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IZVESTJY A GAZETESİNİN BİR YAZISI H~~O~T~~M ~s::A~Lr Uluslar sosyetesi 
·-· lnanllabilecek bir mües

sese hallne gelebilir mi? 
Umumi harpten sonra mil

letler, barışı korumak için, fa
cialarm tekrarlanmasmı önle-
mek için, dünyaya yeni bir ni
zam vermek ümidile Uluslar 
sosyetesini vücude getirmişler-
di. Milletler yıllarca, bir haya
lin peşinde koştular. Lakin va
kıalar onları hakikatle karşı
laştırmakta geç kalmadı. 

Japonya Çine saldırınca Ulus-
1ar sosyetesi işe el koydu.Tah-
kikat tecavüzü ortaya çıkarınca 
Japoya sosyeteden çekildi. Bü
tün milletler uzak şarkta cere-
yan eden hadisel~re, istila 
hareketlerine seyirci kaldılar. 

Almanya müsavi hak tale· 
binde bulundu. Muahedelerin 
haksızlığını ileri sürdü. Uluslar 
sosyetesi statükonun muhafa
ı.asına temayül gösterdiğinden 
Almanya da sosyeteden çekil
di, Varsay muahedesini yırttı. 
Birçok emrivakiler yaptı. Mil
letler buna da seyirci kaldılar. 

ltalya Habeşistana saldırdı. 
Uluslar sosyetesi Italyayı mü· 
tecaviz ilin etti. Zecri tedbirler 
tatbika karar verdi. Fakat 
ltalya askeri zaferlerle koskoca 
Habeşistanı. yuttu. Şimdi de 
Uluslar Sosyetesine eğer zecri 
tedbirleri kaldırmazsanız ara
nızdan çekilirim tehdidini sa
vuruyor. Yalnız savuruyor de
ğil de pek ali istediklerini 
Yapbrıyor. 

Uluslar sosyetesinin son mü
zakerelerinden anlıyoruz ki zecri 
tedbirler elde edilmesi matlup 
neticenin istihsaline yaramadı-
ğından lüzumsuz bir duruma 
düşmüş sayılmaktadır. Bir kaç 
ay içinde belki de bugün yarın 
Habeş davası unutulması gere· 
ken bir mesele haline gele
cektir. 

Yarın başka bir millet yeni 
bir saldırışa kalkmış olsa bu
nun evelkilerden daha farkla 
bir net~ce vereceğine kim ina
nahilir,?. 

Bu itibarla istiklal ve emni
Yetini kendi kuvvet ve silahile 
temin eylemek için icap eden 
tedbirleri almıyan ve Uluslar 
Sosyetesine bel bağhyan mil
letlerin akıbetine bugünden 
acımak lazımdır. 

Son Cenevre toplantılannda 
Uluslar Sosyetesinin aczini ört
tnek için birçok diplomatlar 
nizamnamelerin değiştirilmesi 
lüzumundan bahsettiler. Ulus
lar Sosyetesinin bir reforma 
ihtiyacı bulunduğunu ileri sür· 
düler. Sovyet hariciye komiseri 
litvinof bu taleplere çok gü
ıel bir cevap verdi: Reforma 
?ıuhtaç olan nizamlar değil 
1rısanlardır, dedi. 

Bu cevab çok doğru ve 
Yerindedir. Bugün beşeriyet 
hakkı hala kuvvetin zebunu 
kıldıkça milletler kendı şahsi 
nıenfaatlarını her türJü düşün
C:elerin üstünde tuttukça iste
diğiniz kadar Uluslar sosyete-

- So11u 2 ınr.ı sahifede -
~~kk:ı <.>cnkoıi:r;1u 

Sovyetler icabında kuvvetlerini bir denizden 
ötekisine geçirmek istiyorlar. Almanlar bunun 

nisbetsizlik doğurmasından korkuyorlar 

•••••••••••••••••••••••• 

Muhacirlere 

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

iAŞE 
BEDELi 
verilecek Ortada değişmiş bir şey, yokmu? 

Ayrıca tohumluk buğday 
verilmesi de kararıa,ıı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Is tan bu), 2 (Yeni Asır - T e· 

lefonla) - lngiltere hükümeti, 
Hoğazlar konferansının bir an 
evvel intacı için Montrö kon
feransındaki delegesi Lord 
Stanhopa talimat vermiştir. 
Konferansın önümüzdeki cel· 
sesinde Lord Stanhop diğı-r 

azalar üzerinde müessir bir 
vaziyet takınacak ve Türk ta
lebinin yerinde oldnğunuo ta
nınmasını isteyecektir. Boğaz
lar projesinin 14 Temmuz Sah 
günü imzası muhtemel görül
mektedir. 

Moskova 2 (Ö.R) - "lıves
tia,, gazetesi bir makalesinde 
Montrö konferansını tahlil edi
yor. Bu guete, Türk - Sovyet 
dostluğunun pek 'büyük ehem· 
miyeti inkar edilmemekle bera
ber, Türk projesinin Sovyet 
Rusya için tarafgirane olma-

dığını yazıyor. Zira hem Kara
dizende, hem Baltık denizinde 
kuvvet bulundurmak mecburi
yetinde olan Sovyet Rusyanın 
kuvvetlerini bir denizden di· 
ğerine serbestçe geçirmek za
ruretini gözönünde bulundur
mamıştır. 

Sovyet Rusya Türkiyenin 
kendi emniyetini korumak için 
her türlü tedbir almak hakkı-

Dr. Ara$ Monttö konfera!lsınJfa projemizi izah edıyor 
nı kabul etmekle beraber, Sov- lece hulAsa edllebıllr: 
yet kuvvetlerinin bir denizden Alman matbuatına göre, 
diğerine geçmesinin bu emni- Rusyanın Karadeniz kuv-
yeti · tehlükeye ilka edemiye· vetlerlnl Akdenlze ve 
ceğini kaydediyor. Baltık denizine geçlr-

Londra 2 ( ö. R ) - lngiliz mek lmkAnı, lnglllz-AI· 
siyasi mabafili Almanyanm man deniz mukaveleslle 
Mantrö konferansına karşı al- Alman deniz kuvvetleri 
dığı vaziyeti ehemmiyetle ta- için tenslb edllen yUz"1e 
kib etmektedirler. Bu vaziyet 35 nlsbetlnln değl,tlril-
lngiliz -Alman münasetleri üze- meslnl zaruri kllacaktır. 
rinde müessir olacak mahiyet- lngiliz gazeteleri bu noktai 
tedir. nazarı kabul etmiyorlar. Yüzde 
Almanların lddUisı ,uy- 35 in değiştirilmesi ancak 

lngiltere ile müzakere netice-
sine ve lngiterenin rizasiyle 
mümkün olabiJir. 

"Times,, gazetesinin deniz 
muharririne ve "Daily Tele
grapb,,ın diplomasi muharririne 
ve keza "Manchester Guardi
an,, gazetesine göre 1935 den 
beri nisbetinin değiştirilmesini 

haklı gösterecek yeni biç bir 
Rus teslihatı olmamıştır. Bilakis 
ortada ancak Alman teslihatı 

vardır. Rus deniz kuvvetlerinin 
Karadenizden çıkabilmesi key-
fiyetine geiince bu salahiyet 
esasen mevcuttu.,, 

TEKNiK KOMiTEDE 
Kontrö, 1 (A.A) - Anadolu 

Ajansının hususi surette gön
derdiği muhabirinden: 

Teknik komite, muka•ele 
pro jesinio ikinci okunmasına 

başlamış ve mukaddimenin tah
ririni tahrir komitesine havale 
etmiştir. Mukaddimenin metni 
projeniıı heyeti uumumiyesi 
tamamen hazırlandıktan sonra 
tesbit edilecektir. 

logiliz delegesi, Lozan muka
velenamesinin birinci madde
sinde yazılı olan serbest geçme 
prensibinin boğazların tekrar 
tahkiminden mütevellit olması 
tabii olan tadilatta yeni moka

- Sonu 3 üncü sahi/ede -

Başbakan lnönü 
lstanbul. 2 ( Yeni Asır ) -

Memleketimize yerleşmek üzere 
gelen muhacirlerle mUltecilerin 
iaşelerine dair bir talimatname 
hazırlanmıştır. Muhacirlere to-
humluk, yemlik ve buğday 
verilecek; bunlar verilinceye 
kadar her nüfus için büyük
lere günde on. küçüklere altı 
kuruş iaşe bedeli verilecektir. 

Bu gibilerin iaşe müddetleri 
bir senedir. Bu yıl buğday 
mahsulü çok bereketli oldu· 
ğundan fiyatların düşmemesi 
için şimdiden icap eden ted
birler alınmıştır. Buğday ihracı 
işiyle Ekonomi bakanlığı ciddi 
bir şekilde alakadar olacakbr. 

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

Radikal Sosyalist partisi 

Cenevre müessesesini 
takviyeye karar verdi 

''Beynelmilel vicdanın • • 
sesın1 

Cenevrede tesbit edeceğiz.,, 

rMnsız Sosya/istleri11iıı bir gösteıisi 

Paris, 2 ( ô. R ) - Ra~ika! Daladier h.ükfımet tarafından 
sosyalist partisi icra komıtesı tahakkuk edalen eseri andıktan 
diin akşam parti başkanı _ve s~nra, buna karşı yapılan ~en: 
milli müdafaa bakanı Daladıer kıdlere cevab olarak demiştırkı: 
nin rei~liği altında mühim bir - Bunlar, dedikleri gibi, 
içtima yapmıst.r. - Smm 4 üncü sahifede -

ita/yan Dışbaham Kont Ciyan.o 

Son dakika: 
•••••••••••••••••••••••• 

Italya 
Montrö 

KONFERANSINA iŞTiRAK 
KARARINI VERDi 

••• 
Is tan bul, 2 ( Telefonla ) -

Son dakikada Romadan alman 
bir telgrafa nazaran Italya hü
kümeti Montrö konferansına 
iştirak kararını vermiştir. Kon-
feransın umumi celsesi Cumar
tesi gün:.i saat 11 de açılacak 
ve teknik komitenin rapbrunu 
gözden geçirecektir. 

ltaJyanın Montrö konferan
sına iştiraki hakkında henüz 
diğer kaynaklardan alınmış 
başkaca haber yoktur. Konfe· 
ransa ltalyan dışişleri bakanı 
veya Cenevre daimi delegesi 
iştirak edecektir. Konferansta 
ltalyanın müsaid bir durum 
lıtkınacağı iımid ediliyor. 

Yirmi T emrnuz tarihinde 

Lokarnocuların BrükSel
de toplanması kararlaşh 
Toplantıya Italyadan başka Alman

ya da davet edilecektir 
Brüksel, 2 (Ô.R) - lngiliz- ~-·: · ·:. .·. 

Fra.nsı~ - Belçika müzakerele~ 'z ; "...,..1"'1 ~ · <~ ·• ~ · ·ı· 
netıcesmde Lokarno devletlen . ~ .p.1ffl~~ · ·.... . 
konferansmtn 20 Temmuzda , :lii lW'~ •. . · · 
Brilkaelde toplanmasına karar '~~ J 
verilmittir. ltalya da konferansa ~~: 
davet edilecektir. Dört Lokamo ··""""""' J 
devleti, vaziyeti kendi arala- ~ · · 
rİnda tedkikten sonra, Alman
yayı da murahhas göndermeğe 
davet edeceklerdir. 

Paris, 2 (Ö.R) - Ôvr ga· 
zetesinin Cenevreden öğrendi
ğine göre Lokarno devletleri
nin 20 T emmu:ıda Brüksel de 
yapacakları toplantıya ltalya 
ve Almanya resmen davet edi· 
ceklerdir. Asamblenin yeni 
başkanı Van Zeeland Almanya 
ile anlaşma taraftarı olduğu 
için, Almanyanuı LokarnocıJar 
konuşmasıoa iştirakinde gayet 
mahirane bir manevra çevire
cektir. 

Berlin, 2 (Ö.R) - Alman
yanın Blum ve Edenin nuluk
Jarı hakkındaki tenkitleri sual 
listesine Alman cevabının mem
nuniyet verici olmıyacatını 

Oeıwal Oöring 
hissettirmektedir. Berlin ma· 
hafilinde Alman cevabının şim
di hazır olduğu ve pakta lngi· 
liz sefirinin onu öğrenmeğe 
çağırılacağı bildiriliyor. Alman
lar lngiliz harici siyaseti ve 
Milletler Cemiyetinin ıslahı 
meselesinde kararsıılığm de· 
vam etmediği kanaatındadırlar. 



&anne 2 

Uluslar sosyetesi 
---...-~--

inanılabilecek bir mües-
sese hallne geleblllr mi? 

- lJaş tanı./ı l uıd sahi/ede -
sini yeni nizamnamelerle des .. 
teklemeğe çalışımz; ne fayda 
elde adilehilir?. Hiç!. 

Mevcud Smtüferin ne bba
hab var. Milletler bugiin banşı 
korumak, sosye!eye dahil ulus
Jana istikW ye emaiyet!erini 
her türlü tecavüzden sıyanet 

· e7lemek için taahhüd altmda 
değilmidirler?. 

Cueyan ıeClen nk'&lar >Önün
de bu taablıilCllerin 1:1e lkiymeti 
blmışbr? Binaenaleyh UluSlar 
Sosıetesi inanılır ve emniyet 
edilir hir kuvvet olmaktan çık
mıştır. Orada görüşülenlerin 
mahiyeti, zavalıiri kurtarmak 
için bocalamaktan başka bir 
manaya gelemez. Barışı koru~ 
mak, menfaatlai birleşik ulus
ların kendi aralarında vücade 
geti~ekleri anlaşmalarla rn
vetli olmağ~ kuvvet muvaze• 
nesini elde ebneğe kalmıştır. 

Bu vuiyeti nasıl göstermeğe 

çalışırlarsa çabşsmlar bakika· 
bn diibedüz ifadesi bodur. 
Hak kuvvetin olunca mevc•ıdi
yetieTini korumak istiyc11lerin 
baŞYtmlaklan biricik ~an 
kuvvetJi buhmmak ve bu im
kaalan bamlamaktır. 

~a.kk=. C>ca.k.oğı.:u.. 

YENi ASIR 

Qt 

ŞEB ERLERi 

Erat 1 Basmahanede başka 
Maaşları hakkın da Alsancakta başka tarife 

Erat maaştan ile ıküçük za
bit maaşlanuıa, tayin ve aile 
zamlarının hava kuvvetlerine 
yardım hisseleri bakkmda Ma
tiye •ekil.etinden vilayete bir 
tamim gelmiştir. 

Hava kuvvetlerİDe yardım 
vergisi hakkındaki 2882 numa
ralı kanunun birinci maddesinin 
A fıkrasmdaki hizmet mukabili 
yaptlan bilumum tediyeler ver
gisi mevzuuna alınmış ve fık
rada (maaş, ikret, tahsisat) 
ilabirleri mutlak surette zikre
dilmiş olduğundan gedikli kü
çük zabitlere verilen maaşlarla 
aile ve ta1in zamlanmn bu 
vergiye tabi tutulması laznn 
geleceği bildirilmiştir. Ancak 
askeri erata verilen paralar 
bir hizmet mul{abili olmaktan 
ziyade harçhk mahiyetinde 
telakki edilmekte ve divaııı 
muhasebatça da bu noktai na
zar kabul edilmq bulu11.m.akt.a 
olmasına binaen kanun hük
munün askeri eratın maaşlarına 
teşmili caiz olmadığı bildirı1-

miştir. 

Müstahsili ve ihracatım1~1 alakadar 
eden ardiye meselesi için 

cevap bekleniyor •. 
Haziraıwı bapnd.ın itibaren j 

devlet demiryollan tarifelerin"n 1 
Ayd2n hattı münakalatına da 
teşmili ve eski şirket tarife
lerinin ilgası münasebetiyle 
önce şirket taraf ındao baa 
eşyaya verilmiş olan muafiyet· 
Jerin ortadan kaldırılması icap 
dmiş, fakat bunun yerine bazı 
muafiyetler ihtiva eden müsait 
lıir tarife kabul edilmediğini iz. 
mire mal sevk eyleyen müs
tahsil ve tüccarın bu yüzden 
zarar görmekte olduğunu bir 
makalemizde tebarüz ettirmiş
tik. Meseleyi tamik ederek 
alikadar ve ~lar nez
diade tedkikat pptırdık: 

la.dığından bütün tüccarlar bu 
hareketten .çok memaauniyet 
duymuşlardı. 

O tari.btenbe.ri. Kasaba Ye 
temdidi hattında bahseylediği
miz muafiyet deva.n etmekteclir. 

Mal 
almak istiyoriar 

Almanyadaa şehrimizdeki 
alakadar müesseselere yapLlan 
müracaatlarda mühim bazı fir
maların ıhlamur çiçeği, defne 
yaprağı, halı, tuzlu balık, üzüm, 
incir, krom lDadeni, zeytin yap· 
rağı ü~erinden tizaret yapmak 
istedikleri bildirilmiştir. 

...... 1l111r,Pı 

Olin1piyatta 
Sporculara üzüm 
hediye edecejiz 

Berlin olimpiyadına gidecek 
olan sporcularımızla Egenin 
laymeili ürünlerinden ıol«n 

iiı:ümlerden hediyeler gönderil· 
mesi takarrür etmişti. Bu he· 
diyeler zarif ambalajlar dahi· 
Jinde ve küçük Jelatin paket
ler halinde Ticaretodası ve 
Tariş tarafından hazırlanmıştır. 

Bu çok yerinde düşünülmüş 
bir propaganda vesilesidir. 
Çünkü Berlin olimpiyadı bütün 
dünya spor.cJllarına sinesinde 
toplıy.acaktır. .................................................................................... ~ ..... 

Öğrendiğimize gire bmadald 
mahzudan sekil.inci illcbne 
ıniidürliiğii de kawamş n 
daha şikayetler baş gister
meden midüriyeti ummnİJ~ye 
bqTUn.rak Kasa.,a lıatbnda 

tatbik edilmekte o'lan tarifenin 
Aydın hatbna da teşmilini is
temiş ve bundaki sebebleri 
izah eylemiştir. 

Son zamanlarda yedinci iş
letme müdürlüğünün buradan 
kaldmhnasiyle Bamıahaae ve 
Alsancak istasyonlarmm : 
'Zinci iıJet~e. enu-inde tevnıd 
edi1miş o~ması ve Haziran ba
şındanberi de Aydın hattında 
devlet ctemiryolları tarifesinin 
heyeti umumiyesile birlikte ka
bul edilerek Kasaba hatbnda 
cari bulunan arı.İJ'e mufi7eti
:ain bu tarifeye dahil edifme
IDİI olması, hir aadiirifde 
bağL iki istasJOD med::eüaia 
ayn &Jft tarifelede idare edil
mesi gibi sakat bir sistem det
ğmmuştur. 

•• 1 ........ 

Yugoslavyalı turist 
''Ben şarkı görmeye gelmiştim, bu
rada öyle bir şey yok,, diyor. 

Dün sahil p.r:rkta oturuyor• 
dum. Birara oraya yirmi yaş
lannda olduğu tahmin edilen 
bir ecnebi geldi. Kiyafetinden 
onun bir turist olduğunu anh
yanık kendisiJe konuştum.. Yu
goslayah bir genç ... 

Hususi dil dersleri alarak 
beş lisan öğrenmiş n bu sene 

lise tabsilni bitirmiş .. Önümüz· 
deki devrede de üniversiteye 
gireceğinden mektepte edin
diği mahimabnı miişahede.lerile 

arbrmak arzusile bir geziye 
çıkmış. 

Bir sportnien olan bu genç 
f ev kala de sağlam yapıh.. Ağır 
ağu ve yaşlı bir insan olgunfu
ğuyla 'konuşuyor. 

- Yugoslavyadan 'f?iray önce 
çıktım ve yaya olarak Edirne ve 
lstanbu1a, oradan da vapurla bu 
gün lzmire geldim. Gezi için 
Türkiyeyi tercih edişimin sebep 
ferinden başlıcaSt Şarkt görmek 
anusu idi. 

Soruyorum: 
- Nasıl buldunuz, Türkiyeyi? 

Ufak bir tevekkuf devresi 
gcçiı·erek : 

- Ben Türkiyeyc bir Şark 
memleketi görmek; Şaıkın biz
lerde derin bir merak uyan
dıran efsanelerini görmek için 
~elmiştim. Fakat ne kadar 
yantlmışım. Burası da bir garp 
ülkesi.. 
Adı Georges Henderberg 

olan bu gneç memleketimiz 
hakkındaki ihtisaslarmı samimi 
olduğuna §Üpbe edilemiyecek 
bir dille au1atmağa başladı: 

- Bize öğretenler ya yaııhş 
bilgililer olacak, yahut ta Tür
kiyeyi tanımak istcmiyenler!. 

Yurdunuzu, memleketimle \'e 
Avrupaoın müterakki memle
ketlerile mukayese ediyorum. 
vardığ'tm oetice: Tü .. kiyeoio. bu 
kadar hızlı ilerleyi,e göre, çok 
yakmda Avrupanın birçok ül
kelerini geçeceği merkezinde-: 
<lir. lleri Türl<lyede edindiğim 
intiba ~·o"ll üstündür. Bunu yar
duma dönünce bütün genç ar
~ııda}lu~ma anlatmak benim 
iç\n büyük bir zevk teşkil 
edecektir. 

Bu sırada sahil parktan gnı· 
bu ~t:yre~iyorduk. Genç mu· 

hat.abımm yüzünde başka ider 
belirdi. Bana dönerek söyledi: 

- Ne güzel şehir bu lzmir. 
Bilhassa şu grubu s.eyretmek 

Oeore-es Hett.tieı herg 
ne doyumsuz bir zevki Biz 
kafile halinde, Fransa da dahil 
olduğu ha!de, birçok yerleri 
gezdik. gurubun bu kadar gü
zellik arzettiğine hiçbir mem· 
lekette rastlamış değilim. Ge
lecek 111 üniversite arlradaşla
f'Imm da yurdunuzu görmele
rini temin içiaı onları teşvik 
edecek, bu fırsatÜ! ben de bir 
daha güzel Türkiyeyi ~örmek 
saadetiııe kavuşacağım. 

* •• 
Turist genç sınırlarımıza gi-

rinceye kadar Türkiyeyi bir 
efsa:ıc diyan, geçmiş devrin 
şarkı zannediyordu. Çünkii öy1e 
duyuyOI' ve iııamyordu. Mem
leketimizi görmemişti. 

Kimbüir bunun gibi ne ka
dar milyonlarca garph, yeni 
Tüdriyeoin hakiki hüviyet ve 
çehresinden bihaberdir?. An
laşılıyor ki propagandamız kıt .. 
Onlara kendimi~ tanıtmakta 
güçlük çelriyoru~. 

HulOsi 6Unay 

Malum olduğu üzere Kasaba 
hatbııın hükümetçe mübayea 
edilerek devlet demiryollan 
tarifelerinin o bat üzerinde W
bikine başlandığı tarihlerde 
demir yollan idaresi.ııe bazı mü-
racaatlar yapılarak eşya ardiye 
işlerinae muafiyet iste11miş.sey· 
riseri Üe tam vagonlar için 24 
ve seyri adi perakende eşya 
için de 48 saatbk teslim müd· 
detlerinin kafi gelmediği li.1-
dirilmişti. 

O zaman devlet demiryol
Jarı idaresi bu müracaatlara 
ilgi göstererek Basmahane an· 
barlarında beklettirilecek olan 
eşyarun, hangarlara kıyasen, 
zahire için bir aylı~.c, diğer me
vat için 15 günlük ardiye mu· 
afiyetini kabul ve tatbike baş· 

Soyadları 
Soyadlanum tescili kanunu 

mucibince tescil müddeti dün 
sona ermiştir. 

Haber aldığımıza göre soyad
lannı tescil ettirenlerin adedi 
Imıirde yirmi beş bini tecavüz 
etmiştir. 

Soy adı almanuş olanlardan 
ceza alınacağı gibi kendilerine 
Soyadı da vali tarafmdan ve
rilecektir. Herkes bu adt ka
bul etmek mecburiyetindedir. 

- ....... . 
Ağır •aka 

Gümrük önünde Amasya 
motöründen çimento boşaltan 
Amele Ahmed oğlu Ali sırhnda 
bir çuval çimento ile motörle 
rıhtım arasındaki kalas üzerin
den geçerken amele Hasan ta
rafmdau itilmek suretile denize 
düşürülmüş ve borııundan ya
ralanmışbr. 

. . 
r:;:· ~. • ". • ... - o • .. . o' 

Ş~_G2~!! 
Cumartesi akşamı çok büyük ve 
eğlenceli bir gard en parti hazı~landı 

Sabaha kadar devam edecek olan bu eğlencenin bü,Uk 
bir neş'e içinde geçmesi için fevkalade tertibat alınmış ve 

sürprizler h.azı.rJanmıştır. • • 

BU GECEDEN iSTiF ADE 
ETMEGi UNUTMAYINIZ 

.... , _ 'r1.;,, • . ... •• 

işte biz gaı:etemnde ıbn 
oo'ktayı tehariiz atirdikteıı 
sonra memnuniyetle öğrendik 
ki sekllinci işletme müfet
tişi Tahsi.a. mesele iJe da· 
ha önceden alakadar olarak 
umum müdürlüğe teklifatta 
bulunmuş ve müstahsil _ile tüc
cara aid menfa~tlerin gö.Eeti!
mesinin .zaruri olduğunu bildir
miştir. Tabm.il\le.re göre müdü
riyeti umumiye bu teklifata 
ya.kında müshet cevab Yerecek 
ve bu suretle Kasaba. hattında 
cari bulunan ardiye muafiyeti 
aynen Aydın hattına da teşmil 
ec\ilmiş olacaktır. Salahiyettar
lar bu hususta ümidlidirler. 
Ayni işletme idaresinin ayni 
şehirdeki bir istasyonda başka 
diğer istasyonda başka ardiye 
tarifesi tatbiki gibi g3rabeti 
elbette devlet demiryoHarı 

umum müdürlüğü de tecvi% 
etmiyecektir. 

Deniz kazası 
Evelki gün Turan istasyonu 

civarında oturan bah'kçt Abdi 
oğlu Sadık kayıkla denizde 
babk avlarken ansızın çıkan 
fırbna yüzünden kay1ğı devri· 
lerek denize düşmüş ve boğul-
mak üzere iken Uyanık gemisi 
ve miil'ettebab tarafından kur· 
tanhnıştır. 

,_ ... , ..................... iM(• 

Tayin 
Lağvedilen yükleme ve bo

şaltma müdürlüğü yerine yeni 
teşkilatta ihdas edilen işletme 
servisi şefliğine inhisarlar baş 
müdür muavini Şevket abul· 

· mışbr ve tahmil tahliye müdürü 
olan Ömu Lütfü Arpağ da 
ayni dairenin müfettişliğine 
ataıımışbr. 

TAYYARE 

Hava istasyonu 
Ankara - &tanbul ve lnnir 

anısında işliye cek han posta 
tayyat"deri için şeluimD:de bir 
istasyon yapılacağını yazmışhk. 

fstasyonnn Halbpmar'd.a 
Türkkuşu üyelerinin antrcnü
man yaptılduı geniş sahada 
vücuda getirilmesi vilayetçe 
muvafik göriilmüştür. Bmıun 

için nafıa müdüTlüğü ve bele
diye fen heyeni taranndan 
meyduun ıhlahı için bir keşif 
yapılacak ve bu keşifııame. 

Nafıa Vek~etine gönderile-
cektir. 

Memur dövDIUr mU? 
Kemerde Kağ&thane cat!de

sinde seyyar manav Sami oğ
lu Hüseyin Belediye zabıta 
memuru Sataheddinin başına 
sopa ile vurarak yaralamıştır. ........... 

Evlenme 
Mezbaha muhasebecisi Ş. 

ÇuUu'oun kıu Zafer Çulla ile 
Burduc sayJavı Haü«;{ Onaran'run 
oğlu garbi Aııadolu ba.ğalık 
enstitüsü şefi Mübin Onaranın 
evlenme merasimi dün saat 
18 de belediyemizin evlenme 
ve düğün evinde icra kıhnmış
ttr. Merasimde şehrimi'!de bu
lunan · mebuslarla belediye reisi 
iki tarafın yakın aile dostlan 
hazır bwunmuş ve nikahın ak
dini müteakib Şehir ga.ı.inosu
nuo Macar orkestrasile gençler 
dansa başlamışlardır. Kurulan 
yeni yuvayı kutlul.amak şerefine 
tertib edilen danslı eğlence 

geç nkite bdar büyük bir 
neşe içinde devam etmiştir. 
Genç evlileri tebrik eder saa
detlerinin sonsuz olmasını dile-
ıu. 
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Bu hafta iki seçme ve nefis filim birden 

1 - Aşkım Senindir 
Camllla Horn ve Louls Braveure ile diğer Al

aıan yddızlannın iştirakile yapılan yüksek musikili bir şaheser 

2 ~_Hürriyete Can Feda 
Butun Fransaz komik1erinin iştirak ettikleri Rene Clair'Jn 

büyük komedisi. 

FiYATLAR ıs - 20 - 30 KURUŞTUR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAATLARI 
Hergün 16 - 19,30 da Hürriyete Can feda 17,35 -

21,15 A~kı~ senindir. Cumartesi ve pazar günleri 14 de 
Aşkıın enındir filmi He baş1ar. 

3 Temmuz eıı-,s 

m mm2z-IE!llmmmff!ll!5im ... ıam ... me. 

1 KÖŞEMDEN 1 
ooıpo;wp: && Mt1 ew WAA' ••• 

. Yine kadınlara 
Temcid pilavı gibi ikide bir, 

ısıhp, ısıtıp tazelediğim "kadın,,. 
mevzuu üzerinde böyle inadla 
durdukça anlıyorum ki beni 
tamamiyle kadına ut bir adam 
sanıyorlar. 

Ne sanırlarsa sansınlar, an· 
tak şunu da sansmtar ki: Sa
mimiyim .. . . . . 

Geçenlerde; biziın köroğlu, 

.. başka. tabirlerini ae sayayım 
mı - 1kül döken, kaşık düşmanr, 
batun, eş, hanım, karı, kadm, 
velhasıl bizimki, çarşıdan ken
disine aJınınası lazım gelen 
lbirşey ısmarladı, numarasını. 
boyunu posunu verdr, yenini 
de sordum, onu cLı öğrendim. 

Zaten başım bu dertten pek 
te rahat değildir. 

Çarşıdan özene, bezene al· 
dtğtm metaı, . kan ter içinde 
eve getirib arzedince, gülecek, 
sevinecek1 te§ekkür edecek 
sandığım bizimkisinin burnu 
kıvnldı, dudaklanm bükerek: 

- Bnld11n b11ldun da bunu 
mu bu1dun? Başka yok mu idi. 
Hem baltsana şurasma iki gün 
geç.mıeden delinir, patlv. Za
ten mal da eskit hem demode .. 
Kımmıı saydığı bir siirii 

naksanlan mnlememdc için al
dtğun metaı kalJhğım gibi doğ
ru çarşıya... Yağma yokL E,
yayı aldığmı tüccar, ne par.ıra 
geri verdi. ne de malı değiş
tirdi. Gücüm karıma yetmediği 
iç.in dükkan sabib.ipe haıli .al
dım, verelim, fakat ne çare ki 
ona da. gücüm yetme~ tuttwn, 
alciığun nesııey~ dörtte bir de
ğil, onda bir bahasma eskici
lere sattım, kwtuldum •• 

Ertesi giinü keodi dile is· 
ted:ğini almaya çıkan bizimkisi 
getire getire ne getirse beğe· 
nirsiniı!? Benim ..Udığun malın 
yüz .kat edaasmı bin .kat be.r· 
badmt.. E ne ders.i~ kendi 
beğenmiş, kendi alm~ş. Hele bir 
de ballandıra ballandıra metedişi 
vardı ki gülmekten kendimi 
alamadım. 

~te o günden bugüne bir 
daha kadın işine karışmamağa 
kadına almacak bir metaı kendi 

zeırkinı ve kendi göıümle gör
memeğe nasuh, n11suh tö•besi 
ettim. 
Anladım ki kawna mal be

ğendirmek erkeğin haddine 
dü~müş işlerden değil.. Ea en• 
fes bir şeye, erkek; 

- GüıeU dese; kadın mut
laka bir ta.rafında noksan bul· 

mağa çalışacakhr. Ve gör~ek· 
tir, hatta daha garibi sin de 
buna inandıracaktır. 

Erkeğin: 
- Çrjkin! 
Dediklerini, kadmın bir si· 

hirbu kuvvet Ye hunerile gii· 
zel ve enfes eylediğini düşü· 
nürscniı; bilmiyenter, gtirmi· 
yenler yoktur içinizde .. 

TOKDtL -·-
Falcı yakalandı 
Pazaryeri mahallesinde K~ 

ba~ı sokağmda 4 numaralı evde 
Zübeyir kı:ıı elli yaşlarında 

aynacı Emine namıyle maruf 

kadınm ayna ile illi baktığı 
zabıtaca tesbit edihniş ve Emine 
Mara.ş.lı Mehmed kızı Fatmaya 
fal bakarkeu suçüstü yakala· 
ınarak adliyeye verilmişfir. ···-·····-.. Ziyaret 

Vali muavini Cavid Ünver 
dün Yunan konsolosluğuoa 

%İyaret iade etmiştir. ......... ,. .... 
Sarhoştuk 

Karşıyak'ade Kemalpaşa cad~ 
desinde kendi~ini idare e?e· 
miyecek derecede sarhoş olan 
ve bağmp ÇRğıran Adapaıarh 
Osman tutulmuştur. 
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Yeni bir kaza rnerkeLİ 

Burdur vilayetinde Ye
şilova kazası kuruldu 

Karahanlı, 1 (A.A) - Denizlinin Acıpayam kazasmdan ayrıla· 
rak Yeşilova adı ile kaza halinde Burdura bağlanan Erle nahi
yesinin şimdiki yeni kaza merkezi olan "Satırlara,, dün ilbay 
Savaşın başkanlığında daire reisleri, parti ve teşekküllerin mu
rakabe heyeti gelerek kazayı ziyaret etmiştir. Yeni kaza cum
huriyet idaresinin kendisine behşettiği bu yeni vaziyetten çok 
istifade edeceğini düşünerek çok sevinç içindedir. 

Ulu Önder Atatürkü sonsuz minnet ve tazim duygulariyJe al
kışlamış ve coşkun tezahüratta bulunmuşlardir. 

Kazada idare teşkilatı kurularak işe başnlamışhr. Vilayetin 
yeni kazaya armağan götürdüğü Atatürk büstünü köylü kucak
lamış ve büyük saygı ve tezahüratla hükümet dairesinda hazır· 
lanan yerine koymuşlardır. 

Heyetin kaza merkezinden ayrılışı çok heyecanlı olmuş, civar
dan gelen halkın iştirakiyle samimi tezahüratla uğurlanmıştır. 

Hava yolları idaresi 
İki yolcu tayyaresi satın alacak 
Ankara 2 ( Yeni Asır ) - Devlet hava yolları idaresi, daha 

iki yolcu tayyaresi almıya karar verdi. Bu husuta alakalı lngiliz 
firmalariyle müzakerelere başlandı. Tayyareler onar yolcu taşı- · 
yacaktır. Yeni tayyarelerin Ankara - lstanbul - lzmir yolunda 
işliyeceği anlaşılmaktadır. 

Henüz karar verilenıedi 
Asamblede teklif edilecek karar 

sureti hazırlanıyor 
Cenevre 2 (Ö.R) - Asamble müzakerelerine devam etmekte 

iken son celseye teklif edilecek karar sureti hakkında bir metn 
hazırlanmaktadır. Bu metn son dakikaya kadar, bütün milletlerin 
iştirakini temin için tadilata uğrayacağından, şimdiden bildiril
mesine imkan yoktur. Ancak iki esas üzerinde ittifak edileceği 
anlaşılmaktadır. 

1 - Paktın 10 ve 16 ıncı maddelerindeki prensiplerin teyid 
ve tekidi. 

2 - Şarki Afrikadaki vaziyeti ve 29 haziran tarihli son Ital
yan notasmı asamblenin eylül adi devreainden önce tedkik et
mek ve bir rapor hazırlamak üzere bir komisyon teşkili. 

....... '4• 

IZVESTİY ANIN BİR YAZISI 
-Baş tarafı 1 ncı sa,/ada

velenin birinci maddesinde te-
yidini istemiş ve diğer delege
lerde bu isteğe iştirak etmiş
lerdir. 

Türk delege heyeti, esasen 

mukavelede derpiş edilen ah
kamdan neşet etmekte olan 
bu prensibi asla reddetmek 
tasavvurunda olmadığım bildir
miş yalmz bu prensibin muka
velenin baş tarafmda teyidin-

Görüşme 
Cenevre, 2 (Ö.R) - Çekos

lovakya hariciye nazırı Krofta 
Lehistan hariciye nazarı Bekle 
iki memleketi alikadar eden 
meseleleri görüşmüştl\r. 

Japonyada zelzele 
Hamburg, 2 (Ô.R) - Rasat 

istasyonu ıiddetli zelzele kay
detmiştir. Zelzele merkezi Ja
ponyadır. 

1 
deki fayda meselesinin konfe
rans tarafından umumi celsede 
ve diğer maddeler müzakere 
edildikten sonra münakaşasını 
istemiştir. 

Komite bu veçhile karar vre
mişUr. 

- ikinci maddedeki sağlık hiz
metleri ve diğer takslar mes
elesi yeniden noktai nazar te-
atisine sebep olmuş ve komite 
meselenin konferansa havale
sine karar vermiştir. 

JAdis-Abeba elçisi 
Londra, 2 (Ö.R)- lngiltere

nin Adis - Abeba elçisi Barton 

geldi. Kendisine sefaret baş 
kitibi vt:kAlet edecektir. 

Varşovada 
Varşova, 2 (Ô.R) - Zabıta 

ile köylüler arasında yapılan 

çarpışmada her iki taraftan 
yaralılar vardır. 

,,------------~.--------------~!. 

SAFI AŞK 
- 44 - TUrkçeya çeviren: R. B 

Bunları iyi mi buluyorsu
nuz, anne ? Tamir ettirmeğe 
mecbur kaldım ... 

Ve izahat vermeğe kalkışı
yordu. 

Jülyen Le Hörtö hazırlanmış 
o}an küçük masaya bir göz 
atarak: 

Haydi, bize çay versene! 
Lörans ayağa kalktı : 
- Eğer isterseniz bayanlara 

ben ikram edeyim. 
Hizmet görmeğe alışkın olan

ların hızlı hareketife kalkmıştı. 
Ve sırta masa üzerine eğilmiş 
kaldıkça, iki gözlük onu tet
kik ettiler, ölçtüler biçtiler; bu 
sırada, sesler alakasız konuş
nıaya devam ediyordu. 
. Delıkanlmın hayah hakkında 
ıbtirazlı sualJer sordular. Sonra 

bütün tanıdıkları hakkında 
havadisler yetiştirler. Züppe 
cümleleri araya kanştı: 

- Duşe' arhk seni göre· 
mediği için kederinden ölecek. 

- Poloda, geçen akşam, 
diyorlardı ki. .• 

- Vodvilin birinci temsilinde 
Skotingde ... 

Emmanüelin, gözleri biraz 
soluk çehresinde kapkara du
ruyor ve çenelerinin sert ifa
desi müteessir olan yüzünü 
de~iştiriyordu. Löransm önün
de izdivaç meselesine girişmek 
istemiyordu. Korkuyordu ki, 
iki kadının ağzından onu ka
çıracak bir kelime çıkması~ .. : 
Fakat onun bir yabancı gıbı 
çekilmesini de istemiyorclu. 
Çav verirken ona bakıyor. an• 

ffNI ASJli" •ahl18 a 

Son -

• • Büyük Ziraat sergısı Çember lain 
Başvekil olacak 

Ankarada açılacak sergide bütün 
ihraç ürünleri teşhir edilecektir 

Londra, 2 ( Ô.R ) - Havas 
Ajansına göre, Baldvinin sıhhi 
vaziyeti başkanlık yükünü ar-
kadaşlarında11 birile taksime 
kendisini mecbur edecekt=r. 
Neville Chamberlainin adı ileri 
sürülüyor. Sergide birçok kıymetli grafikler ve 

hazırlık yapılıyor 
tablolar 

bulunacak, 
Ankara, 2 (A.A) - 29 Teş

rinievvelde Ankarada Türkiye 
genel ziraat sergisi açılacaktar. 
Ziraat Vekaletinin cumhuriyet
tenberi memleket ziraatının in
kişafmı göstermek maksadiyle 
tertib ettiği bu serği baytar, 
orman ve ziraat kısımlarından 
ayrıJmışhr. 

Baytar kısmı, zootekni has
talıidar ve hayvan yemleri 
admdakı büyük şubelere ayrıl
mıştır. 

Ziraat kısmının bagcılık, 
meyvacılık, sebzecilik, hububat 
bakliyat, yağ istihsal edilen 
nebatlar, nesiç nebatları, zıraat 
san'atları, an ve bal, ipek ta· 
vuk gibi şubeleri vardır. 

Orman kısmında, Türkiye 

sun'i nümunelerini Ankara kız 
ve erkek enstitüsü talebesi 
çok büyük bir muvaffakıyetle 
hazırlamaktadır. 

Memleket mahsullerinin istih-
salleri ile zirai ihracat madde-

)erimizin ambalajlanması usul
leri de bu sergide gösteril
miştir. iki büyük tablo Vivan 

orman çiftliğinin ilk kuruluşun
daki çorak vaziyeti ile bugünkü 
yeşil ve muvaffakıyetli halini 
gösterecektir. 

Hazırlanmakta olan daha bir 
takım tablo Vivanlardan pa
muk, üzüm, ve incir gibi mah

sullerimizin bağ ve tarlalarda 
nasıl yetiştirildiğini, bu mah
sullerin tabii cesamette gör
mek kabil olacaktır. 

Londra, 2 ( A.A ) - Times 
gazetesine göre, Baldvinin is· 
tifası hakkındaki şayialar ta-
mamile asılsızdır. Mamafih bu 
gazetenin sandığına ğöre baş-
bakan bundan sonra Avam 
Kamarasında irad edilecek su-
allere haftanın ancak iki gü
nünde cevab verecektir. 

Daif y Telgrafta mevzuubahis 
şayiaların hiçbir şekilde doğru 
olmadığını teyid etmektedir. 

Daily Eksprese göre, Bald
vinin başbakanlıktan ayrılarak 
bakanlıksız bakan, murahhas 
veya meclisihas bakanlıkların
dan birine geçmesi ihtimali 
mevcuddur. 

iş müfettişlikleri 

ormanlarının, orman, ağaç çe· Zilaat vekili Malı/is 
şitlerinin mıntaka mıntaka mev- usullerinin taksimini göster- Muzır haşereleri, bu haşere-
kileri ve emanajman usulleri mektedir. Hububat, pamuk ve lerin sebebiyet verdikleri has-

Ankara 2 ( Yeni Asır ) -
Kabul edilen iş kanunuyle tat
bik sahasına girecek iş. yerle· 
rinin tesbitine Ağustos ayında 
başlanacakhr. Tespit edilecek 
mıntakalara iş müfettişleri gön
derilecektir. 

gösterilmiştir. Mısır ve patates ıslah istas- talıkları ve bunlardan korunma Muğlada 
Sergide teşhir edilmek üzere yonlarının çalışmalarının neti- çarelerini, tedavi usullerini gös- zeytincilik hazırlanan büyük tablolar, ka- leri, kuru iklimde ziraat usul- teren kolleksiyonlar ve tablo 

bartma haritalar grafiklerden lerinin değiştirilmesi sureriyle kolleksiyonları vücuda getiril- Muğlu, 1 (A,A) - Zeytinci-
her mahsulün 1935 senes"ndeki alınan muvaffakıyetli neticeler miştir. tik ilimizde gün geçtikçe inki-
vaziyetini göstermekle beraber sergide gösterilecektir. Memleketimizde bu kadar şaf etruektedir. Nisan başlan-
12 senelik vaziyetini de ko- Sergiye memleketin her ta- geniş manasiyle ilk defa açıla- gıcından Haziran on beşe ka

dar 130 bin delice zeytin ası-
layca mukayese etmek kabiJ rafından hububat ve meyva cak olan bu sergi bir buçuk 

lanmıştır. Aşı mevsiminden ev-
olacaktır. nümuneleri getirilmektedir. ay devam edecek ve Türk ve) geçen dikme zamanında 

Bundan başka Türkiyenin ik- Bunlardan muhafazası kabil ziraatçısmm her şubedeki iler- bütün il içinde 5300 zeytin 
limini ve iklimine göre ziraat olmıyanların tabii cesamette leyişini gösterecektir. agacı dikilmiştir . 
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Yunanistan kararını verdi Ke rıdi haline 01rakınca 

ithalat tahdit edilerek Leyla soluğunu bostancı 
ihtiyat temin · edilecek Demirin yanında aldı 

Atina, 1 (A.A) - Başbakan Metaksas kambiyo ihtiyatlarının 
mütemadiyen azalması yüzünden hükumetin ithalatı tahdide mec
bur kaldığını söylemiş ve demiştir ki: 

Şurasını unutmamalıyız ki, herkesçe malüm olan sebebler dola
yısile fakir düştük. Binaenaleyh sıkı bir asayiş usulü takibetme· 
miz ve paramızın istinat ettiği kambiyo ihtiyatlarımızı her vasıtaya 
müracaat ederek korumamız lizımdır. 

Atina, 1 (A.A) - Matbuatın istihbarına göre yeni listelerle 
azaltılan ithalatın kıymeti senevi 700 milyon drahmi raddesin
dedir. 

Japon harb bütçesi 750 milyon yendir 
Tokyo 2 (A.A)- Gelecek bütçede Japon ordusunun ihtiyaç

ları 750 milyon yen olarak tesbit edilmiıtir. Şimdiki bütçedeki 
tahsisat ise 175 milyondur. 

Bir taraftan başbakan ve Sn, Finans bakanları diğer taraftan 
kendi isteklerinin bütün diğer ulusal masraflara takdim edilme
sini ısrar eden militaristler arasında bir anlaşma hasıl olmuştur. 

nesinin ve kız kardeşinin göz· 
lerini gözetliyordu. Bu gözler 
şimdi büyük çalışkan ellere, 
mütevazı kır elbisesine, her 
günkü sağlam tahta boşlardan 

çıkmış yün şonsonlara dikilmiş
ti. Nihayet baron Lö Herta 
doğrudan doğruye Löransa hi
tab ederek: 

- Bayan buralı mı ? Diye 
sordu. 

O, en kötü vilayetli şivesile 
cevab verdi. 

- Hayır bayan Jura'da doğ
dum. 

Sonra gülümsedi, adi bir 
tavırla ilave etti: 

- Paris değil! 
Bayan Landolen tasdik etti! 
- Öyle! .. 
Kırmızılı dudaklar gülmemek 

için büzüldü, sonra zoraki bir 
' nezaket tavriyle : 

- Çoktan beri mi buralar
dasınız, bayan? 

Şimdi Löranı cevab veriyor, 
söylüyor, buradaki "sosyetett 
hakkında bitmez tükenmez iza· 

hat veriyor şimdiki münasebet
lerinden, bir vakıt Paristeki 
münasebetlerinden bahsediyor· 
du. Bayan Landlen ve kızı, 
eşek arıları gibi kadıncağıza 
dadanmış, onu nazikaue müs
tehzi sözlerle açılmağa teşvik 
ediyorlardı. Belli ki çok eğleni
yorlardı, Löransla alay ettikleri 
aşikirdı. Emmanüel, sanki ayak- 1 
larını vuruyormuş denecek ka
dar ani bir hareketle yerinden 
kalkarak: 

- Haydi Lörans! Bize bir 
şarkı söyler misiniz? Dedi. 

Duyduklarına artık tahammül 
edemiyordu. Annesi ve kız 
kardeşi olan bu iki kadının 
alaylarını sesin coşkun sdleri 
altında ezecekti. Pazar kon
serlerine çok devam ettikleri 
için bu sesten heyecan duy
masalar bile müthiş kudret ve 
nefasetini takdire mecbur ka
lacaklardı. Zaten Baron sene
lerden beri şarkı dersleri 
alıyordu. 

Delikanlı bu dakikada kıs-

Istanbul, 2 ( Yeni Asır - Telefonla ) - Bugün Kasımpaşada 
Ok meydanında bir kız kaçırma hadisesi oldu. On allı yaşla
rında çok güzel bir kız olan Leyla, ötedenberi gizlice seviştiği 
bostancı Demirle anlaşarak ona kaçmıştır. 

Kendilerinin anlattıklarına göre ikisi de birbirlerini çılgın bir 
aşkla seviyorlarmış.. Kız babası Lütfü, Demiri ve kızını takib 
ederek Demiri bapndan yaralamıtbr. 

Dantziğ fevkalade komiseri 
etti Edenle temas 

Cenevre, 2 (Ö.R) - Mit:etler cemiyetinin Dantziğ fevkalade 
komiseri Cenevreye gelmiş ve Dantziğ meselesi hakkında 
MiUetJer cemiyeti konseyı reisi Edenle ve Lehistan hariciye 
nazın Bekle görüımüş ve son hadiselerle alikadar olarak serbest 
ıehirdeki vaziyeti izah etmiştir. 

Konsey bu akşam saat 18,30 da gizli bir celse yaparak bu 
işin şimdiki devre ruznamesine alınıp alınmıyacağma karar 
verecektir. 

kançlığını, yalnız kendine mün
hasır hakkı unutmuştu. Yalnız 
düşünüyordu: Hemen intikam! 

Piyanoda oturdu. Lörans 
kalkmıştı. Daha biraı eğlenmek 
hırsile iki Parisli kadın koltuk
larma gömOldüler ve gözlük
lerini gözlerine dayadılar ... 

..• Lörans söyliyor. Bu, 
Glükten bir iniltidir. Mazi gibi 
sade ve haşin bir inilti ve ilk 
çıkan notalar altında daha, Pa
risli kadmlaran çehresi taş ke
si.iyor, Kapalı gözleri, trojik 
çehreyi. açık ağzı görüyorlar. 
Bu ağızdan ses ihtişamı büyük 
saf dalgalar halinde fışkırıyor. 
Bu kadınlar, duygusuz bir ırk
tan olmala:ına rağmen, salonun 
camları gibi kemiklerinin ilik
lerinin titrediğini duymazlık 
edemiyorlar. Nihayet, bayan 
Landlen ellerini çırparak hay
kırıyor: 

- Fakat bn ses, Delna1 
Kız kardaş ise ayağa kalk· 

mıştır; ukala tavrile, büyük işa-
retlerle tekrar ediyor. 

- Delnadan bile çok eyi. 
Emmanüel, zafer ne~esile gü

lümsüyor. Nefesi kesilmiş olan 
Lörans soruyor : 

- Şu Delna da kim ? 
Emmanüel onu birlikte çeki-

yor, kısak bir sesle : 

- Bir şey değil... Bir şey 
değil... Sana anlatacağım ... An
latacağım ... 

Bu iki kadının söylediklerini 

duymaması için onunla ayrıca 

konuşuyor. 

Bu sırada baron Lö HerKi 
hayranlığını ifade ediyordu. 

- Fakat iki seneye varmaz 

operaya girer bu sesi.. 
Diğeri de - Öyle ya ... Onu 

hemen Parise götürmeli. 

Seslerinin hakikaten ha}'Tan

hk mı, yoksa hala biraz alay 

mı ihtiva ettiği pek iyi farke
dilemiyor. 

Emmanüel Loransı bileklerin· 
den tutarak devam ediyor: 

- Bitmtil! -
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Dallardan sesler: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kurd sürüleri 
• 1 ••••• 

İnsanların içinde; hemcinsini parçaladıktan sonra, birde oturup 
af.yetle yiyen bir (Yamyam) smıfı olduğunu işitmiştim. Hayvanlar 
arasında da böyle bir cins olduğunu duymamıştım. 
Meğer (Kurd) da hayvan yamyamı imiş. Bunu bana yabani 

hayvan avcılığıyla şöhret bulmuş bir arkadaşım anlattı: 
Kurdlar sürü halinde elele ve-rip av aramağa çıkarlarmış. Avin 

zorlusuna tesadüf adince müttehid bir cephe hafinde harekete 
geçerlermiş. Fakat bu ittifakm ömrü çok kısa olurmuş. Arka
daşlarından birinin bir tarafında kan görünce hepsi diş ve pençe 
birliğiyle bu yaralı arkadaştarma hücum ederler ve bir hamlede 
parçalarlarmış. 

Düşküne, yaralıya hücum adiliği yalmz kurdlarda mı? İnsanlar 
arasında böyleleri yok mu? Kaç servet, ikbal düşkünü hemcin
sinden şifa, arkadaşından vefa görmüştür? 

Sırtından geçinmediğimiz, varlığından istifade etmediğimiz, 
şerrinden korkmadığımız kaç kişiye faydamız dokunuyor? Kimi 
sayıyor; kimi seviyoruz 1 

Dedelerimizin [Düşenin dostu olmaz, hele düş te gör.];[Sırbn
daki gömleğe bile inanma.] sözleri kimbilir kaç acı tecrübenin 
mahsulüdür?. 

insanlarda kıymetin ölçüsü, erkekte servet ve ikbal dişide de 
hüsün olduktan sonra vay bunlardan mahrum olanların hn ine ... 

t'v.Il: ura 't c;: ı na. r 
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Rad·kal ar ·!s· 

Cenevre m ess-·...._
takv1iyeye karar ver 

''Beynelmilel vicdanın sesini 
Cenevrede tesbit edeceğiz.,, 

- Baş tarafı 1 na sa~'/ada -
birkaç gün sürecek, ekonomi 
hayatını altüst edecek ıslahat 

mıdır? bunu zannetmeyiz.Bilakis 
biz bu ıslahatta halk cephesini 
zafere ulaştıran sosyal adaleti te 
min iradesinin normal ve zaruri 
bir ifadesi olan bir siyaset gör
mekteyiz ve şunu zannedebiliriz 
ki eğer patronlar da bu sosyal 
siyasetin meşruluğunu anlamış 

olmasalardı, uzlaşmaya bu ka
dar m\ltemayil g5rünmiyecek-
lerdi. 

Hükümet erkanı, işçi sınıfını 
son grev esnasında muhafaza 
ettiği süküttan dolayı tebrik, 

fakat kanşıkhklara ve tahri
kata karıı da sakınmağa davet 
eder. 

Bundan sonra Daladier harici 
siyasetten bahsederek alkışlar 

arasında şu teminatta bulun
muştur: 

.. Milletler cemiyetioin ve kol
lektif emniyetin geçirdiği buh· 
ran Cenevre müessesesine olan 
inanımızı sarsmak şöyle dursun, 
bilakis onun nizamatını koru
mak için bizi iki kat teyakkuz 
ve gayrete sevketmelidir. 

"Cenevre, bizim için, biricik 
bir kürsü olarak kalıyor ki ora
da beynelmilel vicdanın sesi 
duyulabilir ve yine biricik kür
südür ki milletlerin sulh ira· 
deleri orada sarbestçe ifade 
olunabilir. 

"Bizim için kollektif emniyet 
sulhun biricik zımanı olarak 
kalmaktadır. Zira yalmz o ta
arruz niyetlerini cesaretsizliğe 

düşürebilir ve yine yalmz o 
küçük milletlerin tamamiyetini 
koruyabilir.,, 

Bundan sonra komünist par
tisinin memleketteki faaliyeti 
üzerinde bir münakaşa cereyan 
etmiş ve birçok hatipler söz 
almışlardır. Bu münakaşadan 
açıkça çıkan netice şudur: 

Radikal partisi icra komitesi 
halk cephesı programına ria· 
yet edilmesi ve keza demokrat 
hürriyetlerine karşı her tftrlil 
taarruzun ve Framıada Sovyet
lerce tesisine matuf her teşeb
büsün önüne geçilmesi niyetin
dedir. 

Daladier "nizamsızlık içinde 
mes'ud hiçbir şey yapılamıya

cağını" aöylediii zaman ıid
detle alkışlanmıı ve icra 
komitesi, Daladier'nin beyana-
bnı tasvip ve kabinedeki radi
kal nazırların hareketine itimad 
beyan eden ve partinin pro
gramına uygun olan sosyal ka
nunlann kabul ve tatbikini 
memnuniyetle kaydeyleyen bir 
karar sureti kabul etmiştir. 

Paris, 2 (Ö.R) - Sen vili
yeti (Paris mıntakası) umumi 
mec!is başkanhğma ikinci defa 
olarak reye müracaat netice
sinde komünist namzeti bir rey 
ekseriyetle intihap edilmiştir. 

•iiid~==--.__ ________ ...., __ ....., ____ _,_,_,_..._ ., 
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" Ben de öyle Sllbiha •• Ben de sizin, bir falAketln 
y şıyan kurbanı olarak burada senelerlnlzl 

öldUrdUğünüzU fark etmltlim ,, 

Hislerim hareketsiz '.kal • ış 
gibiydi. ihtiyarım haricinde 
onun yanma gittim. Bir ham· 
Jede vücudunu lrnllarım arasına 
aldım. Sıcak göğsü henüz so
ğumamıştı. Kalbinde harelrnt 
vaıdı. Şu halde tam zamanında 
yetişmiştim. 

Sabiha .. Ben o güne kadar 
biç bir kızla bu kadar yakın 
bulunmamıştım. Bu kadar sıcak 
ve hararetli bir göğüs kollanm 
arasında kalmamıştı. E bette ki 

ben de bir erkektim. Benim 
yüzümü görmemek için yolur u 
çeviren kızların neslinden bir 

tanesini bitkin bir şekilde de
nizin içinde yakaladıktan soma 
onu bol bol seyredecektim. 

Onun yüzü ne kadar da yu
muşa htı . Bakışları ne kadar se
rin, göğsü ne kadar da biçimli 

idi. Ancak bu sırada içerime 
bir tiksinme geldi. lnsanhğım· 
dan utandım. Erkeklik sruru· 

f'ENI ASIR 
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D~yll Herald gazete~inln tayyarecilik muhabiri Uzbaşı Norman Maka-
rnillan lngllterenln Akdenizdekl hakimiyeti elden bırakmaması için Kıbrıs 
ndasını hem tayyare hem de denizaltı gemllerl için bir askeri Us haline 
getl,.mesinl tevsiye ediyor. 

Çok şayanı di k~t olan bu makaleyi aynen veriyoruz: 
.................................................................................................................................... 

ltalya şimdi Habeşistanın 
harp şartlarından• çıkmış, ora
da sükün ve nizam kurarak 
bu üJkeyi sömürgeleştirmek 

şarlları içine girmiştir. Artık 
oraaaki harp kuvvetlerini ora
da yollar ve kasabalar kuracak 
kuvvetler haline getirmek za
manı gelmiştir. 

Fakat ltiaya, bu iş için harp 
kuvvetleri kadar büyük bir 
ordu bulundurmak ihtiyacında 
değildir. ltalyanların orada 
şimdiye kadar yabtıkları, şim
di de yapmakta oldukları hava 
karargahlara vasıtasiyle lngil
ternin Irakta yaptığı gibi bü
tün memleketi kontrol etmek 
imkanını ele alabilir. 

Italyanlar, bütün bava kuv
vetlerinin ancak, altıda birin
den daha azını Habeşistan 

macerasına tahsis etmişlerdir. 

Memleketi kontrol altında bu
lundurmak için ise bu kadar 
tayyare bulundurmağa bile lil
zum olmıyacakhr. 

Bundan dolayı ltalyanın bu
gün Habeşistanda bulundur
duğu askerler, otomobiller, 
toplar, tanklar ve sair harb 
malzemesi, arbk, başka yerler· 
de kullanılabilir. 

Oraya yığmış olduğu harb 
kuvvetleriyle bugün ltalya, Ak
denizin en kuvvetli devleti 
haline gelmiş bulunuyor. 

ltalyanın tam Akdenizin orta 
yerine düşen coğrafi ve stra
tejik vaziyetinin büyük bir 
ehemmiyeti vardır. Tayyareleri 
ve denizaltı gemileri ile ltalya, 
bugün Roma imparatorluğunun 

rum galebe çaldı. Bir zaaf da
kikasından istifadeyi hatırım
dan geçirdiğim için utandım. 

Bu sırada gözlerini açmıştı. 

O da tıbkı sizin gibi, Çirkin 
çehremden iğrenerek acı bir 
sayha koparm1şt1. O zamanlar 
bu gibi hallere llhşmadığım 
için daha çok tesir yapmıştı. 
Genç kızı denizin ortasmda 
bırakbğım zaman aklı başına 
geldi. Sahili çok uzakta gö
rünce: 

- Size dedi. Nasıl teşek
kür ecteceğimi bilmiyorum. 
Eğer yetişmeseydiniz ölecektim. 

Bu iyiliğinizi hayabmın son 
demine kadar unutamıyacağım. 

Görüyorsunuz değil mi Sa
biha.. Bunu söyliyen henüz on 
beş, on altı yaşında bir kızdı. 
Ve daha çocuk yaşında cemi
yete layık bir kız olduğunu 
ispat için ne kadar da ustalıkla 
riyayı meşkediyordu.Onu sahile 
bıraktıktan sonra kendi keıı-
dimi duymak, dinlemek ve biı1-
lerimi tat.fil etmek ibtivacınday• 

Kılmstan güzel bir göıünüş 

2000 yıl önce elinde bulundur
duğu geniş bir saha üzerinde 
hüküm ve nüfuz sahibi bulun
mak tadır. 

Taktik bakımından ltalya, 
Avrupada hiçbir devletten geri 
kalmıyan süratli bomba tayya
releriyle Akdenizin bir başın
deın öteki başına kadar her
hangi bir yere saldırabilecek 
bir kuvvettedir. ltalyan de· 
nizaltı gemileri sayıca bizim
kilerden fazladır. lskenderiye, 
Hayfa, Malta ve Cebelüttarık'ta 
bulunan lngiliz donanması bu 
suretle felce uğramış bir halde 
kalabilir. 

Kendisine karşı hazırlanmak 
zorunda bulunduğumuz ltalyan 
tehdidi karşısında biz, Kıbrıs 
adasını birinci sınıf tayyare ve 
deni2aJh gemileri üssü haline 
getirmek mecburiyetindeyiz. 

Kıbns adası, bir lngiliz ada
tndır. Orada dilediğimizi yapa• 
biliriz. Orada yapacağımız ka

rargahlar, ıstihkamlar, ve saire 
için biç kimse ile konuşmaya, 
muahedelere bağlanmağa mec
bur değiliz. 

Oraya aarfedeceğimiz para 
da, imparatorluğun bir parçası 
için sarfedileceğiaden yersiz 
olmaz. 

Orada ne mahalli bir hükü
met ne de büyük harb sonun
da kurulmuş bir manda vazi
yeti yoktur. 

Kıbrıs, Akdenizde ilçüncü en 
büyük adadır. Adanın uzunluğu 
145 mildir. En geniş yeri de 
60 mil kadardır. Sabh mesa
bası ise 3613 mil murabbaıdır. 

dım. O ne kadar da güzeldi. 
Parmaklarım arasına sevile

cek bir kuş yavrusu sıcaklığı 
ile yaslanan viicudu ne kadar 
da caıib ve inceydi. Onu da, 
benim gibi ayni T ann yarat
mış değil miydi. Tabiatın ona 
karşı gösterdiği cömerdlik 
bende neden bulunmıyorda. 
Ve ben neden bir Oran Go
tao kadar çirkin, o bir melek 
kadar masum ve inceydi. Ta
biatın, daha doğu,ta bana 
karşı uzathğı bu zal'm darbe 
elbette ki, beni sarsacak, ce
miyete isyan ettirecek ve beni 
bir ınüntekim yapacaktı. 

Çirkin Ahmed durmuştu. 
Adeta anlattıklar•ndan vazgeç· 
miş gibi bir durum takındı ve 
söyledi: 

- Beni aldattınız Sabiha .• 
- Neden Alınıed •. 
- Ben ne diye bunlan size 

anlatıyorum. Siz benim kimim 
o!uyorsunuz. Ben ki daima ka
dınlara düfaaan olmak, onlan 
hırpalamak İeia yarablmq bir 

iki sıra dağının arasında ba
tıdrm doğuya doğru uzanan bir 
ova vardır ki 60 mil kadar 
tutar. Bu ovanın genişliği 10 
ile 20 mil arasında değioir. 
Burada tayyare karargahları 

pekala kurulabilir. 
Şimalde ve cenupta bulunan 

arazinin dağlık tabiaatte bu
lunması, buralarda bomba taar
ruzundan masun yeraltı bir 
takım tayyare hangarları ya
pılabilmesine imkan verir. Bu .. 
raya lizımgeldiği kadar yiye
cek, yakacak, cephane vesaire 
biriktirebileceği gibi kAfi mik
darda asker ve subay da bom
ba ve gazdan masun sığınak

larda barmdarılabilir. 
Adanan kıyılarmda da de· 

nizalb üsleri ve her türlu taar
ruzdan masun tamirhaneler, 
yedek alet ve yakacak depo· 
ları yapılabilir. 

Bu suretle Kıbrıs adası, hem 
tayyare, hem de denizalb ge-
mileri için müstahkem bir mev
ki haline getirildikten ıonra 
arhk doğu Akdenizine hAkim 
bir hale gelir· ve bizim Okya-
nuslarla olan ticaret yolumuz 
emniyet altına girer. 

Bizim milli ve imparatorluk 
hayatımız böyle bir emniyet 
tedbiri almayı gerektirmekte· 
dir. Bundan dolayı biz, hiç bir 
vakit geçiktirmeksizin orada 
1000 yeni ve süratli tayyare 
alacak yer alb hangarları yap
mağa hemen başlamalıyız. lcab 
ederse bundan başka inşa ya
pılır ve tedbirler alınabilir. 

Bundan başka 50 denizaltı 
- Sonu 5 inci sahifede -

insanım. Bunlan anlatmakta ne 
mana vardı. 

- o~vam etmiyecek miaiııiz 
sözlerinize ? 

- Hayır .• 
- Bu karannız kat'i mi ? 
- Evet.. 
- Ben anlatmanız için rica 

edersem .. 
- Hangi aallbiyetle bayle 

bir fey yapacaksınız. 
Genç kadın, en 11cak balnı· 

Janndan birini Çirkin Ahmedin 
üzerinde gezdirdi. Bu &yle te
sirli bir bakıtb ki, Ahmet ih
tiyarı haricinde kendisinden 
geçerek konuşmıya başladı : 

- Sahi Sabiha, dedi. Siz 
çok güzel bir kadınsınız. Hat• 
ta güzelden de fazla.. Bir er· 
erkekten daha mert ve daha 
ceıurıunuz. Bir çok erkekler 
benimle konu~mıya tahammül 
edemezken, siz nasıl oluyor da 
bu k~~~r geniş bir ısrarla bu· 
na gmşıyorsunuz. 

- Ahmed .. Daha evvel de 
sö1lemiftim. Ben ıeni zannet-

•.•.••...•.......•.......... , .... 
Bayan bay~m ?! 
Dün ticarethanenin birinde 

açıkgöz ve tatlı dilli bir tex .. 
gihtar bir kadına birşeyler 
gösteriyor, beğendireceğim di
ye çalışıyordu. Bu Türk genç· 
liğinin tezgihtarhktaki iktida-
riyle alakadar oluyordum, bin 
dereden su getiriyor, eviriyor 
çeviriyor malını beğendirmeğe 
çalışıyordu. Dikkat ettim ara 
sıra bayan bay bu size çok 
yakışıyor evet bayan bayım 
diyordu. Bayan bay ne de
mek diye düşünüyordum, baktım 
bizim eski hanımefendinin öz 
Türkçesi bayan doğrudan doğ
ruya hamm bay da efendi, ba
yan bay mükemmelen bir ham::n 
efendi oluyordu. Tezgahdarın 
döktfığü tatlı dilleri beğendim, 
müşterisi bayanı memnun et
mek için yaptığı tevazuu be
ğendim, malını prezante edişini 
beğendim, fnkat aristokrasi 
kokan bayan bayı beğenmedim. 
Biz hanımı bayan diye tercüme 
etmedik. Beyi, efendiyi bay 
diye söylemedik, bizim öz Türk
çemizde demokrasi vardır, biz 
Türk ulusu imtiyazlı sınıf is
temiyoruz. 

Fatma kadın. Fatma hanım, 
Fatma hanım efendi, Fatma 
hamın efendi hazretlerini kal
dırdık, Türkiyede her kadın 
bayandır, hatta memleketinde 
madam, matmazel, Frav, Fröy-
layn olan başka milletlerin ka· 
dınlan da Türkiyede bayan 
olurken tezgahtarın mal sata· 
cağım diye Türkün bu Demok
ratik ruhunu gözetmemesini 
beğenmedim. Mağazadan çık
tım, yolda aklıma geldi, bu 
tezgahtar her kadına eski 
bc:anımefendi formülünü bayan 
bay diye tercüme ettiğine göre 
aceha beyefendiyi nasıl ifade 
edecek dedim. bay bay diye
cektir diye düşünüyorum. Ôz 
Türkçenie demokrat rubu bu 
işe müdahale edecektir. Ede
mezse tezkihdarlar bu yoldan 
yürüyecekler, bayan bay ile 
bay bay, eıki monıer ğibi ek
.zantrik bir yol tutturacaktır ... 

Hindenburg 
balonu 

Nevyork 2 (Ö.R)- Hinden· 
burg balonu Lakhursta varmış· 
tır. Seyahat 51 saat 59 dakika 
sürmüştür. Evvelki müddete 
göre rekor sekiz saat kırılmıı
tar. 

Sovyetlerin 
iç istikrazı 

Moskcwa, 2 (Ô.R) - Halk 
komi,erleri meclisi 20 senede 
tesviye edilmek üzere yüzde 
4 faizli 4 milyar Rublelik bir 
iç istikraz akdine karar ver
miştir. 

tiğin kadar çirkin bu1mıy0-
rum. Daha doğrusu seni başka 
türlü kaba! ediyorum. Seni 
g&rlir görmez Gadenceli ol
madajım, batta feci bir mace-
ranın kurbanı olarak buralara 
kadar sürüklendiğini anlamıt· 
tım. 

- Ben de öyle Sabiha •. Ben 
de sizin bir felaketin yaııyan 
kurbanı olarak buralarda miia
zevi bir hayat geçirdiğinizi fark 
etmiıtim. 

- Anhyamadım bundan bir 
ş~y Ahmed •• 

- Ben herşeyi biliyorum. 
- Müphem konuşuyorsun. 

Konuşmanda sarih ol •• Bildik
lerin nedir? 

- Hiç •. 
- Gizlersen gücenirim Ah-

met .. 
- Sabiha .. Siz de benim ka· 

dar, hatta benden biraz daha 
fazla bedbahtsınıı. Ben tabia
tın kötü bir hediyesi olarak şu 
köy yamacında, gecemi gündü· 
züme katarak çile çıkarıyorum. 

- St>na ıat -
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1 O Temmuz tarihinden eve 
Zecri tedbirlerin tedfin merasimi· yapılacak ve 

ltalya Avrupa işlerine müdahale edecektir 
Cenevre 2 ( Ö. R ) - Zecri vaziyette emniyetin ancak bir 

tedbirlerin ilgası için müşterek silah yarışile korunmakta oldu-
hareketi kararlaştırmak üzere ğunu ötede'! beri ilan etmiştir. 
arnava komisyonu pazartesi gü- AKiSLER 
nü toplanacaktır. Paris, 2 (Ö.R) - Gazeteler 

Cenevre 2 ( Ö. R ) - Mu- Blumun Milletler cemiyeti 
rahhasların beyanatı hakkında asambles:ndeki nutkunun çok 
diğer bazı tafsilat : eyi tesir yaptığını kaydediyor-

Avusturalya deleğesi Bruce !ar. "Temps,. diycr ki, Cenev· 
demiştir ki : Zecri tedbirler rede Blum, Eden, ve Lilvi-
hakkında efkarı umumiye ay- nof tarafından söylenilen nu-
rılmıştır. Bazıları muhafazasını, tuklardan şunu hatırda tut-
hazıları ilgasını istiyor. Fakat mak lazımdır ki paktın ta.wi-
hakikat şudur ki kuvvete kuv yesi lehinde bulunmuşlar ve 
veUe mukabeleye milletler ha- teblükeye karşı koyacak en 
.ıır olmadıkça zecri tedbirlerin pratik usul olarak mıntaka 
netice vermesi imkansızdır. paktları vasıtasiyle kollektif 
Şimdiki kararsızlıklara bir ça • emniyetin takviyesini teklif 
re aranmalıdır. etmişlerdir. Bununla beraber 

Danimarka dış işleri bakanı Asamblenin toplanmasına sebebiyet veren Arjantin murahhası Ouinazu unutmamak lazımdır ki mıntaka 
Munch, yedi bitaraf devletin ve Milletler cemiyeti umumi k4tibi Avenol paktları da hazan tatbiksiz ka-
fikrine tercüman olarak, de- ler tarafından ayni tarihte kal- fıkra üzerinde durulmaktadır. lır. Bunun bir misali F rann 
ıniştir ki: dırılmasına karar verecektir. Gazetelerin bildirdiklerine zararına ortaya çıkmış ve bir 

Ümidsizliğe düşmiyelim. Biz Bu tarih her halde 10 temmuz- göre şimdi Italya Montrö ve mıntaka paktı olan Lokarno 
bu dakikanın güçlükleri bub- dan sonraya kalmıyacaktır. Lokarno konferanslarına işti- muahedesinin bozulması şimdi~ 
randan çıkmak için bize yük- GAZETELERE GÖRE rak edecektir. Fakat dele- ye kadar müessir hiçbir hare-
sek bir gayret azını vermelidir. Roma, 2 (Ö.R) - Gazeteler gelerine vereceği direktifler kete yol açmamıştır. 

Holanda delegesi demiştir Blum, Eden ve Litvinofun nu- şimdiden tayin edilemez. Bu " Debats ., gazetesine göre 
ki: Dişlerimizi sıkarak işe ko- tuklarını hulasa olarak neşre- lngilt..ıre ve Fransa ile müna- Cenevrene hakiki mühim ka-
yulalım ve milletler cemiyetinin diyor ve mütalaa yürütüyorlar. se'1etlerinin inkişafına bağlı rarlar kolislerde, halkın gö-
tekrar kuvvetlenmesinden ümi- Bununlaberaber umumiyeti iti- olacaktır. Mussolinin dediği zünden ve kulağından uzak 
dimizi kesmiyelim. bariyle Blumun nutku iyi kar- gibi ltalya sulh için onlarla iş olarak verilmektedir ve bunla-

Cenevre 2 (Ö.R) - Zanne- şılanmakta ve ltalyan muhtıra- birliğine hazırdır. Silahsızlan- nn ne dereceye kadar iyi ka-
dildiğine göre irtibat komisyonu sının sulh işine hizmet edecek maya karşı da bir prensib iti- rarlar olduğu henüz belli de· 
.~!:~~! .. t.~~.~=~lerin bütün devlet- mahiyette olduğu hakkındaki razı yoktur. Zira ltalya şimdiki ğildir. 

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

V arşovada j Cenevre Kantonunun kararı 

Tren faciası ltalya gazetecileri hudud 
Varşova 2 (Ö.R) - Bu ak

şam bir tren yoldan çıkmış, 
bu esnada büyük bir kaza ol
muştur. Makinist ve müstahde
minden biri derhal ölmüşler; 
dört yolcu da ağır surette ya
ralanmışlardır. 

ti hak 
ınevzuu bahis mi? 

Cenevre, 2 (Ö.R)- Milletler 
cemiyeti asamblesinin teşkil 
edeceği komisyon zımnen Ha
beş ilhakının kabul meselesile 
de meşgul olacaktH'. 

Fransada 
ilk tahsil 

Paris, 2 ( Ö.R ) Fransız 
ınel:ı'usan meclisi ilk tahsil ya
şını 14 e kadar uzatan kanun 
layihasını kabul etmiştir. 

Yazan : Tok Dil 

- Güll Güll bana bak sev
gili Gül, bana ne padişahın eş
kıyaları söker, ne bilmem neninl 
anladın mı? Bana adiyle saniyle 
Katırcıoğlu derler. Tatlı kız, 

· onları bırak da sen beni nere
den tanıyorsun ki yadlanmadın? 
Kız kafasını geri atıb Katırcı
oğlunun ayın ışığıyla parlıyan 
gözlerine bakarak: 

- Ncrden mi? Adının, sanı-
tıının dünyayı tuttuğunu sen 
~ala bilmiyor musun? Brak 
ı::..feıniz, yalan laf etme bize. 

Katırcıoğlu kızı birdenbire 
kuca Sa (arından ö tü. 

harici edildiler 
Cenevre, 2 (A.A) - Cenevre kantonu hükumet konseyi ba

kanı Nicole dün akşam ltalyan gaııetecilerine derhal kanton 
sınırları dışına çıkmaları lazımgeldiğini teblig etmiştir. 

Bu tebliğ saat 22.30 da yapıldığı ve ltalyaya giden son tren 
saat 22.52 de hareket ettiğinden gazeteciler otellerine giderek 
bagı.jlarını hazırlamağa vakıt bulamamışlar ve Vane kantonu 
mevkilerinden biri olan Coppete otomobille gitmeğe karar ver
mişlerdir. 23.50 de hareket eden gazeteciler Brenedeki ltalyan 
elçisi, Cenevre ltalyan general konsolosu ve birçok arkadaşları 

tarafından teşyi edilmişlerdir. 
Milano, 2 (A.A) - Şimali Italyan gazetecileri, ltalyan gaze

tecilerinin Cenevrede maruz kaldıkları muamele hakkında çok 
şiddetli neşriyatta bulunmakta ve bu muameleyi protesto et
mektedirler. 

Torino' da çıkan Gaıetta Del Popolo ;Milletler Cemiyetinin ga· 
zetecilerin yakalanması gibi metodlarla prestijini kuvvetlendire
ceğini ve Avrupa işbirliğini temin edeceğini sanmamalıdır. Bıı 
hadise Milletler Cemiyetinin reforma muhtaç olduğunu isbat 
eden yeni bir delildir. 

Tefrika No: 21 

içinden gelen coşkun bir ses: 
- Nefsini köreltl diye emr

ederken bu, irade ile kızı tu
tub sesini değiştirerek: 

- Kız senin nişanlın var mı? 
- Yari 
- Kim? 
- Sen bilmezsin, köyümü-

zün bir delikanlısı! 
- Al kız adını söyle? 
- Bilmezsin Efemi fukara· 

nın birisi, emme görsen ne de
likanlıl 

- Sen onu seviyor musun? 
Gül, ba2rını açarak: 

- Aha onun kara sevdası 
buraındal 

- O da seni seviyor mu? 
- Deli olub da divane ol-

madığı kalıyor! 

- Neden evlenmiyorsunuz? 
A kızt 

Kız başını eğdi ve göğsünü 
geçirdi. 

- Parası yok, paramız yok! 
- Neden? 

- Biriktiremedik biriktirdik· 
!erimizi müslüman ıiavurları eli
mizden al~ı, yor yoksul bıraktı. 

Katırcıoglu, geniş bağrına 
kahırlı bir nefes doldurarak: 

Amerikanın 
Hava limanları 
Nevyork, 2 (Ö.R)- Askeri 

makamlar memleketin şimali 
garbisinde yeni 7 hava limanı 
inşasına başlamışlardır. 

Fransa 
HUkOmetınln kararı 

Cenevre, 2 (Ö.R) - Fransız 
delegasyon mehafili, Cibuti -
Adis-Abeba demiryolu üzerin
den ltalyanların mühimmat ve 
asker geçirmelerine Fransa hü
kumetinin müsaade vermediğini 
teyid etmektedirler. 

Baldvin Londrada 
Londra, 2 (Ô.R) - Başvekil 

akşam üzeri Londraya geldi. 
Avam kamarasına, bir meb'us 
tarafından Almanyanın bava 
kuvvetlerinin artırılması hak
kındaki istizaha cevab vere-
çektir. 

- Ahi diye haykırdı.. Ve 
kızın elini şiddetle çıkıb sallı
yarak: 

- Kız dedi sen benim kız 
kardeşim oll Köyünün adını 
ver. kendi sülaleniz;n adını ver, 
nişanlının da adını ... Beş gün 
sonra size kırk kese akçe gön
der~ceğim, düğününüzü de pa
rayı getıren adamıma haber ver 
efelerimle düğününde ben oyun 
oynıyacağım .. Şimdi söyle seni 
Beni götür o değirmene kadar, 
göster karşıdan çekil git.. Ba
kalım hangi muhannetler çök
müş yine Bursa ovasına .. 

Katırcıoğlu kızdan cevab 
beklemeden elinin iki parma
ğını ağzına sokub dehşetli bir 
ıslık çaldı. Çok geçmedi, Nilü
ferin bu yayılmış çayını şapır
datıb, iki tarafına sıçratarak 
gelen atı; forklıyarak Katırcı
oğlunun koluna burnunu sürttü. 

. . . . . 
Katırcıoğlu, Demir Deli

nin tek ocaklı değirmen kapı-

~anne a 

lugiltereyl yeniden hazırlamak iazım 

ıbrıs ve 
-- Baştarafı .J ü11tü say/ada -

gemisi için betondan mahfuz 
yerler de yapılması lazımdır. 

Bir defa Kıbrısta bu vaziye
ti sağladıktan sonra artık In
giliz ticareti büyük bir sulh ve 
emniyet içine girecek ve doğu 
Akdenizinde olduğu gibi Mal
ta ile Cebelüttarık arasında da 
hakimiyeti, eskiden olduğu 

gibi, garanti altına alınabile
cektir. 

Eğer Kıbrısta en modern 
tayyareler bulunduracak olur
sak, o zaman elde edeceğimiz 
neticeler çok daha eyi oia
caktır. 

Bugün birleşik Amerik&da 
bulunan en yeni tayyareler, 
saatte 260 milden daha fazla 
bir suretle uçmakta, 3000 mi!
Jik bir seferi hiç duraklamak· 
sızın yapmakta ve aşağı yuka
rı 2500 kilo ağırlığında homba 
taşıyabilmektedir. 

Biz, bu tertib tayyareleri 
Kıbrısta bulundurmak suretile 
lnğilterenin cenub sahillerinden 
Kıbrısa kadar bütün akdeniz 
limanlarını kendi hükmümüz al
tında tutabiliriz. 

Bundan başka gene Kıbrııta 
kuracağımız denizaltı üssü sa
yesinde Akdenizde bir asırlık 
ilk defa hava ve denizaltı kuv
vetleri tarafından elimizden 
alınmış olan ticaret yolu da ge
ne bize dönecektir. 

Bu yol, imparatorluk için 
can alacak bir yoldur. 
Fakat Kıbrıs'ı bu hale ge
tirmek sayesinde biz, hem 
ana vatanda, hem de denizler 

kdeni 
ötesinde bulunan vatandaş!arı
mızı her türlü tehlikeden koru
yabiliriz. 

Yalnız bu işe, vakit geçir
meksizin girişmemiz h1zımdır. 

Benim ileriye sürdüğüm tek
lif, biç şüphesiz, birçok mas
rafları İcab ettirecektir. ihtimal 
ki bu iş için 15 milyon lngiliz 
lirası gidecektir. 

Fakat Ingiliz kamoyu eğer 
ticaret yolumuzu tahditten kur· 
tarmak, ıiünya üzerinde sarsı 
lan prestijimizi yerine getirmek 
ve her gün biraz düşen ticar !

tim izi yükseltmek ve artan İş· 
sizliği azaltmak istiyor~a, bu 
masrafa göğüs gern:elidir. 

Eğer bunu yapmazsak istik
bale emniyeti~ bakamayız. im
paratorluk tarihimizde ilk defa 
olarak kendimizi müdafaa hu
susunda zayıf davranıyoruz. 

Bizim gibi büyük bir millet, 
yabancı kuvvetlerinin dikta'sı 

altında yaşamak ve bunun iç:n 
laz1111gelen her tedbiri almak 
zaruretindedir. 

Evelce bizim en kuvvetli 
muhabere ve muvasala yolu· 
muz Akdenizden geçiyordu. 
Şimdi ise orası en zayıf tara· 
fımız haline gelmiştir. 

Eğer Nelson sağ olsaydı, cı 
zaman bize bu yolun her za
mankinden fazla ehemmiyet 
kazanmış oldugunu söylerdi. 
Burası kuvvetlendirilmelidir. 

Bu da eğer Kıbrıs adası Ak· 
deniz hava ve denizaltı kuv· 
vetlerimiz için kuvvetli bir üı 
haline getirilerek sağlanabilir. 

Türkmenistan dil Moskova - Volga 
kurultayı kanalı 

Aşkabad' da toplanarak Türk
men alfabesini, vazı tarzını ve 
ayni zamanda sosyal ve teknik 
terimleri tam surette tesbit 
eden birinci Türkmen dil ku
rultayı işlerini bitirerek dağıl
mıştır. 

Kurultay, ayni zamanda kla
sik dünya edebiyat şaheserleri
nin Türkmenceye tercemesi iş
lerinin genişletilme~i hususunda 
da müfid kararlar almıştır. 

Kurultayın bu toplantısına, 
yeni alfabe merkezi komitesi· 
nin geniş faaliyeti tekaddüm 
etmiştir. 

Ayrıca sekiz ilim heyeti de, 
Türkmenistanın her tarafını 
dolaşarak şehir ve köylerde 
kullanılmakta olan bugünkü 
yaşayan dil hakkında ted
kikler yapmış ve bu ted
kikler neticesini üç kitap 
halinde neşretmiştir. Bu kitap
lardan biri, "Türkmen lisanı 
fonetiki,.ne, diğeri de "Türk
men dili diyalektleri ,. ne aid 
bulunmaktadır. Üçüncü kitab 
ise "Ekonomik ve sosyal te
rimler lfıgatı,,dır. 

sına bir tekme vurdu: 
- Heyyyl canlı kalmadı mı 

içinizde, açın kapıyı! 
Diye haykırdı.. Belindeki 

yampıri kamanın kabzesi elin
de, kapıya bir tekme daha 
vurdu, kapı cayırrrl diye arka
sına devrilirken içeriden bir 
velvele uyandı: 

- Heyyy! kim o? Kimmiş 
o?! kapı kıran! canına kıyan! 
haykırışı velvelenin üstünde bir 

ses dalgalandırırken; Katırcı· 
oğlu zeytin yağı kandililiyle ölü 
türbesine benziyen değirmene 
çoktan girmişti. Kapının biraz 
ilerisinde: 

- Kim olacak, kahpenin 
dölleri! Katırcıoğlu dedikleriyim 
beni diye değirmenin gürültü
snü fısıltı yapacak bir gürle
yişle gürledi .• 

Fakat .. 
Fakat bu gürleyişin arkası, 

beklediği gibi olmadı. Yirmi 
otuz adım öteden tüysüz, tü
mürsüz bir genç Efe; kollarını 
havaya açarak uçacakmış gibi 

I.foskova - Volga kanalı üze

rindeki inşaat bir çok yerler· 
de nihayete ermek üzeredir. 

Bu kanalla alakadar inşaatın 

en mükemmel ve en güzelle• 
rinden biri olan 160 metrelik 

demirden ve betondan tünelin 
inşası bitmiş, şimdi döşeııme

sine ve tezyinine başlanmıştır. 

Tünel, renkli granit ve merme
lerle örtülecek ve elektrikle 
aydınlatılacaktır. 

Kanal üzerindeki kapalı bend 
üstünden geçecek 120 metrelik 
demiryolu köprüsü de bitiril
miştir. 

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

17.7' Kiralık otel (/fl 

Hükumet karşısındaki "Ev· 
liya zade oteli,. eşyasiyle 
birlikte kiraya verilecektir. 
Talip olanların içindeki 
hatip Hüseyine müracaat 
eylemeleri. 

3-6 S.15) (1361) 
'///////////////////,?,<;r.,r. , 

Katırcıoğluna doğru koştu, ba
ğırdı: 

- Katırcıoğlu, ahi yiğit Efel 
Ben seni diyar diyar aramağa 
gelen Haydaroğluyum. 

Diye birdenbire Katırcıoğ· 
!una sarıldı. Katırcıoğlu; bağ· 

rıoa bağrı gelen genci tutarak: 

- Uulan dur be! Anlat da, 
ben de bileyim. Sen necisin?. 
Ne dimeye buralara geldin, 

hangi it seni buralara tahsile 
saldı. Ciğerini koparacağın 
köylünün kılına dokunursan 
alinıallah karşında ciğerini ke
paracak Katırcıoğlu var .. 

Haydaroğlu, Katırcığlunun 

elinden tutarak hızla kendine 
çekti, bir kahkaha attı: 

- Hadi be! çok lafın yeri 
değil, bana Haydaroğlu derler 
Efe, gözünü aç! Köylünün ci
ğerini koparacak adı.mm kan 
karin düşmanıyım, ne dimeye 
seni heriflerin heıiflerinden sa
nıyorsun beni.. Gel bre! gell 

- Bifmedı -
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Bu işte yanlış ık var 
Bir vilayetin kazalarında otomo

l1illere başka başka matrahla 
vergi tarholunabilir mi ? 

Akhisar, (Özel) - Burada 
teksi otomobilleri faaliyetlerini 
kesmişlerdir. Buna sebeb ola
rak vergi meselesi ileri sürül
mektedir. 

ı . 

Şarbay Işık 

Söylediklerine göre, otomo
bilciler, maliye dairesince ken
dilerine tarholunan kazanç ver
gisinin ağırlığından şikayetçi
dirler. Vergi miktarının Manisa 
ve Kırkağaç gibi yakın ve 
komşu kasabaların matrahından 
bir misil fazla olduğunu ileri 
süren otomobil sahipleri, bu 
parayı veremiyeceklerini bildi
rerek makinelerini hanlara çek
mişlerdir. 

Bununla beraber bazı oto
mobilciler, otomobillerinin kay
dını Akhisar belediyesinden 
sildirerek Kırkağaç belediye
ıine kaydettirmişler ve ora 
maliyesince tarholunacak ver
giyi ödeyerek çahşmağa baş
lamışlardır. 
Tütün hareketlerinin başladığı 

şu günlerde zaten sayısı mah
dut olan diğer makinelerin de 
işlerine devam edebilmeleri 
için bu çareye başvuracakları 

sezilmektedir. Bir vilayet da
hilindeki kazalarda ayrı ayrı 

vergi tahakkuhatı her halde 
mahalli hatalardan doğmakta-

Sarayköy 
arasındaki 

dır. Manisa defterdarlığının 
dikkat gözünü çekmekle bu 
işin düzeleceğini ümid ederiz. 

HALiL BUCAKLI 
Akhisar, (Özel) - Trakya 

genel müfettişlik yazı işleri 
müdürlüğünden şehrimiz kay
makamlığına atanmış olan Halil 
Bucaklı gelmiş ve vazifesine 
başlamıştır. 

BELEDiYE F AALIYETl 
Akhisar, ( Yeni Asır ) -

Manisa Vilayeti hususi hesab-
lar idaresine Nafıa Bakanlığın
dan bir mikdar yardım temin 
eylemek maksadile geçende 
ilbay Murad Germen'in baş
kanlığı altınd?ı Ankara'ya gi
derek dönmüş olan heyetin 
arasında Şarbayımız Nüzhet 
Işık da bulunmakta idi. Şarbay 
Bu seyahat esnasında belediye 
işleri etrafında istifadeli bazı 
temaslar yapmıştır. Bunlar ara· 
sında, Akhisar'da mevcud me
teroloji tesisatını kullanacak 
olan mutahassıs memurun ya
kında Akhisarımıza gönderil· 
mesini temin eylemiştir. 

Belediyenin çalışmalarında 
bugünlerde yine bir sürat gö· 
rülmektedir. istasyon caddesi
nin parkelenmesine başlanmı~ 
tır. Mahallat arasında ve çar-
şının bazı yerlerinde kanalizas
yon inşaatı ile cadde ve sokak
ların tesviyesine de ehemmiyet 
verilmektedir. 

Parke taşı ihtiyacı da bu 
cıvarda bulunan bir nevi yumu
şak taştan temin edilmiştir. 
Belediye bu suretle taşın behe
rini beş kuruşa mal eylemek
tedir. 

Belediye bu işleri mütevaıi 
bir bütçe ile başarmak mevki-
inde olrluğunu da göz önünde 
tutarak sarfiyat işlerinde müm
kün olduğu kadar tasarrufa ri· 
ayetkar bulunmaktadır. 

ile Nazilli 
yağmurlar 

Kuyucak deresi yatağını değiştirmiş 
bir tüneli taşlarla tıkamıştır 

··-·-·· . Sarayköy - Nazilli arasındaki 
şiddetli yağmurların yapbğı 

tahribat yüzünden posta tren
lerinin inkıtaa uğradığını yaz
mıştık. Edindiğimiz mütemmim 
malümata göre tufan· şeklin
deki yaimur 29/30 Haziran 
gece yarısından sonra başlamış 
Vt! Kuyucak istasyonu ile Hor
sunlu istasyonu arasında şid

detli seller husule getirerek 
Kuyucak deres' yatağını kami
len taş ve ankaz ile doldurmuş 
ve seller hat üzerindeki tuoel 
üzerinden aşmışbr. 
Yağmur istasyonla tunel ara

sındaki yoUarı bozduktan 
sonra tuneli ağzma kadar taş 
ve çakıllarla doldurduğundan 
bunlar tunel içinde bir beton 
tabakası husule getirmıştir. Bu 
yüzden isleyeıniycn katarlar 30 

mizlendiktcn sonra katarlar 
muntazamen işliyeceklerdir. Bu 
da ancak üç dört günden ev
vel bitmiyecektir. 

Nazilli ( Özel ) - Bu defa 
yağan şiddetli ve sağnak ha
lindeki yağmurlar Kuyucak ve 
Horsunlu civarında bulunan .bil-
cümle mezruata zarar vermiştir. 
Pamuk tarlaları - ki müstahsil 
buna bel bağlıyordu - mühim 
hasarata uğramıştır. 

Sair hububat ve bahçeler
deki sebıeler de ele alınmıya• 
cak bir hale gelmiştir. 
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~ Borsa llaherleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satlşlar 
~ 

Uz Um 
haziran günü yalnız lzmirden Çu. Alıcı Fiat 
Nazilliye ve DenizlidenSaraykö~ 34 S Süfeymano 9 50 11 50 

7 75 7 75 ye kadar gidebilmişlerdir. 1 28 Alyoti bi. 
Temmuz günü yolun mühim bir . 62 Yek ün 
kısmı temizlenmiş olduğundan 518807 Eski satış 
dün seyehat eden yolcular Ku- 518869 uumi satış 
yucukte aktarma suretiJe yol- Zahire 
)arına devam edebilmişlerdir. 
Katarlara yalnız bağaj eşyasi
le yolcu alınmakta, seyri seri 
ve seyri hafif eşya, aktarma 
müşkilatından dolayı, kabul 
olunmamaktadır. Demiryolu mü
hendisleri geceli gündüzlü sel 
yerinde çalışmaktadırlar. Tune
iio içindeki !a.s 'c an kaz le-

Çu. Cinsi Fiat 
100 Arpa 3 50 3 50 
287 Bakla 4 375 · 4 375 

49 balye pamuk43 43 
60 K palaıuul 600 700 
Bugün şube kitabetine not 

ettirilen \ ' C henüz viziet edil
memi.ş olan pamuk satışları: 
] 50 balve pamuk43 25 43 50 

ADLiYE KORiDORUNDA: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ir bar hidises· 
içki ücretini ampul vererek ödiyen 

Jozef muhakeme ediliyor 
ikinci sulh ceza mahkeme

sinde, dünden itibaren alakalı 
bir davanın muhakemesi görül
mektedir. Bu davanın mevzuu 
şudur: 

Bundan bir müddet evvel, 
Turkuvaz barına genç bir de
likanlı devama başlıyor. Ve 
her gece bir artistle görüşüyor. 

ilk geceleri epeyce para 
veren bu delikanlı; çeşmenin 

suyunun kesildiğini anlayınca; 

barın garsonu izzete: 
- Ben elektrik levazımı ile 

iştigal eden bir tüccarım.. Si
zin müessesenizin hertürlü elek
trik levazımını temin edebili
rim. Patronunuzla bir görüşü
nüz, muvafakat ettiği takdirde 
emirlerine amadeyim!... 

Diyor. 
Garson, patrooile görüşüyor 

ve muvafakat cevabı alıyor. 

Budan sonra T urkuvaz baı ının 
ampul ihtiyacını temin etmeğe 
başlıyor. 

Fakat meselenin dikkata 
değer olan kısmı büsbütün 
başkadır. Yakışıklı olan bu 
delikanlı yedi senedenberi Bur
la Biraderler ticarethanesinde 
çalışan jozef Alberto adında 
biridir. Jozef Alberto, nasılsa 

Turkuvaz barına dadanmış ve 
bir artistle samimi surette gö
rüşmeğe başlamıştır. 

Jozef alb ay kadar bu 
bara devam etmit ve birkaç 
gece istisna edilirse konsomas
yon parası olarak hiç bir şey 
vermemiştir. 

iddiaya göre jozef çalıştığı 
Burla biraderler ticarethane
sinden yüzlerce ampulü bir 
bavul içerisine yerleştiriyor ve 
bu bavulu postahane binasının 
bir köşesine bırakıyor bir baş
kası da bavulu yakaladığı gibi 
Turkuvaz barına götürüyor. 
Tabii bunlar barda ihtiyaç bi-
aıl oldukça kullanılıyor. Fakat 
bu hırsızlıktan, Burla birader
ler ticarethanesinin haberi ol
mıyor. 

Günün birinde Bourla bira
derler ticarethanesine bir ih
bar yapılıyor: 

- Ticarethanenizde çalışan 
Jozef Alberto her gece Türku
vaza geliyor, eğleniyor, vaziyeti 
calibi dikkattır haberiniz olsun 
deniyor. 

Bundan sonra tetkikata giri
şen mezkur ticarethane, 900 
ampulun noksan olduğunu ve 
bunlann Jozef tarafından aşı
rıldığını anhyarak işi rasmen 
.zabıtaya haber veriyor. Ve Jo
zef de yakalanıyor. 

Jozef aşırdığı bu ambulleri, 
bar sahiplerine yaptığı ve borç
landığı masrafa karşılık olmak 
üzere verdiği için bar sahip
leri de hırsızlık bir malı bilerek 
aldıkları iddiasiyle bunlar da 
suçlu olarak mehkemeye sev
kediliyor. 

Bu davanın duruşmasına dün 
başlanıldı. Suçlulardan ve bar 
sahiplerinden Ihsan ifadesinde: 

- Bu delikanlıy1 son gün
lerde tanıdJm. Güya bu zat iz
mir belediyesine ampul ver
miş te bir miktarı elinde kal
mış.. işte bu kalan miktannı 

bize vermiştir amma denildiği 
gibi 900 kadar değil ancak 
150 adetten ibarettir. 

Sonra bir defa s~çlunun kı
lığına kıyafetine bakınız. Bunun 
hırsızlık bir mal satacağına ka
naat getirebilir misiniz ? De .. 
miştir. 

Garson I:ızet de demiştir ki: 
- · Bu delikanlının bize ve 

borcuna mukabil verdiği 150 
ampuldur. Biz kendisinden hır
sız malı almadık. 

Suçlu Jozef ise çalışbğı tica
rethaneden bu ampulları nasıl 

alıp öavula yerleştirdiğini ve 
garson izzetin postahane kö
~esine gelip bavulu nasıl alıp 
götürdüğünü anlatmışhr. 

Mahkeme hadisede adı geçen 
arfo;tin lstanbul ve Adana 
tal'.rJlarına gittiğini ogren
m~'J ve ifadesinin alınması için 
Beyoğlu Sulh ceza mahkeme
sile Adana ceza hakimliğine 

talimat yazılmastna karar ver
miştir. Muhakeme 7 Eylülde 
görülecektir. 

Berlin piyasasında 
ihracat mahsullerimizin son hafta 

içindeki satışı iyidir 
ihracat mahsullerimizin Al

manya piyasalarındaki son haf
ta vaziyeti hakkında Berlin 
Türk ticaret odası tarafından 
hazırlanan bir rapor şehrimiz
deki alakadarlara gelmiştir. 
Bu raporun ehemmiyetli taraf
larını yazıyoruz: 

UMUMi VAZIYET 
Balkanlarda bir seyahate 

çıkan Almanya ·iktisat nazırı 
vıe Ravşbank reisi doktor Şaht 
Belgrad, Atina, Sofya ve Bu
dapeşteyi dolaşarak dönmüştür. 

Doktor Şaht dört devlet 
makamlarile ticari görüşmeler 
yapmıştır. 

Doktor Şaht geçtiği yerlerde 
matbuat mümessillerini kabul 
ederek seyahatinin maksadı ve 
bilhassa Almanyanın iktısat si
yaseti hakkmda beyanatta bu
lunarak Arsıulusal kapitalistli
ğin kendini bizzat yıktığını, 
Versay muahedesinin milletler 
arasındaki iktısadi münasebet· 
!eri parçaladığını ve bundan 
dolayı Almanyanın kendini ik
tısadi kuvvetlerine istinad et
mek mecburiyetinde bulun· 
duğun söylemiş ve demiştir ki: 

- _Ödeye~ileceğimizin ve 
kulJanacağımızın fevkinde mü
bayaalta bulunamayız. Müba-

yaahmızı da ancak müşterileri
mizden yapabileceğiz. Tekmil 
dostluklarımıza rağmen nakil 
tediyeler için vesaitimiz yoktur. 
Vasıtalarımız yaJnız ibracabmız
dır. Binanaleyh bize mal sat-
mak istiyenlerinde bizden mal 
almaları iktisadi bir mecbu
riyettir. 

KURU ÜZÜM 
Hamburg kuru meyva piya

sasında üzümlerde bu hafta 
mühim değişiklik ve yenilik 
olmamıştır. Ancak muameleler 
bir hafta evvelkine nazaran 
daha fazladır. Fakat buna rağ
men fiatlar üzerinde yükseliş 
yoktur. Yeni mahsul üzerinden 
muamelelere devam edilmiştir. 
Bu malların fiatları da aşağı 
yukarı geçen haftaki gibidir. 
lzmir ihracatçıları eski mah
sulden 7 • 11 numara üzümler 
için yüz kilo başına derhal 
yükleme ş.artile. 12,75 - 18 lira 
teklif etmışlerdır. 

Yeni sene mahsulünden ey
lfıl ve ilk teşrin vadeli yükle
meler içi~ . yüz kiJo başına 7 
numara ıçın 12.5 lira, 8 nu
mara için 13.S lira 9 numara . ' 
için 14.5 lıra, 10 numara için 
17 .5 lira ve 11 numara için 
19.5 lira teklif etınişlerdir. 

Bu fiatler üıerioden mühim 
satışlar olmuştur. 

lzmir JJJallaranın 11 nwnara-

Çoban Isın il Seyfiddini 
gra tüf engiyle öJdürdü 

Çoban önce inkar etti, sonra 
her şeyi anlattı ... 

Çeşmenin Alaçatı nahiye
sinde Ker~myan köyünde Mazı 
mevkiinde vukubulan bir cina· 
yetin faili muhakeme edilmek 
üzere şehrimiz ağırceza mah
kemesine getirilmiştir. Çeşme 

müstantikliği, suçlu Bulgaris
tanlı çoban lsmailin Türk ceza 
kanununun 450 nci maddesi 
mucibince ölüm cezası ile ce
zalandmlmak için muhakeme 
edilmesini istemiştir. Tahkikat 
evrakına göre cinayet şöyle 
olmuştur. 

Keremyan köyünde Ahmet 
oğlu çoban Seyfiddin adında 
bir sığırtmaç köy bayvanlarHıı 

dağlarda otlatmaktadır . ih-
tiyar olan Seyfiddin bir 
gün Bulgaristanlı Ismail'in 
koyon otlattığı mer'aya köy 
hayvanlarını götürmüş ve 
otlatmağa başlamıştır. Arala
rında bu yüzden kavga çık
mıştır. 

lsmail akıam üzeri köye dö
nünce yanında çalışbğı Şerife 
aralannda geçen kavgayı an
latmış ve: 

- Beni döğecekti birşey 
yapmadım. Yarın hayvanları 
yine bizim mer'aya getirirse 
ne yapayım, diye sormuştur. 

Şerif te: 
- Koca dağlara çıkamadı

nız mı. Meramız geniştir. Bir 
tarafında sen, bir tarafında da 
Seyfiddin hayvanları otlabrsı
nız, demiştir. 

Ertesi gün lsmail, Şerifin 
hayvanlarını alarak tekrar ot
latmağa götilrmüştür. Akşam 

üzeri hayvanları geri getirmişse 
de Seyf ettınin otlatmağa götür
düğü hayvanlar gelmemiş ev Sey 
fettin de dönmemiştir. Köy hay
vanlarından bazıları başı boş 
olarak ötede beride dolaşırken 
görülmüş, kliy muhtarı, Şerifin 
çobanı lsmaiJi muhtar odasına 
çağırıb orada bulunan jandar
maya teslim etmiş ve tahki
kata başlanmıştır. Çoban Is
mail, evveli inkar etmişse de 
sıkı bir isticvab neticesinde 
Seyfeddini öldürdüğünü itiraf 
etmiştir. 

Tahkikata göre lsmai), mer
ada Seyf eddinin gelmesini bek
lemiş, hayvanlarla gelince birtaş 
yığını üzerinde durduğu esnada 
arkasından gra tüf eğile 20 metre 
uzaktan ateş ederek öldürmüş 
ve vak'ayı hiç kimseye haber 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lısı ayarında itibar edilen Iran 
üzümleri ise yine ithalatçılar 
tarafından yüz kilo başına Joko 
Hamburg ve ardiye de teslim 
şartiyle 30 Marka teklif edil
miştir. 

incir: 1935 mahsulü üzerin
den muameleler mahdud olmuş
tur. Fiatlann düşük olduğu bil
diriliyor. Yeni rekolte incirle
rinden muamelelerin de bu 
hafta fazla olmadığı haber ve
riliyor. 

Eski mahsul piyasasının gev
şekliği tesiriyle ithalatçıların 
incir üzerinden mühim işlerden 
çekindikleri tahmin edilmek
tedir. lzmirden 1936 rekoltesi 
için alınan tekliflerde ekstrisma 
Cenevin naturel inciri için yüz 
kilo başına sif Hamburg 9 lira 
istenmiştir. Kilosu 60-63 tane
lik empriyal mal 10,5 lira, ki
losu 55 - 57 tanelik Süperiyör 
empriyal incir için 12,25 lira 
ve 52-55 tanelik Osles emriyal 
incir için 13,5 lira teklif edil
miştir. 

vermemiştir. 

Ismail diyor ki: 
- Evvela kavgaya Seyfiddin 

başladı. Hatta elimden tüfengi 
aldt. Ben de korkutmak kas
dile bir el ateş ettim. Vurmak 
istemiyordum, fakat vuruldu. 
Anama sövdü ve bana çok 
fena sözler söyledi. 

Seyfeddinin ihtiyar bir adam 
olduğu, batta belindeki bıça

ğının kınısı içinde bulunduğu 

görülmüştür. Arkadan ve kol
tuğu altından yaralandıktan 

sonra 80 adım kadar kaçbğı 
ve sonra düşüb öldüğü anla
şılmıştır. lsmailin muhakeme
sine bugünlerde şehrimiz ağır
cezasında başlanacaktır. 

Müzayede ile fev
kalade büyük satış 

5 temmuz pazar günü sabah
leyin saat 10 da, birinci kor
don Al~ancak vapur iskelesi 
karşısında 332 numaralı hanede 
lzmirde maruf iki ecnebi aile
sine aid fevkalade lüks ve na· 
dide mobilyeleri müzayede su
retiyle satılacaktır. 

Amerikan biçimi kristal camlı 
yazıhane, doktorlar için camlı 
alatı cerrahiye dolapları, em
salsiz dosya dolabı kütüphane. 
Remington marka yazı maki
nesi, lüks cevizden mamul ay
nalı büfe, kontre büfe, kare ve 
müstatil yemek masaları 6 aded 
maruken iskemle, yeni bir hal
de emsalsiz A. Gvand markalı 
Alman piyanosu ve taburesi. 
Fevkalade kıymetli maroken 
kanape ve iki ko]tuk, lzmirde 
emJali bulunmıyan sedefle işle
meli 9 parça şark oda takımı, 
9 aynalı emsalsız kabine, çok 
kıymetli senede bir defa kuru
lur saat, yatak odası takımlan, 
tek çift kapılı aynalı dolaplar, 
tuvalet ve komodinoları, şifun
yerah dolaplar. Bronz ikişer 

kişilik Avrupa mamulatından 
iki aded karyola ma somya, 
ayrıca bir buçuk ve iki kişilik 

kesme sarı ve nikel karyolalar 
ve cibinlik, biri sekiz diğeri 

dokuz parça muşammalı salon 
ve yemek odası takımları, ceviz 
şemsiyelikler, emaye banyo ve 
terfo sifon, hasır kanape takımı 
Amerikan duvar saatleri, ce
vizden mamul aynalı kabine, 
Rus semaveri, birçok peraken
de Avrupa iskemleleri, Gra
duala markalı lüks salon gra
mofonu ve birçok plakları, 
kayderüba ayna, keman, kadın 
tuvaleti, madeni ve çini sobalar, 
buz dolabı, divan, etejer, muh
telif avizeler, gece lambaları, 
şemine aynası, kolona şemsİ.f'e
lik, poker masası, muhtctif 
yağlı boya· tablolar, aynalı ma
undan saybur, kadifeli şezlonk, 
6 parça kadife misafir odası 
takımı, vantilatör, sigara seh
palar1, mutfak takımları ve 
bakırları ve birçok porselen 
tabaklar, Isparta, Uşak, Gör
des taban hahları, seccadeler, 
ve saire birçok lüks ve nadide 
mobilyalar bilmüzayede sabla
caktır. 

Hamiş: Satış acele olduğun
dan iştirak edecek zevat çok 
istifade göreceklerdir. 

Fırsatı kaçırmayınız. 

Fırsat arttırma sahmu 
Aziz Şınık 

Telefon: 2056 
s 6 1-3 (1368) 



= 
Tl!NI Alllll 

lzmlr Slcllll Ucarel 
memurlu§undan : 

lzmirde Değirmen dağında 
postacı Ali Riza caddesinde 36 
numarada manifatura ticaretini 
Kalemdar zade Mustafa Remzi 
unvanı altında yapmakta ikea 
bu kerre [ Mustafa Ca
şın ) unvanını almış olduğun .. 
dan işbu yeni ticaret un•anı 
ticaret kanunu hükümlerine 
göre ski ilin 1717 numarasına 
kayt ve tescil edildiği ilin olu· 
nur. 

lzmir Sicilli Ticaret Memur-
luğu. F. TENIK 

( 1369) 

DAIMON 
Masa vantilitörleri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler. üç adet 
pille itler. Bir saalta bir kuruştan daha az aarfiyat yapar. 
Bankalara ve yazıhanelere, evlere hastahanelere ve her 
yerde lazım olan bir ihtiyaçbJ'. Bilhassa saatta bir kuruş 
gibi az sarfiyat yspması tasarruf için bir harikadır, Tavsive 
ederiz. 

Satış yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 
28.9 Ödemi li Hüseyin Hüsnü 

muştur. 

M. 3 - Şirketin nev'i: Kol· 
Jektif ve aavaaı C Abdi - Y nsuf 
Konun ve ortajı)dır. 

M. 4 - Şirketin merkezi 
lzmir ve muamelib, Mimar 
Kemalettin caddesinde 38 uu· 
maradır. 

M. 5 - Şirketi ilzam eden 
bukukı ye hususi akit ve mu
ameleleri, ortakların münferid 
imzalariyle muteberdir. 

M. 6 - Kir ve zarar yan 
yanya tevzi edilecektir. 

M. 7 - Her sene sonunda 
bilinço yapılacakhr. 

M. 8 - lıbu şirket, müd
deti hitam bulan ( Hoca zade 
Abdi Yusnf ve şeriki) adh tir
ketin alacak ve borçlaruıı te
ahMM ve lraW •Ti• ftıtir. 

M. 9 - ltbu muravelenin 
hükmü, bir Haziran bin dokuz 
yüz otuz altı gününden itibaren 
on aene için muteberdir. 

Akitler bqka bir diyecekleri 
olmadığım beyan ve ikrar ey
lemeleri li&erİDe iıbu mukave
lenameyi yumakla berabe 
hazır bulunanlar yanında 
açakça okunup minası anJah· 
larak meal ve münderecab 
umianu "Yl11D olduğu tasdik 
kdwd•kt.a aoma altuu bepmai• 
i._ ettik we mllalrledik. 
Akitler: imzalan. 
Şahitler: imzaları. 

Noter resmi mbhrii ve veüli 
Ali Raif Glayer imzam 

Um ... ı No. 5752 
H.....ı No. 4110 

Bu mukavelename mrefinia 
daire dosyamtda sakh s7fn 
umumi No. h we 30-Haıiran-936 
tarihli aslına uyiun olduğu 
tasdik kıhndı. Bin dOkuz Jf!z 
otuz artı senesi Temmuz ayt
nıo biriaci Çarşamba ıüaıÖ. 

T.C. lzmir Üçiincü Noteri 
Tahsin Amur resmi mührii 

ve vekili Ali Raif 
Giinyer imusa. 

1985 (1383) 

• 

YORGUNLUGUNUZU GiDERlR DiMAGıNIZI DİNLENDiRiR HER YERDE BULUNUR 45 DERECELİK EN NEFlS RAKIDIR 
lzmlr umum ecena.el ı Eınirler çaı1111 karı••ında MıbctJu HOSEYIN BAHRt, ŞEKIP miiskirat deposu. TELEFON : 32119 



'Sahife • YENf1UHR , • f ' t • ,,,· Temmuz 1938 
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Sinekleri öldürmek için 

' yalnız FLiT alınız. 
Fena ve tesirsiz haşarat öldürücü mayiler 
almakla paranızı beyhude yere israf etme
y in i z ve FLIT' in sahtelerinden sakınınız. Al
danmama k içi n yalnız bir FLiT olduğunu ve 
s iyah kusaklı -as ke r reslmlı sarı tenekeler 
içerisinde satıldığını hatı rınızd a tut unuz.' 
Bu tenekeler mühürlü oldu ğundan her türlü 
hiyleden a rld i rler. Haki ki FLiT kullanıld ı kda 
bütün haşaratı öldürebilirsınız. 

Deliklere ve yank/ara FLiT tozu 
koyunuz. Haşarat , toza temas 
Met' etmez derhal tJ/iirler . 

'. 

.. 

~:'ı:8Jlllllllm~!!t'l?r ~ ~~~~~~r.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiüii;i;iiii~[iiiii~~ii~rirlifii ızmlr Belediyesinden: 
1 - Bayındırlık sahasında 

Şükrü Kaya bulvarının Vasıf 
Çınar ve Tevfik Rüştü Ar as 
caddeleri ağızlarındaki iki mey
danlık arasında kalan parçaya 
belediyece verilecek kesme 
taşlarla yeniden döşeme yapıl
ması işi başkatipJikteki keşif 
ve şartname veçhile 10-7-936 
cuma günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
işin bede1i keşfi sekiz yüz yir
mi alb lira seksen kuruştur. 
iştirak için altmış iki lirahk 
muvakkat teminat makbuzu 

veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en

cümene gelinir. 
2 - Kahramanlar, Voroşilof, 

Şükrü Ka~a. Kazım Özalp ve 
Killtürpark etrafındaki yollara 

dikilecek olan elektrik direk
lerinin dikme, konsol takma, 

tel çekme, boya ve nakliye iş
çiliği başkatipJikteki keşif ve 

şartname veçhile 1O-7-936 cuma 
günü saat on altıda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. işin 
bedeli keşfi beşyüz seksen li
radır. iştirak içjn kırk üç lira 
eili kuruşluk muvakkat temi
nat makbuzu veya banka te

minat mektubu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 

24. 28. 3. 7 1823 (1299) 
- lkinci Süleymaniye ma

haJlesinin ikinci iplikçi soka
ğında ibiş ağa sokağından baş
layarak 143 metre boyunda 
lağım yapılacaktır. Bedeli keşf 
Bin ellı liradır. Başkatiplikteki 
keşif ve şartname veçhile 7-7-
936 Salı günü saat 16 da açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
iştirak için yetmiş dokuz lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en· 
cümene gelinir. 

. 20-24-30- 3 1755 (1270) 
- Kültürpark sahası içinde 

belediyece istimlak edilen 12 
sayılı binanın enkazı müteah· 
hlde aid olmak üzere yıkılması 
işi başkatiplikteki keşif ve şart-
name veçhile 7-7-936 Salı günü 
saat 16 da açık arbrma ile 
ihale edilecektir. Bedeli keşfi 
200 liradır. iştirak için 15 lira
lık muvakkat teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta en
cümene gelinir. 

21-25-30-3 1767 (1275) 
Kordondan sökülen tramvay 

ray)annm 120 tonu, beher 
tonu on dört liradan bin alb· 
yüz seksen lira bedeli muham
menle başkatiblikteki şartname 
veçhile 21-7-936 salı günü sa 
at on altıda açık artırma iJe 
ihale edilecektir. iştirak için 
yüz yirmi alh Jirahk muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gü ve saatta encümene gelinir. 
3-7- 11- 14 2001 (1370] 
1 - Beher metre murabbaı 

100 kuruştan iki yüz kırk beş 
lira bedeli muhammenle 85 sa
yılı adanın 38 ve 39 sayılı ar
salan baş katiplikteki şartna

me veçhile 7-7-936 s;ılı RÜnÜ 

saat oo altıda acık .ll ;.ı rma ı:c 

l'arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAifI --------
• :zABIF 

• cm m m ıım m 

-VE UC-c.TZ ı >UR 
~v~.XZXJf:/Z7.LZ'.LZ/:ZY~~~/.X/XX//.///Z//XL/:AZZZ34J 
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:::::::::::::::::: ~ :::::::::::::::::: 
81~:ciN~:!~n.ı:a ŞARK HALI T • fta. Ş 
~::ı:a~~~i~d:- F AHRi Kandemir oğlu 

söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 

3 - Elektrik tesisah için 
2 ade ~ 18 santimlik ve 38 adet 
16 santimlik demir potrel alı-

nacaktır. Hepsinin bedeli keşfi 
üç yüz doksan iki lira doksan 
üç kuruştur. BaşkitipJikteki 
şartname ve keşifname muci
b:nce 7-7-936 sah günü saat 
on altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için yirmi 
dokuz buçuk · liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta encümene geli
nir. 

4 - Sükrü Kay~. Voro.şilof 
bulvarlarında kırk beş ve eski 
Fuvar sahasında on sekiz adet 
potrel dikilmesi, konsol takıl
ması, tel çekilmesi boyanması 

ve !1a klire işçiliği başkatipJik
tekı keşıf ve şartname veçhile 
7-7-936 sah günü saat on al
tıda açık eksiltme ile ihaJe 
edilecektir. Bu işin heyeti umu
miyesinin bedeli keşfi iki yüz 
elli iki liradır. iştirak için on 
dokuz liralık muvakkat teminat 
nıakhuzu ile söylenen gün ve 
:1aatta encümene gelinir. 

21 -25-30-3 1768 '1279) 

Hava yolları Devlet işletme idaresince, sivil pilot, uçuş maki
nisti gibi hizmetler için yetiştirilmek üzere 16 genç hizmete 
alınacaklardır. Bunlar bir müddet idarenin münasip göreceği 
işlerde şakirt veya memur namzedi olarak çalıştıktan sonra 
kabiliyeti görülenlerin tahsilleri Avrupada ikmal ettirilecektir. 
Bunların şakirt olarak çalıştıkları mUddetçe, yiyecek ve giyecek
leri idarece temin olunacağı gibi kendilerine bir liraya kadar 
gündelik de verilecektir. 

Kabul şartları şunlardır : 

1 - Pilot olmak istiyenlerin Lise, uçuş makinisti olacakların 
da Orta veya sanayi mektebi mezunlan olmaları. 

2 - Havacılığa müsait bir sıhatta olduklarının resmi bir 
heyeti sıhhiye raporu ile tevsiki. 

3 - Yirmiden büyük ve otuzdan küçük yaşta olmaları. 
4 - Devlet hizmetine girmelerine mani olacak hiç bir halleri 

olmaması. 
5 - idare hesabına Avrupada bulundukları müddetin en az 

altı misJi idarenin münasip göreceği ücretle idare hizmetinde 
çahşacaklarım mübeyyin bir katibi ·adil senedi vermeleri: 

6 - Türk olmaları. 

Bu şeraiti haiz olanlardan lngilizce, Almanca, veya Fransızca 
bilenler tercih edilecektir. lstiyenlerin 25 - 7 - 936 tarihine kadar 
resimleri ve diğer vesikalarile birlikte Ankarada Hava Y otlan 
idaresine müracaatları. (1529) 

3 - 5 - 8 1981 ( 1382 ) 

lzmlr Sicilll Ticaret 
memurluğundan: 

Mustafa Ercan ticaret unva~ 

nile lzmirde Arastada inkılap 

sokağında 34 numarada kazu

macılık yapau Mustafa Ercanın 

işbu ticaret unvanı ticaret ka

nunu hükümlerine göre sicilin 

1723 numarasına kayt ve tescil 
edildiği Han olunur. 

1986 (1373) 

izmlr Sicll!I Ticaret 
memurluğunda~ : 

Izmirde Birinci Belediye cad
desinde 16 numarada mısırcı
lık vesaire ticaretini Nişli zade 
Kamil Unvanı altında yapmakta 
iken bu kerre Kamil Nişli un
vanını almış olduğundan işbu 
yeni ticaret unv1n, ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 
1725 numarasına kayt ve tes-
cil edildiği ilan olunur. 

ıooo (1371) 

5 < 

\ - Anneciğim, neye beyhude baş 
çekiyorsun ? Bir kaşe 

GB i P l 

... 
agrısı 

Al da hemen kurtul! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: En inadcı baş ağrılarım, en şiddetli diş ağrılarım i! 
• • • • 5 şaşılacak derecede süratle geçirir i 
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S .A. Ft I :K: :ı: Z 
ILICALARI AÇILDI 

Banyolarla otel kısmmda mühim tadilat yapılarak 
ziyaretçilerin her türlü istirahatleri temin edilmiştir. 

Cild, Sinir, Böbrek ve Romatizma 
Ha3tahklarınm yegane kat'i tedavisi 

S..A.Ft.I:K:IZ 

ILICALARIDIR 
Alaşehir istasyonuna on dakika mesafede olan ve 

şehrin içi sayılan bulunduğu mevkiin hava ve manzara 
itibarile olan hususiyeti şayanı kayıttır. 

Sıhhabnı korumak istiyenler her halde ALAŞEHiR 

SARIKIZ 
thcalarından ve suyundan 

Fiyatlar gayet ehvendir. •• -

MEYVA 

istifade etmelidirler 
1 - 10 (1088) 

TUZU 

En hoş meyva tuzudur. Inkıbazı def eder. Mide, bağırsak, 
· karacigerden mütevellit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaştınr. 

İngiliz Kanzok eczanesi Beyoglu - İstanbul 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru 27 ha

ziranda gelip yBk&nl tahliye
den sonra Burgas, V arna, 
Köıtence limanlan için yllk 
alacakbr. .... 

HERCULES vapuru 29 ha· 
zinada gelip 4 temmuzda An
ven, Rotterclam, Amaterdam 
ve Hamburg limanlan için yük 
alacakbr. 

SVENSKA ORIENT Linien 
NORDLAND motörü elyevm 

limanmmda olup 25 haziranda 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 
Copenhag, Dantzig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve lskandi· 
navya limanları için yük ala
caktır. 

HEMLAND motörü 6 trm· 
muzda beklenmekte olup yü· 
künü tahliyeden sonra Rotter
dam, Hamburg, Copeobage, 
Dantzig, Gdynia, GotehurJı! 
Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

. SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 3 temmuzda 

gelip 4 temmuzd11 Pire, Malta 
Marsilya ve Baraelone hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabaJ eder. 
Dandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci 

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

Telefon: 2004-2005-2663 

Paris a tı.ltesinden diplomalı 
nı, tablplerl 

Muzaffer Ero~ul 
Kemal Çetindağ 
Hutaıaruu her gün sabah 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

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

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

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

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

CHIOS vapuru 11 temmuzda 
bekleniyor. Bremea, Hamb11rg 
ve Anventea Jlk çıkara~. 

ANGORA vap11ru 20 tem
muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar Aavers, Rotterdam,Ham 
barg ve Bremen limanJanna 
ylk alacakhr. 
~ 

Amerikan Export Llnes 
EXMISTER vapuru temmu

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

•• 181 •• 

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

OSLO 
SARDINIA motörü 20 tem

muza doğru beklenmekte olup 
lskenderiye, Dieppe Dünkerk 
ve Norveç Jimanlan için yük 
kabul edecektir. 

• •••• 
Senice Maritim Roumain 

Bugarest 
DUROSTOR vapuru 9 tem

muzda Ka.tence, Salina, Galu 
ve GaJatz aktarma• Belgrad, 
Noviaad, Budapeıt, Bratialava, 
Viyana ve Linz için yük kabul 
edecektir. 
~ 

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

Budapest 
SzEGED mot6r6 13 temmu· 

za doğru bekleniyor. Belgrad 
Noviaat, Badapeat, Bratislava 
Viyana ve Linz için yak kabul 
edecektir. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkmcla hiç bir taaımlcle gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

lzmirliler lstanhu1danerede buluşurlar 

Sirkecid.:ıOsmaniyeotelinde 

Her iki otelin milsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin müea
aisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklayacaldar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Blitiln bu fevkalidelik1ere ilaveten fiatlar 
mitlıiş ucuzdur 

lzmir vilayeti 
Seaui T .no ada işi 

defterdarlığından: 
mevkü No. kazanç % buh ye-

15 ran irim 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

• 

936 122-1 Cemal berber kemeralb 29-2 1750 262 40'l 2414 
" 373-2 Z&yyin O. • yemit Ç. 11·1 787 118 181 1086 

lbralaim 
" S36-3 Şevki O.d6kihnlaane vakd boca 4 62'2 000 124 746 

Fehmi 
" 648-3 Nuri O. berber ikinci meyv~ter12· 1 523 000 105 

lamail 
" 762-4 Mutafa kahveci birinci kordon barakaS2S 000 tOS 630 
" 87-7 Ali oğlu otomobil Şamh sokak 62 3750 000 750 4500 

lsmail tamiri 
" 238-7 NBAret O. Fotografçı haca 

Safvet MaluDut 
.. 281-8 Mehmet O. eskici ı.tanköy 

82 2450 000 490 2940 

24 496 000 099 595 
Ahmet hamam 

" 12-9 Etem terlikci baftani .okak 34 195 029 045 269 
.. 20-12 Mutafa manay tramvay caddesi 42 3000 000 600 3600 

Ragıp 
Yakanda isimleri yazılı mükellefler namına 936 1;11a~ ~al_ı i~ 

•!sancak maliye ıubesince tarhohman kazanç vergılerı ısnnlC!' 
~1ZUınde gösterilmiıtir. Kendilerinin nerede bulunduklannın hı· 
lılllDemesi hasebiyle hukuk mahkemeleri mulB ~ananımun 141 
142 nci maddeleri mucibince teblii makamma kaım olmak üzere 
ltevfivet ilAn olunur. 1999 U381) 

Oliver .Ve Şü. 1 
LIMITET 

Vapur Acen~ası 
CENDEU HAN BıR iNCi 

KORDON TEL. 24 43 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

GRODNO vapuru 2S hazi-
randa beklenmekte olup Londra 
ve HuU içiu yiik alacakbr. 

MARDINIAN vapuru 27 ha· 
ziranda beklenmekse olup l,i· 
verpool ve Gtasjl'OY için yük 
aJacaL.br. 

DRAGO ':fruru temmaa or
talarında Lo a, Hall ft Aa
Yersten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra, ve Hull 
için yük alacaktır. 

LESBIAN vaparu ıs tem
muada Liverpool ve Svanıea• 
dan gelip ylk çakaracakhr. 

Deutsche Levante • Linie 
TOFIA vapuru 25 haziran

da Hamburg, ve Bremenden 
gelip yUk çıkaracaktır. 

NOT : V&nıt tarihleri, va-

RADYOLIN diş macunlan
aın en fennisidir. Diıleri 

inci gibi yapar, dit etle· 
rini muhafaza eder. 

• 1 lltil 11 [ 1 !il 

Minol yara, yanık,çıbaa 
ekzama, aaç ara• 

sıncla kabaklar içia bire Wr 
deri merhemidir. 

nw 

Pastil F or ~:~az•:; 
nesle 6kalrllderi için •iızda 
eritilerek yutalur pastillerdir. 

Bunlan siz de evinizde bu-
lundurunuz. Cu. Sa. Ça. 

purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değifikliklerinden me 
1111liyet kabul edilmeL 

.A.N9T .A.L Y .A. 
Nakliyatı Umumiye Şirketi 

lzmir Şubesi 
Bllylik Kardiçah ban albnda Numara 6 

TEIEfon - 3560 Telg:f - ANTANBAR 

Deniz, Kara, Meaajeri, naldiyab glmrik itbalit ve 
ihracat komisyon ifleri yapar 

TllrkiyeDİD bilumum limaa Ye iatuyonlarmda ıabe •• 
acenteleri bul- geaif tetkillth bir kanundur 

16-2' 1223) 

BAYANLAR IÇiN 
Hususi 

Güneş 
Gözlükleri 

VE 
Bilumum Fenni 

Gözlük için 

Eczacıbaşı S. Ferit 

ŞiFA 
Eczanesi 

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

5 TAZE TEMiZ UCUZ i • • 
llAC 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Blyiik Salebçi oğlu hanı ka11111ncla 

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

Akciğeri olmayan her hay· 
•am llcllr• kealda Ftideria 
pek çok çeşitleri, ufak bil• 
Jük kutularda, ıifelerde ve 
dökmesi ehven fiatla satalır. 

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

KuUamşb ve dayanıklı FJit 
tulumbalan, sivrisinek m&ca· 
delesi için her evde bulun· 
masa mecburi olan miktbp 

_yatmazden evvel PERLODENT dıt 

macununu kullanmak suretile a~ızınıze 

"kamaya kendtnıze bir vazife bilinlı. 

PERLODENT kıyas kabul etmez bir 

muzaddı taaffOndOr • -·-~r· w "it~. ~·&f ..... uuıı....,. ~ utı-. 
~ "P~ dA9.._ o4.c. i.Ulp~ u~ ~. 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Ayna zamanda Taran 
tuvalet aabunlannı, trq sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toplan aa· 
bılar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ye J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Po•t• Kut. a2• Telefon 34811 

r·n··11 .. n ... w ... o ... ı~"I .. ır~ .. 1 · 
• • • • ••• I:>i~I~ .. iıı ................................................................ .. 
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Çiinkü Radyolin dişleri temizler, beyazlatır, onla · 
ra sağlamlık verir. Diş etlerini kuvvetlendirir. 

:··················································································& • • 
§Fakat günde iki defa kullanmak şartiJe i 
• • 
···················································································' 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk ilemini ıaprtmıı herkesi hayret içinde bıra.kauıbr 

Feminen Dişi Maskülen Erkek 
iki cins koku 

Hilil Eczanesi 

( Babarçiçeği) (Gönül) ( Fulya ) ( Sonhabra ) ( Menekıe) 
( Akşam güneşi ) ( Leylak ) ( Limon çiçeji ) (Yasemin) 

Kemal Aktaş kokuları yerine bqka feyler verilirse kabul et· 
meyiniz, benzer isimlere aldanmayı•ız. Kemal Kamil kokulan 
yerine verilecek şeyler, Hilil eczanesinin kıymetini bir daha is· 
pat edecek, Kemal Ak taşı size bir daha alkışlatacakbr. Zevk, 
Sanat, bil2i taklit kabul etmivor vatandas ! 
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Dün Asamblede hararetli müzakereler cereyan etti 
, 

Devletler, ekseriyet it.bariyle zecri 
tedbirlerin ilgasını ileri sürüyorlar 

. ..1-------------------------------------------------------

Mill etler Cemiyetinin takviyesi bir emrivakidir 
Cenevre, 2 (Ö.R) - Millet

ler cemiyeti asamblesi bugün 
iki celse yapmış ve bunlarda 
muhtelif hükümetlerin mümes
ıilleri zecri tedbirler ve millet
ler cemiyeti paktmın tadili 
meselesi üzerinde kanaatlerini 
-Ye görütlerini bildirmiılerdir. 

A VUSTURAL YA 
Bu sabahki celsede ilk ola

rak Avusturalya delegesi Bruce 
ıöz almış ve zecri tedbirlerin 
ilgasına A vusturalyanın taraf
tar olduğunu bildirmiştir: .. Zira 
tedbirlerin devamı ancak Ha
bqiatana boş ümidler verebilir 
ye milletler cemiyetine zarar 
•ermekten baıka bir neticesi 
olamaz. Milletler cemiyeti is
tikbalde kollektif emniyeti tak
viye için lizım gelen tedbirler. 
almalıdır." 

URUGUAY 
Uruguay delegesi zecri ted

birler aleyhinde bulunmuş ve 
blk6metinin bunlan kaldırma
ja karar verdiiini bildirmiıtir. 

Da1'iaaarka dit itleri bakanı 
miJJetler cemiyeti için Habeş 
ilhakının kabulüne imkin ol
maclıiJnı .CSylemiftir. Danimarka 
tehlGkeli bir emsal tesis et
mekten korkmaktadır. Her hal
de milletler cemiyeti kendi 
azasından olan bir devletin 
ortadan kaldınlmasnu kabul 
edemez. Deride bu gibi bir 
Yuiyetia tekerr&r edememesi 
~ pakbn takviyeai llzımdır. 

ISVIÇRE 
laviçre cumur batkanı Motta 

lçviçrenin ne sebeple zecri 
tedbirlerin kaldınmasına taraf
tar olduğunu anlatmııhr. lsviç
re bu tedbirlerden bir netice 
çıkmıyacağına kanidir. Diğer 
taraftan askeri her hareketten 
içtinab hususunda bütün dev
letler müttebiddir. Bu müzake
reler neticesinde ittifak basıl 
olması ve bOtün deYletlerin 
a,.U karar iizerinde birleımelİ 
elzemdir. 

Litvanya delegesi zecri ted
birlerin takviyeai, veya biç ol
mana muhafazası lehinde bu
hmmuıtur. 

HOLLANDA 
Hellanda delegesi, zecri ted

birlerin derantiaa biç bir se
beb kalmadığını hükiimetinin 
kabul ettiğini söylemit ve pak· 
bn takviyesine çalıımak zaru
retini göstermittir. Bundan 
80Dra Van Zeeland sabah cel
Haini tatil etmiştir. 

ŞILI 
Öğleden sonra, ilk ı6z alan 

Şili delegesi olmuştur ve de
mittir ki: 

.. Zecri tedbirlerin muvaffak 
olması için Milletler cemiyeti
nin cihanşümul olması ve diğer 
taraftan silahsızlanmanın ta
hakkuk etmesi lazımdır." Bu
nun için Şili, asambleyi Millet· 
ler cemiyetinin cihansGmul ol
masını temin edebilecek teebir· 
leri tetkike davet etmektedir. 

ISVEÇ 
laveç dıtifleri bakanı V est

... demittir ki: 

"Hadiselerin zarureti altında 1 
zecri tedbirler ister istemez 
kaldmlacaktır. Bununla bera
ber geçen teşrinievvelede 52 l 
millet tarafından hadiselerin 
mesuliyeti hakkında verilen 
kararan sonra değişmesinin 
imkin ve ihtimali yoktur. Zira 
bu karar ittifakla verilmiştir. " 

lsveç dış işleri bakanı, mil
edilen ideale sadık kaldıkça ve 
hususi maksatlara alet olma
letler cemiyeti paktında tasrih 
dıkça lsveçin bu esere iş bir-

Asamblede konuşan Bıuce 
liji yapmağa hazır oldugunu 
temin ettikten sonra demit· 
tir ki: 

- Bununla beraber, ltalyan
Habeı ıhtillfında Milletler ce
miyetinin uğradığı muvaffaki
yetlizlik lsveçte derin tesirler 
uyandırmıtbr ve lsveçin Mil
letler cemiyetine iıtiraki mes
elesinin yeniden tedkiki zaru· 
reti ortaya çıkmıştır. Milletler 

cemiyeti paktınımn silahsızlan
ma hakkındaki hükümlerine 

riayet edilmemiştir. Eğer Mil
letler cemiyeti faaliyet vasıta-
lannı inkişaf ettirdiği ve pakt 
hükümlerini tamamiyle tatbik 
eylemeği taahbüd etmezse, ye-

di bitaraf devlet bu vaziyeti 
hesaba katacak ve ona göre 
tedbir alacaklardır. lıveç, ge
lecek eylil ayında Cenevrede 
bu hususta yapılacak mnza
kerele de iıtirake hazırdır. 

IRLANDA 
lrlanda merbut devleti bıt· 

kam De Valera demittir ki : 
- Hiç bir memleket karşı

Jaıhğımız neticeden mes'ul oJ
madıjını iddia edemeyiz. Fa
k at bazıları diğerlerinden daha 
ziyade meı'uldiirler. Dün Fran
sız baıbakanı tarafından söy· 
lenilen nutkun her bir satın 
doğrudur. Milletler cemiyetin
den ümidi kesmek bir felaket 

olur. Fakat cemiyetin timdiye 
kadar takip ettiği yolda de
vamdan daha teblükeli bir şey 

de olamaz. Milletler cemiyeti, 
tutabileceği taahhütlerden fazla 
h.çbir taahüt kabul etmeme
lidir. Bugün biliniyor ki bu itte 
hiç bir devlet harp tehlükesi 
altına girmeğe hazır değildir. 

Alınacacak neticeler bilhassa 
büyük devletlerin iraciesine 
tabidir. Avrupada arazi ve 
ekonomik vaziyetin tashihi için 
bir pvret aaıfedilmelidir • 

Zeai tedbirleıin ilga kararına intizar eden Napoüden 
YENi ZELAND meselesinden bahsetmiştir. Mll· 

Yeni Zeland delegesi, Millet- zakereler devam ediyor. 
ler cemiyetinin son uğradığı PANAMA 
muvaffakıyetıizliğe rağmen, kil- Cenevre, 2 (Ô.R) - Millet-
çük milletler için biricik sığnak ler cemiyetinin dGnkG celae-
olduğunu ve Yeni Zelandın ıinde, Fran.. bqbakanı Leon 
Cenevreye inanını muhafaza Blam'dan sonra 16z alan Pa-
etmekte devam ettiğini te- nama cumhuriyeti murabbası, 

min ettikten sonra hO- 16 ma maddenin tatbikinde 
kimetin zecri tedbirlerin tetıadGf edilen muvaffakiyetaiz-
muhafazasına ve hatti ıiddet- liği kaydettikten ıonra fimdiki 
lendirilmesine taraftar kaldı· meıelelerin halli için bütln 
ğıoı bildirmiıtir. Fakat ekseri- milletler murabhaılannın itti-
yet bunu reddederse, Yeni Ze- rAkiyle bir beynelmilel konfe-
land kendisinin en az teblü· ransın içtimaa davetini teklif 
keye maruz bulunduğunu gö- etmiıtir. 
z6n6nde tutarak, ekseriyetin Şara11nı babrlatmak llzım-
karanna ittir ak edecektir. Bu- dır ki Blum, mGdahaleıi eına-
nunla beraber, gelecek eyl61da amda, Franaanın ialb arzusunu 
cemiyet paktının tetkiki ihti· anarken, yhde ytlz kollektif 
yacı vardar. emniyet Ye miUeUer cemiyeti 

AVUSTURYA pakbnın tamamı tamamına tat-
Bandan ıonra Avusturya biki lehinde mGdafaatta bu-

difitleri l»akanı dinlenmiıtir. lunmut Ye Ren meaelesiyle 
AVU1turya delegui Milletler Habet mueluini bir cepheden 
Cemiyeti paktının ıılabına taraf· ele alarak fimcliki ilatillftan 
tar olduğunu a6yledikten sonra ıulb lehinde dir hizmet çakar-
demiftir ki: ~ ve maziyi tufiye ederek 

.. Avusturya ltalyan notaıına 
likayd kalamaz. Bu mahhra 
paktın ruhuna uygundur. Pak-
bn ruhu ise emniyetin takviye 
edilmesini ve fikirlerin yatııh- ~ 
rılmuını ister. Ancak bu su· 
retle Milletfer cemiyetinin oto
ritesini arbrmak mDmkündür." 

ÇIN 
Çin mürahbası da, zecri ted

birler meselesindeki muvaffa
kıyetsizliğin Milletler cemiyeti
nin kifayetsizliğini değil. ancak 
zecri tedbirlerin kifayetıiz ıe
kilde tatbikini göstererek de- · 
miştir ki; 

- " Hu millet, müşterek 
menfaat namına ba:11 fedakAr· 
bklara hazır olmalı ve üzerine 
düşen mes'uliyet hissesini ka
bul etmelidir." 

Çin murahhası bundan soera 
MilleUer cemiyetinin ıslahı 

Alındığı tarihten bir ay 
sonra ödenmeğe baı

Janalmak ilzere 

6 AYDA 

Haraççı 
Kardeşler 

Mobilye evinden, en ıon 
ınodel mohilye temin 

edebilirsiniz. 
Fırsatı keçırmeyınız 

bir zörün/lş 

yeni bir iıtikbal hazırlamakla 
ctlr'etkAr bir gaye takıp etti
iiai bildirmittir. 

SOVYETLER 
Ôtleden 10nra Litvinof ta

nfından s6ylenilen nutukta ise 
en ziyade g6ze çarpea fU fıkra 
olmuıtur: 

.. Ne zaman ki ıecaatlı Ha
beı orduu inbizama utradı ve 
ekonomik zecri tedbirlerin ki
fayetıizliği sabit oldu, daha 
vahim tedbirler alnımah idi. 
Eter, askeri bir gayret ıarfına 
bazı deYletler hazır olaalardı, bu 
b6yle olmiyacakb. Fakat b6yle 
olamayınca da, zecri tedbirlere 
devam ltizumıuz kalmııbr. 

.. Milletler cemiyeti pakb hu
ıusi bir 11D1f devletlerin veya 
ıeçici bllk6metlerin hevesine 
g6re değil, fakat imanhiJ 
teıkil eden milyonlarca in .. -
DID irade ve &mitlerine 16-
re tetkik edilmelidir. Onu 
tadil etmek dejiJ, ezclmle ta• 
arruzu iyi bir ıekilde tarif 
ederek, takviye etmek ge
rektir.,, 

Litvinoftan sonra a1&1Dble 
baıkanı ve Belçika bqbakanı 
Van Zeeland mesainin sGr'atle 
ilerlemesi için takibi lizımge· 
len usulden bahıetmiı ve de
miıtir ki: 

- Daha söz söyliyecek bir 
çok deleg&ıyonlar vardır. Şu 
fikirdeyim ki asamble yarın iki 
celse akteder ve on ikişer ha
tip dinlerse bu suretle müza
kereleri cuma günü bitirmek 
mOmklln olacaktır. 

Bu beyanat üzerine diin ak· 
ıamki celse saat 18,30 da tatil 
edilmiıtir. 

iT AL YAN SiY ASETI 
Roma 2 ( A.A ) - Giorna

le Dita)ia gazetesi yazıyor : 
ltalyanın Milletler cemiyetine 

tevdi ettiği muhtıra çok bOyGk 
ellemmiyeti haiz bir veaika teı· 

1 

kil etmektedir. ltalyanın Avru
pa ve Cenevreye kartı takına• 
cağı ıiyasanın veçhesi bu muh• 
hranın Milletler camiyeti tara• 
fından karşılanma tekline ta• 
bidir. ltalyan siyasasının alaca• 
ğı bu veçhe gen·k Avrupa ge•} 
rek başka kıtalar milletleri ıi• 
yasalarına tesir icra etmekten 
uzak kalmıyacaktar. ltalya, Av• 
rupa ve MilJetler cemiyetiyle 
iş birliğinden vaz geçmiş de• \ 

-
Asamb/edt konuşan Litvino/ 

jildir. Ve ltalyanın CeneY. 
reden hariç tatulmuı o'mua 
batka devletlerin teşebbld 
neticeıidir. Bu cihet ltalyaa 
muhbraıının e .. s noktuadır. 

Konf Ciano'nun sakin ve 
kat'i beyanab zecri tedbirci 
biikiimetleri fU vaziyete sok•· 
maktadır. Bu b6k6metler ya 
hak11z kararların ve Milletler 
Cemiyetinin difmanca siyua• 
11nın tashihi suretile hazırla• 
nacak olan ltalya ile itbirli
ğine tekrar devam etmek yo
lunu tutacaklar yabud ltalya• 
nın muhakkak puif olma• 
llzımgelen mGdafaa ıiyasasınm 
devamı ile kar11lapcaklarcbr, 

Habeşistanda 
Kanşıklık çıkb 

Aclia-Abeba 1 (A.A) - Bir 
kaç gin eve) Habqistanın ce• 
nab mmtakasında bazı kantık• 
bklar oldup bildirilmiftir. Ba
nan Gzerine bu kanpklıklan 
basbrmak mak .. diyle ltalyaa 
Somaliainden bir otomobil kot. 
hareket etmit Ye bunu yeri 
asker kıtaaları takip eylemiıtir. 

Moyale, Kenya ve No• 
mevkileri İfgal olunmuştur. 

Çek - Macar 
anlaşması 

Prag, 2 (A.A) - Çekoslo
vakya ve Macaristan ar asında 
14 temmuz 19~5 tarihli tecim 
anlaşmasını tamamlıyan bir 
anlaşma imza edilmittir. 

Aıperika bütçesinde 
açık var 

Va ington,1 (A.A)- Kabine 
4 milyar 700 milyon dolardan 
fazla bir açık ile yılhk bütçeyi 
kapamıştır. Ruzveltin 4 milyar 
410 milyon olarak tebmin etti• 
ii varidat ancak 4 mil7ar 
88 milyondur. 


