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• ispanyada 
Asiler şehirleri 

yakmağa başladılar 
Binlerce olU oldu§u söyleniyor 

- Fiyatı " s " kuruftur. Cum1ıuriyelin Ve Oumhııri11et Eserinin Bekçisi, Sabahlar• Çıkar Siyası Gazetedir Yeni Asır matbaasında \»asılmışbr. 

~-~~~FEVZIÇAKMAK ÇANAKKALEYEGIDIYOR~~-

Ağustos ayı içinde Trakyada büyük 
askeri manevralar yapılacak ... 

anakkalede gençler Yavuzun teknesini öpmek için denizeahldı.Süvarile
rimizin üzengilerini öpenler çoktur. iki günde üç ton konfeti sarf edildi 
Çanakkale, 22 ( YeniAsır muhabirinden ) - • mı,11 ki kendisini General Hüseyin 

Burada iki gündür devam eden görülmemiş· ~T~~~~r-cs~CT"77?#'.:BW33rf::f"l"IT'~""''....., .... -:c=~-~,..,.......~..,.,....,..,...-....,._.....-,..._,.,,..,..,.,....,..,......,~~=~~r,,_m HUsnUnUn atının ayakları altına attı 

şenlik tezahüratı esnasında müessir sahneler ve derhal kurtarlldı. 
olmuıtur: lstanbul, 22 (Yeni Asır) - Erkam har'biyei 

lıgal kuvvetlerine kumanda eden General ., umumiye reisi Mareşal Fevzi Çakmak, Cumartesi 
Hüseyin Hüsnü beyanatında ezcümle şunları günü Çanakkaleye gidecek, teftiş ve tetkiklerde 
söylemiştir: bulunacaktır. 

- "Uzun askerlik hayatlmda çok lstanbal, aa (Yeni Aaır muhabirln-
heyecanh sahnelerle karşlla,tım. Fa- den)-ÖnUmUzdekl ağustos ayı lçinda 
kat bugUnkU heyecanı asla duyma- Trakyarfa on gUn devam edecek ma-
dım.,, nevralar yapllacağını "Tan,, yazıyor. 
Şehre asker girerkeq ve onu takib eden te- IstanbuJ! 12 (Yeni Asır muhabirinden)- Baş-

zahilrat esnasında üç tondan fazla konfeti sar- veki ismet Inönü Ankaraya dönünce Vekiller 
fedilmiştir. Halk vatan sevgisinin en parlak te- heyeti toplanacak ve Boğazların tahkimi planiyle 
ıahüratını göstermiştir. yeni Boğazlar rejimi için kamulaya sevkedile-

8evlnç gözya,ıarı dökerek sUvarl- cek kanun projesi tetkik olunacaktır. Kamuta· 
lerlmlzln özengllerlnl öpenler pek yın 30 Temmuz Perşembe günkü toplantısından 
Çoktur. Gençler Yavuzun teknesini evvel vekiller heyetinin yapacağı son toplantıya 
öpmdk için denize atlldllar. Eski bir Atatürkün riyaseUemesi ihtimalinden bahsedi-

,rnuharlb heyecan~~::!:.!:.!:,P.ı.ı •• mammMaa~•mz:awaıamı+lllf2!lzD11 .............. J(..a•hr11a:a~-simla_.a7ü~r•krn••as•k•ll•ü•"•· ............................. ıi•yo11r• .... m1 .... m1sım·r~'~wzlJ"lfi'Gsz~am11D'R!~~~12z~zzırım1 .. • 
Balkan Antantı . -.. 

Montröden prestiji ve 
kuvveti artarak 

çıkmıştır 
A t a t ü r k Türkiyesinin 

Boğazlarda mutlak bir hakimi· 
Yet elde etmiş bulunması, artık 
kimseyi kuşkulandırmıyor. Ve 
asıl dikkate şayan olan nokta 
hudur. Türkiyenin Boğazların 
bekçisi olmasını, zaman zaman, 
kendi menfaatJeri için bir teh
lüke şeklinde görmüş olan 
llıemleketler bile siyaset
lerinde radikal bir değişik
lik yaparak dostluğumu1.un 
Yüksek değerini takdir etmiş
lerdir. Bundan sonra, memle
ketimizin Avrupada birinci 
derecede bir rol sahibi oldu
ğunu iddia edenler yanılmıyor
lar. Bu rol beynelmilel nizamın 
llıenfaatine olarak kendini du
Yuracak, dostluğumuz her yer
de her zaman aranacaktır. 

Montröde prestiji yükselen 
sadece Türkiye deiildir. Dava
llıııın zaferi Balkan Antantının 
da preı-ıtijini yükseltmiştir. Kon
ferattsın en nazik günlC":rinde 
dört devlet arasındaki vi
:.ak ve tesanüdün parlak de-
ıUeri verilmiş, Balkan anlan· 
~bın tahmin edildiğinden daha 

llvvetli bir varlık olduğu mey
~ana konmuştur. Romanya, 

1 
lllıanistan ve Yugoslavya de· 

tgelerinin nutuklarındaki de· 
rin h . t k' . .. l" assasıye ımsenın go-
llnden kaçmamıştır. Müt-

lefi'-1 . . b' . d k K .erımız ızım avamızı 

k~ndı davaları bilmişler, Tür-
1Ycyi yükselten, kuvvetlendi-

ren b . t' . d k . er ıes ın aynı zaman a 
k tndı emniyetlerini arttırdığını, 
~ ~ndi ta alilerine yardım etti
~ni belirtmişlerdir. Şu halde 

0 ntrö konferansı, son asrın 
~n nazik bir davası olan Bo
:aılar işini halletmekle ne ka
t,~ ~ahtiyar olmuşsa mınta-
f avı paktların sulh davasına 

0 
an hizmet ve ehemmiyetini 

- Sonu 2 1110 saht/erıe -
Şevke-.. Blls:ln. 

METAkSAS BEYANATTA BULUNDU lngiliz parlamentosunda 
---------------------------------"Türkiyenin Montröde kazandığı Sulh siyasetimiz uzun 

boğa"" lar zaferi, 
. kadar Yunanistanın 

Türkiye alkışlarla karşılandı 
da zaferidir 

Balkan antantı kuvvetlidir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Balkan antantı mtimtssi/eıinin geren/eıae Be/gıatta vapttklari bir topla11tı 
Belgrad, 22 (Ö.R) - Yunan söylemiştim. Bu kararımızı Mon· bir eserin tahakkukuna çalış· 

başvekili Metaksas, muhtelif tröde göstermekle kendi emni- tığımıza emniyetimiz vardır. 
meseleler hakkında Vereme yetimize taalluk eden mühim Size Yunan - Yugoslav mü• 
gazetesine apğıdaki beyanatta .... TOİii(8ivif ::"f'"FiANSA.... nase~tlerinden de bahsetmek 
bulunmuştur: TORKIYE _ INGIL TERE isterim.. Balkan antantı iktı-

- "Herşeyden önce içime ........................ sadi konseyi milzakeratında 

sığmıyan ve beni açığa vur- Arasında iki memleket arasındaki bariz 
m!y~ davet eden en . mü~im yakınlaşma bir defa daha te-
hadıseden bahsetmek ısterım. yid edilmiştir. Memleketlerimizi 
Dost, müttefik ve komşu Tür- Dost) k ayıran en ufak bir nokta bile 
kiyenin Montröde, Boğazlar U yoktur. Balkan antantı, her gün 
konferansında kazandığı zafer bir az daba kuvvetle istediği 
Türkiye kadar bizi de sevin- Ve karfıhkh emniyet ve arzuladığı gayeleri tahak-
dirmiş ve gururlandırmıştır. Bu muahedeleri yapdacak kuk ettirecektir. 
konferansın muvaffakıyetli bir Vereme muhabirinin bir su-
sonuç almasından bizim kazanç- L. Halı.faks aline Metaksas şu karşılığı 
larımız sonsuzdur. Ve Yuna- vermiştir: 

nistanın kendi rnenfaatları ba- Yakında - " Venizelist isyanına iş-
kımmdan mes'ud bir hadisedir." tirik eden zabitlerin tekrar 

"Ben Yunanistanm Boğazlar A k 1 k orduya alınmaları hakkında 
davasırıda Türkiyeye bili lcayt n ara Ya ge ece çıkarılan haberleri tekzib ede-
ve şart müzahe,ret edeceğini Talalll\ 3 UncO earlada - Sonu 4 üncü sahıltde -

Hareketimizin Almanyaya nümune 
olması temenni edildi 

Londra, 22 (A.A) - Royter 
bildiriyor: 

Avam kamarasında Boğazlar 
mukavelesi hakkında beyanatta 
bulunulmasını istiyen bir me
busa Granbourne bu hususta 
yakında beyanatta bulunulacağı 
cevabını verdikten sonra libe
ral muhaliflerden Mander Byr 
müdahalede bulunarak demiş
tir ki: 

- Türkiyenin hattA hareketi 
sulbperverliğe doğru bir deği
şiklik bahsında Almanya için 
çok mükemmel bir imtisal 
nümunesi teşkil etmez mi? 

- Soflll 4 üncü salıi/ede -
Hrveketimizi alkış/zııafl /!lgi/ız 

liberal/eı inden .M ander 

inhisarlar Vekili geldi 

ince tuz fabrikası öğle
den sonra açılacaktır 
Sayın Vekil ve davetliler bu sabah 

Çamaltı tuzlasına gidiyorlar 

Oümriik ~·c fn/11.sar/ar Vekili Ali Rami 
Gümrük ve inhisarlar vekili 

Ali Rina, dün akşamki An
kara treniyle Ankaradan şeh

rimize gelmiştir. Vekil Ali Ri-

na, kendisine istikbal merasimi 
yapılmasını her vakıtki gibi 
istemediğinden Karşıyaka is
tasyonunda vali Fazlı Güleç 
belediye reisi doktor Behcet 
Uz şehrimiıde bulunan inhi
sarlar umum müdürü Mitat 
Y enci, tuz şubesi müdürü Ca
vid, inhisarlar şehrimiz başmü
dürü lbrahim ve· daha bazı 
zevat farafından hususi surette 
karşılanmıştır. 

VekiJ, Karşıyakada trenden 
inerek Karşıyakad:ın Vapurla 
lzmire geçmiştir. Gümrük ve 
inhisarlar vekili Ali Rana şeh
rimizde bir kaç gün kalacak 

- Liil/t'll ~ VUİlllZ-



il \1\ 

' 

Sahife :i! 

Balkan Antantı 
Montröden prestiji ve 

kuvveti artarak 
çıkııııştır 

- Bas lara/ı ı mel salıi/ede -
göstermek itibariyle de o nis
bettc faydalı olmuştur. Balkan 
antanb, hayati menfaatleri ara
sında sıkı birlik olan memle
ketlerin birleşmeleri, sulhu 
korumak için en eyi çare oldu
ğuna canlı bir misaldir. Balkan 
devletleri, fırsat düştükçe, bu 
misali tekrar edeceklerdir. 

Yunan murahhası M. Politisin 
şu sözlerindeki kuvvete bakıoaz: 
"Türkiyeyi dünya karşısında 
yükselten herşey, Türkiyenin 
dostları için de bir kazançtır . ., 

Bu sözler verimli tecrübeler 
içinde geçen dostluk senele
rinin gönüllerde yerleştirdiği 

bir sevginin, bir kanaabn mah
sulüdür. Filhakika bizim için 
de öyle değil midir ? Biz de 
dostlanmızın her muvaffakiye
tini kendi muvaffakıyetimiz 
saymıyor muyuz ? Bu böyle 
oluyor Zira memleketlerimizin 
mukadderah birleşmiştir. 

Montrö her milletin hakka 
ve adalet mefkaresine dayanan 
taleblerini muzaffer kılmak için 
biricik yolun nerede olduğunu 
göstermiştir. Bundan sonra, 
halclarından emin olanlar için 
bu sulh ve anJaşma yoluna 
başvurmaktan daha büyük bir 
kazanç vasıtası tasavvur ediJe
mez. MilletJerin emniyet davası 
bu cepheden daha kolaylıkla 
haUediJebiJir. Zira ortada bir 
kuvvet darbesi olmadıkça aklı 
selimin hakim olmaması için 
sebep yoktur. Balkan antanbnı 
teşkil eden devletler emniyet 
meselesini böyle mütalaa edi
yorlar. Balkan antanb büyiik 
bir kuvvettir. Onun zaafa düş
mesini beklemek boı bir hayal 
olduğuna göre Bulgar komşu
larımızın da gunun birinde 
kendi menfaatlarını Balkan 
antantı yanında görmeleri bek
lenebilir. 

Ş evk.e1: :Bil.ghı. 

••• 
Tüccarlara 
madalya verildi 
Telaviv sergisinde mal t~hir 

eden on iki Tfirk firmasına 
sergi komitesi tarafından albn 
ve gümüş madalyalar verildiği 
şehrimiz Türkofisine bildiril
miştir. 

Afmanyadan beş firma, lz
mirdeki tüccarlarla üzüm, incir 
ve bademiçi üzerine iş yapmak 
istediklerini şehrimiz Türkofi
sıne bildirmişlerdir. 

Adliyede 
Foça mahkemesi zabıt katip

lerinden Hilmi ve Halide yir
mişer gün, adliye tebligat ka
tibi Ziya, sulhceza mahkemesi 
zabıt katibi Ahmed, icra dairesi 
katiplerinden Ali Niyazi ve lb
rahim Hayri, sulhceza mahke
mesinde müstahdem Hakkıya 
on beşer gün, adliye tebligat 
lditibi Hamdiye, Seferihisar 
zabıt katibi Eşrefe ve Urla 
mahkemesi zauıt katibi Yaşara 
birer ay izin verilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ve bazı tetKıklerde buluna· 
cakbr. 

Çamaltı tuzlasında inşa edi
len ince tuz fabrikasının açıl
ma töreni buğün öğleden ev
vel yapılacaktır. inhisarlar 
vekili Ali Rana Törene riyaset 
edeceklerdir. 

Sayın vekil beraberinde vali, 
şehrimizdeki meb'uslar ve diğer 
devetliler olduğu halde bu sa
bah saat dokuzda Tuzlaya 
hareket edeceklerdir. Merasim 
için Tu.,lada mühim hazırlıklar 
yapılmıştır. 

YIENI ASIR 

R E 

Dr.Aras 
••• 

Partiye cevab 
verdi 

Dış işleri Bakanı Dr. Tev
fik Rüştü Aras, Vali ve Par
ti başkanı Fazlı Güleçin çek
tiği tebrik teJgrafına şu kar
şılığı vermiştir : 

Montrö - Memleketimin 
memnun olduğunu bildiren 
samimi tebriklerinize yürek
ten teşekkür eder; hepinizin 

Çocuğunu boğan ana 
Hiç bir ananın kendi elile çocuğunu 

boğmıyacağını söylüyor 
Tepeköylü Hayriye bu suçla ve 480 ninci 

madde ile Ağırcezaya verildi 
Tepeköyde Sabriye adında yı süd nlmak üzere komşusu Bu sırada hadise adliyeye 

bir kadının, yeni doğurduğu Halilin evine göndE"rmjştir. Ay- aksetmiş, muayene edilen ço-
bir kız çocnğunu başını bük- nı zamanda istediği südün cuğun boğulmak suretile öldfi· 

'I ayn ayrı saygı ve sevgi ile 
eUerinizi sıkarım. 

mek suretile boğub öldürmek parasını da yollamıştır. O vakıt rüldüğü anlaşılmıştır. 
suçundan şehrimiz ağırceza kadar Halil, komşusu Hayri yeye isticvap edilen Hayriye i~e 

ARAS 
mahkemesine verildiğini yaz- parasız süt vermekteydi.Bu defa çocuğun ölü doğduğunu ve 
mışbk. para yolladığını görünce hayret böyle bir cinayet işlemesine 

Tütün 
Sabriyenin muhakemesine etmiş ve çocugw a: 
k 

imldin olmadığını söylemiştir. 
ya mda başlanacaktır. - Annen bu defa neya pa-
- Haber aldığımıza göre, vak'a ra gönderdi. Her zaman para- Bir çok kadın komşulan bu-

Mahsulü nefistir 
şoyle o.lmu!tur: sız v-erm\yormıydım. Demiştir. lunduğu halde Hayriyenin kim-

Sabnyenın Hakkı adında on Bunun üzerine Hakkı: seyi yardıma çağırmamış olma-

Ege mıntakası tütün rekol
tesi hakkında daha şimdiden 
muhtelif tahminler yapılmak

tadır. Daha şimdiden muhtelif 
mmtakalarda tetkikler yapan 
tütün eksperleri mahsulün çok 
iyi olduğunu iteri sürmekte
dirler. 

yaşlannda bir oğlu vardır. Bir _ Annem doğurdu. Süt Ja- sı şayanı dikkattir. Bunun se• 
ikinci çocuğu olacağı sırada ko- zımmış onun için para gön- bebi kendisine sorulunca : 
cası delirmiş ve tedavi edildikten derdi demiştir. - Komşu kadmlara haber 
sonra kendisini boşamışb. Hay· Fakat çocuk bir müddet göndermedim fakat Halile ha-
riyenin hamilelik müddeti do- sonra tekrar gelerek: her yolladım gelmedi. Belki 
lunca bir kız çocuğu doğur- - Annem doğan çocuğun komşulardan çekinmiş otacak, 
muştur. F.akat evde kimse yok- boğazını sıkb. Çocuğun dili cevabını vermiştir. 
tu. Ve Hayriye yalnızca çocuğu dışanda kaldı ve sesi kesildi Bu davanın rüyetine yakın· 

Bu yıl Sovyet Rusyada tütün 
mahsulünün hemen hiç olına

dığı tesbit edilmiştir. Bu iti
barla Amerikalılar bu sene 

dpğurduktan sonra oğlu Hakkı- demiştir. da Ağırcezada başlanacaktır. 

Türkiyeden daha fazla müba
yaatta bulunacaklardır. Bir çok 
yerlerde müstahsil tütün mah
sulünü sergilerden kaldırmağa 

başlamıştır. 
Çek rejisi de bu yıl açık 

artırma ile memleketimizden 
tütün alacaktır. 

Türk - Italyan ticareti 

ltaly an ticaret anlaşması 
dün meriyetten kalktı 
ltalya ile hükümetimiz ara- bulunmadığı da anlaşılmıştır. 

sında aktedilmiş olan muvak- İtalya ile yeni bir anlaşma 
kat ticaret anlaşması meriyet- yapılıncaya kadar Italyan eş-

Ha kkı Ocakog"' Ju ten kalkmış ve evelki günden yası hakkında döviz kararna· 
itibaren ithal edilecek ltalyan mesının 32 inci maddesi tatbik 

Baş muharririmiz Hakkı 
Ocakoğlu dün akşam Konya 

vapurile Istanbula gitmiştir. 

Oradan Almanyaya geçerek 
Olimpiyat oyunlannda hazır 
bulunacaktır. Arkadaşımıza iyi 
yolculuklar dileriz. 

malları hakkında umumi güm· edileceğinden bu malların be-
rük rejiminin tatbikına baş- deli ihracatla ödeninceye ka-
lanmışhr. dar mekez bankasında açıla-

ltalyadan en ziyade getiril- cak bloke dövizler hesabına 
mesi istenilen maddelerden yatırılacakhr. 
olan limon ve manifatura için Takas yoluyle ihracat yapı-
kontenjan yoktur. labilecektir. Ancak bunun için 

ispanya, Suriye ve Yunanis- de bazı kayıdlar vardır. Bir 

Şehı•r tan limanları için kontenjan çok maddelerin ihracı için 
vardır. Fakat bu memlekatler- ltalya maliye nezaretinin mü-

R h b · h I de ihtiyaca kafi derecede mal saadesini almak lazımdır. 
e erı azır anıyor . • ... •· • •• ... 
Belediyece taşradan Izmire lnhı arlar idaresinde! Sayım ikramiyeleri 

gelenler için mükemmel bir tetkikJer 2897 numaralı hayvanlar vcr-
rehberin hazırlanmasına baş- E lk" k B d gisi kanunu mucibince sayım 
lanml tı B bb d 1 . . vve ı a şnm an ırma k . • 

ş r. u re er e zmırın ek p .
1 

h . . 
1 

. yo laması ışlcrınde çalıştırılan 
ht l'f 1 . d s resı e şe rımıze ge mış . d 

mu e ı semt erı arasın a işli- olan inhisarlar umum müdürü ıan arma çavuş, onbaşı ve ne· 
yen nakıl vasıtalarının ücretle- Mi tat y enel dün inhisarlar ferlerine verilecek ikramiye 
ri, otel, gazino ve Jokantaların başmüdürlüğüne giderek bir miktarları hakkında maliye ve· 
fiyatları hakkında malumat bu- müddet meşgul olmuştur. lzmir kalet!n~en vilayete bir tamim 
lunacağı gibi dış memleketler- mıntakası inhisarlar teşkilatı gelmıştır. 
den gelenlerin evvela nerede hakkında alakadarlardan ma- Onbaşılar küçük zabit sayıl-
karaya çıkacakları ve hangi lfımat a1mışbr. Mi tat y enel m~dıklarından efrad gibi ikra-
istikameti takib etmeleri lazım Vilayete giderek Vali Fazlı mıye alacaklardır. 
geldiği hakkında mufassal ma- Güleçi ve Belediyede Dr. Beh- Jandarma zabitlerine emsali 
lfimat bulunacaktır. Bu rehber çet Uz'u ziyaret etmiştir. babs~lıl il~ birliktde ve küçük 
bütün belediye zabıta memur- inhisarlar umum müdürlüğü za ıt enne. tem id .zamları ile 
lanna da dağıhlacak ve keo- tuz şubesi müdürü Cavid de beraber bırer maaş nisbetinde, 
Jerine şikayet vukuunda halkın dün inhisarlar başmüdürJUğ: .. n- onbaşı ve efrada iaşe yolları 
bütün işlerile alakadar olmala- de tuz satabşlan ve tuz ibra- hariç olmak üzere maaşlarının 
rı temin edilecektir. cab hakkında tetkıkler yap· üç misli üzerinden ikramiye 

_ mışbr. verilecektir. 

Balmumu piyasası 
lstanbul balmumu piyasasın

da stok azalmış olduğundan 
fiatler yüksekliğini kaybatme
miştir. lzmir balmumu piyasası 
son hafta içinde biraz daha 
sağlamlaşmış ve fiatler yeniden 
yükselmiştir. Yeni mevsime en 
az iki ay daha kaldığından bu 
müddet içinde fiatlerin düşmi· 
yeceği anlaşılmaktadır. 

istifa 
Kuşadası mahkemesi zabıt 

katibi Ali Sacid istifa etmiş 
ve yerine Uşak mahkemesi 
:zabıt katiplerinden Alaeddin 
tayin edilmiştir. 

.,f-.: . . . : . . 

TAYYARE Sineması 3151 

Bu hafta iki çok güzel filim birden 

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

sözlü, şarkılı ve danslı büyük komedi 

KARYOKA 
Tekrar edilmesi için binlerce kişinin müracaat 

ettikleri şaheser filim 
FiYATLAR 1s - 20 - ao KURUŞTUR 

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

Her gUn 16-19,35 Bir sevgili dört delikanlı 17,35 - 21,15 
Karyoka .. Cumartesi ve pazar günleri 14 te Karyoka 

Çeşmede 
Orman yangını 

çıktı 
Çeşme kazasının tatar çeş

mesi mevkiinde kavakbderede 
bir orman yangını olmuştur. 
Alaçahh lbrahjmin tütün or
takçısı Süleymanm kansı Ha
sibe tarafından çamaşır yıka
mak için ocakta bırakılan ateş
ten rüzgarın tesirile yangın 

çıkmış ve bir hektara yakın 
fundalık yanmıştır. On zeytin 
ağacı da yananlar arasındadır. 
Yangına sebebiyet veren Ha
sibe tutulmuş ve hakkında 

tahkikata başlanmışbr. 

Bayındırda 
Üç dükkan yandı 

Bayındır çarşısında büyiik 
bir yangın olmuş, üç dükkan 
yanmıştır. Telgrafçı Ahmede 
ait ve Mehmed Hüsamettinin 
kiralamış olduğu aşçı dükka
nından çıkan yangın genişli
yerck yanındaki yoğurtçu Ra
mazanla Berber Salih ustanın 

dükkanlarına sirayet etmiş ve 
üç dükkan tamamen yanmıştır. 
Tahkikata göre yangın, aşçı 
dükkanında çalışan Süleyman 
adında birinin dikkatsızhğı yü· 
zünden çıkmıştır. 

Yol kesenler 
yakalandı 

Torbalıdan Bayındıra gider
ken Çengele köyü civarında 
çifte tüfengi ile yol keserek 
Hamza Ali adında birini ağır 

surette yaralıyan Mehmed Ali 
ile suç ortağı Koca Eminin 
yakalandıklarını yazmışbk. Bu 
hadisede alakadar oldukları 
sonradan meydana çıkan Ismail 
oğlu Ibrahim ve Salih oğlu 
kasab Ahmed de tutularak 
Adliyeye verilmişlerdir. 

Mahkumiyet 
Halkapmarda palamut ve mi

yan kökü fabrikası imalat şefi 
Firoz Krispkiyi ôdiyen yarala
makJa maznun Çorumlu Meh
medin Ağırcezada bir sene iki 
ay hapsine karar verilmiştir. 

23 Temmuz .. .,. 

vlad sevgisi 
Dün, üç çocuklu bir baba 

gördüm. Yavrusunun birisini ku
cağına almış, ikisini önüne kat
mış, akşam serjnJiğinde gez
diriyordu. Çocukların ellerinde 
oyuncaklar, şekerler, sırtların

da da ağır pahalı kumaşlardan 
elbiseler vardı. Fakat babala
rının sırtında ceket olmadıktan 
maada celtet niyyetine giydiği 
arka astarı yırtılmış bir yelek, 
ayağında, her tarafı yamalı 
kaval gibi bir pantalon vardı. 
Belki bir hizmetçidir de ağa
sının çocuklarını gezdiriyor 
zannımı; elindeki şekeri uzatıp: 

- Baba ! sen de yesene ! 
diyen yavrusu, bozdu. 
Aklıma neler gelmedi ki: 

Bütün mannsile " dünyalığını " 
unutan bu feragatkar baba, 
lrimbilir nice kahırlarla kazan
dığı beş, on parayı getirib, 
kendi nefsini unutarak ciğer 
paresi olan evladlarına sevine 
sevine sarfediyor ve bu zevkin 
karşısında faziletli duygularile 
varlığını unutuyor. 

Evlad sahibi olar1tk hepi
miz de aşağı yukarı böyle de
ğil miyiz ! Şekil ve enmuzec-
lerimiz, gösterişlerimiz ne ka· 
dar çeşitli olursa olsun: 

- Hikayet bir amma rivayet 
muhtelif .. 

Fehvasınca hisler ayni mer
kezde toplanmıyor mu 1 

Müstesnaları şöyle insanlık 

haricinde dursun; her evlad 
sahibi baba: 

- Büyüteceğim, besliyece
ğim, okutacağım, adam ede
ceğim ve bu uğurda yıpranıp 

ihtiyarladığım zaman: benim 
elime yapışaçak, köşecikte bir 

rahat soluk aldıracak, ölüm 
yatağımda ihtimam edip ölün
cede yad edecek hayırlı bir 
evlad yetiştirmiş olacağım. 

Demezmi! Her ana yine 
buna benzer ümidler, hayaller
'le gönül avutur, Bu ümidle 
yavrularına bir kat daha sarıl
mazmı? 

Heyhat ki! Ekseriva bu böyle 
olmuyor. Büyümesine, yimesine 
içmesine, terbiyesine, tahsiline 
bedii yaprağı gibi titrediğimiz 
evUitlarımız, umduklarımızı tas· 
tamam yerine getirmiyor, hatta 
istihkar ediyorlar, tepiyorlar, 
yahut ihmal edip, zevklerinin 
ve şahsiyetlerini düşüncesi ile 
sık sık bizi unutuyorJnr. Ta kil 
başlarma bir yuva kurup, el
raflannda çocuklarını görünce
ye kadar... Lakin o zaman da 
Basradan Bağdat harap olmuş
tur. Biz on'arı göremeyiz, öl-

müşüzdür. Arkamızdan doğa

cak pişmanlıklar faydasızdır. 
Te\•ekkeli dememişler: 
- Evlad, evladdır, amma, 

ben ölüuce başıma türbe mi 
yaptıracak sandın. 

Lakin ne olursa olsun, insan
lara bu menfi düşünce hakim 
oJm,yor, kudretin, tabiatın ve 
insanlığın mukaddes mefhumu 
varlığımıza çökfiyor, evladlan
mızı mukaddes görüyoruz, on· 

ların yaşamalarında hem onlar, 
hem kendimiz için parlak gün
ler umarak yaşayıb, gidiyoruz 

ve böylece teselsül ve tevali 
ede ge!miştir, ede gidecektir, 
tek; canlara sağ, günleri ak 
olsun! 

TOKDIL 
•••••••••••• 
Hırsızhk 

lkiçeşmelikte Cumhuriyet 
otelinde misafireten bulunan 
Milli Emlak dairesi memurların· 

' dan Hamdinin oda kapısına 

anahtar uydurmak suretıyle gi· 
ren lstanbullu Ibrahim oğlu 
Ahmed Necmi kırk lira kıyme· 
tinde eşya çalmış ve kaçmıştır. 
Zabıtaca aranmaktadır. 



~3 Temmuz 1••• fENI Xadt 

Fransız mllll bayramı 
mUnasebetlyle Son . Telgraf Haberleri 

Atatürk •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ATATÜRK Albert Lebrunu 
Ankarahlara lefekkUr 

tebrik ettiler ettiler 
Ankara 21 (A.A) -Fran- Ankara, 22 (A.A)- Montrö 

sız milli bayramı münasebe· zaferi dolayisile imıa gecesi 

Türkiye bayram yapıyor 

Ankarada ve Borsada 
büyük şenlik yapıldı tiyle Tfükiye Cumhur baş- :\ I· An~arada halkı.n coşku~ .te

kanı ile Fransa Cumhur baş- ~ İ E zahur~~ma şahıt ol~n ~ıt~.ng 
kam arasında aşağJdaki tel- :" E dolayısıle Ankara vah ve •!yon- Ankara, 21 (A.A) - Bugün 
graflar teati .olunmuştur: : kurul başkanı Tandoganın • şehrioıizde saat on yedide Ulus 

yapılan tezahürat arasında 

Türkspor kurumu Bursa böl
gesine bağlı Acar idman yurdu 
atletleri ulusal savaşın bitimi 
ve devrimin başlangıcına temel 
oJan Mudanya mukavelename
sinin tarihsel kıymetini de be
lirtmek yolunda Borsadan Mu· 

~ • kt' ~ · t 1 f At t•• k meydanmda askeri kıtalar mek· Ekselans B.Albert Lebrun ·" : çe ıgı e gra a a ur aşa-
F ransız Cumhur başka!Jı ' ı : ğıdaki cevabı göndermiştir. tepler ve izciler binlerce halkın 
Fransız milli bayramı do- Tan Doğan iştirak ettiği büyük bir toplantı 

layısiyle samimi tel.>riklerimle ~ Vali ve Ilyöokurul başkanı yapılmış, söylevler verilmiş, şi-
b ~ irler okunmuştur. 

eraber gerek şahsi saade- N ANKARA 
Ankara valisi ve C.H.P. 11-

tiniz gerek Fransanın refahı ~ Muhterem hemşerilerimin 
h yön kurul başkanının büyükle-

aklnndaki hararetli temeo- Türkün yeni Boğazlar zaferini 
·ı rimize çektiği t~lgraflar, Tevfik 

danyaya her atlet iki bin 
metre koşmak suretiyle bir 
zafer meşalesi götürdüler. Me
şale saat 21.30 da Cumuriyet 
meydanında toplanmış bulunan 

nı eri kabul buyurmanızı ek- derin heyecan ve büyük se-
l Rüştü Arastan gelen cevap 

se ansınızdan rica ederim. vinçle kutladığını bildiren tal- uzun alk1ş!arla karşılandı. 
Ekselans Atatürk grafınıza teşekkür ve ben de 
Türkiye Cumhur başkanı duygularınıza iştirak ederim. 
Tebriklerinden ve tem.en- 11

'"
111111

'"
11
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nilerinden dolayı ekselansı

nıza hararetle teşekkür eder 
ve şahsi saadetleri ile Tür-

Romanya 
Basınının tefsirleri kiyenin refahı hakkındaki 

çok samimi temennilerimi Bükreş, 22 (A.A) - Montrö 
bildiririm. de imzalanan boğazlar muka-
rzJt'Jt2lt222~2Z2Z22'.:>:SZ2rz::ii!:l!MP.~--mliin velenamesi Roman ya basını ta

Hariciye 
Vekaletinin 
teşekkürü 
Ankara, 22 (Radyo) - Ha

riciye vekaletinden: 
Boğazlar konferansının mu

vaffakiyetle neticelenmesinden 
doJayı memleketin dört tara
fından gelen telgraflara teşek
küre, Hariciye vekaleti vekili 
Şükrü Saracoğlu, Anadolu ajan
sının tavassutunu reca etmiş
lerdir. 

Başvekil Yalovada 
IstanbuJ, 22 (Yeni Asır mu

habirinden) - Başvekil Ya
lovada kısa bir müddet kala
caktır. 

Traka pavyonu 
Edirne, 22 ( Yeni Asır ) -

Arsıulusal lzmir fuvarında açı
lacak olan Trakya paviyonu 
hazırlıklarına başlanmıştır. Trak
Y~ pavyonu, İzmir panay•rında 
hırinciliği almağa çaldacaktır. 
lznıir panayır komitesine, 
Trakya pavıyonu için İcab 
eden tahsisat gönderilmiştir. 

Trakya köyleri için 
Edirne, 22 ( Yeni Asır ) -

Trakya köylüleri için Berlinden 
c~Ibedilen sinema ve projek
i?on makinelerinin ilk tecrü-

eleri yapılmış ve muvaffakı
Yetli neticeler vermiştir. Eki
lnölatörlü radyolardan elli ta
nesi de büyük köyler için Al
llıanyaya sipariş edilmiştir. 
:~nların ekemölatörleri boşal-
ıgı zaman, en yakın elektrik 

~ntrallarından doldurulacaktır. 

rafından geniş surette tefsir 
edilmektedir. Dimineatze ez
cümle diyor ki: 

Beynelmilel vaziyetin inkişafı 
ve bilhassa Akdeniıde muva
zenenin değişmesi Türkiyeyi 
boğazlar rejiminde değişiklik 
talebetmeğe ve bilhassa Ça
nakkaleyi yeniden teslih etmek 
hakkını istemeğe sevketmiştir. 

Türkiye boğalları tek taraflı 
olarak teslih fikrini daima 
red ederek bütün hareke
tinde Milletler cemiyeti usulü 
ne hürmet göstermiştir. Yeni 
mukavelename ile kabul edilen 
prensip kollektif emniyetin 
daha iyi bir surette işlemesini 
teshil etmektedir. 

Mesela Romanya bir teca
vüze maruz kalırsa Fransa 
boğazlar vasıtasile yardıma 
gelecektir. Sovyetler Fransa 
ve Balkan antantı tarafından 
ileri sürülen metnin Ingiltere 
tarafından kabul edilmiş ol
ması keyfiyeti Fransa ile 
Sovyetler birliğinin birbiri 
ne bağhyan mütekabil yardım 
paktı esası dahilinde Fransız 
Sovyet iş birliği bakımından 
çok büyük bir ehemmiyeti haiz 
bulunmaktadır. 

Zorile gazetesi ise diyor ki: 
Montrö konferansı sulh mu

ahedelerinden beri yapıhp da 
bütün iştirak edep!erin menfa
atlarını temin eden müsbet ne
tıcelere varmış olan belki ye
gane konferanstır. Bu kon
feransta Türkiyenin taleplerini 
is'af eden bir anlaşmaya varı
labilmiş ve Türkiye bütün bu 
müddet zarfında beynelmilel 
nizama hörmet eden bir mem-
leket olduğunu isbat eylemiştir. 

Fransada grev 
Paris, 22 (Ô.R) - Pöjo 

otomobil fabrikalarının bütün 
ameleleri grev ilan etmişlerd:r. 

,-------------.~--------------·· SAFI AŞK 
- 55 - TUrkçeye çeviren: R. 8 

'~--------lliıılm ______________ , 
h Neşesini belirten bir kahka
a attı. 

- Ve mukaveleyi imza et
tim, dedi. 

. - Mukaveleyi imzaladım .... 
~~nıdi kağıtları göreceksin. Se
ız güne kadar Mustiye ile 

~tt.ağı buraya gelerek konser
berırıe. ait ikinci mukaveleyi de 

ana ımzalatacaklardır. Sütha
~enin sahibine başka bir kiracı 
~lınasını yazacağım. On beş 

gune varmadan Parise gideriz. 
VeErı:~anüeJ, neye susuyorsun. 

1 
rdıgım haberden memnun 

0 llladın mı ? Yoksa bu kadar 
~~~uk servete kavuşacağımıza 

mal vermiyordun da ondan 
~~t 1 .. Artık Pariste evleniriz. 
t cu kadın olmaktan çıkıyo-
'-a._ Kö abna 

veda edeceğim. Parisle bol 
paraya, eylenceli bir hayata 
kavuşacağız. Hoş değil mi 
bunlar? Söylesene hoş değil 
mi ? 

Emmanüelin gözleri önünde 
bir cihan yıkılıyordu. Loransın 

sözlerine cevab vermek için 
fevkalade bir gayrat sarfeW. 
Bütün ümidleri, bütün hayalleri 
bir ande yıkılmıştı işte ... Rüya
dan uyanan bir adam gibi zaif 
bir sesle sordu: 

Sana bu adamı kim gönder· 
mış,, 

- llkönce senin gönderdiği
m sanıyordum. Bunun böyle ol
madığını öğrenince anneoic 
veya hemşirenin benden bah
setmiş olmaları ihtimalini dü
şündüm. 

Bundan sonra ulus meyda-
nını dolduran halk önde mu• 
zika olduğu halde şehir sokak· 
larında dolaşmışlardır. 

Bu gece Halkevindı~ bir 
tören yapılacaktır. 

Bursa, 21 (A.A) - Dün ak· 
şam burada boğazlar mukave
lesinin imzası münasebetiyle 

• 

binlerce yurddaşın önünde ilbay 
tarafından tutuşturuldu. Son 
atlet tam saat dörtte Mudan
yadan mütarekenin imzalandığı 
bina önünde Mudanyalılar şen
lik meşalesini tutuşturdu. At
letlerin meşalesi Mudanya mu
kavelenamesi müzesine arma· 
ğao edildi. 

Spor kurumu başkanı 

General Ali Hikmetin 
istif ası teeyyüd etmedi 

Istanbul, 21 (A.A) - Dünkü lstanbul gazetelerinin bazılarında 
spor kurumu başkanı Gazi antepsaylavı General Ali Hikmetin 
istifasına dair bir fıkra intişar etmiştir. Bu havadisin asla esası 

yoktur. 
General Ali Hikmet bilakis heyeti vekile kararı ile olimpiyatta 

bulunmak üzere Berline hareket etmiş ve hareketinden evel 
Atatürkün çok samimi takdirat ve muhabbetleri asarına mazhar 
olmuştur. 

Lö Jurnal yazıyor 

vrupa ·meselelerinde 
Türkiyenin fikrini almalı 

Paris 22 ( Ö. R ) - Lö Jurnal gazetesi, Boğazlar konferan
sının neticesi h:ıkkında yazdığı bir makaleyi şu satırlarla bitiriyor: 

- Mukavelenin hususiyeti, Türkiyenin tam hakimiyetine 
kavuşmasıudadır. Avrupa devletler ailesi bu suretle kıymetli bir 
aza kazanmıştır. Avrupa meselelerile alakalı her dava ha!ikında 
Türkivenin mütaleasmı almak, çok faydalı ve kolay olacaktır. 
Çünkü Türk sulhperverdir. Dosttur ve başında yüksek görüşlü 
diplomatlar vardır. 

------------~--9-4 ... __________ __ 
Stoyadinoviç 1 Lokarno 

Doktor Arası tebrik etti toplan tısı 
Montrö, 22 (Ö.R) - Boğaz- Londra, 22 ( Ô.R ) - Mor· 

lar mukavelenamesinin imzası 
ning Post Lokarno devletleri 

münasebetile Yugoslavya baş-
konferansının birkaç gün de· 

vekili Stoyadinoviçten Türkiye vam edeceğini yazıyor. Ayni 
Hariciye Vekili doktor Tevfik gazeteye göre, Baldvin top· 
Rüştü Arasa hararetli bir teb· lantıda hazır bulunmıyacak, 
rik telgrafı gelmiş; Doktor kendisini Lord Halifaks temsil 
Aras da ayni şekilde mukabe- edecektir. Konferans fikir te-
lede bulunmuştur. atisinden ibaret kalacaktır. 

Emmanüel dalgındı. Yalnız 
annesi ve hemşiresi sazlerini 
işidebilmişti. Anlıyordu ki Pa
risin modern ziyafetlerinde bir 
gevezelik yapılmıştır. Av arayan 
eski tenorda Loransın peşine 

takılmak fırsatını kaçırmamış

tır. Şimdi. bir dakikalık guru-

runu tatmin için annesi ve 
hemşiresi önünde Loransa şarkı 
söyletmiş olmasına peşimandı. 
Dişleri hiddetinden birbirine 
vuruyordu. Başını çevirdi. 

Lorans ellerini sevinçle çır
pıyordu: 

- Seninle Parise gideceğim? 
iki senede zengin olacağım. 
Şühretimi duymıyan kalmıya
cak. 

Emmanüelin üzerine eğildi. 
Onu kolları arasında sıktı. 

- Düşün bir kerre sevgi
lim, dört gündür, gözlerime 
uyku girmiyor. Şakka sevinç 
mi bu? Nihayet sana layık bir 
kadın olacağım. Büyük aşkına 
inanmış olduğum halde seninle 
evJenmeğe utanıyordum. Sen 

Parisli, güzel, şık ve kibar bir 
delikanlısın... Bense bayağı bir 
sütçü kadın .•• 

Mustiye sesimin opera için 
kafi olduğunu söyledi. O peraya 
girmek, orada tanınmış artist
ler arasında yer almak bir tali 
~seridir değil mi? 

Emmanüel duyduklarından 
müteessir, hatta müteneffirdi. 
Sordu: 

- Sesin Opera için kafi mi? 
- Öyle söylediler. Ben bil-

miyorum. Fakat bu eski tenor 
herhalde böyle şeyleri iyi bi
lir. Şimdiye kadar çok ses din
lemiştir. Tecrübe görmüştür. 
Senin gibi toy değildir ya ... 

Emmanüel ellerini sıktı. Bu 
kadına karşı " ben bunların 
hepsini bilirim. Fakat seni yal-
nız kendime saklamak istedi
ğim için bilmez göründüm. " 
diye bağırmak istiyordu. Bunu 
yapamazdı· Hodbinliğinin bu 
derecesini itiraf edemezdi. Ta
mir ka buJ etmez bir vaziyet 
karpamcla ausmaktan baıka 

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

ATATÜRK'ün 
TUrk ulusuna 
teveccUhlerl 

lstanbul, 21 (A.A)- Cum
E hur Başkanhğı genel sekre-
5 terliğinden: 
E Yurdumuzun boğazlardaki • 
: emniyetini tebyin eden Mon-

trö mukavelesinin imzalanması 
münasebetiyle memleketin her 
tarafından gelen ve vatandaş
ların coşkun heyecan ve se
vinçlerini bildiren yazılardan 

Atatürk çok mütehassis ol
muşlar ve teşekkürlerini ilet
meğe Anadolu Ajansını me
mur etmişlerdir. 

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

Ş. Kayanın 
Parti başkanlarına 

telgrafı 
Ankara 22 ( A,A ) - Da

hiliye Vekili ve parti genel 
sekreteri Şükrü Kaya Boğaz· 
ların emniyet ve hakimiyetini 
temin eden Montrö mukavele
sinin imzası dolayısile parti 
başkanlarına aşağıdaki telgrafı 
yazmıştır: 

Boğazların emniyet ve haki
miyetini temin eden Montrö 
mukavelesinin imzası dolayısile 
tebrike candan teşekkürlerimi 
arzederken yurdun büyük ve 
ulusal işlerinde daima ön olmuş 
olan partimizin kıymetli men
suplarına ayni heyecanla teb
riklerimi sunarım. 

Asiler 
Muvaf1ak oJanıanıış 

Madrid, 22 (Ô.R)- Dahiliye 
nezaretinin bir tebliğine naza
ran asi general Kabanollas, iki 
sınıf askeri silah altına çağır
mışhr. Bu hareket, asilerin her 
türlü çarelere baş vurmak 
mecburiyetinde kaldıklarını ve 
isyanın muvaffak olamadığını 
göstermektedir. 

Habeşistan da 
çete faaliyeti 

Kahire, 22 (Ö.R) - Mısırın 
Adis - Abeba konsolosu hari
ciye nezaretine gönderdiği bir 
haberde Habeş çetelerinin 
Adis - Abebaya sık sık taar
ruzlar yaptığını bildirmiştir. 
Şehirde vaziyet endişe verici
dir. ltalyanlar bu taarruzların 
bir türlü önüne geçemiyorlar. 
Bütün Habeşistanda çetelerin 
faaliyeti genişlemiştir. 

Yunanistan ve 
boğazlar 

Atina, 22 (Ô.R) - Eski ha
riciye nazırı Mibalakopolos yaz
dığı bir makalede Montrö kon
f eransınrlan alınan neticenin 
Yunanistanın menfaatlarına uy· 
gun olduğunu tebarüz ettir
mektedir. 

çare yoktu. Anlaşılmaz birkaç 
söz söyledi. Lorans sordu: 

- Şimdi mes'ud musun sev• 
gilim? 

- Şaşkınım, sadece ıaşkı
nım... Kendimi toplamağa ihti
yacım var. Önce şu mukave
leyi göster bakayim. 

Az sonra bütün neşesini ka
çıran vesikayı tetkik ederken 
hıncını almak ister gibi hay
kırdı: 

- Bu adamlar seni aldat
mışlar? Senin zarif ve centil· 
men mösyölerin bayağı birer 
hırsızdan başka bir şey değil
dirler. 

- Niçin? 
- Parlak lstikbalı olan bir 

kadına bu kabil şartlar kabul 
ettirilir mi? 

- Parlak istikbali olan bir 
kadın mı? Bunu ne diye şimdi 
söylüyorsun? Beni asla bir 
şantöz yapmıyacağını söyleyen 
sen değil miydin? 

Emmanüel dudaklarını ısırdı. 
Şimdi anhyordu ki Loransa 
hayabnın bütün aırrmı anlat-

....... 
TÜRKiYE - FRANSA 

TÜRKiYE - INGIL TERE 
•••••••••••••••••••••••• 

Arasında 

Dostluk 
Ve karşıhkh emniyet 

muahedeleri yapllacak 

L. Halifaks 
Yakında 

J:'nkaraya gelece~ 
Londra, 22 (Ö.R) - Siyasi 

mehafiJde söylendiğine göre 
büyük Britanya il~ Türkiye 
arasında dostluk ve karşılıklı 
emniyet esasına müstenid yeni 
bir muahede müzakerelerine 
girişmek imkanları hazırlan
mıştır. Bu hususta yakında 

müzakerelere başlanması muh
temeldir. 

Lord Halifaksın Ankarayı 
ziyaret edeceği tahmin edil
mektedir. 

Paris, 22 ( Ö.R ) - Siyasi 
mahafilde • teyid edildiğine 
göre, Türkiye ile Fransa ara
sında mevcud dostluğu geniş
letecek müzakerelere pek ya
kında başlanacaktır. 

P.Bonkurun 
Montrö 
muvaffakıyeti 

Patis, 22 (Ö.R) - Nazırlar 
meclisi hariciye nazırı Delbo· 
sun muhtelif meseleler üzerinde 
izahabnı dinledikten sonra 
Montrö konferansındaki muvaf
fakıyetli mesaisi hasebiyle Pol 
Bonkuru tebrik etmiştir. 

Boğazlar zaferi 
Moskova, 22 (Ö.R) - " b.

vestiya ,, gazetesi başmakale
sinde Boğazlar mukavelesini 

tahlil etmektedir. Bu gazete 
Boğazlar mukavelesinde alınan 

neticenin Türkiye için çok 
kıymetli olduğunu, Sovyetlerin 
ötedenberi müdafaa ettiği sulh 
siyasetinin büyük bir zafer 
kazandığını tebarüz ettirmek
tedir. -·--
Çardakta 

Bir cinayet oldu 
Sire kazasının Soratlı mahal· 

lesinde oturan Ödemişli Haşim 
oğlu Tahir ile kardeşi Osma
nın tütün çardağında araların
da kavga çıkmış, Osman 
biçakla Tahiri altı yerinden 
ağır surette yarahyarak kaç-
mıştır. Jandarmalar takibe çık
mışlardır. Yaralı hastaneye 
kaldırılmıştır. -maz, sükfıtü muhafazada ısrar 
ederse daima onun karşısında 
küçük düşmeye mahkumdur. 
Bu kadının yüzüne karşı hay
kıra 'haykıra hayatını anlatmalc 
kıskançlığını, ihanetini ve niha
yet sefaletini meydana koymak 
istiyordu. Fakat üçünçü defa 
olarak sustu. 

Biraz kendini toplamağa gay· 
ret ederek 

- Lorans, dedi. Bu şartları 
degiştirmek lazım .. 

Genç kadın mukaveleyi ni
şanlısının elinden aldı : 

- Sen çıldırdın mı? Hiç bir 
şey bilmediğin halde bu adam
larıo işlerine mi karışacaksın? 
Böyle işlerden anlıyor musun? 
Tali ayağımıza ktdar gelmiş
ken onu beceriksizce bir mil-
dahale için ne için tepmeli? 

Hayır cicim bu söylediğin 
şey olamaz. Bir mucize eseri 
olarak sesimi meydana çıkara· 
cak, bizi servete ulaşbracak 
birini bulmuşken bütün bunlan 
kaybetmek istemem. 

- Sonu Var -



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

10 KURUŞA 
Eğlence mahallerinin baha1ıhğından ·çok haklı olarale· şikayet 

~ en hmirlilerin alikadar!ardan aldıkları cevap, şimdiye kadar 
h p me11fi oldu. Her şikayet önümüze bin bir mani ve müşkilat 
y.1dL işin olur tarafını bulup ortaya koyan, hesabı msafı kadar 
kuvvetli bir kabadayı çıkmadı. 

Geçenlerde Bal1kesire yaptığım biT seyahat bana öğ:rettiki 
lzmir için Yerilmiş cevaplar hiç hakla değilmiş. 

Balıkesirde ordu evinin bir bahçesi var. Burada saz dintiyor· 
sunuz; numaralar görüyorsunuz; orta oyunu seyrediyorsunuz, bu 
arada .da ya bir kahve veya bir gazoz içiyorsunuz. Eğlenerek 
ge~irdiğiniz iki, üç saatın bedelini kapıdan girerken yalnız on 
karuş mukabilinde aldığınız bir fiş ile ödüyorsunuz. 

Eminim, benim orada geçirdiğim şaşkınlığı burada yazımı oku

yacakların hayreti takib edeuktir. 
Müşterilerini yalnız on kı.ıl'UJ alarak mütenevvi eğlencelerle 

kar.şılıyan bu bahçenin kiracısı ıbu işi her halde ziyanına yapmı· 

yor. Kar ediyor ki bu işi ay1ardanberi devam ettir:iyor. Şu halde 
gü%e! bir bahçede on kuruşla sazıy)e, sözüyle; oyunuyla vakıt 

g~çirmek kabil imiş. 
Omdaki saz taktmı ikinci .sınıftu, .numaralar Demodedir, orta 

oyunu iptidaidir. Diytteksiniz değil mi? lzmirdekiler birinci 

sımfsa on kuruşun iki mislini, batta üç mislini veretim. Razı 

olacaklar mı? Şüphesiz hayır.. Bir memleket ki ayni kanunlar; 

ayni vergilere tabidir. Neden bir tarafında oturanlar ucuz, wğer 
tarafında oturanlar pahalı eğlenirler. 

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

Addis Abeba yakınında 

l 

as assa çeteleri al
yan kuvvetlerine saldırdı 
Ras Seyyum da ordusunun baş!na 

geçmek üzere hareket etti 

Addis Abebada Jtalyan znbitierinden bir [!lrtfJ 

Londra, 22 (Ô.R) - United vermeden cete teşk;latı vücuda 

Press bildiriyOI' : getirerek Italyan kuvvetleri 
Ras Kassa, ltaJyan kuman· 1 h" d h -·•- te . t' 

d lı - f d d h I a ey m e ar~e geçmış u. 
an gı tara ın an e a et et· R Ka t 1 . 1 (tal 

mesi hakkında yapılan bütün as ssa çe e erıy e yan 
kıtaatı arasında '"dıs Abeba teklifleri .redederek ItaJyan il- tt • 

bakı aleyhinde harekete geç- yakınında kanlı muharebeler 
miştir. Kumandanlık Ras Kas· cereyan etmektedir. 
saya garbi Habeşistanda dört Ras Kassanın mohasamahna 
vilayetten müteşekkil geniş bir yardım için Ras Seyyum da 
arazinin umumi valiliğini ve Habepstaııa hareket etmiştir. 
ayda 1200 liret maaş teklif O da ordusunun başına geçe-
etmişti. cek ve Ras Kassa ile birlikte 

Ras Kassa bu teklife müs
pet veya menfi hiç bir cevab 

çete muharebelerine ~evam 
edecektir. 

··············~ ~-~······························ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Milli Roman 
Yazan : Adnan Bilget - 22 -............. _..__.İİllll ........ m ............. . 

Nihayı:: t ben de ana oluyorum. Tertemiz bır yavru
muz olacak. Onu ortaklaşa seveceiJiz, ol'ı,ıyacağız 

- O yıkılmıyacakt ır. 
- Ya çocuğumuz bana ben· 

zerse .. 
- Ne dedin, ne dedin? 
- Onun da çehresi bir bol-

dok g ibi biçimsiz olursa. 
- Çok müthiş bu .. 

- Biliyorum, her şeyin far· 
kmdavım. O zaman onu sev· 
miyecek, yüzüne bakamıya
caksın. Evet o zaman, sarhoş 
bir havaya uyarak işlediğin 

cinayet uğruna belki de çocu-
2umuzu feda edeceksin. Onu 

şefka tsudıktan öldüreceksin. 
- Ne fena konuşuyorsun 

Ahmed.. Asıl asap buhranı 
içinde olan sensin. 

- Hakkın var. Ben hasta
yım.. Çok fena bu. Beynim 
sızlıyor. Haydi arbk sahile 
çıkalım. 

Mektup: " 
Bay Ahmed, Gödence köy 

URLA-
"Bır haftadanberi devam edip 

giden sessizliğin, yüreğime has· 
ta olman endişesini düşürme· 
mis olsavdı; belki daha uzun 

YENi ASIR aa T .. muz ıeae 

Lokarnocular 'toplanıyor • • 
---Bir fıkra 1 Hergün ı 

ugün Londrada Vestminster salon- •· .r.~f.~: .. {:rf:.::.füP.~!.:ıM:~ • 
arında mühim konuşmalar var .•. 

Bu toplantı ih~ari mahiyettedir 
devletinin fikirlerini telife 

ve beş garp 
çalışacaktır 

Londra 22 (Ö.R) - Gazete
ler Lokarno konferansının ya· 
rın akdedeceği toplanh ile 
meşguldurlar_ lngiliz noktai na· 
zarının tefevvuk etmiş bulun· 
ması memnuniyetle kaydedili
yor. Bu tik toplantıda Eyrulda 
akdedilecek konferansm mesai 
programı hazırlanacakbr. Kon
feransın asıl hedefi sulhu tah
kim etmektir. Eğer eylıildeki 
toplantılar müsbet bir ınetic., 
vairse konferansı genişletmek 
ıimkanı düşünülecektir. 

Berfin, 22 (Ö.R~ - Berlin 
gatetelerine göre Lokarno dev· 
etlerinin l.ondra toplantısında 
beş büyük garb devletinin 
müstakbel toplantılan için ze· 
min hazırlanacaktır . 

Paris, 22 (A.A) - B. Ivon 
Delbos beraberinde B. Afexis 
Leger B. Mas.;io B. Langier 
ve B. Rochat olduğu halde 
bugün Londraya gidecektir. 

B. Blum• da yarm hareket 
edecektır. 

Lokarnocuların ilk toplan· 
tısı yarın sabah yapılacak· 
tır. V estiminster koridorJarmda 
Fransa bükümetinin Rhin'in ye· 
niden işgali emrivakiini kabul 
etmeğe kat'iyen karar verme
miş olduğu, İngiltere hükiime· 
tinin ise bu noktada ısrarda 
bulunmanın rea:izme uygun 
düşmediği mütaJeasında bulun· 
duğu söylenmektedir. 

Metaksas beya
natta bulundu 

., ........ . 
- Başlaıa/ı 1 ind sayfada -

bilirsiniz. Ordunun siyasetle 
uğraşmaıııma kat'iyyen taraftar 
değilim. Bunu müteadclid defa· 
)ar söylemiştim. ., 

Belgrad, 22 (Ö.R) - Yugos
lav devlet erkinından bir zat 
YugoslaY Ajansa muhabirine 
şwıları söylemiştir: 

- " Montröde Türkiyenin 
kazandığı ~afcri Ankara kadar 
Belgrad da ayni hararetle tes'it 

etmektedir. Türkiyenin emni
yeti Yugoslav7ama da emni
yetidir. Kuvvetli bir Türkiye 
ile te~riki mesai eden Yugos
lavya çok mes'uttur. Montröde 
Romanya ile Türkiye arasında 
çıkan fikir ayrılıklarını Yugos
Jın delegasyonu, lngiltere ile 
Romanya arasındaki prüzleri 
de Fransız erkanı halletmişler· 
dir. 

müddet seııden haber bekle
mek acısına katlanacaktım. Bu 
mektubumu göndermek sandı
ğım kadar kolay olmadı. Posta 
ile gönder.mek istemiyordum. 
Eline geçmemk ihtimali vardı. 
Nihayet, belki sendeo haber 
aJırım ümidiyle köye kadar gel
dim.Beni görenler aşağı yukarı 
maksadımt anlamış gibiydiler. 
Fakat hiç biri de cesaret ede
rek bir şeyler sormıyorlardı. 
Köy Ke!hvesi önünde küçük 
bir çocuğa rastladım. Onun
la iki dakikada anlaştık. Mek
tubumu sana getireceğine o 
kadar sarsılmaz bir itimadım 
vardı ki, hiç çekinmeden ken· 
disine teslim ettim.,, 

" Süki'ıtuna şu dakikada hiç 
bir müna veremiyorum. Son 
konuştuğumuz gün seni gücen
dirmiş olabilirim. Herhangi bir 
genç kızda rastlanmıyacak ka
dar hassa~ olduğunu tecrübem 
ile anladım. Ancak şunu da 
hiç çekinmeden söyliyebiJirim 
ki. erkeqin hassası çekilmiyor. 

1 

Lomirada /faydparkfaıı bir gor111wş 

Öğrenildiğine göre üç tarafl: olan üçler konferansından ba-
rnüzakereler bilhassa bu nokta berdar etmiş ve kendilerine 
etrafında cereyan etmektedir. tebliğin metnini vermiştir. 

Londra, 22 (A.A) - Dış iş- Bu hadise Roma ve BerJlnin 
leri bakanlığı Almanya ve Ital- müzakere1er safhasından ba-
y3 maslahatgüzarlarını Perşem- berdar tutulacağı hissini teyid 
be günü Londrnda toplanacak eylemektedir. 

-o ...... Gi' 

Ingiliz 
pariamentosunda 

··-····•-> - Baş tarafı birinci. salzif ede -
Manderin bu müdahalesi al

kışlanmıştır. 

Londra, 22 { A.A ) - Roy· 
ter bildiriyor: 

Avam Kamarasında Türk, 
lngiliz borçlar anlaşması hak
kındaki suaUere cevab vert!ll 
Runciman ezcümle demiştir ki: 

11 temmuzda logiliz banka· 
sına yahnlan mebaliğin yeku
nu takriben 350 bin sterling 
idi. Su tarihe kadar yapılan 
tediyat da takriben 345 bin 
sterlingdir. 30 haziranda tah· 
vili beklenen mıkdar ise 915 
lngiliz lirası idi. 

Türk hükumeti anlaımanın 

tatbikini iyileştirecek tedbirleri 
m5zakere etmek üzere yakanda 
Londraya mümessiUer gönder• 
mek hakkında lngilterenin yap• 
tı~ı daveti kabu1 etmiştir. 

Benim bildiğim erkek, herhalde 
kaba saba bir insan olmalı .• 
Tuttuğunu koparma!ı, hareket· 
)erini !bir kadınmki kadar ya
vaş qe sessiz yapmamalıdır. " 
"Dahası da var, Ahmet.. 

Derin bir ümitsizlik ve aau· 
suzluk içinde bocaladığım şu 
günlerde sessizliğine fazla bir 
mana vermek istemiyorum. 
Karmrudaki yaramaz, beni es
kiden olduğu gibi düşüncesiz 
ve gayesiz olmıya sevkedemi
yor. Şimdi her şeyi ve hat· 
ta istikbalimi daha ciddi ola
rak muhakeme etmek mevkiin
deyim. Bütün endişelerime mu· 
kabil içimde sevinen yerler var. 
Nihaye~ ben de an olacağım. 
Tertemıı ve sıcak bir çocuğu· 
muz olacak .. Hayabmın en he· 
yecanlı günlerini granit kadar 
sert talihli bir adamın elleri 
arasmda kararttıktan sonra 
üu hadisenin hayatımda derin 
bir değişiklik yapacağına ina• 
nıyorum ... 

" Çocuğumuz güzel mi ola
cak? 

.. Bunu şimdilik düşünmek 
istemivorum Ahmed.. Sen de 

Zabıta haher1eri.: 
Yaralanma 

Arabacı Veli oğlu Ali Gazi
Jer mahallesinde Tahir soka
ğında arabasını hızla koştunır· 

ken Ismail oğlu Cemile ~rp

brmış ve yaralanmasına sebe
biyet vermiştir. 

Yaralanma 
Karataşta Sahilpark gazi· 

nosu öniiue kayıkla gelen ka· 
yıkçı Celal ~e balıkçı Besim 
arasu~da kavga çıkmış, Celil 

kayık küreği ile Besimi alıwı· 
dan yaralamıştar. 

Sallhln muhakemesi 
Esrefpaşada Hüseyni öldür-

mekle maznwa Cemal oğlu ma· 
rangoz Salibin muhakemesine 

dün ağırcezada devam edilmiş· 
tir. Hadiseyi görenlerden 3 
Arab şahid el'an bulunamamış
tır. Bunların araştırılmalarına 
karar verilmiş ve muhakeme 
başka bir güne t,ırakılmıştır. 

çok iyi takdir edersin ki, ben 
hayatımda daima orijinaliteye 
kıymet vermiş bir insanım. Gü
zeiliğe, dış güzelliğe verdiğim 
değerin manası bile sence ma
lümdur. Elbette ki çocuğumu· 
zun muvaffakıyeti için güzel 
olmasını isterim." 

"Daha mühim bir nokta da 
var, Ahmed .• Ben, tertemiz ve 
hilesiz aşkımızın mahsulUntı 
idrak için bunca iç ısbraplan· 
na kendimi alıştırdıktan sonra 
çocuğumuzun çirkin veya güzel 
olması ikinci planda kalıyor. 
Sevgi, tabiat kanunlarının da tas
didikiyJe mösbet bir his olarak 
kabul edilmektedir. Müsbet 
hislerin haz1tladığı bir aşk ço
cuğunun şu veya bu kusuru 
bizi, onu sevmekten menedecek 
mi? Hiç zannetmiyorum.,, 

"Görüyorsun ki bir hafta 
içinde ruhumu saran derin te-
beddül, her şeyden önce ma· 
neviyatımı düzeltmiş bulunuyor. 
Karnımın her oynayışında içimi 
dolduran scYinci seninle pay· 
taşmak için adeta çtldınyorum. 

Sıcaklar 
Mevsimidir, üzümler, incirler, 

pişecek sıcak oluyor. l:r:mirin 
hararet derecesini senelerden· 
beri merakla takip ettiğim için 
salahiyetle söyleyebilirim bmir
de dört senedir fevkalade de
necek kadar sıcak olmadı. 

Belki bu sözüm size tuhaf gele
cektir. Boram boram terliye
rek beni okurken " amma 
yaphn Kemal Aktaş ,, di· 
yeceksiniz. Ben sözümde ıs

rar ediyonım. Evet lzmirde 
sıcaklar oluyor, bu, mevsim ve 
iklim işidir. Dört senedir lz
m\rde gölgede sıcaklık derecesi 
(37) yi geçmiş değildir. Fakat 
dört beş sene önce 1928 de 
29 da hatta 30 da nasıl kuv· 
vetli kışlar oldu. bmirde kar 
yağdı ise öylece kuvvetli sıcak
lar olmuştu, sıcaklık derecesi 
de (39) u bolmuştu. Bundan 
tam yirmi beş sene önce Ye
mende bulunmuştum, Yemenin 
de çöl kısmında idim, hararet 
derecesi (40)1 geçmiş değildi, 
şu kadar.ı var ki dört, beş ay 
mütemadiyen 38, 39 olmuştu, 
diyebiliriz ki lzmirin sıcağı 
Arabistan sıcağından eksik de
ğildir. Şu fark ile ki EvJülde 
bmir sabah, akşam serinler, 
fark bu f Bu sıcaklar meyve
leri pişirmekte olmasına rağ· 

men insanlık hayabnda, haya· 
tın tecrübe ve icabahna :karşı 
pişmiyen ham, halat kalan in· 
sanJer az değildir. Güneş mey· 
vaları pişiriyor, insanlara, can, 
bayat veriyor. Içtimai hayatın 
da bir güneşi vardır ki oradan 
ışık almak, o ışığın ültüre vio· 
lesinden istifade etmek insanın 
kendine kalıyor. Hayalın gü
neşi de, gölgesi de, sıcağt da 
sovuğu da hepsi var, hayat 
güneşinin altında §em'a kul" 
lanmasını bilmek büyük biı 

marifettir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

T omates fiatleri 
Geçenlerde mahsul bolluğu 

yüzünden tomates fiab kilo 
baıına elli santim kadar düş
müştü. Son günlerde mahsul 
azalmış olduğundan tomates 
fiatleri yükselmiştir. Dün bir 
kuruı üzerinden satış yapıl
mıştır. ............. 
Karısını yaralamış 

Kuşadası kazasının Davudlar 
nahiyesinde bir vak'a olmuştur. 
Tütün işlerinde çalışan Muğlah 
Ahmed oğlu Ömer, bıçakla 
kansı Ayşeyi dört yerinden 
yaralıyarak kaçmıştır. Yaralı 

hastahaneye kaldırılmış ve 
Ömer, takibine çıkan jandar· 
malar tarafından yakalanmıştır. 

gözlerim yollarda kaldı.,, 
"Kocam bugünlerde bana 

zahiri bir ıefkatle sarılmış gö· 
rünüyor. Hasta olduğumu haber 
atınca derhal bir doktor celbetti. 
Ben de en ufak bir endişeye 
kapılmadan doktora mua· 
yeoe oldum. ZavaUa adam 
endişeli gözleriyle yüzüme 
bakarken hakikatı konuşmakta 
güçlük çektiğini fark ettim. Ve 
hiç düşünmeden sordum : 

- Hamileyim değil mi dok
tor? 

- Evet •• 
Dedi. Yanımdan ayrıldıktan 

sonra kocamı ziyaret ederek 
bu müjdeyi ulaştırdığına emi
nim. Şunu söylemek istiyorum 
ki kocam bu dakikada her şeyi 
biliyor. Galiba zahiri şefkatı da 
bundan ileri geliyor. Fakat 
bana henüz hiç bir şey üçmadı.,, 

" Şimdilik bu kadarı kafi gör 
Ahmet .. Sa~lık haberini bekler 
ve sevgiyle allabaısmnrladık. 
derim. 

SABiHA 
- Bitmrt/1 -



Pariı, 22 ( Ö.R ) - Asiler 
Naual eyaletinin şimal mınta
kasının büyük bir kısmiyle ce
llnpte Endülüs'te vaziyete ha
kimdirler. AsiJerin Sen Sabas· 
tiyeni işgal ettikleri bildiriliyor. 

iki kola ayrılan isyancılar 
biri şimalden diğeri cenuptan 
Madrit üzerine yürüyorlar. 

Barselon. 22 (Ö.R) - Barse· 
lon şehri, Asilere karşı müda
faada bulunabilmek ;çin gönül· 
iti kuvvetler hönderilmesini is
temiştir. 
ASKERLER ALDATILMIŞ 
Madrid, 22 (Ö.R) - Asilere 

iltihak eden bir takım efrad, 
zabitleri tarafından aldabldık
lannı anlamışlardır. Zabitler 
kendilerine cumuriyetin teblti
kede olduğunu ı6yJemiflerdL 
Bunlar isyanın mahıyetini &ğ
renince hükümet kuuvetlerine 
İltihak elmişlterdir 

Londra, 22 (Ô.R) - Siyasi 
lllahfillerin tahminlerine göre, 
lapanyol ısyanı, bugünkn reji
illi ellerinde tutanlana tahmin
lerinin çok fevkinde olacağı 
lllatalaasındadırlar. 

INGILIZ MENFAATLERi 
loadra, 22 (Ô.R) - Diplo

IDUI mahafil, lapanyol İ8yantm 
dikkatle takib ediyorlar. Zira 
halkçılar cebhelİ aıilere ka$ 
zafer kazandıklan takdircle 
Portekiı'de de vaziyetin deği• 
teceği zannediliyor. Halihazırda 
Portekiz sularında birçok imti
Jazlara mahk bulunan Ingiliz 
ıemileri, bugfuıkll b6k6metin 
sukuta halinde ba imtiyazlan 
kaybedeceklerinden korkulu· 
Yor. 

AMERiKA TEBALILARI 
Vaşington, 22 (Ô.R) - Ha

riciye nezareti lıpanyadaki 1582 
Aınerikan tebuım almak için 
iki kruvazörden birinin Sense-
b'8tiyene hareketlerini emret
illi...: 9ur. 

Pariı, 23 (Ô.R) - Atlatik 
lllllıabakaları için Barselonda 
bulunan Fransız atletlerini al
lllak llzere iki vapur Marsil
Jadan hareket etmittir. 
KÖYLÜLER SiLAHLANDI 
Roma, (Ô.R)- Endillllı, Na.

!,•r, Asturi ve Saragussa şe-

Yazan : Tok Dil 

- Bilmez olur muyum a to
~Dunı! Bilmez olur muyum a 
r_iitim! Hadi ıür atmı, yularını 
vea tutayım da "GOi" lhı evi
: •izi 16t6reyim, kaç gllnler· 

• •eni ana ana hali hakka 
ÇaJcb kızan .• 
b llıtiyar kadın ı6zilne cevab 

eklemeden Katırcıotlunun ab
lll1a remini aldıj'ı ribi ytlrlldU. . . . . . . 
1_..k&yün koyunlarını dağa ot
-.ıaaağa çıkan çoban Mehmedi 

lunaa;a; Kabrcının Kara 
illi: &alae vo• ulaiuu alıp 

cm 

dün Sen Sebastiyeni de işgal ettiler 

Oımiıta şeluiııden bir g6ıilnüş 

birleriyle iki Kasti! tehri Asi· mışlardır. Asiler Sensebastiyeni 
lerin elindedir. isyancılar Mad· ele geçirmak için de harekita 
rid üzerine yürüyorlar. Söylen· başlamışlardır. Bu sabah bu 
diğine göre 18000 köylü isi· ıehir üzerinde dolaıan Asi tay .. 
fere iltihak ederek silahlan· yareler ,ehre bombalar atmıı· 

lardır. Asiler, Madridin müda· 
faasını takviye için otuz oto· 
kar içinde bu şehre doğru 
gitmekle olan bine yakın gö· 
nüllü cumhuriyetçi tevkif ettik
ler:ni bildiriyorlar. 

FiLO HAREKETSiZDiR 
Londra 22 (Ô R) - lspan

yol filosu yakacak maddelerin 
mefkudiyeti yüzünden Tanca ı 
sularında hareketsiz durmak· 
tadır. 

Paris 22 ( Ö.R ) - Daily 
Mail'in Paris nüshası bildiriyor: 
lspanyoJ hük6meti yalnız Mad
ritteki vaziyeti kontrol edebil
mektedir. General Mollanın 
kumandasındaki asiler Madri· 
din cenubunda toplanıyorlar. 

Roma 22 (Ô.R) - Kirinal 
nezdindeki lapanyol elçisi f11 
tebliği neıretmiştir: 

"Hiik6metim Madritte vazi
yete hikimdir. Burada çıkan 
ıayan bastınlmııtır. Hükumetim 
donanmaya ve kısmen büyilk 
erkinı harbiyeye daynmaktad1r. 

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

SUiKAST DAVASI . .................................................................................. . 
Dün Belgrat'ta Meb'us · suçluların 

müdafaaları yapılmıştır •• 

~~Htopçınanın görllnüşü 

Belgrad, 22 ( Ô.R ) - 6 Suçlular ara1tnda meb'uıla-
Mart suikasd hareketine iştirak nn bulunduğu için dava çok 
etmekten ıuçlu Ismailof 9e ar· alikah cereyan etmiştir. Sabah 
kadaşlarının muhakemelerine celsesinde suçlulann müdafaa 
bugün öğleden evvel ve sonra vekilleri müdafaalarını yapmıı-
iki celsede devlet mahkeme- Jardır. lsmailofun evinde ta-
ıinde bakılmı,tır. harriyat esnasında elde edilen 

1 

• Tefrika No: ae 

çıkarken "Gül" kızm babası 
evinde de, efeler birer tarafa 
kösilltip yan ıelmiılerdi. 

Katırcıoğlu, ytirejinden ko· 
paa bir kardeı ıevgilile kar• 
11layıb, anasının babasının g6z 
ininde ona sannqan "Gnl,,: 

- Hoı geldin! Hoı ıeldin! 
efemiz! 

Diye ne gtllmeğe benzer, ne 
ağlamağa benzer bir taıkınlık 
içinde idi koıuyordu, amma 
niçin, hiç... Birtey, birıeyler 
yapmak istiyordu bir torhl 
ke..U.i toolayuuyorda. 

Kaç gündenberi kızandan 
Katırcıoğlunun hikAyeaini ve 
vadını dinleyen baba11 Uğurla 
Oıman tefli, tefil kızının arka· 
11nclan dannyor, efeleri sqkın 
ıaıkın a;ırlamağa çah11yor, bu 
an11zın sevgili baskına kamile 
beraber bir şeyler oluyordu •• . . . . . . . . . 

Sevinç ıaıkınlıklan bir ıaat 
sllrdB, oturuıtular.. Hallerine 
g6re yemekler, azıklar çıkar· 
dılar. · 

Apal, topal da çoban Meh· 
med, Uprla Otmaam ... 
ıetirildi.. 

bir çok sillh hakkında avuk•t
lar beyanatta bulunmuşlar ve 
bu hidisede zabitanın da cü
rum tasnii suretiyle vatandaı 
lekelemek istecliklerini ileri 
ıürmüşlerdir. 

Suçlu mndafaa vekillerinden 
biri. iki tahide mahkeme he-
yeti huzurunda hakaret edince 
mahkeme reisi avukata haka
rete hakkı olmadığım söylemek 
suretiyle ihtarda bulaamuştor. 

Muhakeme karar verilmek 
üzere talik edilmiştir. 

Filistin meselesi 
Kahire, 22 (Ô.R) - Meb'u

san meclisi lngiliz hükumetine 
bir telgraf göndererek Filistio
de kanşıkhk vaziyetine niha· 
yet vermek için Araplann hakh 
müddeiyabnı tatmin edecek 
tedbirler alınmasını istemi,tir. 

Katırcıoğlu, kızın babasını 
bir tarafa çekti: 

- Babai dedi, kızın "Gill,, 
ilen, çoban Mehmedin dllğü
nünll yapmağa geldik! 

- E? 
- Sen onların ıeviıtiğini 

bilmeyon mu? 
- Biliyorum efem, biliyo· 

rum, nişanladım bile, emme .• 
- El 
- Evlendiremiyoruzl 
- Anladım .•• Ben heybemde 

••na kırk keae akça setirdim. 
811 benim kardeşime dlğla 
hediyemdir, anladın mı? He· 
men git, k&ytln imamını buraya 
çağır, bu gece nikib kıyılacak, 
ıabah da dilğlin olaak.. Uyku 
yok, anlıyor mu.t11n, ne yap 
yap! DGğOn için mOkemmel 
bazırbk kur! ne olacak tonun 
ıuraıında hepsini ahr .. 

Uğurtu Osman taıkından bet 
beter ıaıkm olmllflu. OlmUfhı 
amma ıevk, heyecan ve sevinç· 
le de hepsini becerdi.. Gece 
imam ıeldi.. Daalar edildi, ter· 

INGILIZ 
Harp gemileri ispanya 
sularında emir bekliyor 

Üç harp gemisi dün kadiks 
şehrini bombardıman etti 

Londra, 22 (Ô.R) - Ajanı• 
lann tebliğine göre ispanyada 
ıon vaziyet şudur: 

Halk cepesi bllktmetine 
mensup kuvvetler bntnn Kata· 
lonyaya hlkim olup Capanya 
hükumetini istifaya mecbur et· 
mişlerdir. 

Royter ajansına göre lngiliz 
harb gemileri ispanyanın Al
meria, Las Palmas, Barselon 
ve Valans limanlarında demir
lemiş olup müdahaleye amade· 
dirler. 

T eled ve Sevil şehirleri asi· 
ferin elindedir. lspanyol filo
suna mensub üç harb gemiıi 
bugün isi er elinde bulunan 
Kadiks şehrini bombardıman 

etmiştir. 

Cebellütarıka mühim miktar
da mülteciler gelmektedir. 

Hükumet kuvvetleri Sara· 
gusaa, Borgaz, V allodilid, Se· 
vil ve Valana ıehirlerini İ8tir· 
dat için yola çıkmıtlardır. Sen 
Sebaıtiyenden bildirildiğine gii· 
re General Mollamn kuvvetleri 
Madridden 50 kilometre me
safededir. Dilnden beri bekle· 
nen büyllk muharebe Barselo· 
nun cenubunda vuku bulmuş
tnr. Hük6met askerleri Balear 
adalannda ve hatta Faıta bile 
muvaffakiyetler kazanmağa 
başlamııbr. 

Pariı, 22 (Ö.R) - Asilerin 
ellerinde bulunan telsiz iltaı· 

CıımlıUI ıeısi Aıana 

yonlannın haberlerine gire 
general kampanis hik6meti 
komünistlere vermeğe mecbur 
kalmıtbr. 

Madrid, 22 (Ô.R) - SeYil 
Radyosunda verilen bir haber
de Reiaicumur Azananm lapan• 
yadan kaçarken Fransa huda
dunda tevkif edildiği hakkmda 
gülünç bir haber vermiıti. 
Hükümet bu haberin tekzibe 
bile değeri olmadığım bildir
mektedir. Reisicumurun Wr 
emiraamesine teyfikan Kortea 
meclisinin tatili daha 20 g&. 
devam edecektir. . ....... . 

Gazeteler neler yazıyorlar ? 

Türkiyenin Dürüst hare
keti bu neticeyi haketti. -·-·-· Paris, 22 (Ô.R) - Tan pzetesi, yeni Bojular mukaveleaa!' 
mesinin imıaıı mtlnasebetile diyor ki: 

- "Harici siyaseti Dr. Tevfik Rilştü Aras tarafından idare 
edilmekte olan Ankara hOkOmeti, muahedelerin ruh ve manasını 
mukafaza etmenin mukifabnı gördü. Türklerin g5sterdiği 
dürilıtlük anlaşmayı kolayı..tırmııtır. 

Bu anlaımanın tahakkukunda Pol Bonkur'un oynadığı faydalı 
rolil de çok mlhimdir. · 

Italyanın Varşova elçisi dün 
itimatnamesini verdi 

Roma 22 ( Ô. R) - ltalyanm yeni Varşova elçisi Polonya 
Cumhur baıkanma itimadnamesini vermiştir. Bu itimadnamede 
ltalya krab ve Habeptan imparatoru üçünc6 Viktor Emanuel 
imzau vardı. Lehiltan itimadnameyi aynen kabul etmif oldu;u.a 
göre Habefiatanın ltalyaya ilhakını tanımıı demektir. ltalyaa 
gazeteleri bn hidiıeyi memnuniyetle selimlamakta ve bunu di
ğer devletlerin de tasdikleri takib edeceğini yazmaktadırlar. 

---- !24 

betler içildi. Efelerin her birisi 
imama keseler verdiler, 11 Gül"e 
keseler yolladılar, çoban Meh· 
medi aralanna aldılar. Ve der
ken k6y ayaklandı, gecenin 
yansında davullar, zurnalar 6t· 
mete, bucak bucak atetler ya
kıhb Ahenkler yapmaja koyul· 
dolar, k6y o gece bambaıka 
bir bayat yapclı •• 

Sabaha yalan uyuyan efeler 
bir kaç saatkk uyku keıtirdik
ten sonra zuraalann feryatlan 
aruanda yine uyanc:ldar. 

Klyla, çimenlik ve ağaçlık 
bir alanı dljln evinin efelerine 
meydan açmıftı. 

Kly&n en fakir sayılan 
Uprla Omaana kwnm batma 
konan bu; erlik kUf'lyla, ağa· 
lannkinden daha m&kemmel 
kız gelin ediyordu. 

Çoban Mebmed, efelerin or
tauna alınmıf, davulun tokmağı 
deride gllmledikçe, zurnada da 
efe havaları çınlıyor, efelerin 
biri kalkıyor, biri oturuyordu. 

Sillb Mlleri afakı tutmuttu. 

Tulm~ıtu amma, lstanbula da, 
Maviı dayının k&yilndeki kıtll 
haberi yetiımiıti. 

O gün dllğün ettiler, oyna· 
dılar, ıüld&ler, eğlendiler, içti
ler, yidiler, uyudular ••• . . . . . . . . . . 

Ertesi gün de bayle geçti. 
Kabrcıoğlu. akıama doğru: 
- Eh! Ağalar! güle gtllt 

kalın! Benim kız kardeşimle 
çoban Mehmed de bir yu
bkta baı çürütslinlerl Size sal
lık olsun, bize de Allaha ıımar
ladık. 

Dedi, hepıiyle vedalattı.Sar· 
maıtı, koklattı. Sarmqtdu, 
koklqtılar, efeler meçhul bia 
diyara atlannın batını verir
ken Katırcıotlu, Haydaroğluna 
d6nd6: 

- Hadi! benim aziz miıafi· 
riml Şindiden keri ba1başayı1ı 
ıeni kendi yaylamda ağırlamak 
sırası bana geldi. 

• • • • • • • • • • • 



8811118 il Yt::m A~nf 23 Temmuz 1e3e -
ğcılık ve spor 

8840 n etre yüksekliğe varan 
EVEREST bu ay nihayetlerinde 

bir daha tecrübe edilecektir 

Mutedil bir mıntaka içinde 
bulunan memleketimizde dağ· 
cılığın en iyi zamanı şüphesiz 
ki bahardır. Fakat Alp ve 
Himalaya gibi yüksek dağları 
aıan dağcıların en çok tercih 
ettilderi mevsim yaz mevsimi
nin ilk zamanları yani şimdi 
içinde bulunduğumuz aylar ol
mutbır. 

Son gelen ecnebi mecmua
lan Alpinistlerin ve Himalayan
lann hazırlıkları ile doludur. Bu 
memleketlerde dağcılık en çok 
bu zamanda rağbet bulur. Hal
buki bizde dağlanmızın her 
mevsimde kendilerine mahsus 
bir cazibesi vardır. Kış karının 
baba biçilmez güzelliği; baharın 
mis gibi kokan çam ormanları ve 
rengarenk çiçekleri, yaz mevsi
minde ise, Yamanlar, Karagöl 
ve bilhassa Bozdağındaki Göl
cük gibi yaylaların bedialan; 
•e bu yaylaların civarında bu
lunan ve 5000 Ha 10,000 ka
deme ulaşan ilahi tepeleri hiç 
şüphesiz muhitimizin en kıy
metli birer spor, neş'e ve 
bayat kaynağı olmağa layık 
yerleridir. Erciyes Ararat v. s. 
gibi yurdumuzun çok yüksek 
şahikaları bizde de ancak se
nenin bu zamanında aşılabilir. 

Himalayalar'daki Everest te
pesine bir daha gayret edile· 
rek çıkabilmek için bir grup 
dağcının hummali bir surette 
çalıştığını Avrupa mecmuala
rında büyük bir alaka ile oku
yoruz. Meşhur bir dağcı olan 
Edwin Muller Saturday Evining 
Post mecmuasında bize bu te
şebbüs hakkında şu malümatı 

vermektedir: 
.. Bundan bir kaç sene evvel 

Alplar'da en haşm tırmanma
larda bulunmuş olan bir adamla 
tanınmıştım. Kendisiyle tanış

hğım gün 10,000 kadem yük
sekliğine varan bir tırmanıştan 
henüz dönmüştü. O bundan 
fevkalade ehemmiyetsiz bir şey
miı gibi bahsetmek bile istemi
yordu. Hal bu ki bir kaç gün ev el 
mevkiin en meşhur bir kılavu
zu ile b,sn de bu tırmanmayı 
yapmış ve batın oldukça çok 
sayılır heyecanlar geçirmiştim. 

Karlar arasında yol bularak 
geçmek ve bilhassa her iki 
tarafta 2000 kadem dr.rinliğin· 
de bulunan uçurumlu ince pa
tikalardan geçmek heyecanını 
elin bil~ taşımaktayım. Bu 
adam henüz döndüğü halde 
hiçte yorğun görünmiyordu. 
Hatta bizi ba kadar yoran ve 
alikadar eden bu tırmanış ona 
vız geldiği bile göze çarpı
yordu. 

Eger bu zatı gıyaben tanı-

Solda , Karlar tisfüllde ileıliverı iki gölge 
Sağda ; Ballanın yardımiy/c ilet/iyen/er 

mamış olsaydım bu halinden 
onun bu dağı hakikaten çık
madığına hükmedecektim. Fa
kat Mr. F. S. Smythe'in meş
hur bir dağcı olduğunu btitün 
dünya biliyordu. (Kemet dağı) 
gibi 25,447 kademe varan bir 
yüksekliğe insan ayağını bas
tıran ve Himayalardaki Everest 
tepesine 1000 kadem (300 met
re) yaklaşabilip te geriye dö· 
nebilen yegane dağcı bu adam-
dı. Isviçreye Zermatt'a bu zatı 
gönderen sebep yine bu Evrest 
meselesi olduğunu bilahara 
öğrenmiştim. 

Londradaki ( Royal Geog-
rapbical Society) ile lsviçrede
ki ( Alpine Club ) müştereken 
bir Everest tırmanması hazırlı
ğı yapıyordu. Dünyanının en 
yüksek zirvesine çıkabilmek için 
bu çalışmanın son bir teşeb
büsü idi. Smyth bu hususta 
ekzersiz yapmak ve hazırlan
mak için lsviçreye gelmişti. 

Smythe'in çalışması sırf ken
di bedeni terbiyesini tekemmül 
ettirmek için değildi. Ayni za
manda bu dağcılık diyarı olan 
lsviçrede Everest teşebbüsüne 
münasip dağcılar bulmak vazi
fesini de üzerine almıştı. Se
çeceği namzetleri lsviçrenin en 
yüksek tırma!lmalarıoa getire
cek ve bu gidişlerde onların 
bedeni, ruhi takatlarını ve se
ciye meziyetlerini güzelce de-
neyecekti. Dağcılık hususun
daki kabiliyetlerini tam bir su
rette öğrenecekti. Kar üstünde 
yürümek, baltayı iyi kullana· 
bilmek, kenarları uçurumlu pa
bkalarda muvazeneyi muhafa
za etmek, 18 saatlık zor bir 
yürüyüşten sonra tazeliklerini 
muhafaza edebilmek kabiliyet
leri hep Smthe'in aradığı me
ziyetlerdi. 

Smythe bu işle lsviçre'de 
meşgul bulunduğu sırada 5000 
mil ötede bulunan Himalaya 
dağlarında ufak bir kasabada 
Eric Shipton isminde diğer bir 
dağcı da uğraşıyordu. Hergün 
uçurduğu balonlarda Mansoon 
denilen ve BingaJa körfezine 
müthiş fırtınalar getiren ve 
bilhassa Everest'in eteklerini 
tipilere boğan ruzgarların ma
hiyetini tahakkuk ettirmeğe 

çalışıyordu. Bu ruzgarlar eser
ken tırmanma hem gayri ka
bıldir hem de çok tehlükelidir. 
İlk baharın son ayları ile bu 
Mansoon'ların esmeğe başla
dığı son baharın ilk günleri 
arasında kalan kısa devre Hi
malayanların aradıkları en kıy
metli zamandır. Tırmanma ha
zırlıkları arasında kampların te• 
es!'üsü de çok mühim bir iştir. 
Bu işle de Hindistanda çah
şaa merkez önemli bir surette 

uğraşacaktır. 

Tırmanmaya iştirak edecek 
dağcılar çok dikkatli bir be
deni rejım içinde yaşarlar. Me
sela, gözleri kapalı olduğu 
halde bir ayak üzerinde saat
larca muvazene temin etmek, 
döner bir ıandalya üzerinde 
saatlarca baıları dönmeden dö
nebilmek, hllkumetin tayyare-
cilık namzedlerinden aradığı 
bütün bedeni ve ruhi ıart
lara malikiyet, ve daha 
bir çok talimlerin yapıla
bilmesi Everest'in tırmanıcıla-

nndan istenilen kudret ve ta
hammlllün birer fezlekesidir. 
Bu çalışmadan gayri bir de 
kamplara gönderilecek malze
me ve erzakın tedariki ve gön
derilmesi de vardır. Bu su.1etle 
Smythe ve Shipton 7 numaralı 
kampta buluştukları vakıt her 
şey tam bir surette hazır bu
lunmuş olacaktır. 

7 numaralı kamp, 27000 ka
dem bir yüksekliktedir. Burası 
Everest dağcılarının toplana-
cağı son bir merhaledir. Hayat 
burada kutbu cenubi sahaları 
kadar beşeriyetten uzak telek· 
ki edilir. En yüksek zirveye 
çıkmak üzere buradan hareket 
etmeden evvel, kampta muay
yen miktarda mahrukat,' şeker 
v. s. nin bulunması elzemdir. 
Bu hususta "bakalım,, veya 
"belki,, mevzuu bahsolamaz. 
Çünkü istenilen erzak v. s. tam 
bir surette bulundurulmazsa 
hareket gayri kabil bir hale 
düşer. 

Bu teşebbtislerde diğerkam
lık ve fedakarlık en önde 
gelen hasletler meyanında
dır . Eğer Everest bu sene 
tırmanılabilirse, bunun zir· 
vesıne ancak bir veya iki 
kişinin ayağı deyebilecektır. 
Bu teıebbüıe atılmak üzere 
bulunan 12 kişinin her birisi 
bunu çok eyi bilir ve bu hu
susta muvaffakiyetin kendisint!' 
inhisar etmesi arzusunu hisset
meksizin, kendisine terettüp 
edecek vazifeyi almağa hazır
dır. Tahammülünün son dere
cesine kadar gidecek ve sonra 
kendisine dur denildiği vakıt 

yolu başkasına terkedecektir. 
Bağcıların bundan da büyük 
fedakarlıkları vardır. T eblüke
de bulunan bir arkadaşın kur· 
tarılması için hiç bir vakıt za
man ve mekan düşünülmez. 
Takat veya tehlükenin mahi
yeti araştırılmaz. Bütün var ve 
kudretile yardımına koşarlar, 
hatta bu yolda kendilerini feda 
etseler bile ... 

Bu kabil gayretlerle 84 sene 
denberi Everest başaralmağa 
çalışılıyor. 

- Bilmtdi -

= 

Karşımıza Norveç çıktı 
Berlin Olimpiyadının daha ilk merha

lesinde taliimiz iyi gidiyor 
·Eğer Türk Milli takımı ilk maçı kazanırsa dünya millet· 

leri arasında en az dokuzuncu olacağız 
Uzun münakaşa ve dediko

dulardan sonra nihayet futbolcu 
ve bisikletcilerimizin de dahil 
olduğu sporcularımız yüz kişi
lik kabarık bir kafile halinde 
yola çıkmışlardır. 

oğrendiğimiz Norveç milli ta
kımını hatırlamamak ve üzerin
de durmamak kabil deyildir. 

Türk milli takımı bu olimpi
yadda talili çıktı diyebiliriz. 
Bundan evel iştirak ettiğimiz 
iki olimpiyaddan 924 te talih 
karşımıza o zaman ve hali 
Avrupanın en kuvvetli takım
larından birisi olan Çek milli 
takımını, 928 de ise daha eve) 
kendi memleketlerinde tanıştı-
ğımız ve yendiğimiz Mısır ta
kımını getirmişti ki bu takım
larla doğrusu karşılaşmak iste
miyorduk. Çünkü bunlarla her 

za::nan karıılaımak bizim için 
kabildi. Bu defa ise karşımıza 
çıkan Norveç futbolii ise va-
ziyeti değiştirdi. Gerçi yanil
mıyorsak 924 olimpiyad dönü-

şünde şimal turnesinde bu 

Norveç futbolu ile de kar
ıılaşmış isek te bu temas 

dan değildir, ve bugünkü Türk 
takımı iyi bir günde şimalin 
bu centilmen milletinin milli 
takımını yenebilir. 

işte o zaman Olimpiyadların 
ne alem olduğu bir kerre da
ha tebarüz edebilir. Çünkü o 
zaman ikinci kurada karşımıza 
bir meksika, Çin veya Japon 
takımını pekala görebiliriz. 
Şimdilik Türk sporcularına 

muvaffakıyetler dileriz. 
Yeni Asır OJimpiyad maç

larını yakından ve günü gününe 
takib edecek ve neticelerini 
müntazaman verecektir. 

•'9••••• .... 
Vahab gitti 

Altay takımının ve lzmir 
muhtelitinin merkez muhacimi 
kıymetli futbolcularımızdan Va
hab evvelce oynadığı Rasing 
kulüb ile anlaşarak dün Parise 
harekt etmiştir. 

• ••••••• 

Şu tesadüfe bakınız ki; bal
kan milli takımları içinde en 
az maç ve harici temas yapan 
Türk milli takımı iken Bertin 
olimpyadına balkanlardan yal
nız bizim milli takım iştirak 

etmektedir. Ve öyle tahmin 
ediyoruz ki bütün balkan mil
letleri içinde Berlin olimp
yadına en kalabalık sporcu 
ile biz dahil olmuş bulunmak
tayız. Türk sporculuğu, hiç bir 
olimpiyada bu derece dolgun 
bir kadro ile iştirik etmemiş
tir ki bu, Cumhuriyet hükü· 
metinin gittikçe spora verdiği 
ehemmiyeti göstermesi ciheti
le de iki kat memnuniyetini 
muciptir. 

Elimine suretile yapılan fut- hiçbir zaman bizi tatmin ede- Sarayköyde spor 
bol maçlan diğer biltün spor cek kıymeti haiz değildi. Ne-
şubelerine nazaran birinci plan- tekim o zamandan bu güne 

Sarayköy, (Hususi)- Pazar 

da olduğu için olimpiyatta TOrk kadar 12 sene geçtiği halde günü Sarayköy spor sahasında 
kalabalık bir seyirci önünde . 

takımının yapacağı maç ( veya bir daha Norveç futbolunu 
maçlar) şüphesiz ki bizi en denemek kabil olmadı. Sarayköy Altıokcular spor ta-
fazla entere9e etmektedir. kımı ile Denizli muhteliti ara· 

O Olimpiyadlar lSyle bir alem- sında yapılan maçta her iki 

d 
limpiyatladr öyle bir alem- dir ki, bugün bir Noneç ta- taraf da iki ikiye berabere 

ir ki oraya ünyanın dört bir 
tarafından hazırlanarak gelmiş kımı yerine bir Çin veya Ja· kalmışlardır, 
bize bayii yabancı ( ismen ve pon takımını karşımıu çıka· Oyun her iki tarafın gayret 

rabilirdi. · · t'I d etmı·· cismen ) milletlerin sporcuları ve samımıye ı e evam ,.-
ve futbol takımlan mevcuttur. Bir Çin - Tiirk milli takım- tir. Rüzgarın daima aleybde 

Burada Pero takımından tu- ları maçını hayalinizde canlan- bulunmasına rağmen oyun yine 
d N t d d ğil dai""i surette Sarayköy takımı tunuz da Çin. Japon takımına, ınnız. e en ereaan ır e ... 

Cava adası teniscilerine ve mi? Çin kim, biz kim. Çin hakimiyeti altında ceteyan et-
fudb 1 ·ı T k f db 1 k miş ve neticede şansızlık yü-Afgan hokey takımına varın- o ii ı e ür u o ü arşı 
k F k b 'b zünden gol adedi fazlalaştırıla· 

caya kadar timler görilrsünüz. arı.ya... a at u, nı ayet 
Yani olimpiyadlar olmasa kar· olimpiyadlar giren takımların mamıştır. , 

1 1 
• 

1 11 
~ 

şılaşmak, tanışmak ve görüş- ulaşabilecekleri çok şans- J d 
mek bu bin bir milletin çocuk- lardır. işte Olimpiyadlara ran a 
lariyle boy ölçüşmek kabil de· girmenin faydalarından bi- Tahran, 22 ( ö.R ) - Baş-
ğildir. rısı daha budur. Norveç vekil parlamentoya ltalyaya 

Bu satırları yazarken kur'a Milli takımı sanıldığı ve bazı karşı tatbik edilen zecri ted-
neticesi futbolda karşımıza çık- gazetelerin yazdığı gibi Avru- birlerin kaldırıldığını bildir-
hğını telgraf haberlerinden panın birinci sınıf takımların- miştir. 
·································································································································••\ 

lngiltere tehlükede midir ? 
Amerikanın Londra sefiri lngiltereyi 
saran tehlükeyi nutkunda izah etti 
Bununla beraber 

Amerika için de 
Londra için varit 
ayni derecede varit 

Londla üzemzdr uçan /ngiliz 7 aııyarrleri 

olan tehlüke 
görülüyor 

Londra, (V.T) - Amerika- de birden alakadar eder. Bu budur. Hepimiz harptan nefret 
nın Londra elçisi R. Bingham bir birlik meselesi demek de- 'ediyoruz. Kendimizi harba 
Amerikan kulübünde verdiği ğildir. Görmek ve hadiselerin karşı techiz etmekle meşgulüz. 
bir nutukta Amerikan • Ingiliz tabii cereyanlarına uymak de- lngiliz veya Amerikan her biri-
dostluğu hakkında aıağıdaki mektir. miz sulha tapar, barba diş bi· 
sözleri söylemiştir : lngiltere şerefi için yaşıyan leriz. Fakat eğer hariçten taar• 

- Eğer önümüzde lngiltereyi bir devlettir. Biz de ayni şey ruza maru.z .. kalaca.k .. olursak /~n 
d b yana, sılah sılaba butun 

tehdit e en azı büyük tehlü· için yaşıyoruz. 
· düşmanlarımıza karşı koyma-

keleri göremıyenler varsa çok Biliyoruz ki lngiltere sulh sını bileceğiz. 
yazık .. Fakat asıl dikkatımzı arıyor. Bizim de aradığımız Daima beraberiz ve beraber 
çekeceğim nokta şudur: odur. yürüyeceğiz ... 

Ingiltereyi saran iıer tehlü- lngiliz bayrağının dalgalandı- Bu nutuk lngilterede ve 
ke Amerikayı da sarıyor de· ğı her limanda hürriyet ve ada- Amerikada büyük bir alaka 
meklir. Her bad:se iki devleti let vardır. Bizim gayemiz de uyandırmıetır. 
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Katerin ile Rojiyeri kuleden 

çıktıktan sonra yüz adım ka
dar ileride bulunan iki katlı 
zarif bir binaya girdiler.Burası 
kraliçe tarafından müneccimin 
oturması iç.in yaptırılmıştı. inşa 
tarzı son modayR muvafıktı. 
etrafı karma karışık muh
telif cins çiçeklerle, güllerle 
çevrilmişti. Burasına alelade 
bir ev demekten ziyade bir 
aşk yuvası vasfmı vermek daha 
doğru olurdu. Evin içerisi Ro
jiyeri tarafından tezyin edil
mişti. 

Büyük bir masanın üzerinde 
yaldıdı kitaplar, yıldızları gös
teren hariteler yapılı idi. 

Katerin şu veya bu odada 
durmıyarak Rojiyeriyi ameliyat 
odasına götürdü. Esrarengiz 
tertibatı haiz bulunan bu odaya 
muhtelif şekildeki kilitler kul
lanıldıktan, gizli bir düğmeye 
basıldıktan sonra girilebildi. 
Ameliyat odasının her tarafında 
öyle tertibat alıno11ştı ki dışa
rıdan içerisinin görülmesine 
asla imkan yoktu. Burası tam 
manasiyle bir laboratuvardan 
farksı7.dı. Yüzlerce şişeler içe
risinde zehirlerin bin bir nevi 
hazırlanmış bulunuyordu. 

Kraliçe ölüme mahkum ettiği 
insanlann bu laboratuvarın müs-
tahzeratı ile hayatlarına son 
verdirdi. 

Yüzü sapsarı kesilmiş olan 
Rojiyeriye gözü kanlı kadın 
sersemliği bırakmasını ve seçme 
ameliyatına başlamalarını ihtar 
etti. 

Kraliçe eğilerek küçük altın 
bir iğneyi ~line aldı ve Roji
yeriye sordu: 

- Bu nedir? 
t 

- Bu iğneyi mi sordunuz 
Madam! Eğer her hangi bir 
meyvenin mesela eyi olmuş bir 
şeftalinin içine bu iğneyi soku
nuz. iğne o kadar incedir ki 
girib çıktığı yerde asla iz bı
rakmaz ve iğne batırıldığından 
dolayı da Şeftali çurumez. 
Yalnız bu Şeftaliyi yiyen adam 
o gün iç bulantısı ve baı dön
mesi hisseder. Akşam da ölür. 

- Ya bu şişedeki Zeytin 
Yağına benzi yen nedir 1 

- Bu Zeytinyağıdır Madam! 
Eğer gece kandili hazırlarken 
bundan on iki veya on beş 
damla kandilin yağına ilave 
ederseniz bu kandilin yandığı 
odada yatan insanlar hiç bir 
sıkıntı veya fenalık hissetmek-
sizin uyurlar ve bir dah;t uyan
rnazlar. 

- Şaşılacak şey? Ya bu kü
çük şişeler nedir? 

bu çiçek su1arından on damla 
akıtmış olursanız o ağacın Gü
lünü koklıyanlar ölümün pen
çesinden kurtulamazlar. Hele 
doğrudan doğruya çiçeğe bir 
damla damlatmış olsanız yine 
koklıyanların ölümü muhak
kaktır. Bu suların en büyük 
meziyeti de çiçeklerin koku
larını asla değiştirmemesidir. 

- Ya bu kozmatikler? 
- Bunlar da bildiğimiz koz-

matiklerdir. Kaşlar ve kirpikJer 
için siyah, dudaklar için kır~ 
mili, yüze sürmek için krem, 
gözlerin şiddetini artırmak için 
de kalem şeklinde sürmelerdir. 
Yalnız şurası var ki bunları 
kullanan kadınların iki gün 
içinde yilzlerinde bir kaşıntı 
hasıl olur ve derhal çıbanlar 

çıkarak en güzei kadının çeh
resi en berbad şekle gi ı er. 

- Demek bunlar adam öl
dürmek için değil? 

- Güzel bir kadının güzel
liğini mahvetmek onu öldür-
mekten daha hafif bir ceza 
mıdır? 

- Bunlar hakikaten kor-
kunç şeyler... Ya bu sular 
nedir? 

- Evet Madam! tatsız, ko
kusuz bir sudur. Bu suyu adi 
su veya şarabın içine kanşb
rırsanız hiç bir değişiklik yap
maz. Mesela bir bardak içkiye 
bundan otuz kırk damla kanş
tmrsanız maksadı elde etmeğe 
yeter. Bilhassa Madam Lükres 
Borjiyanın en çok beğendiği 
Tufana suyu budur. 

- Tufana suyu ha!? 
- Evet, çok makul bir şey-

dir. Bu berrak sudan ister in-
san, ister hayvan içtiği zaman 
vücudunda hiç bir şey hisset-
meksizin evine dönebilir. Ara
dan bir ay geçse yine bir şey 
hissetmeı! Yalnız otuz birinci 
gün yemekten kesilir, umumi 
bir dermansızlık vücudunu kap
lar. Üç ay sonra da öbür dün
yayı boylar. 

- Güzel bir şey! Tesiratım 
çok sonra gösteriyor. 

- Gelelim en namuslu diğer 
bir vasıtaya ..• Meseli; size azab 
veren bir kadın veya erkekle 
temasta bulunacaksınız. Bu 
adamdan muayyen bir müddet 
içinde kurtulmak istiyorsunuz. 

Katerin müneccimin sözünü 
keserek ilave etti: 

- Jan Dalberenin bugünden 
it;baren yirmi veya otuz gün 
içinde ölmesi lazımdır. 

- Çok kolay Madam! öle
cektir ve ölüm vasıtasım ken-
disi seçecektir. Şu raftakiler
den birini seçiniz? 

- Bitmedi -
... ,~#ISG2!Zlll._ .. IDl .......... W~ 

Fırsat 
Kullanalmış muhtelif mar

kalarda yazı makinaları Gazi 
Bulvarında Küçük Kardiçalı 
hanında 7 numar;..da ehven 
faatle satılmaktadır. ihtiyacı 
olanlar fırsattan istifade et
sinler. 

S-7 Kalomenl 

ugday fiatlerinde hafif bir gerileme 
vardır. Fakat piyasa sağlamdır 

Yeni çekirdeksiz üzüm mahsulünün agustos ortalarında 
piyasaya arz edilmesi ihtimali kuvvetli görünmektedir 

lzmir Ticaret ve Zabire bor
sası tarafından neşredilmekte 
olan olan gündelik satış liste
lerino göre 15/21-7-936 tarih
lerinin teşkil eylediği son hafta 
içinde borsada alınıp satılmış 
olan ticaret eşyasının cinsi, 
mikdar ve fiatlarım aşağıdaki 

surette toplanmaktadır • 
Satılan eşyanın: 

Cinsi mikdan haf f ah fi atı 
çuval az çok 

Buğday 5503 6.25 7. 
Arpa 401 3.25 3.50 
Bakla 636 4.25 4.3125 
Kumdarı 861 4.25 5. 
Yulaf 93 3.50 3.50 
Haşhaş 40 9. 11. 
Pamuk 185 44.50 46. 
Palamut (ken) 380 580. 580. 
Ko.derisi (ki. 2487 67. 67. 
Üzüm çekir.siz 220 8.75 . 11.75 

Buğday 
Hafta zarfında borsada !o\atıl

dığmı yukarıda jşaretlediğimiz 

buğdayların nevi üzerinden 
satış miktar ve fiatları şöyledir: 

Fi at 
Nevi Çuval Asgari azami 
Uşak yumu- 732 6 6875 6 75 

şak nevi 
,, se~t ,, 3455 6 So 7 

Yerli 
yumuşak " 589 6 
Muh. ,. ., 572 6 

,, karışı\{ ,, l 55 6 
Yekun 5503 

. 50 6 75 
25 6 25 
15 6 75 

Geçen hafta ise muht~lif ne
vilerden 4775 çuval buğday 
alış veriş olmuş ve geçen se
nenin bu haftasındaki sabş 

yekunu 7008 çuvala baliğ ol
muştu. 

Satış miktarı geçen haftadan 
fazla ise de fiatlarda biraz 
gerileme kaydedilmiştir. Bu 
gerilemenin piyasaya fazla mik
tarda mal arzedilmesinden ve 
fabrıkacılarm mal mübayaası 

hususunda gösterdikleri istiğ
nadan ileri geldiği söyleniyor. 

Mamafih piyasa sağlam olup 
fiatların bunden fazla düşmesi 
ihtimal dahilinde görülmemek
tedir. 

Arpa 
Hafta içinde borsada satıl

dığını yukarıda ve bir kalem 
o1arak gösterdiğimiz arpaların 

207 çuvalının çakır nevi Uşak 
arpası ve 194 çuvalı da yerli 
arpadır. Çakır Uşak malları 3,5 
ve yerli mallar ise 3,25 - 3,5 
kuruş fiatle satılmıştır. Bundan 
bir hafta evvel borsada kilosu 
3,5 kuruştan yalnız 169 çuval 
yerli arpa muamelesi olmuştur. 

Haz.ır malların fiatı 4,1875 
kuruş olarak tesbit edilmişti. 

Geçen senenin bu haftasın
da 4,!875 - 4,3125 kuruş ara
sında fiatlarla 5297 çuval hazır 
ve 4,3125 kuruştan 485 çuval 
vadeli bakla satılmıştı. 

Bakla piyasası bir kaç baf
tadanberi ayni seyri takib et
mekte ve Hatlarda kayde şa
yan hiç. bir değişiklik olına

maktadır. 
Ancak mevsimi tamamiyle 

gelmiş olmasına rağmen bakla 
piyasasında bundan evelki se
nelerde görülen hararet ve 
faahyete henüz başlanmamakta 
ve işler betaetle devam ve ce• 
reyan etmektedir. lzmir piyasa
sında bugün için kuvvetli is
tekler olmamakla beraber fiat
lerde şimdilik istikrar bulun
duğu söylenmektedir. 

Kum darı 
Hafta işlerinde oldukça ha

raret görülmüştür. 861 çuval
dan 47 çuvalı haıır olarak 
4.25 - 5 ve 814 çuval vadeli 
kaydile 4.5 - 4.75 kuruş ara· 
smda fiatlerle satılmıştır. Geçen 
hafta 388 çuval mal vadeli kay
diyle kilosu 4,5 kuruştan satıl
mıştı. Geçen senenin bu hafta
sında 4,875 - 6,25 kuruş ara• 
smda fiatlerle hazır olarak 216 
çuval kumdarı ahş verişi ol
mu~lu. 

Hazır malın üzerine yapılan 
işlerde kuvvetli hataret yoktur. 
Vadeli suretile mübayaada is
tek varsa da fiatler satıcılara 
pek te müsait görülmediğinden 
işler genişlememektedir. Mev
simi eyiden eyiye gelmiş ol
duğundan önümüzdeki haftalar 
içinde kuvvetli işler yapılması 
ümidi vardır. 

Yulaf 
Hafta satışı kilosu 3,5 kuruş

tan 93 çuvaldır. Geçen hafta 
3,74 kuruştan 100 çuval olarak 
toplanmıştı. Geçen senenin bu 
haftasında yulaf üzerine iş ya
pılmamıştı. 

Yulaf piyasası geçen hafta
kinin aynı olarak bulunmuştur. 

Haşhaş 
Hafta i~inde 9-11 kuruş fiat

larla 40 çuval hazır mal satıl
mışbr. Geçen hafta ise vadeli 
olarak 11,5-12,5 kuruş arasın
da fiatlarla 1376 çuval haşhaş 
satışı olmuştu. Geçen senenin 
bu haftası işsiz geçmişti. Bil
hassa yağ istihsal eden mües
seselerden haşhaşa talep var· 

48 kuruştan 4 balye prese ikin
ci pamuk satışı olmuştu. 
Pamuğun son haftaya aid 

piyasa durumunda geçen haf-
L taya nisbetle satış noktasından 
kısmen noksanlık varsa da fiat 
cihetinden ilerleme vardır. Son 
hafta içinde pamuk fiatlarında 
bir kuruş kadar tereffü hasıl 
olmuştur. 

T ereffüün sebebi piyasada 
mevcud pamukların tedricen 
azalmakta olmasına karşı tale
bin fazlalaşmas odan ileri gel
diği söyleniyor. 

Bu itibarla bugün için f at
lara sağlam gözle bakılmakta 

ve tereffü ümid edilmektedir. 

Palamut 
Palamut işleri son haf ta için

de iyiden iyiye azalmıştır. Hafta 
satışı olarak tesbit edilen mik
dar 580 kental kaba palamut 
olup beher :kentalı 580 kuruş· 
tan sahlmıştu. Geçen hafta 
yine aynı fiatla 202 kental ka
ba ve 410 kuruştan 30 kental 
refüz palamut muamelesi ol
muştur. 

Geçen senenin bu haftasında 
borsanın neşrettiği haftalık 
bültende aşağıda işaretli pala
mut satışları vardı: 
Nev'i kentalı 

Tırnak 
,, kapçık 

Kaba 
Refüz 

351 
11 
35 
40 

Kamantina 180 
Kapçık 60 
Yekün 677 

Fiatı 
Az Çok 
390 430 
300 300 
300 300 
215 215 
230 230 
150 150 

Palamut stokları gayet cüz'i 
miktarda kalmıştır. Bu yüzden 
fiyatların her gün biraz daha 
yükselmesi yüzünden talebler 
azalmıştır. 

Bugün için arza şayan yeni 
bir şey yoktur. 

Zeytin yağı 
Hafta içinde zeytinyağı üze

rine borsada iş olmamışbr. Ge
çen hafta kilosu 39,5 kuruş
tan 32111 kilo yemeklik zey
tin yağı muamelesi borsaya 
yazdmlmışbr. Geçen senenin 
bu haftasında da borsada zey
tin yağı üzerine satış olma
mıştı. Piyasa geçen hafta oldu
ğu gibi durgundur. 

Koyun derisi 
Son hafta içinde borsada 

2487 kilo koyun c!erisi satıl-

mıştır. Kilo fiyab 67 kuruştur. 
Deri işlerinin borsada yapılma
makta olması yüzünden piyasa 

- Çiçek sulandır. işte Gül, 
Karanfil, Menekşe, Portakal 
çiçeği ve saire... Bunların da 
Vazifesi şudur: Bir dostunuzla 
bahçenizde dolaşıyorsunuz.Dos
tunuz her hangi bir Gül ağa
cının güzelliğini beğeniyor ve 
sizden bir GüJ koparmak izinini 
alıyor. Eğer siz o Gül ağacım 
hafifçe yararak bir gün evvel 

e I ~\~ · ,...._. · •.... .. · •. ·,. · · ... Geçen senenin bu haftası 
içinde yerli nevinden 521 çuval 
arpa 3,125 fiatla satılmıştı. 

Arpanın piyasa durumunda 
geçen haftaya nisbetle l<ayde 
şayan hiç bir şey yoktur. 

sa da piyasade çok az miktarda 
ma} vardır. Bu münasebetle 

durumunun resmi bir ~ekilde 
tesbiti imkansızdır. 

' 
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RESSAM - DEKORATÖR 

Kadri Atamal ve şr. 
İSTANBUL VE MÜNiH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMİSİNDEN MEZUN 

ŞA T. DEKORASYON. 
lESiSATI KA UL 

ÜJUN 

ŞERiTClLER - 5. 7 - TELEFON 3492 

Piyasada yerli ve peraken
deci satıcı lardan başka alıcı ol
madığından arpa işleri mah
duttur. Bu münasebetle fiatlar 
sağlam görülmemektedir. 

Bakla 
Hafta içinda borsada satılan 

636 çuval bakla hazır mal olub 
kilosu 5,25 - 4,3115 kurnş ara
sında fiatlarla muamele gör-
müş ve vadeli olarak balda işi 
olmamıştır. 

Geçen hafta 716 çuvalı hazır 
ve 485 çuvalı vadeli olarak 
1201 çuval bakla s~blmıştı. 

fiatların ilerlemesi ihtimali kuv
vetlidir. 

Pamuk 
Son hafta içinde borsada 

kilosu 44,5-45,5 kuruştan 135 
preseli birinci pamuk hazır 
olarak satılmış ve kilosu 46 ku
ruştan 50 balyalık prese birinci 
nevi bir pamuk partisi de mu· 
amele görmüştür. 
Ge~en hafta 44-44,5 kuruş 

arasında fiatlarla 223 balye 
prese birinci ve 41,5 kuruştan 
da 6 balye prese ikinci pamuk 
satışı olmuştu. 

Geçen senenin bu h&ftasın
da 49-50 kuruş arasında fiat
larla 27 hafye prese birinci ve 

Çekirdeksiz üzüm 
15 - 7 - 936 Tarihinden 21 

Temmuz 936 akşamına kadar 
borsada satılmış olan çekir
deksiz üziim miktarı 220 çuval
dan ibarettir. Satışlar 15, 16 
ve 17 /7 /936 tarihlerinde olmuş 
ve haftanın diğer günleri işsiz 
geçmiştir. 

Son hafta. satışı ile beraber 
mevsim başından bugüne kadar 
520.858 çuval ve 4.333 torba 
çekirdeksiz üzüm satılmıştır. 

Geçen senenin bu hafta
sında ise 677 çuval çekirdeksiz 
üzüm satılmış ve 1934 mahsu
lünden o tarihe kadarki satış 
yekunu 343.113 çuval ve 1.357 
torbaya baliğ olmuştu. 

Son hafta içinde borsada 

kara kıraathanesi ittisalindeki 
tuva et salonuna müracaatları 

1 - 10 
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lzmir sicili ticaret me-
murluğundan: 

(A. Nihat Fesçiler) ticaret 
unvaniJe lzmirde yol bedeste
ninde 29 numarada mefruşat 

ticaretini yapan A. Nihat Fes· 
çiler'in işbu ticaret unvanı 

ticaret kanunu hükümlerine 
görı~ sicilin 1775 numarasına 
kayt ve · tescil edildiği ilan 
olunur. 

Sicili Ticaret Memurluğu 
resmi mührü ve 
F. Tenik imzası 

(1519) 

• 1 
Doktor - ()peratör 

Yusuf Ziya 
ÜSTÜN 
Merkez hastanesi doğum 

ve kadın hastalıkları 
cerrahi mütehassısı 

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

~
uayenehane 3 86 

TELEFON Evi 3909 
ıhhat Evi 2974 

H.3 (978) 

~~------~~---· lzmlr Sicili Ticaret Me-
murluğundan: 

lzmirde Keresteciler içinde 
36 numarada demir ticaretini 
Tahmisci zade Ahmed Gemal 
unvanı altında yapmakta iken 
bu kere Cemal Bozoklar un
vanmı al'llış olduğundan işbu 
yeni ticaret unvanı Ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 
1772 numarasına kayd ve tes
cil edildiği ilan olunur. 

2262 (1517} 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gündelik itibarile satılan üz.üm 
mıkdar ve fiatleri berveçhi 
atidir: 

Tarihi çuval 
15-7-936 30 
16-7-936 66 
17-7-936 124 
18-7-936 
20-7-936 
21-7-936 
Yeki'ın 220 

Fi at 
asgari azami 
9.00 9.00 
8.75 18.75 
8.75 10.00 

Bundan bir hafta evvelki 
satış mikdarı ise 907 çuval 
alarak toplanmıştı. 

Son hafta başlarında geçen 
haftaya nisbetle fiatlerde bir 
mikdar yükselme hasıl olmuş 
ve 23-6-936 da tesbit edilmiş 
olan fiatlerde on paralık bir 
tereffü kaydedilmiştir. 

23-6-936 ve 16-7-936 tarih
lerine ait çekirdeksiz üzüm 
fiyatları aşağıda gösterilmiştir : 

Numara 23-6-936 16-7-936 
fiyatlan fiyatlan 

As. Az. As. Az. 
7 7,75 8 8 8,25 
8 8,25 8,50 8,50 8,75 
9 9 9,25 9,25 9,50 
10 10,50 11,25 10,75 11,50 

Fiyatların bu yükselme vazi
yeti karşısında işler biraz dur
gunluk göstermiştir. Mamafih 
hazır mallarda görülen bu dur
gunluğa karşı alivrelerde kuv
vetli bir inkişaf vardır. Alivre 
satış miktarının geçen sene bu 
zamanlardaki yekununun f ev· 
kinde bulunduğu söyleniyor. 

Yeni çekirdeksiz mahsulünün 
agustos ortalannda piyc:saya 
arz edilmesi ihtimali kuvvetli 
olarak görülmektedir. 

ABDI &OKULLU 
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lzmlr slcllll ticaret me
murluğundan : 

lzmirde Alsancakta Çelikel 
sokağında 70 numarada ticaret 
yapan lzmir Çivi fabrikası 
Türk anonim şirketinin 12-2-936 
tarihile tasdikli sirküleri tica
ret kanunu hilkümlerine göre 
sicilin 1773 numarasına kayıt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir sicilli ticaret memur
luğu mührü resmisi ve F. Te
nik imzası. 

1 - Sirküler 

Sirküler 
(lzmlr Çivi Fabrikası 
TUrk Anonim Şirketi) 
Unvanı ticarisile teşkil ve 

mukavelei esasiyesi heyeti ve
kiJenin 25-11-1935 tarihJı top
lantısında kabul ve tasdik kılı
nan ve lzmir Ticaret :nabke
mesi tarafından 3-1-1936 tar.h 
ve 1 numaralı kararile Ticaret 
kanunu ahkamına göre teşek
külü tasdik olunan Şirketimizin 
İzmirde Çelikel sokağında (70) 
numarada icrayı faaliyete baş
ladığını ve aşağıda isimleri 
yazılı Şirket meclisi idaresi 
balarından ikisinin Şirket mü
bürü ile birlikte mevzu müşte
rek imzalarının şirketi ilzam 
edeceğini arzeder ve keyfiye
Hn aşağıdaki imza nümuneleri
.nin kayt buyurulmasını ve hak
kımızda itimat ve teveccühle
rinin esirgenmeme~ini saygı ile 
rica ederiz. 

Şirket idare meclisi azasın-
lan Bay Armanda Penetinin 

i aza nümunesi: lzmir Çivi fab
rikası Türk Anonim şirketi 
(iı ıza okunamamıştır) 

Şirket idare meclisi azasm
dan Bay Herman P. PaJamari
nin imza nümunesi: lzmir Çivi 
fabrikası Türk Anonim şirketi 

(imza okunamamıştır) 
Şirket idare meclisi azasın

dan Bay Moris Dutilin imza 
nümunesi: lzmir Çivi fabrikası 
Türk Anonim şirketi ( imzası 
okunamamıştır) 

Umumi No. 2026 Hususi No. 
1121 

işbu 12-2-936 tarihli sirkü
ler altındaki imzaların şahıs ve 
hüviyetleri dairece maruf ve 
fzmirde Alsancakta Çelikel 
sokağında 70 numarada kain 
"lzmir Çivi fabrikası Türk ano· 
nim şirketi "idare meclisi aza
ları Armanda Peneti, Herman 

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

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

Kullanışlı ve dayanıklı Flit 
tulumbaları, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun-

ması mecburi olan mikrop 
öldürücü mazot, asidfinik, 
karaolin ile göktaş, benzin, 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü ,·apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

• • Doktor - Operatör 

Arif N. Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

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

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

H.3 ( 979) 

E---.-ı---• • DOKTOR 

Hulüsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 

kabul eder. ( 3436 ) 
marmm1--.ıaı111:111 .. ıı:mmml!911112;~ 

P. Palamari ve Moris Dütil'in 
imzaları olup bizzat vazedildiği 
anlaşılmakla tasdik kılındı. Bin 
dokuz yüz otuz altı yılı Şubat 
ayının on ikinci Çarşamba günü. 

lzmir ikinci noteri resmi mü
bürü ve imzası. 

Umumi No. 2026 Hususi No. 
1121 

işbu sirküler suretinin daire 
dosyasında mahfuz 2026 ummi 
numaralı aslına mutabakatı 

tasdik kıhndi. Bin dokuz yüz 
otuz altı yılı Şubat ayının on 
ikinci Çarşamba günü. 

lzmir ikinci noteri Mehmed 
Emin mübr resmisi ve E. Ere
ner ımzası. 

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,, kumaş 
boyasını unutmayınız. 

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

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

'rAZI~ l'EMiZ UCUZ 
JIAC 

HAMDİ NOZf IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Çünkü Radyolin dişleri temizler, beyazlatır, onla -
ra sağlamlık verir. Diş etlerini kuvvetlendirir. 

···················································································: 
~Fakat glinde iki defa kullanmak şartile ~ . . 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türkiye Ziraat bankası 
Müfettiş namzedliği ve şef namzed

liği müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat bankasından : 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 

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

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

3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 Ağustosta Ankara ve lstanbul Ziraat 
bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar yol paraları veri· 

lerek Ankaraya getirilib sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

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

Müfettiş namzedferi iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 
imtihanına girecek ve kazanılırsa 175 lira aylıkla müfettişliğe 

geçirileceklerdir. Ankarada umum müdürlük servislerinde çalış

tırılacak olan şef namzedleri ise bir senelik stajdan sonra ehli-

yet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. 
5 - imtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar 

Ankara, ldanbul ve lzmir Ziraat bankalarından elde edilebilir. 

6 - istekliler aranılan belgeleri bir mektubla en son 27-7-36 

pazartesi günü ;;;kşamına kadar Ankara Ziraat bankası teftiş 

heyeti müdürlüğüne göndermek veya vermek suretiyle müracaat 
etmiş bulunmalıdırlar. 

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

Daimon cep vantilatörleri 

En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille işler 

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

cebinde taşır. Herkesin yanında bulunması 
lazım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : lzmirde Suluhan civannda No. 28-9 Ôdemitli 

Hüseyin Hüsnn ticarethanesi 

AÇIK EKSiL TME İLANI 
Tire Şarbaylığından: 

1 - Uray müessesesi Elektrik dairesinin 1936 finansal yılı 
için ihtiyacı olan aşağıda yazılı iki kalem malzeme ayrı ayrı ek· 
siltmeye konulmuştur . 

2 - Eksiltmeye konulan malzemenin: 
Muhammen Nevileri Muvakkat teminatı 

bedelleri 
Lira K. 
999 50 8 cins Ampul 

2999 80 66 kalem elektrik tesisat ve tamirat 
malzemesi 

Lira K. 
74 96 

224 99 

3 - Açık eksiltmeler 28-7-936 Sah günll saat 15 de yapıla
caktır. 

4 - Malzeme listelerile şartnameleri hedefsiz olarak Urayı
mızdan verilecektir. 

5 - isteklilerin muayyen olan gün ve saatta Uray daimi en
cümenine müracaatları gereği ilin olunur. 

14-19-23 2072 (1457) 

aaTemmuz ıesa 

~----------------... ---... , - Anneciğim, neye beyhude baş ağrısı 
çekiyorsun ? Bir kaşe 

GBiPl~ 
Al da hemen kurtui ! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: En inadcı baş ağrdarını, en şiddetli diş ağnlarını : 
• • . . 
: şaşılacak derecede süratle geçirir : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

/ · 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju
vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi· 
len renk yıkanmak, terlemek batta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadrr. 

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 



•a Temmuz ıese 

F artelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru 13 tem· 

llluzdan 18 temmuza kadar 
limanımızda olup Anvers, Rot
terdam, Amsterdam, Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

CERES vapuru 27 temmuzda 
gelip bir ağustosta An
Vers, Rotterdam, Amsterdam 
Ve Hamburg limanlan için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORIENT Linien 
GOTLAND Motörü 20 Tem

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

VASLAND motörü 30 tem
ınuzda beklenmekte olup yü· 
kiinü tahliyeden sonra Rotter
dam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, Goteburl( 
Oslo ve lskandinavya limanları 
İçin yük alacaktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
ALBA JULIY A vapuru 30 

temmuzda gelip 1 Ağustosta 

Pire, Malta, Marsily ve Bar
seJona hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Uandaki hareket tarihJerile 

navlunlardaki değiıikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005-2663 

Paris fakültesinden diplomah 
oı, tablplarl 

~107.affer Eroğul 
Kemal Çetindağ 1 

Hastalannı her glin sabah 
saat dokuzdan bafhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrab muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

{adar memleket hastanesinde 

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

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

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

muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar A nven, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen limanlarına 
yük alacaktır. 

ACHAIA vapuru 31 tem
muzda bekleniyor. Hamburg ve 
Anversten y6k boşaltacakhr. 

CHIOS vapuru 10 ağustosta 
bekleniyor. 15 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacakhr. 
~ 

Amerikan Export Lines 
EXMISTER vapuru 31 tem

muzda bekleniyor.Nevyork için 
yük alacaktır. .. ~ .. 

Service Maritim Roumain 
Bugarest 

DUROSTOR vapuru 1 ağus
tosta bekleuiyor. 

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

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

Budapest 
BUDAPEST motörü 28 tem

muzda bekleniyor. lskenderiye 
için yük alacakbr. 

DUNA motörD Danub liman
lan için yük almak üzere 7 
ağustosa doğra beklenilmek
tedir. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri •e navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahh6de gi
ritilnıez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

lzmlr alclll ticaret ma
murıuıundan: 

[Mebmed Anzal] ticaret un
vaniyle lzmirde meyveter güm-
rüğO sokajmda 1 numarada 
nakliye itleriyle uğraşan Meb-
med Anzal'in itbu ticaret un
vanı ticaret kanuna hlk&mle
rine g6re aicilin ım numara
sına kayt ve tescil ediJdiği ilin 
olunur. 

lzmir sicili ticaret memur
luğu resmi mUhrii ve F. Tenik 
imzası (1520) 

lzınirliler Istanbulda nerede buluşurlar 

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

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omar Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
ıisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Bütün bu fevkalideliklere ilaveten fiatJar 
müthiı u~uzdur 

Ferit Diş macunu 
Dişleri inci gibi beyszlabr 

J •ğız ve diş hıfzıssıhhası için 
Gıua:ııu bütün evsafı haizdir 

Büyük tübü 

15 kuruştur 

Ferit 
Diş Fırçası 

Sıhhi 
Sağlam 

Zarif ve 
çok ucuzdur 

M.DEPO 
• Ferit Eczacı başı Şifa eczanesi 

Y~NI ASIR 

Oliver Ve Şii . 
LIMITET 

Vapur Acentası 
CENDEU HAN BiRİNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

GRODNO vapuru 25 hazi-
randa beklenmekte olup Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda beklenmekse olup Li
verpool ve Glasj!'OV için yük 
alacaLbr. 

DRAGO vapuru temmuz or-
talarında Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra, ve Hull 
için yük alacakhr. 

LESBIAN vapuru 15 tem
muzda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çıkaracaktır. 

Deutsche Levante - Linie 
TOFIA vapuru 25 haziran

da Hamburg, ve Bremenden 

• Doktor 

Fahri·lşık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mtltehaauıaa 

Her Nevi RONTKEN 
Muayanalarl 

Ve Elektrik T edea rileri 
Yürliyemiyen ve bilhuaa 

RAŞiTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fınn 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

• 

H 3. (182) .......................... 
gelip yük çıkaracaktır. 

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

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bmıkmıştır 
F emin en Dişi M askülen Erkek 

iki cins koku 

Hilil Eczanesi 

( Baharçiçeği ) ( Gönül ) { Fulya ) ( Sonhatıra ) ( Menekşe ) 
( Akşam güneşi ) ( Leylak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Akta, kokulan yerine başka ıeyler verilirse kabul et
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokuları 
yerine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha is
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkıılatacakbr. Zevk, 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandaı f 

Emlaki milliye mUdilriyetinden : 
Hazine ile lsigoni veresesinin mutasarrıf bulunduğu 

biJlimum gayri menkuller pazarlıkla satılacaktır 
Mevkii Sokağı eski No Numaratajı Nev'i 
AJsancak Akdeniz 7 7 Fabrika içinde iki depo 

" " 14-1 16 Etrafı tahta perde ile çevrili arsa 
" " 18 24 Demir imalathanesi 
" " 20 26 Yedi odab hane 
" " 9-11 11-11 Kutu fabrikası 
,, " 22 28 Üç odalı hane 
,, Burnova C. 79 69 (Akar hane) içinde 15 oda iki de-

po ve bir sirke ve şarap imalat
hanesi ve büyük avlusu vardır. 

" " 39 39 Kereste deposu 
,, 41.43-1 43-45 Kereste ve kutu imalathanesi 

Çelikel S. 70 58 Y azıbanc depo halinde 
" 
" 
" ,, 72 58· 1 Depo 

" ,, 74 60 Depo 

" ,, 76 62 Arsa 

" ,, 77 67 Hane 
,, ,, 81 71 Depo ahır olarak kullanılmaktadır 

Dosya No. 33-5 33·6 
Yukanda yazılı emvalin nısaf hisselerinin pazarlıkla mülkiyet

leri satılacağından talip olanların bir ay zarfında her gOn Milli 
emllk idaresinde müteşekkil satıı komisyonuna müracaatlan 

23-25 (1516) 2226 

Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 
Marka her boy Lüks ve ucuz 
bisikletleri ZÜNDAP marka 
motosiklet petromaks lüks fe· 
ner lambaları sıhhi Apostel 
ağızlığı her çeşit gramofon 
plakları hediyelik zarif saat 
ve kristal Iikor kompost çay posta kıymetli vazo çocuk 
oyuncaklan ve elektrik ütü. yemek ısıtmak çay vesaire ma
ğaz amtzda her vak;t bulunur. 

156 Balcılar 

NECİP SADIK 
DUMLUPINAR 

Sahtra 9 -

ı-- mukabllinde bOyOk bır tOb PER: 
LODENT dı' macunu atabıllrsınlz~ 

PERLOOENT fenni bır tarzda hazırtan
mıf, iyi, idareli ve çok hoş lezzete malik 

f 
olub, nefesi serinletir ve dlflerl mO· 
kemmel _surette temizler. -·-4-- ve ~ • PERLOPCNT·ı ~ ~~c.u lw. 
~~~~~,. 

TURAN Fabrikalan mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
bslar için lzmirde Salıbağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 22• Telefon 34&5 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları-
Faally•tt•dlr 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel oteJ, Lokanta 
gazino hulasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyol&rda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otc~o
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta
kil oda verilir. 

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 

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

M üstecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi ve AH Balcı 

iş Bankasına memur alınacaktır 

Türkiye iş Bankasın-
dan: 

Bankamızın merkez ve şubelerinde çalıştırılmak üzere lise 
veya ticaret liseleri mezunlarından müsabaka imtihanile memur 
alınacaktır. Bu imtihanda kazananlar arasında ayrıca yüksek 
tahsil görmüı olanlar ve yabancı lisanlan iyi bilenler tercih 
olunacaktır. 

Alınacak memurlara, imtihandaki muvaffakıyet ve tahsil dere
celerine göre 70 ile 100 lira arasında aylık verilecektir. 

Yazı ile imtihan 15 Ağustos 1936 Cumartesi günü saat onda 
Ankara, lstanbul ve lzmir şubelerimizde yapılacaktır. En son 
yazılma tarihi 10 Ağustos 1936 dadır. 

istekli olanlar, girme ve imtihan şartlanna ait izabnameyi 
bankamızın Ankara, Jstanbul ve lzmirdeki şubelerinden alabilirler. 
Başka yarlerde bulunanlar bu izahnameyi bankamızdan tahriren 
de talep edebilirler. Ancak bütün taliplerin çok vazih adreı 
vermeleri lizımdı. 20-23-25-28-30-1-4 - 6-8 (1502) 

• 




