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' T o pç um uzun isabetli ateşi altında .. muvaffakıyetli 
ilerleme hareketi yapıl.~ı •. 

·• • lstanbul, 30 (Yeni Asır Topçu kuvvet!erlmlzln arasında i3 sınıftır. 
, muhabirinden) - Asherl isabetli ateşi altında Her- Piyade sındı t Ağu•-
kursların bitmesi üzeri- leme hareketleri yapda- tosta çağırılacaktır. Top
ne topçu afiş mehtebi rak iyi ba,arı vermiştir. çu ve muhabere sınlfı 

h On beşlik topli rımız da • Şubat 937 de, süvari 
ı sa asında yapılan atlş- isabetli ve muvaffak atış- ve mesahacllar ı Mart 

j 
lar çoh muvaffakıyetli ı~r yapmıştır. 937 de, ıstlhkamcllar 
neticeler vermiştir. Bu Ankara, 30 (Yeni Asır- ıs Mart 937 de çağırı· 
mUnascbetle yspllan ma Telefonla) - Silah alt.na ıacaktır. 
nevralara mühim piyade çağırılmasına karar ve- JAPON HEYETi 

O ,, k b k kuvvetlerimiz lştiri!k et- rllen ihtiyat zabitleri Jstanbul 30 (Yeni Asır mu-e11e, 111nıaıı aş am • • , • 
Oeneıal Fevzi Çakmak mlştlr. 13t3 - 1326 doğumlular habırınden) - Askeri tetkıkat 
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Ticaret odası ÇEK CUMHUR BAŞKANI BENES -·-

yapmak maksadile Avrupada 
dolaşan bir Japon askeri he
yeti bu sabah şehrimize gel
miştir. Heyet, Japon harbiye 
nezareti erkanından kaymakam 
Shibamn riyasetindedir. Kay
makam Şiba beyanatta bulu
narak İstanbulu ziyaretlerinin 
hususi bir mahiyet taşıdığını, 
tetkikatlarına devam için yarın 
(bugün) Bükreşe hareket ede
cekletini söylemiştir, 

Cenevrede 

• 

Milli müdafaa bakanı 
General l<.fızım Özalp 

pu~:a:ııı.7.:.iQJ'.lZZI 

bir ziyafet 
Bir ihtiyaca cevap 
vermekten menedildi 
Bir kaç ay evvel toplanan 

Ticaret odası meclisi, bütçe
sinden tasarruf ederek birik
tirdiği kırk elli bin lira ile bir 
ticaret kulübil yaphrmağı ka
rar albna almıştı. O zaman şeh
rimiz tüccarları ve münevver
leri arasında büyük bir se
vinç uyandıran bu haberin 
sonu gelmedi. Esefle haber 
alıyoruz ki iktisat Vekaleti 
tasarruf edilen bu paranın bu 
maksada sarfına izin verme· 

Dün Asamble başkan ığından istifa Balkan ve Küçük Antant 
ettiğin· bildirdi. Van Zeeland delgeleri karar verdiler 

başkanlık teklifini kabul etti Kollekrif emniyeti zayıflatacak 
teşebbüslere yüz çevrilecektir 

miş .• 
Vekaleti böyle menfi bir 

karara sevkeden sebebleri bil
mediğimiı; için bu hususta hiç 
bir mutalea yürütemiyeceğiz. 
Ancak lzmirin bir ticaret ku .. 
lubüne şiddetle ihtiyacı bulun
duğu noktasında ısrar eyliye
ceğiz. 

namına mevcut olması 
lüzumuna sarsılmaz bir 
şekilde kaniim. Yeni 
·:~z?f mi, Millet.er ce-
miyeti hizmetine ko
yacağım azim ve ka
rar evvelkinden daha 
az oJmıyacakbr. Emi
nim ki Milletler cemi
yetinin basiretkar ha
reketi onun otoritesini 
takviye edecektir.,, 

Hepimiz biliyoruz ki, eski 
lzmir sinesinde birçok kulübler 
barındırıyor ve yaşatıyordu. 
Hala bugün sayıları pek azal
mış olan yabancıların lzmirde 
Yaşattıkları kuJübler vardır. 
Beş on yabancı ailenin bir 
araya gelmesile başarılan bu 
iş üzerinde koskoca lzmirin 
bir varlık gösterememesi cidden 

Cenevre, 30(Ö.R)
Çekoslovakya cumur 
başkanı Beneş Mil
letler cemiyeti umumi 
sekreterine asamble 
başkanlığmaan istifa 
ettiğini bildiren bir 
mektup göndermiştir. 
Bu mektup, memle
ketinin kendisini ça
ğırdığı yüksek me
muriyetin istilzam et
tiği vazifeler sebebile 
Milletler cemiyeti A
samblesinin müzake
rel~rini idareye devam 
etmesinin imkansız ol
duğunu kaydettikten 
sonra Beneş bu va-

Cenevre,30 (Ö.R)-
7 

Bu sabah buraya mu
vasalat eden Belçika 
başbakanı Van Zee
lakda resmen asamb
lenin başkanlığı teklif 
edilmiş ve Van Zee
land bunu kabul et-

Kütük Antant reisleri Bükreşle lop/anlı esnasmda 
lıtanbul, 30 (Yeni Allll' - te- nevreye gelen Çekoslovakya 

zifeden ferağata mec- Çek Cumur Başkanı Benes ve bayall Benes lefonla) - Bugün Cenevrede dışişleri bakanı Krostanın şe-

bur olmasından dolayı teessüf- de bulunmaktadır. Beneş şöyle miştir. Balkan antantı ve küçük antant refine verilmiştir. 
lerini bildirmekte ve şimdiki devam etmektedir : Cenevre. 30 (Ö.R)- Belçika 
asamble içtimaının bu saatta - " Mubte1if memleketlerin başbakanı Van Zeelandın Ce-

baş delegeleri arasında mühim Ziyafette Türkiye namına 
bir toplantı olmuş ve bunu bir Tevfik Rüştü Ar as, Romanya 

güçlüklerine bir çıkacak yol menfaalarını daima telife çalı- nevrede bulunuşu Lokarno 
bulması için hararetli dilekler- şan böyle bir müessesenin sulh - Sonu 3 iiıırıi sahi/ede -

ziyafet takib etmiıtir. namına Titülesko, Yunanistan 
ZiyRf et, ilk defa olarak Ce- - Sonu 3 ü11cil sahi/ede -

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Bugün Zararlı yağmurlar düştü acınacak bir vaziyettir. Dokuz numaralı teolig"' 
Kulüp açmak onu yaşatmak 

••••• 
ınedeni ve sosyal hayalın zaruri D l h • • h 
icaplarındandır. Hayatı kazan- e ege eyetımız arp 
rnak için durmadan, yorulma- Denizcilerin 
dan çalışmak nasıl bir vazife t hd•d• it d ı k 
ise yorulan kafaları dinlendir- e } ) a JD a a ınaca ee bayramıdır 
rnek, eğlendirmek te öylece bir Kabutaj hakkımtzın yal-

Hat bozuldu, Denizli ve 
Nazilli trenleri işlemedi 

ihtiyaçtır. Yorgun ve bezgin Müstacel mahiyetlerini teknik nız sevimli bayrağımıza has- ··-·-·· . 
bir kafadan büyük işler bek- rı Türk ticaret filosunun 
lenemez. Sessizlik ile geçen· ve komiteye İzah etti mes'ud inkişafına yol açtı-
hiç değişmiyen bir hayat ruh- ğında ~üphe yoktur. Türk 
l Montrö, 30 (A.A) - Ana- Y 

Afet halinde 
köylüyü 

yağan yağmurlar, 
düşündürüyor 

ara melenkoli verir. dolu ajansının hususi muhabiri ulusu ve bilhassa denizciler 
Bedb. ı·k Y 1 k bu mutlu günü dalına heye- Nazilli ve Sarayköy civarına ın ı , orugun u , can- bildiriyor: 

dan bezginlik bir cemiyet için canla anacaklardır. iki gündenberi tufanı andıran 
e b·· .. k b" t hl k d. B 9 Numaralı tebliğdir: Bugün kabuta1' hakkının şiddetli yagm" urlar düamektedir. n uyu ır e ü e ır. un· Teknik komite saat 16, 30 _,, 
dan dolayıdir ki cemiyet ha- bayrağımıza hasrının yılda- Evelki gece Nazilli ve havali-

da S-ci içtimaını akdetmiş, mu- d dd ı· l Yatının tanziminde, değişikliğe k J nümü olmak münasebetile sine üşen şi et ı yağmur ar 
ave ename pro1· esinin 6- cı b" ı. kil Ve eğlenceye büyük bir mevki dd . limanda bulunan bütün de· •r ara k korkunç bir şe · 

ma esı üzerinde müzakere- · d d almış; Nazilli-Şamb arasındaki 
ayrılmıştır. Balı ülkelerinde lerine devam ile H faslının u··ç N ~ız vasıtalarile alaka ar a- h b. 
llrnumi ve hususi bütçelere bu N ıre ve müesseseler bayrak· attın ır çok noktaları trkan-
tııa'-sadın elde edı.Jmesı· ı'çı·n fıkrasını bu maddeden ayrıla- 1 l d J k t mıştır. as; k ar a onatı aca , gece en-
b·· ra ayrı bir madde halinde • Bu yüzden dün hareket eden 
Uyük paralar konulmaktadır. b. . k virat yapılacaktır. 
Herhalde batı U··ıkelerı·nı·n tes ıtıne arar vermiştir. D Denizli ve Nazilli postaları ak-

enizciler bu münasebet-
" ll Bundan sonra S d 1 tarma suretiyle de yollanna ,,bı ardanberi önem verdikleri . ovyet e ege le aralarında toplanacaklar, b t t f d devam edememişlerdir. 
h

u meseleyi biz lüzumsuz bir ey~ 1 ara ın an umumi içti· mes'ud yıldo"nu··mu··nu- kutlu-
d 7 · dd Bu trenlerin seferleri muvak-areket ve israf sayamayız. ma a ·cı ma eye ait olarak lıyacaklardır. 

G ·ı · ·· ··1 t d·ı katen tatil edilmiştir. Üç, dört 
h 
arplılaşmak davasında sosyal 1 erı suru en a ı teklifile Ja· .,rzz7Z7...zzzz.zrL7_JtZJız;ı2:J1:mll 

a Pon d 1 he t. lnglllz Kralının teııı,ı · gu"n sonra muntazam seferler Yabn bütün iycablarını be- e ege ye ı tarafından 
lliınsemeğe mecburuz. Boğazlar mıntakasının muhRrib londra, 30 (Ô.R) - Kral baılıyacaktır. Dün 8 nci işletme 

d 1 ti Iıarb VllI Ed d atan filosunu idareıi m.n.hendıa· len· mahallı"ne - So1111 2 ınrı salli/edr - ev e er . gemilerine ta· var ana v u 

ret etmişlerdir. 
Dün Sarayköy civanna afet 

halinde yağmur düşmüştür. 
Akhisardan gelen haberlere 
göre, Akhisarın Medar köy& 
civarına ve Kımğa dolu dü~ 
müştür. 

•*• 
Dün öğleden sonra şehrimize 

ve Buca havalisine de yağmur 
yağmııtır. Bağcılarımızla tü
tüncillerimiz, yağmurlardan çok 
endişededir. Çünkü bağların 
en çok sıcak istediği gün
ler bu günlerdir. Bunaltıcı 
ııcaklar sayesinde uzum 
mahsulü çabuk ve haatahk111 
yetiıcektir. 

- L/lJJM çq,. . ~ak..k.:ı ocakoA1-u. N11111a11 Metıemmcioilu - Sonu dörd'f'ıcü salıi/!t!I - teftiı etmiftir. . ..,, _ , . ri~erek hattın tamirine 
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Ticaret odası 
Bir ihtiyaca cevap 
vermekten menedildi 
- Baş tarafı ı ind sam/ede -
Nerede kaldı ki Tilrkiyenin 

en münevver en Yarlıkh bir 
kaç ıebıinden biri olan hmir 
bu hususta en bahtnzıdır. Bir 
iki eğlence yerinin topladığı 
bir iki bin kişi istisna edilirse 
halkımız giiDqİD batmasiyle. 
beraber evlerine sokulmaktadır. 

Gece saat ona varmadan 
koskoca şehir bir ölü manza
rası arzediyor. Sokaklarda · -
aandan ve hayattan eser se
zilmiyor. 

Bu vaziyetin ruhlarımız üze
rinde menfi tesirler yarattı

ğında şüphe edilemez. Üç beı 
tiiccar veya münevver öğle 
paydoslarında arkadaşça bulu
şup konuşmak derdlqmek 
nimetinden mahrumdur. Nereye 

T 

gidilsin, kahve kö,eletinde mi 
pinekleniJsin. Doğruau hmir 
bu bakımdan çok acmacak bir 
haldedir. 

Belediyemiz elinden gelen gay 
reti maddi imkanlar dahilinde 
sarf eyliyor. Gece hayab namma 
faaliyette bulunan üç gazino 
c1a belediyenindir. Parkların 

adedini çoğaltmak için uğraşı
lıyor. Bir şehir kulübü vücude 
getirmek için alınan kararlar 
maddi imkansızlıklarla karşılaş
mıştır. Maamafih belediyemiz 
bu fikirden vazgeçmemiştir. 

Kararın tatbiki çarelerini ara
maktadır. 

Bir şehrin iman sosyal haya-
hnm tanzimi vazifesi münhası
ran belediyenin omuzunda de-
ğildir. Bütün teşekküllerin, 
fertlerin bu mcRaide hissesi ol
mak gerektir. Bilhassa muhte· 
lif meslek erbabının kendi ara
larındaki teşekküller mensup
larının sosyal ihtiyaçlarını 
diifünmesi keyfi1eti en tabii 
bir vazifedir. Hele tüccarlar 
için bir kulüb vücuda getirı 
mesi, bir çok bakımlardan 

ehemmiyeti haiz bir mevzudur. 
ihtiyacı duyan ve yerine getir
mek varlığına da ıahib bulu
nan Ticaret odasını yerinde olan 
teşebbüsünden alıkoymakta 

- sebebi ne olursa olsun - isa
bet gönniyoruz. Iktisad veka
letinden bu mevzu etrafında 

• ve lzmirin hususiyetleri na.zan 
dikkata alınarak yeni bir karar 
bekliyoruz. 
~akkı C>cak.oğ1u 

••• 
Tedaviye gelirken 

Bulvar Uzerlnda öldO 
Dün F evzipaşa bulvarında 

bir ölüm vak'ası olmuştur. 
Torbalı kazasının Yoğurçu

lar köyünden Ahmedoğlu Os· 
man, ayağmda uzun zamandan 
beri tedavisiz kalan bir yarayı 
tedavi ettirmek için lzmire gel
mişti. F cvzipaşa balvannda 
yere düşen Osman, birdenbire 
ölmiiştür. Zabıtaca yapılan 

tahkikat ve doktor muayene· 
sine göre Oaman, ayağında 

bulunan e!lki bir yaranın ke
mik veremine sebebiyet ver
mesi neticesinde öJmüştür. 

Osman, tedavi için Torbalılı 
Mustafa oğlu lbrahim tarafın
dan lzmire getirilmişti ve Mem
leket hastanesine yabrıJacaktı. 
Fakat hastaneye yatmadan 
ölmüş ve muayene neticesinde 
defnine ruhsat yerilmiftir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yağmurlar, bazı hastalıklara 
sebebiyet verebilir. Hastalık 
olmamak için kireç ve göztaşı 
atarak yaprakları ilaçlamak da 
bağcıların yeni masraflara kat· 
!anmalarına sebep olur. 

Tütünlere gelince, hemen 
hemen her yerde tütünler as 
kıdadır, Tütünlerin kuruması 
için de şiddetli sıcağa ihtiyaç 
vardır. Islanan tütünlerin renk
leri siyah olur ve bu tütünler, 
nefasetlerini muhafaza ede
mezler 

YENi ASIR-

ŞEHİR RA~ERLE 
• 
1 

Kızılay l Domatesin kilosu bir Tahsilat 
••••• 

Azalan sekiz 
bin oldu •. 

kurU.şa dÜşt\i !Mühim -bi; yekiina 

.~ahçe sahiplerinin ve yaş sebze ve b~!! •• ~il~~usiye müdür

~\İıeyv a kooperatifinin bir teşebbüsü Jüği!ne devrolunan bina ve 

lzmir Kızılay merke·z heyeti, 
çok verimli bir şekilde çalış

maktadır. Son zamanda Kızılay 
üyelik taahhüdatına büyük 
ehemmiyet verilmektedir.İzmir
deki Kızılay üyelerinin sayısı 

sekiz bini geçmiştir. 
Bu mikdarın on bine çıka· 

rılmasına çalışılıyor. -
Mücadele 
devam ediyor 

Vilayetimizin muhtelif kaza
larında hayvanlarda ruam ve 
şarbon hastalıklarıyle mücadc· 
leye devam edilmektedir. 

lzmirde iki ve Ödemişin 
Adagide nahiyesinde dört 
ruamb beygir gört\lmöı ve bu 
hayvanlar itlaf nlunmuştur. Sa
hiblerine Ziraat Vekaletince 
tazminat verilecektir. 

Ziraat vekiJetinden baytar 
müdtirlüğüne gelen iki litre 
şarbon aşısiyle Menemenin 
Ufucak ve Karşıyakanın Çiğli 
köylerindeki hayvanlara ap 
yapılmıftır. 

,,. .. ~2 

Malta humması 
Tepecikte bir malta humması 

musabı görülmüştür. Hastalığa 
karşı sıhhiyece Jizımgelen ted
birler alınmıştır. 

4tt•tl•ll- T 

Askeri mekteplere 
Talebe mUracaah çoktur 

Şehrimiz orta mekteplerin
den mezun olan gençlerimizden 
birçoğu askeri liselere girme
ğe karar vermİf ve timdideıı 
müracaata başlamışlardır. ilk 
mektepler mezunJanndan da 
askeri orta mekteplere girmek. 
için müracaat edenler çoktur. 
Bu gibiler, Konya ve Erzincan 
askeri orta mekteplerine gire· 
ceklerdir. Talebeler, askeri 
mekteplere leyli paruız kabul 
edilecelderdir; battı ayda bir 
miktar maat ta alacaklardır. 
Fakat bu mekteblere kabul 
edilmek için açılacak imtihan· 
larda muvaffak olmak şarttır. 

• •• 1 •• 11 • 

Numuneler gönderildi 
iktisat Vekaletinden şehri

mizdeki alakadarlara gelen bir 
emirde Şam beynelmilel segi
sine lzmirden muhtelif mahsul 
nümuneJeri gönderilmesi bildi
rilmişti. Türkofis ve ticaret 
odası ile borsa tarafından ha
zırlanan bir çok nümüoeler, 
dün Şama gönderilmiştir. Bu 
mahsul nümuneleri Şam bey
nelmilel sergisinde teşhir ohı· 

nacaktır. 

.. ·-·····-· Ziyaret 
Şehrimiz lngiJiz general kon

solosu dün vilayete gelerek 
vali Fazlı Güleci ziyaret etmiş 
ve bir müddet görüşmüştür. 

,Son günlerde fzmir ve civa· 
rındaki sebze bahçeleri sahip
lerinin vaziyetleri çok güçleş· 
miştir. Hanlara satmak üzere 
getirdikleri tomateslerin kilosu 
bir kuru,tan verildiği halde 
alıcı bulmamaktadır. Bu mal
lard~n mühim bir kısmı lstan• 
bul~ sevkedilmişse de orada 
da iıfi fiatle satılmadığı gelen 
haberlerden anlaşılmıştır. lzmir 
ve civarı yaş sebze ve meyva 
satış kooperatifi, bn yüzden 
mühim zararlar görmüştür. 

Kooperatif, domatesten baş
ka aebze satışlanndao müstah
sili çok iatifade ettirmiftir .. 

Kooperatif ortakları ve bah
çe sahipleri, lzmirde bir salçe 
fabrikası açılmadığı takdirde 
önüne geçilemiyecek zararlara 
maruz kalacaklardır. Sabş ko
operatifi idare meclisi, yakın
da umumi bir toplaub tertib 
ederek bu meseleyi görüşecek-

Merinos aşısı 
Bursa ve Babkeslnle iyi 
neticeler elde ediliyor 

Bursa, Balıkesir ve Çanak
kale havalisinde halk elinde 
bulunan k1Vırcık koyunlara Me
rinos aşısı yapılmaktadır. Bu
nun için Ziraat Vekaleti mun
tazam bir sistem dahilinde ça-

lışmaktadır. Evvelce açılmış 
olan Merinos yetiştirme kursu

na iştirak eden ve fzmirden 
giden baytarlarda halk elinde
ki kıvırcıkların Mt:rinos aşılan-

ma ameliyesinde çalışmaktadır. 
Şehrimizdeki alakadarlara ge
len malümata göre baytar
lar, daha bir ay kadar Me
rinos mıntakası vilayetlerin-

de kalarak sun'i telkih ame
liyesine devam edeceklerdir. 
Almauyadan getirtilmiş olan 

Merinos koç)annın memleke
timiz iklimine tamamen tetabuk 

ettikleri görülmüştür. Bunlar
dan sun'i surette alman döl 
ile kırk kadar kıvırcığa sun'i 
tdkih yapılmaktadır. Kısa bir 
zamanda Merinos mıntakasın

daki halkın elinde bulunan 
kıvırcık koyunlardan mühim 
bir yekun tutacak derecede 
fazla merinos kuzuları elde 
etmek mümkün olacakbr. 

Kadını dövdU 
Bahri babada muallim mek

tebi karşısında oturan gümrük 
komisyoncularından Fuad, bir 
kavga neticesinde Uyanın ka
rısı Madam Bohorayı dövmüş
tür. Tahkikata başlanmışhr. 

ELHAMRA 
TELEFON 2573 

Duyduk duymadık demeyin! 
Umumi arzu üzerine görmiyenlerin görmesi için yalnız bu 

akşama mahsus ucuz fiatJa son gala temsili 

PROFESöR 
ZATİ SUNGUR 

Bu akşamki son galası için en mühin hünerlerini göste
recek ve bilhaıısa Fakirizm ve Manyatizm üzerine büyük 

tecrübeler yapacaktır 
Fiyatlar bütün salon 50 Balkon 35 kuruştur 

--~.-!llllill~İllliiiılıliİİlliiiiillılıi~--~ .. ~--.--.ıııı--.. 
Dikkat : Bu son temsilden başka lzmirde biç 

yerde temsil vermiyecek ve yarın şehrimizden 
Manisaya hareket edecektir. • 

... 

tir. Salça fabrikası kurulması 
için lktısat Vekaletinden yar
dim istenecektir. 

Bu sen~ olmazsa bile gele
cek sene her halde fabrikanın 
açılmasının temini rica edile
cektir. 

Satış kooperatifi, bu sene 
yaş ruaki ve siyah ü:ıüaı ih
racı için hazırlıklara başlamış· 
tır. Bulgaristan ve Yananistan 
mühim mıktarda yaş üzüm ih
raç ettiğine göre dünyada-
ki üzümler arasında n~faset
te birincifi muhafaza eden 
üzlimlerimizin yaş olarak ihraç 
edilememesi teessüf edilecek 
bir hadisedir. 

Yalnız Bulgaristan senede 
sekiz bin vagon yaş ilzüm ih· 
raç etmektedir. Yunanistan da 
Yat üzüm ihracabnı 600 vagona 
çıkarmıştır. 

Bu sene, bizim de iyi neti· 
celer alacağımız kuvvetre tah· 
min ediliyor. 

Yamanlar' da 
Verem mücadele cemi
yetinin kampl açıhyor 
Verem mücadele cemiyetinin 

Yamanlar kampı yarından iti
baren halka açılacakbr. Bu 
sene kampta halkın daha rahat 
bir hayat yaşaması için birçok 
tedbirler alınmış ve hazırllldar 
yapılmıştır. Kampa çıkacak 

olanların muayeneleri cemiyet 
dispanserinde yapılmıştır. Bu 
sene, iki ay iç·nde kaıcptan 
istifade edeceklerin sayısının 
üç yüzden fazla olacağı tah • 
min edilmektedir. Cemiyet reisi 
göz. doktoru Mitat Orel, evelki 
gün Yamanlara giderek kamp 
hazırlıklannı gözden geçır
miştir. 

• il ...... . 

Türkofiste 
Memur maaşlarına yeni 

zamlar yapıldı 
lktisad vekaletinden gelen 

bir emirde üç yüz lira aylığı 

olan Türkofis müdürü Ziyanın 
maaşına elli lira ve Türkofis 
müdür muavini Rahminin 200 
lira olan maaşına da elli lira 
daha zammedildiği bildirilmiş

tir. Bu z1mlar, bir aylık mu
vakkat kadroya göre yapıl
mıştır. 

Türkofisteki diğer memur
ların aylıklarına da zam vardır. 

Kampa gidenler 
Lise ve Orta mekteplerde 

olgunluk imtihanları sonu.na er
diği için talebeler, kamplara 
gitmişlerdir. Kamplarda görü
lecek dersler, on beş gün sü
recektir. 

TAYYARE 

arazi vergilerinin tahsiline bü-
yük bir ehemmiyet verilmeğe 
ba lanmı br. Bina ve arazi ver
gilerinin ilk taksiti, Vilayet 
umumi meclisince verilen ka· 
rara göre hazirandır. 

Bina vergisi tahsilatında, 
şimdiye kadar görülmemiş de
recede bir fazlalık temin edi
leceği anlaqılmıştır. Her mü-

kellefe ayrı ayrı vergi borcu 
tebliğ olunarak bu ay içinde 
ilk taksiti her halde vermesi 
bildirilmiş olduğundan icra mu
amelesine maruz kalmamak 
için herkes vergi borcunu mu· 
hascbei hususiye şubelerine 
yatırmağa başlamıştır. Bugün 
ve yarın iik taksit borcundan 
mühim mikdarda bina ve arazi 
vergisinin daha tahsili müm
kün olacağı anlqılmıştır. Mu· 
hasehei hususiye müdürlüğü, 

vergi tahsilatmda balkı sıkma
dan hareket etmektedir. 

Belediye encümeninde 
Belediye daimi encümeni dün 

belediyede reis Dr. Behcet 
Uz'un başkanlığında toplana
rak muhtelif belediye işleri 

hakkında kararlar almıştır. 
Belediyece yukarı mahallelerde 

bir çok inşaata başlanmışbr. 
Ba semtte lağım ve kaldırım 
döşemesine bilhassa ehemmi
yet verilmektedir. 

11 ••• 11 • 

Şüpheli görülen 
Bir ölUm haklnnda tah

kikat devam ediyor 
Zinet mobilye fabrikaS'I ve 

garajı sahibi Ahmedin zehir
lenerek öldürüldüğü hakkında 

müddeiumumiliğe yapılan şika

yet üzerine tahkikata başlan

dığını yazmıştık. Mezardan çı
kanlan Ahmedin cesedine 
otopsi yapılmış ve zehirlenme 
yü:tünden ölüp ölmediği anla
tılmak üzere ahşası lstanbol 

Tıbbı adil müessesesine gönde· 
rilmişti. Ahmedin, iyi bir halde 
iken içtiği bir çaydan sonra 
fenalaşarak ölmesi kardeşle

rinde zehirlendiği hakkında 

bir za11 uyandırmıştır. Müd
deiumumilikçe ifadeleri a!J
nan Ahmed\n kardeşleri ze
hirlenme meselesinde ısrar 
etmişlerdir. Bazı kimseler Ah-

medin Anjin dö puvatrin'den 
öldüğünü söylemişlerdir. Dok
torlara göre anjin dö puvatrjn 
hayatta iken anla11lan, fakat 
ölünce yapılacak muayneneler
de anlaşılamıyan bir hastalık
tır. lstanbul tıbbı adil müesse
sesinden gelecek rapor, bu 
ölüm vak'asındeki esrarı mey· 
dana çıkaracaktır. 

3t51 

Bu hafta iki seçme ve nefis filim birden 

. 1 ~ Gönül istediğine gider 
Vılly Frıtsch • Kathe de Na1!y gibi iki yüksek san'atkirıa 

harikulade güzel bir eserleri 

2 Bırakın Sevişelim 
Ann Sotbe~n • Edmund Love'un beraber çevirdikleri çok 

nefıs Fransızca sözlü ve şarkılı filim 
Fi!~!~AR uı - 20 - 30 KURUŞTUR 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANS SAA TLARI f

7
e;

0
g: l6 - 18,50 - 21,45 Gönül istediğine gider 

1 20,30 Bırakın Sevişelim.. Cumartesi ve pazar 
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Sekizden dokuza 
çıkmıy~n adımız 

Kişinin adı çıkmıya dursun, 
dünyayı yutsa, yapmadığı iş, 
veya yaptığı iş kalmasa. can 

çatlasa. degiJ, tihan çatlasa adı 
sekize indikten keri doku
n bir türlü çıkamaz, bu umumi 

bir olağandır ve önüne ~eçil· 
mez bir meseledir. 

Amma; tah•i bunun istisna .. 
lan da yok değil. görüp ve 
tetkik edip anlayanlar; adı se· 
ldze inenin adını dokuza değil 

on'a, on beşe çıkaranlar olur, 
bu da ayn bir meseledir. Ayn 
bir takdir işidir. Sözü nereye 
getireceğim: Biz gazetecileri, 
mübalagac~ sözünü tutmaz ve 

itimad edil:nez adamlar ofarak 
tamyanlar çoktur. Gerçe hepi· 
mize değil amma, epeycemin 
izhar ediJen, hissedilen kana
atlar bu merkez etrafında dö
nerler. 

Biz gacetecileri, gaxeteci ol· 
mıyan insanlann arasından 

ayırıp; sanki onlann hem cins· 
leri değilmişiz gibi telakki 
ederler. Hepimizde de akıl, 
iz'an, göz, kulak bir iken; bizi 
anamızdan; 

- Ben gazeteciyim! 
Diye bağırıp doğduğumuza 

Allahın bizi ana karıuna, du· 

manı üstünde palavracı biı 
gazeteci olarak yaratbğuıa ina· 
nırlar, hemen hemen neredeyse 
fevkalbeşer mahluklar arasına 
gırerız. 

- işte sen de aparttın. 
Diyecekler olacak .. Durun da 

size bir misalle meramımı an· 
Jatayım. Bu misal bir misaldir 
amma eşleri çoktur. 

Geçenlerde; Mısırdan şaiı 

Mehmet Akif lstaııbula geldi. 
Muhterem şair, hasta hasta 
hastane koğuşunda yatarken 

başına bir sürü gazeteci üşüş
müş, mülakat, mülakat .. Lakır
dı, lakırdı • . Zavallıyı hayli 
yormuşlar, eziyet etmişler.Söz
de rahat edecek, tedavi edile· 

cek iken estesine, üstesine mü· 
l{emmel üzülmüş, nefesi tüken· 
miş.. Mülakatları okudukça 
onun namına benim nefesim 
tıkandı. 

Bunların arasından bir gaıe
teciye de; birisi hakkında şahsi 
bir mütalea yürütüyor, dahi 
doğrusu o mütaleayı, gazeteci 
rica ediyor. Şair, gazeteye 

yazılmaması ricasile muharrir· 
den söz aldıldan sonra yürüt· 
tüğü o mütalcayı biz bir gaze· 
tede okuyoruz. Yani gazetecl 
bizzat [Ben ona yazmamağ;ı 
söz verdim) diyor. 

Şecaat arzederken merdi 
kıpti sirkatin söyler, Fehvasınca 
kendi sözünü tutmamazhğını 

anfatıyor. işte böyleleridir ki 
gazetecinin adım yalancıya, 

palavracıya, sözünü tutmazt 
çıkarmış kimsede itimad bı· 

rakmamıştır. Kabahat yine 
bizde anıma bilen olsa .... 

Ne olacak kurunun yanında 
yaş da yanarak böyle •>lmıyan
lar da böyle sanıldı gitti. Artık 
bu telakkinin önüne geçmek im· 
kansızdır. Alnımızdaki gazeteci 
lik [ki: gazeteye bir satır yazı 
yazandan, bin satır yazana, çıka· 
randan, satana kadar hepsine 
gazeteci diyorlar?!] damgası 

durdukça halkın telakkisi de 
bundan ileri geçmiyecektir.! 
Tek aşağı düşmesin ... 

TOKDIL 

Silahla oynanmaz 
Balçova köyünde Ahmed 

oğ'u 17 yaşıoda çoban Meh· 
med, tabancasını kurcalarked 
ateş aldırmış ve bacağıodall 
yaralanarak lzmir memleket 
hastanesine 2"etirilmijtİr • 
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INOILlz MUDAFAA 
BAKANININ NUTKU 

1 
•••••••••••••••••••••••• 

Londrada 
Fırtına kopardı 

Muhalefet Lideri Attlee 
ınglllz - Fransız ittifakının 

aleyhlnde bulundu 

Sir Doo/ Cooper 
Londra, 30 ( Ö.R ) -Avam 

kamarasındaki münakaşada Att 
lee harbiye bakanının Paristeki 
nutkunun lngiliz - Fransız itti· 
fakmı teklif mahiyetinde oldu· 
ğunu söyliyerek şiddetle tenkit 
etmiştir. 

Liberal partisi başkanı Sine· 
lair ayni mahiyette beyanatta 
bulunmuştur. 

Eski bahriye ve maliye nazırı 
Vinston Chmchill ise bilakis 
Doof Cooperin nutkunu mü
dafaa etmiş ve bunu siyasi 
beyaaat mahiyetinde bulmuştur. 

Dahiliye nazın, John Simon 
beyanatın önceden hükfunete 
bildirilmiı olmamakla beraber 
askeri ittifak fikrini müdafaa 
etmediğini bildirmiştir. 

Neticede sosyalist partisi 
tarafından verilen takbih tak· 
riri 136 reye kasşı 214 reyle 
reddedilmiştir. 

Londra, 30 (Ö.R) - Bald
rirıin Çekers villasında ika· 
metini temdide karar verişi 

sebebile kabinenin dünkü içti
maına Makdonald başkanlık 
etmiı ve Avam kamarasındaki 
izahlara karşı hükiimetin . ala· 
cağı vaziyet kararlaştınlmışbr. 

Akşam Avam kamarası mü· 
zakereleri açılmış ve sualler 
birbirini takibetmiştir. Harbiye 
bakanı Doof Cooper tarafın

dan Pariste söylenilen nutuk 
hakkındaki suallere cevab 
veren dahiliye nazın John 
Simon bu nutkun hariçi siya
set beyanata mahiyetinde 
olmadığı, bununla beraber 

Şükrü Kaya lstanbulda Meccani leyli 
imtihanları 

B d · ı• • • d• kt•fı •• lstanbul, 30 (Yeni Asır) -ur ur va ısı, yenı ıre ı ere gore ~;;1:~cc::ik::~~:~ .. i:·:::~ 
B d d f 1. t o··st • b ı d caatları 29 ağustosa kadar ur ur a aa ıye g ermıye aş a ı kabul edilecektir. imtihanlar 

•••11 ................... 1 • 1 • 11111••••••••••••• •••••••• .. • • •• eyliilün ilk günü yapılacaktır. 
lstanbul, 30 (Yeni Asır) - lzmirde valiler alanındaki faaliyeti üzerinde önemli kararlar 

toplantısını idare eden parti genel sekreteri alınmıştır. Halkevi çalışmalarına da yeni bir hız Ceza yirde 
Şükrü Kaya geldi. Edirneye gidecektir. verilmiştir. Yahudi hadiseleri 

Burdur, 30 (A. A) - Dahiliye vekili ve Cum· Banyoları çok sıbhi olan Burdur gölü kena- Paris, 30 (Ö.R)- Cezayirde 
huri yet Halk Partisi genel sekreteri Şükrü · rında modern bir şekilde güzel bir plaj ve yerJilerle Yahudiler arasında ye· 
Kayanın• reisliğinde lzmirde yapılan valiJer gazino yapılması için faaliyete geçilmiştir. Şehri ni hadiseler çıkmıştır. Askeri 
toplantısından dönen ilbay Savaşın başkanlığında gö!e bağhyan yol muntazam ve her türlü vesaitin kuvvetler Yahudi mahaJlesini 
parti ilyön kuruJu topJanarak partinin çahşma işJiyebileceği bir şekilde yapılmağa başlanmıştır. himaye altına almışlardır. 
····~··········································· ····················•········••··•·································•·····•···•···························•·••••·•·············•·• 

Karabük Demir ve çelik fabrikası 

Başbakan lnönünün 
huzuruyle açılacaktır 

Anknra, 30 (Yeni Asır - Telefonla) - Karabükte lngiliz mali 
müesseseleri tarafından kurulacak olım büyük demir ve çelik 
fabrikalarının inşaatına Eyliil ayı içinde başlanacaktır. lngiliz 
teknisiyenleri Temmuz ayı içinde memleketimize geleceklerdir. 

Fabrikanın temel atma merasimi Temmuzda, Başvekil ismet 
lnönünun huzurile açılacak ve iktisat Vekili Celal Bayar tarafından 
bir söylev verilecektir. 

iktisat Vekilinin söylevi çok ehemmiyetlidir. ikinci beş yıUık 
sanayi planının ana hatları bu nutukta izah ~dilecektir. 

Fransa - lngiltere anlaşması · 

Habeşistandaki ecnebi 
menf aatların himayesi 
Londra, 30 (A.A) - Siyasi mahafil Fransa ile lngilterenin 

eylfıl aymC& kadar Habeşistanın Statusu hakkında ltalya ile mü
zakerata girişmek hususunda mutabık kalmış olduklarına dair 
olan habere ;kıymet vermemektedir. Ingilterenin birçok defalar 
Italyanın Cenevre müessesesinin ıdeaUerini tatmin için bazı feda
kirbklarda bulunacağı ve bu suretle Hibeı meselesinin haltini 
kolaylaşhracağı ümidiyle Roma hükumetinden bazı vaitler al
mağa uğraşmıı olduğu hatırlatılmaktadır. ltalyanlar zecri tedbir 
Jer kalkmadıkça hiçbir şey yapılamıyacağı cevabını vermişler ve 
bu cevabı hiç değiştirmemişlerdir. Zecri tedbirlerin kaldırılması 
hal olunması son derecede ehemmiyetli olan bir meseleyi tekrar 
nazarı itibara almağa medar olacaktır. Sebebleri de şunlardır: 

1 - Milletler cemiyetinin Habeşistanın müstakbel rejiminin 
tanzimine güya iıtirik etmek suretiyle kısmen zevahiri muhafa-
za etmesi ümidi hali bakidır. · . 

2 - Habeşistandakı ecnebi menfaatları meselesi halledilmek· 
sizin bırakılamaz. ........... , ••••.......••.................•........................•.......•••.••...•.• 
~aıkanın fikirlerile ~ezat ha- Mısır komiseri 
linde de bulunmadıgını ve 
esasen Forayn Ofise gösterile- Kahirede 
rek onun telkinlerine uygun 

bir ıekilde verildiğini söyle
miştir. 

Baldvinin münakaşada hazır 
bulunmaması hakkındaki ten
kitlere cevab olarak da Sir 
John Simon uzun bir yorgunluk 
devresinden sonra başbakanın 
istirahata hakkı olduğunu bil
dirmiştir. 

Kahire, 30 (Ô.R) - lngiliz 
fevkalade komiseri Sir Lamp· 
son Londradan gelmiş ve in· 
giliz - Mısır müzakereleri hak
kında lngiliz hükumetinin gö
rüşlerini Nahas paşaya bildir· 
mittir. Diğer taraftan Nahas 
paşa da Mııur delegasyonu 
azalarını toplıyarak bu nokta· 
ları görüşecektir. 

Suçlulara tebJiğat yapıldı 

Ankara Ağırcezasında 
suikastçıların duruşması 

Ankara 30 ( Yeni Asır Muhabirinden ) - Suikat maznunları 
hakkındaki beraet kararının temyiz mahkemesince nakzedilmesi 
Ü.zerine, Ankara Müddeiumumisi suçlulara celpnamelerini tebliğ 
eylemiştir. Ankara Ağrrceza mahkemesinde 16 Temmuzda yeni 
bir duruşma yapılacaktır. 

Başvekil ismet İnönü tayyare ile 
Ankaraya döndüler 

Istanbul, 30 (Yeni Asır - Telefonla) - Başvekil ismet lnönü 
öğleden sonra tayyare postasile Ankaraya döndüler. Atatürk 
tarafından Y eşilköyde uğurlandılar. 

Ankara, 30 (Yeni Asır· Telefonla) - Başvekil İnönü buraya 
gelmiş ve hararetle istikbal edilmiştir. 

Italyan ayan meclisi reisi dün 
Istanbula geldi 

lstanbul, 30 ( Yeni Asır - Telefonla ) - ltalyan ayin meclisi 
reisi Sinyor Luizi hu akşam ltalyadan şehrimize gelmiştir. Sinyor 
Luizi gazetecilere mütenekkiren seyahat ettiğioi, lıtanbulda ne 
kadar kalacağını henUz tayin etmedJtiui, ADkaraya •itmİ)'ece-
ğini söylemiştir. ' 

İtalya hangi şartlar altında Cenev
reye döneceğini dün bildirdi 

Cenevre, 30 ( Ô.R ) -ltalyan delegesi de Vaskopa ltalyanın 
Milletler Cemiyeti müzakerelerine ne tekilde yeniden iıtirik 
edebileceği hakkındaki ltalyan muhbrasını Asamble başkanlı
ğına tevdi etmiştir. Ingiliz ve Fransız delegeleri arasında bir 
mutabakat mevcuddur. ltalyan tebliğinin hem sebatkir, hem de 
uysal olan mahiyeti kaydedilmektedir. 

Eden Mılletler Cemiyetinin otoritesini takviye için çabşmağa 
devam etmek azmindedir. Bu akşam lngiJiz dt"legaıyonu tara
fından verilecek bir ziyafet münasebetile iki taraf arasında ye
niden müzakereler cereyan edecektir. 

Çinle Almanya arasında gizli 
vardır? bir anlaşma mı 

Tokyo, 30 (A.A) - Çin ile Almanya arasında gizli bir an
laşma yapıldığı söylenmektedir. Bu anlaşmaya göre, Almanya 
Çinden mevaddı iptidaiye satın alacak ve mukabilinde de yüz 
milyon Amerikan dolarlık ağır harp techizatı ve elektrik maki· 
nalan satacaktır. , çiçekleriyle dostu için evi süs· vada şarkı söyleme 1 

lemiş bulunurdu. Bunu şiddetle müdafaa ederdi: 
Güler yüzlü Lekuana mükem· - Evvela, yalnız ben:m için 

mel bir kahvaltı hazırlatmıştı. şarkı söylemefisio,benim yanım-
Ocakta ateş neşe ile alev sa· da, benim çok yaknıımda ol-

SAFi AŞK 
42 TUrkçeye çeviren : R. B çıyordu. Dışarıda kış. renksiz, duğun zaman! sesin bana ait-

vadiler üzerinde hükmünü sil· tir. Baıkalarına aid değil .. 

kalkmış baş, o dıvara dayan
mış sırt. Sesi de, müthiş bir 
kadınlıkla, cinsinin ta kendi 
feryadı gibi yllkseliyordu. Em· 
manuel'e bu ses eımermiı gibi 
geliyerdu. Bu ses, ıu kadının 
bütün et ve ruh esran idi, on· 
dan çıkan bütün esrarlı koku 
idi. Bu onun varlığının en de
rin derinliklerinden yükseliyor· 
du. Bu ses hınçkırıyor, bayılı
yor ve çınlıyordu. Öyle sanıla
bilirdi ki neredeyse bu şarkı· 

nın müthiş kudreti altında dı· 
varlar çatlayacak, bütün şehir 
bütün liman, bütiln Fransa ve 
bütün dünya onu duyacaktı. 

O vakıt, elJeri güzel bir hiz
metçiye uzanır gibi ona doğru 
uzanarak, Emm.anoel kalbinde 
esrarengiz bir vicdan azabiyle 
ona şu esrarengiz ·sözleri söy
ler: 

- Lörans ... Senin için cina
yete bile muktedir olduğumu 
söylediğim zaman inanmaz 
nıısın? 

Lörans, yine bir şarkı olan 
derin gülüşiyle gülmeğe koyu
lur. Ve, neden bahsedildiğini 
bilmediği halde, daima bir kö
şede dikişiyle meşgul olan sa
~ır anne de, kahkahalar fırlatır. 

Hemen her Pazar günü Lö
rans eski Komtiye gidiyordu. 

- Haftada bir gün sağlık 
ediyorum. diye •ütilfUyordu. 

Emmanuelin sabırsızlık ile 
~eklediği bugün daima geç ge· 
lirdi. l~tiha!noı disiplin albna 
almağa çalışmasına rağmen, 

çok eyi müdafaa edilen ~ güzel 
vücud etrafında bütün mevcu· 
diyeti sabırsızlıktan çırpınır du· 
rurdu. • 

Salona girer girmez ona ko· 
şar, omuzlarından tutar, ağzını 
ağzına yapış~ırarak, uzun uzun 
onu teneffüs ederdi. Saçlarının 
derisinin, Yaseminin, pudrası
nın kokusunu alırdı. Bu da, 
daha dokunmadan ona malik 
olmak gibi bir şeydi. 

O, göz kapakları kapalı, ili· 
cenab bir hayvan gibi muta· 
vaat gösterirdi. Ve hemen Em· 
manuelin odasına, "odalarma" 
cıkarlardı. Sabah topJachiı kır 

rüyordu. Alçak dumanlar kil· Müzisyenin üzerine bütün ne· 
çük limanı kaplıyordu. Koyun fis göğsünü eğerek ve dudak· 
sisleri arasında bir vapur ıslıiı Jannı ağzı üzerine kondurarak: 
inliyordu. Kapalı perdelerin - Onu sana veriyorum, aş· 
gölgesi ve odanın harareti için· kım! diye cevab verirdi. 
de birbirine sarılmış aşıklar Ve, onu omuzlarından tut-
ise sevişiyorlardı. makta devam ederek: 

Löransın akşam yemeğini - Haydi!.. Çal!.. Senin için 
konakta yiyerek akşamı da şarkı söyliyeceğimf. 
orada geçireceği kararlaştırmış Musikiyi ne kadar eyi bili· 
olduğu için 'şimdilik endişeleri yordu! Notadan anlamadığı 
yoktu. Salona indikleri vakit halde, onun her havasını ne 
hazan zaman epey geçmiş olur· kadar çabuk aklında tutuyordu. 
du. O vakit Lörans : Emmanuel Paristen notalar ge· 

- Haydi, derdi, şimdi bana tirtmişti. Ona opera parçaları 
şarkı söylemeği öğret ! ve daha başka şeyler söyleti-

Ve delikanlı ona, nasıl nefes yordu. Ve daima farkına var· 
alması lazım geldiği hakkında, maksızın, güzel kad.ın ilk ak· 
iptidai bazı malumat verirdi ve ıamki heyecan verici tavrını. 
fU tavsiyeyi iJive ederdi : buluyordu. Q kapalı Ve 6lfilD. 

- Bil • .,.. •• lakua, açık ha• .J. ılaler, o iolUluk, o llavara 

Sazan heyecanını daha fazla 
tutamıyarak, Emanuel bir bam· 
lede kalkıyor, Löranse, onun 
açık ağzı üzerine atılıyor ve 
ini bir öpü ile titreyen ilahi 
hançerenin derinliklerinde no
tayı eziyordu. Anlaşılmaz bir 
~udurmuşlukla haykırıyordu: 

- Benimsin seni.. Sesin be
nimdirl Y alnıı benimi.. Görtl• 

.. JOmm JA, lplmb al 

•anne a 
ÇEK CUMHUR BAŞKANI 

•••••••••••••••••••••••• 

Dün Asamble baş-
kanlığından istifa 
ettiğini ~bildirdi --- Baş taraJı ı ına sayfada -

muahedesinin feshi üzerine 
ortaya çıkan vaziyet hakkında 
lngiJtere, Fransa, Belçika ve 
belki de ltalya arasındaki mü
zakereler i kolaylaştıracaktır. 

ASA MBLEDE NELER 
GÖRÜŞÜLECEK? 

Cenevre 30 (Ö.R) - lngiliz 
ve Fransız. delegasyonları Mil
letler Cemiyeti asambJesioin 
müzakerelerini fam bir ahenk 
içinde hazırlamışlardır. Asambr 
lede görüşülecek üç mesele 
vardır. 

1 - Zecri tedbirlerin ilgası, 
2 - Habeş meselesi (ilhakın 

tasdiki) 
3 - MilJetler Cemiyeti pak

tının muhtemel ıslahı 
Bu meselelerde anlaşmak için 

karşılıklı tavizata lüzum ola
caktır. Zira rejimleri birbirin
den başka, menfaatları bazan 
birbirine zıt, kaygıları iç siya
set bakımından birbirinden .. 
farklı 50 devlet müzakereye iş-
tirak ederek reylerini bildire
ceklerdir. Bütün bu reylerin 
birleştirilmesi işi pek o kadar 
kolay görünmemektedir. 

Bilhassa milletler cemiyetinin 
ıslahı meselesinde güçlükler 
çoktur. Bununla beraber sami
mi ve pratik olan lngiliz-Fran
sız teklifleri' etrafında büyük 
bir ekseriyetin toplanacağı 

ümit edilmektedir. Bu teklifler 
11 inci ve 16ıncı maddelerin 
esaslı bir tefsir sayesinde tet· 
bikini daha müessir kılmağa 

matuf bulunmaktadır. 
Muhtelif delegasyonlar ara· 

sında yapılan konuşmalardan 
şu his kuvvetle hasıl olmakta· 
dır ki Milletler cemiyetinin is· 
tikbaJi tehJOkededir. 

Cenevrede biı 
ziyafet --·-·--Baş tarafı ı na sav/ada-

namma Politis, Yugoslavya na · 
mana Puriç hazır bulunmuş· 
Jardır. 

Konuşmalar asamble toplan· 
tısını ve Milletler cemiyetinin 
ıslahı etrafmda cereyan etmiş; 
Balkan antantı ve küçük an
tant delegeleri, koHektif emni
yeti zayıflatabilecek her teıeb
bliı aleybinCle bulunmağa ka
rar vermişlerdir. 

Ziyafet esnasında, her iki 
antantı alakadar eden muhtelif 
meseleler etrafında fikir teatisi 
yapılmıştır. 

Şu dakikada iki &ntantı ayı
ran en ufak bir pürüz mevcud 
olmadığı müşahede edilmiştir. 
Milletler cemiyetini ıslah yolun
da atılacak her adıma iki antant 
zahir olacaklardır. 

nasıl durduruyor, nasıl öldü

- ' ruyorum .. 
Fakat o, bu zalim temsilden 

birıey anlamadan gülüşüyordu: 
- Koca deli!. 
Onuola, oynıyan bir çocuk 

gibi, debreşiyordu, son. a: 
- Haydi, hazinem benimi 

dersimize devam edelim t 

, Bir akşam, Emmanüelden 
sonra, o da Bodlerin musikisi 
Piyer Herman tarafından ya
pılan Yaşıyan Meşalesini tekrar 
etmek istedi : 

- Bu, senin gözlerin içindir! 
demişti. 

Başladı: 
Önümde. yiiriirler, bu ışık do/11 gözleı 
Ki şiip!zes;z /Jİ/f!İll bir md ek mık11aiıs· 

laştumıştır; 

Yiiıü;•orlar kardeşım olall bu ilahı 

kardeşler 

. . . . . . . . . . 
Fakat birden durdu: 
- Bunu, dedi, diğer şeyler 

gibi güzel söyliyemiyorum.Ace· 
ba neden? 



···-· 
Dallardan sesler: . .............................................................. 

Otobüs kazalan 
Gi• geçmiyor ki, gazeteler; yeai bir otelıına veya otomobil 

knzasıoın kanlı; yarah, ötlmlii haberini vermesinler. 
Birçoldaruuo kor~ babralan lsibımızı kamçılayılt danikea 

yepyeai; evvlkilenlea clUa aaldl sahnelerle karp karpya geli
yona. 

Uri gtha evvel bir Çatalca otobnsnnnn " Filorya " yolunda 
param parça olarak arkasında Jİrmi iki ağır yarah bırakbğını 

okuduk. 
Bu f1n de; Maçka'da yİl!e bir otobUslin devn1erek yol orta· 

sında bir 61il ile on iki yarala bıraktığını haber ahyoraz. 
e. iki nk'ama 32 yaralm; bir de ölüsü var. Bir aeae zar

fında b• kazalara karbaa gide11lerin; yaralananlarmi kolunu bu
duaa kaybedenlerin bir istatüıtikini yapacak olursak aniim6ze 
mubakak bir kabristana doldmacak &lü ile birkaç hastaneyi işgal 
edecek yara.il çskar. Topal&..., k6rler, çolaklar da caba. 

• •• 
Bu makinelerle seyahat etmek mecburiyetinde kafan bizler; 

ha,.U.U. rot; akı; freu; gibi birer demir parçasına bağfamıı 
bir .... bedb.ı.tlaıa. 

Müddeti hizmeti iki seaeyi; kat ettiği kilometre de yüı billi 
geçmif arabalarda bu parçalar; birdenbire kmhp daitlarak, bet 
on kişinin ha1atma ..ı ol.ak ltir faciaana lırwlayıe&larmdaa 
batka bir ,,ey değildirier. 

Pipacla çalıpa arabalana yaşlan tetkik edilecek olursa oto-
bh yelmlarmuı nsiyebaa.mderini tanmn et.eden ftieriaden 
;drWl!•alan icab eder. 

• •• 
Bir çıolE daireler - peıll rerİIMle olarak - a1tmış yap bir insanı 

t.bWe -"'İçi• ki& tirdi. kl~tte bunun bir sebebi vardır. 
Alt.uf r•pndaki bir kafaya bir kayl tutmak işinin tesBmini 

mallarla g&ürken 160 bin kilometre yapmış bir otobüse 2ı 
kiti tqamak için nasal misaade ediyoruz? Anlamıyorum. 

1'leu.ra'C Çın.ar 

\ 

18 ...................................................................................... . 

Dokuz numaralı teoliğ 

Delege heyetimiz harp 
tehdidi altında alınacak •. 
-8~ tarafı 1 nci sa,Jadll -

aumen kapablması laakla.da 
komiteye Yerilen tadil teklifi 
berinde iptni 1t0ktai uzar 
t..tİtli yaplmlf ve 7 iaci mad-
dtlllim Wlahara ya --i icti
..... , ... eter Wrk8Ç ..... 
kadar komite bu hususta mü
zaken za_.. gelcüjioi aaıııraa 
teknik komitede yeniden mü
zakere edi'-eaiDe karar veril
mittir. 
..._. Tarkiymin barb 

g11•m.m boğuludm pç
m ıı lılir •iuacleye taJik 
eylemesi hakkı aleyhine biçbİI' 

preuip ...+elefeti ileri aiirel
m0rıtir. Bu aacldaıin taAriı 
......... kal'i .... e11a tulait 
o=ecek 6 lllCI •etWe mebai 
ile allk_..r bulwlllju gia 
terilmiftiı. 

Japon delege heytti bu mad
dede yazıh Milletıer cemiyetiae 
yapılacak tebliiler clolaJlllİle -·-i içtimada ileri ıiirdiiii 
ilımu kaydım hatırlatmııtır. 

Tilrk delege heyeti Tiirki
yenin Milletler cemiyeti azası 
devlet ııfatiyle olan hukuk ve 
taahhütleri mahfuz kalmak şar
tiyfe Japon delege heyetinin 
endişelerini giderecek her un
gi bir formüM kabule amade 
olduğunu bildirmiftir. 

1 
Bafkan Romen delegesi ıı

fatiJe umumi içtimada yeniden 
askerlt:ştirilmesi üzerine bepı
ların artacak emniyeti tlela,,.
sife zararsız gemilerle Türkiye 
ile ıerginfik 1ılllinae buhınan 
devletler gemDerine ayni ma-
ame!enin yaptlmaması lüru
mu hakkında ileri sürdüğü mü
lihazaları batırlabmf ve ayni 
zamanda Milletler cemiyetine 
yapılacak .Wiii- ahauak tet
biilerden evvel icrası lizım ge
leceji fikriade be.lnnmııpur. 

Tirk delege heJeti bu mii
labanlara ce•ap elarak laarp 
teWicli Uliade eb=r.k tecl
birleria miel.el mUiretlerimi 
ileri slirmiişUlr. 

Komite 9 cu madde üzeria
deki miiu.kueyi bqka bir gü
ne talik eylemitfu'.. 

10 cu madde üzerinde ~ 
bir minakaşa cereyan etme· 
miştw. Buı delege ı.e,etleri 
eksperlerİnİll muvasaletlerine 
intizaren 11 nci madde üzerin
deki müzakerat gelecek içti
maa bırakılmıfhr. 
Başkan 12-ci maddeDİD muh

telif ıuretto tefairi ilatimali ol
duğu hakkında lngiliz delege 
iaeyeti tarahndaa Meri miilea 

J 

-···-·-·~--····· ·-··-····-·-·- Milli Roman .................................... , .......... . 
Yazan : Adnan llllget - 6 -

Sabiha: HakSIZS.. AIH•etl, dlJOnhl. Clllzel bir 
çehrenin lnaa ... sa..s.t gatlracell kl ..... ol .. • bir 
mezlıet olduluna inanmak et .. nden ••IMIJW. 

bir kadının kocasından başka
sile koouşmal'anı en bliy6k ah
'ak noksanı sayıyorda. Tali 
.>na evlilik hayatında ylr ol· 
111U11fb. Erkeği, onun heıtey· 
den iiatün hislerine bile hitab 
edecek ruh yakınlığım gös
termedikten batka bir arkadaş 
bile olamamışb. Bütiin b. nok
saalar, onu kocauN ilaanete 
veya kocasının iizerine bir 
bqka erkekle tamımaya ıevk ...... .... .. 

sınblannı tahammülle yenmeyi 
tecribe edecekti. Esasen Ah
medin bayabnı gizliyen aarlan 
öğrenmek iıteyiıi de daha çok 
bir meuale bulmak içiadi. 

• 
" " Sabiha birçok çalıpnalardan 

sonra nihayet Çirkin Abmetle 
glSrilfmeğe muvaffak olmUfhl. 
Bunu daha çoğu mea'ut bir 
teadOfe medyundu. Bir akpm 
GU•ce klJI yohuada •• 

~" fElll ftSIR 

Akhisar 
Hukuk hakimi 

Akhisa~dan ayrldı 

"""(),,., 
Akhisar, 29 (Ôzel) - lzmir 

ac:Uiyaine atanan hulmk hiki· 
mimiz Akil Ônder, begla ph
rimizden ayrıldı. Mumaileyh 
i.tuy•cla ka,.akaa, prH,, 
adliye Ye mülkiye mem111mi 

ile h&lkevi erkAnı ve bütün 
hususi dostlan tarafından sami-

miyetle uf'Ul'laodı. Genç hukuk
çumuz burada bulunduğu ilç 
sene zarhDda hukuk iflerini 
bir makfoe laaliae getirmek ka· 

"1liyetim g6stttmit oldwğandan 
kazamııdan ayrıllfl gerçekten 
umumi bir teessür uyandırdı. 

Halktaa da büyük bir ka.laba-
lak tuafıadan tetyi Nınaa bl
kima.ize Halkevi tarafaadu 
bir baket verilmiştir. Baketia 
üuriadeki korclelada •umaİ-

leyhe karşa meıa&eketia betle· 
diki sevgiyi ifade eden bir 
cimle ya.dl bulunmakta idi. 

Y eDi Amr - Dünkü nusha-
11t1zda Akil Ônderia lzmire 
geldiğini bildiren bir haberde 
kenaisinin birinci !mkaka atan-

dığını yazmışbk. Genç bukUk· 
çu, müddeiumumiJiğin tensibi 

le ikiaci lwlruk• veril-ittir. 
Muvaffakiyetler dileriz. ---·-----..... ·=-···· 
mDIAbazaları babrlatmıt ve 
.,.. zamADlla Romen delıpi 

•btiyle '- ....Wvin b91I idi 
~ili t...- Wem • il ı 
m6racaat imklalmı ile 11e ae
rece kabili telif bahmdağu 

bakkmdaki eaclifeleriai de Wl
dir•iıtir. 

Türk deleıeli bu buauata 
teıkiD edici izalıat Yermİftir. 

Türkiyeain asas eadifeUnin 
poi• we adli •lihiyet laabku· 
nu mabfwz bulundurmak oldu
i'""' hilditutit " Türkiyenin 
tatmin edici her laangi diğer 
bir talarir tlıl'zını kabule amade 
bulunduğunu ilAYe eylemipir. 

Komı"te önlimüadeki içtima
ını Salı günü yapmajl teabit 
eylemiftir. 

Aşk 
yüzünden ....... 
Bir delikanlı ken
disini asarak ca
nına son verdi 

Evvelki güe Burnovada Türk 
.men ıokağmda 34 numaralı 
evde bir intihar yak'ası olmuı
tW'. Bayram oğlu 324 doğum• 
a. RaıaaUD, kendisini iple 
tavana aamak •uretile intihar 
etmiıtir. intiharın aebebi bir 
aşk maelelidir. Ramazamo 
aııla olarak eeeıedini ilk defa 
bekçi prmÜf derhal Jandarma 
karakohina haber vermiştir. 
Hldiseden Mlddeiammnilip de 
malômat Yerihııliı ve albetçi 
Müddeiumumi muavini Ali Ak 
kaya, derhal ~urwwaya ıide
derek talaldbta ltaşle9"1tır. 

Tahkikat neticesine g6re 
Ramazan, ko•ıulanndan zen· 
gin WJ d.l bir kadı
nın ttitün tar•••mda ifçi ola
rak ~ahpeaktamr. Uzma iı 
gr..lerinde Ramaz-, ıevdiji 
ba kadına ... •aeeada &1kUM 
bildinnit ft eylenmek teklifi.. 
de ._...Dlll•ftw'.Fakat bdm t,u 
teklifi reddeta · tfr. Ramawı 
bundan çok müteessir olarak 
iaıtibara karar Y'el'mİf Ye evelki 
gün bu kan.nm ,erine retir
miıtir. Bir muharririmiz, Rama· 
zanın kardeşi Hasanla görtlt
mÜf Ye bu inb1ıar vak'ası hak
kında keadisiadea malUm&t i.• 
temiştir. Hasan demiştir iri: 

- Benim hiçbir şeydea ha
berim yoktur " illlib.ar ede
ceğine dair hiçbir esu gös-

termedi. Y nak ol da kardeşime. 
Mlddeia .... iik~ Ramen

ma def.ine nlaat •-*'-ittir. 

Kuşadasında 
Bir cinayet okla 
KupC!asmın Sofacak kl

ytlnde San Zeybek oğalann
dan Mehmed oğfa Hlseyiu. 
ekill tarlaıına koyun sokarak 
otlatan V ayyay Aluaed"m ço
bam Mehmetle b~a etmitfir. 
Neticede Hliaeyia Çifte tofen
gini 61dtırmek kastiyle Meh· 
....... ..& .. ek QDll •i ko
lundan ağır svette yaralamıı· 
br. Mehmedin bhl paıçahmw11 
bir h-'deü. Hl.yia hıbdıuak 
adliyeye verilmiıtir. 

•11•11• r 
Ziraat tetkikleri 
Atlkachtr Svtyet mabmlan, 

Amerikadan, . thdİ9tmldan, 
Fraosadan, lıYeçten ve dlluya
nm c:liier blltiln memleketle
rinden 7 bin ciu kadar ni
munelik büjday tobumu getir
miıtir. Bu tohumlar, tecriibe 
için, Orenburg civarındaki bir 
...kbozda ekilecektir. 

ve bu vesileyi iyi kullanarak sizden öyle bir dakikada el-
konuımuıtu. Önceleri selimını bette ki tebessüm bek.liyemez· .. 
kabul etmiyen Ahmed, Sabi- eli. Tebeulball bertaraf ediaiz. 
hanın çok samimi Ye ..aıcak Ne yapsana, ne kadar kendimi 
alikası önilnde haşin tavnna zorlasam o aa aayhamz kulak-
bırakarak OD& açıl1DJ1h.B11Dun- !anından uzaklatmıyor. 
la beraber hill tereddüt içinde Sabiha, muhatabıadaki ince 
olduğu yaziyetiDdeo belli idi. ye buluttan nem kapan ruban 
Ahmed komııtu : derialiiini ıu dbnleler arum-

- Ben sizdeki bu teceuüse dan ayırd etmiye muvaffak ol-
heman biç bir mana veremi- muttu. Demek o da, Çirkin 
yorum. Ynreğimde inc:e bir A)ımet te bir in için keDdiıini 
şliphe uyanayor. Acaba ben- düşünmüı: denizden kurtardıiJ 
den ne istiyorsunuz dive.. Ma- ioıaodan biç değilae bir te· 
zide o1an olmUft siz en riyasız şekkiir cümlesi ümit etmişti. 
hiısinize uyarak, sizden bek- Sabiha, fazla sert bile olsa, 
Jiyebileceğim hareketi yapmıı ikiıini birbirıııe yak111Jaftıran 
lnalunuyor•unuz.Bir _kCSpeğin bile bu sevindirici başlangıca ümit 
seYimlisi, yerine giSre gGzeli, bağlamıştı. Şinıdi tam sırası 
imana sevme zevki veren ma- idi. Bfitün zekiaı11ı kullanarak 
som duruşlulan bulunur. Ben Abınedin ~im olduğunu öğre· 
sezimli bir klSpek kadar kar- necek_ ve .i!Zli bir lıüaini tat-
şımdalrine sempati 8flfı1ama- min cıhetını •raştıracakb. Şim-
dıktan sonra hayattan ümit di onlar daha ciddi, mevzuu 
etmek ne kadar da atlç. Bu daha kuvvetli bir yerinden ya-
acı hepsinden betler. Benim kalaauılardı. S.hitia: 
maum dunıtla kiipeğe r&bbet - Biflküı Ahmet, dedi. Ben 

.... --....... -.. ... filafae ...... Wir&k 
~!!l:ml~~-

. - 4 1'ea11RUZ , ... 

Elma istihsalah ••-----ıi 
Şe•Hlerl haldnnda tetkikat Hergün 

Gümüşhane 29 (A.A) - Bu- ---- Bir fıkra 
gftn iktisat ...eklleti Tlrkofis 
müşaviri Zeki Dotaaı• tefli· 
ğinde iktisat veklleti mltehas
snlanndan Dr. Bade ve Tarım 
Bakanlağı miitehassıslanndan 
Said Tahsin, iŞ Bankası mü
p'tiri Naüt Tam, Ye A ..... 
yanın belli başh meyva tücca
rından Mihayiliş ve umum 
mllfettişlik iktiaat milpYiri 
Saffetten mürekkep bir heyet 
şehrimize gelmiş, Elma imh
alat şekilleri hakkında tetki
katta bulunmuştur. 

Tetkikattao •aksat me,.a 
ilrlnlerimizio mükem..el bir 
ıurette ambalajlan yaptluak 
ihraCHU temia •e ~ edil· 
miyecelderia de fealli bir şe
kilde kurutmak suretile siirii
JDihal tulia etmaktir. 

lzmitin kurtuluşu 
tndT 29 ( A.A ) - iZlllİtin 

kurtuluşunun lS d yıld3nGmü 

bugün ~oıkun bir sevinç ve be· 
yecaa içinde btleemiflir. 

Bisiklet müsabakası 
lianover, 29 (A.A)- Fransa 

Almanya bısiklet ıampiyonluğu 
müıabakası 17 galibiyete kar11 
25 galibiyetle Almanlar tara
fıadan kazanılm11hr. 

Yazan: Eczacı J<.emal Aktas .. __ ........................ . 
Alo! Efendim 

Telefon bize efendim keli
merinin alafrang1lll!ft ılSyletiJ'OI', 
AJol 

Biz efmadijl, beji, ata " 
papJJ. ...... laaCa .. 1aoca,. 
maqerettea bldar~ f 
birili ,.. birilİld ça~ 
dimi dİJOIDi 
efendi yoktaa' ifeD • 

tur demek. u. -d ea İM ba ef • iltifİllİ 
boaaad= · · çap-
..... .. clİJ•, --
duaki efwli 1old.ir, efe• r 
diJeaia efeediei la&ll Yar demek 
...... ?Ilı•!" bWr•Plc•• 
mı tlalaa nr•, ..,. np 111'1-
,...._ 8- •ed e ...,_il. 
efcri" anm• lııir fark .,_ 
1•1•· .,... .m hllml 
tiptrch .. alda ..., •. 
Gu lııaebR ı•lltlalJle de- • r.._ MJ• ..,_ Wr wi 
blıbıkı= .,.... -bP' 
- ı Wr kebw= tebmw 
rica Mit de nnllr. Ve•= 
..,_. elmdi.,W yerini kAmilea 
kaplayamıyor. Telefon batında 
alo! Kih ne nr? Ki.la efendim, 

• • •••••• 
Otuz bin kişilik 

Stadyum 

· buaıı da buyuua yerini tu-

Odesada Karadeniz kıyısın
da otuz bin sevirci alan yeni 
bfiyük stachum'•• kipd rami 
yapılmıştır. Ba stadaam'an or
tasında futbol salaaıı, voleybol 
sabalan, tenis kortlan ve saire 
vardır. Stadıum ise büyük bir 
kiltk pukımn içilldedir. 

Sun'i ~auçuk 
endüstrisi 

Sovyctler birlijinde ıun~ 
kauç.ak imali. biiyiik aualarla 
ilerlemektedir. 

1933 Y ıbnda bu alandaki iı
tiUal 2.190 tudu. 1935 rılua
luula i8e 25 bia toadaa fazl& 
IUD'I kaaçmk iati1UI meYkiiae 
çlku' ı•· 

Vimda ıetirilea ve anwıf· 
fakıyetle tatta ............ 
p1am 11re, ım ,.a-I• -.·ı 
kauçuk fabri~ faaH,eti 
o dercceJi alacakbr ki So'fJd
Ier birliji artık o yaldan iti· 
baıen iter tidi ·kauçllk itha
l.iade buh•ND'J&cakbr. 

Yeni bir enstitü 
Leııingrad'da arz tabablıİn 

llzerinde tetkikat yapmak here 
yeai bir Eutitll lamılmqtar. 
ilmi tetkiklerine ıimdiden 
bqlalDlf olan bu Elllt:İtl, Aka· 
demi azasından Levinson • Leı
sing'in bqkanhğı altında çalat
maktadar. 

edemiyeceğim. Haıabn binbir 
•filliğe yer Ya-en tanıllanm 
si>:ıönünde llltsak, a..ı bir 
,Oziin insana saadet getirmeğe 
kafi bir meziyet olacatma 
İllanmak eliınden gelmiyor. Gi
ze! bir çelsre, ıAa1et clafillmk 
birşey, belki de aldabca bir 
retlflDr. Gilzel 1Jir çehre bpkı 
bir fotograf plakı gı"biclir. Siz 
fotograf plikmı biç rettlpllz 
haliyle gördlblnz mn? Bence 
gllzel bir çehreDin normal tek· 
lini retüşs&z bir camda pek 
ili tesbit edebilirsiniz. 

Güzel bir çehreyi bir çok· . 
larımızda bulmak mlimk&a... r 
Dııanlık meziyetleri kilise da· 
varlarını ılisleyen allı, yqiJB, 
pembeli potrelerde daha iyi 
bulmak kabildir. Ancak bütün 
bunları içlik bir meziyetle de
ğif mek ihtimali var mı? iyi bir 
kalbi, insanlık bir giizelliği 
elde etmek, b6tGn mfttkallerin 
fevkinde ve lzerinde bir mn• 
hariyettir. GilzeJlijin, dıpnhk 
srl&elliia laer yerde Ye her 

t-. L '--t hiçbir -:ı- .m&a zaman 
efendim. de;ildir. Bence efea
dim. be.aim efeadim IDUUUI& 

almm17arak bırakılmalı, bazan 
da efendim, nasıl bu işe ne 
deniaiz .aDHID& da gelir. 
din töyAe olda, böyle oldu 
diye konuşan bir adam laf 11-

ramnda efmclim dene ltufikre 
ne cleniais de.ek istedij-iai 
aDlanz, aiz beoi• bu efendim 
etraf.da tWaşbğuaa ae der
sm efenci•t ... 

-------,~ Borsa Haberleri 

Çu. ALcı 
36 S Gomel 
26 S Emin 

9 
9 

62 Yekta 
518664 Etki satq 
518726 uumi sabf 

Zahire 
ç.. Cinai 
301 Buicla1 6 
100 ton • .. 
116 Arpa 3 7S 

Faat 
9 
9 62 

Fi at 
7 .. 

6t Bakla 4 ns 
4 !S 
4 37S/ 

418 198 K palamut 410 
6000 adet im. deri rn 
Hindenburg 
balonu 

rn 

Berlila, !O (Ö.R) - " Him
dadıcag .. bal01111 ~ A.... 
, •• ,. hareket ebniftW. 

#,• 

mecliste geçer ak\2 diqwww 
*ı'•-k Wru .. tap .... 
-ımr. .... ••nMhr,.~iU .. 
Alımet dmpa taW::~ "' · 

~~~'). ~ 

ban lcqtc .Ji t-~ ·~· 
- Sabiha decli.~B:D··u. .. 

.ı ka• .iı ...... ~ •• 
- :ı'ti "''" admam ...... bir ta .,. n 

eaecek •ejllim. ~~ ._,,,. 

lmmr yapanam ~
fum dilerim. Glrt11ofiil 
d8fhlltlerim "aBt1a111~ 
de bir ~unm aynhiı Yart J1 
içlik flzelliklerdea 1Mıtaeır 
yonunm. Çehre gbellijilliıl 

fazla bir kıymet ifade edılr;.. 
yeceğüll cicWI bir li.a.la 6•1· 

me ••it• az. Eier gtsel
lilde um kadar na.-n .1-
saydt bna fl&rt yapbjülld 
hamledecektim. l>Oflnlnüz ki. 
bir sosyetede, bir toplanb ye
rindesiniz. Salonun kapısı ıoil· 
temadiyen açılarak yeni yeni 
çehreler, pk tuvaletli kadınla' 
erkekler İ'8riaini dolduruJ•'· 

·-0n ... .--
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Başvekil Şusnig Cenevreye çağrıldı 
Başvekjli Cenevr·eye S{elemiyecek. A vusturyada 

saltanatın iade edilmiyeceği teeyyüt etti 
Cenevre, 30 (Ô.R)- Bugün 

öğleyin mühim bir Fransız -
Belçika içtimaı olmuş ve bir 
saat devam etmiştir. Fransa 
namına BJum ve Delbos, Bel
çika namına d~ Van Zceland 
ve dışişleri bakanı Stak bu 
müzakerelere iştirak etmişler

dir. Asamblede müzakere edi
lecek bütün mesı!leler görü
şülmüştür. 

Bu akşam Fransız murahhas
ları, lngiliz ve Belçika delege
lerini bir ziyafete davet etmiş
lerdir. Bu ziyafet esnasında 

Lokarno muahedesini imza 
eden devletler arasında yakın
da yapılacak konferansın mev
ki ve tarihi tesbit edilecektir. 

Cenevre, 30 (Ô.R) - Yedi 
bitaraf devlet mümessilleri bu 
sabah Danimarka hariciye ba
kanı Munşun başkanlığı altın
da toplanmışlardır. Bu ictima
da bir karar verilmemiş, fakat 
asamblenin ilk celsesinden son
ra milletler cemiyeti paktının 
ıslahı hakkında yeni müzake· 
reye girişilmesine karar veril
miştir. 

Cenevre, 30 (Ô.R) - Bir çok 
delegasyonlar Avusturya şan
ıölesi Schusc hniggin Cenevre
ye gelmesi arzusunu göster
miılerdi. 

Viyanadan bildirildiğine göre 
şansölye Cenevreye gelemiye· 
çektir.Filhakika Avusturya diye
tinin müzakereleri bu seyahata 
imkan bırakmamaktadlr. Sa· 
lihiyettar mahafilden bil
dirildiğine göre, şansölyenin 
Cenevreye gitmesi fikri res
mi bir davet şeklirrde bile 
olsaydi buna icabet müm
kün olamıyacaktı. Esasen Avus
turyanı debili ve harici vaıi· 
yeti hiçbir tereddüde yer bı· 

· rakmıyacak kadar sarihtir. 
Avusturyada Habsburgların 

.saltanatının iadesi hakkındaki 
endişeler yersizdir. Avusturya 
resmi noktai nazarını çok defa 
bildirmiştir. O da şudur: Sal
tanat iadesi işinin şimdi tahak
kuku tehlükesi yoktur ve Avus
turvanm siyaseti değişmemiş
tir. l"atbik mevkiinde olan 
kanuna tevfikan kabine, aışi· 
dük Ottoya biç bir restoras· 
yoı tt: şebbüsünde bulunmaması 

Jüzum:ınu bildirmiştir. 

Ycızan: Tok Dil 

- Hel Ağam! Sorma! De
dim yal Vakit olur ki köye gelen 
padişah adamları değirmeni 
basarlar, yalnız benim değir
men m=. hepsini... içeride ne 

kadar un, ne kadar tahal varsa 
alırlar, köylülen de önlerine 
katıp çala kamçı koıtururlar. 

Akyakalı oğlu yerinden kal
kındı : 

- Hayl Anassssınıf ••.•• diye 
bir küfür savurdu. 

Değirmenci - Sonra efem!. 
Ben nelerini gördüm ki sarbna 
tabal çuvalmı verirler de bir 

ff ab.\butg/ar sella11ata iyi bir krıbul yiizii gösteren Peşlenw gece göriinüşli 
Paris 30 (Ö.R) - ııProgre ı Paris, 30 (Ô.R) - "Depec-

de Lyon,, gazetesi Cenevrede he de Toulouse" gazetesi Al· 
Asamble içtimaının bir karar- manyanıo lngiliz sual listesine 
sızlık havası içinde açıldığını, niçin cevab vermediğini tedkik 
intıbaların biri.irine zıd oldu- ediyor. Almanyanın ileri sür-
ğunu, bununla beraber görüş- düğü sebebler şunlardır: Avru• 
melerde birkaç haftadanberi pada vaziyet sarih değildir. 
korkulmakta olan vahamet Habeş meselesi halledilmemiş-
mahiyetinin olmadığını, zama- tir. Zecri tedbir hakkında ka-
nın işleri kolaylaştıracağını ve rar verilmemiştir. 
esasen lngiliz • Fransız anlaş- lngıliz·ltalyan münasebatının 
masmın çok ümidler verdiğini yarınki vaziyeti ne olacağı 
söylemiştir. belli değildir. 

Fransız gazetesine göre bu 
sebebler, bunlarla alakadar 
noktalar üzerinde vaziyet al
mamağı muhakkak gösterse 
bile, lngiliz sual listesinde ki 
umumi suallere ve prensiplere 
cevab verilmemesini ma2Ur 
gösteremez. 

Paris, 30 (Ö.R) - "Paris -
soir,, gazetesi Şansölye Schus-

chniggin Cenevreye gelmek 
davetini kabul etmemesinin Ce· 

nevrede hayretle karşılandığını 
bildiriyor ve şunları ilave edi
yor: 

Avusturya Başbakanını Ce-
nevreye çağırmak için Fran-
sa ve lngilterenin mühim 
sebepleri vardı. Şensölye 

nin bu teklifi kabul etmeme-

si, ya Habsburglano saltanahnı 
iade için hazırlık yapıldığı, ya· 
hud da Almanya ile bir anlaş
ma hasıl olduğu zannını uyan
dırmaktadır. Fakat lngiltere ve 
Fransaya aykırı bir siyaset 
Avusturya cumhuriyetinin vaz
iyetini kolaylaştıracaktlr. 

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

·Kudüste hidiseler 
Filist~ n ve Maverayışşeria Em_ir 
Abdullahın şefliğinde toplanıyor 

Kudüs 30 ( A.'A ) - Filis
inde vaziyet salaha yGz tut
muş Cleğltdir. Şehirlerde nisbi 
bir sükün büküm sürmekte ise 

~ -

Fılistinde J1al111di polis/eı 

:de köylerde ve yollarda bir 
takım tecavüzler vukuuna dair 
haberler gelmektedir. 

Yahudiler doğru haberlerin 
neşri hususuna kuvvet verilme
sini hükumetten istemişler, biz· 
%8t kendilerini müdafaa etmek 
bakk19ı kullanmaları hususun
da ısrar etmişlerdir. 

Arap şefleri beş müslüman 

Tefrika No: ıe 

saatlık, iki saathk köylerine 
kamçı ile götürürler .. 
Haydaroğlu bağırdı: 
- Be herifi Siz bunlara g3z 

mü yumdunuz, canınız yok mu 
idi, yerinde?. Gelenlerin kafa
sma bir kurşun olmazsa birer 
tokmakda mi indiremediniz? 

Değirmenci Haydaroğluna 
sokuldu. Yavaşça: 

- Susssl Efem dedi.. Sussl 
Bu sefer rahabzl: .• 

- Ne diye? 
Diye hayretle Hayderoğlu 

sordu.. Değirmenci daha fazla 
sokulub: 

hükümdarına bir telgraf çeke
rek müslüuıanların mukaddes 
yerlerini yahudileJtirmekten 
kurtarmak için kendilerine mü· 
dahalede buluumalarını iste
mişlerdir. 

Bir arap gazetesi araplarm 
lngilterenin Filistin üzerindeki 
mandasını hiç bir zaman tanı
mıyacaklannı yazmaktadır. 

Kudüs 30 ( Ö. R) - . Rı!ş
mi mahafilde Filistin meselesi· 
ni hal için bir anlaşma projesi 
tetkik edilmektedir. 

Bu projeye göre Filistin ve 
Maverayışşeria Emir Abdulla· 
hm başkanhğı altında bir fe
derasyon halinde birleşecek
lerdir. 

••••• 'ti •• 

Yalanmış 
Roma, 30 (Ô.R) - Stefani 

ajansı Habeşistanda mukave
met hareketleri haberini tek
zib ediyor. 

- Sizin gibi bir kahraman 
belirdi! burada! 

- E 1 
- lıte o, bizleri rahat etti-

riyor. Lakin şimdicik lstanbula 
çağmlmış. 

- Kim bu? 

- Kim mil Kim olacak, Ka· 
brcıoğlul 

Hayderoğlu birdenbire yerin
den kalktı, değirmencinin iki 
omuzlarından tutub: 

- Katarcıoğlu mu? Sen bu 
adamı biliyor musun ? 

Tir tir titriven deiirmenci: 

1 Fransız 
narlamentosunda 

Paris, 30 ( Ô.R ) - Bugün 
meb'usan meclisinde faıist cem
iyetlninin dağıtılması dolayı-

. siyle hükümetten istizahlar ya
pılmıştır. Ksavier Vallat kanu
ni şekicle kurulmuş olan cemi
yetlerin fesih hakktndaki 10 
son kanun 1936 kanununun 
hUkmü altına düşemiyeceği ka
naatım bildirmiştir. Diğer mu· 
halif hatipler sıra ile millı 

halkçı partisi, ateşli haç ve 
sair teşekküllerin dağıtılmasını 
kanuna aykm bir hareket ola
rak göstermişlerdi:. 

ispanyada 
Madrid, 30 (Ö.R) - Hüku

metin zecri tedbirleri kaldır· 
mağa karar vereceği bildiril
mektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~J~ K. 1 k t ı CTJ""JJ lra ı o e 

Hükumet karşısmdaki "Ev
liya zade oteli,, eşyasiyle 

birlikte kiraya verilecektir. ~ 

Talip olanların içindeki ~ 
katip Hüseyine müracaat 

N eylemeleri. 
1-6 S.(5) (1361) 

l'So-7 /Z/7.7.7.7.7777.7?J'.7J7ZJ';}'.ZXZZ.. 

,__ Ağam kusura bakma! 
Ben yanlış söyledim, Katırcı
oğlu buralara gelmez, sizin 
devletlu hünkinoazın emri .. 

Haydaroğlu değirmenciyi 

sarstı: 

- Sussssl Devletlu hünkarı
nın canı cehenneme gitsin!Ben 
Katircıoğlunu aramağa geldim, 
söylel Nerede? 

- Efemi Ağam, ayaklarını 
öpeyim, benim haberim yok. 

Haydaroğlu değirmencinin 
korkusunu anladı. 

- Uulanl Ben padişah adamı 
değilim, ben Katırcıoğlunun 
aşıkıyım, anladın mı, ben tal 
" Uluborlu ,, da onun ününü 
duydum, buralara kadar onu 
görmeğe, onu arkadaşlığa al
mağa geldim. Ben de onun gibi 
birisiyim .• 

Döndü, değirmeni dolduran 
arkadaşlarım göstererek; 

- Bu kızanlar onun uğruna 
[bağrına vurarak] bu can onun 
uğn!na feda olsun! Sen hala 

ne dimeye korkuyorsun! Sövle 

~ ....... 

Sahife• 

ört diploınat mühiın konuşmalar yaptılar ı 

Gör·· şülen beş mesele 
ltaly~yı ilgilendirecek 
Paris, 29 (A.A) - Echo Dö 

Pari gazetesi yazıyor : 
Leon Blum, Delbos, Eden ve 

Lord Stanhop dün akşam ye
meğini beraberce vemişler ve 
gece yansına kadar görüş

müşlerdir. Bu zevat aşağıdaki 
noktalarda mutabık kalmış

lardır : 
1 - Zecri tehirlerin kaldı· 

rılması usulünde anlaşma 
2 - ltaJyan fütuhatının ta

nınmaması. Ancltk bu tanıma
mazlık l<eyfiyetiııin asambleye 
tevdi edilecek bir karar sureti 
projesi şeklini ahb almıyacağı 

belli değildir. Çünkü bu me· 

sele daha ziyade asamblenin 
top anmağa çağırılmasını iste-

nıiş olan Arjantini alakadar 
eder. 

3 - Fransa ile lngiltere bu 
dakikada girişilecek bir müza
kerenin delegasyonların hiçbi· 
risinin hoşuna gitmiyeceğine 

kail olduklarından dolayı şim· 

dilik ltalya ile umumi müzake
reye girişilmemesi. 

4 - Lokarno misakını imza 
etmiı olan devletlerin yapa-

Hans'ın söylevi 
Berlin, 29 (A.A) - Bakan

lıksız bakan B. Hans F raok 
Gclsenkirchende şimali Veste
falya Nasyonal Sosyalist kon
gresinde söylemiş olduğu bir 
nutukta ezcümle şöyle demiş
tir: 

Bütün dünyaya karşı alenen 
bir ihtarda bulunuyoruz. Zira 
Avrupanın birçok mıntaka
larında bir takım insanlar cer· 
mendirı diye itisafa düçar edi
liyorlar. Tazyik altında bulun· 
makt, olan AJman ekaUiyetleri 
meselesinin yeniden • gözden 
geçirilmesi lazım olduğu kana· 
atmdayız. 

Nevyork'ta 
Nevyork, 30 (A.A) - Ga

zeteler umumiyetle Blum ka
binesinin siyasetini muhafaza
kar bulmakta ve bunu tasvib 
etmektedir. Gazetelerin ekse
risi Fransaya karşı fırsat düş· 
tükçe dostane bir teşriki mesai 
siyaseti takip edilmesini bükü· 
metten istemekt~dir. 

Anlaşma oldu 
Tokyo, 30 ( A A ) - lngiliz 

ve Arneril<an petrol ihracatçı· 
lan ile Japon makarnah ara
sındaki ihtilaf halledilmiştir. 
Petrol ihracatçıları Japonyaya 
devamlı olarak muayyen bir 
mıkdarda petrol bulundurmak 
hakkındaki l<anunu kabul et-
miştir. 

neredeyse onunla buluşayım .. 
Değirmenci omuzlarına yapı

şıb bütün vücudunu bir yaprak 
gibi sarsan, titreten kahraman 
gence hayranlıkla bakıb, yan 
gülerek: 

- Otut öyle ise efem? dedi. 
Şehadet parmağını kaldırib: 
- Hani yaıan söylemiyesin, 

yoksa Katırcıoğlu beni darı 
biçer gibi biçer! 

Haydaroğlu bir kahkaha ata
rak: 

- Amma da, uzun ediyor-
sun, söyle bakalım şu yiğidi 
nerededir, göreyim .. 

Değirmenci eğildi, Haydar
oğfunun kulağına yaklaşırkeu: 

- Bursanın Keşiş .•. 
Sözünü açıktan ve gerisini 

kulağına söyliyerek bir hayli 
fısıldadı, o söyledikçe Hay
da roğlunun kaşları çatıldı, açıl
dı, güldü, somurttu .. 
. . . . . . .. 
• • • • • • t • 

. . . . . . . . 
Kuifumu vaıe p/inderdim 

caklan toplantı yeri resmi ma· 
hiyette olacakhr. 

Bu toplantıya iştirak edecek 
olanlar Ren meselesini müza
kere etmek için Alman ceva· 
bım beklemek şıkkının müre~ 

cah olacağım tebyin etmekle 
iktifa edeceklerdir, Kaldı ki 
lngilizler sür'atle cevap ver .. 
mesi için Berlin hükumetini 

sıkıştırmışlardır.· Fransızlar ve 
lngilizlcr, ltaıyanın iştirak 
edip etmiyeceği şüpheli 
olmasına göre, Lokarnocular 

ictimaımn tehiri münasib ola
c..1ğı mütaleasındadırlar. 

5 - Milletler cemiyetinde 
reform yapılması meselesine 

gelince bu iş için bir tedkik 
komitesi \'Ücuda getirmek ~~ 
henüz gelmemiştir. 

Paris 29 ( A.A ) - Gazete
ler Moskova aleyhtarı komünist 

jacguese Dorotnun Halkçı 
Fransa adına yeni bir parti 
teşkil etmiş olduğunu haber 

vermektedirler. Gazeteler, yeni 
bir takım şeyler olmağa başlı
yor demelctedir, 

Bir görüş 
Paris, 30 (Ô.R) - "Temps" 

gazetesi milletler cemiyeti 
asamblesinin ihtiyatsız nüma
yişlerden ve ltalyayı gücendi
rerek Roma ve Cenevreyi bir
birinden uzaklaştıracak karar
lardan ictioab edeceğini ümid 
ediyor. 

Bu gazetenin fikrine~ zecri 
tedbirler meselesi halledildik
ten sonra daha karışık olan 
ilhr.lnn tasdiki meselesi talik 

edilecektir. Esasen ltalyan 
mubhra•ının itleri koJayJa,tı
racak mahiyette olduğu ümid 
ediliyor. 

A nıaıı adalet divanı 
Berlin, 30 (Ô.R) - Alman 

hükümeti 1878 nizanınamesine 
göre, askeri adalet divanlarını 
yeniden teşkile karar ver
miştir. 

Bükreşte durum 
Bükreş. 30 (Ô.R) - Hükü

metin aldığı ~dbirler sayes:n
de vaziyetin gerginliği .azal• 
mışbr. RasistJerin çıkardıklan 

hadiseler takerrür etmemiştir. 
" 

ç Mogolistanda 
Şangbay, 30 ( A. A ) - İç 

M ogolistanda pr~ns T ehin ri .. 
yaseti altında bir askeri hü
kümet teessüs etmiştir. Prensin 
yanında japon müşavirleri bu
lunacaktır. 

/. 11gıw1 rgltwdi J!e/medi 
Sdametle gelir dedim 
Musarn tğlmai !!elrnt:di (•) 

• • • 
Ne ita/el geldi seıine, 
Mec11un mu oldu biline, 
A~ık mı oldu birbirine, 
A111sam eğlendi gdmedi .• 

• ... 
hrp /(11[f11sıw buldıı üler, 
Oözedir, gözl.eıim vollar 
ıssız kaldı bizim J•erlr.r 
M usam eR/endi, gelmedi 

• •• 
Musa Çflebi kim ( yedi) beyzayı 

ketenUe 
Hurşid gıht fileme iltsan idi kôrı 
Olmuşta lıu/11siyle şelıinşalu ri/1011~ 
Ht'm be11dei dildndesi, ltrm rnuni.sl, 

yarı 

Buı•u f!ii/, altltikı /afi /le veıirdi 

En•amı havala t'.seıi feı•zi balu:rı 

( • J Deli lhraluinbı kardeşi su/fan. 
M111ad zamamnda öldiirii/en "Musa 
Çrlelıi,, ye Auadoluaa yakıla il bir 
" Varsağı ,, dır. 

" Musa Çelebi., sulian Muraduı 
gözdesi idi amma, sultanların hu 
zama11ki tiwutleri11e kurban olmuı 
ve. küçlik bir_ bahane ile boğduru/uıuş· 
tu, ona ş/iu Cevıi: 

- So11u var -
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TA YMIS VE MORNING POST'UN GöRÜŞLERi 

Türkiyenin 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"On iki adanın Italya elinde bulunması, hc:le Türk sahillerine pek yakın 
olan Leros adasının ltalyanlar tarafından müstahkem askeri Üs haline 
getirilmesi Türkleri şüphelen.dirmiştir. Bunun kapahatı ltalyanındır.,, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
7 aymis gazetesinin ( Mollfrö kon

feransı ) başltklı makalesi: 
Montröde dokuz devletin 

mümessilleri, Türkiye delegele
riyle buluşuyorlar. Bunların va-
2if eai, 24 Temmuz 1923 tari
hinde imzalanıp gene o tarihte 
imzalanan sulh muahedesine 
eklenen Boğazlar mukavelesi
nin yeniden tetkiki için Türki
ye tarafından vuku bulan tek
lif er üzerinde konuşmaktır. 

tuuu.1gli .17q u11p11Jmp1ouo;) 

Sulh muahedesi Türkiyenin 
Boğaziçi ve Çanakkale sahiJJe
ri üzerindeki hükümranlık bak
lanın tanıyor, ona ekli olan 
mukavele ise buraların Türkler 
tarafından tahkimini menedi
yor, buraları gayri askeri böl
geler haline ifrağ ediyordu. 

Bu son anlaşma, bir taraftan 
Türkiye, öte taraftan biiyük 
Britaoya, Fransa, Italya, Ja
ponya ve Arnavutluk hariç ve 
Romanya gibi Karadenizde sa
hili bulunan ve Akdenizle biri
cik muvasala yolunun emniyeti 
için büyük bir ilgi gösteren 
BU&lı•ri•tan dahil olmak ll~ere 
Oç Balkan devleti tarafından 
imzalanmıştı. 

Lozan'da Boğazlar müzakere 
edilirken bulunmuş, fakat bo
ğazlar mukavelesine imza koy
mamış olan büyük bir devlet de 
Montrö'de temsil edilmektedir. 

Bu devlet Sovyet Rusyadır. 
O zamanlar Sovyet Rusya, 
cumhuriyetçi Almanya ile mil
liyetperver Türkiyeden başka 
bütün Avrupa devletleriyle ga• 
yet kC>t\l bir vaziyette Lulunu-
yordu. • 

Yugoslavya da bu mukaveleyi 
imzalamamış, fakat tatbikatta 
endan yana davranmışh. 

O zamanki müzakereler ne
ticesinda sahillerinden bir kısmı 
gayri askeri bir hale getirilen, 
tahkimi menedilen Boğazlar 
klsmen enternasyonatieştirilmiş, 
bu hususlara nezaret etmek 
üzere mukaveleye imza koyan 
devletlerin mümessillerinden 
mürekkep bir Boğazlar komis
yonu vücuda getirilmişti. Bu 
suretle tesis edilmiş olan rejim, 
enternasyonal ticaret ve gemi
cilik için çok istif.adeli olmuş, 
bilhassa bundao, Tuna yoluyle 
ticaret yapan devletler fayda
lanmışlardır. 

Bununla beraber, bu anlaş
madan bir kısı•n topraklarının 
hakimiyetleri altından çıldıj'ını 
gören Türklerle Karadenize 
yabancı harp gemilerinin girip 
çıkmasını istemiyen Ruslar 
memnun kalmamışlardı. 

Bu mukavelenin on sekizinci 
maddesi, Milletler cemiyetinin 
nezareti ve imzalıyanlard:ın 

laakal dört büyük devletin ga
rantisi altında Boğazların em· 
niyetini Jrnrumakta idi. 

Herhangi bir devletin Kara· 
denize gönderebileceği harb 
gemilerinin adedi ve tonu kat'i 
surette tahdid edilmişti. Tür
kiye, bu meseleyi sıliihsızlanma 
konferansında ortaya atmış, 
bu nisan ay nda gene tekrar 
etmistir. 

iNSAF LAZlM 
insaf ile kabul etmek lazım

gelir ki Türk iddiasının delil
leri bugün, mayıs 1934 de ol
duğundan çok daha makul ve 
meşrudur. O tarihte, boğazları 
garanti altına alan dört dev
letten Japonya, Milletler cemi• 
yetinden çekileceğini bildir
miştir. 

Şimdi ise, Türkiyenin Avru
pa devletlerine bu hususta ver
miş olduğu notada bildirdiği 
gibi Avrupanın siyasal ve as
keri vaziyeti tamamile değişmiş 1 
ve on sekizinci maddenin, ar
tık1 boğazlar emniyetini koru
yacak bir tesiri kalmamış bu
lunmamaktad1r. Bundan başka
Türklerin Anadolu üzerinde 
bir takım ihtiraslar beslediğin
den "şüphe ettikleri bir devlet 
ki, boğazın emniyetini garantı 
altına alanlardan birisi olan 
ltalyadır, son hareketlerile mil
letler cemiyetinin otoriteRini 
baltalamııtır. Her ne kadar 
silahsızlanmak fikri ortaya atıl-
mışsa da blltün milletler hum
malı bir surette silahlanmağa 

devam etmektedirler. 
Türkiyenin dostu ve belki de 

müttefiki olan Sovyet Rusya 
boğazların tahkim edilmesi ve 
Karadenizde sahilleri olmıyan 

devlet donanmalarının Karade
nizden çıkarılması hususunda
ki arzusunu hiç bir zaman giı.
lememiştir. 

Bütlin bu bidi•eleT karıı

!mda Tfirkler bir emrivaki 
şeklinde boğazları askerileştir
mek yoluna sapabilirlerdi. Da· 
ha büyük devletler, buna ben
zer misaller göstermişlerdi. 

Fakat Türklerin methe şa
yan olan yüksek dürüstlükleri 
böyle harekete meydan verme
miştir .. 

..• Bu hadise karşısında İn
giliz diplomasisi, buğaz.ları ye
niden askerileştirmek talebinin 
neler tazammun etti~bi ince-

den inceye tetkik ve mütalaa 
etmelidir. Tahkimat yalnız Ça
nakkaleye mi tatbik edilecek 
yoksa Karadeniz boğaza da 
tahkim olunacak mıdır? Mes
elenin büyük ehemmiyeti var
dır. 

KABAHAT KIMINDIR? 

On iki adalarm Italyanların 
elinde bulunması, hele Türk 
sahillerine pek yakın olan Le
ros adasının ltalyanlar tarafın
dan müstahkem bir askeri üs 
haline getirilmesi Türklerde 
ltalyanlar hakkında şüphe
ler uyandırmıştır ki bunun 
kabahatı, yeni Roma impara
torluğunu kuranlarındır. Öte 
taraftan Karadenizin bir Rus 
gölü haline gelmesini istiyen 
Sovyetler, bu denizin iyi silah
lanmış bir dost devlet tara
fından beklenmesini isterlerse 
de bu vaziyet Romanya ile 
Bulgarislanın ne kadar işine 

gelir. 
Sulh zamanında yabancı harb 

gemilerinin geçmesi meselesin
den başl<a meseleler de kon
feransta görüşülecektir. 

Herhalde ticaretlerini Tuna 
yoluyla yapan devletler, ken
dilerinin dahil olmayıp Türk
lerin karıştığı bir harpta Boğaz 
yoluyla yapacakları ticaretin 
garanti altına alınmasını isti
yeceklerdir. 
DEVLETLERİN V AZlYETI 

Deniz devletleri olmadıkları 

halde Tuna voluyla ticaret 

yapan Avusturya, Mecaristan 
ve Çekoslovakya ile zengin bir 
ticaret filosu bulunan ve Tuna 
yolundan faydalanan Almanya, 
her ne kadar konfransta bu
ıunuyorJarsa da onun vereceği 
kararlar karşısında lakayt ka
lamıyacaklardn. 

lngiliz mümessilleri, Boğaz
larla alakalı olan ticaret erba
bının, vaziyetlerini gayet iyi 
tetkik etmeli ve Gelibolu'daki 
lngiliz mezarlarını ziyarete gi
decek olanlara o bölge, tah
kim edildikten sonra da gene 
eskiden olduğu gibi iyi mua
mele edilmesini sağlamalıdır. 
Bu kabil teminatın elde edil
mesi Ingilterede, lrlanda da, 
Avusturalya ve Yeni Zelanda
da bir takım hoşnudsuzluklar 
uyandırabilir. ,, 

TÜRKIYENIN DAV ASI 
Morning Post gazetesi ( Tiukiye

nitı davası ) başlıif l altında yazdığı 
bir başmakalede diyor ki: 

Türkiyenin vukubulmuş olan 
talebi üzerine, 1923 Lozan mu
ahedenamesindeki boğazlar 
statüsünü yeniden gözden ge· 
çirmek üzere bugün Montröde 
ehemmiyetli bir konferans top
lanıyor. Bu konferansa Türki
yeden başka bu muahedeye 
imza koymuş olan Büyük Bri
tanya, Fransa, ltalya, Japonya, 
Yugoslavya ile boğazlarla kıyı 

alakası olan Yunanistan, Bul- . 
garistan, Romanya ve Sovyet 
Rusya iştirak etmektedir. 

Bütün bu devletler konfe-
ransa çağrılmışlardır. Fakat 

• zecri tedbirler meselesi henüz 
halledilmediği . için ltalyanın iş· 
lirik edeceği şüpheli görül
mektedir. 

Bu konferansın müzakere 
mevzuu, Lozan muahedesine 
aynca bağlı bulunan boğazlar 
mukavelesini tedkik etmek 
olacaktır. Bu mukavele Tür
kiyeye Çanakkale ve Karade-

niz boğazının muayyen bir 
kısmı ile boğazın müdafaasına 
yarayan bir takım stratejik 
adaların gayri askeri bir halde 
bulundurulması mecburiyetini 
yüklemekte idi. 

Bu kayıdlar, Türkiyeye Ka
radenize ve Karadenizden ge
lecek transit yolunun serbest
liği üzerinde müdahale imkanı 
vermemek maksadiyle konul
mu~tu. 

Bu vaziyet karşısında Tür
kiye herhangi bir taarruza uğ
ra~ acak olursa o zaman bu 
mukaveleyi imz~lıyan devletler 
Milletler cemiyeti konseyinin 
karar vereceği şekilde gayri 
askeri mıntakaların emniyetini 
korumayı teahhüd etmiş bu
lunuyorlardı. 

Türkiye, bugün kendi emni
yetinin büsbütün münselib ol
mamış bile olsa, söz götürür 
bir bale geldiğini iddia etmek
tedir. Son hadiseler, konseyin 
başgösteren buhranlar karşısın
da zayıf ve kararsız olduğunu 
da meydana koymuştur. Ja
ponya, artık Milletler Cemiye
tinde aza değildir. Türkiye, 
ltalyanın kendi toprakları üze
rinde bir takım ihtiraslar bes
lemekte olmasından şüpheleni
yor. Bu takdirde bu koruma 
mükellefiyetinin yalnız Büyük 
Britanya ile Fransa üzerine 
yüklü kalması hukuk bakımın
dan muteber olmamak lazım 
gelir. Bundan dolayı Türkiye
nin bu2ünkU davaıı, boiazlar 

mukavelesinin, üzerine kurul
duğu esasların bugün, artık 
mevcud olmadığı merkezinde

dir. Bundan dolayı Türkiye, 
kendisinin bu gayri askeri mın

taka ile adaları tahkim etmek 
yasağından kurtulmuş olması 
lazımgeldiğini iddia ediyor. 

Montrö konftransının reisi Mr. Bruce 

YENi BiR DEVRE 

Bu noktalar, Montrö konfe
ransına iıtirAk edenler tarafın· 

dan, bilhassa lngiltere tarafın
dan ciddi bir itiraza uğramıya-

cak ve yahud uğramaması IA
zım gelecektir. Tahmin oluna
bilir ki Türk taleplerine muva-

fakat edilecek ve boğazlar ta
rihinde yeni bir devre açıla
cakbr. 

lh™°81 ki en büyük müıki• 
· Jit, ~b gemilerinin transit ta-

rikiyle geçmesi hakkı ve ıart
Jarı Ü.Zerinde baş gösterecektir. 

Her halde Türkiye ve öteki 
Karadeniz devletleri, harb ge-

milerinin eski boğaz mukave

lenamesinde gösterilenlerden 

ve daha ağır şartlarla boğaz
lardan girmesini istiyecekleri 
umulur. Bu noktada, Türkiye

nin ticaret ve transit gemileri
niö serbestçe gelip geçmesini 
kuvvetli bir teminat altına al
ması gerekecektir. 

Almanların Rendeki gayri 
askeri mıntakaya girmesi ile 

Türklerin tuttukları metod ara

sında büyük bir tezad vardır. 

Türkiye, bir emri vaki ile 

buraları askerileştireceği yerde, 
kendileriyle muahede imzala-

dığı devletleri bu hususta gö
rüşmek üzere müzakere masa
sına çağırmıştır. 

Muahedeleri bozmanm umu

mi bir şekil aldığı şu sırada 

Türkiyenin bu hareketi ile iyi 

niyetlerini göstermiş olmasını 

takdir etmemek mümkün de
ğildir. 

Yalnız bu öteki taraflarm 

onun davasına büyük bir civan
mertlikle kulak vermesine se
bep olmalıdır. 

Burada bir nokta daha var
dır ki, o da artık tamamiyle· 
hükümden düşmüş olması lazım 
gelen muahedelerin1 ctahi, onu 
imzalıyanlarla gönüllü olarak 
müzakere yapmak suretile tadil 
tarafına gidilmesi icap edeceği 
sabit olduğudur. 

Türkiye, öyle bir misal ver
miştir, bu~u not alması 
Hitlere tavsıye olunabilir.Şimdi 
Montrö konferansına iştirak 
edenlere, statükonun, yalnız 
şiddet ve ~~Ydan okumakla 
değişebilecegı hakkındaki Al
man kuruntusunu Yalana çıkar
mak vaıifeıi dtiıüyor. 

içtimai Tetkikler: 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

KADIN ve 
iki cinsin de giyinişde ve 

adetlerinde kendilerine mah
sus hususiyetleri vardır. Fakat 
devit- devir bunlar değişikliğe 

uğramıştır. llk zamanlarda er
keği hakim, kadmı silik görü
yoruz. Ancak şu ihtiyar kürre · 
biraz daha yaşlandıkça iki 
cınsın hududunu tefrik ko
laylaştı. Erkeğin adetlerini, iti
yadlaranı kadının nev'ine has 
tavır ve hareketlerini daha ba
riz çizebiliyoruz ve erkeği mus
tahsil kadını müstehlik karak
terde mutalea ediyoruz. 

Fakat zaman geldi; içtimai 
buhran iktısadi anarşi bu hu· 
dudu parçaladı. Erkeklerin 
kadm ve kadınlann erkek 
yerine geçtiğini gördük. Ka
dın evini bıraktı dışarıda çalış
mağa mecbur kaldı. Zaruret ve 
ihtiyacın kanun ve nizamı ol
madığı için bu tabii karşılandı. 
Ancak cinsler arasındaki ahenk 
hiçbir zaman bozguna uğramadı. 
Kadının rakı masaAına otur
ması, çantasında sıgara ve 
kibrit taşıması akla bile gel
mezdi. 

1 Temmuz 193& 
._., 

SiGARA 
Yazan: NiYAZi İLHAM/ 

olduğu gibi sadece bir müs .. 
tehlik ne de siyahlara bürün .. 
müş bir ummacı olmasın. Bun .. 
ların haricinde doktor olsuu; 
avukat olsun, mühendis, mimar, 
kaptan, tayyareci, hulasa her 
şey olsun; fakat erkek olmasın, 
daima kadın kalsın. 

Harcı alem bütün caz.ibesile 
onlara da erkekler gibi açıktır. 
Zulmetlere büründüğü kafes ar· 
kası zındanından kurtulup güne
şe kavuşsun. htediği gibi rahat 
ettiği gibi giyinsin. Bu onun 
en tabii hakkıdır. Ve bu hak 

onlara zaten kanunlarımızla 

verilmiş bulunuyor. Fakat biç 

bir teşekkül ve kanun yoktur 
ki kadınların cinsi karakterini 
erkeğe çevirmaği tensib etmif 
olsun. 

Buna koca bir tarih te .~a
hittir. O tarih ki; kadının liok
ka ağzından, badem gözünden, 
kalem kaşından bahsetti. Fakat 
hiç bir sahifesinde kadının si
gara kokan ağzıyla ve sigara 
içişile bir erkek kalbini fet
hettiğini kaydetmemiştir. 

Bu; bugün de böyledir. Ve 
böyle olduğu halde bazı ka· 
dınlarımızın sigaraya bir iptila 
derecesinde düşkün olmalarmın 
sebeb ve hikmetini bir türlü 
a11lıyamıyorum. Kadın hep gü· 
zelleşmek endişesi ile yaşamıı 
bir tiptir. Sigara içmek suretile 
kendi eli ve kendi hareketiyle 
çirkinleşmek istemesi garib bir 
tezad ifade eder. 

Zaman; evine dönünce bütün 
manasiyle dışaridaki işini unu• 
tan ideal kadını özliyor. Yek• 

Fakat bugün akla gelmiyen
ler başımıza geldi. Giyimde 
olsun, idet ve itiyatlarda olsun 
hazan tereddüde düıüyoruz.Ve 
ideta önümüzde yanımızda otu
ran; veya ıurada burada rast
ladığımızın bir bay mı yoksa 
bir bayan mı olduğunda birle
ıemiyoruz. Hele yüzü içtiği 

ıigaranın dumanile buğulanırsa 
bu it bir az daha güçleşir. 
Şilphc yok ki bugün için nadir 
diye bahsettiğimiz bu vak'alar 
yann büyilk bir yekftn tutacak .• 
Çiinkll gözlerimiz; düne kadar diğerinden başka bu iki alemİll 
ihtiyar kadınları bugünse tap- birbirine karıştırılması iki ta• 
taze henüz olguolaımağa baŞ- raftan birini, ya kadını analı· 
lamıı genç kızlanmızın da du- ğından çıkaracak, yahut da 
daklannda aigaranın titreştiğini evin çatısını çöktürecektir. Her 
görilyor. iki şekilde de zarar büyük ve 

Bence; kadın ne eskiden içtimaidjr zannediyorum. · 
••••.•..•••...••••••••••.............................•.............•.............•••• "' 

Y anosikJin. aşkı 
Çek milli kurtuluşu 'hakkında 

yeni bir filim .. 

Ya11osik'i susturall bil idk Mrlık; Anicka 
Çek milletinin milJi kurtuluş

ları hakkında Fransada güzel 
bir filim çevrilmiştir. Çek milli 
kahramanı Mazark'in memleke
tinin çetin mücadele yıllarında 
karşılaştığı müşkülleri canlan
dıran bu filimin hazırlanması 
çok entersan olmuştur. 

Filmde muhayyel bir kahra
man vardır. Yanosik milli sa
vaş yıllarında kalbi milli bir 
endişe ile çırpınırken yine ayni 
yerde, ayni kalbinde büyük bir 

feveran ve aşk vardı. Onun 
milli heyecanını yenecek hiçbit 
kuvvet olmadığı halde aşkı ba· 
zan milli heyecanlarmı bile 
zaafa uğratıyor, onu aciz bir 
mevkide bırakıyordu. Bu büyük 
aşk, öz bir yurddaşı olan Anic· 
kanın aşkıydı. 

Filim birçok milli savaş ha
tıraları arc.sında bu büyük aş· 
kı değerlendirmektedir. Filim 
başından sonuna kadar beye· 
canlı sahnelerle doludur. 
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- Bakınız anne... B aya... 
Sola kapının yanınabakmıI. .• 

Jan dö Piyen, görülmek teh
lükesini göze aldırarak daha 
ziyade eğildi Şö iyeyi görün
ce kazının kalbinden neler 
geçtiğini anladı. Fakat gözleri
ni bir saniye kadar kırpmadan 
b•kb. Birdenbire sapsan kesi
lerek göz bebeği bnyümüştü. 
Luizi eline teslim eden adamdı. 

O vakıt pençereden geri 
çekildi. Bu kadınao kalbinde 
ae gibi şeyler ğeçmişti? Diiıı
yada kendisine eyilik eden bir 
adamı terk mi edecekti? işe 
brıpp lmrtarınağa çahş
aaak ise. pek: mDşldifatla elin
den kurtuld - bir va!tp cana-
nra te · olmak demekti. 
Be düş.. pek u sürdii. 
Kızı e&ndcn bıtcrak: 

- GeU .. 
D di. 
B un üeerine her ikisi de 
a~ inerek kapıyı açblar. Ba-

pracağı i · b yflkllğO. bıp

da yükaeleu Jan. büyük bir 
cesaretle siivariler · &ıüae 
abldı. 

• •• 
Ana ka. mecnhlan içeriye 

alarak kapıJI · · 
a hem.en zaval.Warm yara

larım sa.rmağa koştular. Yara
Lm o kadar ehemmiyetli de
ğildi. iki Pardaya bitkialigi 
ziyadece k kaybetmeleriaclm 
ileri gelmişti. 

ihtiyar Pardayan : 
- Bu küçük kızm eliyle te

davi olmnmak içia her giin ya
ralanmağa razıyım r 

Diye dilşünilyordu. Oğlu i.e 
kendi kendine : 

- Şimdi ne kadar mem-
m. 
Diyordu. 
Ter biye icabı olarak jan dö 

Piyen Şövalyeye ve Lüiz de 
ihtiyara bakıyordu. Yaraları 
temizlemek ve sarmak ameli
yesi bitince ihtiyar Pardayan 
oturtulduğu koltuk sanda1ye-
11İnden kalkıp saygı ile selim-
yarak: 

YAZAN : Mlşel Zevako 
usunm? O me us gece Pa

rise giderken kızımm göğsüne 
bıraktığınız şu elması da tanı
mıyor musunuz? Monmoransi· 
nin yakınındaki ormanda rast
ladığınız zavallı kadana hatırla
mıyor musunuz? 

- Tamamıle hatırlıyorum. 
Benden nefret etmeniz İcab 

ederken şu yüksek hareketinizi 
ne ile ifade edebilim. 

- işte ben de bana şaşı
yorum. Siz çocuğu bana iade 
eden bir yiğitsiniz. Kulbede 
bana çocuğu getirdiğiniz za
man söylemiş olduğunuz isim, 
Lum kaçıran damı Duıi icU. 

- Şimdi anlatayım; Hanri 
dö Monmoransiye itaat ederek 
~uğu kaçıran ve o ~ 
tekrar getiren. adam yalnız b" 
kişidir. O da sizin karşmrzda 
bulunuyor. Eftt, ben bu cina
yeti işledim. Sefil ba,.at:a.ı 
en ziyade su götünniyen tarafı 
da budur.. Şunu da söyliyc
J ki handan dola11 fevk.af! .. 
de azab çektim. Ancak çocuğu 
size teılim ettikten sonra ra
hat bir nefes alabildim. Işle
diğim cürme nisbetle çoi:uğu-
mmı teJmn. getinaeklii{m 
ehemmiyetsiz bir iyilik oldu
ğundan nefretinize layık bir 
ad.au.&~ 

j D Piyen: 
- Luiz, seni anana bağışla-

y ve hain Siayonan düşmam-
lığmı kazanan yüksek vicdan 
adam budur. Kendisine can ve 
yürekten teşekkür· etmeğc. 

borçl•ruz. 
Dedi. 
Luiz, ihtiyar askerin yanma 

giderek elini öptü. Paradayaa 
kızın almndan öperken gözle
rinin yaşardığını hissetti. Şüp
heüz bu yaşa kadar bu derece 
bir heyecana uğramamıştı. 

- Kızım, benim gibi kırlar
da. bayırlarda, dolaşan bir 
a duası, bir saadet tılsımı 
olamaz, fakat sizi mes'ud et· 
mek için laayabmı feda etmek 
icab edene bu fedakithk be
Diıa i • büyük bir sevinç ola
caktır. 

Bamııı üzer:iae Jan, kızının 
pumağma dma.t yüzüğü ge
çirdi: 

- Beu bu yüzüğü .. ya .. 
nuadan ayırmamağa yemia et
mi.ştiL Kwm bu yemioi. 7e
riae getirecektir. 

Bu esnada. Ui:iz;ıe ıövalye 

Otobüsler 
Haftada iki defa 

temizlenecek 
ŞebrimiWı telif semtlerine 

işleyeD otobüslerde temidiğe 
fevka de ehemmiyet verilmesi 
belediyece kararJaştırılmaşhr. 
Onun için temizliğe çok dik-
kat etmeleri, otobüs sahiplerine 
tebliğ edilmiştir. Aksi takdirde 
ceza göreceklerdir. Haftada 
iki defa her otobüs, belediye 

temizlik memurlan tarafından 
dezenfekte edilecektir. 

• ••••••••••• 
Zabıta haberleri: 

Basbrdan ateş 
Keçecilerde Yeni sokakta 

Şamh Şükrünün aile evinde 
yangan çıkmış ve etrafa sira
yetine meydan verilmeden eön-
dürüfmiiştür. Yapılan tahkikata 
~re yangın çakan yerin sigor• 
tasız oldoğa ve ~nde ot.an 
Awa km Estcrolamn y ek 
pi~irmek içia yaktığı manga 
merdivene koyması lizerine 
sıçrayan fnvıfcımlardao taraça
daki yataldann ateş aldığı an
laşılmıştır. Yangın Deticesinde 
on lira kadar zarar hasıl ol
muıtur. 

Yengesini yamraklamı' 

lzmlr SlclU Ticaret 
Memurluğundan: 

İzmirde Yeni maııifaturacı
larda 4 üncü sokakta 4 numa
rada yuma, tülbent, ve elbise, 
ve saire ticaretini, Fidan MCh
met oğulları Ali ve Adil ve 
şürekiaı unvanı altında yap
makta iken bu kerre [Ali ve 
Adil Fidan ve ortaklan} unva
nını almış olduğuna mütedair 
beyanname ticaret kaaunu hü
kümlerine sicilin 1714 numara
mna kayıt ve tescil edildiği 
ilin olunur. 

lzm · r sicili ticaret memorloğu 
mühürü resmlııi ve F. Teııik 
imzası. 

Beyanname 
lzmir Birinci noterliğinde 

yar.ılan 13 Temmuz 933 tarihli 
Ye 4650 No. 1ı mukaveleoame
miz mucibince lzmirde Yeni 
manifaturacılar çarşıs1nda dör
düncü sokakta 4 No. lı mağa
zada " FiDAN MEHMED 
OOULLARI ALI VE ADIL 
VE ŞÜREKASI • w•am al
bnda tesis eylediğimiz şirketin 
mevzuu qtiğal ettiği yazma, 
tülbend ile elbise ve sair mal
lar &zerine uğraıdığımız ticari 
işlerimizin ba kene iktisap edi
len moyadı ile birlikte tukip 

i eylediğimiz (ALI VE ADIL 
FiDAN VE ORTAKLARI) 
unvam alb da deva e1lediğini 
ve mukavelenamemizin dördün
cü maddesi sarahab dairesinde 
şirketi ilzam eden ukut ve te-

Gaziler · JDabalte.sinin Mahfi ' 
sokağmd:a oturan Süleyma 

Hasa karde.şinia kana 
Ayşeyi sebepsiz yumrukla döY
düğünden zabıtaca tutulmuştur. 

Parayı atırmıştır 
Hasan kızı BediaDm, Bas

mahane istasyonun.da bet lira 
paruıGl ~alan Nedim oğlu 
Ekrem zabıtaca yalİalanmışbr. . .......................................... ~. 
birbirine bakıştılar. Lüiz, aaaki 
pannağma takılan nişaa hal

, kar imq gibi uWumflL 
• •• 

tık ıaat böyle herecau. için-
de l'eçtikteta nra altyfcıuek 
mrası fÖvalyeye geldi. Siyab 
elbi11e& · Framon. d6 

ahhütlerle ıair hukuki işlerin 
ortaklardan Ali Fidan. Adil 
Fidaa ve kene salahiyet 
iktisap edea luet Fidaa'm 

münferid imulan ile muteber 
olduğcmdan ticaret bnunmnm 
mevaddı mahsusası hilknıUne 

tevfikaa berayı tesçil Te ilin 

soyadı ile beraber yeni kullan
dığımız aşağıdaki firma ile imza
Jarımwn tasdikini beyan. eyle
riz. 

Ortak Ali Fidan prket fir
ması ve imzası. 

Ortak Adil Fidan şirket fir-
Monmorausi'ye götürmek üzere ma:ası ve imzuı. 
k ne oldağu Ortak izzet Fidan şirket fir· 
mekbabu alıb almadı~ acwdu. muı ve imzası 
Bunun üzerine f(Jnlye, aa.J ı Ortak Rukiye 1,. Fidu şirket 
teTkif edildiğini, Butil•e bab· , firma ft imzası. 
solmıdvğanu Ye buradan ne Umumi No. 5687 Hasusl No. 
ınrretle ~ldıgmı aolatb. 61118 

Luiz ha hilriyeyi can · kala.. Dairede okunup manui mı-
ğife dinliyor ye Şarfman dey.. latıJu qt,.. 30 Haziran 1936 
rine aid mani kabilinden bir- tarihli beyanname altıada firma 
şey saaıyordu. Ş6Yalye, Mon- ile birlikte konulan imzalana, 
moransinin mektubu afdığnn, lzmirde: Yeni Mauifaturacılarda 
okuduğunu a31leyiuce, Jan d& DardüncG sokakta 4 No. lu 
Piyen: mağazada icrayı ticaret eden 

- Bitmedi - •ALI VE ADIL FiDAN VE 

Emliki · ·ye lılidiriyetiad~ 

63 Karataş Halil Rıfatpaşa C. 308 eski Ne. h dftkkln 
64 Karantina Nazmiye S. 16 eski Na. h ev 

Lira K. 
11 50 
63 

117 66 Göztepe Akgöz S. 8110 eski " .. 

67 Darağaç Sepetçi S. bili Nu. h S514 metre M. arsa 
halinde bahçe 

18 

72 Kemer caddesinde 127 Nu. lı lıah•ehane lSS 
75 Kahramanlar Meydan S. 7 eski Nu. la ev 62 

Yukarıda yazılı emvalin birer senelik icarları on beş gün 

müddetle aribrınaya konulmuştur. ihalesi 16-7-936 Perşembe 

güoü saat 17 dedir. Taliplerin milli emlik müdüriyetine müra
caatlan. 1-10- 1928 (1357) 

lzmir Vakıflar direktörlüğünden: 
1 - Me:ıarlıkbapacla 58793 lira 84 lruruş bedel ketifli haJ 

binası inşası evvelce kapalı zarf asuliyle y.,.ı.. eksiltmede 

52032 lira 55 kunış bedelle müteahhidine ihale edi•ittt Müte

ahhidin teabhlidünü ifa 6lmemesi. dolayısiyle ıab.ftle te.lacdil

miı ve idare ile eski milteabhid tarafmdan vi!cııda getirilen 
imalat mahkemece teabit olunmuştur. Geri ka1atı imallt müt~ 

ahbid namı hesabma ,apbnlıı.ak lzere açık eluiltme1e kon-
, muştur. lbalesi 17-7-936 c- .- ... t 16 da lzmir Vakıflar 
direktörlüğil binasında .-11ekU • ...,_ lamrunda 11pı
lacaktar. 

2 - Istekliler ba İfe aid projelerle imalat ve eksiltme şart

namelerini ve tesbiti deliil raporunu M:rp Vakıflar idaresine 

müracaatla görebilirler. 
3 - Muvakkat telllİDat •ikdan 4190 üadir. Ekailtmeıe gire

ceklerin teminat makbuawıma •eya bu mikdara baliğ banka 

mektubunu Ye Ticaret ocl·-da ka,..U. oW.ı.Janu dair Nııad
, dak ftSikalanm İbra ebleleri "•=clir. 
· 4 - Eksiltmeye sireeek itteklileıill mimar ve,a .abe.dis ol· 

malan ve inşaatın her tlrll kanwnl, idari •e feenr mea'uliyet
lerini kabul ve ifa edecek mitehassıs mühendis veya mimarla 

, bütün muamelelerde miftereken mes'ul olmak üzere çalışınaları 
1 şartbr. Ayni za aacla ba eksiltmeye girebilmek için en az otuz 

bin liralık bir binanw iapabnı muvaffakıyetle bitirmiş oldukla
rma dair resmi fea bey' etlerinden veri1mİf musaddak belgeler 

göstermeye mecburd.lu. Tashihan ilin ol.nur. 
l-S-9-14 1914 (1356) 

ORTAKLARI" Şirketi filrekA-
11Ddan zat ve hlivi,et.leri maru-

fumuz ALI FiDAN, MEHMED 
ADii FiDAN, VE iZZET Fi· 
DAN VE RUKiYE 1. FlDAN'ın 

p bizzat vaı eyledilderiaden 
firma Ye imzaları t..a lnlıach. 
1936 senesi Haıina ayının 

otu:mn Sali günü. 

T. C. lzmir 0çüc:I Noteri 
Tahsin Amar resmi •'&Mıl we 

"ekili Al• Raif GO.yer -
Umumi No.. 5688 il t Ne. 

61118 

ran ayuım ofuzuaar S.lr ~ 
lzlDİr üçüncü noteri Taı..ia 

Amur mühürü resmisi ve imzası. 
1947 (1353) 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
t.1ÜTEHASSIS1 

Dr.BelıcBtUz 
Hastal~ı her sfin 11 )O 

•n uat on üçe kadar 
Be,ler •kağlndaki lolinijin
.. blMd eder. Telefon 3990 

Blrlllrlerl• glrdllw 
Kan.bağlar meıkiinde llela

med oğla Ah•e4 n..w. 
.p. Safer n Ram o;t. Ha
- ile O w kana Fatma 
ve Mlmia op O.•ee .a· 
••-'• kMıra c-buttu-. Aluaed 
Safer •e Huu tq ve ~ 
ile OUl&IU yaralaclı1danndaa 
tubalm11şlard.r. 

- Madam, oğlum Şövalye 
d6 Pardayanı ve kendim Ha.i 
d6 Pardayanı takdim ile müf.. 
tehirim. Ailemiz Langadok' da 
tanmmrş Pardayan sülllesin
denİ%. Fakir isek de kalbimiz 
çok femiz ve yo.ksektir. Bunu 
96yfemeklen maksadım, min
aettarhğımııın son nefesimize 
kadar devam edeceğini ve 
brtarmış olduğunuz iki haya-

baadan SODra arnlarmm 
fedakarlıkla yerine getireceği
ne İnamm% olmuı içindir. 

YILMAZ RAKISI 
Dedi. 
- Mösyö, beni tanımıyor "-

VUCODCNOZE SİHHA T VE MiDENiZE İŞTİHA VEREN YEGANE 45 DERECELİK NEFls RAKIDIR 

lzmlr umum acentesi : Emirler çarşısı karşısında Mıhçılar HOSEYIN BAHRi, ŞE(<İP müskirat def)08'1. TELEFON : 32118 
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BOGAZLAR meselesi 
Tarihine Bir Bakış 
Y-AZ.A..N" ; .A.... :EL 

( /Ui!Jas ve teıceme hakkı ma!ı/uzdur} 
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1875 senesi yaz mevsiminde Nihayet 1788 senesi nisanı-
Hersek luristiyanlan vergi ver- oıo on altısında Rusya çarlığı 
mekten imtin ve isyan eyledi. Romanya ile birleşti Ye nisanın 
Karadağhfar ife Sırpfar bun- yirmi dördünde Çann biraderi 
Jarm imdadına koştu. .isyan Grandük Nikolanın baş kvman-
Boma1a dn sirayet eyledi. danhğı aftmdaki Rus ordula-

1876 senesi ayısında Bu)- rma Osmanh hnd.udunu lecarii% 
gaılu isyan eylediği gibi R etmeleri için emir v~rdi. 
yanın muavenetine mazhar olan. Romanya askeri de beraber 
Sırplar dahi 1876 Temmuzunda olduğu halde Rus orduso Ziş-
Osmanlı devleti aleyhine 'lah kova yakınında Tunadan geçe· 
sarıJdı. rek 27 huiranda Zişkovayı 
Osmanlı hükümeti bu isyan- işğal eyledL 

ları yatıştırmağa çalı tı. Bulga.r Osmanlı askerleri Rııscuk,. 
i y nı yalı brıldL Sırplar tedip Sili tre_ V aına, Şum kalele-
edildi. Halbuki Rusya larlığı rin e toplanın Rus baık.ı· 
hazırladığı bu fırsattan istifade mandanı buralan zaptet.Öıek 
etme2'e karar vermisti. için beklemedi. General Gour-

ko'nun knmandasmdaki Rns 
SÜTari ordasuna Balkanlara 
sevkeyledi. Geoenl Gourko 
7 Temmuzda Tırnonyı zap
tetti Ballcanlarr geçerek (Ka .. 
nnhk) a ginli. Edirne'ye doğ
ra ilerliyecekti. Fakat Sü
leyman pap kum.anda da
ki Osmanlı ordusu Eclime-
DİD ilerimado Ruslana Jolunu 
kapattı. Rm ordu• bir~k te
lefat veruek kaıanb.ktaıı çe
kildi. 

Rus Generah Schilder Plev
neyi qgale memur olmuıtu. 
Kırk hin kadar aakeı:le Vidiıı
den Plevueye geleıı Osman 
paşa General Schilderin oıdu
sun1l mağlüp eyledi. Büyük bir 
kuvvetle Ple.vneye hücum eden 
General Krudener de lO tem· 
muzda mağfüp oldu ve sekiz 
bin kadar telefat verdi. Osman 
pap Pfevnede kahramanca 
D1ukavemet ediyordu. Fakat 
taarruza geçebilecek kadar aı· 
keri yoktu. 

R b8'k nda Grand .. 
Niko ydlDİf ı,· askerle 
Plevneye gitti.. Rusların bütüD 
hücumları Osman Pasanıo kah-

nmanca müdafaası karş.ısmda 
aeticeal& kaldı. Rwalar bu hü
camfa rda on alb bin ve Ro
manyalılar beş bin kişi kay
betti. 

yoluyle Filibe üzerille M. 
İkinci kanun 1878 de Edirne
ye girdi. 

31 ikinci kiııua 1818 de 

Rus ordusunun Plemede ve 
Balkanlarda ileriye doğru ha- ' 
reketleri durmağa mecbur ol
muştu. Likin Radar biitüa iJa. 
tiyat kuvvetlerini ve hatta bassa 
alaylannı harba getirmeğe vakit 

Edimede bir mütarekeaame ile 
beraber sulha esu olacak ıut
lar kararlaştırılarak imza olun
du. 

Rm1arın muvaffabyetteri 1.
gilterede büyük bir telaşı mu
cib oldu. lngiliz donaND•• Ça
nakkale boğazmdan girerek 
lstanbul önünde demirledi. Rus· 

bulabildiler. Grandük Nikola 
IWcum ile :ıaptedemediği Plev-
neyi yüz yirmi bin aakerle her 
taraftan kuşattı. Bütnn yollar 
kesilmiş, enak Ye mühimmat 
nakliyab durmUJbı. 

ikinci teşrin mnayetlerin.de 
erzak ve. mühimmattan mahrum 
kalaıı Osman Paşa muhasara 
hatbnı yarıp çakmağa teşeb
büs eyledi. Vaki olan ~ddetii 
muharebede Osman Paşa ya· 
rafandr. Ve nihayet maiyetin
deki ~ük ordmnnt balriyye
sile beraber Rmlarm eline 
düştü 
Muhar~benio bundan sonra

ki safhasıTütklere müsait olmadı. 
Rus ordasu balkanları geçti.Ge
citleri xaotede'°ek Meriç vadisi 

! Tar da Ayastafanosa kadar geJ
mişlerdi. 3 mart 1878 de 0.
manh devleti Ayaatafa•os m.
ahedesini imzaya mec..._ oldL 
Bu. muahedede Rusya iatedi;i 

, gibı kesti, biçti. Eğer bu mu
ahede tatbik o!unsa idi Oa

. manlı devleti yarma Rumelide 
195,500 kilometre murabbaı 

, arazi kaybediyordu. Balkan 
· yanın adasının ortasında Ada

lar denizine kadar uzanan bü-
: yük bir Bulgaristan teşekkül 

ediyor ve bu suretle Arnavud
Iuğun lstanbul ile rabıtası ke
siliyordu. 

lngiltere şiddetle müdahale 
ve muhalefet eyledi. Avuta
ya da buna iltihak etti. Nihavet 

A....,. de.&etlen A,a.tafa11es 
-lııedelıi.ia icra edilmemesi 
için birleştiler. Rusya çarlığı 

M --·rebecle bitia k11't9Cl· 
Jeriai bitirmıifti, arbk ..Mıı isti· 
71!11~ Aftllpmm we -...irle 
lngilf ereain bu müdaltaJeai 
Bulia kongreUaia toplanma ... 
ve Ayaetafanos muahedesini 
tadil ec!en 13 Temmuz 1876 
tarih& Berfin muahedesinin İm· 
z.... İlltac eyledi. 

Berh k~e Çanall
kale ve ı.ta.b.l bojulannda 
maharehedea enelki lmtüko
llUll Janİ 1841 tarihli Lon· 
dra muahedaiai teyid ey
liycn ve Paria muahedeaiae 
merbut olan 30 Mart 1806 b•
ğazlar mukavelesi ve 13 Mart 
1871Londra muahedesinin 2inci 
maddesi ile tem edilmiş alan 
hal •e waıiyetio muhafazasma 
karar verildi. Bu muabedelerin 
hüküml<:ri yukancla tafsilitiyle 
izah edilmiştir. 

Boğazların bu hal ve vaziyeti 
1914-1918 büyük cihan harb1-
nm nihayetine kadar devam 
eyledi. 
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- Anneciğim, neye 
çekiyorsun? Bir kaşe 

GB i 

beyhude baş ağrısı 

PiN 
Al da hemen kurtul! 
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KREM BALSAMİN 

. \ ,,.,.,.., \ 

Kumral, 1arışın, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremJerdir. Cildi besler, çil, Jeke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanbcri kibar mabfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balaamin dört ,ekilde 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 
Meccanen nUmune : Gazetenin bu parçası kesilerek bize 

vereceğiniz muvazzah adresinizle ve altı kuruşlu kposta pulu lef-
fen ı&nderildiği takdirde size dart şekilde Krem Balsamin nü
munesi meccanen ve hususi ve kutuda takdim edilir. 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoilu lstanbul 

Emlaki milliye müdüriyetinden: 

392 Re,adiye şefkat ve reşadiye sokaklannın iltisak nok
tasında ada 893 parsel 1 de 100,25 metre M.arsa 

393 Karataş HiJal S.54 taj No.lı ada 663 Parsel 1 de 
166 metre murabbaı arsa 

394 Karataş Hilal S. 50 taj No.h ada 663 parsel llde 
231 metre murabbaı arsa 

395 Karataı Hilal S.52 taj No.lı ada 663 parsel 10 da 
166 metre murabbaı arsa 

Lira K. 
70,19 

33,20 

46,20 

33,20 

49,50 398 ikinci karantina iskele yokuşu 90 No.lı ada 1729 
9 parselden müfrez 123-75 metre m. arsa 

413 Darağaç şehitler C.111-1ve113 taj 157, 159, 159-1 2655,33 
ve 161 eski No.lı 4425,55 metre murabbaı arsa 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 
üzere on beş gün müddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 13 
Temmuz 936 pazartesi günü saat 17 dedir. Alıcıların milli em-
lak müdürlüğüne müracaatları. 1852 (1358) 

lzmir Tramvay ve elektrik sosye
tesinden: 
Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın iki ve üç temmuz 936 

gllnlerinde saat yediden on yediye kadar Eminiye, Nesibiye 
Abdullah efendi, Zühre, Şerifiye, Tilkilik ve Mtiftü sokaklannda 
kuileceii savın aboneleriınizce bilinmek üzere ilin olunur. 

fENI ASIN 

Bergama icra Memurluğun-
dan : 936-241 
Bergamanın Turabey mahal

lesinden olup halen nerede 
bulunduğu bilinemiyen Ateş 

Mustafa oğlu Osman Zekiye: 
Bergama eytam idaresinden 

7-8-926 tarihli bir kıt'a senetle 
almış olduğunuz 157 Hra altmış 
kuruş ve ayrıca müterakim 63 
lira 42 kuruş faiz borcunuza 
mukabil terhin etmiş olduğunuz 
bir adet paotantifin, rehinin pa· 
raya çevrilmesi yoluyla takibat 
icrası Bergama maliyesi tara
fından istenilmiş ve ikamet 
ettiğiniz yerin beUi olamama
sına binaen ilanen tebliğat 

icrasıne karar verilmişti r. 

·Bu borcunuzu icra harç ve 
masrafJarile birlikte 15 gün 
içinde icra dairesine ödemeniz 
ve takip talebine karşı bir 
itirazınız varsa on gün içinde 
istida ile veya şifahen icra 
dairesine bildirmeniz ve bu 
müddet içinde borç ödenmez 
ve on gün içinde itiraz da 
edilmezse usulen rehinin paraya 
çevrileceği tebliğ olunur. 

( 1359 ) 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü t"apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

~ ................ ~ 

Göz He~iıni 
MlTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

il! • 
DOKTOR 

Hulôsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pa:z:ardan mada her gün 

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

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastaneai 

Rontken mntehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayene teri 

ı ıammurtw• 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 

- uma~ a n ~~ -.... 

l,arahndan mevsim dolayısilc yeni çıka~ .. dığı kumaşlar: 

SAGl~AJJ 
1 ZABit~ 
B ~J mı ı , ı Q 1 ~ 

m V:Ş~/l~~J~JıY~ 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

================== SATIŞ YERLERi ================== •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
V.7..7277./I/T/J e llKZ~/~n 
•••••••••••••••••• ~ 111111111111111111 

.................. :::::::::::::::::: 

~ii~~~~:?r~d:a ŞARK HALI T. A. ş 
M~mar Kem.aled- FAHRı• 
dın caddesınde Kandemir oğlu 

~~~~~~~f.~~~~~~~ 
Kardeşi eri ve Struğo .. ~!~.~~.1!!!~!! .. !~~~-~~!~~!!~~~.r}!!?.~.~!~~'!!1.~~!~~!~ 
w~zuırz il, d "'11l'=~.Z7"2.'77~LZT~;s;:;Q &U!V...b&l\m • 

ızmlr Beledlyeslnden: 
1 - Mimar Kemaleddin cad

desi ile Gazi bulvarı arasında· 
ki caddeye, kantar karakolu 
önünden başlamak üzere bele-
diyece verilecek kesme taşlar
la döşeme yapılması işi başka
tiplikteki şartname ve keşfi 
veçhile 14 - 7 - 936 Salı S?Ünü 
saat on altıda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. işin hede· 
Ji keşfi altı yüz lira(hr. iştirak 

için kuk beş lirahk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
ıtiln ve saatte encümene geli-
.lv. 

2 - Kahramanlarda Nusret 
sokağında kız lisesine giden 
cadde üzerinde 58/S sayılı 

evin enkazı müteahhide ait ol
mak llıere yıkılması Başkatip· 
likteki keşif ve şartname veç
hile 14 - 7 • 936 Salı günü saat 
16 da açık arttırma ile ihale 
edilecektir. işin keşif bedeli 
117,50 liradar. iştirak için do
kuz liralık muvakkat teminat 
makbu:z:u ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

3 - Eski F uvar yerinin et
raf dıvarlarının üzerine beledi-
yece verilecek tel kafesli par
maklıkların takılması ve dıvar 
üstnne harpuşte yapılması işi 
Başkitiplikteki tartname ve 
keşifname veçhile 14 - 7 - 936 
Sah günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edile-
cektir. lıin bedeli keşfi 291,20 
liradır. iştirak için 23 liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

DAIMON 
Masa vantilitörleri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilAtörler Uç adet 
pille işler. Bir saatta bir kuru,tan daha az sarfiyat yapar. 
Bankalara ve yazıhanelere, evlere hastahanelere ve her 
yerde lizım olan bir ihtiyaçtır. Bilhassa saatta bir kuruş 
gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır, Tavsive 
ederiz. 

Satış yeri ve deposu : hmirde Suluhan civarında No. 
28.9 Ôdeoıitli Hüseyin Hllsnn 

İzmir liman işleri müdürlüs?ünden: 

Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürtiyemiyen ve bilhuaa 

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

28 - 1 - 4 - 8 1903 (1338) 

Yelkenli merakip ile otuz rüsum tonilatosundan fazla olmıyan 
motörlü küçük deniz vasıtaları kendi tayfalariyle bamulelerini 
tahmil ve tahliye edecekleri 16 Haziran 936. tarihinde Resmi 
gazete ile neşredilmiş olan 3023 numarıdı ve 6 Haziran 936 
tarihli kanun ahkAmından dulunmakla tarifenin 56 ncı madde
sinde 100 rüsum tonilitosuna kadar olan istisna kaydın1n hük-
mü kalmadığı ilan olunur. 1948 (1352) 

İkinci Beyler sokak fınn 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 
.. 22 

lzmlr slclll ticaret me
murluğundan: 

lzmirde Yol bedesteninde 49 
numarada yazma ve havlu ve 
saire üzerine Y azoıacı lbrahim 
Etem unvanı altında ticaret 
yapmakta iken bu kere lbra
him Yazmacı oğlu unvanını ol
mış olduğundan işbu yeni tica. 
ret unvanı ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 1712 
numarasına kayıd ve tescil edil
diği ilin olunur. 

1946 (1355) 

- Kültür parkın antresinin 
elektrik tesisatı 672 sortiden 
ibaret. olm~k üzere başkitip
likteki keşıf ve şartname veç-
hile 17111936 Cuma günü saat 
onaltıda açık eksiltme ile iha
le edilecektir . Bedeli keşfi 
sekiz yüz yetmiş beş liradır. 
lstirik için altmış altı liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

1-4~8--11 (1351) 
· - Parklara konulmak üzere 
başkitiplikteki keşif ve şart-
name veçhile yüz adet kanape 
yaptırıla~a~tır. Bedeli keşfi be· 
heri on bı~ lıradan bin yüz liradır. 
Açık eksıltrne ile ihalesi 17-7-
936 Cuma günü saat on alb
dadır. lttirlk · için seksen iki 
buçuk lir~lık ınuwakkat teminat 
mektubu ile a&ylenen g6n ve . 

saatta Encümene gelinir. 
1-4-8-11 (1350) 

1 - Bayındırlık sahasında 
ikinci kordondan Erkek lisesine 
giden Necati bey caddesindeki 
adi kaldırım sökülerek bele· 
diyece verilecek kesme taşlarla 
döşeme yapılması işi baş ka
tipJikteki keşif ve şartname 
veçbile 17-7-936 cuma günü 
saat 16 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. işin bedeli 
keşfi 975 liradır. iştirak için 
73, buçuk liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile s&ylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
yüz kuruştan iki yüz seksen 
lira bedeli muhammenle 85 
sayılı adanın 280 metre mu
rabbaındald 18 ve 19 savıh 

arsaları baş kitiplikteki şart
name vechile 17-7-936 cuma 
günü saat 16 da açık arbrma 
ile ihale edilecektir. iştirak için 
21 liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

3 - Beher metre murabbaı 
yüz elli kuruştan dört yüz 
yetmiş iki lira 50 kuruş bedeli 
muhnmmenle seksen üç sayılı 
adanın 315 metre murabbaın-

daki 33 ve 34 sayılı arsaları baş 
katiplikteki şartname veçhile 
17-7-936 cuma günü saat 16 
da açık artırma ile ihale edi
lecektir. iştirak için otuz beş 
buçuk lirahk muvakkat temi
nat makbuzu ile söylenen glln 
ve saatte encümene gelinir. 
1-4-8-11 1'50 (1954) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru Z1 ha

ziranda gelip yiikilnü tahliye-
den sonra Burgas, Varna, 
Köstence limanlan için yük 
alacaktır. 

HERCULES vapuru 29 ha
ziranda gelip 4 temmuzda An-
vers, Rotterdam, Amaterdam 
ve Hamburg limaalan için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORIENT Linien 

NORDLAND motörü elyevm 
limanımızda olup 25 haıiranda 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 
Copenhag, Dantzig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve lskandi
navya limanları için yük ala
caktır. 

HEMLAND motörü 6 tf'm· 
muzda beklenmekte olup yü· 
lc:ünü tahliyeden sonra Rotter· 
dam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, Gotehur)( 
Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

üe & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 

1 
MACEDONIA vapuru elyevm 

J 
limanımızda olup Anver

8
s. Rot

terdam, Hamburg ve remen 
limanlarına yük kabul etmek
tedir • 

E>ELOS vapura 7 tem-
muzda beldeaİJCN'. 11 temmuza 

kadar Anvera, Rotterdam,Ham 

burg ve Bremen limanfanna 
yük alacaktır. 

CHIOS vapuru 11 temmuzda 

bekleniyor. Bremen, Hamburg 
ve Anvcrsten yük çıkaracaktır. 

ANGORA vapuru 20 tem· 
muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 

burg ve Bremen limanlanna 
yük alacaktır. 
~ 

Amerikan Export Lines 
EXAMINER vapuru elyevm 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN j 
limanımızda olup Nevyork için 
yük almaktadır. 

PELEŞ vapuru 3 temmuzda 
gelip 4 temmuzda Pire, Malta 
Marsilya ve Barselone hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilit için ikinci 
kordonda T abmil ve Tabliye 
binası arkasında FRA TEW 
SPERCO acentesine mllracaat 
edilmesi rica olunur. 

7 
Telefon: 2004-2005-2663 

Parla fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Mu7affer Eroğul 
Keına) Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

B~rgama Asliye Hukuk Ha
kimhğinden : 
Öergamanın Yeni köyde otu

ran Ağoş oğlu Ahmet tarafın
dan karısı o köyden İsmail kı-
2.ı Atiye aleyhine Bergama as
li ye hukuk mahkemesine vaki 
boşanmaya müteallik divanın 
nıezbure Atiyenin üç sene ev
vel gittiği yeri belli etmeksizin 
teğayyüp etmiş olduğundan 
hakkındaki tebligatın icrasına 
imkan olmadığı anlaşılarak di· 
vacı mezbure kansı olup ken-
disinin Hker bu'unduğu bir sı
rada evini terkettiğini ve bu 
itibarla aleyhindeki boşanma 
davasının gıyabında intacmı is
temiş olmakla davacı tarafın
dan şahitleri getirilib dinlenil-
rnek ve mezbure hakkında teb
liğatın ilinan icra edilmek ize• 
re dava 16 - 7 - 1936 tarihine 
rastlıyan perşenbe gününe kal-
nnş olduğundan müddeaaleyh 
Atiyenin mezkür gilnde isbah 
'tÜcut etmesi veya kanuni bir 
'tekil g6ndermesi Jizımgeldiği 
lüzumu ilin olunur. 

( 1360) 

EXMOOR vapuru 13 tem
muza doğru bekleniyor. Nev· 
york için yük alacakbr. 

JOHNSTON varen Lines Ltd 
Liverpool 

KENMORE vapuru 1 tem

muzda bekleniyor.Burgaz, Var
na. Khtence, Galatz ve Braila 

limanları İçin yük alacaktır. 

ARMENT H.Schuld - Hamburg 
DUBURG vapuru 29 bazi· 

randa Hamburg ve Anvers li

manlarından tahliye için bek

lenmektedir. 
Anvers, Rotterdem,Hamburg 

ve Bremen limanları için yük 
alacaktır. 

•• 18.1 ... 

Den Norske Middelhaslinje 
( D.S A.S Spanskelinjen ) 

OSLO 
SARDINIA mot&rii 15 tem· 

muza doğru beklenmekte o!up 

İskenderiye, Dieppe Dünkerk 

ve Norveç limanları için yük 
kabul edece• tir . 

Service Maritim Roumain 
Bugarest 

DUROSTOR vapuru 8 tem· 

muzda Köstence, Sulina, Galas 

ve Galatı aktarması Belgrad, 

Budapeıt, Bratislava, Viyana 
için yük kabul edecektir. 
~ 

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

Budapest 
BUDAPEST motörü 24 ba

randa bekleniyor. Belğrad,No· 
visad, Bud:.apest, Bratislava, 
Viyana ve Linz limanlarına yük 
alacaktır. 

Vapurlann isimleri, · gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahbOde gi
ritilmez. 

N. V. W. F. Hami Van Der 
Z.e & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

lzınirliler lstanhulda nerede buluşurlar 

• • ~ 1 • 

. ""'" ~ 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
•• 

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

Bütün bu fevkalideJiklcre ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

1 

YENi ASIR 

Oliver Ve Şü. 
LİMiTET 

Vapur Acentası 
CENDEU HAN BıRiNCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN UNES LTD. 

GRODNO vapuru 25 hazi-
randa beklenmekte olup Loııdra 
ve Hull içiu yük alacaktır. 

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda beklenmekse olup Li· 
verpool ve GJUjlOV için yük 
aJacaL.br. 

DRAGO vapuru temmuz or-

Doktor operatör 

Ceva~ Alpsoy 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalannı hergftn saat 3 ten 
6 1a kadar ikinci Beyler so
kak şerbetçi karşısı No 81 
de kabul eder. Beden,bacak 
ayak çarpıkhklan, düztabu 
ilh hutalıkları en son orto-
pedi usuUeriJe tedavi eder. 
Telefon muayenehane 3315 

Telefon evi 3203 

talarında Londra, Hull ve An
venten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Lonclra, ve Hail 
için yük alacaktır. 

LESBIAN vapura 15 tem• •''---------· 
muzda Liverpool ve Svansea- gelip yük çıkaracaktır. 
dan gelip yük çıkaracaktır. NOT : Vürut tarihleri. va· 

Deutsche Levante ~ Linie purların isimleri ve navlun ile· 
TOFIA vapuru 25 haziran- retlerinin değiıikliklerinden me 

da Hamburg, ve Bremenden •uliyet kabul edilmez. 

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

lzmir Şubesi 
m i Btl:mRSmzı'!.21 

80yilk Kardiçalr han altında Numara 6 
T,EIEfon - 3560 Telgraf - ANTANBAR 

Deniz, Kara, Mesajeri, nakliyab gllmrOk ithalit ve 

ihracat komisyon itleri yapar 
TGrkiyenin bilumum liman ve iıtasyonlannda tabe ve 

acenteleri bulunan geniı teıkilith bir kurumdur 
12-26 1223) 

BAYANLAR IÇiN 
Hususi 

Güneş 
Gözlükleri 

VE 
Bilumum Fenni 

Gözlük için 

Eczacı başı S. Ferit 

ŞiFA 
Eczanesi 
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IIAC 

HAMDİ NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK. 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 
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Akciğeri olmıyan her hay
vanı öldüren keskin Flitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bil· 
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatJa satılır. 

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

Kullanışlı ve dayanıkla Flit 
tulumbaları, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun• 

ması mecburi olan mikrop 
öldürücü mazot, asidfinik, 
karaolin ile göktaş, benzin, 
alkol, be:- nevi asid, oksijen kaynağı için karpit, su, macun 
ve buğday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

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

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

::5anne • ·e 

TURAN Fabrikalan mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tu•alet aabunlannı, traş sabunu ..... ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız loptan sa-
bşlar için lzmirde Salibağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posla Kul. 224 Telefon sces 
j •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Çüııkü Radyoliıı dişleri temizler, beyazlahr, onla 
ra sağlamlık verir. Diş etlerini kuvvetlendirir. 

~ı~················································································l • • 
~ Fakat günde iki defa kullanmak şartile i 
• • 
'··················································································· 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk ilemini şaıırbnlf berke•İ hayret içinde bındmalfbr 

F emin en Dişi Maskülen Erkek 
iki cins koku 

Hilil Eczanesi 

( Babarçiçeği ) ( Gönül ) ( Fulya ) ( Sonbatıra ) ( Menek,e ) 
( Akşam giincşi ) ( Leylak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktaş kokulan yerine başka şeyler verilirse kabul et
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kimil kokulan 
yerine verilecek şeyler, HilAI eczanesinin kıymetini bir daha is
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacaktır. Zevk, 
Sanat, bilqi taklit kabul etmiyor vatandaş l 
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Fırtınalı ve . münakaşalı geçen günlerden sonra .. 

Milletler cemiyeti asamblesi dün 
Necaşinin de iştirakiyle toplandı 

Van Zeeland asamble reisliğine seçildi. Arjantin dele· 
gesi bir nutuk söyledi. Necaşi bugün söylevini verecek 

Cenevre 30 (Ö.R) - Bu sa
bah Milletler Cemiyeti nezdin
del<i en esaslı deJegasyonların 
başkanları umumi sekreter 
Aveno 'un bürosunda toplan
ımş ardır. Bu içtimada asamble 
müzakereler;nin nasıl cereyan 
edeceği ve reis intihabının na
sıl yapı 1acağı kararlaştırılmıştır. 

BiR ZiYARET 
Cenevre, 30 ( Ô.R) - Ar

jantin deleğesi Eden'le görü
şerek, milJetler cemiyeti asam
blesinin toplanmasına önayak 
olan hükümetin Habeş meselesi 
hakkında hususi bir karar su
reti teklif etmiyeceğini bildir
miştir. 

Diğer çihetten Eden Neca
ıinin şahsen milletler cemiyeti 
müz kerelerine müdahale etme
sine itirazda bulunmamıştır. 

Eden Haile Selasiyeden asam
ble müzakeresinde hazır bu
lunmaLt niyetinde olduğuna dair 

bir tebliğ almıştır. 
NASIBUNUN MÜLAKATI 

Cenevre, 30 (Ö.R) - Mil
letler cemiyetinin bugünkü 
celsesini hazırlamak üzere dün 
bütün delegeler arasında bir 
çok temaslar olmuştur. 
Hebeş delegesi Ras Nasibu, 

Fransız dışişleri bakanı Yvon 
Delbosu ziyaret ederek Habe
şistan - ltalyan taarruzunun 
nasıl yapıldığını Habeş dele· 
gasyonunun Milletler meclisin-
de tafsilitile anlatmak niyetin· 
de olduğunu ve imparatorun 
garbi Habeşistanda, Gore şeb· 
rinde haJa mevcut olan Habeş 

cağını tasrih eylemiştir. 

ltalyan notası uysal ibareler
le kaleme alınmış olub Millet-
ler cemiyeti ile - Bilhassa kol-

Milletler cemiyeti 
lektif emniyetin teşkilatlandı
rılması meseleşinde - geniş bir 
iş birliğ; imkanına yol açmak
tadır. 

KONUŞMALAR 
Delbos Avusturya delegesini 

kabul ederek merkezi Avrupa 

lmpaıator/uksuz impaıator Necaşi 

hükumeti namma Milletler ce- meseleleri hakkında görüşmüş-
miyetinin mali yardımını, silah tür. Fransız dış işleri bakanını 
ve mühimmat vermesini istiye- ziyaret eden Yunan delegesi 
ceğini bildirmiştir. PoJitis ve Bulgar delegesi Ni-

Delbos bundan sonra Şili kolayef Akdeniz paktı mesele-
murahhasile ltalyan daimi de- si ve Boğazların yeniden as-
legesi Ot- Vaskopayi kabul keri!eştirilmesile alfıkadar nok-
etmiştir. De Vukopa asamble talar hakkında fikir teati et· 
başkanlığına ltalya hükümeti mişlerdir. 
tarafından verilecek notadan F enlandiya ve Letonya de-
·bahsetmiş ve mutedil bir lisan- legelerini kabul eden Oe!bos, 
la yazılmış olan bu notaya gö- Fransa ile Baltık devletleri ara-
re, ltalyanın Habeşistanda Mil- sındaki münasebetleri Milletler 
Jetler cemiyetinin mandateri Cemiyeti kadros•Jnda olarak 
olarak medeniyet vazifesine tetkik etmiştir. 
devam etmeği kabul edeceğini LEON BLUMUN NUTKU 
ve Avrupa devletlerine ait Cenevre 30 (Ö.R) - Fransa 
menfaatlann muhafaza oluna- başbakanı Leon Blum Milletler 

cemiyeti asamblesinde söyliye
ceği nutku hazırlamakla meş• 

gul olmuştur. Blum nutkunu 
Çarşamba günü (bugün) sabah 

asamblesi geren toplantı devresinde 
saat 10 da söyliyecektir. 

Haber alındığına göre Fran
!iız başbakanının niyeti usul 
meseleleri üzerinde uzun iza
hata giri,meksizin Fransanm 
Mmetler Cemiyetine karşı si
yasetini, bilhassa Avrupanın 

emniyetini kararlaştırmak bakı
mından izah edecektir. 

ASAMBLE AÇILDI 
Cenevre, 30 ( Ö.R ) - ltal

yan-Habeş meselesinin iama
miyle tasfiyesine değilse bile 
Avrupanm mukadderatı üze
rinde müessir olacak hadise
lerin tanzimine yarayacak olan 
ve bu itibarla sabarsızlıkla bek
lenen milletler cemiyeti asamb
lesi ictimaı bugün saat 17 de 
açılmıştır. Bu ictimadan . önce 
birçok müzakereler yapılmış 
ve müzakerelerin nasıl cereyan 
edeceği kararlaştırılmıştı. Umu
mi olarak, bu celsede yalnız 
bir tek delegenin, fevkalade 
ictima müteşebbüsü olan Ar
jantin hükumeti murahhasının 

söz söyliyebileceği zannedili
yordu. 

Zannediliyordu diyoruz, zira 
Habeş imparatoru Haile Se
lasiye de bu akşam "asamblenin 
muhterem azalarına hitab et
mek,, arzusunu bildirmiştir. Bu 
dakikada ınüzake.reler devam 
etmekte olduğundan bu arzu
nun yerine gelib gelmediği he
nüz malum değildir. Bunun 
ıçın celseyi sırasiyle tasrih 
edelim: 

SARAY ÖNÜNDE 
Saat 17 e gelmezden evvel, 

Milletler Cemiyeti sarayı etra-

fında kalabalık bir halk kitlesi 
toplanmış bulunuyordu. lçti-
maa her memleketten birçok 
delegeler ve gazeteciler işti-

n11izake1e halinde 
rak etmektedir. Bunlar birbiri 
ardınca otomebillerle gelmekte 
idiler. 

Şurasını kaydetmek lizım

gelir ki, asamblenin bu devresi 
geçe sene eylul ayındaki dev
reden başka bir hava içinde 
açılmaktadır. Doğru veya yan
lış, bu içtimaa en büyük bir 
ehemm~yet verilmekte ve veri
lecek kararların Avrupanın ve 
MiJJetler Cemiyetinin istikbali 
üzerinde kat'i bir tesiri ola
cağı zannedilmektedir. 

Milletler Cemiyeti salonu, bir 
kaç gün evveline kadar içtima 
etmiş olan beynelmile:l mesai 
konferansı için hazırlanmıştı. 
Ayni şekilde asamble delege
lerini kabul etmiştir. Hava son 
derece güzeldir ve Milletler 
Cemiyeti sarayının harici bü
tün tezyinah bundan ibarettir. 

iÇTiMADAN EVVEL 
Toplantıdan eyvel, Necaşi Ar

jantin delegesinden sonra asam
ble erkinına hitab etmesine 
müsaade edilmesini rica etmiştir. 
Diğer taraftan Italyan dele
gasyonu umumi sekreteri De 
Vaskopa başkanlığa seçilecek 
olan Van Zeelandı ziyaret ede
rek Italyan muhtırasının, şimdi 
celsede okunacak olan metnini 
tebliğ etmiştir. 

BLUM SARA YnA 
Saat 16,45 le Fransa başba

kanı Blum gelmiş ve Milletler 
cenıiyeti sarayının dışında top-
lanmış olan halk tarafından 
alkışlarla karşılanmıştır. 

Saat 17 de Necaşi, ya-
nında . ~as Naaibu olduğu 
halde ıçtima ıalonu önünde 

otobilinden inmiş ve muhtelif 
halk gurupları tarafınan çok 
alkışlanmıştır. 

NECAŞI SARAYD 
Milletler cemiyetinin bir me

murunu takib eden Necaşi, 

üzerinde siyah bir kah oldu
ğu halde içima saloıİuna girmiş 
ve umumun dikkati altınde, 

salonun tam ortasında Hebeş 

delegasyonu için tahsis edilmiş 
olan sıralara geçerek oturmuş
tur. 

Yine celseden az evvel yapı· 
yapılan bir içtimada, lsviçre 
cumhur başkanı mota ve 
diğer bazı delegeler Ha
beş imparatorunun müzakereye 
müdahalesini mevıuubahs ede
rek bugün, Arjantin delege
sinden sonra, başka hiçbir mü
messile söz verilmemesini tek-

lif etmişlerdi. Bu teklif birçok 
delegeler ve başlarında lrlanda 
devlet reisi de Valera tara-

fından şiddetle reddedildi. Ne
ticede asamble başkanı bugün 
Necaşiye söz vermek veya 
müdahalesini yarına talik et
mek şekillerjnden hangisinin 
daha muvafık olacağ ını tayinde 
serbest bırakılmıştır. 

CELSEDE 
Saat 17 de, Milletler Cemi

yeti konseyi başkanı ve asamble 
reis vekili Eden fevkalade dev
renin ilk celsesini açmıştır. ln
giliz dış işleri bakanı hemen 
asamble başkanı B.Benesin is
tifa mektubunu okumuştur.işte 
bu sıradadır ki saat 17,10 da 
Necaşi müzakere salonuna gir-
miş ve Habeş delegasyonunun 
sırasında yer almıştır. 
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Jetten 47 sinin reyile başkan
lığa seçilmiştir. 

Van Zeeland başkanhk kür
süsüne ~eçerek hakkınde gös-
terilen teveccühe teşekkür et-

Asamble ik111ri ırisi Edr11 

miş ve selefini son derece 
meth ve Benesin Milletler ce
miyetine hizmetlerini kaydet• 
miştir. Reis bu devrenin ehem· 
miyetini tebarüz ettirdikten 
sonra ltalyan delegesi tarafın-

dan kendisine verilen muhtı
rayı okumuş ve bu fevkalade 
içtimaı tahrik eden sebep hak
kında Arjantin delegesine söz 
vermiştir. 

ARJANTiN DELEGESiNiN 
NUTKU 

Bu dakikada Arjantin dele
gesi nutkunu söylemektedir. 
Arjantin hükumetinin mümes
sili, bu fevkalade içtimaa ne 

Milletler cemiyetinin yeni binası 

BEN ESE SAYGI sebeple lüzum görüldüğünl 
Eden nutkuna devam ede- anlatmakta ve hükumetinin 

rek istifa eden başkan Benese Amerika kıt'asında yapılan an· 
asamble namına bir telgraf çe- laşmaJarla harici siyaset hak-
kilmesini, .:.tifa kaytedilmekle kında aldığı vaziyeti hatırlat• 
beraber bütün memleket de- maktadır. Bu siyasetin esası 
legelerinin müttefik saygılan- he. taarruz hareketine muha· 
nın bildirilmesini ve asamble- lefet ve silahla elde edilen 
nin minnettarltk hislerini kabul araziyi tasdikten sakınmaktJr. 

etmesinin rica olunmasını tek· Bununla beraber Arjantin 
lif etmiştir. Bu teklif alkışlarla delegesi asambleye hususi biç 
kabul edildikten sonra, Eden bir teklifte bulunmıyarak mil· 
yeni asamble başkanıoın inti- Jetler cemiyeti paktının tatbiki 
babı için reyi açmıştır. hakkında nasıl isterse öyle reY 

SEÇiM vermekte onu serbest bırak· 
Bütün delegeler birer birer maktadır. Arjantin delegesinio 

reylerini ve:-mişlerdir. Neticede nutku bitince, reis -lüzum gö· 
Belçika başbakanı Van Zee- rürse- Habeş imparatoruna ıaı 
lan reye ittirAk eda 51 dev- verecektir. 


