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Boğazları işgal 8deceklerdir 
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lstan bul, 17 (Yeni Asır· Telefonla)- Montrlden blldlrlllyor : 
BUtUn pUrUzlU noktalar klkUnden halledlldlll için yeni Bolaz-

1. r mukavelenameslnln yaztlmasına Dileye dolru baflanmlf ve 
iki saat l;lnde tamamlanmıttır. Mukavelename matbaada tab 
edlldlkten sonra (tabı bu gece bitecektir) yarın delegasyon he
Yetlerlne dalıtllacaktır. imza lflerl pazartesi gUnU meraslmle 
Montrl Palas olellndekl salonda yapılacaktır. 

imza merasimi yaplldıl• gUn, Çanakkaıenln hakiki muhafızları 
Olan kahraman askeri kıtalarımız askeri meraslmle Bofjazları 
lfgal edeceklerdir. 

Boiazlar mukavelenamesl TUrklyeden bafka bet devlet tara
fından tasdik edlllnce, merlyete girecek ayrı bir protokol mu
cibince TUrklye derhal Bolazlara tahkim edecektir. 

imzadan sonra, delegasyon heyetimiz azasından NecmaHln 
Sadık tarafından bir suvara verilecek; aoıazlar llonıa .. anaına 
ı,ıırlk eden heyetlerden maarta Milletler cemlyeUndekl daimi 
delegeler de bu suvareye davet edllecekllr. 

Montröde ..... 
Yeni bir Türk 
zaferi yükseliyor 
Montraden ıon gelen haberler

de, '-iular meteleai &zerinde, 
lair'9k •eat.al çarpıf1Dalann· 
elan doğan zorluldana yenildiği, 
Jeni mukavelenin hazarlanclıtı 
bildiriliyor. 

Eaaıen biz Montrö konfe
ronıının iyi bir neticeye bağ· 
lınacağından asla ıüphe etme· 
dik. Şüphe etmemekte de çok 
lıaldı idik. Çünkil davamız ne 
bir iıtili arzusuna dayanıyor 
•e ne de ıu veya bu memle
ketin menfatlerini darbelemek 
hırsından hız alıyordu. 

Davamızın bir tek mesnedi 
•ardı: Emniyetimiz .• 

Avrupa ufuldannı aaran, 
Akdenize kadar uzanan bliyük 
tehl&ke karşısında emniyetimi· 
tin korunmasını, iıtili arzu ve 
hevealerine kuvvet veren açık 
kapalara kilid vurulmasını is
ti1ordak. 

Konferanaa yüreğimizi aça
rak gittik. Açık ve samimi 
ltonuıtuk. Tezimiz birçok dev· 
letıer tarafmdan bak ve adalet 
4 cluaa benimsendi. Tezimizin -..na biç bir devlet dil 
11ıatamadı. Konferansın açı
ı., celaeai Tlitkiye lehine 
bir tezahür ıeklini aldı. O ka
dar ki; bütOn diplomatlar fİm· 
diye kadar hiçbir konferansın 
bu nıazhariyeti elde edemedi· 
İini .aylemekte mtlttefiktiler. 
Bu hldiıenin barıt sevgisine 
dt.yanan politikamızın tabii bir 
laeticetıi olduğunu aöylerneğe 
~&z.m yoktur. Ancak açıkça 
ıl&ve edebiliriz ki; müzakerele-
r' ao devamı esnasında tahaddüs 
eden vakıalar, zorluklar ve 
lll6nakaşalar Türkiyenin endi· 
itlerinin ne kadar yerinde oJ
duiunu bir kerre daha ispat 
etJniı ve bizim için bir intibah 
~eıileıi yaratmıştır. Bugi\n bu 
:e•zu etrafmda durmıyacağız. 
tron gelen haberler artık Mon· 
. ~de yükselen Türk •diploma
;•ınin zaferini bize müjdeliyor. 

6rk ulusunun elde edilen bu 
111et'ud neticeden iki bakımla 
"'İlımeğe hakkı vardır. 

- Sonu 2 uıcı suluteae -

-Dün kaleme alınan yeni 

BO<a.ZLAR 
Mukavele projesini size 

• aynen verıyoruz 
-·-·-·· lıtanbul 17 (Yeni Asır • Telefonla) - Montr6den bildiriliyor: 

Konferansın tahrir komitesi Salı gilnll konferansa iştirAk edt'n 
11 devletin imzasma auedilecek olan boğazlar mukavelesi met· 
nini hazırlamakla meşguldur. Bu metn aynen ıu kaydları ihtiva 
ediyor. 

1 - Ticaret gemileri rejimi: 
A - Bayrak ve hamule farkı g6zetilmekıjzin bütün ticaret. 

geftıileri için mutlak geçiş serbestliği, 
8 - Tllrk hükumeti tarafmdan alınmakta olan takslann hiı· 

ıedilecek derecede tahfifi. 
C - Harb halinde veya harb tehlükeıi vaziyetinde boğazlar 

kapalı bulunurken ticaret gemilerinin mayn tarlalan araaından 
mecburi pilotajı. 

2 - Gayri muharib harb gemilerinin vaziyeti : 
A - Sulh zamanında Yeya Türkiyenin . bitaraf kaldığı barb 

halinde gayri muharib devletlere aid harb gemilerinin serbest 
ıeçidi. 

- Sonu 3 Dndi sav/ada -......... 
Kara Osmanoğullanna 

ait mühim dava 
Temviz mahkemesi umumi heyetin
de dün görüldü. Karar tasdik edildi 

Bir kaç ay evvel Maniıada 
Kara Osman miraıçllarma aid 
mühim bir divanın mlldafauı
nın eski Adliye Vekilimiz Mah
mud Esad Bozkurt tarafıl'dan 
yapıldığını yazmıthk. 

Bu diva Maniaada bOyllk 
bir allka uyandırmıfb. Dlln 
Ankaradaıı ıu haberi alchk. 

Ankara 17 ( Hususi ) - Ka
ra Osman miraaçılar1nın lehine 
f,!anisa Hukuk hikimliğinden 
verilen ısrar karan Temyiz hu
kuk mahkemesi heyeti uruumi
yesinde rôyet edilmiştir. Birin· 
ci reis ihsanın Laşkanhğında 
otuz hakimden müteşekkil mah· 
keme önünde mirasçılan yine 
Mahmud Esat Bozkurd müda· 
faa eylemiştir. Samiin yerle· 
rinde bir çok hakim ve avu· 
katlardan başka kesif bir halk 
tabakaM yer almış bulunuyor· 
lardı. ' 

Mahmud Esat Bozkurdun çok 
• .ı 

Mallmut Esat Bozltwt 

lerden bir kısmına gözyaşı dak· 
tllrdü. Temyiz heyeti umumi· 
yesi miraıçılar lehiıie olarak 

• 

----~--~---------.. --------~--~-----
Berlin, 17 (0.R) - · Montrl'de Boğazlar makanlai &zerinde hlsıl olan anlq· 

maya kartı Alman ıazetelerinin hopadmzluk ıa.termeleri dik"ah celbetmekte· 
dir. Ala111n hariciye namhj'llun yan reımt guetui olan .. Korespondans Politik 
Diplomatik " 16 temmuz nllshasında T&rkiyeye, kendisine bir karıılıkh yardım 
paktile bağlı her milletin harb gemilerine boğazlen açık tutmak hakkını veren 
maddeyi tenkid etmekte ve fU garib mutalealan terdetmektedir: 

..Yeniden ayle bir teıebbDı karşısında bulunuyoruz ki maksadı, Milletler 
Cemiyeti pakb dahilinde yapılmıı olan btltnn mıntaka paktlarına beynelmilel bir 
kıymet vermektir. Cenevrenin maskesi altında ittifak siyasetlerine meşruiyet ve
ren bu anlaşmalar pek endişe verici mahiyettedir. Fransız • Sovyet pakb bu bi
çim paktların umumi vaziyet için ne kadar tehlikeli neticeleri olduğunu göster
miştir. 

..Tilrkiyenin şimdi Almanyaya karp Avrupada hazırlanan ittifak blokuna 
girmeğe çok 11rarla davet edilmeai beklenebilir. Almanyanın vaziyeti ise diğer· 
!erinin vaziyetine tamamile mak6stur. Almanya zecri tedbirlerin ilgasmı istiyerek 
kollektif fikre bağlılığını iıpat ederken diğer devletler, sulhu korumak vesileıile, 
ihtilifları kiSrükliyecek ihtilaflar hazırlamaktadırlar. 

Bofazlann düşman hatp gemileri taTaf uıdan iwalini EÖS/tUn aa ve tatilıi bır hatıra 

Titüleskonun ricası üzerine 

imza töreni Salı günü yapılacak 
Bulgaristan menfi tavır almıyacak 
Montr6, 18 (Yeni Alır} - Boğazlar makave· trlye Pazartesi akşamı gelmesi beklenmektedir. 

lesini imza için tekrar Montr6ye l'elmeğe karar Bu llrada, tahrir komitesi mukavele madde· 
veren Romanya hariciye nazın Titlleakonan lerine IOD ve kat'i teklini vermek için en mi• 
ricasiyle konferan11n son celsesi Sah gününe Ait fel'&İt dahilinde mesaisine devam etmek· 
talik edilmiıtir ve imza merasimi de ancak Salı tedi r. 
gtlnll yapılacaktır. Filhakika Titlleak-- Mon- - Sorul 3 iİlldl sayfaıJa 
.................................................................................................................................... 

KRALA SUiKAST y- M .. . ·ı ı· . 
HAZIRLIYAN SUÇLU uz ısır unıversı e ısı 

•••••••••••••••••••••••• 

lrlandalı 
Bir şahıstır 

Onu 
Hadiseden sonra 

Kaçırnak 
istediler 

Lonc\ra, 17 (Ô.R) - Diln 
Kral S. M. Edvard Vlll üzerine 
tabancasını tevcih ettiği sırada 
tevkif edilib Hyde Park polis 
karakoluna sevkedilen ıahıın 
bllviyeti aQlqdmııbr. George 
Andrem•n namına bir nOfuı 

- &Mil 

Çanakkale abidesi 
önünde tören yaphlar 

Çanaklt.aledt Mdımei(tk abidesi 
Çanakkale, 16 (A.A)-Mem- ı talebelerinden mür~kkeb bir 

Jeketiınizi ziyaret etmek üzere heyeti lstanbula getirmekte 
... lllİ.,...elİ pni .... Ye 



Montröde 
----.-.--~-

Yeni bir Türk 
zaferi yükseliyor 

- Baştaraf ı I ind salıi/ede -
Biri politikamızın bütün dün

yaca takdir edilerek hakkımı· 
zan teslim edilmesi ve emni
yetimizin eJde edilmiş bulun· 
masadır. 

Diğeri boğazlarda Türkiye 
emniyetini müdafaa yolunda 
kanlannı akıtan milyonlarca 
Türk çocuğunun bize hayatları 
bahasına bıraktıkları emanetin 
kayıdsız ve şartsız tam bir is
tiklal iie müd·ıfaası imkinlan
nm ele geçirilmiş bulunmasıdır. 

Bu memle\tetin ea gürbüz 
çocukları, en değerli evladları 

o daracık sahada aşağı yukarı 
bütün bir dünya husumetinin 
saçtığı çelik yağmuruna, ateş 
tuf:ınına göğüs vererek yurdun 
kapılarını mütecavizlerin saldı
rışlarına kapalı tutmuşlardır. 

Yurdun emniyeti adına Ça
nakkalede can veren Türk ço
cuklarının ruhu elde edilen bü
yük zaferle huzura kavuşacak-
tır. Çünkü kendilerinin uğu
runda can verdikleri hedefi 
bugün o!duğu gibi yarın de 
Türk ulusu gözden uzak tut-
madığını isbat P.ylemiş bulun
maktadır. 

Bu münasebetle sayğı ile an
maya mecburuz ki; Çanakka
leyi kurtaran kahraman ordu
muzun başında bulunanlardan 
biri Anafartalar zaferinin yara
tıcısı Atatürk'tü. 

Bugün de onu koruyan, dip
lomasi bir zaferle eserini ta-
mamlayan yine Ata türkün deha· 
sıdır. Asırlara sığdırılması müm
kün olmayan zaferler silsilesinin 
zevkini, Atatürkün eli ve deha
siyle en kısa bir zamanda tatao 
Türk ulusunun, bu memleketin 
yarabcısı ve yapıcısı olan büyük 
şefe karşı minnet ve şükran 
duygul&nnı bir kat daha artıra
cağından eminiz. 

Şüphesiz, salı günü boğaz
ları merasimle işgal edecek 
olan şanlı ordumuz.un neş'esine 
bütün Türk milleti heyecanla 
iştirak edecektir. Bu hadisenin 
maddi ve manevi kıymetini 
ölçmeğe imkan yoktur. 

Milletler kadirşinaslık hisle
rine kuvvet vermekle istikba
lin yükseliş > ollarını açmış 
olurlar. Bu itibarla bayram ya-
pacağımız günde Çanakkale 
yolunda can veren kardeşleri-
mızı hahrlamağa mecburuz. 
Onları saygı ile anacağız. 

istiyoruz ki her karıt 
toprağı binlerce Türk 
çocuğunun kanı ile su
lanan bu yerler; ordu
muzun işgali altına ah· 
nırken lzmiri temsil ede
cek bir heyet te Meh
rnetciğir1 mezarı başın
ı yer alsın. Onlara; 
"tiJrunda can verdiği
niz topraklara yine biz 
geldik. Buradayız, rahat 
yatınız!. Kanınızla sula
nan bu temiz toprakla· 
rın ezeli ve ebedi bek
çisi olacağız!.,, desinler. 

Ha.kk.ı ocak.o~J.u. ------
Bir suçlu 

isminin gazeteye geç
mesini istemiyor 

Tepecikte '.kansı Hamideyi 
öldürmekle maz.nun marangoz 
hafı~ Mehmedin muhakemesine 
dün ağu cezada devam edilmiş-
tir. Hafız Mehmet mahkeme 
safhasman gazetelerde yazılma-
masını tekrar mahkeme reisin
den rica etmiştir. Bazı şahitler 
gelmemişti. Onların celbi için 
muhakeme talik edilmiştir. 

Alacak işi 
Tilkilik caddesinde Giridli 

Ali oğ!u Hüseyin alacak mese
lesinden kavga ederek Ibrahim 
taşla Hüseyini gözü üzerinden 
on beş günde iyi olabilecek 
derecede yaralamıştır. 

ŞEH RABERL 
Evkaf hali 

lnf aata çok yakında 
başlanacak 

Evkaf idaresinin Mezarlıkba· 
şında ismet paşa bulvarı karşı
sında inşasına karar verdiği 

hal müteahhidin taahhüdünü 
yerine getirmemesi yüzünden 
yaptınlamamışb. Evkaf müdür
lüğü hal inşaatını yeniden mü
nakasaya koymuştu. Dün mü
nakasa neticelenmiş ve inşaat 
müteabhid Yahya ve şeriki 

mimar Fuada ihale olunmuştur. 
inşaata çok yakında başlanacak 
ve bu güzel eser en kısa za
manda tamamlanacaktır. 

Tütüncüler 
Zorlukları tesbit için bir 

toplantı yapacaklar 
2506 Sayılı ekicilerden tütün 

alma kanununun tatbikatında 

meydana çıkan güçlükleri tet· 
kik etmek üzere 27 Temmuzda 
İstanbul Ticaret Odasında bir 
komisyon toplanacaktır. 

Ticaret Oda~n Umumi Kati
bi Dr. Mebmedali Etenin da· 
veti üzerine hafta içinde şeh
rimizin bütün ihracatçılan top
lanarak kanunun maksat ve 
gayesine uygun görülmiyen hu
suslar varsa bunları tesbit ve 
bir raporla komisyona bildire· 
ceklerdir. 

Şehrimiz tütüncüleri namına 
ayrıca bir de!egenin lstanbula 
gitmesi de muhtemeldir. 

Çeşmeye 
60 muhacir ailesi geldi 

Yugoslavya'h 60 muhacir 
ailesi Çeşmeye gelmiştir. Türk 
kardeşlerimizin Çeşmeye gel
meleri üzerine kaymakam Mus
tafa, bunların parasız iaşe ve 
ibateleri ile derhal alakadar 
olmuş, vapurdan çıkmce ken
dilerini Çeşme ilk mektebine 
yerleştirmiştir. 

Bir ihtilaf 
idari mahkemede dün 
görülmeğe ba~landı 
Mani , aturacı Tatari ticaretha

nesi tarafından gümrük idaresi 
aleyhine açılmış olan idari da
vanın rüydine dür. vilayet idare 
heyetinde başlanmıştır. 

Tatari ticarethanesi evvelce 
hukuk mahkemesine müracaat 
ederek bir dava açmıştı. Fakat 
mahkeme bunu salahiyet harici 
görerek reddetmişti. Şimdi ida
re heyetine, gümrük idaresi 
aleyhine idari dava açılmıştır. 

Gümrük idaresi, Tatari ti
car'!thanesi tarafmdan ithal 
edilen Şam alacaları için tarife 
mucibince yüzde sekiz üzerin
den gümrük resmi istemiştir. 

Halbuki ticarethane bu nisbetin 
yüzde beş olması lazım geldi
ğini iddia etmektedir. istenen 
gümrük resmj on, on iki bin 
lira kadardır. 

T esbit edilen fiatlar 
muhafaza edilecektir 
Karara muhalif yapılan satışların 
ihracına müsaade e<lilmiyecektir 
Kuru meyve ihracatçılar bir

liğinin 22 Haziranda alivre 
kuru üzüm sahşlarmı kat'i bir 
tarzda tesbit ettiği maJfımdur. 

Birliğe dahil olmıyan küçük 
ihracatçılardan birinin bu fiat
lardan aşağı teklifler yaptığı 
haber alınması üzerine dün 
Türkofis müdür vekili Mehmed 

Ali Eten tarafından çağırılarak 
derhal birliğe girmesi ve asgari 
satış fiatlanndan aşağı fiatlar 

yapmaması kendisine ihtar 
olunduğundan hemen birliğe 
kayd istidasını vermi~r. As
ğari fiatlardan dun aiivre tek

lifleri yapanlar şiddetle takib 
edilecek ve kendilerine ihra· 
cat lisansı verilmiyecektir. 

lzmir Türkofis şubesi asgari 
fiat listesini Berfin, Londra ve 
diğer Türkofis şubelerine ta
mim ederek bunlardan aşağı 
yapılacak satış tekliflerinin 
derhal tellenmesini istemiştir. 
Bu gibi satışlar yapılırsa mal-

ların çıkmasına müsaade edil· 
miyeceğinden yabancı ahcdarm 
zarara uğramaması için bu 
nokta üzerine alıcıların nazarı 

dikkatı celbedilecektir. 

* "". 
Türkofis şubesi son günler-

de alivre satışlarda asgari fiat- 1 

lardan dun teklifler yapı lma- 1 
ması için hummalı faaliyet 

1 göstermektedir. 
Dün Avrupadaki istihlak 

merkezlerine yapılan bir ta
mimde bu asgari fiatlara mu
halif olarak yapılması muhte
mel teklif için orada alıcı
ların nazarı dikkati celbedilmiş
tir. Çünkü ihracatı kontrol 
hakkındaki _>eni kanun bu gibi 
satışlara aid malların ihracım 

men için hükümet teşkilatına 
geniş salahiyet vermektedir. 

Biz öyle zannediyoruz ki tu
feyli bazı ihracatçıların mem
leket menafiine muhalif olarak 
yapmağa teşebbüs ettikleri 
bu gibi satışlara aid malların 
zRmanında teslim edilemiyeceği 
Avrupalı ahcılann bir daha 
lisanssız ihracatçıların bu gibi 
tekliflerine itimad etmiyecek· 
)erdir. Bu suretle hepimizin 
varmak istediği gaye yani 
üzüm piyasasınm istikrarı kat'i 
şekilde temin edilmit olur. 

Şehirde şakavet yapmak 
istiyenin muhakemesi 

Suçlu masum olduğunu 
ısrar eyliyor Mahkeme 

iddiada 
bitti 

Deri tüccarı Davi Sidiye 
tehdid mektubu gönderib para 
istiyen ve taharri komiserini 
yarıh1·an sabıkalı Hayreddinin 
muhakemesine dün ağırce:ıac!a 
devam edilmiştir. Bu celsede 
iddia makamını işgal eden 
müddeiumumi muavini Şevki 

iddiasını serdederek maznunun 
tehdid ve yaralamak suçların
dan tecziye edilmesini istemiş
tir. 

Hayreddin, suçla hiç bir ala
kası olmadığını tekrar etıniştir. 
Gösterdiği müdafaa şahitleri 

dinlenmiştir. Bunlar hapishane
de bulunan üç mabkümdur. 

1 
Mahkeme önünde Hayreddinin 
hapishaneye geldiği zaman göz
lerinin bağlı ve ellerinin mos
mor bir halde olduğunu gör
düld~rini söylemişler ve demiş· 
)erdir ki: 

- Kendisine bunun sebebini 
sorduk, karakolda polisler ta
rafmdan dövüldüğünü söyledi, 
üzerindeki alametleri idi. 

Maznun Hayreddin, şahitlerin 
bu ifadelerinden sonra müda
faasını yapmış ve masum oldu
ğunu tekrar etmiştir. Kararın 
tefhimi için muhakeme başka 
bir güne bırakılmıştır. ........... 

Defterdar Mahkemeler 
Ankaraya çağırddı Bugün öğleden sonra 

Defterdar Ihsan Maliye ve- t ti"l" k 
kaletinden vukubulan davet yaz a 1 yapaca 
üzerine bugün Ankaraya gide- Adliyenin yaz tatili bugün 
cektir. Defterdarın yeni Maliye öğleden sonra haşlıyacaktır. 
teşkilatı münasebetiyle bazı Adliye tatili beş Eyhila kadar 
direktifler verilmek üzere çağı- devam edecektir. Bu müddet 
rıJdığı zannedilmektedir. zarfında ceza davaları nöbetçi 
Hapishane teftlf edildi ağırceza mahkemesi tarafından 

M ''dd . ~ · · M.. görülecektir. Diğer mahkeme-
yu 

1 
eıumud~t muavı~ı h u?1- ferle hakimlerden nöbetçi olan-

taz 1 maz un umumı apıs- • d t b•t d·ı · t' 
h · t Lı.· t · t' ıar a es ı e ı mış ır. 
aneyı en.ış e mış ır. " 

Ilı!' TAYYARE 

-1 
Hava postaları 

iki hatta sonra 
başhy caktır 

Halkapaoar meydanının dev
let hava yoJları tayyare sefer
leri için istasyon ittihazının te
karrür ettiğini yazmıştık. 

Meydanın ıslahına devam 
edilmeldedir. Ay sonlarına doğ· 
ru Izmire muntazam hava se
fe rle rinin başlayacağı ümid 
ed ilmektedir. 

••••••• 'f. 

Yamanlara 
gidenler 
l{ampta yüz kişi var 
Verem mücadele cemiyetinin 

Yamanlarda açmış olduğu 

kampta yüz kişi bulunmakta· 
dır. Bugünlerde daha bazı ai
lelerin kampa gidecekleri ha
ber almmışbr. ......... 
Ça; dağı bastılar 1 

Bir kızı cebren döverek I 
kaçırdılar 

Tirenin Çiniyeri köyünden 
Kuruoğlu Mebmedin tütün çar
dağını Kemerdere köyünden 
Hasan oğlu Hüseyin, Çiniyeri 
köyünden Emin oğlu Osman 

ve bir arkadaşı tabancalarla 
Parmak Mehmedin kansı Hay
riyeyi ve küçük kızı Nafizeyi 
tabanca kabzeleri ile döverek 

yaralamışlar ve büyük kızı Du
duyu da döverek cebren ka
çırmışlardır. Çıkaralan b 'r müf
reze jandarma müteca11izleri 
derhal yakalnmış vı! adliyeye 
vermiştir. ... . . . . . . ' 

Katil Sabrini.n 
Muayene neticesinde 
deli olduğu anlaşıldı 
Kahramanlarda babası Ah-

med Hilmiyi öldüren ve kız 
kardeşi Fitnetle Mustafa ve 
Yusuf adında iki yolcuyu ta-

banca kurşunile yaralıran Sab
rinin muhakemesi Ağırcezada 
neticelenmiştir. Memleket has-

tanesi sıhhiye heyetinden ge
len rapor okunmuştur. Bu ra
porda Sabrinin deli olduğu tas
dik edilmekte ve mahkum edi
lemiyeceği bildirilmekte idi. 
Fakat serbest bırakıldığı tak
dirde tehlükeli olacağı da işa
ret edilerek bir timarhanede 
tedavi altında bulundurulması 

istenmişti. Mahkeme heyeti 
maznunun deli olması hasebile 
salıverilmesine karar varmiştir. 
Sabri Ağırceıadan sonra Hu

kuk mahkemesine götürülmüş 

ve Hukuk mahkemesi Sabrinin 
Manisa akıl hastanesinde dai
mi surette tedavi altına ko
nulmasını kararlaştırmıştır: 

1 •••• ' -

Arazi tahrir ı,ıerl 
Arazi tahrir müfettişi Halis, 

Bayındır l<azası arazi tahririne 
aid işleri teftiş etmiş ve çalış

ma tarzım çok iyi bulmuştur. 

31&1 Çocuk Eğlencesi Bu hafta iki çok güzel filim birden 

Şehir Gazinosu önümüzdeki Cuıua günü 
Çocuklarımız için büyük bir eğlence hazırladı 

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

küçük çiftler arasında dans müsabakaları yapılacak zengin 
hediyeler verilecektir. 

Bir sevgili 4 delikanlı 
Jenny Jugo ve Theo Shal tarafından çevrilen Almanca 

sözlü, şarkılı ve danslı büyük komedi 

KARYOKA 
Tekrar edilmesi için binlerce kişinin müracaat 

ettikleri şaheser filim 

1a Temmuz ~"& 

iM ri#i ii54VE 

1 •• 
I<OŞl~l\IDEN 

.-eaa 

Boğazlar ıneselesi 
Montröde görüşülen Boğaz· 

lar mes'!lesini varsın bizim 
diplomatlarımız Türkün dile
ğine göre ha !etsinler, ora sana 
dil uzatmak benim ve şunun 
bunun haddi değildir, merdce 
giden diplomathğımız merdce 
karşılık bekliyor. 

Benim açtığım boğazla r 

meselesi: 
- Kör delık 
- Kara delik 
- inkarcı delik 
Diye her kesin ad takhğı, 

karm 1ara açılan boğazlardı r. 

Anasmın karnından , vjyak
lıyarak doğan çocuklardan t ut
ta , ölüm yatağında son solu
ğunu a lan ihtiyarına kadar süt 
ve su baş ve son istedikleri 
arasına sıkışmış boğazlar me
seles: cahil, alim, zeagin, fa kir 
hepsinin en birinci, en önde 
ge!en ihtiyacıdır. 

Sokakta bir kuruş dilenen 
dilenci ile, en yüksek bir var
hğa sahib olan, evvel emirde 
karnının tokluğuna çalışır .. 

Bunun da gayrisi yalandır, 

Hindlilerin '1Gandi,. si bile ifa 
ahirilömür açlığa boykot yapa
bildi mi! Her halde, fakiriımin 

hokkabazlık hünerlerinden da
ha ciddi tecrübelere atalan, 
bu kuru tak! tak! dört 
gün, beş gün aç kalınca ka
fasının bütün verenekleri ağar 
ağır zayıflamış, karnı feryad 
etmeği unutsa bile eneq.sı 

sarsılmıştır. 

Neden böyle olmasın. O da 
all ahın. kulu değil mi ? Bizden 
ayrı, gayri biri ve yaradılışı 

var mı? 
Bngün bar bar bağıran b·r 

satıcı ile , masasında kombine · 
zonlar yapan ok kah bir tücca r. 
yahud sokak süpüren bir ame!e 
koltuğunda etrafına meram an
la tan bir amir bir günde, bir 
haftada , bir nyda eline S?eçe· 
ceği parayı boğazlar mesele
sine aymr, boğazından gayri
sine ayırdığı herhalde boğazın 
parasından ehemmiyetli ve kıy
metli değildir, evvela boğaz 
işidir, aklı da o verir, zekayı de 
o temin eder. dürüst muhake
m eyi de o becerir, betbinlik
ten vaz geçiren de boğaz tok
luğudur. 

Gel sen de! Karnı aç ada
mı güldürmeğe çalış, güler mi? 
Zaten açlık onun ruhunu gıdık
lamış, uyutakomuştur. 

Karnı böğründe açlar; hatta 
ağlamasını bile becereme1ler. 

Ah! Gidi boğazlar meselesi. 
Bugün aç karnına traçadan 

geleni geçeni seyrettim. Kimi
s inin elinde, bir kara ekmek, 
k imisinin elinde bir kara kar
puz, evlerine dönüyorlardı. O 
kara ekmeği yavan yavan yi-
yenle, o kara karpuzu bin çc· 
şit yemek arkasına çeşni ola 
dıye götüren a~ ni maksadın 
yolcusu idi. Birisi çeşitsiz, bi
rası çeşitli karan doyuruyor 
amma, her ikisi de çeşitten, 

çeşniden anlamayan, sadesini 
sade, çeşitlisini çorba halin
de eriten karnmı dolduruyor, 
ve boğazlar meselesini halledi
yorlar. 

Birisi yarjnki yaşamasmı 

kuru, kuru temin ederken, 
öbürsü yine o ya~amayı çeşit, 
çeşit ve sulu sulu temin etmeye 
olanca hayat vereneğini bez'.e
diyor. Hey gidi boğazlar mes
elesi!.. . 

Gaye bir amma yollar ayrı .. 
TOKDIL 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
F(/h GUneş ve Deniz "//. Cuma günü saat 18 de başlıyacak olan bu eğlencelere 

on dört yaşına kadar olan çocuklar kamilen davetlidir. 

Ç k ı •ı • • Yavrularınıza neş'eli bir- FiYATLAR 15 - 20 - 30 KURUŞTUR 
N yanığma karşı 

I '\ 
~ Eczacı Ken1al Aktaşın OCU Ve 1 erıne. kaç saat geçirmek için 

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

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

Her gün 16-19,35 Bir sevgili dört delikan ' ı 17,35 - 21,15 
Karyoka .. Cumartesi ve pazar .günleri 14 te Karyoka 

~, . .. . ~ . . ,, .. '. . ' .:- ' 

~ Yanık K renıi 
~ 
~ HiLAL ECZANESi 
ı.. r7//Zl'...////./L////J 1 · 5 r.YT/.0. 



ta Temmuz teae 

Dün kaleme alınan yeni 

BOGAZLAR 
Mukavele projesini size 

• aynen verıyoruz 
, - Baş tarafı buınci say/ada -

B - Boğazlardan şu takdirde geçebilec~k tonajın azami 
miktarı 30 bin ton 

C - Bir defada Boğazdan geçe bilecek tonajın azami haddı 
15 bin ton. 

D - Karadenizde sahili oian devletler için ayni rejim, yalnız 
Rusya lehinde bir istisna : Rusya 25 bin tonluk bir zırhlı ile iki 
destrüyeri ayni zamanda geçirebilir. 

A - Preoir: Geçecek harb gemileri için 15 gün evvelinden 
haber verilecektir. Bu harb gemilerinin Karadenizde ikamet 
müddeti azami bir ayı geçemez. 

D - Zaruri tamir vaziyetleri müstesna, harb gemileri Boğaz
lardan durmadan geçerler. 

3 - Muharib milletlere aid harb gemileri : Bunlar boğazlar
dan hiçbir şekilde geçemezler. Ancak Milletler cemiyeti paktının 
veya Türkiyenin de dahil bulunduğu herhangi bir karşılıklı yar
dım paktı ahkamının infazı için geçecek harb gem:Ieri müstes
nadır. Tahtellıahirler hiçbir suretle boğazlardan geçemezler. 
Karadeniz devletleri hesabına haricte yapılanlar müstesna. 

4 - Tatbik: Mukavele akitler tarafından tasdik edilince 
meriyet mevkiine girecektir. Ancak Türkiye mukavelenin imzasile 
beraber, yani Pazartesi gününde itibaren, Boğazlar mıntakası 
yeniden askerleştirmeğe ve tahkime salahiyettar olacaktır. 

Bir Londra haberine 
.. 

gore 

Adis- Abeba yolunun 
kesildiği muhakkaktır 
LONDRA 17 ( Ö. R) - iyi malümat almakta olan mahafil 

Adiı - Abebanın memleketin diğer aksamiyle günlerce irtibatın 
kesilmiş olduğunu beyan etmektedirler. Sel gibi yağan yağmurlar 
tayyare meydanlarını yolları geçilmez b=r hale koymuştur. Tay
yarelerle kamyonları atalete mahküm etmiştir. 

Fazla olarak Habeş çeteleri Cibuti de:niryolunu 6 Temmuz 
tarihinden beri ke~miş bulunuyorlar. Servis ancak Adis - Abe
badan bir trenin tahrikinden sonra tamir edilebilmiştir. Demiryo
lu üzerinde inşaatın başlıcalarına dokunulmamıştır. 

Adis - Abebanın yakınında bir takım kargaşalıklar olmuş ve 
oradaki ltalyan mevzileri müteaddit tecavüzlere uğramıştır. 

Italyan yüksek kumandanlığı tathir ameliyelerine girişmiştir. 

Balkan ekonomik konseyinde 
hiçbir ihtilaf yoktur 

Atina, 16 ( A. A ) - Başbakan Metaksas Bledde toplanmış 
olan Ballı:an antantı ekonomik konseyinin güya bazı müşkiliita 
tesadüf etmekte olduğuna ve Balkan müttefikleri arasında noktai 
nazar ihtilafları olduğuna dair bazı gazetelerin yazılarına cevaben 
gazetecilere demiştir ki : 

- Yunan hükümetinin böyle birşeyden haberi yoktur. Fakat 
size şunu kat'i olarak temin edebilirim ki, Yunanistanın Balkan 
müttefikleriyle münasebatı mükemmeldir. 

Avusturya hiç bir zaman mukadde
ratını başkalarına bırakm!yacak 

Viyana 17 (Ö.R) - Haymatşluş teşkilatı reislerinin prens 
Starhemberg riyaset;nde yapılan içtimaı bitmiştir. Konferans 
bolşevizm aleyhinde bir beyanname neşretmiş ve Alman-Avus· 
turya anlaşmasını tasvib etmiştir. 

Viyana 17 (Ö.R)- Şansölye Şuşning Avusturyanın hiçbir za
man istiklalini ve kendi mukadderatını bizzat tayin etmek hak
kını bırakmıyacağını bildirmiştir. 

• 

SAFI 
- 52 - Türkçeye çeviren: R. B _____________________________ , 

Şimdi, kibarca çay masası 
Snünde aynı kanepeye otur
illUşlar, yastıklarını doğrultmuş
lardı. Çaydan, muazzam şömi
neler karşısında kır çaydanla
rından duyulan ahengi hazır
lamaksızın, budalaca fıkırdı
Yordu. lngiliz kadını, tavrının 

değiştiğini daha eyi hissettir
lrıek için Fransızcaya dönerek: 

- Sevgili, dedi. Lütfen ba
na çay verir misiniz? Ve de
"am etfr 

' 
. - Bu çavdar ekmeği üze
rıne tereyağı isterim... Bir az 
sıcak su verir misiniz? Benim 
ık' Çin. pek fazla siyah oldu .. Şe-
erı unuttunuz ... 

.. Beceriksiz Emmanüel çayı 
0rt~ye akıdıyor, dilimleri be
terıksizce yağlıyordu. O ikram 
et
1 
ıııek değil, ikram görmeğe 

il •ıınıştı. 

Lady Lantresey bir az güldü 
gözleri yorgunlk ve bir az da 
esefle karşılaştı ve ayni ha
reketle onları çevirdi. 

Emmanüel etrafına bakındı.::. 
Otelin adi ve şık mobilyelerini 
gördü. Şömine iizerinde ayna
ya bazı amatör fotografları 

sıralanmıştı; Hindistan çehre 
ve manzaraları .. 

Bu resimler bir kaç dakika
lık bir muhavere mevzuu oldu. 
Fakat çok geçmeden yine sus
tular. Kadın sordu : 

- Ne düşünüyor sunuz? .. 
- Hiç bir şey. 
Ve, sanki gri gözbebeklerin

de fikri okuna bilecekmiş gibi 
göz kapaklarını eğdi. Çünkü 
bu fikir delice haykırıyordu : 

- Sizin tanııradığınız kadı-

YENi A.-,IR .. aan11a a 

Son Telgraf~ Haberler,i 

Boğazlar komisyonu ~~Boluda 
' Atatürk günü 

Lağvedildi. ıtalyanın Salı günü imza 
töreninde bulunacağı söyleniyor 

~ Bolu 17 (A.A) - Bugün 
, , ~ Bolulular günlerden beri sa
::~ hırsızlıkla bekledik!eri Ata

'~ türk gününe kavuştular. Bo
l~ !ulular civar !.öylerden gelen 
:-.; halka birlikte Atatürk gü-

ISTANBUL 17 (Yeni Asır) - Yeni Boğaz
lar mukavelenamesinde Boğazlar komisyonunun 
vazife ve salahiyeti lağvedilmiş ve bu vazife 
bükümetimize devredilmiştir. Mukaveleninin 
müddeti 20 senedir. 

duğunu Londrada çıkan Tbe Peaple gazetesine 
atfen Londra radyosu vermiştir. ' , .~ nünü coşkun tezahüratla 

ISTANBUL 17 (Yeni Asır) - ltalyanın Sa
lı günkü Montrö konferansı toplantısına iştirak 
ederek mukave!eyi imza etmesi ' muhtemel ol-

ISTANBUL 17 (Yeni Asır) - Montrö kon
feransındaki askeri müşavirlerimizden harp fi
losu kumandanı Tugbay Fahri Sabah ekspre

siyle geldi. Diğer murahhaslar bir hafta sonra 
döneceklerdir. 

'·' kut l ulamaktadırlar. 
~(/'//////////////////////////J 

Nankin 
-

• 
uzerıne Titüleskonun • 

rıcası 
•• 

imza töreni Salı günü yapılacak 
Bulgarist~n menfi tavır almıyacak 

-
Kuvvetleri işgal 

peşinde 
Şanghay 17 (Ö.R) - Şimal

den hareket eden Nankin hü
kümetine tabi 3 kol Kuantung 
arzzisine girerek Kanton-Han
ken demiryolu üzerinde bir 

- Baş tatafl buuıcl sayfada - olan Japon delegasyonu bu vaziyettedir. Keza mevki işgal etmiştir. Ciddi bir 
Konferans yarın saat 15 de umumi bir celse Bulgar delegasyonu da ayni madde hakkında çarpışma olmamıştır. 

aktedilerek hazırlanmış olacak kat'i mukavele bazı endişeler ızhar etmişti. Bugün Bulgaris· B l • k 
metnini son defa olarak tetkik ve tasvib e çı a tanın bu endişelerini izale için Bulgar delege-
edecektir. Bazı maddeler üzer'.ndeki anlaşmaları h ı f d' d d k J J f 
hükümetlerinin tasvibine arzetmek lüzumunu )erile mu te i ığer elegeler arasın a müla- ra ının te gra 1 

katlar olmuştur. 
hisseden bazı delegasyonların kat'i vaziyeti bu B k ı 17 (Ö R) K ı Her halde şu kanaat vardır ki Bulgaristan rü se , · - ra celsede malüm olacaktır. 

Hususi anlaşmalar ahkammın tatbikile alaka- hafi bir vaziyet takınmak suretile Montrö Leopold, suikasd teşebbüsün-

dar olan 12 inci madde ile Türkiyeye boğazları, konferansı haricinde kalan bazı ecnebi devlet- den kurtulduğu için kral Ev-
mukavelenin imzasile beraber tahkim salahiyetini ferin oyununa alet olduğu hissini uyandırmaktan varda bir tebrik telgrafı çek-
veren protokol hakkında ihtiraz kaydı serdetmiş sakınacaktır. miştir . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Olimpiyat kafilemiz 

On beşi ia_areci olmak 
üzere 52 kişiden ibarettir 

lstanbul, 17 (Yeni Asır) - Berlin olimpiyadlarına iştirak ede
cek sporcu kafilemiz 37 sporcu ve 15 idarecidir. Aralarında 10 
basketbolcu, 12 güreşçi, 11 eskrimci ve 4 yelkenci vardır. Bini
cilerimiz Berline varmışlardır. 

Flistinin Arab ve yahudi nahiyelerine 
ayrılması muhtemeldir 

Kudüs, 17 (Ö.R) - ikinci Husar alayı Mısırdan Flistine 
gelmiştir. Flistindeki lngiliz kuvvetleri hundan başka sekiz tabur 
piyade, bir alay motö~lü süvari, bir bölük hafif tank ile hava 
filolarını ihtiva etmekl::ıdir. 

Kudüs, 17 (Ö.R) - Yahudi ajansı direktörü Flistinin birbi
rinden ayrı Arab ve yahudı nahiyelerine taksimi hakkındaki 

lngiliz projesini şiddetle tenkid etmiştir. 

Sıcağı sıcağına 

Almanya Avusturyanın 
iç işlerine karışmış 

Viyana, 16 (A.A) - Havas Ajansından: 
Avusturya gazeteleri Voelkisher Beobachter gazetesinin Vi

yana muhabirine göndermiş olduğu bir telgaf üzerine heyecana 
düşmüşlerd!r. Mumaileyh bu telgrafında Avusturya ittifakı ah
kamına tevfikan bazı gazetelerin tatil edilmelerini istemektedir. 

Viyanalı gazeteciler Avusturyanın dahili işlerine vaki olan bu 
müdahaleden başvekiileti haberdar etmişlerdir. Bundan başka 
naziler Avusturya hükümeti aleyhinde yazılarla dolu bir takım 
gazeteleri gizlice neşretmeğe devam etmektedirler. 

nı düşünüyorum. Güzel, kud
retli dostumu ki, kolları ara· 
sında olduğum zaman, bu em
salsiz maşuka beni sevinçle 
doldurur, sevişme bittiği za
man, ııadık bir hizmetci gibi, 
bana ikramlar eder, ıstırab 
çektiğim vakıt, şefkatlı bir an
ne gibi, beni teselli eder. Bir 
şey bilınediği halde her şeyi 
tahmin eden, busesi sizin bu
seniz gibi, kaçan bir zevke 
doğru beyhude bir gayret 
olmayan sevgiliyi düşünüy b 
rum. Kalbinde tabiatin kud
retli, samimi ve sıhhatli kalbini 
duyduğum güzeli düşünüyorum. 
Ruhu, benden bile daha ürkek 
ve daha muammalı olan küçük 
lngiliz kadınları gibi alt per
deden değil, üst perdeden şar
kı söyleyenl düşünjjyorum. Ni
hayet onu düşünüyorum ki si
zinle ona ihanet ettim ve kendi 
kendime, bu sadakatsızlık sa· 
atının, hakikaten ona yapabi
leceğim en büyük takdir oldu
Rıınu ıöylüyorum. 

Birdenbire, Lady başını el
leri arasında gizledi. Ansızın 
hüngür hüngür ağlıyarak : 

- Siz beni sevmiyorsunuz 1. 
dedi. Ben ise sizi seviyorum. 
Hem de benim ilk aşıkımsı

nız 1 .. 
Ona çok acıdı, zira samimi 

olduğunu hissediyordu. Onu 
seviyormuş 1 Zavallı yavrucak, 
bu hissiz zayıf vücud, bu ümid
siz gözler miydi bütün bulub da 
ona verdiği şeyler? 

Önünde diz çökmüştü ve 
ellerini yüzünden çekmeğe 
uğraşarak: 

- Küçük dostum, dedi. 
Kızımın küçük dostu, ben si
zin kerdeşiniz, acıyan ağabe
ğinizim.. Bana bakınız. Sizi 
hiçbir zaman unutmıyacağım. 

iki nefis elinin bütün zavallı 
kuv..,etile onu omuzlarından 
tutarak haykırdı: 

- Neden böyle diyorsunuz? 
Gidecek, ayrılacak birisi gibi 
konuşuyorsunuz! Gitmiyorsunuz 
ya? ••• Kahyorıunuz ya? .. Yann 

lnönü kampında 

Uçmanlarımız planörle 
uçuş rekoru yaptılar 

lnönü, 17 (A.A)- Yelken uçuşu kampında büyük bir faaliyet 
göze çarpmaktadır. Bilhassa Rusyadan gelen talebenin kampa 

iltihakından sonra posta ve grub çalışmalarına başlanmıştır. 
Kampın bulunduğu tepeler yelken uçuşlarına çok müsaittir. Bu 
tepelerde günün her saatında suudi cereyanlar bulunmaktadır. 

14 Temmuz Salı günü yapılan uçuşlarda Türkkuşu uzmanla
rından Anohim P. S. 2 Tekamül planöriyle üç saat on dakika 

havada kalmıştır. Ertesi gün saat 14,17 de Vecihi havalanmış 
800 metre yükseklerde sııudi cereyanlara rastlıyarak 5 saat 45 
dakika havada kalmıştır. iniş saatı olan 20,30 da hava karar
masaydı Vecihi uçuşuna devam edecekti. 

Hatırlarda olduğu veçhile uçuşlara başlanması münasebeliyle 
lnönünde yapılan törende Sabiha böyle bir cereyana tesadüf 
etmiş 20 dakika yelken uçuşu yapmıştı. 

Türk Hava Kurumu bu dereceleri ve bundan sonra alınacak 
dereceleri tesbit ederek tasdiki için beynelmilel hava federas· 
yonuna bildirecektir. 

Belçika parlamentosu af 
kanununu kabul etti 

Brüksel, 17 (Ö.R) - Meb'usan meclisi 42 muhalif ve sekiz 
müstenkif reye karşı 126 reyle af kanununu kabul etmiştir. 

Brüksel, 17 (Ö.R) - işsizliğe karşı sigorta olan işçilerin 
sayısı 824716 dır. Bunlardan 118,757 si tam işsizlik tazminatı 

almışlardır. Sigorta olanlardan tam işsizlik tazminatı alanlar 
yüzde 12 ve kısmi işsizlik tazminatı alanlar •0 9,7 nisbetindedir. 

Brüksel, 17 (Ö.R) - Meb'usan meclisi tatil devresine girmiştir. 

beni görmeğe geleceksiniz, de
ğil mi? Her gün? .. 

Okşıyan bir sesle fısıldadı : 
- Sizi yine görmeğe gele

ceğim, tabii. Fakat yakında 

hareket edeceğim. Hareket et
mem lazım, çünkü .. 

Kendisine bakan gözler kar
şısında hakikatı söylemeğe ce
saret edemedi. 

- Çünkü, biraz ayrılmaklı
ğım liizıml Diye gülümseyerek 
devam etti. 

Bir çocuk sesile, göğsü he
lecanla inip kalkarak, gözleri 
büyüyerek tekrar etti: 

- Biraz ayrılmak mı? 
O, sesini daha ziyade kı

sarak : 
- Evet, dedi, az bir zaman 

fakat yine geleceğim.. Gele
ceğim yine ... 

Ve azap verici bakışını gör
memek için onu omuzu üzerine 
aldı, ve şefkatle onu bir küçük 
kız gibi kolları arasında sallı
yor, ay renginde tatlı saçlarını 

bir kardet eliyle okııyordu. 

BULUNAN DEFiNE 
Nihayet, hareketine sebeb 

olan işi bitirmişti. Geri geli
yordu! Bu akşam eski Konti 
konağına doğru kendisini taşı
yan istasyon araba11nda, sar
sıntılar arasında kalbi o kadar 
şiddetle çarpıyordu ki iki eliyle 
göğsünü sıkmağa mecbur olu· 
yordu. Bütün bu seyahat esna
sında üçüncü mevki vol arka
daşlarını ne görmüş, ne de 
etrafındaki halk kokusunu duy
muştu. "Sevine nden delirdi,. 
cümlesiyle ifade edilen vaziyette 
idi. Yalnız sarih bir tek f,'kir 
başında dolaşıyordu. Bir kaza 
endişesi, saadetine erişmedc,n 

önce ölmek korkusu. 
Bu saadet onun için akla ha

yale sığmaz bir şeydi. Hakika
ten Löransı tekrar bulacak 
mıydı? Artık onunla evlene
ceği doğru muydu? istikbalini 
temin etmiş miydi? .. Ah, onun 
için çalışmak, onun yanında! 
Kendisi hummalı bir faııliyetle 

- BiJmedı -
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Roma tekzib ediyor 
ltalyan garnizonunun kılıçtan 

yalanmış geçirildiği haberleri 
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---Birhkra .. ._ ________ ._.w 
Yazan: Eczacı Kemal Aktaş .................................. 

Ananın yalanı 
o n Romanya vapuru bugün 
buradan geçmiştir. Vapur Ça
nakkale boğazına girerken 
baş güvertede toplanan kardeş 
ve dost memleket üniversitesi 
profesör ve talebeleri Türkün 
ba şahamet sahasında ölen ar
kadaşlarımız için büyük teza
hürlerde bulunmuşlardır. 

beş bin Tür'k adım adım on 
beş bin Avusturalyalı ve Yeni· 
zelandlı ıile mücadele etti. 
Düşman durmadan gerili

yordu. 25 Nisan 1913 sabahı 

tehlüke altında bulunan Geli
bolu yarım adası boğazlar ve 
lstanbal güneş bat::rkcn arhk 
tamamen kurtulmuş bulunu
yordu. 

Yüksek tahsil •• • goren genç Habeşler ltalyanları 

Ananın evladına karşı olan 
rahmet ve şefkatini hep biliriz, 
manası başka türlü anlaşılma

sın bir de darbimeselimiz var
dır. Ana gibi yar olmaz, Bağ
dad gibi diyar olmaz derler. 
Bu sözde ana gibi sadık, yar:, 
samimi ıinsan olmaz demek is
tenildiğini anlıyoruz. Bunun asıl 
manasının dostlarımdan birisi 
büsbütün başka birşey oldu
ğunu söylemişti. Bağdada gi
derken Arabçanın meşhur (ayın} 
harfiyle yazılan (Ane) denilen 
:bir yeri varmış, burası debşet' i 
uçurum, sarp kayalardan bir yat 
bir uçurum imiş, yar ôiy~ 

'hep biliriz, kesme kayaların 
uçlerma derler. Ana gibi yar 
olmaz demekle o "Ane., deni
len kasabanın uçurumu gıbi 

uçurum olmaz, Bağdad gibi de 
diyar olmaz demek iıstiniyor 

imiş. Gel :zaman git zaman biz 
onu ana gibi yar yani valide 
gibi samimi dost olmaz şek

imde an1amtŞ\Z. Bu izahattan 
sonra bizim eczahanede her 
zaman olan bir vak'adan bah
setmek isterim. Hemen hergün 
denilecek bir işimiz vardır. 
Genç bir kadın kucağında e-

Bu münasebetle Mısır üni
versitesi profesörü demiştir ki: 

Aziz arkadaşlanm. 
işte Çanakkale önündeyiz. 

Çanakkale burası ebediyen 
tarihi kalacak bir ferdir. Bu 
isim şanla dolu bir isimdir. işte 
buradadır ki, Türk milleti ken
disinden .adedce ve ıeknikce 
faik bir düşmana İstanbul yo
lunu kesti. 

Milletlerin tarihinde unutul
maz günler vardır. Çanakka
lede Türk tarihinde zamanın 

ebediyen aşınchramıyacağı gra
nitten bir abide olarak kala
caktır. 

Sofyadaataşemilter olan kay 
makam Mustafa Kemal 25 ni
san 1915 de yeni teşkil edilmiş 
olan on dokuzuncu fırkanın 

kumandanlığını eline almıştı. 
Türk yüksek kumanda heyeti 

tereddüt i~inde idi. Kaymakam 
Mustafa Kemal tehlükeyi gör
dü. Hareketsizlik devam ettiği 
takdirde bundan çıkacak fela
ketin genişliğini ölçtü. Ve hiç 
emir lbeklemeksizin ıkendi şahsi 
teşebbüsüyle kararını verdi. 

Ordusunu aldı. Ve en ziyade 
tehlükeli gördüğü noktaya koş
tu. Bu nokta Arıbumu idi. 
Filhakika onun askeri dehası 
kendisini aldatmamıştı. 

25 Nisan 1915 de şafakla 

beraber !5,000 anzak Arıbur

nuna çıkıyorlardı. Hiç kimse 
bunlann bu maniah noktaya 
çıbcaklannı Ye vahş:i ;;Sa1ıiUc

re hücum edeceklerini sanma
mıştı. 

Mustafa Kemal yalnız asker
lik sanatının yüksek kapiten
lerinin haiz olduJdan cüret ve 
pervasızlıkla düşmanın faikiJe· 
tine ve askeri meziyetlerine 
bakmadan onun karşuıma çık

ll. Hücuma kalktı. Onun imanı 
vardı. Ve biliyordu ki, Türk 
askerinin kahramanlığı ve fe
dakarlığı karşısında hiç bir şey 
dayanamaz. 

Üç piyade taburunun bir ma
kineli tüfek bölüğünün ve bir 
cebel topu bataryasının başın
da düşmanın so1 cenahını 

vurdu. iki piyade taburu bir 
mak;neli tüfek aynı :zamanda 
düşmanın sağ cenabına hücum 
etmişti. işte orada on beş 'Saat 

Düşman Çanakkalenin tah
liyesine kadar sahil boyunca 

siperlerde kalmaya mabkiim edil
mişti. Mustafa Kemal işte bu 
tarihte lstanbulu birinci defa 
!kurtarmıştı. Muhakkak ki onun 
Dstanbulu ve aynızamanda bü
tün Türkiyeyi bir ikinci defa 
ve bu sefer kat'i olarak kur
tarması mukarrer bu1unuyordu. 

O zaferi ile yalnız Tür.kiye 
vakayiinin seyrini değ11, bütün 
Şark tarihinin seyrini değiş

tirdi. 
Aziı: dostlar. m; 
Birkaç şaat sonra lstanbul

da miralay Mustafa Kemal'i.n 
kurtardığı bu memlekette bü
tün muhabbetlerimizin hatta 
ümidierimiziıı makesi olan Ata
türkün Türkiyesinde o acağız. 

Burada vatanları için iölen 
aakcrleri seiimhy.aiım. Oıı1ann 
hatırasını ve ebedi şanlarmı 

tebcil için bu çelengi denize 
atalım. Ve bir dakika sükut 
edelim~ 

lstanbul, 16 (A.A) -Kahire 
üniversitesi profesör ve tale
belerinden mürekkep 100 ki
şilik bir grup bugün sa
at 16/30 <la ( Daçya ) vapu
ruyla .şehrimize gelmişlerdir. 

10 profesör ve 90 talebeden 
mürekkeb olan misafiri~ nh
tımda içlerinde üniversite rek
tör ve profesörleride bulunan 
büyük bir kalabalık tarafından 
karşılanmıştır. 

Yarın Kahire üniversitelileri 
"Şerefine lstanbnl önivenrite1ilCTi 
tarafından bir ziyafet :verile
.cektir. NisafirJer şehrimizde 

ou gün kadar kalacaklardır. 
ı..um 11il1' 

«adım paylaşamamıflar 

Yangın yerinde Durmuş oglu 
lsmail ·ıe tbrahim oğl11 Meh-
met ara•mda bir lradm yüzüa
de11 çıkan kavga :80Danda Is· 
mail biçakla Mebmedi baldı
rından yaralamıştu. 

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

m Halisüddem tZN 

Macar kısrağı 
20-7-936 tarihine müsadif 

Pazartesi günü saat 110 da 
K~merde at pazarında 928 
doğumlu balisüddem bir Ma

N car kısrağı satılacaktır. Me
raklılara tavsiye o!unur. 
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Yazan: Adnan BHget 
Milli Roman 
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o zamanlar şimdikinden daha 
mı az mes'uttum. Yabanı otlar 
arasınde sabahını akşamına ek
liyen f.ütursuz insanlar gibi do
laşmak, .kafasız ve gayesiz boz 
atlara neş• esiyl e n<tzire yap
nıak, bu kötü ve üzücü hayat
tan daha mı fena .. 

- Bu vaziyetimle adeta, se
nin eski biiviyetinin kaitli oldum. 

- \1uhakka1< ôYle Sabi-
bam .. Muhakkak ki katilimsin .. 
Ancak bu cinayet seni bcrgün 
biraz daba fnzla sevmeme ma
ni o~mıyor. Seni unutamıyorum. 
Seni hiç mi biç untttamıyorum. 

Bu zafın tehlükesi olmasa 
1sm1111 --

onu seve seve 'kabul ede
cektim. Tehlükesi var. Hem 
de öffim tehlükesi .. 

- Ne tubaf konuşuyorsun 
Ahmed •. Düşünce ve zev.klerin 
daima ileri, aaima müfritsin .. 
Tehlül<e bu işin neresinde .. 
Seni pek kıs~ bir zamanda çok 
iyi tanıdığım için korkak bir 
hü.,.iyet taşımadığım bilirim. 
Belki de kendini hassasiyete 
kapbrarak iki ihtimalle müca
dele ediyorsun. Onları beraber 
konuşa biliriz Ahmed •• 

Birfod ihtimal kocamaır .. Sa
na kocamla .aramızda geçen hu-
su~iyetlerdeo babıetmek iste· 

, nda btı ptt t "" 

r.ahat bırakmamağa karar verdiler 
Roma, 17 (Ö.R) - Stefani 

Ajansı şu tekzibi neşrediyor: 

Son günlerde Şarki Afrikada 
vaziyet hakkında endişe verici 
baberler neşredilmiştir. Bunlar 
esassızdır.. Vaziyet 'tamamile 
normaldir. imparatorluğun vasi 
arazisinde yapılmakta o1an po· 
lis harekatı endişeyi 'haklı gös
terecek mahiyette değildir. 

Cibuti, 16 (A.A) - Royter 
Ajansı muhabirinden: 

Adis Abebadaki ltalyanların 
münferid bir vaziyette kalmış 

olduklarına dair o '.an havadis
lerin :asıl ve esası >'oktur. Ma
J"eşal Grazyaninin öldürülmüş 

veya yaralanmış olduğuna dair 
o1an haberler de asılsızdır. 

Mar~a1ın sıbl\ıatı tamamiyle 
yerindedir. C1buti-Adis Abeba 
demiryotu Madjo ve Adis Abe
ba arasında kesilmişse .de bir 
!kaç gön içinde Italyanlar tara
fından tamir edilmiştir. Hasar 
pek e'hemmıyelsizdir. Bu gibi 
hadiselerin tekerrür etmemesi 
iç.in icabeden tedbirler alın
mıştır. 

Roma, 16 (A.A) -Müstem
lekat nazırı mareşal Grazyani
nin ölmüş olduğuna dair olan 
haberleri tekzip etmektedir. 
Nazır Habeşistan hidivinin da
ha bu sabah Romaya bir tel
graf çekmiş olduğunu iasrih 
eylemektedir. Dığer taraftan 
dün Habeş - Fransız aemiryalu 
idare meclisi erkfırundan m. 
Gervol ile görüşmüştür. Nazır 
yağmacıların taarıruzu üzerine 
bir kaç .gün dur.muş olan müna
kalatın normal bir surette ya• 
pılmakta olduğunu ve vaz'iytte 
siikün büküm sürmekte oldu
ğunu ilave etmiştir. 

Loodra (D.H)- :Habeşistanı 
işgal eden İtalyanlar, daimi bir 
Habeş taarruza korkusu i_çin~ 
yaşıyoı•lar. Cenkci aşiret1!2r, 
çete harbine başlamak için 
yağmur mevsiminin i>aılamasım 
bekliyeceklerdir. 

Bunlar., .ilk .önce Adis-Abeba 
Cibuti .demiryolunu 1\Jçuracak
lardır. Bu iş pek güçlük gös
termiyor. ( Y.A. - Filhakika 
lngiliz gazetesinin bu kehaneti 
hemen günü gününe tahakkuk 
etmiştir.) Bu hat, hudutsuz çöl 
sahalarından geçer ve buralar
da binlerce Habeş .muher.ibi, 
her türlü !talyan konlrolundan 
aude olarak dolaşmaktadır.lar. 
Bu şimendiferin ancak tek tük 
istasyonları as'kerj muhafaı.a 

mezdim. Seni tenvir etmiş ol
mak için anlatmağa mec'burum. 
Uzviyetini kaybeden Sezai Ul
vinin ele alınacak ve mağdur 
görülecek bir 'tarafı mı var? 
Bôy'Je ıo1saydı ona beraberce 
acır dururduk. 

Kocamfa evlendikten sonra 
işinin eyi gitmesinden bir çıl

gına dönen :Sezai Ulvi için ha
yatta saadetin bifinen mana
sından daha mr başkası, -nasıt 
anlatayım- daha büyük bir saa
det lazımdı. Evleneli henüz üç 
ay olduğu ha de onun iş baha
nesiy!e IMtanbulda, Beyoğlu 

bar1armda, hususi randevü ev
lerinde !laba'bladığım 1haber ah· 
yordum. O zamnnlar qmlağıma 
kadar gelen bn dedikodaiara 
kıymet vermek hiç de eyi bir 
şey '01mazdı. Kendisine bir -defa 
bile bunlardan lbahsetmemeği 
tasarlamıştım. 

Sonra, daha 'Soııra lstanbula 
Macar operasının 'tanınmış ba
letleri gelmişlerdi. 1staubu'lc1a 
çok kazanan mevki sabıöi mü-

altındadır ve sey.risef.eri hafta
larca durdurmak için birkaç 
adamla k~çük bir dinamit yükü 
kafidir. Avaş köpr!isünü tahrib 
etmek te daha güç değildir 
ve burada yağmur mevsımı 

bitmeden hiç bir tamirat yapıla
mıyacaktır. 

Ras lmru taarruza geçecektir. 
Nihayet garpta vaktiyle Ne

caşiye hasım otan, fakat şimdi 
Italyanlara daha düşman kesi
len aşiretler vardır. Bunlar mu
haripleriyle Adis-Abebaya ka
dar ilerliyebilecek vaziyette
dirler. 

Üzeıiude ltalvan bavraifı dalgalanan AddıS - Abeba fılikfımet konağı 
Bundan sonra Habeşler, Des- Avrupada .şurası pek anla-

sie ve Harardaki küçük gar- şılmış değildir ki ltalyanlar 
nizonlara hücum edeceklerdir. Habeşistanda askeri bir zafer 
(Y. A.- Oünkü haberlere gö- kazanmamışlardır. ltaly.anların 
re bu son tahmin de tahakkuk si lahlandırdıkları ve maaş 

etmiştir.~ Y.ağmurlar yüzünden verdikleri Gallas aşireti bay-
yollarıtamamile kuUanılmaz bale dutları Habeş ordularının geri-
girecektir. Yalnız tayyareler lerine taarruz etmiş ve ltal-
muhtelif ltalyan grupları ara- yanlara A.dis - Ababaya kadar 
sında irtibatı muhafaza edebi- ilerilemek ıimkanını vermişlerdi. 
leceklerdir. 'Bununla beraber, Jtalyan!ar kendileri de i tir:af 
tayyare karargahları da o ka- ediyorlar ki fena tE$lih edilmiş 
dar 1slak olacaktır ki buralara ve talim görmemiş bir düşman 
iniş tehlükesizce yapılamıya- tarafından mağlup edibneklen 
cakbr. Habeş muharipleri, mü- kendilerini kurtuan ancak ze-
tecerıit garnizonlara imha iç.in birli gazların istimalidir. Hala 
bundan istifade edeceklerdir. Ita1yaulara karşı mücadele 

Nihayet, b~utlan Avropada eden Habeş reislerinin umu-
' tahsil görmüş genç Habeşler miyetle vahşi olduktannı 
tarafından idare .edilen milsel- zannetmek de bir hatadır. Ben 
•ah çeteler paylahtı muhasara 
eaerek, karanlıktan ve yağ
murdan bifistifade iç.eri gire
cekler ve Italyanlara baskın 
V«!receklerdir. 

istila ordusunu tehdit eden 
diğer bir tehlüke daha var
dır. Bu, Ras lmru ordusu
dur. Geçen ilk kamında 
adeta muzaffer vaziyette olan 
bu ordu, şima1i Habeşistanın 

yüksek dağlarına sapasağlam 
s;ekilmiştir. Burada .şimalde 

ltalyan münakale hatlarım ke
secek ve hasım garnizonlarını 
ıimha eyliyecektir. 

Şimdid'eo lmru ordusuna 
mensub muhariplerden müte
~ekkil çeteler ltalyanlar.ın işgali 
albndaki arazide cık sık bas
kınlar yapıyorlar. Yağmurlar 

hava tarassutlannı güçleştirince 

hendisler, aoktorlar, mimarlar, 
müteahhitler hep bu balet he
yetinin arkasında idiler. Koca
mın da onlar arasında olduğu· 
nu, P-eşteii meluşkalarla sabah
lara kadar eğlendiğini 1haber 
alıyordum. 

Sonra ne oldu, nasıl oldu 
bilmiyorum. Bir sabab ispirto 
kokulu nefeslerini gizliyerek 
eve geldi. Çok sarhoştu ve ço
cuk gibi ağlıyordu. Böyle za
manlarında yanma gitmek ade
tim o1madığı halde bütün ka
dınlık acılarımı gizliyerek ve 
belki de izzeti nefsimin hepsini 
çiğniyerek yanına gittim: 

- Ne oldun Sezai? 
Dedim. Başını ka1dırdı. Yü

züme uzun tnun baktı: 
- Felaket, dedi. Büyük bir 

felaket,. Ben artık mahvoldum. 
Yaşamak haKkım değil.. Bu 
çok mütbiş .. Söyliyemem .. Söy· 
liyemiyeceğiml 
Karşımda konuşan sanki ko

cam değil ae bir facia artisti 
idi. Zil zurna sarboı ağzından 
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bir lngiliz lioiversitesindn dip
loma almış, mükemmelen ln
gilizce, Fransızca ve Almanca 
konuşan bir Habeşli ile görü
şebildim. Bana dedi ki: 

- "Adis - Abebaya, ltalyan
lar taarfıuden işgalinden beri, 
iki .defa gittim. Adamlarım iç.in 
para ve silah topladun ve sonra 
kaçtım. imparatora ne olursa 
olsun, Avrupada tahsil et
miş olan biz genç Habeşler 

mücadeleyi terketmiyeceğiz.,, 
Harpdan evvel Habeşistanda 

milli bis yoktu. Şimdi sür'atle 
inkişaf etmektedir. ltalyanlar, 
Habeşleri silahsızlanmağa mec
bur etmekle onların gururunu 
çiğnemişlerdir. Zira bir Habeş 
için si1ahlarını kaybetmek, er
kekli~ioi kaybetmek demektir . ., 

çıkan kelimeleri ispirtonun te
sirine hamletmek istedim. 

Evde on giin kadar has
ta yattı. Gelen doktorlardan 
hiç biri bana bakikatı söylemi
yorlardı. Sonra eyileşmiş gibi 
ayağa kalktı. Anca'k onun eslri 
vaziyetleri tamamen deği§mişti. 
Sanki on günde on yıl ihtiyar
lamıştı . 

Artık akşamları sokağa çık

mıyordu ve insanlarla yüz yüze 
gelmektt:n çekiniyordu. Hatta 
benim bile yüzüme ba'kmıyor
Clu. Nihayet bir akşam, bu ha
diseden tahminen bir ay sonra 
beni odasına çağırdı, gözleri 
kız.armışlı.. 'Ben gelmezden 
önce- uzun uzun ağladığı anla
şılıyordu. Söze başladı: 

- Sabiha, dedi. 
Fakat sözüne devam edeme

di. Çocuklar gibi ağlıyordu. 

Yanında fazla lrnlmndım. Bu 
hadiseden üd gün sonra aile 
cloktorumu.ı evde beni ziyaret 
etti ve gelir 2'elmez müşkül bir 
vazifeyi başarmak üzere geldi· 
., 

nüz bir süd bebeği gelir, biz
den emzik ister. Belki valide 
südü kafi gelmiyor, diye 'şeli 
bir emzik venriı:, hayır der, 
aldatmak için! Evet bu yar ve 

vefakar olan anne kucağındaki 
ciğer paresi yavrusuna meme 
veriyormuş gibi ya1ancı bir 
meme verecek, bu mini .miniyi 
aldataca'ktır. 

insan ruhunda a1datmak 
ve aldanmak vardır. Fa'kat 
ana gibi yar olmaz diye 

tefsir ettiğ'imiz samimiyet bu
rada ne oluyor. Mini mini yav
ruyu hayatta ilk aldatanın an
nesi olduğuna görmek tuhaf 

değilmidir, meme veriyorum 
diye mini mini masumu bir 
lastik parçasile aklatma'k ne 

garih ·b"ır 'tecelli değil midir? 
Ana kucağında atdanmağ'a 
başhyan J&Vrttyu düşünürüm, 
kim bilir bayat yofonda ha 
aldanma ve a1datına işlerile 
ne kadar meşgul olacaktır. 
Tevfik Fikret oğlu Ha1uka 
öyle derdi: 

"Ezeli bir devadır al
danmak .. ,, t•••·····-Zorbalık 

Kemerde akşam sokağında 
Şaban oğlu lbrabim, öteden 
beri tanışbğı Receb kızı Ce
milenin kendisini eve kabul 
etmediğinden 'kızmış ve önüne 
geçerek kadmı dövmüuştür. 

ğini de ilave etti: 
- Nedir? 
Dedim. Cevap verdi : 

- Sezai Ulviye ait... Sezai 
hastadır. Hem de ağır hasla .. 

- Fakat ayakta geziyor, 
dedim. 

- Olsun ..• O daima .ayakta 
gezecektir. Eğer geçici bir 

hastalık olsaydı; yatar ve 
tedavi edilirdi. Bu daha 

fena ... Kötü bir ıtesadüf .zavallı 
Sezainin hayatını mahvetti. 

Sim! anlıyacağmız, Sezaide 
frengi vardır. 

- Geçmez mi doktor, de
dim. 

- Geçer... Fakat ne zaman 
geçeceği belli değil... Onun 

erkekliğine bile tesir yaptı ... 

Büyük 'bir felaket... Ne demek 

istediğimi anlıyorsunuz tabiL .. 

- ~eki doktor, dedim. Bunu 

bana söylemeni:ıde mana var 
mıydı? 



Temmuz ı~us& 

a onferansı 
3 Lokaı·nocu devletin iştirakile toplanacak 

Italyan de e g 1 e Dntröye geldi 
Dr. TevfikRüş a lyan delegesine, m ka-
veleni it 
Fransız gazeteler·~ 

akt nın 
Paris, 17 (A.A) - Anadolu 

Ajansının Paris muhabiri bu 
Sabahki Paris gazetelerinin 
Boğazlar konferansı etrafındaki 
tnütalealarını şöyle hulasa edi
Yor: 

Gazeteler montrödeki duru
tnun inkişafından memnundur. 
~nlaşmanın Pazaıtesi günü 
•tnzalanacağmı temim ediyorlar. 
lngilterenin uysalhğını Pol Bon
kurun uzlaştırma hususundaki 
tneharetini takdir ediyorlar. 

Gazeteler, Bir Türk - Fransız 
karşılıklı yardım paktı imkana 
tnevcud olduğunu kaydediyor
lar. Tan gazetesi diyor ki: 
Uzlaşma Türk talebine hak 

Verirken boğazlarla alakalı 
devletlerin meşru menfaatlarım 
da koruyCir, Türkiyenin ileride 
?ir askeri pakta; Rus - Fransız 
•ltifakma girmesinden hiddet
lenen Alman matbuatı bilsin ki 
askeri itfifaklar değil Fransa 
gibi lngilterenin <le politikası 
0ıan müşterek emniyet ve Ce
nevre zihniyetiyle karşılıklı 
Yardım paktları akdi ihtimal
leri mevzuubahistir. 

Eko Dö Pari Türkiyenin 
l ·ı· ' ngı ız dostluğunu takdir et-
ınekle berat:>er Rusyadan ay
rılmadığını yazıvor. 

Övr ve Lö Jür, Emrivakileri 
haktı çıkaracak akamet bekli
Yenlerin sukutu hayale uğra
d1klarını yazıyorlar. 

Montrö 17 (A. A)- Anadolu 
Ajansının hususi muhabirinden: 
Boğazlar mukavelesi pazar

te i :saat 16 da imza edilecek· 
lir. 

TAM ANLAŞMA 
lontrö 17 (A.A)- Anadolu 

Ajan.,.ının hususi muhabirinden: 

Konferans dünkü umumi cel
se .. ' nde bo~azlar mukaveJe 
Ptojesınin müzakeresini bitirmiş 
v .. fıilen tam bir anlaşma elde 
~dılın ştir. Konferans; bava, 
~ecım seyriseferi rejimi hak-

•ndaki 20 inci madde için 
leknik komite tarafından teklif 
~·'Hen metni 21 inci madde 
ır \e Türkiye delege heyeti 
~iından teklif edilen tahrir 

Yazan : Tok Dil 

Şiındi sevgili Lalam, derhal fer
~anı yaz, Vardar Ali paşa bize 
ayranı harçlığı akçalar gön

derirken, lbşirin karısını da 
bar~ya gönder in, lbşir paşa, 
enını emrim ve hatırım için 

on . 
I u boşıyacaktır. Sana da bun-
ardan gayri miikafat olarak 
~~di yaşında körpe bir kııımı 
tı~kahlıyacağım. Ancak, gider 
i•tnıeı derhal karını boşa! ya
~ndan tezi yok, kızımla nikfı· 
b~nı ben yapacağım. Kızıma da 
kır raba hn1.1rlat, inciler, yn-

Utlarla kakmnlı o1sun, bütün 

• 
ı 

• 
ır ç olduğ 

~~~-~---------------------------~~------~ 

arşıl l<lı yardım esas a 
zası nıümkün o duğu • 

ı 

dayarıan bir Türk 
u yaz aktadır ar 

ransız 

şeklini kabul etmiştir. 21 inci 
maddenin yeni şekline göre; 
Boğazlar komisyonu lağvedile
cek ve komisyonun vazifesi 
bunu yine bu maddede tesbit 
edilen şekiller dairesinde yapi-

Montröden gıizel 

cak olan Türk hükümetine 
devredilecektir. 

Türkiye baş delegesinin ta· 
lehi üzerine konferans 22 inci 
maddeyi mukaveleden çıkarmış 
ve keza yeni mukavelenin Lo
zan mukavelesi yerine kaim 
olacağı mukaddimede kayde
dilmiş olduğu için 24 üncü 
maddenin mukaveleden silin
mesine karar vermiştir. 

Konferans mukaveleyi Lozan 
barış muahedesi akidlerinin il
tihakına açık bırakan yeni bir 
maddenin ilavesi münasib ola
cağına karar vermiş ve 25 inci 
maddenin teknik komite tara
fından tesbit edilen yeni met
nini kabul etmiştir. 

26 ncı maddeye mukavele
nin bazı hükümlerin akidler
den birinin diğer bir akid ta
rafından teyid \'e iltizam edi· 
lecek talebi vukuunda tadilini 
mümkün kılun bir büküm ilave 
edilecektir. Bu hususta ittifak 
mümkün olmazsa karar akid
lerin dört ve üç ekseriyetle 
ittihaz edilecek ve ancak bu 
ekseriyetin Türkiye dahil ol
duğu halde Karadenizde kıyısı 
olan devletlerin dörtte üç ek
seriyetini ihtiva etmesi ica~e-

decekt r. 

Tefrika No: 33 

lslambol o a• abanııı içinde be
nim kızımı seyretsin. 

- Ferman padişahımındır. 

Demekten başkasını hl!Cere
miyen Vezir, geri geri gider
ken Padişah: 

- Boşadığın karını da bana 

gönder, bakalım yavuz kadın 
mıdır! dedi. 

Bur a, karanlıklara bürün
müş, gecenin yarı saatını yaşı-

yor. Ortalıktan el, ayak kesil
miş, şehir ıssızlı~a ve rahata 

Diğer hükümlerin tadili an
cak akit devletlerin ittifakiyle 
mümkün olacaktır. 

Konferans bundan sonra 
evvelce talik edilmiş olan mu
kaddime ile birinci maddeyi 

bir göılinüş 

kabul etmiş ve bu suretle mu
kavele projesin okunmasını bi
tirmiştir. 

Tahrir komitesi mukavele 
projesinin kat'i metnini bugün 
tesbit edecektir. 

HULASASI 
Montrö, 16 ( A.A ) - Elde 

edilen anlaşma şöyle hulasa 
edilebilir: 

Harb zamamnda ve Türkiye 
bitaraf olduğu takdirde harb 
ve muavin gemilerin boğazlara 
girmesi memnudur. 

Tecavüze uğrayan milletler 
cemiyet paktı mucibince yar
dım etmek hususunda müstes
nadır. Bundan maada Fransız 

donanması her zaman Romen 
ve Sovyet petrollarım tedarik 
edebılecektir. 

Ticaret gemileri her zaman 
boğazlardan geçmekte serbest
tir. Bu mesut netice lngilizle· 
rin gösterdiği uzlaşma fikri 
sayesinde elde edilmiştir. Çün
kü lngilizler akim kalan bunca 
konferanslardan bu konferan
sın da akim kalması veya sa
dece teabhüre uğramasının bey
nelmilel nizama bağlı olan dev
letler için bir felaket teşkil 
edeceğini anlamışlardır. 

dalmıştı, çıt yoktu. 

Bursa kadısının konağı önün· 
de bir kaç hayalet belirdi. 
Birbirlerine sokuldular, yüzleri 
asla görünmiyen bu karaltılar-
dan birisi içlerinden aciz ve 
zebun olduğu vaziyetinden belli 
kavuklu bir hayalete sokuldu, 
fısıltı halinde: 

- Çal! bakalım kapıyı, se
sini ver! Açsınlar! dedi. 

Bu emri alan; titrek ve kor· 
kulu bir sesle: 

-- Aman ağalarım, aman 
efelerim .. 

Romanya hükumeti muvafa
katını bildirmiştir. Bu ilk mu
vaffakıyete bakılırsa nihai an
laşma hemen hemen kat'i gi
bidir. Titulesko buraya dönmi
yecektir. 

YENi TERAKKlLER 
Montrö, 16 (A.A) -- Havas 

ajansından : 
Boğazlar konferansında bu

gün öğleden sonra yeni yeni 
terakkiler elde edilmiştir. Mu
kavelenamenin tayyareciliğe ait 
ahkamı tesbit olunmuştur.Tny
yarecilerin Bogaılarda müatah
kem mevki ve Marmara denizi 
üzerinden uçmaları yasak edil· 
miştir. 

Türkiyenin Boğazlar komis
yonunun kaldırılması hakkın
daki talebi de kabul olunmuş
tur. Konferans yeni mukave
lenin ltalyamn imzasına açık 
bırakılmasını kararlaştırmıştır. 

Montrö, 16 (A.A) - Havas 
Ajansından: 

Boğazlar konferansı saat 22 
de yeni boğazlar mukavelesi 
projesinin bütün noktalar1 üze
rinde kat'i olarak mutabık kal
mıştır. Tahrir komitesi yaran 
projenin kat'i metnini tesbit 
edecektir. 

Konferans gelecek umumi 
toplanhımı Cumartesi günü 
saat 15 de akd~decek ve mu
kavelenin imzası da Pazartesi 
saat 15 de vuku bulacaktır. 

Montrö, 17 (Ö.R) - ltnlya
nın milletler cemiyeti nezdinde 
daimi delegesi Bovaskofsa Ce
nevreden Montröye gelerek 
Türkiye dışişleri bakanı Tevfik 
Rüştü Arasla görüşmüştür. 
Aras imza edilecek olan 
mukavele hükümlerini ve 
bu mukavelenin ltalyanın 
imzasına hala açık bulunduğunu 
ltalyan delegesine anlatmıştır. 

Almanyada grev 
Berlin 17 ( Ö. R) - Bir 

otomobil fabrikasında 300 ame
le grev ilan etmişlerdir. Fabri
ka idarasi iş dairesine keyfi
yeti bildirmiş, grevci amelele-
lerin kayıtlarının terkini emre· 
dilmiştir. 

Derneğe kalmadı, ensesinden 
bir demir el çenberi sıkıldı. 

- Suss! laf yok! dediğimi 
yap! 

Sesi titrek hayalet, yere ka
pandı .. 

- Peki emrmızın başım 
üzere, canım bağışlanacak mı? 

Demin ensesini sıkan ses bir 
az hızlıca ccvab verdi: 

- Senin camnı şeytan clsm. 
Biz sana dokunmayız. Ancak 
dediklerimiz olsun! 

- Salıverecek misiniz? 
- Hay hay! Sana dokun-

mayız. 

Kavuklu hayalet kapıya ya
naştı, diğerleri yana çekildiler .. 

. 
Kapının demir kanatlarına 

kalın demir tokmak kalktı, indi: 
- Tan! Tan! Tan!.. 
Ses yok ... 
- Tan! Tan tan tan tan! 
Tokmak, mahallenin sessizli-

ğini yırtacak bir gürültü ile 
kalkıb, indi, kalkıb indi .. 

Paris, 17 (Ö.R) - Londra, 
Paris ve Brüksel arasında ya
pılan fikir taatileri şu karara 
varmıştır. 

Lo:ıdrada Fransa - lngiltere -
Belçika arasında üç taraflı bir 

konferüns yapılacaktır. Bu 
konferansın yirmi üç temmuzda 
toplanacağı bildirilmiş isede 
Pariste bu tarih mevsim
s;z telakki ediliyor. Henüz 
bu hususta verilmiş hiç bir ka
rar yoktur Henüz sadt!ce üç 
devlet arasında temas prensibi 
kabul edilmiştir .. 

Fakat bundan maksat Al
manyaya karşı bir cephe 
te kil etmek edğildir. Lon -
dra'da ne Almanya ile uz-
laşma müzakerelerinin aka
metini tesbite, ne de Al
manyaya karşı bir blok teşki

line çalışılmıyacaktır. Bilakis 
daha sonra Brükselde Almanya 
ve ltalyanın da huzuriyle bütün 
Lokarno devletlerinin lconfe
ransmı hazırlamağa çalışacaktır. 
Fransa-İngiltere ve Belçikamn 
bu içtimaı, bütün Lokarno dev
letlerinin içtimama bir başlan
gıç olacaktır. 

Londra 17 ( Ô. R) - Bazı 

haberlere göre Hitlerin Lond
ra hükümeti tarafından çok
tan beri gönderilmit olan sual 
listesine pek yakında cevab 
vermeğe karar verdiği bildiril-
mektedir. 

Varşova, 16 A.A) - Gaze• 
teler Hitlerin halihazırda Le• 
histanın Leipz.g adındaki Al
man kruvazörünün Danzig li
manında bulunduğu sırada 

vukua gelen hadiseye müteallik 
olan notasına cevab hazırla

mal<la olduğunu yazmakta
dırlar. 

GazeteJer bu notanın mus
lihane bir ifade ile kaleme 
n!ınacağını yazmaktadırlar. 

Kujer Varsavki diyor ki: 

Bu bal Almanyanın Danzig 
hadises!ni mümkün olquğu ka
dar yakın bir zamanda tasfiye 
etmek arzusunda bulunduğunu 
göstermektedir. Almanyanın 
Danziği ilhak için bir takım 

tedbirler almış olduğ•ına dair 
olan haberler asılsızdır. Esasen 
Lehistan müdafaa •vasıtalarına 
ma ik olup serbest şehrie ikti
tisat bakımmdan harab olma· 
sına sebebiyet verebilir. 

lngiltere ltalyanın müstakbel 
düşüacelerini Öğrenmek ist.İyur 

Lonra, 16 (A.A)- Öğrenildiğine göre, lnj!'iliz hükumeti ltal
yanın istikbalde Avrupada takip edeceği siyaset ile ltalyanın 
akdinde pek büyük bir rol oynamış o:duğu Avusturya-Almanya 
itilafının ehemmiyet ve şumulü hakkında ltalyan hükumetini 
i kandil etmek üzere Berlindeki lngil'z sefiri sir Filipsi yakında 
Romaya gönderecektir. 

iyi malumat almakta olan mabafı! Lokarnocular konferansının 
tehir edılmesinin sir Filipsin vazifesini kolaylaştıracağını beyan 
etmektedir. Bu mnbafil lngiliz kabinesi erkanından birinin lngiliz 
şualnamesine hiç olmazsa şifahi bir cevap alabılmek üzere 
Berline gönderilmesi muhtemel olduğunu i ave eylemektedir. 

Ayni mahafil bu iskandillerin hükumetin lokarnocular konfe
ransının toplanmasından evvel Almanya ve ltalyanm tasav\'ur
larını öğrenmesine medar olacağını ifade eylemektedir 

F ansada yeni kanunlar 
Paris, 17 (Ö.R) - Hükfimetın emrile feshedilmiş olan 

Ateşli Haçlar f Jotşist teşkilatının feshi kararının tatbikı, şü
rayı devletin kararile talik edilmiştir. 

Patis, 17 (Ö.R) - Meb'usan meclisi Fransa bankası nizam
namesinin tadili kanununu 111 reye karşı 430 reyle kabul 
ederek maddelerin ayrı ayrı tetkikine geçmiştir. 

Nice sonra; kapının arkasın· 
daki bahçenin çakıllı yolların

dan birisinin geldiği ayak se
sinden farkedildi. içeriden ve 
ileriden bir ses: 

- Kimdir o! gece yarısında? 
<lıye bağırdı. Cevapsız bir 
tangırtı: 

- Tan! tan! tan! tan! 
Adımlar kapıya doğru iler· 

Iedi \.e bir ses yine bağırdı: 
- Ne i!'ltiyorsunuz bu sa atta, 

köşkte kimse yok.. Gidin 
defolun .. Kadı ölmüş, aramayın 
onu ... 

Kapıyı çalan hayalet bu ce-
vabı alınca gerisin gerı döndü. 

- Ahi 
Diye haykırdı. 
Fakat yanındaki hayaletler 

koşarak ağzını birdenbire ka
padılar. Bir ses: 

- Susss! Y oksal diye tehdid 
etti. 

Kapıyı çalan hayalet, yine 
kapı tokmağını vururken anah
tar C.eliğine korku ile eğilib: 

- Aç! dedi, ac! valan: ben 

-=--------------
ölmed m, kurtuldum, aç! kapıyı! 

Bu sıra, zaten kapının man
dalı sökülmhş ve kapı aralık· 

lanmış, sesi gür bir kapıcı bur· 
mınu kapının aralığından uzat· 

mı"ltı Son sözle karşılaşan ka
pıcı, birdenbire durdu, kapıyı 

azacık daha araladı, anabtaı 

deliğine sokulan hayaletle bu
run buruna geldiler. 

Fakat! ... 

Fakat .. Kapının İraltğmdan 
bakan kapıcı mezarından bir 

hortlak görmüş gibi olduğu 

yerde bir ik\ saniye dondu, 

ka dı, kim biHr rengi ne hale 
girmişti. Arkasrndan bir çığhk 

1'opard1, ters yüzüne döndü. 

Bahçenin kumlu yolları üstünde 

delicesine konağa koşan ka· 
pıcı: 

- Amanın! imdad! ölüler 

ay ağa kalkmış, imdad! Cinler, 

periler musaihıt oldu konağal 
- Bttmcdı -
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Londradaki suikast 
lrlandalı 

(Sal{ın 
suikastçının ilk suali: 
kral yaralandı mı?) 

Dügyanın dört 
başsağlığı 

köşesinden 
tel gafları 

lngiliz 
geliyor 

kralına 

- Baş tarafı biıind salli'jede -
cüzdanı taşımakta idi. Bu isim 
bir lrlandalı adıdır. 

Suikastçının sağ ayağı sa
kattım 40 yaşlarında, saçları 
oldu~ dökülmüş hır adamdır. 
Kendisi hemen alelade polis 
mahkemesine tevdi edilmiştir. 

Suikastçıyı tevkif eden bir po
lis müfettişi hakime hadisenin 
ne şekilde cert:yan ettiğini an
latmıştır. 

Suikastçının üzeri aranmış 

ve yalmz kral Edvardın res
minden ibaret olan bir kartpos
tal bulunmuştur. 

Andrevman "bir şahsın haya
tına nihayet vermek niyetiyle 
gayri kanuni silah taşımak,, 

ithamı halinde ma~kemeye ve
rilmiş bulunmaktadır. 

Tevkifinden sonra hemen he
men verdiği ifadede suikastçı 
demiştir ki : 

- Bütün olanlar Dahihye 
Nazırı Sir John Simonun hata
sıdır. Ben Kralı öldürmek is
temiyordum. Sadece polis kor· 
donunun kafi bir muhafaza ol
macbğmı isbat etmek istedim. 

Hazır bulunan avukatlardan 
Korse! hemen maznunun mü
dafaasını üzerine almışbr. Kor
selin bir sualine cevaben polis 

sarayında mütecavizin ata 
değmeden tabancanın yere düş
tüğü söylenmekle iktifa edili
yorsa da vak'aya şahit olanJar 
mütecavizin ata dokunduğu ve 
atın da şahlandığını iddia edi-
yorlar. 

rrızı uzaktan görmüş ve göz· 
lerini ona dikmiştir. 
SiLAH TAŞIMAK CÜRMÜ 

Londra, 17 ( A.A ) - Mac 
Mahon müdafaa vekilile te· 
masta bulunmak arzusunu iz
har etmiştir. Bunun üzerine 

delegesi maznunun düşürdüğü İngiliz k10!1 sekizillci Edvard 
tabancanın yakında kullanılmış Mütecaviz karakola götürü- Bovetreet mahkemesinde bu-
olmadığını ve hatta çoktanberi lürken diğer bir şahıs bunu Junmakta oJan vekile telefon 
kullanılmadığ nı söylemiştir.Baş polislerin elind~n kaçırmağa edilmiştir. 
müfettiş davanın talikini iste- teşebbüs etmişse de po}i9Jer Mahkeme bu meseleye aid 
miş ve hakim de buna karar düdükle imdat istemişlerdir. davayı 8 gün sonraya bırak-
vermiştir. Yapılan tahkikatta tabancası- mıştır. Davanın tehiri kararın-

Londra, 17 (Ö.R) - Fransa nın .sıkılmadığı fakat içinde dan evvel müdafaa vekili şu 
sefiri Corbin Fransa cumur dört mermi bulunduğu anlaşıl- beyanatta bulunmuştur: 
reisi namına kralı suikasttan mıştır. Akşam gazetelerinde çıkmış 
kurtulduğu için tebrik etmiştir. KRAL VE MÜTEARRIZ olan havadisler dolayısiyle 
Kralın hususi katibi sefirden, Londra, 17 (A.A) - Polis- mahpus hiç bir suikasd teşeb-
bükümdarın Fransa cumur re· lerin iki kişiyi tevkif etmiş büsü vaki olmam'ş ve kendisi-
isine minnettarlığını bildirme- olduklarına dair evvelce ortada nin hükümdarı öldürmeği ta-
sini rica etmiştir. dolaşmış olan şayialara rağmen savvur etmemiş olduğunu söy-

Corbin diğer taraftan sui- Polisler yalnız Andrev Mac !emiştir. 
kast haberile Fransız milletinin Mahon adında birisini tevkif Bununla beraber Mak Mahon 
duyduğu heyecanı ve neticesiz ederek en yakın polis merke- aleyhindeki itham her hangi 
kalmasından hissettiği inşirahı zine götürmüşlerdir. bir kimsenin bayatını tehlikeye 
hariciye nazırı Edene bildir- Bir çok rivayetJ~r suikast ilka etmek maksadiyle silah 
miştir. hadisesini gayet sür'atle cere- taşımak cürmü olacaktır. 

MÜTEARRIZI KAÇIRMAK yan etmiş olduğu merkezinde KRAL YARALANMADI MI? 
iSTEDiLER olduğundan hadisenin ne gibi Londra, 16 ( A.A ) - Polis 

Londra 16 (A.A) - Bugün ahval ve şerait altında vukubul- müfettişi Sands mahkemedeki 
krala yapılan suikasd teşebbüsü muş olduğunu tesbit etmek ifadesinde demiştir ki : 
hakkında şu malumat verilmek- müşküldür. Mabon isminde olan müteca-
tedir: Vak'a esnasında hazır bulun- viz hadise hakkında bana şöyle 

Kral Hayd-parkta muhafız muş olan bazı kimseler müte- demiştir ki : Kral yara!anmadı 
lntaatını teftişten dönerken bir arrızın önüne geçmek için mü- değil mi? Onu kat'iyen yara-
şabıs polis kordonunu yararak dahale eden kimsenin bir kadın lamak istemiyordum. Bunu sa· 
at üzerinde gitmekte olan olduğunu ve bu kadının Mac dece protesto makamında 
krala hücum etmiştir. Bu karı- Mahona şiddetle vurarak elin· yaptım. 
şıklık esnasında attan birkaç deki silahını yere düşürdüğünü Bütiln elçiler şahsen Buking-
sautimetre mesafede elinden söylemektedirler. ham sarayına giderek suikast-
yere birşey düşürmüştür. Bu Ancak bu rivayeti tabanca- ten kurtulmuş olduğundan do-
bir tabanca idi. Bu şahıs be- nın kralın binmiş olduğu alin layı kralın tebrik defterini 
men tevkif edilmiştir. ayaklan ucuna ablmış olduğu İmzalamışlardır. .. 

Kral atını durdurmuş ve yere şeklindeki müteaddid rivayet- BiR VAZIYET 
inecek gibi davranmış iıe de lerle telif etmek güçtür. Londra, 16 (A.A) - Krala 
biç bir sfü; söylemeden yoluna Diğer bazı kimselerin nak- karşı yapılan suikasd hadise· 
devam etmiştir. Bukingham lettik1erine göre, kral mütea· sinde hazır bulunmuş olanların 
............... •••••••• • • •••••••• • •••• • ............ •• •••• •••• •• ••• • • • ••• • • •••• • • •• ••• • • hepsi de mütearrızın ruvelverini 

.... Çeşme ılıcalarında ·~ kralın atına dokundurmuş oldu-
,- ' ğunu ve atın şaha kalktığını 

Rasim Palas 20 hazirandan söylemektedirler. Bu esnada 
kral orkasına dönüp bakmış ve 

itibaren açılmıştır mütearrızın bir polis tarafından 
Uzun zamandanberi hazırlıkları devam eden Çeşme plaj yakalandığını görmüştür. 

ve kaplıcalarındaki RASiM PALAS OteH bu hafta Çekos)ovakyada 
cumartesi günü açılacaktır. 

ı ] k Prağ, 17 (Ö.R) - Çekoslo~ 
Tabi dot yeıne { er ço enf esvc çok ucuzdur vak ya hariciye nazırı Krofta 

Akdenizin emsalsiz kıyılarına kavuşmak için hafta tatil· Avusturva - Almanya anlaşma-
lerinizi çeşme plajlarında geçiriniz. Kafanızı burada dinlen- sından ileri gelen vaziyet hak· 
diriniz. Sıbhatmızı buradn koruyunuz. kında bir nutuk söyliyerek 
DIKKA T : On günden fazla ka- şimdiki vaziyette bu anlaşma-
) ki •• h l J nın merkezi Avrupaya muvak-

a ac ara mu im tenzi at yapı ır: kat bir sükunet temin edebi-
Jeceğini söylemiştir. 

Yeni Rus kadını 
Yeni Ana yasada kadınla erkek 
arasında hiç bir fark gözetilmiyecek 

Bil'akis çalışarak 
büyük imtiyazlar 

hayatını temin eden analara 
temin edilecektir ve haklar 

Moskova (Tass)- Sovyetler 
birliği siyasa projesinin 122 inci 
maddesi, kadın ile erkek ara
sında Sovyetler birliğinde eko
nomik, sosyal, kültürel ve siya
sal alanlarda tam bir müsavat 
bulunduğunu bildirmektedir.Bu 
suretle, esasen inkılaptan beri 
mevcut bir vakıa, bu madde 
ile teyit edilmiş olmaktadır. 

Filhakika, Sovyetler birli
ğinde gerek kültür gerek 
ekonomi alanlarında kadının, 
faal unsur sıfatıyle, mev
ki ve oynadığı rol çok 
büyüktür. Yalnız son a]tı yıl 

içinde endüstride, nakliyatta, 
sovkhazlarda, traktör istasyon
hrında, ticarette, kültür mü
esseselerinde ve daha sair 
bunlara mümasil yerlerde ça
lışan kadınların adedi dört bu
çuk milyona yükselmiştir. Ka· 
dınlar, şimdi, Sovyetler birliğin
de çalışan insanların iiçte birini 
teşkil eylemektedirler. 

Enc\üstride çalışan kadınlar, 
bütün işçilerin hemen hemen 
yüzde 40 ına varmışlardır. 
Sovkhozlarda, gerek idari ge
rek fili ziraat alanlarında çalı
şan kadınların nisbeti yüzde 
27, nakliyatta çahşanlannki 
yüzde 16,6, ticarette şahşan
larınki yüzde 39 dur. Bilhassa 
Sovyet devlet müesseselerinde 
kadınlara verilen mevki çok 
geniştir; bu müesseselerde ka
dınlar, çalışanların hemen he
men yarısını, kat'i surette yüz
de 48,8 ini, teşkil eylemekte
dirler. 

Kadınların mutlak ıurette 
ekseriyeti haiz bulundukları iş 
alanları da vardır. Netekim, 
mensucat fabrikalarında kadın
ların da nisbeti yüzde 70, dikiş 
endüstrisinde yiizde 80, triko
tajda yüzde 84,6 dır. 

Sigara fabrikalarında çalışan 
kadınların nisbeti ise yüzde 63 
tür. Ayrıca maarif alanında 

çalışanların yüzde 71 nden faz· 
lası ve sıhhat koruma alanında 
çalışanların da yüzde 60 a ya
kınını kadınlar teşkil eylemek
dir. 

Umumi surette bütün Sov
yetler birliğinde iş alanında 

kadının faal mevkii bu büyük 
nisbette iken, hususi surette 
memleketin ayrı ayrı mıntaka
larında da büyük bir hızla 

ilerlemektedir. Sovyetler birli
ğine dahil milli cumuriyetlerde 
de karşılaşılan nisbeten faz
laca güçlüklere rağmen, bu 
alanda gene çok mühim 
terakkiler elde edilmiştir. Ne
tekim, Özbekistanda endüstri 
alanında faal ıurette çalışan 
kadın1ann nisbeti yüzde 37, 
Tatarlar arasında yüzde 33, 
Kalmuklar arasında vüzde 31, 
Asetinler arasında da yüzde 
24,6 dır . 

Ücret halısında kadın ile 
erkek arasında hiçbir fark gö· 

,~nı;=;~ 
lznıir halkevinden: 

N Evimiz kitapsarayını zen
~ ginleştirmek için lzmirde ve 
~ Istanbulda çıkan eski devre 

aid butün gazete ve dergi
~ ]erin kolleksiyonJarını satın :-..i 

N alacağız. Ellerinde bu çeşid 
kolleksiyonları bulunub da 

' satmak isti yenlerin Halk evine 
~ başvuımaları ri(S_6)ıun3~'6 ~ r~~~nvnJ 

zetilmemekte ve kadınlar ay· 
rıca, ana sıfatıyla, çalışmala

rında birçok hususi imtiyaz
lardan istifade eyl~mektedirler. 

EKONOMİ 
1936 yılının ilk dört ayı 

içindeki Sovyet endüstrisi is-

dir. Hafif endüstrideki fazlalık 
ise bu dört ay içinde yüzde 
28,8 dir. 

Endüstri istihsali alanında 
bu büyük yükseliş, en başta 

Stakanov hareketi ile müterafik 
olarak, iş veriminin ve işte 

Oe(en hafta Moskovada yapılan resmi geçitte kadm spoıcular 
tihsali, geçen yılın aynı ayla- rasyonel hareketin fazlalaşma• 
rına nazaran, umumiyet itiba- siyle alakadardır. 
riyle, yüzde 32 nisbetinde bir Gene bu faaliyet neticesi 
fazlalık göstermiştir. Endüstri- olarak çalışanların adedi de 
deki bu faaliyet kısım kısım fazlalaşmıştır. Mesela ağır en

düstri müesseselarinde iş gö· 
renlerin adedi geçen yılın ilk 
dört ayına nazaran bu yılın 
aynı dört ayı içinde yüzde 6.6 
nisbetinde daha çoktur. 

nazari dikkate alınırsa, istih-
1al vasıtaları istihsalinde faz
lalık yüzde 36,5 dur. istihlak 
eşyası istihsalinde fazlalık yüzde 
45, memleket dahilinde pera• 
kende eşya devrinde ise yüzde 
31 dir. Endüstrinin bu genişliyen 

Geçen yıla nisbetle yükseliş faaliyeti mesai ücretleri üze-
bareminde en başta, yüzde rinde de tesirini göstermekten 
28,1 fazlalıkla ağır endüstri, hali kalmamış ve bu ücretler 
ikinci mevkide yüzde 32,9 faz- vasati olarak yüzde 17,5 nis· 
lıkla gıdai endüstri gelmekte- betinde büyümUştür. 

••••• •• 

Olii olarak bulunan F at-
mayı kim öldürdü ? 

C~nayet o kadar mahirane işlenmiştir 
ki hiç bir iz elde edilemiyor 

Burnova nahiyesinin Uzun
dere köyünde bir bağda Kır

mızı Ali kızı ve Süleyman ka-
rısı F atmanın öldürülmüş oldu
ğunu dün yazmıştık. Adliyece 
derhal tahkikata girişilmiı 
ve Fatmanın katilinin meydana 
çıkarılması için tedbirler alın
mıştır. 

Tahkikata göre Fatma, kö
ye on dakika uzaktaki bağın
da bayıt dallarından yaptırdığı 
bir çardakta oturuyordu. Ge· 
celeri bağa çakal ve sair hayvan
ların gelip zarar yapmaması için 
geceleri de bağda kalıyordu. 

Köylüler sabahleyin cesedini 
kan içinde ve çardağın altında 
bulmuşlardır. Fatmanın sol çe
ne~ ile burnunda iki derin 
yara vardı. Bu yaraların taban
ca kurşunu yarası olduğu zan· 
nedilmiş, hatta vücudundaki 
kanlardan göğsünde de yara 
bulunduğu zannedilmişti. Fakat 
doktor tarafından yapılan mua
yenesinde çenede ve burundaki 
yaraların bıçak yarası olduğu 

ve öJümü intaç ettiği anlaşıl· 
mıştır. 

Ortada cinayete ait en ufak 
bir iz ve delil bile yoktur. Ka· 
til izini baybetmekte ve ortada 
delil b,rakmamakta hakikaten 
meharet göstermiştir. 

Tahkikata el koymuş olan 
müddeiumumi muavini Mümtaı 
Yılmaz köyden yaptığı tahki· 
katta ihtiyar bir kadın olan 
F atmanın varlıklı olduğunu ve 
bir çok akrabası bulunduğu· 

nu tesbjt etmiştir . Fatma
nın parasına tama edilerek 
öldürülmüş olması ihtimal 
haricindedir . Çünki pa· 
rası yanında değildi. Bütün 
köylüler kendisini çok severdi. 
Çünki Fatma gelirinin mühim 
bir kısmını fakir köylüye ver· 
mekte ve hayır işlerine sarf 
etmekte bulunuyordu. 

Vakayı gören kimse yoktur. 
Yalnız Fatmanın akşamlayın 
çardağında bağ komşusu olan 
Küçük adındaki kadınla karan"' 
hk basıncaya kadar birlikte 



AŞK~~~~~I 
YAZAN : MIŞEL ZEV&KO _,_ 
Mareşal dö Damoyili kaibİllİ 

taluşturan intikam ateşiyle 
P•dayanlara mlitbit bir d•be 
İllılirme'k ve Valova hanedanı 
Jıerine Loren hanedanın' kraHık 
talabna çıkarmak için lual do
kuzuncu Şart ile kardeşi Hanri 
Dan~o'nun hayatlarına son ver• 
-k yolunda tertibatla meşgul 
•akahm. 

A,.. mretAe Fraasowa d& 
Lnmoranliyi deliren biçare 
bdmla kw Llii&'i tle tekrar 
ele almak ._. ~enia ea
_.e.gi& lsareketleriae bir pz 
ltalm. 

Krm .. ,... -- ---
.... v• .-. "' ·ı•••• 
Is lal ---. pili secı b 
-t a-••• knlic • Jmi 
• ., lııljlk •Dlzczmz•• 
br ''hn ,.... ...... iki 
.. gmia ....... ,..., ... . 
............ ~ blpat 
.. raldm - bin ... P..-. 
timdild ticaHt ••••- .,._ 

... daim ··MM- ... di -

..... Sor, &iDel, 4izeki ao• 
blclarile çevrilen H Jp.,.. 
labaı sokağına ... , ..... smiı 
... .,. •ıı, ..... ,,. ~ 
llir ...., brc1waıfbrw ıc.te
rin bu saraJlll bahç•inde bia
lerce balaçevmlar çahpwmJf: 
ltalyaya karşı beslediii teıaa.
ıür hislerini tatmin için de itli .. 
yiik fedakirhkla* lmoa n 
portakal ağaçlMI dol&larm.,._ 
Eilenceye dlfldla .. bu ka
dua Luvr S8AJ1 hılik.....tinde
ki babçeainia llir klıı ke ele 
kale tekinde bir ._ diktir· 
mqti. 1'le karmilddan yaramk 
Uerlrea 9'1pler -. kaleye 
doğru giai,._da. 

pn l>u ayak sesi; Alis Da 
Ltk• zi1arel edecek aa..a 
ai&Wi. 

Kraliçe mazgal deliğinden 
bu adamın kim olduğunu •ör
mete 'alıtıyordu. Karanhk o 
kadar zifiri idiki iliç bir teY 
görmek imkiaı yoldu. Bu .. i 
vaziyetlerde lıafireler gizleri 
yerme kuJaldanaa kullaadaldan 
içİll kraliçe de aefeı almaktan 
çekinerek bütün dikkat keail
mifti. 

Rojiyeri ki• bilir lwlsi ltir 
~ dllt8nceaia tetiri altuada kra
~eyi ba clikkattm a,.,..k 
İatemİf Te ayak ...__. .,. 

bldaa ~ ait oLhap.o 
,. .. wle .a,lemifti. K'atrin 
4iflerilli parclatuak kml.imı 
H·11ttiıımek ml•em.i ipretle 
tekrar -••ta dawet etti. 

Ro.ii.rerüda lteai _,,..,. el
•Ufba. Sokakta ,...,_ kim
.. ıer flipheıiz keadileriaia ta
raısud edildiklerinden asla ha
itwdar .... ı.....,orlardt. Kule
- N 9eme11 delitJa yata.na
• 4urJlular. 

Kraliçenin kulağ1na titrek 
bir .._. .... ıu cümleri ge
linli ı 

- Ynk.. 191ıll,etiaizi bo
t"ada bekHyorum. Ayni zaman
da hem Traveıen de Uhaş so• 
kapı tarassut ediyorum. Hiç 
Wr kimse elimden kurtularak 
Jeti kapıya gelemez. Bu hu
wsta Wiyyen emin olabilir· 
siniz. 

Buna ltir kadın sesi cevab 
-werdi: 

- Hiçbir ıeyden kın-kum 
yok Lmtl 

Siyahı.. •ı '*'""olan kra
liçe Katerba • 1 acdm Re
jiyeri k~lll nlbetçilree ga .. 

Ayni zamanda bu g6rüşme• 
~ 11iden Rojiyeri.,.-• ".,. 
met'ek mınldanclı: 

- Deoda!. 
'- rden kule1e kadar ıeldi· 
ı.. lliaeccimia cebinden çı
br f'i' wlıtarJa k8pafl açarak 
İleri.-.... Bıuda ,.W.lan 
..... ~-diiltJiDllr, Wrteık 
llM ft Ustl kapı.ta _.. Wr 
- ._..ş.ldeu Wr •s11ut 
h ·111 Uli. faks ...... ..._. 
le ,....,.a.k teıtibab ... .... 

Katerin yine ık•diaine sus
masını ihtar etti. 1Coat dö Ma· 
riyakın (Deodftlll) seai işiti
liyordu: 

- işte ...-.m kapı bt1dur. 
Bahçenin jcerisinde ~ir aydın
Wl var .. Aliı tezker~llizi aldığı 
icia ıliplaesiz sizi beklyor. Ah 
-aml h.,.,.._ _...._ Var-

"neli, Lamt ..... W· 1~·----------q•• ___ ,.. ... ti ..... 

y ..... , 
ltalya ve Çanakkale Tirede 

İçki yüzünden iki 
kişi yaralandı Bir Italyan dıplomah Boğa~ lar 
TtNde içW ,cizüe•ea bir ci

nayet olmuş, biri ağır, biri 
hafif olmak üzere iki kişi ya
ralanmıştır. 

nasıl tahlil ediyor? • • • 
JŞIDl 

/iatvan hatb gtmi/Ninden bili 

Tir.eaia Yakalı Mustafaya 
..W ılıllik.. fabrikasında ame· 
_._ fuair.I çakır Hüseyin 
iç1d 19e ........ den Ödemişli 
Hrran .... 14amdiyi bıçakla 
k•l"\l••eo " ... , ıdan ağır 
•UNlie ~•rala ... ft.,._ndan 
l>ajıssakı.ın.•• .... 

(Bir /ta/van ditJlomah tıu11fın- ltalya yarun ada11, Akde· ı langıcm.. btt eden ibtiraz 
ilan) ka~yle R111nada Mı,. VJ.. mz·ia ortallllda olan ltir ada- kayı~ Wldir1Bi4tir. Bu iti· 
ner Savtung- gazetesi.ne ytU:llifltJr, dır ki, onun mukadderab Ok- barla, Montrl'411D Yer.eceği n• 

1alyaya karp ta.tôik edilen 

BUPdN· lr•*• l.Wtthir& 
llehme~ de llı• .. ı ... t.-fif 
s~* ,, ... ~ .... 

zecri tedbirler Milletler cemi- ranos'un bu bma ile pk sıkı tic:eyi, o. Akdenbde takınacağı 
bir suretto baiI•. t.nın bn,tk JNr a.- i1PJ. 

V -Ntu lzm,W '1lemleket 
hastaDNilae ~ifleqlir. 

yetiaia M&mbJui tar.llıadaa Akdeaıiz. JtaJ,a iciııa. 18giliz· elacak olan Mıta.dl llir Wl1 1-
kaldırılda ve hu karana aet• ler için .Wup cilııi p1aıs len geçirecektir. 

'f ....,_. Jatlı•laaar• adli,_,. .,..., . 
niade. lta'*Mlll mlltterek me-- elıemmipetll bir ppı 4ejl, ..... ,..... ................... 

saiye geri 4in•e1•i c4k"1ti- .emleket .e miletia içine Kolera Sal' 
propaganda• 

recek her haogi bir aertlikten 
çekiail& Halbald. zeed t~dl.ir itJemit bw 4la1at .. ...,,.dm. 
politiu.nm tatbitıciai ghea l..pff re11111 7'z ,ılda fa.ıla *• bei'uJaıo •liea:dı'ılli, Ca· 
altua .Wak için, l.giltflNIÜe ukkalenin Akdeaiı: .,..ziyetin-
F..-u •e Ak4elrizde ktyılan ~ stratejik ehamWJ.elini 0 
olaa deYletlerle yapmtt olduğa lladar .a,dmlattı ki, b• t.pusta 
askeri anlapıataT, Milletter ce· fazla .Oylımeje lizum bile 
miyelin' ini banfhncı jestine poktur,. 
btr ay\urıiık teşkil etmektedir. Kurapatkin'ie Çarlık Ruıya• 

Her ne kadar bu tıenel kur• •nın GeliboJa hakkındaki e..ı. 
may anlapaaJarı. Millet1v ce- lerini ifada .eltili ,_ ...,._. 
miyeti tarafJndu yapbrılmaıımt •CJlk deaideu ~ k#ıı-
ve muhtelif dovle~ia keadi ....... .J- Iaı=ksss-in alıikall .. 
aıalamula .ald.Jdaa ~ ...--"" ~ 
ifade etmekte buJuamU1• a.. demek oluyorsa, bugünkn ..... 
'-lar• p1nıı zecri tedWr ..po-- de Soyvetler ltiıfiğinin d0Daıı
itika11 bir w ve mahiyet •Hiyle Akdem~e ist:ectlii ri• 
vermekte idi. Bu itibarla. haklı iti taaftk.t .ttlkte11 ...,., hl
ollıf'llk, Akc1eaiz a~•llllD oı•• •arw 4ıa1teca her._ 
es• ba,kun4• zecri UdWlerie ICa...deaize 98klel. .. ~ ..,... 

lannı bOytık bir dikkatle ta"ih 
birlikte •ona ermesi bekleee- edea ltalra d.a .,., alikarı _. 
bilirıi. Fakat '6yle g6rftl1Jor ld, 

zecri te9bir4er aııldtktan '8onra ·~=-~1atı 12 a4a •• Ro
da, -inandan bayle giicliJecek dos'un yakm1ığı veba adalann 
olaıı Akdeniz .politik .. ınc!a, 
deıletlcviu aJau,. olduw.n, bu doğu Afrikası yolun• koru•lk 
tec:lbb:Jerin ..._. diye Jı.U•m•· .. h•••• çok •'I 1 tnı ••
mau istenauktedir. lan, .... r m•liı n'": fı :11.a-

S-dan Mlayıdırk.;. 4>uıtaa- ra için olan ehemmiyetini ;Ytlk-
birlıerdt:, A&tleDiz jyy_...d.a eeltmekttdir.. 
antiitalyan politikanın des•- Sırf e....._. •.W,.ti olan 
-~ ltaı,. bnka.ıeU. .,,_ ltoiıulu' • ., .. .-. Wle 
ip. aezeUet ifade eden bn- ltaJya .isin eb•m7eti pek tM 
kDmleri ibtiu eöiii misWd:p ltn,iktiir.. 
Akd_. mN•l•l•;p;p 116- IYlp, iki buçuk milJ• tolli
de. ur.ak kalaeaktır. laıilter• llto iJ.,, boj'azlardaa lef• 
ile ,,._ llihtW c 1 .,.. ......... - 11.,..a. ..... 

lskenderiyede Köylere kadar 
•ineme gldeeetl 

böyle birşey yok Seifık bakanfftl, A•erike-
Kahire 17 (Ö.R) _ 5ar\ıoş ... oto..wl .. toru ile veJ'l 

•küaülft'r tle iılir• Wr ..._ Wr gemidnln beceı'ikstzce ba-
... ··kirMi •ıtint•rktı-.. rek.-ıaıt tmıa~r ' t.lle...-

mv,t• •"•iw · · · .,, • ·- Mıkioo .ilo bcrabu ijm1.. .-.., a. •4am muayeneye ta1>t ta- 1't'111at "ft ter'Myevt me.ztll. 
Wmut ve neticede k•ra mü- üzerinde, yüz muhtelif film sa-
al>ı olmadığ'ı anlaJlfQNIW. Bu bn ahnmışbr. Bakanlık, elinde 
.. etle 11Qaa4eriyede kolera mevcud bulunan 15 - 1' udar 
ulgını _.işsliMa J.erJiz ol- filmi, şimdiye W., .-k 
~. ta"--kka ... -:..~r. ..,... ~,,.. ... ~.... sineması olan ;pl»r .-e k ...... 

L•t • f fara gönder~~-) VJDO Halka, tat.be -,. askere 
~o d gösterilen ve bu sur~ sağbk 
U YafJD3 gİfı İ propagandası .ifjerinde kulla· 

Montr&, 17 {Ô.R) - Sugün nalan filmlerin nlfe ı a ua 
S.vyet baıt delegesi Ye hariciye ynzde 80 ini btmnaıran köy· 
llelk komiseri LitviDGf ..,, ı ı.. sN• göndermek lüzu· 
rawına ıll'mittir. .Bo münase- ...... ier.-.eri tak.dir .Oea 
... tle kenaishae birçok hariciye Slhhat bak•nllğl. ba ,.a.rt.Uif 
naz..ıanadaa tebrik telgr.afien ..... -•-=-· .Ü. .mibim lıııit ihli•a 
~. B"clw era_. -~ .,-
tlifiCl'''io111~i.t •t_.,...,.. kaqalıq .bitl•meltgdır. 
aıllli reisi 'Stalinin de tei>ıik V uife ile k&ylere giden mi· 
Wgrafı vardır. cadele ve hükumet doktorlan 

ngiliz gemileri .. ...-.,ema.. 1fakWrperdeyi 
Cı•ıJPl'n ... 17 .0.JU-U. .......... ..,..,n tenvir edecek 

"- 4aa•, eteme\11&111 ...W.man4a 1>u1unan bltthı harp 
ıemileri lns'lt...,. ~kıd ~ ile kola,a .,_bilecektir • 
etmiflerdir. Otomo1>il lt1em1yen yerlerde 

................... w.. ,. • ....,. INaMıtuıe .. r:. fW .,. ..... yl..,..._ se~ mikdarı vbrıJacak olan 
Çorakkapı Kesner 10ka;Jnda tM.l&ıiıa .,.ın4a ,.ııirler hal· 

Mehmet oğla Y-radb Osman kıpı "' ıaaüt&J> tel,.WrriPi 
sarhoı olarak evine gelmiş ve 
WıaıWr ..a-Bı8l1• b ır ~ ~llka1-ndaı-an ijretici •ahiyt.l-

.-. te o1an1an da v.,.clar. 
c:iJ~Ji dljmnı ... "-NM•,. OHz .e ftlm1ena lnagln1eı-8- laerkes laava almak icin ,.,s' ı cam+. Falaıt lıllW

katta bu defip vazifesi ıu 141; 

nill w ıdelılatı.i eld idu.., maktadır. Ondan sonra .epice 
d..11-ın. .. .gtiade AWeni.a. farkla w Wr m1ly• te.ılatıe 
blk&. •en 4a&ıud .......... le lngiltere fkinci, ondan -
te1nnll Awapa Taziyeti kerin· •a Y•ı•ht.n lfhcl ı--k-

• ı rı n ıf• de de kati bir tesir yapacaktır. ledir. 
Yapdan Sab,ıar Montr& 'k09lferansma ı,tirlk ltaS,a•• l>otallH8.iıi bu 

a&ttlrmek istemiştir. Kadın de gelmest i>ektenme1rtectir. 

gibDedijindea ıel küreji ize· ~---------• 
Hafiye kadım gaz attmda 

bdmap memur olan ihtiyar 
lAra bu -dal' delik Yaııtasiie 
Rojiyeri ile de muhabere eder
di. Alis Dö LUks' de npotla
nnı, kraliçenin etine, h :cle1ik· 
len atmak suretile, gön4erirdi. 
Netekim içeri giratkleri zaman 
k.aterin Loramn attJiı ıu tez
kereyi ba!4u: 
... «W ............ . 

Aliı çak ••• bir si,.ret 
lrabul edecektir. Y aı-111 bu lau
-ta size yeni 'haberler vere· 

eceğim!" 
Rojiyeri kraliçeden bir tfik 

mak için izin 1steai. Fakat 
Lterin kuleye doğra yaklaŞAn 
llir ayak .aesi ifittijinc\eın de· 
.. rli bir a•il poliı .Pili .ilatipHı 
lavranmağı terem ed.uek elile 
•aeocime •uama ... ibtar .etti. 
O tabmia eylemişti ki yaWa-
._.,,. ·--· 4WW 

rııt.ıvp keeaftllkıten ...,. 4'e 
kadının kalkıp bağına d6ndiiğü 
le.bit ok1nmuştur. Fatmanın ba
llDdaki takkesinde bir çok 
IİJıaet altınları vardır. BunlBI' 
da almmrmpır. Tawakata sö· 
re katil, bu ziynet altınlarını 

F91nı,.... •rlmtla tı.luedui• 
"'-'• ,almak -illeaıit fakat 
F..._ .,...,.k lceadiaioi P-
tlııce yaka.anarak hepse gir
~ek için Fatmayı b15akla-

~ etmek kaıanıu ver.mek. 1ta1ıa •enfaallao dolayJıiy~, hapiz 
.Oıılllll için de ko1ay otmB1D1şbr; çiinkn ıazetelerinüa saadıku ıibi, 

Çu. Alaa Fiat '*-inkll eüııcle Akdeniaıleki ltaly~ bejazl11 kollfer-ı-
71,S Alfoti W. 9 58 9 Si aumfutlc.d, ltaly.a lwlar ıbily.tlk 11111 dikt.t'1a1 imzalqar.aık iuvib 
2' i &.la ' 25 9 25 a.\oiyn bulu .bir tWod wJct edeceği da,IDiiılanu. 
ıa ....- z w. a ıs ıo yoldur~ ıtaı1.a 8ıba kuf ..... ı.ıt· 
13 K ~.._ -9 ~ 9 50 5iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillili.._ ... liiiliiiii_..liiiiii.-.lliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiil---liiiiiiiiiiiliiii-

l 23,S YıeWa 
53QB()j F..ald .... , 
net'J6,S U• ni satış 

Z 1 lre 
,... Ciui 
916 f5uğday 

50 Aı-pa -
.6 so 
1 50 

V.at 
7 
3 50 

Düzeltme 
Gaze1emisin 14 temmuz 936 

tarib ye '9293 numaralı nushası 
B nci sayfasının 1 ve 2 aci sü· 
t.mlanndaki Jjre .Şaı8aylığı· 
n111 2 kalem malzeme iliuının 
4 ncU madM.i ..Jao ( ınalıeme 
liateleııile ıartaameleri bedelsiz 
........ ,. r' 7 Nrilectık

tir) cüml~i de dizilmesi lizıaı· 
2e1irken sehven konmamış ol-
11ujlmdıuı Js.eyf;)d .diulliir .. 

U7ktıııu ~ak .ağrm•• 
Balu:ibaba pwkada kanepe 

üzeriRde •1-akta .im IJrlalı 
Hn.e,- eiha th11t.ı#a 1-11 
wwna 4'..,.dutv • iPnde 
ilaıı •alralan -ile G&ıt irm1 
bunm. mehle sll'll••+-1 

lddia e1ıcaı~en ub1dklıta 
"-t1-ı,amasbr. 

R 

A 
D 
y 

o 
M 
u 

Çirrnkü Rad101in djŞeri temiz1e.r, be1azlatır, onla -
ı-a .sağlamlık verir, Diş et.lerJni lwvve.tıe.dirir .. 

............................................................ .,...~ ..................... -& i Fakat günde iki defa kullanmak pıtilej 

rindeD sakı Ue ajır •urett.e 
yaraladığındJln yJikalanmııbr • 

lzmlr Slcllıl Ticaret 
••••rJ.,..um 

lıaird. SeJriU Jıaada lD -
marada yer ı:uahudleri üzedne 
ticaret ve komisyonculuk 
Aiasonyalı Aikoç olfu Nus
ret unvanı altında yapmakta 
ika bu ~erre ftusret Aikoç 
uaı •••• •ı• el•utunıee "1btı 
,..ı Ti....t ..... a•Ttearet 'ka-

- .......... ·- llieilia 
1767n•••u ,._ • t-al 
ediWW .illa aı • ...,# 

!!17 

• Keı•••• .. ada ., 
aum•ıdı bertldil ••"• ~e 
.maha.lllle.r G:ıerine tk.ar,t ve 
lcomisypnculu'k 'Por~alıa5la 
Mebme4 'Nazmi unvaoı altıo4a 
yapmakta iken bu kere lddı· 
me4 ttortakat UDYamnı •• , 
eıt•at•adn ~ ,eet ~ 
-..w ticaret haıu11tt1 ... ..._ 
ieıiDe .._. eidlin 11'5 •-,. 
..... a ık.,.cl ...... .lidili 
.. o ..... 

a~SAM .. DEKORA TÖR 

l<adriJ\t.aoıalveŞ~ 
fSTA.MtUL YE P110NIH GOZEL iA~4flA.a 

AXADEUISIW>EN .MEZUN 

iNŞAAT. DEKORASYON. BOYA VE BOTUN 
ft:StSA Tt «At!UL EDEft. 
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Sahife • 1 

c 
-~ ......................................... ,.. ' 

- Anneciğim, neye beyhude baş ağrısı 
çekiyorsun ? Bir kaşe 

GB i PiN 
Al da hemen kurtul! 

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

Daimon cep vantilatörleri 

En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille işler 

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

cebinde taşır. Herkesin yanında bulunması 
lazım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 Ödemişli 

Türkiye Ziraat bankası 
Müfettiş namzedliği ve şef namzed

liği müsabaka imtihan1 
Türkiye Ziraat bankasından : 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 

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

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

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

bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar yol paraları veri

lerek Ankaraya getirilib sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

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

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 

imtihanına girecek ve kaıanılırsa 175 lira aylakla müfettişliğe 
geçirileceklerdir. Ankarada umum müdürlük servislerinde çahş-

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

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

6 - istekliler aranılan belgeleri bir mektubla en son 27-7-36 
pazartesi günü akşamına kadar Ankara Ziraat bankası teftiş 

heyeti müdürlüğüne göndermek veya vermek suretiyle müracaat 
etmiş bulunmalıdırlar. 

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

lzmir liman işleri idaresinden: 
Bin beşyüz m ... tre mikap azmanın ruhsatiyesi idare tarafında~ 

alınmış olan Gediz kazası dahilinde Karapınar ormanından ida

recec verilecek eb'ada göre k~silerek dört köşe baltalığı yapıl

ması ve lzmirdeki tersanemiz anbauna teslim edilmesi eksiltmeye 
konulmuştur. 

23 Temmuz 936 tarihinde idaremiz Şefler encümeninde oksilt

nıe ve ihalesi yapılacaktır. T alipol;mların 2250 lira teminat akçesi 

veya ayni mikarda milli bir banka teminat mektubuyla 23 Tem
muz 936 Perşembe gilnü saat 15 de encnmenimize, izahat almak 

ve ıartnameyi görme istiyenlerin de o güne kadar le.Yazım şefli-
ij'ne milracaatları ilin o!onur. 17-18 2198 (1484) 

YENi A&IR 

Doktor - Operatör 

Arif N. Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

HastaJaranı pazardan başka 
her gün ikinci Beyler sokağı 
Müzayede salonu karşısında 
78 numarala muayenehane
sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

H.3 ( 979) 

Doktor 

Kemal a~ir . 
.:> 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane: ikinci Bey.: 

Ier sokağı 65. Tel. 3956 
Evi: Köprü \"apur iıkelesi 

Berat aparbmanı No. 6 
Ev, Telefon No. 2545 

., ..... lm:i ..... .-.. -. ... 

K• Jk 1 Kına Kına 
ına O cevheridir. 

lzmlr beledlyeslndenı 
- Beher metre murabbaı 

yt\z yirmi beş kuruştan tiç ytlz 
kırk dokuz lira altı kuruş be
deli muhammenfe 58 sayılı ada-
nın 279,25 metre murabbaın
daki 8 sayılı arsası baş kitip-
tiplikteki şartname veçhile 
28-7-936 aala günü saat on al-
tıda açık artırma ile ihale edi
lecektir. lştirak için yirmi altı 

buçuk liralık muvakkat teminat 
makbuzile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

12-14·18-31 2139 (1451) 
- Eşrefpaşa damlacık cad

desinde ikiçeşmelikte ber-
berler sokağına kadar kanaH.
zasyon yapılması işi 24-7-936 
cuma günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
işin bedeli k 0 şfi bin yüz yirmi 
beş liradır. Keşif ve şartname
sini görmek üzere baş mühen
disliğe, iştirak için seksen dört 
buçuk liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka. teminat · 
mektubu ile söylenen gün ve · 
saatta encümene gelinir. 

8-11-14-18 (1418) 
- Şükrü K~ya bulvarının 

Tevfik Rüştü Aras caddesi 
ağzından itfaiye santral bina
sına kadar olan parçanın beş 
metre genişli~iodeki bir taraf 
yolunun adi döşeme ile dö-
şenmesi işi başkatiplikteki kesif 
ve şartname veçhile 28-7-936 
salı günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
işin bedel keşfi dokuz yüz üç 
liradır. iştirak için altmış sekiz 

lştihasızlıkta, zaiflikte, sıra- liralık muvakkat teminat mak-
cada, eski sıtmada bire 
birdir. buzuyle söylenen gün ve saatte 

'7..7/.7-7.ZZZZ/.L"//ZfL/LELZrD encümene gelinir. 

Hazım Hapları: 11-14-18-21 <1447) 2129 
Bir tanesi inkıbazlarda linet Cinsi mikdarı bedeli 
verir. Üç tanesi müshildir. lira 

Kulak civatası 3000adet 210 
Hazım bozukluğunda hazmı Kapak civatası 1500 ,, 45 
tashih eder. 
Her ~czaneden isteyiniz Civata 1000 ,, 35 

•-----------.. Teker civatası 4000 70 " ___ .. m1-.ım:ı1m1a- • Hamut demiri 50 " 45 

DOKTOR 

Hulüsi (rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) 

• 111 
Doktor - ()peratör 

Yusuf Ziya 
ÜSTÜN 
Merkez hastanesi doğum 

ve kadm hastalıklara 

cerrahi mütehassısı 

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

m
uayenehane 3686 

TELEFON Evi 3909 
ıhhat Evi 2974 

H.3 (978) • • Türkofis lımir 
şubesinden: 

Fuarda inşa edilecek oJan 
(2743,49) lira bedeli keşifli 
Trakya paviyonu 25 Temmuz 
936 Cumartesi günü saat 16 
da açık eksiltme ile Türkofis 
müdürlüğünce ihale edilecektir. 
istekliler şartname, keşifname 
ve projeyi lzmir Türkofis mü
dürlüğüne müracaatla gör~bi
lirler. Bu iş için (205,77) lira
lık muvakkat teminat akçesi 
yatırmak veya bu mıktarda 
DevJetçe tanınmış muteber 
bankaların teminat mektubunu 
vermek lazımdır. Taliplerin eh
liyeti fenniye vesikalarile bir
likte söylenen gün ve saatte 
müracaatları ilin olunur. 

10-18 2086 (100) 

Fırça 50 ,, 25 
Kaşağı 50 ,, 7 
Kantarma 35 " 14 
Yarım ince somun 200 kilo 80 
Somun SX8 400 ,, 160 
Üç çeyrek somun 200 ,, 80 
Rondela 5X8 500 ,, 200 
Çivi sekiz ve beş 400 ,, 70 
santimlik 
Galvanizli saç 300 " 61,50 

1102.so 
Yukarıda cins ve mıktarile 

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

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

391, 70 metre murabbaındaki 
17 sayılı arsası beher metre 
murabbaı 200 kuruştan 783 
lira 40 kuruş bedeli muham-
menle başkatiplikteki şartname 
veçhile 31-7-936 cuma günü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
elJi dokuz liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

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

3 - Senelik kirası yirmi beş 
lira bedeli muhammenli Kes
tane pazarında muraflar çarşı
sında 63 sayılı dükkanın bir 
seneJik kirası başkatiplikteki 
şartname veçhile 31-7-936 cu
ma günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için iki liralık muvhkkat 
teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatta encü
mene gelinir, 
14-18-21-25 2161 (1467)· 

Salihli Kµrşunlu Banyolari 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyett_edlr 

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

Fiyatlar : Banyo olmak üzere insan başına 

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

Müstecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi ve AH Balcı • KREM BALSAMIN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfeUerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoğlu Istanbul 

f ·ooyçe Oriyantbank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZ1'1iB 
MJO{KE~l : BKHJJ~ 

Almanyada J7a Şubesi Mevcuttur 
ISeı maye ve ilıtıyat akçesi 

165,000.000 lfavlı~mıHk 
'l'tirkıyeı..lo ~nlH~ltHı: l~'l.A~BUL \'O 1Z1\11H 

l\laıırdıı ~uhelerı: KAHIHE ve ISKltNl>EHIYE 
Her tilrlii banka moaıuel:'itnı ıfa vt• kalml eller 
c .t\L~t J\.~YAJ> .\ ewyahat, ıkaıufjı, tahsıl ve saıre ıçin 

ılıHn r;;eınıtl~ ın :OISTEH:\IAHI\ ~alılır > ( lı-1) 

Milii Emlak müdürlüğünden: 
Lira K. 

393 Karataş Halil Rifat paşa C. 54 taj No. Jı arsa 33 20 
394 " " u .. " 50 u " u 46 20 
395 u Hilal sokağında " 52 " •• u 33 20 
398 ikinci karantina lskP.le yokuşu ada 1729 ve 9 sayıla 49 50 

parselden müfrez arsa 
413 Darağaç Şehitler caddesilll-1ve113 taj No.h arsa 2655 33 
Yukarıda yazıla arsaların mülkiyetine haddi layıkiyle taiib zu

hur etmediğinden 13· 7·936 tarihinden itibaren 10 gün müddetle 
uzatılmasına karar verilmiştir. 

ihalesi 23 Temmuz 936 Perşembe günü saat 16 dır. 
Taliplerin milli emlak mlldilriyetine müracaatları. 

2184 (1489) 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru 13 tem· 

•azdan 18 temmuza kadar 
limanımızda olup Anven, Rot
tetdam, Amsterdam, Hamburg 
limanlan için yiik alacak tar. 

CERES vapuru 27 temmuzda 
gelip bir ağuato.ta Aa· 
ven, Rotterdam, Am.terdam 
ve Hamburg limanları için yük 
alacakhr. 
SVENSKA ORIENT Linien 
GOTLAND Motörü 20 Tem· 

muzda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhag, Dantzig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve lskandi· 
navya limanları için yük ala· 
caktır. 

V ASLAN D motlril 30 t«-m
muzda beklenmekte olup yü· 
künü tahliyeden sonra Rotter· 
dam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, Gotebur)I! 
Oslo ve lskandinaYya limanlan 
için yük alacakhr. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
ALBA JULIY A •aparu 30 

temmuzda gelip 1 Ağustosta 

Pire, Malta, Manily ve Bar
selona hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabal eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

nav!unlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabal etmez. 

Fazla tafsilit için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Paris fakiltesindea diplomalı 

nı, tablplerl 

Muzaffer. Eroğul 

N. V. 
W. F. H. Van l)er 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ANGORA vapuru 20 tem

muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar Anven, Rotterclam,Haa 
bmg ve Bremea fimanlanaa 
yük alacakhr. 

ACHAIA yapuru 31 tem· 
muzda bekleai1or. Hambarg Ye 
Anverstea ylk boşa.ltacakbr. 

CHIOS vapana 10 ağaatoda 
bekleniyor. 15 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yik a acaktar. 
~ 

Amerikan Export Lines 
EXMJSTER vapuru 31 tem• 

muzda bekleniyor .Nevyork içia 
yük alacakbr. 

•• ıxı •• 
Senice Maritim Roamaia 

Bugarest 
DUROSTOR vapuru 1 ağus

tosta bekleuiJor. 
Köstence, Sulina, Galas 

ve Galatz aktarması Belgrad, 
Noviaad, Budapest, llratialava, 
Viyana ve Linz için yük kabul 
edecektir. 
~ 

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

Badapeat 
BUDAPEST mot&il 28 tem· 

mazda bekleniyor. lake.deriye 
içia ylk alacaktır. 

DUNA motkl Danab liman• 
lan içia ,ak almak lbere 7 
ağustosa dofru beldmilmek
tedir. 

V apurlana isimleri, ge1me 
tarihleri ve nayla tarifeleri 
baklanda biç bir taablı&de gi
rifilmu. 

N. V. W. F. Huri Van Der 

z.e " Co. 
Birinci Kordon Telef• No. 

2007 - 2008 

lzmlr 81cHll Ticaret DK• 

' 
YElll ASIR 

Oliver Ve Şii. 
L\MıTET 

Vapur Acentası 
CENDEU HAN BiRiNCİ 

KORDON TEL 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

GRODNO vapuru 25 bazi· 
randa bekleamekte olup Londra 
ve H.U içi11 yik alacakbr. 

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda beklcnmekse olup Li· 
verpool ve Glasgov lciiı yük 
alacalı..hr. 

DRAGO vapura temmuz or-
talarında Lonclra, Hail ve An
versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra, ve Hull 
için yllk alacaktır. 

LESBIAN npura 15 tem
muzda Liverpool Ye Svansea· 
dan gelip yük çıkaracakbr. 

Deutsche Levante - Linie 
TOFIA Yapuru 25 haziran

da Hambmg, ve Bremendeo 

Doktor 

Fahri Işık 
tzmir Memleket Hutaneai 

Rontkea miltehuua11 
Her Nevi RONTKEN 

Muarenelerl 
Ve Elektn"k T edeaftleri 

Yürliyemiyen ve bilba11a 
RAŞiTiK çOC111dara Ultra • 
Viole tatl.k ve Roatkea 
ile KEL tedavileri 1apdar. 
ikinci Beyler sokak fırın 

kaqısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

gelip yük çıkaracaktır. 
NOT : Vürut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
ıuliyet kabul edilmez. 

...... , .............................................................. . 
• . 
• • . 
• • • • -• • • • • . • • • • • 

TAZE 1~EMiZ UCUZ 

IIAC 

HAMDİ NUZllET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Blylk Saıebçi oğl• hanı kar11smda 

• 

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

Akcijeri olmıJU her hay
vanı 6ldirea keskiıa Flitlerin 
pek çok çqitleri, afak bii· 
yik kubllarda, ıİfelerde ve 
cllkmea ehY• fiatla aatıhr. 

llewai geçmek üzere 
olu Ye hepinize lima naf
talİllİ almakta biraz aceJe 

Bu slzfft lcencl kat.hnnezdN', ara dlfterinızl 
lhmıl eldiniz. bunlara iyi bakmadınız, halbuki 

bunden deh• kolay bir şey yoktur, zara bu 

ihtiyacı temin edecek bir PERLOOENT en 

if' dİf MaCYIMI verdw . 

-·-.,,,, .. -e~~·"•""' t-~~,~ dA:· 
'!"'-rew4'fl..c o(.c-. ~~ ~ • ...;~. 

TURAN Fabrikalan mamalabdar. Aynı zamanda Tara 
tawalet sabunlanm, trq ubuau ve kremi ile gizellik krem· 
lerini kullaoanız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa· 
balar için lzmirde Sahhağa hanında amam acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat edinİL 

Posta Kut. 22• Telefon a• .. 

Menmemc 1 urbaylığından: 

Kemal ÇetindaA 
Hastalarını her gln sabah 

saat dokuzdan İ>qhyarak 
Beyler - Numaa ...ıe S. 21 
namralı muayeaehanderinde 
kabul ederler. 

murlulundan: 1 
Ha~an Nazmi (bay11n ticaret 

unvani7Je IDlirde s.lftli handa 
14 na:nanda yer mala.ileri 
ilzeriae kom;syoncaluk yapan 

ecl .• maz. 
Kullanışlı ve dayamkb FJit 

talambalan, sivrisinek mftca
delesi için her eyde balan-

1 - Bedi yeye ait T qham bi11U1 ketif ve projesi ...cilli•cıe 
sebze hiline ifrağ edileceğinde• icrası maktezi tamirat we inpab 
iti 1417/936 tarihinden itibaren 1S gün müddetle açak eksiltmeye 
konulmaştur. 

2 - Eksiltme işi 29-7-936 tarihine raıtlıyaa Çarp.aba giilll 
saat 15 de belediye dairesinde icra kılınacakbr. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar mcm!eket butaaeaiade 

Hasan Nazmi Ôzaya1nm işbu 
ticaret unvaaı ticaret kanununun 
hükümlerine g6re sicilin 1766 
numarasına kayıt ve tescil 
edildiği ilin olunur. 2218 (1491) 

• " ' ' - .• ' ' 1 
~ ' " . 

lzınirliler lstanbuldaoeredehuluşurlar 

Beyo~lunda Bristol otelinde 
~ -lıı-

Sirkecid:.Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en aki otelci 
olan •e llerkese kmclisiai sevdiren bay Omar LUt
ftdlr. S.1 Ö..er l..atfi lzmir A.keri otehia mies
aiaidir. Ku-k bir aeaelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstaabulda her iki otelde konaldıyacaklar kendi 
evlerindeki ralaatı buJac:aldarclar. 

Biit6a ba fevkalidelildere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Ferit Diş 
Ditleri inci P.i lieyazlabr 

ağız ve dit hıfzauıhhası içİll 

llzamlu bütin evsafı haizdir 
B&ylk tnbü 

15 kuruştur 

Ferit 
Diş Fırçası 

Sabiti 
Sağlam 

Zarif ve 
çok ucuzdu 

M.DEPO 

macunu 

S. Ferit Eczacı bası Sifa eczane.:i 

ması mecburi olan mikrop 
ötdilrOci mazot, asidfinik, 
karaolin ile g6ktaı, benzin, 
alkol, he: nevi asid, o'a:sijen kaynağı iç\n karpit, su, macun 
Ye bııjday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

{40) renk lizerine Kız markalı meıbur .. Arti,, kumaı 
boya~ı unutmayıpız. 

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu sabunlar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
uğrasınlar, her halde memnun olacak1ardır. Te1efon: 388? 

lzmir Emrazı Sariye hastanesi satın 
alma komisyonu ba~kanlığından: 

Y. Aıır gazetesinin .10 Temmuz 934 tarih ve 9290 ve o günlrii 
Bir1ik gazetes·nin 10 Temmuz 936 tarih ve 744 sı.yılarında mik

J tarları ite muvakkat teminatları gösterilerek açık eksiltme ile 
c 2Ianacaldarı ilin edilen 4590 kilo kalan buğday kepeği, 2000 kile 

Tosya p:rinç, 15000 kilo odun, 400 kilo sadeyağı, 600 kHo sabun, 
6DO kilo toz feker, 12000 kilo birinci nevi ekmek, 800 ime pemeıe. 
"00 kilo kuru soğan, 206 kilo taze bamya, 1000 kilo taze fasulya, 
1409 kilo p•thcn, 1300 kilo domates ki 13 kalem ihtiraç ikİltcİ acmk 
eksiltmeleriniıı bitiş tanm olan lS Temmuz 936 dan itibaren 
bir ay ip.de pazarlıkla ahoaakbr. 

ı.teldiler 1aer C.•artesi - lzmir Emrazı Sariye haabmeıillde 
saat l l ele toplaaan komilly .. a ~ temiutlarile Wıılıilde 
mir.acaatJan. 2214 (1493) 

3 - Bu İfİD muhammen kıJ111eti 5664 lira 66 kUl'Ufhar. Talip
liplerin bu miktar üzerinden % 7,5 nisbetinde teminat akçaa 
vermesi ve ihaleyi müteakib bu temiı.ıatanı % 15 c ibllğ 
etmesi ve mukaveleye bağlaması mecburidir Noter masrafı ile 
ilin ücreti delliliye resmi talibine aittir. 

4 - Bu işe ait şartname beiediye dairesinde görtllebilir. 
18-21-24-27 2201 (14 5) 

Sağlık ve Sosyal yardım bakanlığı 
lzmir direktörlüğünden : 

1 Sağır, Difıa ve Kör!er müessesesinin bir senelik ihtiyaa 
mikdarfarı yamh olan apiıda isimleri ve mikdarlan Ye muham
men bedelleri ve teı.Jnatı muvakkate akçeferi yuı1ı (27) kalem 
erzak ve saire kanuna tevfikan yeniden bir ay mtlddetle ve 
pazarhk suretile satın almmasma karar verilmiş olduğundan 
tal.p!erin temmuzun 21,28 ve ağustosun 4 ve 11 inci pazartesi 
günleri saat 14 te Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğündeki 
abla &Hı komiayon...Ga yap.lacajıaclan iatek&ilerin teminat 
a!Eçeleri ..ı ..dljma 1ahrdıklanna dair ıulmau veya banka 
m~ktuplanyle birlikte 111ilracaatları ve şartnameleri görmek 
istiyenterin her gün Sıhhat "e içtimai muavenet müdürlüjilne 
ilia oluaur. 
O.. Ea az tutara Ea çok hitan u .. a T. 
Domates 1300 1500 150 
Pıua 108 SOO 2S 
Taze fasulya 600 70I 56 
S.,=·k .50I 600 30.50 

Teminat ak~cıi 
11.25 
1.88 
4.20 
2.29 

Patk• 4581 SSOO Uf1 
mİtıd!!!!!!!!!!ll!!!!!!!mlm!!!~m!!!!!!!!9!!!!!!!!!1!!!!!!1!!!!!!!!!!1!!!!mm!!IB!ll _________ , Met 3511 4000 80 

Menemen Urbaylı2Jndan: .. 4000 140 

14.03-
6 

lo.50 
29.3J 

1.17 
16.13 
96.7S 
1.33 

JJll 1700 391 
Menemen kasabasuwa su ihıiyaama temimi içia llme•me T u - 400 IS.'° 

2D kilometre maafede vakı Karagll •mtak=rmd•ki meahalar- ZeJtillJ•i A,..ı.k 400 SOO 21 s 
dan talimatname mucibiace t8aim hbm .........,. p.e pro-
jeaiaia tanzimi ili 14-7-936 tarilıihdm Mit.rem ıs,.. .ıddelle ~ tOOOO 12: 1~.so 
ve 2.000 lira mulaammea bedeUe açık ebi"-e1e n........ ~ 

lleui•ek 150 250 50 
Eksiltme işi 29-7-936 mi-. raiııtliı1• pıp ..... - mt 15 Patates 

1200 1500 112
.50 

de belediye dairesinde ida "ılıırac:aldlr. Talib ota.lana ta,..· .,. ıc..... _.._ t• 1200 90 o:unao vakıtta be'ediy~ eechaeaiae miracaet et.deri liı • - .. -
5.de -- Urfa - 1000 800 ilin olunur. 18 21 24 rJ 2200 (1496) w.:-·- - sop 268 

Türk hava kurumu (M) Akhisar 1 ~e : : :~ 
be d Makama 2SO 350 87.50 

ŞU SİD en: Kuru f...ı,a 600 700 56 
Akhisar Tayyare sineması 1·8-936 tarilüaclea itibar• iç 11e11e Toz ~ker 600 600 157.50 

müddette ican verilecektir. Soda ÇOYfU' 200 40C ?8 
JbaJe 30-7-936 tarihinde saat 15 de Aklüur Y-ark uwa ka- Sit 1000 1200 120 

k Y 600 en~ u;o rumu şubesi binasında yapılaca hr. oğurt ... _ 
Ariuma ve ihale prtllaJDCSİDİ görmek istiyenler lzmir. Maaisa Yumurta adet $000 1000<' 

ve Akldsar Türk laava lulrW şabelerine lllilaCMt etmeUd.idu. 1 abana 400 50ıJ 
10-14-19-22-1.6-JO 2090 0444t 

3.7S 
8.44 
6.75 

60. 
18.~ 
4.50 
3.30 
6.57 
5.20 

1182 
2.10 
9. 
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Romanya dış işleri bakanı mühinı beyanat 

Yüz altmış milyonluk Sovyetlerle 
dost olmak bir zaruretti·r. • • 

'' Romanyanın 
millet teminat 

hudutlarını korumak için hangi 
bizim müttefikimiz olur , , • 

verırse, 
Bükreş, 17 (Ö.R) - Harici

ye nazırı Titülesko 11 Üniversal,, 
gazetesine çok mühim olan şu 
beyanatta bulunmuştur: 

" Romanya hududlarınm ko
runması için sarih bir karşılıklı 
yardım isterim ve Milletler Ce· 

Biik1eşfen 

miyeti ile birliktes ulh isterim. 
Milletler Cemiyetinin ıslahın· 
dan bahsediliyor: Sakınınız ! 
Cevabını verdim. Bu, Milletler 
Cemiyeti paktının yeniden tet
kikini kolaylaşbrmak için ya
pılmış bir teşebbüstür. Şüphe
siz pakt mükemmel değildir. 

Fakat ltalyan - Habeş ihtila
fında bizim hepimizin tam 
bir tesanüd fikri ile tatmik 
ettiğimiz tedbirlar akim kal· 
mışsa, bunun neticelerini 
küçük devletler taşıyamaz
lar. Cenevre de bu mesele 
üzerinde açılacak münakaşa 
vahim olabilir. 

SULH iSTERiM! 
0 Milletler cemiyetine itima

dımı her vakıtten daha kuv· 
vetJi olarak tekrar ederim. Ben, 
istisnasız bütün millellerJe itti
fak ve dostluk dahilinde bir 
sulh istiyorum. Romanyanın 

bir giiliinüş 
hududfannı korumak için her 
kim ki teminat verirsa, Bizim 
müttefikimiz olmağa hakkı 

vardır. 
11 Sovyet Rusya ile ahenk 

dahiline bir siyaset takib etmek, 
160 milvon nufus•ı olan 
bir memleketle dostça yaşa

mak zaruretinden doğmuştur. 
Ben komünist değilim. Fakat 
harici siyaset sahasında, müt
tefiklerimiz olan Fransa, Çe-
koslovakya ve Türkiyenin müt
tefiki Rusya ile mukarenet, 
ittifakfarımızm müessir olmasım 
temin etmek için en eyi çare· 
dir. 

SOVYET ORDULARI 
Moskova ile Sovyet ordula· 

rının Romen toprağından ser· 
bestçe geçmesine müsaade et· 
mek için hiç bir müzakere yap
madım. Böyle bir şey münakaşa 
edilemez. ltalya ve Almanya 
ile de dostluk isterim. Fakat 
şunu gizliyemem ki dostlukla
rımızın ilk sırasındaki devletler 
Küçük itilaf, Balkan itilafı 

devletleridir ve bu iki devlet 
gurubun siyasetleri kendi
leriyle birleştirmeğe çalıştıkları 
Fransa ve lngilteredir. 

"Fran!:ız miJleti hakkında 
Romenlerin kalbindeki duygu, 
menfaat birliği ve ırk akraba
lığının fevkinde iki sebepten 
ileri gelir: 

FRAN sız SlY ASETI 
"Fransa, ittifaklarını küçük 

denilen devletlerle yapmağı bir 
ihtısas haline getirmiştir. Böy
lece devletlerin ve milletlerin 
müsavah fikrinin orada ne ka
dar temelli olduğunu isbat et· 
miştir. Fransanın sulhu teşki
latlandırmak ıçın sarfettiği 
gayretlere birçok defa gözle
rimle şahid oldum. Fransa, or• 
dusunun müthiş kuvvetine rağ
men, sulhçu bir ruh göster
miştir. 

Hiçbir milleti küçük düşür
mek istemeksizin diyebilirim ki 
kendi kuvvetine olan itimadı 

ve sulh iradesile Fransa tak
dire şayandır. Başkaları da 
sulh istediklerini söylüyorlar. 
O halde gelsinler, sulh isteyen
ler arasında tek cephe yapa· 
lım. 

"Fakat bir harb çıkacak 
olursa, herkes bilmelidir ki 
Romanya bizim zararımıza ola
rak arazilerini genişletmek is
teyen devletlerin safında ola
maz.,, 

ÜÇLER KONFERANSI 
Paris, 17 (A.A) - lngiltere

nin üçler konferansı hakkın
daki noktai nazarı Pariste 
memnuniyetle telakki edilme
miş olmakla beraber bazı te
reddütlerden sonra konferansın 
ancak ihzari bir mahiyeti haiz 
olması hakkındaki İngiliz nok
tai nazarına iltihak olunmak· 
tadır. 

Pomen halkı 

Eko Dö Pari yazıyor: 
lngiliz kabinesi Almanya ile 

olan müzakerelerin ademi mu
vaff akiyetle neticelendiği ka
naabnda değildir. Bil'akis İngi· 
liz hiikiimeti Almanyayı kon
ferans masasına getirmek için 
yeni teşebbüslerde bulunmak 
arzusundadır . Önümüzdeki 
konferansın mümkün olduğu 
kadar geniş bir çerçive içinde 
vukua gelmesini ümit etmek 
lazımdır. 

Övr gazetesi de şu mütalea· 
da bulunuyor: 

Brükselde mevzu bahsolacak 
nahoş mazi değildir. Bilakis 

Brükse1de Almanyayı ve ltalya
yı konferans masasına getir
mek için çareler aranacaktır. 
Bununla beraber Fransa hükô· 
meti bir beşler konferansını 

arzu etmemektedir. Zira orada 
halledilecek olan meseleler 
Lokarno çerçivesini aşmakta• 
dır. Mevzuu bahsolan şey bü
tün Avrupa sistemid:r. Filha
kika Italya ve Almanya muhak• 
kak surette Milletler Cemiye
tinin ıslahı meselesini ortaya 
atacaklardır. Bu ise tek başına 
konuşmalarda Sovyetler birli
ğinin vücudunu lüzumlu gös
termek için kafidir. 
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Fransız parlamentosu 
Harb sanayiinin millileşmesini 

ekseriyet reyile kabul etti 
Paris, 17 ( Ö. R ) - Harb 

sanayinin millileştirilmesi ka-

nununun müzakeresinde rapor
tör hususi barb malzemesi 

fabrikalarının tamamen veya 
kısmen istimlak edileceğini 
söylemiştir. 

Harbiye nazırı Daladier is· 
timlakte fabrikaların hisse se
nedlerinin kiymetinin ve tevzi 
ettikleri temettü hisselerinin 

göz önünde tutulacağmı bil· 
dirmiş ve demiştir ki: 

Kanunun lehinde iki başlıca · 
sebeb vardır. Biri manevi bir 
sebebtir ve her kes bunun 
üzerinde müttehittir. Harb gibi 
bir felaketin hususi şahıslar 
için bir kazanç kaynağı olması 
kabul edilemez. 

Diğer bir sebeb te maddidir. 
Harb malzemesinin cinsi, elde 
edilen terakkiler sebebile dai· 
ma değişmektedir. Bunun için 
fabrikaları daima ünün ihti-

Longcha111p gecesi eğlcııceleıinin gece göıünüşii. 

yaçlarına cevab verecek vazi- ı cihetten barb sanayiinin milli· 
yette tutmak lazımdır. Di~er Jestirilmeqi. .,..,."h ,.,.,,.;;.. ..... _ı ... ~. 

Bir Romen saylavını 
hastanede öldürdü 

Bükreş, 17 (A.A) - Demir 
muhafızlar adındaki tetbişçi 
teşkilata mensub bazı gençler 
Mihael Staleskoyu öldürmüş
lerdir. Bu delikanlılar Stales
konun tedavi edilmekte bulun· 
duğu hastaneye girmişler ve 
hastanın bulunouğu odaya ka
dar sokularak mumaileyhin 
üzerine tabancalarını boşaltmış
lardır. Ve Sonra gidip teslim 
olmuşlardır. 

Katiller ihanet elmiş olduğun
dan dolayı kendisini idama 

I mahküm eden bir karara tev
fikan hastayı idam etmiş ol
dukların1 söylemişlerdir. 

Söylendiğine göre Stelesko· 
nun ismi her şey vatan için 
adındaki teşkilata mensub 
talebe tarafından tertib edilmiş 
olan kara listeye dahil idi. 

Dolaşan bazı şayialara göre, 
bir çok şahsiyetlerin ve bilhas
sa milli çiftçi rüesasından bir 
taklmlarınm isimleri bu listede 
bulunmaktadır 
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üzerindeki girginliğe nihayet vaki ölan davetini kabule ama-
verecektir. Kanun 484 reyle de olduğu çünkü; 
kabul edilmiştir. 1 - Mevcud ihtilafların halli 

Paris, 17 (Ö.R) - Meb'usan için hemen müzakereye girişil-
meclisine verilen büyük nafia 
işleri proğramı hükumete bu 
işe üç senede 20 milyar safet
mek salahiyetini vermiştir. Bu 
sene başlamış olduğu için, Ka
nunu evvel sonuna kadar an-
cak 4 milyar sarfedilecektir' 

Paris 16 (A.A) - Youhaux 
ile umumi .mesai konfederasyo· 
nueun saır mesul erkanının 
Salengro ile yapmış oldukları 
görüşmenin sonunda bir tebliğ 
neşredilmiştir. Bü tebliğde kon
federasyonun Salengronun iş 

mesi ve icabında hakem usu
lüne müracaat olunması. 

2 - Grevden dolayı hiçbir 
ameleye yol verilmemesi mu-
karrer oldu, 

3 - Amelenin yapılmış olan 
itilaflara riayet etmeği taahhüd 
edecekleri. 

Zira hükumetin patronların 

da .taahhüdlerine tamamiyle 
riayette bulunmalcm için bun
lar üzerinde müdahalede bu
lunmasının musammem olduğu 
hPvan edilmektedır. 

Askeri 
konuşmalar 

Londra 16 (A.A) - Amele 
meb'uslardan Mander'in sormuş 
olduğu bir suale cevab veren 
müdafaa nazın Thomas: Ingiliıı 
Fransız, Belçika askeri manev• 

raları hakkında erkanıharbiye

ler arasında hiç bir anlaşma 
yapılmamış olduğunu söylemiı· 
tir. 
,.~_. ............. .... 

Alındığı tarihten bir ay 
sonra ödenmeğe baş

lanılmak üzere 

6 AYDA 

Haraççı 
Kardeşler 

Mobilye evinden, en sonı 
model mobilye temin 

edebilirsiniz. 
Fırsatı kaçırmayınız 

D , 


