıyan nokta lskenderyenin ln
gi1lere donanması için serbest 

liman olub olamıyacağıdır. .......... ,_.,. 

Lehistan 
ordusunda 

Varşova, 16 (A.A) - Baş

vekil tarafmdan imza edi!mit 

resmi bir tebliğde reisicumur
dan sonra devletin en büyük 
şahsiyetinin Leh ordusunun 
başında Mareşal Pitsudskinin 
halefi olan müsellah kuvvetler 

umumi müfettişi general Rydz 
Smigly olduğu beyan olunmak
tndu. --

yılmıştı. Fırsat bu fırsat, hem 
ele geçmez bir fırsattı .. 

Vezir derhal zihninden geçen 
bu düıünce ile Su:tanının kar· 
şısında eğildi .. 

- Şevketlum dedi. Sıvaı:; 

s:ıe maru73bm var .. 
- Durma söyle ve yıkıl .• 

Vardar Al paşanın ya
nında lbşir paşanın karası var! 

- E ne dur? 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: 32 

- Düşün, düşün diyorum, 
emrediyorum sana... Konyaya 
haber gitti mi? 

- Gitti ve geldi. 
- Diyarıbekir, Bursa, Şam, 

1 
Beylerbeyisi Vardar Ali paşa 
bize altı ay evvel biraz akça 
göndermişti, ondanberidir bir 
şey göndermedi .. 

- lbşir paşanın karası genç 
ve gü2eldir, hem öy!e güzeldir 
ki dünyada onun eşine tesadüf 
edilme1 .. 

Deli lbrahim birdenbire kal-
kıb Vezırinin kollarım tuttu: 

Bir kucağmda " Cimeşuy ., 
bir kucağında ''Telli Haseki,, 
He sabah keyfini yapan deli 
Sultanın karşısında kim bilir 
kaç bininci defa elini bağlıyan 
Vezir şu eınri aldı: 

- Paşa! Bursa kadısı ölmüş, 
nıürd olmuş, hemen onun kaydı 
terkin olunsun: 

- Ferman Padişahımındır. 

- Yerine; Şama kadı olarak 
ııaabethğiın Şeyh .tadeyi kayar
dım, hemen fermanını yaz, mü
hUrle.. Eline fermanımı ver 
f6nder Bursaya .. 

- Ferman Padişahımındır. 
Başka iradeniı. var mı Sulta
nım? 

- Başka iradem mi? 

Dedi, başım kaşıdı, devam 
etti: 

- Başka iradem şudur ki, 
hazinenin hali nicedir? 

Vezir bir yutkunciu, tükü
rüğü kurumuştu. Kızardı, sa
rardı, şaşırdı: 

- Nen var? 

Diyen Sultanına? .. 
Hiçi yani hazine yıne 

boş! 

Deli lbrahim kalkındı: 
- Deme! ne oldu, sizin sar

raf ve tüccarlardan aldıklannız? 

- Hepsini emrinize verdik .. 
ı Zıvanasız Sultan birdenbire 

gürledi: 
- Kesildi mi benim salta

natımın daman .. Sarayımı bes· 

Jiyecek kadar ülkem yok mu ki 
böyJe cesaretle söz söyliyorsun, 
ne oldu viliyetlerimden, mu

lasarnflarımdan, beyler beyle
Jerimden gelenler ve gelecek
ler .. ? Söyle? .. 

Vezir sapsarı ketilmİft tit-

Sıvas .. 
Diye padişah vilayet say

maJia başlaymca Vezirın kafa
sında bir şeytanat şimtci'i çakh. 
Sıvas, Sıvaı;, Sıvas!.. Ha orada 
"Vardar Ali paşa,, Beylerbeyi 
idi, yani hiç sevmediği, hiç haz 
ctmeyib düşmana olduğu De
liceli .. Hem onun yanında da, 
kendine rakib o'acak derecede 
gösteriş yapan, kahraman kı
}ıklı lbşir paşanın güıel, Padi
şahın cariyelerinden bin kat 
güz(;f genç bir karısı vardı, 1 
Vardarın yakın akrabası olan J 
bu kadın Sıvasa sılaya gitmişti. 
Veıir onu lstanbulda bir defa, 
yüzü yarı ya,makh görmüş, ba- 1 

- Otrhal haber ve ferman 
salın! diye dtli lbrahim bağırdı. 
Derhal haber ve ferman salın 
ki bize bayram harçlığı olacak 
miktarda vafi keseler gönder
sin .. 

içinden kıs kıs gülen Vezir: 
- Ferman padiphımandır .. 

Ancak ... 
Padişah bu ancaktan kuş

kulandı: 

- Ne demek ancak! durma, 
yıkıl karşımdan karpuz kıya
fetli kodoş! 

Diye haykırdı amma; Vezir; 
içindeki şeytanetin verdiği kuv
vetle: 

- izin verirseniz devletlum, 

- Aman! 
Dedi. 
- Müsaade ediniz Sultanım, 

bu kadın heQÜZ yirmi yaşın
da dır, gözleri ihu gibi, vücudu 
geyik gibidir. Ceylan gibi de 
süzülüşleri ur ki ancak Zah 
Ş:;haneye yakııan bir kadmdır. 
Dünyada misli, menendi bu!un
maz bir nefaset faheseridir. 

- Dem..:! deme! paşa! abl 
bi.irim, senin beni düşündü-

ğünü... Şimdi sana 40 kese 
' akça ihsan eltim! Samur kürk-

lerimden en kıymetlisinden bi
r isi senin ol un. Bir kutu An
ber dahi sana yad:garamdar. 

lltln t'dl -
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ve yaşadığımız korkunç dram 

Necaşi 

Nrcaşi, b111flİll de Afn'ka /iarbı 
Jıatzralamu anlatıyor: 

Komşu May Çav tepesi Üze!
rinde vaziyet saattan saata da
ha tutulmaz bir şekil almıştı. 

Geceleyin az bir şey yapılabil
miş olan menzil hizmetleri ki
fayetsizdi. Mekareler de, kıtaat 
gibi, tayyareler ve toplar tara
fmdan bombardıman ediliyor
du. Her dakika, harb sahası 
rakınıoa kadar getirilebilmiş 
olan sahra malzemesile erza
km bir kısmı harab oluyordu. 
Erkekler harpta iken karar
gahta onların yemeklerini ha
ı.ırlıyan bir çok kadınlar öldü
rühnilştü. 

ltalyanların sağımızda ve so· 
Jumuzda ilerlediklerini bildiren 
haberler geliyordu. Şarkta kuv
vetli bir ordu Korbatayı tut· 
muştu ve cenunta Çerçere doğ
ru ilerlemeğe hazırlanıyordu. 

Böylece sağdan bizi saracaktı. 
Garpta, Sokota,da tehdit 

sarihleşiyordu: 
May Çav etrafında daha zi

yade geç kalmak, Koranının 
üz.:erine rücat hattımızı kesen 
bir ihata hareketine katlanmak 
olurdu. Halbnki herne babasına 
olur~a olsun Sokotaya varmalı. 

Sabah saat oııi.ıçe doğru 
ricat emredildi. 

Asker gibi görülmeden ve 
rahatsı:ı edilmeden bir merhale 
katedebilmek içi birkaç saat
lık karanlıktan istifade ede
ceklerdi. 

Süratle hareket ettiler. Gün 
doğduğu vakıt büyük bir me· 
safe katmişlerdi. 

Bu harpta askerler kendile
rini gizlemeye mecbur eden ve 
keçi yollarında her hareketi ke· 
sen güneş ziyasını tel'in ediyor
tardı. 

Fakat o gün, hayretle gör
dük ki, askerler yürümeye de
vam ediyorlar. Günün tam or
tarnoda, kesif gruplar gök
yüzüne hatta bakmaksızın, 
yola devam ediyorlardı. 

Halbuki şimalden gelen tay· 
yareler,taburlarım1zın teşkil et-
tigi muazzam hatlar üzerinden 

1JfKY.ZZZ/L'/7T//.//..Z/.7'0LJ!TL.a 

Bir rica 
lzmir halkevinden: N 

Evimiz kitapsarayını zen- :--..; 
ginleştirmek için lzmirde ve , 
lstanbulda çıkan eski devre ~ 
aid butün gazete ve dergi
lerin kolleksiyonlarını satın 

alacağız. Ellerinde bu çeşid 
kolleksiyonları bulunub da 
satmak istiyenl~rin Halkevine 
başvurmaları rica olunur. 

(S-6) 3-6 
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tayyareleri Ashangi gölüne varillerle zehir dökerek askerlerimizin 
içtikleri suları zehirlediler. Küçük çocuklarımız bu suları içer içmez, 
vahşi hayvan sayhaları kopararak yerlere cansız yıkıldılar. " 
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çok yüksekten uçuyorlardı.Biz, Bu hesabı ne olursa olsun kadınlar yanlarında yürüyor, saplıktan uzaklaşabilecek va-
kolun arkasında oldukça uzakta bozmamız lazımdı. erzaklarını taşıyorlardı. Mek- ziyette olanlar da, ergeç, bir 
olduğundan ve bu kol da ki- Tehtükenin önüne geçmek kare askere karışmıştı. Bu tayyarenin bıraktı~ gazlara 
Jometrelerce uzunluğunda ol- için, gün batar batmaz, kol suretle Habeş ordusunun tutuluyordu. Bir bomba parça-
duğundan askerlerimizin ihti- boyunca birçok münadiler gön- ananavi manzarası kendini gös- sının başladığı işi zehir tamam-
yatsızlığın; anhyamıyor, diğer dererek, hareket sırasmda mu• teriyordu. hyordu. 
taraftan tayyarelerin de hare- tad olduğu şekilde, emirleri-
ketsizliğine şaşıyorduk.Akşam mizi bildirdik. Filhakika alela-
bu garip vaziyetin hikmetini de zamanda emirler tahriren 
anladık. Askerler, tayyarelerin mes'ul reise gönderilir. Harb 
hatlarımız üzerine bıraktığı ha- esnasında ise, acele etmek la-
zı beyannameleri bize getirdi- zımgelir ve birçok askerlerin 
ler. Bunlarda deniliyordu ki: birden yapacakları bir hareket 

BEY AN NAMELER emredilecek olursa bunları mü-
"Cenuba doğru rahat rahat nadilerle ilan ederdik. 

yürüyebilirsiniz. Bizim işimiz SAKLANINIZ 
imparatorladır, sizinle değil. O akşam göl boyunca gön-
Geceleyin yürüyerek yoruJa.. derdiğimiz münadiler muttasıl 
cağınıza gündüz yürüyünüz ve tekrar ediyorlardı. 
gizlenmeyioiz. Size hücum et· "Saklanmağa devam ediniz, 
miyeceğiz.,, ltalyanlar yann sizi bombar-

Bu teminata inanan askerler dıman edeceklerdir. Attıkları 
bizim hayretimizi mucip olan kağıdlarda yalandan başka bir 
merhalevi gündüzün kat' a de- şey yoktur. Bu gece erkenden 
vam ettiler. Habeşlerin, adam kalkınız, gün doğana kadar 
ağzından çıkan söze o kadar yürüyünüz ve sonra kırlarda 
büyük bir itimatları vardırf dağılınız.,, 

Zaten, doğrusu, bütün gün Fakat askerler beyanname-
bir tek bomba atılmaması, hiç lere inanmışlardı ve mnthiş 
bir zehirli gaz tabakası çıka- gayretlerinin yorgunluğunu çı-
rı]mamaaı bu emniyeti takviye karmak için ertesi gece uyu• 
etti. Çok zamandan beri, ilk mağı büyük bir iştiyakla isti· 
defa olarak, askerler güneşin yorlardı. Vücutça ve ruhça bn 
altında kafile halinde yürüye- kadar iztırab çeken bu insan-
biliyorlardı ve ltalyanların mak- ların bu iştiyaka kapılmamaları 
sadım anlamağa çahşmadılar. ayıp görülemez. 

Diğer taraftan, böylece ce· Münadiler beyhude yorul-
nuba doğru hareketlerinde dular. Karargah kurmuş asker-

vakıt kazanacaklannı hesab 
ediyorlardı ve düşmanın hare
ketsizliğinden en çok şüphele
nenler bile bundan istifade et
mek lazım geldiği fikrinde 
idiler. 

Bu manevranın arkasında 
müthiş bir tuzak gizleniyordu: 

Aşikardır ki Habeşlerin ltal
yanları hiç bir zaman mağlub 
edemiyecekleri muayyen bir 
saha vardır. 

TUZAK 
Mesele, askerlerimizi gün· 

düzün ve kafile halinde yürü
meğe kandırmak için on'ara 
emniyet telkin etmekti. Er
tesi gün sığnaksız, tek tük 
ağaçlı bir memleketten geçe
ceklerdi ve Italyanlar için bu 
geçişin geceleyin yapılması çok 
mühimdi. Kıt'alarımız Aşangi 
gölü yanında birçok sığınacak 
yerler bulacaklardı ve orada 
daha bir müddet için mukave
mete yeniden teşkilat vermek 
mümkün olacaktı. 

7a11a gölü 

ler arasından geçiyor, emirleri 
tekrar ediyorlardJ. Fakat bun
Jan duyanlar beyannamelerin 
birgün evvel için doğruyu söy
lediğini, bir gün sonrada böyle 
olacağım tekrar ediyorlardı. 

Şafak vaktine kadar, müca
deleden ve mahrumiyetlerden 
bitkin halde olan askerler derin 
bir uykuya daldılar. 

Birçoklan için bu son uyku· 
ları olacaktı. 

UFUKLAR KARARMIŞTI 
Güneş doğunca, ordu tekrar 

yürüyerek geçti ve ilk saatlar-

da, beyannamelere inanmakta 
haklı olduğu görülür gibi ol
du. Semada hiç bir tayyare 
görünmiyordu. Yalnız bazı 
tayyareler, ufukta çok şimale 
doğru, dolaşıyordu. 

Kol açık ve sığınaksız keçi 
yoJlarına daldı. Askerler konu· 
şuyorlardı. Biraz gıda alabil
mişlerdi. Pislenmemiş sulardan 
içe bilmişlerdi. 

Sonra bunları takib eden 

---=-~ 

Şarki AJrikadan dönen ltalyan faşistleıt Romada 
ltimad yeniden doğuyordu. Yakıcı mayie karşı vücudu 
Aşangi gölü kenarmda ordu- korumağa çalışmak beyhude 

gah kurulacaktı ve kol, şimdi- idi. Pamuk ehramlar çabucak 
den, dibinde gölün gizlendiği bununla bulaşıyordu. Bu vazi-
huoi ağzını görebiliyordu. Da· yette kendini korumak için, 
ha birkaç saat yürüyüş yapbk- cildin hiçbir kısmını hava ile 
tan sonra hedefe varılacaktı. temas ettirmiyen hususi elbi-

IPERIT Y AGMURU seler lazımdır. 
Birdenbire şimalden kolun Harbdan evvel, medeni bir 

kuyruğu üzerine dört tayyare milletin böyle usuller kullana-
çıkh. Bir kaç dakika içinde, bileceği aklımıza gelmiş bile 
yıldınm gibi bomba savuran ve olsaydı, büdcemiz her muha-
bir lperit yağmuru yağdırarak ribe bu bahalı elbiseleri tedarik 
onu baştan başa katettiler.Ko- imkanını bize veremezdi. Zaten 

luna başına varınca, aksi isti
kamette aynı manevrayı tekrar 
ettiler. Bütün hamulelerini tü· 
ketinceye kadar tekrar bomba 
ve gaz yüklenmek için hareket 
noktalarına dönen tayyarelerin 
yerine derhal tazeleri geliyor• 
du. Bu kasaplığın devamında 
bir an bile fasıla olmadı. 

Erkekler ve kadınlar gizlen
mek için en ufak bir sığmak 
arıyorlardı. Şurada burada bir 
kaç ağaç vardı. Fakat öldü
rücü yağmurdan himaye ede· 
mezlerdi. Dağlarda iltica ede· 
bilecek yerler ise pek uzaktı. 
Oraya varmak için, en küçük 
hareketin göze çarptığı açık 

araziden geçmek lazımdı 
Baştanbaşa amansız olan bu 

harpta bile buna benzer ka
saplıklar pek az görülmüştür. 
Erkek, kadm, hayvan, canh ne 
v~rsa ya bombalarla vurularak 
yahut ölüm halinde yatarak 
yere seriliyorlardı. Yaralılar 
ıstıraptan srürleyorlardı.Bu ka-

bunu yapabilmiş olsaydık bile, 
çayırlar ve sular zehirli yağ· 

murdan korunamazdı. 
MEDENi HARB 

Birkaç saat içinde kol he
men imha edildi. Bombalar er
kek ve kadınları kesif gurublar 
halinde yerlere seriyordu. Tay· 
yareler birkaç saniyede firarilere 
yetişiyor, üzerlerine yakıcı ma
yilerini bırakıyorlardı. Zemin 
üzerinde hareketsiz vücutlar
dan başka bir şey kalmayınca, 
tayyareler hala kesik kesik ne
fes almakta olanların da işini 
bitirmek için oldukça aşağı in
meğe cesaret ettiler. 

imkansız bir yardım istemek 
veya son bir dua yapmak için 
kalkan bir kol kurşun yağmur
larına sebeb oluyordu. Italyan 
tayyarecileri iÇin bu harb de-

ğildi, bir oyundu. Filhakika ce
setlere veya gözleri gazlarla 
yanmış can çekişen kimselere 
mitralyöz ateşi açmakta ne teh· 
lüke vardır? Hatta bir bakış 
tehlükesi bile yok. 

Tayyareler, tehlükeli mınta
kadan kaçmağa muvaffak olan 
katırları bile uzaklara kadar 

takib ettiler. Alçaktan uçarak 
bunları ürkütüyor ve bir tek 
istikamete sevkederek toplan· 
mağa mecbur ediyorlardı. Böy
lece sayısı çok bir grub teşek
kül edince, bombalarla bunu 
mahvediyorlardı. Bizi takib 
edenlerden birinin sekiz katırı 
böylece bir tek infilakla imha 
edildi 

TEHLÜKE ve DÜŞMAN 
Fakat düşmanın gayzı bu

nunla kalmıyordu. Zaten bu 
harpte çok tecrübe ettik: T eh
lüke ne kadar az olursa, düşma
nın vahşeti o nisbette arhyordu. 

O gün tayyareler hiç bir 
tehlükeye maruz değildiler. 

Bunun için mutaddan daha 

zalim oldular ve bütün proğ

ramlarını harfiyen tatbik ettiler. 
Bu proğramda; hiç bir insan 

kanununun tavsif edemiyeceği 
bir son bahis vardı. 

Bu güzel iş gününü tetviç 
için, İtalyan tayyareciliği Aşana 
gölünü zehirledi. 

Malum olduğu üzere bu tatlı 
su parçasının hiç bir akıntısı 
yoktur ve bütün mıntaka aha
lisi suyunu buradan tedarik 
eder. Gün sonuna doğru tay· 
yareler bunun üzerinden uç
tular ve oraya zehirli ma
yilerle dolu fıçılar ve bomba
lar attılar. Yüksek su sütunları 
havaya fışkırıyordu ve bu iş 

bombardımancıların bir cakası 
sayılabilirdi. Fakat çok geç
meden gölün sathı, katran 
atılmış gibi yağ le kel eriyle 
doldu. 

Gün batarken, tayyareler 
karanlıktan önce karargahları
na dönmek için uzaklaştılar. 

Ordumuzun döküntülerini 
toplıyarak bizde gölden uzak 
olmıyan bir yerde karargah 
kurmuştuk. Gece, ölümün yal
nız bir taraflı çalıştığı muaz· 
zam harb sahnesi üzerine 
düştü. 

Ertesi gün şafakla beraber, 
gözlerimizi göle çevirirken müt· 
hiş bir manzara ile karşılaştık: 
Sahil çepeçevre cesedlerle sarılı 
idi. 

Erkek, kadın ve hayvanların 
vücutları birbirine karışmıştı. 

Geceleyin yaralılar su içmek 
ve yanıklarını hafiletmek için 
göle kadar sürüklenmişlerdi. 
Kıtaldan kurtulanlar da su iç
mek için oraya gelmişlerdi. 
Bütün sağlam hayvanlar insi
yaki olarak oraya koşmuşlardı. 

Bu yorgun mahluklar sudan 
içmişl.erdi ve hepsi orada telef 
oldular. 

Cesetler o kadar çoktu ki 
katırlar yürürken her adımda 
sendeliyorlardı. inmek ve on
ları yedekte sevketmek lazım
geliyordu. 

Bu manzarayı tesbit etmek 
ve dünyaya göstermek lazımdı 
ki insanların kalbinden harp 
fikri tamamiyle silinmiş olsun. 

Fakat Habeşler propaganda 
yapmasını bilmezler. Bir fo-
toğraf makinasının ne olduğunu 
bile pek azları bilir. Diğer ta· 
raftan hastanelerde veya bizim 
maiyetimizde bulunan birkaç Av 
rupalı da birkaç haftadanberi 
hazırlanan felaketten kurtulmak 
için cenuba çekilmişlerdi. 

Bugün acı bir gururla söy
liyebiliriz ki yalnız bizim göz
lerimiz, ilk günden, Aşangi gö
lü dehşetini kaydedebilmiş
lerdir. 

Bu unutulmaz manzara kar
şısında muhafızlarımızdan bir 
çoğu yüksek sesle şunu düşü
nüyorlardı. 

- Gördüğümü anlatacağım 
zaman bana inanmıyacaklar. 
Ben bile kendi kendime ina
namam. Bütün bunlar bir rüya 
değil mi? 
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- Evet yemin ederim. 
- Çok güzel.. O halde sa-

na işlediğin ihanet için hisse• 
ce düşen küçük bir ceza ve· 
receğim. 

JiUo korkudan yem yeşil ke· 
silmişti. ihtiyar sözünü tamam
ladı: 

- Seu efendine ve amuca· 
na kulaklarını kurtarmak için 
ihanet ettin. işte ben de senin 
kulaklarmı kesmekle iktifa ede
ceğim. 

Jillo kaybetmekten korktuğu 
kulaklarının kesilmek üzere ol
duğunu anlayınca mosmor ke
silmiş, yalvarmış, biç olmazsa 
birisinin kesif mesini birisinin de 
kendisine bağışlanmasını iste
mişti. Yalvarmalar, sözler, tit
remeler amcaya tesir etmiyor 
idi. 

Jil ayağa kalktı. Evvela bı
çağının keskinlik derecesini 
ölçmek için tırnağıyla bir de
neme yapb. Sonra direğe bağlı 
gözlerini yumarak mukadderata 
boyun eğmiş bulunan gencin 
yanına yaklaştı. Evveli sağ 
sonra da sol kulağı bir çırpıda 
kesib yere atb. 

iki acı ses çıkaran Jil kay· 
betmekten tir tir titrediği ku
laklanndan ergeç mahrum ol
muştu. 

Amca müthiş bir kahkaha 
fırlatırken Jillo da inliye inliye 
kendinden geçmiş bayılmıştı. 

Neden sonra ihtiyarın aklı 
başına geldi. O Jillonun öldü
ğünü asla istemiyordu. Çünkü 
Mareşalın karşısma çıkbğı za
man kendisinin" biricik müdafaa 
ıahidi o idi. 

Hemen kilere koşarak biraz 
şoekerli 'arap, kanı keaecek 
ilaç ve sarğı aldı. Direğe bağh 
gencin iplerini çözdü. Yere 
uzandığı yegeninin yaralarım yı· 
kadı. Üzerine şekerli şarap 
sürdü. Sarğılarla sardı. Yüzüne 
soğuk su attı. Onu ayıltmak 
için ne yapmak lizım ise hep· 
sini tamamladı. 

Jillo kendine gelince dalgın 
gözleriyle etrafını bir süzdü. 
Dermansız kollarını kaldırmağa 
uğraşarak iki eliyle kulaklarını 
yokladı. Onlar yerinde yoktu. 

Derin derin içlııi çekerek 
- Eyvah! Şimdi nasıl işi· 

deceğim. 
Amcası cevab verdi: 
- Aptal! Kulakların kesil· 

oıesi insanı sağır yapmaz. 
Jil, Jilloyu ayağa kaldırdı. 

Koluna girerek dışarı çıkarmak 
üzere kapıya yollandı. 

Merdivenin başma geldikleri 
zaman her ikisi c\e birdenbire 
irkilerek yerlerinden kımılda
Yamadılar. 

Beklemedikleri bir yerde 
Mareşal ile karşılaşmıştalar. 

Jil "Monsenyor!,, Diye ba· 
ğırdı. 

Jillo ise artık ölümünü bu 
defa muhakkak sayarak kor-

kudan tekrar yere düşerek ba
yıldı. 

Darnoyil soğuk kanlılıkla sordu: 
- Ne oluyor? 
ihtiyar yerlere kadar eğile· 

rek cevab verdi: 

- Monsenyor. Sormaymınız. 
Korkunç bir felaketi. Yemin 
eder rn ki benim hiç kabaha· 
tım yoktur. Siz giderkan ver· 
diğiniz emir' eri ben tamamile 
Yerine g etirdim. Fakat şu yer
de yatan sefil alçak, bu fela
keti hazırJadı. 

- Ne oluyor diyorum açık 
söyleyiniz. 

- Melun Pardayanlar mab
p~ kadınların yerlerini öğren
~ış~erd ir. Belki şu saatte şüp
esız onları kaçırmışlardır bile!. 
- Bu ihanette senin hissen 

yok mu? 
- Yemin ederim ki hayır. 

işte kulaklarını kestiğim şu se
fiJe vaziyeti sorunuz r 

- Buna lüzum yok. Ben se· 
nin sözlerine inanırım. 

- lnanıb inanmamak sizin 
elinizdedir. Lakin itımadımz 

benim için beş yüz altından 
daha kıymetlidir. 

- Demek bana sadık kal
dın 1 Öyle mi ? 

- Ölünceye kadar sadık 
kalacağım. Emrediniz hayalim 
sizindir. 

- Söylediklerini tamir etmek 
için her çareye ba~vurmağa 
karar verdin mi? 

- Kam:nı damla damla akıt
mak .laum ise bile bunu yapa· 
cağım. 

- Öyle ise bütün şeytanlı
ğını topla. Senin kanına ihti
yacım yok. istediğim hayalim 
feda etmekten daha güçtür. 

jil hilekarlığın son derece 
işe yarayacağı yeni bir müca· 
deleye atılacağından dolayi 

sonsuz bir sevinç içinde idi. 
Onun zekası yalnız bu işler 
için çalışırdı. 

Mareşalın itimadını da ka· 
zandığını görerek serbestçe 
kendisine sordu: 

- Monsenyör bu abdalı ne 
yapahm? 

- Hangi abdal.? 

- Yerde yatan Jillo işini 
bitiriverevim mi? 

- Hayarl o sana girişeceğin 
mücadelede yardım edecektir. 
Anlaşan Mareşal ile ]il mer
divenlerden yukarıya yollan
dılar. 

- Sonu JJar --· -
7.aıhıta haberleri: 

Yan kesicilerden sakınınız 
Konak vapur iskelesi önün

de lzmirli yapıcı Yunus oğlu 
Mustafanm cebinde bulunan 25 
Jira parasmın belirsiz biri tara· 
fından yankesicilik suretile ça
lındığı iddia ve şikayet edil
miştir. 

Hiddetini camlardan 
çıkardı 

Kuyumcular çarşısında Galib 
oğlu Şevket ile Ali oğlu Rasih 
aralarında çıkan kavga sonunda 
Şevket, Rasihin dükkanındaki 
mostra camlanm karmış ve sağ 
elinin bileğinden yaralanmıştır. 

Alacağını isteyince 
Keçecilerde Yozgadh Sırrı 

ile Halid oğlu Fehmi bir ala· 
cak meselesinden kavga etmiş
ler ve bunun sonunda Mebmed 
Sırrı bıçağını çekip Halid F eh· 
minin üzerine hücum ettiğinden 
yakalanarak hakkıoda tahki
kata başlanmıştır. 

Karısını bıçakla 

yaraladı 
Tepecik Kuruçay mahalle

sinde oturan Hasan oğlu Sait 
Ahmed ile kansı Emine ara
larında çıkan kavg~ sonunda 
Said Ahmed, bıçakla Emineyi 
sol baldırından hafif surette 
yaralıyarak kaçhğından tahki
kata başlanmıştır. 
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lzmlr slclll ticaret me-
murluğundan: 

lzmirde Yemiş Çarşısında Ce
zayir Ham sokağında 4 numara 
da her türlü mallar ve mah
suller üzerine Hacı Ömer zade 
Aydmlı izzet unvanı altında 
Ticaret 1'e komisyonculuk yap
makta iken bu kerre izzet 
Ayaydın unvanın almış olduğun 

dan i şbu yeni ticaret unvanı 

Ticaret kanunu hükümlerine 
göre silin 1756 numarasına 

kayit ve tescil edildiği ilin 
olunur. 2189 (1486) 

DAIMON 
Masa vantilatörleri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilit6rler üç adet 
pille işler. Bir saatta bir kuruştan daha az sarfiyat yapar. 
Bankalara ve yazıhanelere, evlere hastahanelere ve her 
yerde lazım olan bir ihtiyaçtır. Bilhassa saatta bir kuruı 
gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır, Tavsive 
ederiz. 

Satış yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civanoda No. 
28.9 vdemişli Hüseyin Hüsnü 

MEYVA TUZU 

En hoş meyva tuzudur. Jnkıbazı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaşhnr. 
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Çünkü Radyolin dişleri temİ7Jer, beyazlatır, onla -
ra sağlamlık verir. Diş etlerini kuvvetlendirir. 
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Türkiye Ziraat bankası 
Müfettiş namzedliği ve şef namzed

liği müsabaka imtihan1 
Türkiye Ziraat bankasmdan : 

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 lktısad okulasmdan veyahud Hukuk fa-

kültesinden veya bunlarm yabancı memleketlerdeki benzerlerin
den diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 Ağustosta Ankara ve lstanbul Ziraat 

bankalannda yazt ile yapılacak ve kazannnlar 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 kazanılarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe 

geçirileceklerdir. Ankarada umum müdürJOk servislerinde çalıf• 

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

S - imtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar 
Ankara, lstanbul ve bmir 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 bulunmalıdırlar. 

14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 2153 (1464) 
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Ziraat bankası lzmir şubesinden: 
19 - Temmuz • 936 saat 14 de sahşı ilan olunan Işıklardaki 

ve Seydiköyündeki Zeytin yağı fabrikalarının müzayedesi 20 

Temmuz 936 Pazartesi gibıü saat 14 de yapılacakbr. Keyfiyet 
ilin olanv. 
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Salihli icra memurluğundan: 

Gayri menkul mallann açık 
artırma ilanı 

Açık arttırma ile paraya 
çevrilecek gayri menkulün ne 
olduğu: 

On beş parça tapuya mer
but tarlanın 60 hissede 54 
hissesinin 103680 hissede 53280 
hissesi. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki: 

Salihlinin Tepecik ve Biçcrli 
çiftliği arazi!Jinden olub mezkur 
köylerde kain Şubat 936 tarih 
ve 115-117 ve 120-122 ve 128· 
136 numaralarla tapuya merbut 
15 parça tarla olub bududları: 

l - 115 No. ile tapuya bağlı 
tarla: Tekkenişin kabristanı ve 
Adala tariki ve kokar yemis 
ve Halil tarlaları ile mahdud 
olub 91 hektar 9000 metre 
murabbaı üzerine kayıdlı olub 
1000 dönüm muadilidir. Beher 
dönümüne 2 lira kıymet takdir 
edildiğine göre tamamına 2000 
lira kıymet takdir edilmiş de
mektir. 

2 - 116 No. ile tapuya 
bağlı tarla: Sakallı Dimitri tar-
lası ve tarik ve sazlı göl ve 
sahfoi sened temessük tarlaları 
ile mahdud ve 12 hektar 8660 
metre murabbaı üzerine ka· 
yıtlı olub 140 dönüm muadili
dir. Beher dönümüne 2 lira kıy
met takdir edildiR"ine göre ta
mamına 280 Jira kıymet takdir 
edilmiş demektir. 

3 - 117 No. ile tapuya 
bağlı tarla: Ark ve Türkmen 
ağılı ve Çaltılı tarlası ve Türk
men tariki ile mahdud ve 81 
hektar 7910 metre murabbaı 
üzerine kayıtlı olub 890 dönüm 
muadilidir. Beher dönümüne 2 
lira kıymet takdir edildiğine 
g5re tamamına 1780 lira kıy
met takdir edilmiş demektir. 

4 - 120 No. ile tapuya 
bağlı tarla: Pazar karyesi ve 
koca Osman derununda hen· 
dek ve sahibi temessük tarla
ları ile mahdud ve 82 hektar 
7100 metre murabbaı üzerine 
kayıtlı oJub 900 dönüm mua
dilidir. Beher dönümüne 5 lira 
kıymet takdir edildiğine göre 
tamamına 4500 lira kıymet tak
dir edilmiş demektir. 

5 - 121 No. ile tapuya bağlı 
tarla: Derbent azmağı ve sa-
kallı Dimitri ve sahibi senet 
tarlalariyle mahdut ve 88 hek
tar 2240 metre murabbaı üze
rine kayıtlı olup 960 dönüm 
muadilidir. Beher dönümüne 
5 lira kıymet takdir edildiğine 
göre tamamına 4800 lira kıy
met takdir edilmiş demektir. 

6 - 122 No. ile tapuya bağlı 
tarla: Koca ahlat ve Sakaroğlu 
Osman ve kokar yemiş tarJa
lariyle mahdut ve 82 hektar 
7100 metre murabbaı üzrerine 
kayıtlı olup 900 dönüm muadi-
lidir. Beher dönümüne 2 lira 
kıymet takdir edildiğine göre 
tamamma 1800 lir;a kıymet tak
dir edilmiş demektir. 

7 - 128 No. ile tapuya bağlı 
tarla: Geri tepesi ve hacı lbra-
bim tarlası ve Taşköprü vePa· 
zar karyesi tariki ile mahdut 
ve 20 hektar 2180 metre mu
rabbaı üzerine kayıtlı olup 220 
dönüme muadildir. Beher dö
nümün 5 lira kıymet takdir 
edildiğine göre tamamına 1100 
lira kıymet takdir edilmiş de
mektir. 

8 -129 No. ile tapuya bağlı 
tarla: dikili taş mezarı ve de-
ğirmen arkı ve koca kuyu ve 
sahibi sened ve tariki am ile 
mahdud 22 Hektar 9750 met
re murabbaı üzerine kayıtlı 
olub 250 dönüm muadilidir. 
Beher dönümüne 2 lira kıymet 
takdir edildiğine göre tama
mına 500 lira kıymet takdir 
edilmiş demektir. 

9 - 130 No. ile tapuya bağlı 
tarla: Ekiz oğlu Mehmed ve 
Ahmed tarlaları ve poyraz ta
riki ve Kemer tariki ile mah-
dud ve 55 Hektar 1400 metre 
murabbaı üzerine kayıtlı olup 
600 dönüm muadilidir. Beher 
dönümüne 2 lira kıymet tak
dir edildiğine göze tamamına 
1200 Jira kıymet takdir edil-
mif demektir. 
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10 - 131 No. ile tapuya 
bağlı tarla: Köprü ve hacı 
lbrabim larlası ve Pazar kar
yesi ve sahibi sened tarlaları 
ile mahdud ve 9 hektar 1900 
metre murabbaı üzerine kayıtlı 
olub 100 dönüm muadilidir. 
Beher dönümüne 5 lira kıymet 
takdir edildiğine göre tama
mma 500 lira kıymet takdir 
edilmiş demektir. 

11 - 132 No. ile tapuya 
bağlı tarla : Tepecik sınırı ve 
Karakova ve Biçerli sınırı ve 
tarikiam ile mahdud ve 55 
hektar 1400 metr~ murabbaı 
üzerine kayıtlı olup 600 dönüm 
muadilidir. Beher dönümünde 
5 lira kıymet takdir edildiğine 
göre tamamına 3000 lira kıy
met takdir edilmiş demektir. 

12 - 133 No. ile tapuya 
bağlı tarla : Pazar köyü sınm 
ve Tepecik ve Ağıl yeri merası 
ve tarikiam ile mahdud ve 45 
hektar 9500 metre murabbaı 

üzerine kayıtlı olup 500 dönüm 
muadilidir. Beher dönümüne 
5 lira kıymet takdir edildiğine 
göre tamamına 2500 lira kıy-
met takdir edilmiş demektir. 

13 - 134 No. ile tapuya 
bağlı tarla : Pazar karyesi me
rası ve Saranlı kuyu ve Ali ef. 
tarlaları ve tarikiam ile mab-
dud ve 42 hektar 2740 metre 
murabbaı üzerine kayıtlı olup 
460 dönüm muadilidir. Beher 
dönümüne 5 Hra kıymet takdir 
edildiğine göre tamamına 2300 
lira kıymet takdir edilmiş de
mektir. 

14 - 135 No. ile tapuya 
bağlı tarla : Çökelek tariki ve 
Kum alam ve yay Ömer tarla
ları jle mahdut ve 11 hektar 
280 metrer murabbaı üzerine 
kayıtlı olup 120 dönüm muadi
lidir. Beher dönümüne 5 lira 
kıymet takdir edildiğine göre 
tamamına 600 lira kıymet tak
dir edilmiş demektir. 

15 - 136 No. ile tapuya 
bağlı tarla : Mirilyos tepesi ve 
Yağbasan tariki ve poryaz ta
riki ve Tepecik karyesi ile 
mahdut ve 56 hektar 9780 
metre murabbaı üzerine kayıtlı 
olub 620 dönüm muadihdir. Be
her dönümüne 2 lira kıymet 
takdir edildiğine göre tamamı
na 1240 Jira kıymet takdir edil-
miş demektir. 

Birinci arttırmanın yapılaca
ğı yer, gün, saat: 

Salihli icra dairesi önünde 
19 • 8 - 936 günü saat 14 den 
16 ya kadar. 

lşbu gayri menkullerin arttır
ma şartnamesi 17 - 7 - 936 ta
rihinden itibaren 93011568 No. 
ile Salihli icra dairesinin muay-
yen numarasında ve herkesin 
görebilmesi için açıktır. İlanda 
yazılı olanlardan fazla malumat 
almak istiyenler işbu şartname
ye ve 930/1568 dosya numara-
sile memuriyetimize müracaat 
etmelidirler. 

Arttırmaya iştirak için yuka
rıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kuller üzerindeki haklarını hu
susile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte 
memur!yetimize bildirmeleri 
icab eder. Aksi takdirde bak
lari tapu sicilile sabit olma
dıkça satış bedelinin paylaş

masından hariç kalırlar. 
Gösterilen günde arttırmaya 

iştirak edenler arttırma şartna· 
mesini okumuş ve lüzumlu ma· 
liimah almış ve bunları tama-
men kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

Tayin edilen zamanda mez
kur gayri menkuller üç defa 
bağırıldıktan sonra en çok 
arthrana ihale edilir. Ancak 
arttırma bedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmiş beşini bul
maz veya satış isteyenin ala
cağına rücbanı olan diğer ala
caklılar bulunup ta bedel bun
Jann o pJri meakuller ile te-

min edHmif alacağının mec
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok arthranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma 15 gün 
daha temdit ve on beşinci 
günü olan 3-9-936 giinü aynı 

saatlerde yapılacak arthrmada 
bedeli satış isteyenin alacağına 
rüchanı olan diğer alacaklıların 
o gayri menkuller ile temin 
edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şarliyle en çok 
artırana ihale edair. Böyle bir 
bedel elde edilmezs"! ihale ya-

pılamaz ve satış diişer ve 2280 
numaralı kanun hükümlerine 
tevfikan gayri menkuller ala
caklı üzerine kanuni ipotek ve 
borç da bes sene müddetle tak
site rapt olunur. 

Gayri menkuller kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesholu
narak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelJe nlmaj!a 
razi olursa ona, razı olmaz ve
ya bu bedel üzerinden her 
hangi bir alıcı bulunmazsa gay-
ri menkuller hemen on beş ~ün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp 
en çok arttırana ihale edilir. 
iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde 5 den 
hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. 

On beş parçadan ibaret olup 
yukarıda gösterilen gayri men-
kuller mezkur gün ve saatler
de Salihli icra dısiresi önünde 
işbu ilan ve gösterilen şartna-
me dairesinde satılacağı ilan 
olunur. 2190 (1483) 

lzmBr siclll ticaret me
murluğundan: 

lzmirde birinci belediye cad· 
desinde Murabıt çarşısında 2 
numarada mısırcılık ve komis· 
yonculuk ile Beşikçioğ)u Mus· 
tafa Sıtkı ve kardeşlui unvam 
alhnda uğraşmakta iken bu 
kerre [Mustafa Sıtkı Beşikçi
oğlu ve kardeşleri) unvanını al
mış olduğuna mütedair sirkü
ler ticaret kanunu hükümlerine 
j?Öre sicilin 1757 numarasına 
kayt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mühürü ve imzası 

F.Tenik 
1 - Sirküler. 

SiRKÜLER 
Ötedenberi lzmirde birinci 

belediye caddesinde Murabıt 

çarşında 2 numaralı mağazada 
Mısırcılık ve Komisyonculuk ile 
iştigal etmekte olan veBEŞiKÇi 
OGLU MUSTAFA SITKI ve 
KARDEŞLERi unvanlı şirke· 
timiz soyadı yasasına uygun 
olarak şirketimizin ismini tadil 
ile badema: 

MUSTAFA SITKI BEŞiKÇi 
OGLU VE KARDAŞLARI 

unnvam altında ve aynı ma
halde icrayı ticaret ve muamele 
edeceğimizden eskiden olduğu 
gibi yine imzaya salahiyettar 
olan (MUSTAFA SITKI BE
ŞiKÇi OGLU ve KAMiL BE
ŞiKÇi OGLU) münferiden şir
ket namına imzaya salahiyettar 
olduklerından aşağıda yazılı 
imzaların tanınması ve öteden· 
beri şirketimiz hakkında bes
lediğiniz teveccühün eksiltilme-
mesini saygılarımızla rica 
ederiz. 

Mustafa Sıtkı Beşikçioğlu şu 
suretle imza edecektir: 

Mustafa Sıtkı Beşikçi oğlu 

ve kardeşleri mühürü ve 
M.S. Beşikçioğlu imzası 

Kamil Beşikçioğlu şu suretle 
imza edecektir: 

Mustafa Sıtkı Beşikçi oğlu 
ve kardeşleri mühürü ve 

Kamil Beşikçioğlu imzası 
Umumi Mo. 7606 
Hususi No. 1/102 
işbu sirküler altındaki imza· 

ların şahıs ve hüviyetleri daire-
ce maruf ve lzmirde belediye 
civarında Murabıt çarşısında 2 
numarada kain MUSTAFA 
SITKI BEŞiKÇi OGLU ve 
KARDAŞLARI şirketi şüreka
sından Mustafa Sıtkı Beşikçi
oğlu ve Kamil Beşikçioğlunun 
imzaları olub bizzat vazolun· 
duğu anlaşılmakla tasdik kı
lındı. Bin dokuz ytlz otu alb 
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lzmi:- ithalat Gümrüğü Müdürlüğünden: 
Kapların 

Tesbit Adedi 
No. 

Kıymeti muhamminesi Sıkleti 

99 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 

" 
" 

127 

,, 
" 
,, 

" 
136 

,, 
" 
86 

174 

" ,, 

"' 
" 202 

208 

186 
204 
206 

" 

Nevi Markası No. Lira k. Kilo g. gayri safi 

l s. AAR 1 10 

1 s. M J A 726 30 
1 s. 

" " 
22 

1 kafes 
" " 20 

1 s. 
" " ~1 

" " 
30 

1 s. H p 23 3 
1 s. H R O 101 2 
1 s. cw 278 10 

W AL D 
1 s. R B F3335 97 

53 

1 kutu S P 50 
1 kutu H R 50 
1 torba Villa 5 

225 10 

19 3 
74 100 

4 4 
1 2 

6 35 

1 13973111 3 
1 5 

30 çuval S R 1377 60 

1 
1 
3 
1 
3 
5 

5 

1 
15 
2 

4 

Yekfın 
s. 

1843 60 
15 

s. 1 60 
K 3 
K 3 

kutu J T C 1-3 
s. S R 442-46 25 

s. EL 55-59 40 

s. AKZ 10 200 
s. FD/MM 810/24 150 
v c p c 15-18 

IRN 
v CPC 8-9 100 

L R A 12-13 

16 

67 500 
48 
31 
33 
24 

6 
3 500 

85 

6 500 
3 500 
o 300 

Kilo g. 

1 

9401 
10 

600 

50 
3 400 

222 
80 

3 300 

110 
350 

2296 

324 300 3267 100 
20 
61 500 
2 580 
2 850 
8 500 

433 

368 

650 
1452 500 

85 
104 
105 

88 
105 
88 

46 250 adet F C 5944 125 70 
y ekfın 2·-=-s6-:::-:4~6~0~3~9~70~2~3-o-3~26'"Jl'!!7-1 ...... o .... o 
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Cinsi eşya 

Demir tel i!e mürettep cilalı / 
ağaç prese makinesi aksamı 
Biçaksız ağaç rende 

" .. " 
" " " 
" " " Biçakh ağaç rende 

Kesme cam bardak ve kadeh 
Cam boru 
Boyalı resimli demir reklim 
Esan Jirolf (tenekede) 
Esan Romaren (tenekede) 
Boş teneke 
Çiğ boyasız kahve 

" " 
" " 
., il 

Üzeri çuvalla dikilmiş tütün taşı· 
mağa mahsus bayt sepet 
Amele oturağı (!lyaksız) 

Demirle mürettep ağaç prese 
makina aksamı 
El arabası 
Baskül 

Safi ipek mensucat 
(madeni tellerle mürettep) 
Safi ipek örtü ,, 
Safi ipek yatak örtüsü 

Kına 

Tönbeki (Harice) 
Piro sigarası (barice) 
Avaya sigarası (harice) 
Avaya sigarası (barice) 
Piro sigarası (barice) 
Maden suyu (harice) 
( Vileunger Helenen ) 
Istampa boyası ve mubalJili 

Değirmen makinesi 
Adi demir çivi 
Adi su kupası 
Adi su sürahisi 

" " 
Adi su kupası 
Adi su kupası 
Adi su sürahisi 
Dolu gramofon plağı 

Yukarıda yazılı eşya 3-5-7-10-12-8-936 mcı günlerinde saat on dörtte açık artırma suretile 
dahile satılm~dı~ takdirde ayni günde de ecnebi memlekete götürülmek üzere satılacağından 
işine gelenlerın ıthalat gümrüR"ü satış karuisyonuna müracaatları ilin olunur. 2181 (1482) 
yılı Temmuz ayının on dör
düncii Sah günü. 

hmir ikinci noteri resmi 
mnhrll ve E.Erener imzui 

Umumi No. 7631 

tv ••~ 

~ 

Hususi No. 1-102 altı Temmuz ayının on beşinci 
işbu sirküler suretinin daire Çarşamba günü. 15-7 -936 

dosyasında mahfuz 7606 nu- lzmir ikinci noteri resmi 
maralı aslına mutabakatı taı- mührn ve E.Erener imzuı 
dik kılındı. Bin clohuz ytlz otuz 2193 (1488) 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROy ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru 13 tem

ınuzdan 18 temmuza kadar 
liınanımızda olup Anvers, Rot
terdam, Amsterdam, Hamburg 
liınanları için yük alacaktır. 

N. V. 
W. F. lf. Van f)er 

Ze-e & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

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

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

CERES vapuru 27 temmuzda 
· gelip bir ağustosta An
Vers, Rotterdam, Amsterdam 
Ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

CHIOS vapuru 11 temmuzda 
bekleniyor. Bremen, Hamburg 
ve Anversten yük çıkaracaktır. 

ANGORA vapuru 20 tem
muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen limanlarına 

yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Linien 
GOTLAND Motörü 20 Tem

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

VASLAND motörü 30 t1>m
ınu:r:da beklenmekte olup yü• 
künü tahliyeden sonra Rotter
dam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, Goteburl{ 
Oslo ve lskandinavya limanlan 

~ 

Amerikan Export Lines 
EXMISTER vapuru temmu

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

... L'Si:J--··-Service Maritim Roumain 
Bugarest 

, İçin yük alacaktır. 

DUROSTOR vapuru 9 tem
muzda Köstence, Sulina, Galas 
ve Galatz aktarması Belgrad, 
Novisad, Budapest, Bratislava, 
Viyana ve Linz İçin yük kabul 
edecektir. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
ALBA JULIY A vapuru 30 

temmuzda gelip 1 Ağustosta 

Pire, Malta, Marsily ve Bar
selona hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

ııavlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

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

~ 

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

Budapest 
SzEGED motörü 13 temmu

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

Telefon: 2004-2005-2663 
• 

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

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

t 

1 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

~fnzafter Eroğul 
Ken1al Çetindağ 
Hastalanoı her gün sabah 

saat doku?dan ba~lıyarak 
Beyler - Numan rade S. 21 
ııumralı mua yenebanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

lzmlr Slcilıl Ticaret 
memurluğundan: 

(Celal parmaksız) ticaret un· 
vaniyle lzmirde Şükrü Kaya 
bulvarında 13 numaralı Ümid 
kereste ve kutu fabrikasında 
kereste ve kutu imaliyle uğra
şan Celal Parmaksızın işbu 
ticaret unvanı ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1761 
numarasına kayd ve tescil edil· 
diği ilan olunur. 2196 (1487) 

• •• ';\ • .ı-i • 

lzmi rli ler Istanbulda nerede buluşurlar 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Ferit Diş macunu 
Dişleri inci gibi beyazlatır 
ağız ve diş hıfzıssıhhası için 

lüzumlu. bütün evsafı haizdir 
Büyük tübü 

15 kuruştur 

Ferit 
Diş Fırçası 

Sıhhi 
Sağlam 

Zarif ve 
çok ucuzdur 

M.DEPO / /. 

S. Ferit Eczacı başı Şifa eczanesi 

YENi ASIR 

Oliver Ve Şü. Doktor 
L MiTET 

Vapur Acenta~ı f h • J k 
CENDELI HAN BiRiNCi a rı şı 

KORDON TEL. 2443 tzmir Memleket Hastanesi 
THE ELLERMAN LINES L TD. Rontken miltehaassısı 

GRODNO vapuru 25 bazi- Her Nevi RONTKEN 
randa beklenmekte olup Londra Muayeneleri 
ve Hull için yük alacaktır. Ve Elektrik Tedeavileri 

MARDINIAN vapuru 27 ha-
ziranda beklenmekse olup Li- Yürüyemiyen ve bilhassa 
verpool ve Glasırov için yük RAŞİTİK çocuklara Ultra • 
alaca!..tır. Viole tatbık ve Rontken 

DRAGO vapuru temmuz or- ile KEL tedavileri yapılır. 

ta farında Londra, Hull ve An- İkinci Beyler sokak fırın 
versten gelip yük çıkaracak ve karşısı No. 25 
ayni zamanda Londra, ve HuU Telefon: 2542 
için yük alacaktır. H 3. 1182) 

LESBIAN vapuru 15 tem- •--mı=ımı:ıı.----•111 

muzda Liverpool ve Svansea· gelip yük çıkaracaktır. 
dan gelip yük çıkaracaktır. NOT : Vürut tarihleri, va-

Deutsche Levante - Linie purların isimleri ve navlun üc-
TOFIA vapuru 25 haziran- retlerinin değişikliklerinden me 

da liamburg, ve Bremenden suliyet kabul edilmez. 

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

TAZE 1' EMiZ UCUZ 
IIAC 

HAMDİ NÜZflET 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Akciğeri olmıyan her hay
vanı öldüren keskin Flitleril!. 
pek çok çeşitleri, ufak bti
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatla satılır. 

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

Kullanışlı ve dayanıklı Flit 
tulumbaları, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun· 
ması mecburi olan mikrop 
öldürücü mazot, asidfinik, 
karaolin ile göktaş, benzin, _ 
alkol, he: nevi asid, oksijen kaynağı için karpit, su, macun 
ve buğday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

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

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

. . . . . ~ . . . . . . - ~-· .. 
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Sümerbank Umum müdürlüğünden: 
Lise ve Ticaret mektepleri mezunia

rından memur alınacaktır 
Bankanın teşkil, tına ve fabrikalanna liselerden, ticaret mek

teplerinden bu sene mezun olacak talebeler arasından memur 
almacaktır. 

Seçilecek namz1:tler Bankanın, teşkilatının ve fabrikalarının 
idare, muhasebe, ticaret kısımlarında bir sene müddetle çalıştı· 
rılarak yetiştirıldikten sonra ehliyet ve liyakatleri anlaşılmak 
üzere bir imtihana tabi tutulacak ve bu imtih•nda muvaffak 
olanlar, tecrübe ve bilgileri tekemmül ettirilmek üzere banka 
hesabına ecnebi memleketlere staja gönderileceklerdir. 

UMUMi ŞARTLAR 
1 - Türk olmak 
2 - Tamüssihha olmak 
3 - 18 yaşından aşağı 25 yaşından yukarı olmamak 
4 - Liselerin riyaziye kısmından ve lise ayarı ticaret mek· 

teplerinden pek iyi, iyi ve otta derece ile mezun olmuş 
bulunmak. 

HUSUSi ŞARTLAR 
1 - Listlerin riyaziye kısımlarile lise derecesindeki ticaret 

mekteplerinden pek iyi derece ile mezun olanlar bilıi imtihan 
kabul olunur ve kendilerine 70 - 80 lira arasında bir maaş verilir. 

2 - u~elerin riyaziye kısımlarile lise derecesindeki ticaret 
mekteplerinden iyi ve orta derecede mezun olanların riyaziye 
ve lisan gruplarından kuvvetli olanları seçilerek bir imtihana 
taLi tutulur, ve kendilerine muvaffakıyet derecelerine göre 50 -
60 - 70 lira arasında bir maaş verilir. 

3 - Bunlardaıı Ankarada istihdam edilenler maaşlarından 
maada yirmi lira pahalılık zammı alırlar. Taliplerin nihayet 20 
temmuz 936 tarihine kadar aşağıdaki vesaikı (M.N.) remzile 
Ankarada Sümerbank umum müdürlüğüne ve lstanbulda Sümer 
bank Istanbul şubesi müdürlüğüne göndermeleri lazımdır. 

1 - Nüfus tezkeresi 
2 - Mektep şahadetnamesi v1: yahut mektep tarafından 

verilmiş muvakkat tasdikname. 
3 - Resmi bir hastaneden alınmış sıhhat raporu. 
4 - 3 adet vesika fotoğrafı 
imtihana tabi olacakların imtihanı 31 temmuz 936 saat 9 da 

lstanbul ve Aııkarada ayni zamanda yapılacaktır. (1605) 
7-12-17 2041 (1412\ 

şenne • -

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem· 
!erini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tıslar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 22• Telefon 3465 

Devlet Demiryolları işletme umum 
müdürlüğünden: 

idaremizin Ankaradaki Hasılat dairesinde açık bulunan me
murluklara, 30-7-936 günü Ankara, lstanbul ve lzmirde yapılacak 

müsabaka imtihanı ile aşağıdaki şartlarla memur alınacak ve 
imtihanı kazanıp hizmete alınacaklara 67 lira aylık ücret verile
cektir. 

1 - Türk olmak 
2 - Yaşı otuzu geçkin olmamak 

3 - Askerliğini yapmış olmak veya askerıikle alakası bulun• 
mamak 

4 - idare hekimlerimiz tarafından yapılacak muayenede 
sağlık durumu hizmete e!verişli çıkmak. 

5 - Polisten tasdikli iyi ahlak belgesi göstermek . 
6 - Lise veya Ticaret mektebi mezunu olmak. 
Kazananlar arasında Fransızca bilenler tercih olunur. Bu şartlan 

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

12-14-17 2132 (1453) 

Sümer Bank Umum Müdürlü
ğünden: 

Ecnebi mekteplere talebe gönde
rilecektir. 

Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtisas şubelerinde yetiş· 
tirilmek üzere imtihan ile 15 lise mezunu seçilerek ecneb1 
memleketlerde tahsil ettirilecektir. 

Namzetlerin, aşağıda yazılı şartları haiz olmaları lazımdır. 
UMUMi ŞARTLAR: 
1 - Türk olmak. 
2 - Tamüssihha olmak. 
3 - 18 Yaşından aşağı 25 yaşından yukarı olmamak. 
4 - Liselerin riyaziye kısmından mezun olmuş bulunmak. 
HUSUSi ŞARTLAR : 
1 - 1932 - 1936 Seneleri arasında liselerin fen kısmından 

mezun olmuş bulunmak, riyaziye, fizik, kimya dersleriyle 
yabancı dilden iyi not aimış olmak. 

2 - Tahsile gitmeğe ve :ıvdette banka hizmetinde çalışmağa 
mani resmi veya hususi bir taahhüdü olmamak. 

Taliplerin nihayet 20 Temmuı 936 tarihine kadar aşağıdaki 
vesaiki ( M. E. ) remziyle Ankarada Sümer Bank Uumum Mü· 
diirlüğüne v'! lstanbulda Sümer Bank lstanbul Şubesine gönder· 
meleri lazımdır. 

1 - Hal tercümesi. 
2 -. Mektep şahadetnamesi ve imtihan notlan cetveli. 
3 - Resmi bir hastahaneden alınmış ve yukarıda yazılı sıhhat 

ve büııye şartlarını muhtevi bulunmuş bir sıhhat raporu. 
4 - Fotoğraf. 

Bu vesikalar makina ile yazılmış üçer nüsha olarak gönde· 
rilecektir. 

imtihan 31 Temmuz 936 saat 9 da lstanbulda ve Ankarada 
aynı zamanda yapılacaktır. ( 1607 ) 

7 - 12 - 17 2040 ( 1411) 



Sahife 10 YENi ASIR 17 Temmyz 1936 
( ;;? 
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Montrö konferansında bütün isteklerimiz kabul edildi 

ar 
nokta 

e 
1 

• 

u 
Türki enin orekt harek ti ve hüsnü niyetile Akde

• 
DiZ emniyetini ko uyacak bir mukavele imzalanacak 

Montrö 16 ( Ö. R ) - Mont
rö konferansı yeni ve mes'ut 
bir safbaya girmiştir. Türkiye· 
nin çok korekt ( dürüst ) bir 
şekilde ileri sürdüğü müddeiya-

esaslı meseleler üzerinde bir J 
anlaşmava varılmısbr. Konfe
rans daha aşağıdaki ikinci 
derecede meseleleri hallede
cektir. 

litvi110/ ve Titıilesko Monttö Palas otelmde 
ta tatmin etmekle beraber kon- ÜÇ NOKTA 
feransa iştirak eden diğer ala
kadar devletlerin menfaatlarmı 
ve Akdenizin emniyetini de ko
ruyacak bir mukavelenin im
zası arhk yakındır. 

lngiltere ve Sovyet Rusya 
arasmdaki vahim ihtilafın, 
Fransız delegesi Pol Bonku
run gayretiyle tesviye edilmiş 

olmas1 burada memnuniyetle 
karşılanmıştır. Siyasi mahafilde 
umumi kanaat şu merkezdedir 
ki fırtınah mıntakayı geçen 
konferans şimdi sakin suda 
kat'i neticesine doğru ilerle, 
mektedir. 
ANLAŞMA HASIL OLDU 
Montrö, 16 (A.A) - Havas 

Ajansı bildirivor: 
Pazartesi günü boğazlar kon-

1 - Lozan muahedesiyle ku
rulmuş olan boğazlar komisyo
nununun lağvı hakkındaki Türk 
talebi. (Sanıldığına göre lngil
tere bu meselede Türk noktai 
nazarını kabul edecektir.) 

2 - Türkiye Fransızlarm 

ve lngiJiz'erin ısrarı neticesinde 
Türk arazisi üzerinde bütün 
yabancı tayyarelerin uçmasının 
memnuniyeti hakkındaki tale
bini kısmen terkl"tmiştir. 

Pek mühtemel olarak konfe-
rans ikisi ortası dir hal sureti 
kabul edecek ve tayyareler için 
yalnız askeri mıntakalar üze
rinde uçma memnuiyeti koya
caktır. 

3 - Türkiyenin harb esna
sında boğazları kapaması için 

İtalyan haıp gemileıindm biri 
feransının nihayetleneceği ve 
mukavelenin imza edileceği 

kuvvetle sanılmaktadır. Halen 
müzakere edilmekte olan me-
seleler hakkındaki güçlükler
den artık korkulmamaktadır. 
Çünkü dün harb halinde bo
ğazlardan geçiş hakkındaki 

Milletler cemiyeti konseyi gibi 
mukavelename mümzilerinin de 
reyini istiyen Japon tadil tele
binin yeniden bir muhalefetle 
karşılanmıyacağa sanılmaktadır. 

Çünkü konferans prensip 
itibariyle dün bu tadili kabul 
etmiştir. 

Romanya bugünden kabul 
edilen anlaşmaya iştirak etti
ğinden konferansı haberdar 
etmiştir. 

Halen bi1inmiyen yalnız Yu
goslav hükumetinin kararıdır. 
Fakat siyasi müşahitlerin de
diklerine göre Yugoslavya da 
muvafık bir hattı hareket itti
haz edecektir. Çünkü dün va
rılan aolaşma hiçbir suretle 
Balkan devletlerinin emniyeti 
için tehlükeli bir mahiyet arzet
memektedir. 

Nihayet Bulgaristan bazı ih
tiraz kayıtları serdetmişse de 
Yugoslavlar tarafında verilen 
teminat üzerine mütmain olduk
larını bildirmişlerdir. Titülesko 
Montröye dönmiyecektir. Titü-

etmiştir. Karadenize sahildar 
olan devletJere ait olup Kara
denizden hariçte yapılan de
nizaltı gemi1erinin veya bunla
rm tamiri için Karadenizden 
çıkmaları hakkındaki yeni mad
de de kebul edilmiştir. 

Müteakiben konferans ikinci 
seksiyon maddelerinin tedki
kine tekrar başlamıştır. Kon
ferans muavin gemilerin tarifi 
hakkındaki 7 inci maddeyi ka
bul etmiş ve 8 inci madde için 
Fransız ve Türk heyeti murah
hasaları tarafından tevdi olu
nacak metnin tedkikine teknik 
komiteyi memur etmiştir. . 

9 ncu madde 15 inci madde
ye müteaıtik prensib meselele
rinin halline intizaren talik 

Boğazlar kon;eı ansı toplantı halinde 
lesko konferansta vaziyetin iyi- olunmuştur. 
)eşmesi üzerine Montröde bu· Ko~ferans 10 ncu maddede 
lunmasına lüzum kalmadığı ka· derpiş olunan 15 günlük preavis 
naatındadır. müddetini 8 güne indirmiştir. 

DÜNKÜ KONUŞMALAR Ancak Karadenize sahildar ol· 
Montrö, 13 (A.A) - Ana- mıyan devletlerin 15 günlük 

dolu Ajansının hususi muhabiri preavis vermeleri şayanı arzu-
bildiriyor: dur. 10 ocu madde kabul edil-

Konferans ikinci madde ile miştir. 
buna müteallik bir numaralı TONiLATO MESELESi 
zeyli kati şekilde kabul etmiş- Faal hizmette bulunan Türk 
tir • filosu tonilatosu ile alakadar 

Ramanya heyeti murahbasası olmamak üzere boğazlardan 
memnun olduğunu bildirmiştir. bir defada geçecek olan gemi-

Konferans keza yakın bir 
tehlikesi takdirinde boğazlarda .. 
ticari seyrisefer rejimini tesbit 
eden yeni maddeyi de kabul 

lerin azami tonilatosu mecmu
unu 15,000 tonilato olarak tes· 
bit edilmesi hakkında Türk 
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ZINGAL,,, Parke eri 

heyeti murabhasasının yaptığı 
teklifi konferans kabul etmiş· 
tir. 11 ci maddenin ilk bendi 
bu suretle tadil edilmiştir, Ka· 
radenize sahiJdar olan devlet
lere alt gemilerin geçmesi için 
bundan daha yüksek hjr toni
lato kabulü hakkındaki Türk 
teklifi talik edilmiştir. 

' En modern ve en son sistem usulle furunlanmış ve kurutulmuş, 
içinde haşarat yaşatmaz, şek~ini katiyen değiştirmez, çok 

uzun müddet en modern konf_oru temin eder. 

EVLERiNİZiN TABANLARINI 

ZI GA P ARKELERiN' den 
• YAPTIRINIZ 

__ lila _____ , 
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Bundan sonra konferans 
14 üncü maddeyi şekle aid 
tadilat ile kabul etmiş ve tah
rir komitesine havale eyle
miştir. 

Montrö, 
Ajansının 

diriyor: 

15 iNCi MADDE 
15 (A.A)- Anadolu 
hususi muhabiri bil· 

Konferans lngiliz _heyeti mu· 

rahhasasının d?ğer alakadar 
heyeti murahhasalariyle olan 
müzakereler neticesinde '15 inci 
madde hususunda yaptığı ta
dili tasvib etmiş ve 15 inci 

Kon/eıansta dış bakanırmz 

maddenin heyeti umumiyesi 
kabul olunmuştur. 
Müteakıben konferans Sov

yet heyeti murahhasasının 
23 üncü madde ile birlikte ta
dilini istediği 16 ncı maddenin 
müzakeresine geçmiştir. 

Fransa heyeti murahhasası 

Sovyetlerin yapmış oldukları 
tadil tekJifinin yerini tutmak 
üzere yeni bir tadil teklif et· 
miştir. Fransız tadil teklifi son 
anlarda heveti murahhasalar 
arasında yapılmış olan konuş
maların bir neticesidir. 

Sovyet heyeti murahhasası 
kendi tadilini Fransız heyeti 
murabhasası tarafından yeipılan 
tadil teklifi lehine olarak geri 
aldığını söylemiş ve 23 cü mad-

On iki adayı gösteıen bir haıita 

de için istediği tadildf'n de vaz 
gemiştir. 

FRANSANIN T ADILI 
lngiliz heyeti murahhasası 

Fransız tadilini kabul etmiştir. 
Japon heyeti murahhasası 

teklif edilen tadilin aldığı tali· 
mat çerçivesini tecavüz etmekte 
oldunu ve binaenaleyh yeni 
talimat isteyeceğini söylemiştir. 

Bulgar heyeti murahhasası 
mezkur tadilin bazı tasrihat 
icabettirdiğini ve meseleyi hü
kumetine bildireceğini söyle-
miştir. 

Romen ve Yugoslav heyeti 
murahhasalan da Fransız tek-
lifinin tazammun ettiği büyük 
uzlaşma gayretini teslim etmek-
le beraber keyfiyeti hükumet
lerine bildirmeleri icabettiğini 

beyan etmişlerdir. 
Reis, birkaç gündenberi sarf-

olunan uzlaşma gayretlerinin 
müsbet bir neticeye vardığını 
müşahede eylemiştir. 

18 iNCi MADDE 
Türkiyenin 18 inci madde 

doktor Aras ko1111ş11ror 
mucibince alabileceği tedbirler 
hakkında Milletler cemiyeti 
konseyince sülüsanı ekseriyetle 
verilecek karar mümzi devlet· 
ler ekseriyetinin de muvafıkı 
mütaleası lahik olmasi için Ja
pon heyeti murahhasası tara
fından yapılan tadil teklifi bu 
formülden tevellüd edebilecek 
neticeler itibariyle noktai nazar 
teatisine vesile olmuş ve bu 
teklif kabul edilerek tahrir 
komitesine havale edilmiştir. 

Konferans Sovyet hr yeti mu· 
rahhasasmın 18·ci m Jde için 
yapbğı tadil de tasv;~ edilmiş 
ve 18·ci maddenin hey ~ ti umu
miyesi kabul olunmuş tur. 

20-ci madde teknik komiteye 
havale olunmuştur. Bu komite 
Türk heyeti murahhasasının 

- tevdi edeceği tahrir teklifini 
tetkik eyliyecektir. 

23-cü madde Romanyanın 

bir ihtiraz kaydiyle kabul olun• 
muştur. 

MAHRUKAT GEMiLERi 
Konferans mahrukat naklet

meye mahsus muavin gemiler 
hakkında teknik komitenin 
kabul ettiği 8-ci madde met
nini tasvib eylemiştir. 

Bazi maddelerin kabulü di· 
ğer bazılarının kabulüne müte· 
vakkıf tutulmuştu. Celse so· 
nunda konferans bu şartın ye· 
rine gelmiş oluduğunu ve meY 
zuubahs maddelerin kabulünün 
kat'i telakki edilebileceğini 
müşahede eylemiştir. 

Binaenaleyh 16 ncı ve 23ün· 
cü maddeler Romanya, Bulga
ristan ve Yugoslavyanın 16 ncı 
madde ve 23 üncü madde hak" 
kındaki ihtiraz kayıtları müıı· 

tesna olmak üze:e konferansça 
kabul olunmuştur. 

16 ncı maddenin iki zeyli 
teknik ...komiteye havale 
muştur. 

olun-

Konferans gelecek celsesıni 
yarın öğleden sonra aktdecek
tir . 

Montrö, 15 (A.A) - Lonfe· 
rans mahafilinde mevcut kana
ate göre, nihai anlaşma Pa
zartesi gününe lcadar elde edi· 
lecek ve mukavele de meıkur 
tarihta İmza edilebilecektir. 


