


useviler _ .. - -
Neden Tü_rkçeyi iyi 
konuşamıyorlar 

- Baş taıa/ı 1 mci say/ada -
varmak için asırlar lazımdır. 
Museviler aralar1nda hususi 
cemiyetleri yaşatbkça ayn has
tanelere, ayrı mekteplere sahib 
bulundukça hedefe ulaşuıak 

güçlüğü eksilmiyecek artacak
tır. Şive bozukluğunun hiç bir 
zaman önüne geçilmiyecektir. 

Museviler Türk camiasına 

karışmak davasında samımı 

iseler her şeyden evvel ayrihk 
ifade eden bütün teşekkülleri 

ve bütün müessest;leri ortadan 

kaldırmalıdırlar. Türk cemiyet
lerinde Türk hayır müessese· 
lerinde yerlerini almalı ve mek-

tep binalarını vilayet emrine 
vererek çocukJarmı Türk mek
teplerine göndermek kararım 
almalıdırlar. Ancak bu suretle 
cezri hareketlerdir ki samimi
yet ve birlik düşüncelerine 

kuvvet verebilir. 
~ak.k.ı C>cak.oğl.u. 

Hususi 
idare bütçeleri 
tetkik ediliyor 
iç bakanlıkta müteşekkil 

bütçe komisyonu bina ve arazi 
verğilerinin hususi idarelere 
devri dolayısiyle tasdiki ge
cikmiş bulunan hmusi idare 
bütçeleri üzerinde tetkiklerine 
devam etmektedir. Bina ve 
arazi vergileri de hususi ida
reler bütçelerinde yer aldığın
dan hütçelerin tetkiki uzun 
zamanlara ihtiyaç göstermek· 
tedir. Şimdiye kadar Ankara, 
)'ütahya, Ağn, Samsun, Afyon 
Maraş, Burdur, Çankın, Ayın
tap, Kars bütçeleri yüksek 

tasdike iktiran etmiş ve ma· 
hallerine gönderilmiştir. Gire
sun, Muğla, Balıkesir, Erzurum 
Elaziı. Kocaeli bütçeleri yük· 
sek tasdike arıedilmiştir. Is· 
tanbul ve lzmir bütçeleri ko
misyonca tetkik edilmektedir. 

936 finans yılı 
döviz cetvelleri 

1936 finans yılı bütçe kanunu 
hükümleri dairesinde hazırlan
mış bulunan döviz cetvelleri 
Bakanlar medisince kabul olun
muştur. Cetveller 937 takvim 
yılının başına kadar mer'i ola
caktır. Döviz cetvelleri lüzumlu 
ihtiyaçlar nazarı dikkate alın
mak suretiyle hazırlanmış bu
lunmaktadır. Cetvelterden sar
fiyat devlet bütçesinden yapı
lan !'a, fiyat esasları dahilinde 
yapuacak ve bir cetvelde dö
viz tahsisatı kalmadığı takdirde 
diğer bir cetvelden ancak Ba
kanlar heyeti karariyle müna· 
kale yapılabilecektir. Karar
name ve cetvelleri mer'i bulun
duğu müddetçe serbest döviz 
münbas1ran sıhhi, ticari sebep
ler ve tahsil ve tetebbü mak
sadiyle seyahat edeceklere 
verilebilecektir. 

. ·-·······,.. 
Göçınenlerin şekeri 

Göçmenler tarafından geti
rilip 885 numaralı kanonun 
meriyeti zamanlannda gümrük
ten geçirilmemiş bulunan şe

kerlerin antrepo ücreti veril
meksizin memlekete ithal olun
ması müddeti 31 mayıs 9.36 
tarihinden itibaren 3 ay daha 
temdid olunması bakanlar he· 
yetince kabul olunmuştur. 
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Finans teşkilat. 
nlz~mnan esi 

Finans bayanlığı teşkilat ka
nunu nizamnamesi Bakanlar 
meclisince kabul edilerek yük
sek tasdike arzedilmiştir. 

Kırk muallim lEşrefpaşa cinayetinin 
Sovyet Rusyada tetkikler 

yapacak h k • fhada 
Yaz tatilinde muallimlerimiz- mu a emesı $00 sa 

den kuk kişilik bir heyet Sov
yet Rusyaya giderek tetkik
lerde buluaacaklarc\ır. Bu he
yete lzmirdeıı erkelt.lisesi mü
dürü Hilmioin de iştiraki Kül
tür bakanlığınca muvafık gö
rülmüş ve telgrafla kendisine 
malümat verilmiştir. 

Heyet, Sovyet Rusyadaki 
bütün kültür müesseselerini 
gezeceklerdir. 

Ticaret 
muahedeleri 
Sovyet Rusya ve Fen
landiya anlaşmaları 

uzatıldı 

Müddeti biten Türkiye Sov
yet ticaret anlaşması, iki ta
raf da fesh için müracaatta bu
lunmadıklarından kendiliğinden 
bi rsene daha uzamışbr. 

Türkiye F enlandiya arasında
ki yeni ticaret muahedesinin 
tatbikine de başlanmıştır. 

Tür-kiye ile AJmanya arasın
daki 27 mayıs 930 tarihli tica
ret mukavelesine üçüncü ı:eyl 
olarak kabul edilen yeni anlaş
manın metni şehrimizdeki ala
kadarlara bildirilmiştir. -

Havacıhk ve spor 
Havacılık ve spor mecması· 

nın yüz yetmişinci sayısı olgun 
yazılarla çıktı. Başlıca ınüda

faa sporu olan havacılık ile
minde en son olup bitenleri 
takip etmek istiyenler, bu kıy
metli mecmuayı behemehal 
okumalıdırlar. Tavsiye ederiz. -
Kahve idhali işi 

Memleketimize kahve ithali 
işinin bir eJden idaresi için ye
ni yapılacak mukavele formü· 
lü bakanlar meclisince kabul 
olunmuştur. Formüle göre bu 
işi alacaklar memleket dahiJin
de stok olarak en az 10,000 
çuval kahve bulundurmağa 
mecbur olacaklardır. 

Mukavele üç sene müddetle 
yapılabilecektir. Teminat asga
ri 50 bin lira olacaktır. ........ , .. 

Osman 
Karısını yaralamaktan 

mahkQm oldu 
GüzeJyalı'da karısı Saadeti 

kendisinden aynlmak için mah
kemeye müracaat etmiş olma
sından muğber olarak ustura 
ile öldürmeğe teşebbüs eden 
ve yüzünde derin yara izleri 
bırakan otobüs biletcisi Osma
mn şehrimiz ağırceı:a mahke
mesinde cereyan etmekte olan 
muhakemesi dün neticelenmiş 

ve kuar bild.iriluıiştir. Osman 
bir sent! iki ay on gün ağır 
habse ve yüz lira tazminata 
mahkiim edilmiştir. 

TAYYARE 

Müddeiumumi katilleri :ı altısının dal 
ölüm cezasına çarpbrılmasını talebetti1 

·--·-·· Yalnız ikisinin cezasının hapse tahvilini ve ölüleri 
tekmeliyen iki kadının da hapsini istedi 

Eşrcfpaşada bir kız mesele- temas etmektedir. Çünki malı-
sinden kahveci Remzi ile kar- kemede müddeiumuminin söy-
de.ti Kadriyi öldürmekle maz- lediğine göre ince Mehmed ve 
nun ince Mebmed, Hüseyin, Hüseyin, cinayeti işledikten 
Ali, kasab Ahmed, berber Ah- sonra ölüleri ayrıca bıçakta-
med, Rauf ile bu hadisede mişlardır. 
ölülere tekme ile vurmakla Kasab Ahmed ve Ali de 
mamun Hasena ve Ayşenin ü:ıerlerlerinde taşıdıkları bıçak-
şehrjmiz ağır ceza mahkeme- larla cinayet esnasında ince 
sinde cereyan etmekte olan Mehmedle Hüseyine yardım 
muhakemeleri son safhaya gir- ederek ölüleri bıçaklamışlardır. 
miştir. Dün mahkeme salonu Onların ca idarnlan istenmış-
bu mühim davayı dinlemek için tir. Arap Rauf, hadise esoa-
gelmiş olanlarla dolu idi. Şim· sında tabancasını ateş etmi'i-
diye kadar bütün şehitler dinlen- se de fışenkler çok eski oldu-
miş olduğu için dünkü celsede ğu için ateş almamıştır. Fakat 
Müddeiumumi muavini Şevki gerek Raufun ve gerek ar-

kadaşı berber Ahmedin de iddiasını serdetmiş ve mat.oun-
suça iştirakleri sabit görülmüş 

farın ölüm cezasına çarptırıl- ve onların da ölüm cezasına 
malannı istemiştir. Müddiumu· çarptmlmalarım, fakat suçları 
mi, hadisenin nasıl doğduğunu, daha hafif olduğuna göre bu 
tahrik edildiğini ve kararlaş- ce:ıalarmın hapse tahvilini iste-
brıldığını, en ince teferruahna miştir. 
kadar anlattıktan sonra ince Maznunlardan Ayşe ve Hase-
Mehmetle Hüseyinin tabanca· nanın cesetleri tekmelemek su-
larını ateş ederek Remzi çundan Türk ceza kanunuııun 
ve Kadriyi taammüden öldür- 178 ve 464 üncü maddelerine 
mek suçundan Türk ceza kanu- göre ikişer sene hapisleri is-
nunun 450 nci maddesioin3,4ve tenmiştir. Maznunların müda-
beşinci fıkralarına göre idam- faalarmı serdeluıeleri için mu· 
)arını istemiştir. Bu fıkralar; hakemenin devamı başka bir 
ölülere işkence etmek suçuna güne bırakılmışbr. 

aarif müfettişleri 
Kız lisesi!e Erkek Muallim mektebi ı 
binalarının değiştirilmesini isrediler 

~ ........... 1 

Liselerle orta mekteplerin 
imtihanJarı münasebetile Aoka
radan şehrimize gelerek tet
kikler yapan maarif vekaleti 
müfettişler heyeti, kız lisesinin 
yangın yerinde bulunmasını 

uygun bulmamışlar, bu mek
tebin Karataşta erkek muallim 
mektebi binasına ve erkek 
muallim mektebinin de kız 
lisesi binasma nakledilmesini 
uygun bulmuşlardır. Müfettiş

ler bu hususta maarif vekile
tine bir rapor yollamışlardır. 

Soyadı 
Kanuni müddet hitambuldu 

Soyadı kanunu mucibince 2 

temmuz akşamı tescil için tayin 

edilen müddet bitmiştir. Dün 
de bazı kimseler soyadı almak 

için nüfus müdürlüğüne müra

caat etmişfersede kanuni müd

det dolduğundan bu müracaat

lar reddedilmiştir. 
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Vekalet bu noktainazarı ter
viç edecek olursa maarif mü
dürlüğü vasıtasile bu mekteb
lere tebligat yapılacak ve ona 
göre mektebler nakledilecektir. 

Karaıaş orta mektebinin de 
kız orta mektebi ittihaz edile
cegı söylenmektedir. Çünkü 
kız lisesinin uzaklığı ve yangın 
yerinde· bulunuşu bu semte 
uzak yerlerde oturan birçok 
ailelerin kızlarını mektebe gön
dermemek mecburiyetinde kal
dıkları anlaşılmıştır. 

HAVAGAZI 
Belediyece, Havagazı fabri

kası için Avrupadan bazı tesi
sat sretirtilecek ve bu modern 
tesisatla randıman genişletile· 

cektir. Havagazı tesisat masrafı 
ucuzlablmış olduğundan son 
zamanda Havagazı müşterisi 
artmıştır. 

Belediye reisi 
Şehrimiz belediye reisi Dr. 

Behçet Uz dün belediyenin 
yukan mahallelerde yapbrdığı 
inşaatı teftiş etmiştir. 

Dünya ticareti 
Bernn TUrk tlcaretoda
sından gelen rapor 
1936 yılının ilk üç ayında 

dünya ticaret vaz~yeti hakkında 
Berlin Türk Ticaretodasından 
şehrimizdeki alakadarlara bir 

rapor gelmiştir. Bu raporda 
deniliyor ki, 1936 yılının ilk üç 
ayındaki diinya ticareti 1935 

yılının ilk üç ayma nazaran bir 
az fazla olmuşsa da 1935 yılı
nm son üç ayma nisbetle geri
lemi~f r. 

1936 yılman ilk üç ayındaki 

ticaret değerce yüzde 8,5 ve 
mıktarca yüzde 7,9 noksan 
bulunmuştur. 

Bununla beraber dünya tica
retindeki bu s:rerileme mevsim 

icabı sayılmaktadır. Bilhassa 
ziraat memleketlerin!n mahsul
leri ekseriyetle senenin son üç 
ayında ihraç edilmekte, halbuki 

ondan sonra gelen senenin ilk 
üç ayında aynı nisbette sev
kiyat yapılamadı~ından yeni 

yılın ilk üç aymdaki ticaret 
geçen yılan son üç ayın

daki ticaretten çok defa nok-
san çıkmaktadır. Şu fark
la ki bu defa kaydedilen 
gerileme nisbet itibarile biraE 
fazla bulunmaktadır. 

Dünya ticaretinin eski yılın 
son üç ayına karşı yeni yılın 

ilk üç ayındaki gerilemesi me-

sela 1925 - 1929 yıllarmda 
orta hesap yüzde 5,50 derece
sinde bufunuyordu. 

Kaydedilen bu fazla gerile· 
menin sebeplerini istihlak ül
kelerinin 1935 yılının son üç 

ayında ihtiyaçlarından fazla 
mal almalarında ve 1936 yıh
nın ilk ayında ise mutattan 
daha az nisbette ithalat yap
mak mecburiyetinde bulunmuş 
olmalarmda aramak lazımdır. 

Dünya ticaretinin !..ıt'alar ba
kı mmdan tetkikine gelince, ge
rileme gerek Avrupa ve gerekse 
Avrupa dışı ülkeler ticaretinde 

görülınüştür. Ancak Avrupa 
dış ülkeler ticaretindeki geri
leme nisbeten daha az olmuş-

tur. Avrupa ülkeleri ticaretin
deki fazla gerileme umumi bir 
Knyükür gevşekliğine hamlolun
ma kla beraber bizzat Avrupa-

nın ticareti de 935 yılının ilk 
üç ayı ticaretine göre yüksek 
olmuştur. 

Bu yükseldik yüzde dört 
nisbetindedir. Fransanın ihra
çah mühim mıktarda azalmış-

tır. Italyada zecri tedbirlerin 
tatbikinden beri istatistik tutul
mamakta olduğundan ltalya 

ile ticareti bulunan memleket· 
ler istatistikleri tetkik olunmuş 
ve ltalyanın ihracatı gibi itha-

Jabnıo da fazla oisbette geri
lediği anlaşılmışhr. Almanya. 

lsviçre, Portekiz ve Letonya 
hükumetlerinin de ithalab ge
rilemiştir. 

Bütün bunların tabii neticesi 
olarak yiyecek maddeleriyle 
hazır malların ticareti de 
azalmışbr. 

Bu hafta iki seçme ve nefis filim birden • ,: . ' ' -· .'' ·• •• • .1 :. 

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

man yıldızlannın iştirakile yapılan yüksek musikili bir şaheser 
Ş~i~G~~ 

2 - Hürriyete C~~ F e~~ 
Bütün Fransız komiklerinin iştirak ettıklerı Rene Claır Jn 

büyük komedisi. 
FiYATLAR t!I - 20 - ao KURUŞTUR 

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

Hergün 16 - 19,30 da Hür~iyete Can f~?a ~7,35 -
21,15 Aşkım senindir. Cumartesı ve pazar gunlerı 14 de 
Aşkım Senindir fiJmi ile başlar.~1!!""'!11!!:!1; 

Cumartesi akşamı çok büyük ve 
eğlenceli bir gardenparti hazırlandı 

Sabaha kadar devam edecek olan bu eğlencenin büyük 
bir neş'e içinde geçmesi için fevkalade tertibat alınmış ve 
sürprizler hazırlanmıştır. 

BU GECEDEN İSTİFADE 
TMEGi UNUTMAYINIZ 

4 Temmuz -"• 

KÖŞEMDEN 1 
Siyasi iskanda! 

Italyanlar, hem döven, hem 
ağhyan çocuklara döndüler. 
Etmedikleri eza, koparmadık· 

Fetaret kalmadığı halde hala 
Habeşlerden sızlamyorlar, Ha
beş kralım zalim ve katil bu
luyorlar. 

Görenler, bilenler aUab için 
söylesin, acaba hangisi mağdur, 
hangisi gaddar ... ltaly.'.ln gaıe
tC:erinden birisi:, Milletler ce
miyetinin Italyan gazetecileri 
yakalattığını, kovduğunu yazıp 

haksızlığa uğradıklarından şi

kayet t!diyor ve Cem yeti ak· 
vamm reforme edılmesi için 
en büyük delil olarak ta bunu 
gösteriyor. 

- Vay gidi akıllarına şaş· 
tıklarım vay ! Ne olmahydı bun
lara acaba... Kendi meramını 

anlatmağa, milletler karşısında 

dert yanmağa çıkan tahtını 
yurdunu kaybetmiş bir krala, 
medeni bir muhitte, bilhassa 

herkesin göıünü dikdiği, kula
ğmı verdiği yüksek bir cemi
yette : 

- Katil t F e\lah f 
Dıye hakaret etmelerini boş

mu görmeliydiler. Ayıptır ! De· 
nilmemelimiydi ? Milletler ce-

miyetini teşkil eden devletlerin 
mümessilleri bu harekete göz-

rnü yummalı idiler ! ltalyaolar 

bunumu i~tiyorlardı. Kıyasün· 
nefs denilen kaideyi düşünme
yip bunun doğru olmadığmı; 

hala da iddia eden bir gazete· 
ciyi muhakemesizlikle ittiham 

etmemek elden gelmiyor. 
Gözü açık hırsız ev sahibin-

den şahbaz çakar derler, işte 

en güzel misali. .. 
TOKDIL 

••• 
SITMA 

Mücadele reisleri 
arasında 

Aydın mıntakası sıtma mü
cadele reisi doktor Rüştü 

umum sıtma mücadele müfet· 
tişliğine, Aydm mıntakası sıl· 

ma mücadelesi laboratuvar 
şefi doktor Abdurrabim Aydın 
mıntakası sıtma mücadelesi re
isliğine, Manisa mıntakası sıt

ma mücadele reisi doktor En· 
ver Adana sıtma enstitüsiı la· 
buratuvar şefliğine. Konya 

mmtakası sıtma mücadele reisi 
doktor izzet Niyazi yeni teş

kil edilen Trakya mmtakası 
sıtma mücadelesi reisliğine, 

Eskişehir mıntakası sıtma mü
cadelesi laboratuvarı şefi dok
tor Şevket Maııisa mıntakası 
sıtma mücadelesi reisliğine, 

Ankcıra mıntakası sttma mü
cade!esi laboratuvar şefi dok
tor Mitat Konya mıntakası 
sıtma mücadelesi reisliğine 

nakil ve tayin edilmişlerdir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta haberleri: 

Münasebetsizlik elrQi' 
Sarhoş olarak gazinoda kupa 

ve kadeh kırmak suretiyle her 
kesi rahatsız eden Talat oğlu 
Rauf tutulmuştur. 

Sarho,ıuk 
Evvelki gece Göztepeden 

lzmire gelmekte olan otobüs 
içinde sarhoş halde müşteri

lerin rahatını bozan Mehmed 
Ali ve Mustafa tutulmuş:ardır. 

Bu da öyle 
Sahilpark gazinosunda sar· 

hoş olarak Mercan oğlu Saidl 
sandalye ile başından yaralayan 
AbdulJah oğlu Sadık zabıtaca 
tutulmuştur. 

Sarho' mUnasebeiti 
konuşur mu? 

Kemahlı hanında sarhoş ola· 
rak bir takım münasebetsiz 
sözler sarfeden Yusuf oğlu Re
cep halkın rahatını bozduğun
dan tutulmuştur. 



• Temmuz 1••• 
•:ı:c:: 

_____ , 
ASAMBLEDE YENi BiR HADIRE 

ispanya dış oakanı Bestiya nutkunu 
söylerken bir Çekoslovak gazetecisi 
tabanca kurşunuyle ağır yaralandı · 

-
'/Etti ASIR · 8•hhe a - - o 

Telgraf .. H~Jı~rleri 
~mm ........... ._ .......... 

Son 

Cenevrede toplantı oldu Gümrük 
- Ba.ştara/ı 1 inci sayfada -

yal sukutundan korumalı ve 
bu güçlükleri iktiham etmemize 
yardım etmelidir. 

SEBEB NE? 
Eğer milletler cemiyeti bir 

muvaffakıyetsizliğe uğramışsa 

bunun sebebi elindeki silahı 
müessir bir şekilde kullanama
mış olmasıdır. Bu da. milletler 
camiasının henüz bu silahı 

ku11anmakta pek mahir olmama
sından ileri gelmiştir. Bununla 
beraber Fransa paktm umumi 
heyetini ve ruhunu bozacak 
her teklifi önceden reddeder. 
Paktı değiştirmek degil, tatbi
kini mükemmelleştirerek takviye 
etmek lazımdır. Her kıtanın 

ayrı ayrı ihtiyaçları olduğu 

vesilesiyle paktın cihanşümul

lüğünü bozmak ta bir hata olur. 
Milletler cemiyeti sinesinde her 
katanın hususi menfaatleri Av
rupa birliği komisyonu ve Pan 
Amerika birliği gibi teşekküllerle 
pekala gözönünde tutulabilir 
ve o vııkıt milletler ailesi ara
sındaki bağ koparılmış olmaz. 

Bu suretle, taarruz yapmak 
isteyon taraf ta reye iştirak 
ederek bir karar verilmesini 
imkansız kılmaktadır. Bundan 
büyük tezat olamaz. Bu çok
tan beri gösterilmiştir. Bu te
zada nihayet vermek için bir 
seneden fazla zamandan beri 
bir komisyon yapılmıştır. 

1 

Boğazlar konferansı delegeleri, işe 
ı sürat vermek için çalışıyorlar 

Memurları 
tekaüt edilecek 

•••••••• 
İstanbul, 3 ( Yeni Asır ) -

GümrükJ~rde 65 yaşını doldu
ran memurların tekaüde sev
kedilmeleri kararlaştı. Bu me
murlarm vazifelerine 14 tem-

" Paktın cihanşunıullüğünü azalt-
mak için en kat'i vasıta ise 
bunu artırmak vesilesiyle taah
hütlerinin mahiyet ve şümu
lünü azaltmaktır. Kollektif em
niyet ve müşterek hareket esa
sı feda edilirse elde edilecek 
netice budur. Paktın yazısı gibi 
ruhunu da korumak elzemdir. 

Bunun içindir ki, Fransız 
delegasyonu yakında hiçbir 
esaslı tadil teklif etmiyor. 
Hatta mutlak ıurette hiçbir 
tadil teklif etmiyor. Zira pak
tın hiçbir prensibini hatalı bul
mamaktadır. Böyle bir hare
ket müşterek hareketi zayıf
latabilir. 

PRATiK METOD 
Paktın tesini artırmak için 

pratik bir metod lazımdır. Rea• 
Jitelerden, siyasi realiteler-
den, milletlerin pisikolojik 
realitelerinden, coğrafi rea
litelerden ilham alarak bu 
metot bulunmalıdır. Asamle, 
milletler birJiğinin ne gibi yar
dımlara güvenebileceğini daha 
büyük bir sarahatle gösterme
lidir. Harbın önüne geçmek 
veya buna muvaffakıyet elver
memişse, bastırmak teşebbüs-

leri ikinci ve on altıncı mad
deye dayanır, bunların müessir 
şekilde tatbiki için asamble 
kat'i bir tefsir yapmalıdır. 

ikinci madde, Harp tehlüke
sine karşı milletler cemiyeti 
azasını milletlerin sulhu koru
ya bilecek bazı tedbirler alma
ğa vazifedar kılıyer. Fakat bu 
tedbirlerin alınması için rey-
1 erde ittifak esasını koruyor. 

fi 

SAFI 

iTTiFAKLAR 

Fransa hükümeti umumi ola
rak ittifak kaidesini kaldırmak 
fikrinde değildir. Devletlerin 
hükümraniyetine riayet ediJ
edilmesi lazımdır. Toprakların
da tedbirler alınacak veya iş 
birliği istenecek alakadar ta
rafların fikrini dinlemek tabii 
elzemdir. Ancak, uzlaştırma 

teşebbüsü akamete uğrarsa, 

bundan sonra müşterek hare· 
ket, taarruza karar ve?miş 

olan tarafın da reyine tabi tu
tulmak suretiyle felce uğratıl
mamalıdır. Fransız hükumeti 
2 inci maddenin bir ~ekilprest
lik yüzünden her türlü tesirden 
mahrum edilmesini red eder. 

16 NCI MADDE 

16 ıncı madde ise müşterek 
hareket prensibini koymaktadır. 
Bundan birşey tayedilmemeli
dir. Fransa bütün azaların işti-

rakiyle ekonomik ve mali zecri 
tedbirler mecburiyetinin muha
fazası fikrindedir. Keza konsey 
bu maddenin 2 inci fıkrasına 

göre her türlü askeri tavsiye· 

lerde bulunabilmesi ve nihayet 
3 üncü fıkradaki askeri müza
heret kaydı da muhafaza olun
malıdır. 

Fakat tecrübeden çıkan ders· 
lerden de istifade edelim.Harbı 
durdurmak için yalnız ekono
mik ve mali tedbirlere dayan
manın boş olduğu anlaşıldı. 

Bunların müessir olması için 

harbın uzun sürmesi lazımdır. 
Bizim vazifemiz bunların tesi· 
rini artıracak en iyi usulü bul
maktır.Bunun için de, mıntaka 
pakt!arı kadrosu içinde askeri 
tedl> Heri tahrik etmek ge
rektir. 

Yeni mıntaka paktları yapıl
malı, mevcut olanlar takviye 
eailmelidir. Mıntaka paktları 
coğrafi vaziyetlere ve menfaat 
birliklerine dayanır. Böylece 
her millet tehlike dakikasında 
ne gibi bir yardıma güvenebi
leceğini bilecektir. Bu temin 
edilmekle beraber bütün azalar 
için de iktisadi, mali zecri ted
bir mecburiyeti muhafaza ediJ
melidir. 

işe en müstacel taraftan 
başlamalıyız. En müstacel nok
ta da Milletler cemiyetine iti-

AŞK 
- 45 TUrkçeye çevir en : R. B 

Dinle.. Hemen çıkarsan 

eyi olur, sevgilim.. Anlıyorsun 
ya?.. Bir zafer kazandın. Bun
dan istifade ederek anneme 
hemen evlenme işini açacağım .. 

itaatkar: 
- Peki, peki .. diyor. Fakat 

her halde kulakları iki kadının 
söyledikleri sözlerde, fakat onu 
o kadar cabuk dışarıya çıkarı
yor, takdirleri öyle yarıda ke
sıyor ki, kapı nihayet kapan
dığı zaman, büyük bir geniş 

nefes alabiliyor. 

Jülyen Lötlerfö inatla: 
- Her şeyi anlıyorum şimdi! 

diyordu. Sen meğer sandığı· 
mızdan daha kurnazmışsın! .. 

Madam l.andlen ıle kendine 
has olan i2neleyici şivesiyle 

devam ediyordu: 
- Hem de öyle bir şey var 

kil ... Tiyatroda çok muvaffak 
olacağı muhakkak! Onun ka
balığını azaltmak, söz söyleme
sine mini olmak mümkün .. Bu
nunla beraber, aileye bir ak
trisin girmesini bilmem, pek 
hoş görebilir miyim! 

Emmanuel kudurn:;uşca bir 
hiddetle bağırıyordu: 

- Hiç değil! Şar~ı sö!le!°e· 
sini istemediğimi sıze soylıyor 
muyum! Söylemiyor muyum ki 
daima burada, bir çift çiftçi 
gibi kalıb oturacağız. 

Her üçünün, bir saata yakın 
bir zamandanberi münakaşa et
tikleri salonu şimdi batmak 
üzere olan güneşin kızıllıkları 
kaplıyordu. iki kadın, otomo-

Boğazlar 'konferansında umumi müzakeratın salı gü
nünden evvel başlamıyacağı anlaşıldı muzda nihayet verilecektir. 

Salah Eseri 
Cenevre 3 (Ö.R) - Boğazlar konferansında göstermiştir. Bu hususta bir formül hazırlanmış-

temsil edilen devletlerin Cenevrede bulunan tır. Bu formüle, içtimada hazır bulunmıyan Bul- Paris 3 ( Ö. R) - Fransız 
delegeleri konferans mesaisinin ne noktaya gel- garistan ve Yunanistanın da iştiraki temin edi- bankasının haftalık plançosu 
diğini görmek ve süratle devamı vasıtalarını lecektir. B•ı içtima yarın sabah ta tekrar edile- 20 Marttan beri ilk defa ola-
aramak üzere bugün toplanmışlardır. Bu içtima cektir. Boğazlar konferansında umumi müzakere rak altın mevcudunun arttığını 
bir itilafa varmak imkanının mevcud olduğunu sah günü başlıyacaklır. kaydetmektedir. ................... Şük;ü ... K~y·~ .. ··~üy·i~·~ff ................. T ................. r~~~· .. ·sr~;····;öyiüy~; ................. . 
Her Türk Edirnelidir. Ve "Yugoslav dostluğunun 
her Türkün kalbinde.. kıymetini takdir ederiz,, 
-Baş tarafı 1 ncı sav/ada- tıkları fedakarlıklar tarihte 

zamanında bastığı yerleri tet- yazılıdır. Herkes bilir, Türk 
kik etmişlerdir. Emniyet par- medeni dehasının Edirne için 
kında emniyet anıdını açmışlar yaptığı şaheserler de herkesin 
ve önemli bir söylev vermişler- hayret ve takdiri önündedir. 
dir.Ondan sonra Subay yurdun- Asil Türklerin ondan sonra 
daki çay salonunda bulunınuş- yapacakları eserleri görecek 
!ardır. 

Bugün otomobille Kırklare- ve onları idrak edecek olan 
Jine hareket edeceklerdir. gelecek nesiJJere şimdiden gıp-

Edirne, 3 (A.A) _ Dahiliye ta ediyorum. Cihana gıpte 
edecek büyük ve güzel mamur 

veikli Şükrü Kaya dün Edirne 
şen ve neşeli bir Türk yurdu 

emniyet anıdını açarken şu olacaktır. Bize bu imanı veren 
nutku söylemişlerdir: Türkler için her terakki haya- YIJ{[Oslav !tatbire nazm Ocnr.ral M art(, Belq-rndı zivıut'I eden 

Edirneliler, Edirne emniyet k k B k /noiliz le'}·yonıı·"te ga··ı ı'i.c;iı·,.0, tını ha i at yapan üyü .s J 

anıtını açıyorum. Edirne ve Cenevre, 3 (Ö.R) - Fransız mekteyiz.Siyasetimiz bütün dev-. I" A b. b' · b Atatürk'tür. Onun kurduğu re-
emnıyet.. ugatta ır mne u jimdir. Ben onun içindir ki, başbakanı ve bayan Leon BJum Jetlere, bilhassa dostluk bağlari-
kadar yaklaşan ve yakı,şan k b d k k saat 10,30 da Parise hareket le bagwlı oldugwumuz hükumetlere 
başka kelime tanımıyorum. Atatür ü ura a i hey eline 1 C l k 1 k b d 
Edirne der demez bizim vicda- Edirneye dikilmiş bir emniyet etmiş erdir. enevreden Ayn - arşı mut a ir oğru söz ve 

· I Ed anıtı diyorum. Ve bu emniyet- mazdan evvel, Leon Blum Yu- taahhütlere sadakat siyasetidir. 
nımıza emnıyet ge ir. irne 
emniyette oldukça Tüıı\:iyede ten Edirneli hemşerilerimi teb- goslav matbuat mümessillerine Bu kuvvetli açık sözlülük ve 
emniyet var demektir. Türki- rik ediyorum. Edirnelileri her 1bu memleket efkarı umumiyeai bu siyasi merdlik fikrimizde 
yede emniyet yoksa cihanda yönden ve her bakımdan teb- için beyanatta bulunmuş ve Avrupa sulhunun korunması 
bilir ki bütün dünyada da rik ederim. Edirnelileri tebrik asamble kürsüsünde umumi için teminatbr.,, 
emniyet yoktur. etmekle bütün Türkleri tebrik teminatı ve karşılıklı yardım Fra.nsız başbakanının bu sa-

Biz Edirnenjn emniyetine ne etmiş oluyorum. Çünki her meseleleri hakkında yaptığı rih beyanatı • ki, şimdiki ahval 
kadar ehemmiyet veriyorsak Türk aynı zamanda Edirnelidir. beyanatın şümulünü tasrih ede- içinde hususi bir mana iktisab 
cihap diplomasisi de ona O Her Türk kalbinde Edirnenin rek demiştir ki: etmektedir. Küçük itilaf meba-
kadar ehemmiyet vermektedir. emniyeti mukaddes bir vazife - "Yugoslavya dostluğunun fili tarafından derin bir mem-
Türklerin Edirne ıçın yap- halinde yaşamaktadır. kıymetini tamamile takdir et- nuniyetle karşılanmıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
madı yemden yapmaktır; Fran- KARARSIZLIK Diğer metinlerle birlikte tel- heyecanla ayağa kalkmışlar 
sız delegasyonu şunu teklif Şimdiki kararsızlık devresi- kik için bu karar suretleri ve ne oldugunu öğrenmek 
eder ki bükiiınetler, gelecek nin asgari hadde indirilmesi büroya gönderilmiştir. Öğle- istemişlerdir. 
Eylül içtimaında bu meselenin gerektir. Bunun devamı tehlü- den sonra saat 15 45 te Sonradan anlaşıldıki, bir Çek 
görüşülmesi ıçın fikirlerini keleri arttırır. Milletler cemi- toplanmak üzere celse' saat fotografcı ve gazetecisi kal· 

b w' t k d yeti görüş sarahatı ve karar 13,10 da tatil edilmiştir. bine bir kurşun sıkarak ölmek 
en. geç on eş a. gus. osa a ar .. , 'l h. t• t' . .. ASAMBLEDEKi HA-DISE arzusuna kapılmıştır. Bu bir M il ti k t sur atı ı e aya ıye mı ve muş-
• w1 • e e~ . cemıyetı se re er- kilitı iktiham azmini isbat et- nümayişti. iddiaya göre, ağır 
lıgıne bıldırerek 11 ve 16 ıncı Müzakereler esnasında hiç surette yaralanan gazeteci, 

miş olacaktır. Hepinizi ve va- b ki d'k ı:· h•d' 1 
maddelerin daha müessir şekil- zifeye davet ederim. e enme ı oır a ıse o muş- Milletler Cemiyeti U. katibi 
de tatbikini nasıl teemmül et- Delbosun nutku çok alkış- tur. Bu hadise de ltalyan ga- Avenole bıraktığı bir mektupta 
ti~lerini anlatsınlar. Bunlar göz lanmıştır. zetecileri hadisesinden sonra bu ölümü isteyerek kabul etti-
önünde tutularak bir rapor Van Zeeland iki Habeş ka- ikincisidir. ispanya hariciye na- ğini bildirmekte ve bir hadise 
yapılsın ve eyliil devresine ve- rar sureti projesi olduğunu zm Bestiyanın nutku bittiği üz.erine nazarı dikkatı celbet-
rilsin. Böylece gelecek asamble biJdirmiştir. Bunlar ilhakın ta- zaman aumble salonu bir mekte idi. Ağır surette yara-
meseleyi esaslı şekilde tetkik nınmamasına ve bir istikraz tabanca kurşununun sesiyle lanan gazeteci ölmemiştir ve 
ve intace muktedir olacaktır. için teminat verilmesine aittir. karışmıştır. Bütün delegeler, hastanededir. 

b_illeriyle yola çıkmak için Vial
lerini indirmişlerdi bile. Fakat 
münakaşa bitmemişti. Elleri 
kapı üzerinde, takılgan tavır
lariyle son sözü onlar söylemek 
istiyorlardı. 

- Nasıl!. diyordu Baron, Pa
riste hayatını kazanacak bir 
vasıta bulmak için bir müddet 
gelib orada kalmaktan bahsedi
yorsun?. Açılmakta olan şu iki 
gazete hakkında bize ardı ar
kası gelmiyen sualler soruyor
sun? Nasıl olur da bunlara ala
kadar oluyor gibi görünebilir
sin?. Şurada eteğinin altında 
böyle mükemmel bir sağmal 
inek varken?.. Tam yakışan 
tabiriyle!. .. 

Emmanuel kükredi: 
- Ne? .. 
Madam Landlen kızdı: 
- Sözün Kısası!.. Operayı, 

parayı ve ötesini düşünürsen, 
seve seve oda hizmetçinle ev
lenebileceğini bana inandıra
mazsın. 

Emmanuel, annesi kalbine bir 

bıçak indirmiş gibi geriledi: 
- Böyle söz söylemenizi 

menederim! diye bagırdı. Lö
ransı ıeviyorum! Ne biriniz, ne 
d;ğeriniz niçin sevdiğimi anlıya
mazsınız, zira sizler zavallılar
sınızl.. Fakat tekrar ediyorum 
ki nişanlımdan bu şekilde bahs
etmenizi menederim! Ve yemin 
ediyorum! yemin ediyorum! 
Onun şarkı söylediğini dünyada 
artık benden başka kimse duy
mıyacakl. Şunu eyice kafanıza 
koyunuz. 

ikisi birden alaylı alayh gül-
düler, acıyan bir tavırla ona 
baktılar, omuzlarını silktiler. 

- Haydi, Allaha ısmarladık! 
dediler. Hiç değişmemişsin seni 
Daima aklın başından beş ka
rış yukarıda! 

Bununla beraber Emmanue
lin annesi, kapı eşiğinde, Pa
risli kadınlara has lakayd ta
vırla ilave etti: 

- Hele kin bağlamazsın, de
ğil mi? Parise gelmek istersen 
delikanlı odan daima hazırdır. 

Beni hiç rahatsız etmezsin, 
yalnız gelmek şartiylel Sütçü 
karınla istersen var evlen, fa
kat onu benim evime getirmef. 

Emmanuelin istediği gibi Lö
rans yemekten sonra geldi. 
Fakat içeri girer girmez, aşıkı 
hıçkmklarla onun omuzlarına 

atıldı. Lörans onu kolları ara
sında sallıyarak endişe ile 
sordu: 

- Ne oluyor!.. Ne oluyor!.. 
Definem, benim sevgili define· 
ciğim, ne var, ne oldu? Sana 
bu kederi veren annen mi? ... 
Benimle evlenmeni istemiyor 
mu? .. Ne? .. 

Öteki boğuluyor gibiydi! 
- Ah, bir bilsen!.. Bilsen!.. 
O, yakın, nevazişkar sesiyle: 
- Fakat biliyorum ben za-

ten.. Senin hatırın için onlara 
nezaket gösterdim, sevimli dav
randım. Fakat sanki duydum ki 
bütün bunlar, şimal rüzgarı gibi 
kuru? 

Ve ikisi birden kanepeye 

oturdukları vakıt, aşıkının tasalı 
güzel başını daha yakından sa
rarak yaşlar akan gözlerini 
öpüleriyle kurulıyarak, daha 
hafif bir sesle ilave etti: 

- Annen mi bu, yavrum? .. 
Kız kardeşin mi bu?.. Haydi 
oradan!.. Ôvey kardeşin bel~iİ... 
Ve övey annen ... 

VEDA 
Annesinin konaktan geçişin· 

den sonra, Emmanuel dalgın ve 
meyus kaldı. Bunca zamandan-
beri sade kır hayatına, derin 
aşk şefkatine gömülerek hilka
tindeki endişelerden dinleni· 
yordu! Ne kadar çoktan beri 
mes'uttu .. Ve işte şimdi çiftlik
ler, peyzojlar ve aşk üzerinden 
fena bir yel esmişti. Parisin 
zehirli nefesi, onu saadetinden 
uyandırmak için, ona kr.dar 
varmıştı. 

Bu on günden beri .hayatı 
mutad cereyanını aldığı halde, 
delikanlının ruhu, aydınlığını 

bir daha bulamıyan gözleri 
gibi, karanlık ka' mıştı. 

- mımedi -
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Dallardan sesler: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yırtmaçlar, delikler 
Eskiden bir kadını çıplak bacak ve kol ile görmek bir me· 

sı: ' e; bir nimeti uzma idi. 
Böyle bir saadete konabilme" için bin türlü tehlikeyi ve azabı 

göze alıb, yatak veya banyo odalannm kapı deliklerine göz be
beği dayamak ahlaksızlığını irtikib icab ederdi. 

Şimdi blitün bu külfet ve zaruret zail oldu. Üstüste ahlmış; 
metakse konyak şişesi gibi mevzun; bir çift çıplak kadın bacağını 
doya doya; rahat rahat seyredebilmek için vapmda, tramvayda 
bir tesadüf kafi geliyor. 

Hiç bir alaka ve münagebetimiz bulunmıyan bir aile kadınının 
a4!deften dökülmüş yuvarlak omuzlarını görmek; kokusuyla seya• 
hat etmek bahtiyarlığına kaç taliJimiz mazhar olmuştu. 

Bugünün bol ve iri delikli blozları bizi - vaktiyle hasretini 
çektiğimiz bu omuzlara • doyurmadı mı? 

Avr;upamn moda profesörleri kıymetin nedretle; zilletin de 
kesrette olduğuğunu düşiinerek kadının fazla dekolte oluşunu 
muvafık bulmadılar. 

Kadın elbisesinde kadından ziyade erkek zevkini düşünen bu 
sanatkarlar; son senenin modasında yeni bir şekil tutturdular. 

Erkeği tahrik ederek takib ve tecessüse, kadını da cinsi 
cazibesini ortaya koymağa sevkettiler. 

Etekler, kollar uzadı. Fakat birincisine bacakları her adım 
attıkça açıp kapayan yırtmaçlar; ikincisine de cazib noktaları 
açıkta bırakan delikler açıldı. 

Bütün bu yırtmaçlar ve deliklerden maksad; çıplaklık bolluğuna 
uğrayarak tesirini kaybetmiş kadın vücudlarıoa ·motorlardaki 
manyeto gibi· biraz mıknatısiyet vermek değil mi? 

ıv.ı:ura."t Çın.ar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hava seferleri başlıyor 
- Baş tarafı ı ına sahıfede -

heyet olduğu halde tayyare ile 
şehrimize gelmiştir. Umum di
rektör, kendisini ziyaret eden 
bir muharririmize şunları söy· 
lemiştir: 

- Hava yolJannın nafıaya 
geçmesini müteakip en mühim 
ihtiyaçlardan biri olan meydan 
işinin temini için Nafıa veki
letince, tayyare uğrağı olmaya 
birinci derecede elverişli ve 
faydalı görülen on bir vilayete 
müracaat edilmişti. Vilayetler 
bu işe hususi bir ehemmiyet 
vererek hepsi de meydanların 
hazır olduğunu bildirmiş ve 
planlarını göndermişlerdir. 

Bu meyanda lzmir Vilayeti 
de vardı. 

Buadan birkaç glln evvel 
buraya göndermiş olduğumuz 
bir heyet, 11Hacılar Km,, nda 
tavsiye edilen meydan yerini 
tetkik ederek Ankaraya dön
mllş; o sahanın dar olduğunu 
ve şehre uzaklığı dolayısile 
yolcular için iyi bir meydan yeri 
olamıyacağını bildirmiştir. Bu· 
nun üzerine tetkikat ya• 
pmak üzere ben geldim. 
Kıymetli valiniz Fazlı Gü
leç, bana Halkapınardaki sa
hayı tavsiye elti. Beraberim-
deki heyetle gittim. Gerek 
orayı ve gerek KızıJçulladaki 

koşu yerini tetkik ettik. 
Vilayetin tavsiye ettiği sa· 

hayı sivil tayyare meydanı 
o!mağa çok müsaid bulduk. , 

Vilayet, halkan, bmir sefer
lerine bir an evel başlanması 
hususundaki arzusunu göz önü-
ne alarak, burada büyük ali· 
kasını bir daha gösterdi: 

Sabayı istimlak ederek kısa 
bir zamanda bize devretmeği 
bazı küçük hazırlıklanna dahi 
yardım eylemeği vadetti. Bu 
vaziyette ümit ediyorum ki 
yevmi lzmir seferlerine başla-
mak bir (hafta) meselesidir. 

Ve seferlere başladıktan son
ra her gün lstanbuldan lzmire 
bir saat 25 dakikada gelmek 
kabil olacaktır. 

- Havalarımızda ne kadar 
yolcu tayyaresi işleyecektir? 

- Devlet hava yolları, yap
tığı üç aenelik programa bü
tün şark, şiıoal ve cenub vilayet• 
Jerine seferler yapmayı ithal 
etmiş ve büyük tayyarelerden 
12 yolcu, 4 taksi, (ki hususi 
kiralanabilir) 2 adet te sıhhiye 
tayyaresinden mllrekkep bir 
sivil hava filosu kurmağı karar• 

· laşbrmıştır. Sayın bakanımız 
Ali Çetin Kaya hava sefer· 
]erine yüksek alikalarmı gös· 
termektedir. 

- Bu uçaklann saatta kat· 
edecekleri kilometre?. 

- Elimizdeki tayyareler 225 
kilometre yapıyor. Fakat bu 
sene alınacak olan dörder mo· 
törlü iki yolcu tayyaresinin 
sür'atleri saatta 260 kilometre 
olacaktır. Bunlar her gün mun· 
tazaman Ankara • lstanbul • iz· 
mır seferleri yapacaklardır. 

••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Milli Roman 
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Şimdi içerimde glzll bir ,uphe var Sabiha •• 
Acaba bunları, size acımam için mi anlatll? ----Siz de aşağı yukarı aynı vazi

yettesiniz. En faz.la gülecek, 
eğlenecek zamanlannızı bpkı 
yaramaz bir ot gibi hareketsiz 
ve faydasız. geçiriyorsunuz.Ko· 
canızın uğradığı müessif kaza 
beni belki de kendisinden daha 
fazla müteessir etti. Sabiha, 
ben acının ne demek olduğunu 
bildiğim için sizin için, sizden 
biraz daha fazla acınıyorum. 
Yaşarken, duyarken ölmek, 
kabirJik ve mezarlık ölümler· 
den daha acı, hepsinden acı .. 

- Bunları kim anlath sana 
Ahmet? 

- Öğrendim ben .. 
- Kimden öğrendiğini söyle-

mez misin? 
- Bizzat kocanızdan .. 

- Ne dedin, ne dedin? 
- Sezai Ul'Yi anlattı .. Sabi-

ha, Sezai benim mektep arka· 
daşımdı. Kadıköy idadisinde 
beraberdik onunla.. Sonra be· 
raberce Galatasaraya devam 
ettik. Galatasarayı beraber 
bitirdik. O mUbendise gitti. 
Ben de kimyaya devam ettim. 
Fakat o mühendisi bitirdi. Ben 
yarıda bıraktım. 

- Çok tuhaf ve karışık 
bunlar.. Bir şey anlamadım ki .. 

- Anlıyamazsınız tabiiğ .. 
Hoş asıl anlamıyan benim .. Söy
le bana Sabiha, siz benden ne 
istiyorsunuz, Sen, bu kadar gü
zel, bir bahar sabahı kadar 
zararsız ve pürüzsüz bir çeh
reye, her ban4ri bir erkeiin en 

Olimpiyada son hazırlık Hergün 
•--- Bir fıkra 

Bütün milletler atletizmde boy ölçüş-
rnek için ciddi surette hazırlanıyor 
Spor muharririmiz, bütün atletik numaralarda 935 

936 dünya derecelerini tespit etti 

Bütün dünya milletleri Berlin 
olimpyatlarma ciddi bir çalışma 
havası içinde hazırlanıyor. Bu 
ciddi hazırlanış, milletlerin bey
nelmilel spor ölçuşmesine ver· 
dikleri değeri göstermesi ba
kımından çok kıymetlidir. 

Olimpiyatlar bir ay sonra 
başlıyacağına göre çalışma 
son hızındadır • Bilhassa 
Amerika, Finlandiya, Almanya 
ve lngiltere atletleri arasında 
başdöndürücü bir rakabet o 
kadar kat'i ve şumullüdür ki, 
şimdi rakib tarafların vaziyet· 
lerini kritik için spor casusları 
faaliyete geçmiştir. Bundan 
maksad rakib tarafın zayıf ve 
kuvvetli yerlerini daha evvel· 
den öğrenerek ona göre ter· 
tibat almaktır. Bu teşkilatlarda 
doktorJar büyük bir rol oyna· 
maktadırlar. 

Bertin olimpyadına iştirak 

edecek atletlerin şimdiye ka
dar elde ettikleri neticeler göz 
önilnde tutulursa, 936 olimpyadı 
verim bakımından Amsterdam 
olimpyadmdan daha alika1ı 
olacakhr. 

935 -936 yıllarında muhtelif 
milletlere mensup atletleıin 
tespit ettikleri Beynelmilel de
receler şunlardır: 

too metre 
Saniye 

Amerikalı Cese Hens 10.2-10 
Alman Borşmejier 10.3-10 
Japon Jiosoka 10.3-10 
Amerikalı Valendar 10.3-10 
Hollanda Osendarp 10.4-10 
A 'man Horberger 10.4-10 

kuvvetli hislerine hitab ed~cek 
kadar ıuhoı edici güzelliğe 
malik olduğun halde benim 
çikin mevcudiyetimle neden 
uğraşıyorsun. Ve neden her 
fırsatta önüme çıkarak, beni 
mebhut bakışlarınla takip edi
yorsun .. 

Çirkin Ahmet durmuştu.. Bu 
defa 9esinin daha tatlı ve mu· 
nis taraflarını kullanarak ko-
nuştu: · 

- Haydi aana peki diyelim, 
Sabiha.. Ya kocan benden ne 
istiyor. Sezai Ulvi mektepten 
aynldaktan sonra bayağı bir 
adam, hem de bir sünepe ol
maıtu. Halbuki onu Galatasa
rayda iken çok severdim. Bir 
kedi yavrusuna bile zararı do
kunmazdı. Ona yalnız, bana 
acıdığı için kızardım. Sonra 
mektepten ayrıldı, hayata atıl· 
dı. Hem de muvaffak bir adam 
olarak hayahn yolları arasında 
kendisine muvaffakıyet yolları
nı aramağa koyuldu. Onun mu
vaffak olacağından şilphe et
miyordum. Tam cemiyetin iste
diği tipte bir insandı. Lazım 
olduğu kadar mürai, kendisini 
idare edecek kadar yalancı, 
başkalarını aldatacak kadar 
san&tında mahirdi. 

Halbuki Sabiha.. Türk cemi· 

lnttiliz atletleri 
Arjantin Fontevila 10.4-10 

200 metre 
Amerikalı Cese Hens 20.S· 10 
Alman Borşmejier 20.7-10 
Amerikalı Draiper 20.9-10 
Amerikalı Luval 21 
Alman Horberger 21 :4-1 O 
Ce.Afrikadan Tenisen 21.5-10 

400 metre 
Amerikalı Viliams 46.1-10 
Ceo.Afrikadan Sor 46.7-10 
Amerikalı Brien 47.1-10 
Amerikalı Luval 48.1-10 
Alman Haman 48 
ltalyan Lançi 48.2-10 
lngiliz Broun 48.2-1 O 

aoo metre 
Dakika 

Amerikan Benistman 1.50.5-10' 
Amerikan Robinson 1.51.1-10 
Amerikan Horbostrel 1.52.1-10 
Alman Horbink 1.52.5-10 
Alman Vait 1.53.5-10 
Macar Temesvar 1.53.6-10 

usoometre 
Amerikan Vençke 3.48.9-10 
ltalya Bekalı 3.50.4-10 
Amerikan Kanınğan 3.S0.5-10 
lngiliz Gilnderson 3.52. 
Amerikan Romani 3.53. 
Macar Sam':>o 3.53. 

aooo metre 
Japon Burakoyo 14.41.4-10 
ltalyan Çeratı 13.45. 
Amerikan Rait 14.55.1-10 
Polonyalı Noji 15.02.2-10 
Macar Simon 15.02.6-10 
Macar Ester koni 15.03.2-10 

toooo metre 
Japon Murakoyo 30.41.6-10 
Arjantin Zombala 30.44. 
Danimarka Zivert 31.01.1-10 

yeti böyle mi olmalı.. Ben ıağ· 
lam bir cemiyetin muvaffak 
olması için riyanın lüzumuna, 
sahte ve bayağı iltifatlara, 
sun'i hareketlere yer vererek 
bir cemiyetin fazlaca yüksele
ceğine inanmıyorum. Bizim ce· 
miyetimiz belki de garb cemi
yetlerinden biraz farklı kala
cak, fak at herhalde ruuhata
bını aldatmıvacak bir yol takib 
edecektir, diye tahayynl edib 
durdum. 

Neler ı6yliyorum. • Bunlar 
beni fazlaca alikadar etmiyor. 
Yine esas meseleye avdet edi
yorum. Kocan beni Gödence· 
de ilk giSrdüğtl glin pekAIA 
tanımıştı. Tanımamazlıktan gel· 
mekle senin yanında kUç&k 
dOşmemek istedi. Bu belki de 
cemiyetlik, ıünepe bir delikanlı 
için iyi bir unutma idi. Fakat 
sonradan neden fikrini değiş· 
tirdi. Neden GCSdence köyline 
kadar bilhassa beni arayıp bul
mıya geldi. Ve beni bulduktan 
sonra neden lale çiçeği gibi 
açılı!erdi ... Ha~t~ . o kadar açıl· 
dı kı bütun gızldıklerini, haya· 
tını saran facianın bOtün per· 
delerini g~zlerinı 6nüne serdi. 

Buna neden lt\zum görm6şt6. 
Acaba acınmaya mı ihtiyacı 

vardı? Bunu zannıetmiyorum. 

Fenlandiya Tomila 31.02.4-10 
Alman Kon 31.07.6-10 
ltalyan Beviyako 31.32.8-10 

Maraton 
Saat 

Amerikan Keleman 
Amerikan Kibson 
Amerikan Broun 
lngiliz Norris 
Hintli Gağ 
Japon Nan 

uo mani ah 

2.31,35 
2.32 30 
2.33.40 
2.50.20 
2.35.40 
2.36.03 

Saniye 
Amerikan Tauns 13.8-10 
Amerikan Stanlei 14.1-10 
Amerikan Moro 14.2-10 
Amerikan Kop 14.2-10 
lngiliz Finlay 14.6-10 

400 m~nlall 

Amerikan Hartınk 52.3-10 
Macar Kovaks 53.2-1 O 
Amerikan Fıslak 53.3-10 
Amerikan Cooson 53.9-10 
Brezilya Pandilla 54. 
Alman Nobrok 54.1-10 

Uzun atlama 

Amerikan Hena 
Amerikan Picardson 
Alman Lonk 
Alman Laibun 
Amerikan Klark 
ltalyan Mafei 

Metre 
7.98 
7.82 
7.81 
7.76 
7.70 
7.48 

YUksek atlama 
Amerikan Conson 2.055 
Amerikan Bora 2.055 
Amerikan Martı 2.05 
Japon Asakumba 2 
Alman Vainkeç 1.95,5 
Fenlandiyah Kotkas 1.98 

Oç adım 
Avusturyalı Metkaf 15.82 

- Sollu 7 ind sahil ede -

Mektepten çıktıktan sonra be
ni fena halde unuttuğu için, 
bu anlatışları bir arkadaşa 
tevdi edilen sırlar gibi de ka· 
bul etmek istemedim. 

Şimdi içerimde bir tiiphe 
var. Acaba bunlan aize acımam 
için mi anlattı. Eğer böyle ise 
sire hakikaten acıyorum Sa
biha.. Yalnız onu beklediği ve 
zannettiği manadan bir hayli 
farklı bir hisle acıyorum. Öyle 
bayağı bir erkeğin eıi oldu· 
ğunuz için .. 

Sabiha için için atlıyordu. *. • 
24 MAYIS 

Bugtln G6dencenia çimek 
bayramı vardı. Gödencede aRr• 
lardan beri yerleıen bu adetin 
beni üzen bazı taraflan var .• 
Köylüler illede sen de gelecek
sin, dediler. Onlarla birlikte 
sabahın serinliğinde k6ydea 
ayrıldık. Çeşmealtına vardığı-

mız zaman güneı birhayh yük· 
selmiıti. 

Büyük balıkçı kayıklan bizi 
N ergiz adasına taııyorlardı. 
Adanın kıyıları öyle serin, öy· 
le güzel ki, eğer çehremden 
utanmasam o anda birine aıık 
olarak, ada sahillerindt! aşk 
yapmıya yeltenecektim. Aşk, 
fakat kiminle ve ne ytizle .. 

KöylOler kuzular çevirdiler, 
kay oyunlan oynadılar, Adadan 

Ynza11: Eczaa Kemal Aktas . ...............•.............. ..--. 

Soy adı bitti 
Soy adı almak meselesi so· 

nuna erdi, hepimizin bir soy 
adı oldu, fakat neden ise bu 
ad ile söylenen, çağınlan daha 
yok, soy adı taşıyan ulusların 

efradı şahı" adlariyle hemea 
hemen çağırılmazlar, herkes 
soy adile tanınmıştır. MeselA 
bana daha Aktaş diyen yok, 
herkes Kemal Kamili bastınyor, 
hazan Kemal Kamil Aktaş 
diyen de var. Yavaş yavaş Ah
med, Mehmed, Hasan, Hüseyin 
böyle adlar kalkacak soy adı 
meydan alacaktır. Yahudi yurd
daşlarımızın hemen hepsinin 
soy adı vardı, bunlar öz Türkçe 
olmayışından değişti, yeni soya· 
dile ortaya çıkmış musevi adı da
ha duymadım, museviden duyma· 
dım amma müslilmandan duy-
dum mu diye kendimi bir yok
lıyorum, çok! Yalnız daha taze 
adlar, harcı alem olamadı, va
kıt meselesi. Ermenilerin (yan} 
ları da yan yan dümenini kır .. 
dı, gitti. Soyadıyle tanınmış 

bir tane ermeni yoktu, maruf 
aktör Minakyan'ın şahsi adı 

Mardiros idi, kimse, Mardiros 
efendi demiyor, Minakyan di
yordu. Soyadı, şahs adının 
üstfine çıkıp oturmalıdır. Bu iş 
dediğim gibi vakıt işidir, he
pimizin şimdiye kadar tanın· 
mış adları eskiyecek soyadlan 
meydan alacaktır. Mana ve 
teleffüz itibariyle birbirile ayarlı 
benim adım bile Aktaş olacak. 
Ben ak bir taşın sert ve temiı 
manasına sığınmış bir mermer 
gibi düz, beyaz ve temiz biı 
ad taşıyacağım. Şimdi soy ad-
larını beslemek, büyütmek. 
söyletmek ve tanıtmak devrin
deyiz, herkes kendini soy adile 
tanıtmak gerektir. Bu imzaları 
böyle atmaktan başlayacak ve 
yürüyecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lzmlr Askerlik ,oba· 

sinden: 
332 doğumlu ve bu doğum

lularla muamele görecek olan 
delikanhlann ıon yoklamasına 
1 • Temmuz • 936 gününde 
baılanarak 31 ·Temmuz • 936 
gününde bitecektir.Gelmiyenler 
hakkında kanuni takibat ya· 
pılacağından yerli ve yabanca 
eratın Cumartesi ve Pazar 
güntinden maada her gün sa-
bahlan ıaat 12 ye kadar fU· 
beye muracaatları tekrar ilin 
olunur. 

topladıldan nergizleri göğüs· 
lerine doldurdular. Nergiz ko
kulan ta.. Kalblerinin içine ka
dar sinib dururken Afrika 
vahşisinin kaba çalğıyle dinle
nen musikilerine hiç te benze
miyen oynak köy havaları •çal
dılar. 

Orada herkes eğlendi. Eğ· 
lenmiyea ve gOlmiyen yalnız 

ben vardım. lçerimden gizli bir 
ıeı: 

- Neredesin Sabiha, diyor• 
du. 

Hakikaten Sabiha yanı ba
ıımcla olsaydı, onunla ne ka· 
du da iyi konuşur, derdleşir 
ve ejlenirdik. Simdi gün "a· 
rarclı, odamdayım .. 

29 MAYIS 
Acaba Sabihaya bu aızumu 

söylesem mi? Ona, seninle 
şöyle bir Nergiz adasına açı
lalım, desem mi? Acaba Sabi
ha benim bu manası az, man
tıkı az teklifime dudak büküp 
gülmez mi? 

Sabiha kim.. Bir evJi kadın .. 
Hem de bütün kadınlık güzel· 
Jiklerini nefsinde toplıyan bir 
insan.. Bense onun tamamen 
aksine, tabiatın kucağında 
saklıyabildiii çirkinliklerin ye
kununu iki karşı çehresine 
sığdıran alel'acaib bir mahluk .• 

- Bitmedı -
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SULHUN TEHLiKEDE 
OLDUGU SOYLENIYOR 

•••••••• •• ••••• ••••••••• 

DANTZIG 
Hitlerin emriyle 

LONDF.:ANIN SAY ~NI 
OiKKAT BiR HAIJERI 

•••••••••••••••••••••••• 

Asamble bir kar r sureti neşretti 
Zecri tedbirlerin faydasız olduğu neticesine 
varıldı. Fakat kat;i netice henüz alınmadı 

Pek yakında Alman bı y
rağına kavuşacak mı? 
- Baştara/ı l inci salıi/ede -

kılacak! Diğer taraftan hücum· 
lar ve emrivakiler birbirini ta
kib ediyor. Bu işde Almanya 
şampiyonluk ediyor. Renden 
sonra işte şimdi de Dantzige 
el atıyor. Hükümetler Cenev· 
rede ne yapacaklarını şaşır
mışlardır. Z•ra Habeş mesele· 
sinin üstünde bir prensip 
meselesi vardır : Kollektif em
niyet. Bu prensip g~rçi uzak 
Şak meselesinde bir defa bıra
kıldı. Fakat tekrar ele alındı. 

Yeniden prensibin feda edil
mesi milletler cemiyetini gülünç 
mevkiie düşürür.Diğer taraftan 
Italyan - Habeş işinde yan lış 
hareket edildiği, bir müstem
leke i şi n in boş yere büyütül· 
dü}ü de kabul edilmek iste
niyor. Bütün bu karışık nok
ta ları tel f etmek lazım.Cenev
redeki diplomatlar da, resmi 
celseler haricinde buna uğra· 
şıyorlar. 

lngiliz 
kabinesi 
Scı.rsıntıdan 

kurtulmak için 

Cenevre, 3 (Ö.R) - Öğle
den sonra saat 15,45 de celse 
açılınca Pero mürahbası hü
kumetinin Amerika hukukuna 
bağlılığını ve Latin Amerika 
devletlerinin t emayüllerine i şti
rakini bildirmiştir. ihtilafların 

halli için Mıntaka kadrosu esa
sını kabuJ eden hükumet, Pakt 
esası muhafaza edilmek şer

bile, şimdiki ihtilafın halli için 
daha ziyade alakadar olan Av
rupa devletlerinin teşebbüsü 
esasını kabul eder. 

Venezuella hükumeti zecri 
tedbirlerin lüzumsuz kaldığı 
ve ilgası lazımgeldiği fikrin
dedir. 

Kolombiya, içtimaa sebep 
olan Arjantin hükumetinin bil
dirdiği prensibe iştirak etmek
tedir. Kolombiya kıtaaların 
ayn ayn vicdanı değil, bir tek 
insan vicdanı olduğu kanaatin
dedir. 

lsveç kadın delegesi, 50 dev
let tarafından 2 seneden beri 
yapılan iş birliğinin neticede 
sıfıra varmasına teessüf ede
rek Milletler cemiyetinin tak
viyesini istemiştir. 

Meksika delegesi memleke
tinin zecri tedbirleri, pet
rol ambargosu dahi olduğu 
halde, en şiddetli noktasına 
kadar tatbika hazır bulunmuş 
olduğunu ve Habeşistanın fet
hine böylece mani olmak iste
diğini hatırlatmış ve demiştir 
ki: 

Paktın esas prensipleri tat
bik edilmedikçe, samimi olarak 
tatbik olundukça, mahiyeti 
bozulmadıkça Meksika Millet
ler cemiyetinde kalacaktır. 
Milletler cemiyetinin ıslahı için 
nereden gelirse gelsin, her tek
lifi dikkatle tetkike hazırdır. 

Saat 12 de münakaşa kapan
mıştır. Yarın sabah yeni bir 
celse yapılacaktır. 

-KARAR SURETi 
Cenevre, 3 (Ö.R) - Asamble 

bürosu tarafından hazırlanan 

karar sureti projesi şudur: 
"Arjantin hükumetinin da

vetiyle Habeşistamn ilhakından 
ileri gelen vaziyeti ve zecri 
tedbirler meselesini tedkik için 
toplanan milletler cemiyeti 
as:ı,..., blesi siyasi şereflerin zecri 
tedbi> lerin tam bir şekilde tat· 
bib.;ile mani olmasına rağmen 

Yazan: Tok Dil 

Katırcıoğlu şaşırmıştı, Hay
daroğl bağırdı: 

- Heyyyl Demir Deli Uyan
dır canını! kalk karşı gel aradı· 
ğım yiğidel .• Heyy akyakalı oglu 
bak, sana dumanı üstünde bir 
Efe! Uykusuz, uykunu aldırma
dan kucakla Katırcıoğlunu. 
Bre! bre! bre! Domaldınız kal
dınız mı domuzlukta!.. 
Haydaroğ lu coşmuştu, zıplı

yarak elinden tuttuğu Katırcı
oğlunu içeri sürükliyordu. Otur· 
dular, konuştu lar, kahveler 
cezve cezve geldi, içtiler, an
la tılar ..• 

Asa111ble11in toplandığı Cenevreden bir görünüş 
pakt prensiplerinin tamam ve sinin artması için 12 inci mad- terliğe bildirmeğe davet edeı· . ., 
mutlak olarak baki kaldığını desinin tatbikini umumi bir "irtibat komitesini, asam-
ve Amerika devletlerinin bil· tetkike tabi kılmağa karar blede ifade edilen fikirleri göz 
dirdikleri gibi kuYVet vasıtasile verir. önünde tutarak zecri tedbirler 
her hal suretini reddettiğini "Aza devletleri asamblenin meselesini tetkike ve devletlere 
teyid eder. gelecek celsesinde görüşülmek alınacak vaziyeti tavsiyeye 

"Milletler cemiyeti otorite· üzere fikirlerini umumi sekre- memur eyler.,. ............. Ne·c·ası ...... taıi·m·aı ... · .. verat·· .......... . 
Gore şehrinde imparator Necaşi 
adına yeni hükumet kuruldu 

Necaşi memleketini müdafaa için para bulursa 
ordusunun başına geçecekmiş •.• 

Oorede g öçebe halinde yaşıyaıı Habeş halkı 

Cenevre 3 ( Ö. R ) - Ha· neşretmektedir. Negüs ezcümle miyeti mukavelenamesinin 10 
beş delegasyonu Milletler ce- demiştir ki: ncu ve 16 ncı maddelerine 
miyeti sekreterliğine ve aza "Eğer milletler cemiyeti ha· olan merbutiyetini beyan ve 
devletlere resmen şunu haber rekete gelirse ve kendim kuvvetle elde edilmiş fütuhatı 
veriyor: Gore şehrinde lmpa- memleketimin müdafaası için tanımıyacağını ilan eder. 
ratorun emrile yeni bir hüku- lüzumlu parayı bulabilirsem 2 - 16 cı madde mucibince 
met teşekkül etmiştir. Bu hü- Habeşistana döneceğim . ., ' arazisinin tamamiyeti ve siyasi 
kumetin riyasetini ayan mecli- Cenevrere, 3 (A.A) - Ha- istiklalini müdafaa etmek için 
si başkanı deruhde etmiştir. beş delegasyonu Avenola iki Habeşistana yardım etmek ar-
Diğer taraftan ras lmeru as- karar suretı projesi tevdi et- zusunda bulunan asamble cemi-
keri kuvvetleri tensik için im- mişlir. Habeşler bunları asam- yet azasından olan devletlere 
paratordan emir almıştır. bleye yermek fikrindedirler. Habeşistana on milyon lngiliz 

Paris, 3 (A.A)-Journal ga- Bu iki projenin metni şudur: lirası miktarında yapılacak 
zetesi Negüs ile bir mülakat 1 - Asamble Milletler Ce- bir ikrazı temin etmelerini tav• 

Tefrika No: 22 

Katırcıoğlunun da atı değir
men bo~tanında otlarken gece
nin geç vaktinde birbirine so
kulub sarmaşan iki Efe, altla· 
rındaki bir hasır üstünde; sa
bahı bekliyen uykularına göz 
yumdular .. 

• • • 
Sultan deli lbrahimin bir fer-

manı [fermanı şerifi]!? Bursa 
kadısının eline ulaştırılmış; 
Bursa kadısı Mevlana idris, 
kakmalı masasının üstüne Mev
lananın "Mesnevi,, sini açmış, 
bu; felsefe ve ilim yüklü şah· 
eseri kendi bildii!'ine tefsirlerle 

okuyub, sakalını sıvazlar, yüz 
sürü tesbihini entarisinin ete
ğine şakır şakır indirib şakır 
şakır çıkartırken lstanbuldan 
gelen fermanı okumuştu. 

[Baisi tastiri huruf oldur ki: 
Diye başlıyan bu ferman şun

ları emrediyordu .. 
[Biz ki saltanatı Kostantaniye 

ve s:ıltanı mülükü şahanei. ~s
manıyeye sultan ve bakınıız, 
nice zamandanberu enırımız, 
Bursa kadınııza verilıniş iken 
o emre mukayyed olmayiib, Ke
şiş dağından, biz sultanın sara
yına isal edilecek ve sadrı ili 

penahımızı ferahlatacak "kar.,
lar emrimiz üzre vafi ve kafi 
miktar üzerine gönderilmemiş· 
tir. Filhal bu emri şerifi alan 
Kadii Bursa Mevlana idris biz
zat buna mukkayed olarak Ce
bele çıkalarl. lsab hümayun 
olacak karları kendileri kal' et· 
tirib bir iyu ihtimamla sarayı

mıza göndereler, ve illa bunun 
hilafında olacak meşyü hareket 
baisi izmihlali ola!] 

Bu fermanı okuyan Mevlana 
ldrisin etekleri dört pişinden 
tutuştu. 

Fermanı getiren ııai'ye yer· 
den binlerce selim sarkıtarak: 

- Hazreti Menlehülemrin 
fermanı üzre hareket edilecek
tir. Şimdiden gerü ben hakir 
dağa çıkub nezaret edeceğim, 
böylece sözümüz vasılı sem'ü 
penah olsun! 

Diye hulüs çaktıktan sonra 
dış kapıya kadar beklemiyen 
siii'yi geçirdi, emirler verdi, 
fakat kendi kendine kaldığı 
zaman fermanı bir daha okudu. 1 

Londra, 3 (Ö.R) - lngilte
renin Berlin sefiri Sir Eriç 
Filips Londraya gelmiştir. Bu 
seyahatın zahiri sebebi bir 
mezuniyettir. Fakat Ingiliz 
sefiri bundan istifade ederek 
dışişleri bakanile ve diğer 
hükümet erkaniyle görüşecek 

ve Lokarno içtimaı arefesinde 
Almanyanın vaziyetini anlata
caktır. Bununla beraber sefirin 
Alman temayülah hakkında 
sarih izahat hasıl olub olma· 
dıgı malum değildir. 

Paris, 3 (Ö.R)- "Paris-Midi,, 
gazetesinde bildirildiğine göre 
Hitler bu Pazar günü büyük 
bir nutuk verecektir. Alman 
devlet başkanı beynelmilel va· 
ziyeti tetkik ettikten sonra 
Lokarno devletlerinin muhte
mel bir konferans davetini ka
bul için şartlar ileri sürmek 
niyetinde olduğunu bildirecek
tir. 

Boğazlar meselesini 
halletmek mecburiyetlıı.da 

bulunuyor 

- Baş taı a /ı I 11rı sav fada -
şimdiye kadar yaptığı ilk teklif 
bakımından ehemmiyetle tas· 
v;p etmek mevkiindedir. Hadi
satın çok k.lrar.!ık b:r manzara 
ar~etmesi, Akdeniz hakimiyeti, 
nihayet lngilterenin de hususi 
menfaatları Boğazları'l tahki
mini icap ettirmektedir. 

Türkiye her vesile ile dü· 
rüstlüğü ispat etliği ve harp 
borçl arını sadıkane ödediği için 
hak kesp etmiştir. Ingiltere, bu 
birleşik dileği yerine getirme
mek suretiyle mühim dostluk
ları kaybetmek istemiyecektir. 
Baldvin kabinesi bir çok sar• 
sıntılar arasında belki de en 
büyük muvaffakıyeti Boğazlar 
meselesinde göstermek tema
yüllerini açığa vurmuştur. ----

Tunusta 
F ransıı; kolonisi 

fazladır 
Paris 3 ( Ö. R) - Tunusta 

10 Haziranda yapı !an umumi 
nüfus yazımı, Fransızların şim

di ltalyanlardan daha fazla ol
duğunu göstermektedir. Zira 
94,289 ltalyana karşı 110,68 
Fransız yazılmıştır. Evvelki tab· 
rirde Fransız nüfusu 91 bin 
kadardı. 

A vusturyada 
Viyana, 3 (A.A) - Resmi 

gazete zecri tedbirlerin kaldı
rılma sına müteallik bir karar
name neşretmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
siye edecektir. Habeşistan bu Cenevreye karşı şiddetli hü-
i stikrı:zi Milletler cemiyeti kon- cumlarda bulunmaktad ı rlar. Ci-
seyi tarafından tesb't edilecek o rııale D' Italia diyor ki: 
şerait altında aktedecektır. Necaş i fa şist aleyktarlarının 

Bu projelerde Aveno!a hitab eller inde oynattıkları bir kuk-
eden bir not mevcuddur. Bu ladan başka birşey değildir. 
notta şöyle deniliyor : Asayişi temin etmek ve Avru• 

Habeş imparatoru Cenevrede palıları korumak için ltalyan 
toplanmış olan milletlere bir askerlerinin Adis· Abeba üze· 
takım sualler sormuştur. Bu rine yürüyüşlerini teşri etmiş 
suallere ancak birkaç devlet olmalarına teessüf ediyorum. 
cevab vermiştir. Şimdiki feci •••••••••••••••••• •••••••••••• 11

••••••••••• 

ahval V!l şerait altında bir dev- [./'/l Kiralık otel VA 

lelin kendi hattı hareketini 
bildirmesi ve mesuliyetlerini 
açıkçe ve ihlaskarane deruhte 
etmesi son derecede mühimdir. 

iT AL YANLARIN ASABiYETi 
Roma, 3 ( A.A ) - Bütün 

gazeteler Necaşiye karşı büyük 
bir hüsnü kabul göstermiş olan 

Bır daha okudu, bu parşümen 
kağıdın ortasına bir şaplak tü
kürük savurub: 

- Delinin fermanı ancak 
böyle olur. Vay gidi saltanat, 
vay gidi Osmanlı hanedanı! 

Diye yarı cesür, yarı korkak 
söylenib bendeganınal? Bir çok 
emirler verdi, ertesi günü gü
neş doğduktan sonra bir atın 
sırtında Keşiş dağının yolunu 
boyladı. Arkasından kazma, kü· 
rek, çuval, harar gelenlerle 
adeta din cihadına çıkan aki· 
desi bozuk softalar taburu ku
mandanı gibi, kösüle, kösüle 
Keşişe tırmandı .• 

. . . 

. . . 
Elindeki sazı, bağrındaki 

kııra sevdasıyle, tepesinden 
kara dumanlar çıkaran Kerem; 
bir zaman "Aslı., sını ararken 
bu "Ulu., dağda gezmiş, toz
muştu. 

Yerden göğe kadar başını 
uzatmış, heybetli bağrına yeller 
çarpan, tepesinde kartallıır 

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

4-6 S.(S) (1361} 
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uçan Keş"ş; göğsünden akıttığı 
su'.arla ovasını sularken; kışın 
ve feleğin ağarttığı başı ile, 
insanların faniliğini, tabiatın 

azametini temsil eder bir vekar 
taşıyordu. 

O bir timsaldi qanki: 
Şırıl şırıl dereler akıtır "Ni

lüfer., i. buz gibi sulariyle bes
lerken; eteklerinde; baharların 

doğurduğu yeşillikleri bir çocuk 
tazeliği ve sevgisi ile yaşatı
yordu. Göğsünün ortalarına 

ayak basanlar, haykıran çağlı
yanların kaynaklarını gorur, 
gün değil, seneler hiç değil, 

asırlar görmüş çamlarının cana 
can katan ve bir sihirbaz yel
pazesiyle aşağılara dalgalanan 
kokusunu koklat, eteğinde ge· 
niş, ortasında dar yolları; yü; 
reğinde korku duyarak geçerd~ 

Istunbula kar göndermek için 
Bursa kadısının çıktığı dağ işra 
bu dağdı. 

. . • 
- Sonu var-
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Türk davası iyi karşılci.ndı 
Dünya matbuatının Boğazlar meselesinde hakkımızı 

· nasıl ittifakla teslim ettiklerini· gözden geçiriniz .. 
Montro'de çıkan (Jurnal dö Mo11- AT ATÜRK'ON NUTKU rab etmişti. Ağaç kalmamıştı. Montrö konferansı dün çalışmayı 

tehir etti. Buna mukabil Millet· 
gemileri için konmak istenen 
tahdidin Karadenizden çıkacak 
harb gemilerine de şamil ol· 
masını istedi. Türkiye tarafın· 
dan teklif edilen projenin, bir 
harb tehltikesi halinde milletler 
cemiyetini haberdar etmek 
f8rtİyle barb gemilerinin bo
ğazlardan geçmesini hususi 
milsaadeye tabi kılan kısmı bu 
husustaki noktai nazar ihtilif
lannı bnsbntnn artırdı. Japon 
delegesi, memleketinin milletler 
cemiyeti azası olmadığını ileri 
sllrdil. Diğer taraftan Pol Bon· 
kur, bazı memleketlerin mil· 
Jetler c<:.miyetinden ayn ola· 
rak kendi aralarında bir 
takım karşılıklı muahede
ler imzaladıklannı ve bu 
muahedelerin herhangi bir 
vaziyet halinde tatbiklerinin 
temini lcab ettiğini söyledi. 
Litvinof, hükftmetinin görllşftnft 
matbuata verdiği bir teblig ile 
anlam. Bu tebligde Sovyet 
Rusya, Milletler Cemiyeti pak
bna dahil bir memleketin uğ· 
nyacağı herhangi bir taarruz 
karıısında, bu memlekete yar
dıma gidecek devletlerin bü
tün harb gemilerine karşı bo
ğazlann açık tutulması prensı· 
bini ileri ıüri\yordur. 

trö) gazdnsinin başyazısından: Az zamanda, çok ve büyük Nakil vasıtalarından mahrum· 
Bugilnkü Türkiye'yi canlan- işler yaptık. Bu işlerin en bü· du. ler Cemiyeti bugün toplanarak 

Italya'ya karşı zecri tedbirlerin 
kaldırılması hakkında kararını 

dıran teşebl.>üs fikri hakkında yüğü, temeli, Türk kahraman- ileriyi gören Mustafa Kamil 
tüpheye düşebilecek olanlar, lığı ve yüksek Türk kültürü yol yaptırmak ve ağaç diktir-
Türkiye Cumhuriyeti delege- olan, Türkiye Cwnuriyetidir. 
]erinin, Montrö konferansma Bundaki muvaff akı yeti Türk 
iıtirak edecekler, tetkika sun- milletinin ve onun değerli or-
.U.klan vesikalara baksınlar. dosunun bir ve beraber olarak, 
Orada bunu tam olarak öğre- azimkirane yürümesine med· 
neceklerdir. 

IST ATISTIKLER 
Genç Türk Cumhuriyeti, ken· 

dini bize sözle değiJ, resimlerle, 
istatistiklerle, maddi delillerle 
• bir kelime ile söyliyelim - iş 
lle vakıalarla tanıtıyor. 

Faıist Italya'nın kerametli 
kalkınması ile mukayese edil
diği zaman bir çok noktalarda 
ondan tistOn cihetleri görülen 
Kamilin Ttirkiyenin çabuk 
kalkıama11, harb sonrası tarihi 
içinde hayret verici bir hadise 
olarak kalacaktır. 
Unutmamalı ki Mustafa Ka- 1 

mal'in Tilrkivesi herşeyi yeni 
baştan yaratmak mecburiyetin· 
de idi. Kanlı mücadeleler ne· 
tkesi harptan çok bitkin bir 
halde çıkmıştı. Mütemadi bu
.lanmalardan sonra elinde yal· 
nız bir Anadolu kalmıştı. 

Anadolu ise çok eski devir
lerin sosyol formu içinde, siya· 
ıal birlikten mahrum, derebey
Jerin nüfuz ve keyiflerine ter
kedilmiş bambaşka bir devir 
hayab yaşıyordu. 

GEÇEN YILLARDA 
Sayııı pek az olan yollarda 

eami7et yoktu. Demiryollan 
hemen hiç denecek derecede 
idi. Kültilr bakımından vaziyet 
aynı fakirlikte bulunuyordu. 
Maarif yeniden kurulacaktı. 

Orta ve yükıek tahsil esasb 
ıurette 11laha muhtaçtı. 

Bütün bunlan bir irade 
ve deha adamı başardı. Türk· 
lerin (Gazi) adını verdikleri 
adam Tlrkiyeye yalnız siyasal 
istildilini vermekle kalmadı, 
o tam maaaaiyle ve her feyİ 
tamam yepyeni bir devlet, Tilrk 
cumuriyeti devletini yaratb. Bu 
devleti teşkilatlandırdı, modern 
bir form verdi, sağlam bir 
politika temeli kurdu ve uzağı 
gören azimli bir "aile babası" 
ribi kendi yarattığı devleti 
dare etti. Bugünkü canlı "Tür· 
kiye, Cumur reisi Atatürk'ün 
re etrafını saran sadık, zeki 
.adamlannın eseridir. Bir dev· 
let adamının ilk vasfı çalışma 
arkadqlarını seçmesini bilme
sidir. Tilrkiye Cwnur reisi bu 
vasfi mlkemmel surette gös· 
termiıtir. 

TÜRK DELEGELERi 
Tlrk delege heyeti Mon

trBye gelirken Türk cumhuri· 
yetini tanıtmak gayesiyle be
raberinde bol bir "edebiyat" 
da getirdi. Bunlar, vakıalar, 
rakamlar, ciddi vesikalarla dolu 
ve kolayca tetkik edilebilecek 
eserlerdir ve basın genel direk
törlilğü tarafından neşredilmiş

tir. 
Bu eserlerden biri olan (La 

Tarquie Contemporauie·Muasır 
Tilrkiye) Kamilist eserini A 
aıodan Z sine kadar tahlil t-den 
300 sayfalık büyük bir cilddir. 
Bu cildin içinde Türkiye cum
huriyetinin kalkmmasma aid 
çok ehemmiyetli malumat var· 
dır. Bu meyanda Cumur Reisi 
Kamil Atatürk'ün, cumhuriye
tin onuncu yıl donümü dolayı
aiyle 1933 ilk teşrininde söy· 

yun uz. 
Fakat yaptıklarımızı asla 

kafi göremeyiz. Çünkü, daha 
çok ve daha büyük işler yap
mak mecburiyetindeyiz. 

Yurdumuzu, dünyanın en 
mamur ve medeni memleketleri 
seviyesine çıkaracağız. Milleti
mizi en geniş refah vasıta ve 
kaynaklarına sahib kıracağız. 
Milli kültürümüzü, muasır me• 
deniyet seviyesinin üstüne çı
karacağız. 

Paris ve Londra sefir/erimiz Saaa' Davas ve Ali Fethi Montrö kon/eıansmda 
mekle işe başladı. Yarım asır verecek. Diplomatik faaliyetler 

Bunlar için mağrurane sözler 
diyecekler. Fakat hayır.. Bu 
sözler kendisine bir hedef çi-

ıonra Türkiye bütün dünyanın bu sırada Montrö ve Cenev-
en zengin memleketlerinden re'de toplanmış bulunuyor. Her 
biri olacak tar. iki sahada da memnun edici 

zen, istediğini bilen ve bütün 
milletin güveni ve heyecanı ile 

insan, (Muasır Türkiye) ki- neticelere Yarıcı yolu hazırla· 
tabını karıftmrken tek bir ki- mak için çok banşsel bir fi-

INGILTERE 

Boğazlar konjefllnsının top/arvlığı /sviçıenin Montrö kasabası 

Bu gllne kadar lngiltere 
Sovyetlerin teklifine yanaşmış 
görünmüyor. Daha Ziyade Ja· 
pon teklifine meylediyor. Mon
trö'de bulunmıyan fakat vazi· 
yeti Cenevre'de aydınlandık· 
tan sonra konferansa iftirik 
edecek olan ltalyanın ise Sov· 
yet teklifine karşı itirazlarda 
bulunacağı dyleniyor. 

işe sarılan bir " Şef ,, in söz· şinin -çalışma arkadaşlarının kirle hareket lazım. Bir kaç 
)eridir. Hakikaten Türkjye bu bilgi ve fedakirlıklarının yar- gün evel Montrö konferansının 
gün durmadan ilerliyor. Garb dımı ile- 12 senede başardığı ne gibi ıartlar altında ve ne 
medeniyetinin bugünkü dere- eser karşısında hayrete düş· maksadla toplantıya çağırıldı· Montr&de verilecek karann 

Cenevrede alınacak kararla 
çok alAkaıı var. Bunun için
dir ki konferans çabımaamı te• 

ceyi buluncıya kadar geçtiği mekten kendini alamıyor. ğını yazmıtbk. B. Tevfik Rüş· 
yol iizerinde durarak oyalan• Bugiln Tilrkiyenin sınai ve tü Aras hükftmetinin boğazlar 
mıyor. Vazifesini anlamış, ma• ekonomik techizatı tam bir hakkındaki tezini konferansa 
zisinin mağrur ve istikbalinden kalkuıma halindedir. Başarmak izah etti. 

HAKLI T ALEB hir zaruretinde kaldı. Şimdi emin olan bu zeki millet, şefi- idaresine sahip böyle bir mil-
nin rehberliği ile modern icab· letten her şey beklenebilir. 
lana en iyilerini aeçiyor. işin BALKAN ANTANTININ 
aml hayrete değer tarah ıu ki, BIRLIGI 
başka tarafta gördtiklerini Mesaje d' Aten gazetesin· 
kopye değil, kendi şartlarına den: 
uydurarak tatbik ediyor. Konferansın karakteristik 

Bugün Anadolu, sayısız ge· cephelerinden biri biç şüphesiz 
lir kaynaklan ve hududsuz Balkan Antantı devletlerinin 
imkanlar içinde Atatilrk'tin Montrö'de aıkı bir temas ha-
gösterdiği istikbale dev adım· )inde temsil edilmeleridir. Bu 
larile yürüyor. vaziyet aynı zamanda miizake· 

YENi TÜRKiYE relerin cereyan tarzı üzerine 
Yeni Türkiyede her şeyin milessir olacak bir kuvvettir 

yeniden yarahlması lizımgeldi· de •• 
ğini aöylemiıtim. Evet, her ıey Bir Yunanh Politis, konfe-
yenidea yaratılmışbr. T6rkiye· ranıın ikinci reisliğine seçildi. 
nİD payıtabtı yoktu. Yabancı· Bir baıka Yunanlı Agnidis de 
lann kötü tesirleri albnda koz· kitiplik vazifesine getirildi. Po-
mopolit bir lıtanbulu payıtaht litiı otoritesi ve hukuk bilgisi 
olarak kabul etmek istemiyor· ile milletlerarası toplanblarda 
du. Yeni baştan ve tam mana· kendini tanıtmış bir şahsiyettir. 
siyle bir payitaht yarattı. On Fakat bu defa Montrö konfe· 
sene evvel Ankara 15 bin nü- rammm bapna geçirilmesinde 
fuslu bir kasaba idi. Bugün ge· Yunaniıtanın şarki Akdenizde· 
niı caddeleri, rahat evleri, ki hususi vaziyetinin ve boğaz-
otelleri, bahçeleri, parktan ve lan elinde tutan devletle çok 
teaisatı son zamanda biten bol sıkı dostluğunun müessir olduğu 
içme suyu ile 150 bin nftfuslu söylenebilir. Konferans, Politisi 
modere bir şehirdir. reislik makemına getirirken 

Tarihte Ankaranın yaratılı- vereceği kararı evvelden ihsas 
şına benzer hayret verici bir etmiş olmaktadır. Elen h6kft-
örnek hemen yok gibidir. Bu meti, daha ilk andan itibaren 
harikayı meydana getirenden Türk talebini sempati ile kar-
her fevkaladelik beklenebilir. şı!adığmı ilin etmişti. Titülesko 

Türkiye, hem zengin, hem da Türk talebinin kabulünün 
hiç bir suretle Balkan antantı 

fakirdi. Zengindi, çünkü mün· vaziyeti üzerine tesir etmiyece-
bit ve feyizli olan toprağı bol ğini ve bu keyfiyetin revizyo· 
mikdarda her çeşid mahsul nizm ile alakası olmadığını 
yetiştirmeğe müsaiddi. Fakirdi, söyledi. 
çünkü Kamaliz:n inkılabına ka- Paris'te rıkan Tan gazetesinin 
dar bu feyizli topraklar Nuh başyazısı11dan: 
zamanından kalma usullerle 1923 muahedesinin Boğa-ılar . . .. 

Türk talebi, prensip bakı· Montr&de komiayonlar tekrar 
mmdan haklı ve meıru görün· baıhyak mllzakerenin teknik 
dil. Montröye ittirak eden dev- noktalarını huırlamakla meı• 
!etlerin bütün delegeleri Tiirk guldOrler • 
talebini, ileri sürftlen emniyet Şu anda Milletler cemiyeti 
bakımından tetkik edeceklerini görlltmelerinden ne gibi bir 
ve meselenin bu bakımdan manbkl netice alınabileceğini 
Türkiye lehine halli için bUyük kestirmek güçtllr. Fransa ve 
bir hüsnü niyet ve samimiyet lngilterenin evvelce vermit ol· 
göstereceklerini müştereken duklan karara uygun olarak 
bildirdiler, Bununla beraber zecri tedbirlerin kaldırılma11 
Fransız delegesi Pol Bonkur kararı verileceği muhakkak gi· 
Türk talebile ortaya çıkan bidir. Bütün diişünceler, zecri 
meselelerin karışıklığına işaret tedbirler kalkbktan sonra ltal-
etmekten geri kalmadı. Filha· yanın tekrar Avrupadaki r&lü-
kika harb gemilerinin boğaz· ne yeni müıkilllerle karşılaşma• 
lardan geçme hakkı prensibi dan nasıl döneceği keyfiyeti 
mOnakaşası başladığı zaman Sov &zerinde toplanmaktadır. Habeı 
yet Rusya delegesi ileri sürülen anlaımazhğı umumi vaziyeti 
tahdid keyfiyetinin Karadeniz- öyle bir tekilde alttiat etti ki, 
de sahili bulunan ·devletlerden• zecri tedbirlerin kaldırılmaN. 
baıkalan için tatbikini istedi. 1935 ilk teırininden 6nce Av· 
Bu istek derhal lngiltere de- rupada mevcud beynelmilel 
legesinin itirazı ile karplaşb. itbirliği havasının tekrar yara
Diğer taraftan Japon delegesi blmaaına kifi gelmiyecektir. 
de Karadenize geçecek harb Mali ve ekonomik sanksiyon· 

,·ç;;ş;~ .. ~ı;~;t;;;·;d;·········· 
Rasim Palas 20 haziranda açılacak 

Uzun zamandanberi hazırhkları devam eden ÇeştLe plaj 
ve kap!ıcalarındaki RASiM PALAS Olell bu hafta 
cumartesi günü açılacakbr. 

Tabi dot yemekler çok enfesve çok ucuzdur 

Akdenizin emsalsiz kıyılarına kavuşmak için hafta tatil
lerinizi çeşme plijlannda geçiriniz. Kafanızı burada dinlen
diriniz. Sıbbatınızı huradn koruyunuz. 

DIKKA T : On günden fazla ka
alacklara ınühim tenzilat yapılır: 

(b.3) S-15 S.6 (1254) 

Müzayede ile fev· 
kalade büyük satış 

5 temmuz pazar günü sabah
leyin saat 1 O da, birinci kor· 
don Alsancak vapur iskelesi 
karş11ında 332 numaralı hanede 
lzmirde maruf iki ecnebi aile· 
sine aid fevkalade lüks ve na• 
dide mobilyeleri müzayede su
retiyle sablacaktır. 

Amerikan biçimi kristal camlı 
yazıhane, doktorlar için camlı 
alalı cerrahiye dolapları, em· 
salsiz dosya dolabı kütüphane, 
Remington marka yazı maki· 
nesi, lnks cevizden mamul ay· 
nalı büfe, kontre büfe, kare ve 
müstatil yemek masalan 6 aded 
maroken iskemle, yeni bir hal· 
de emsalsiz A. Gvand markalı 
Alman piyanosu ve taburesi. 
F ev kal ide kıymetli maroken 
kanape ve iki koltuk, lzmirde 
emaali bulunmıyan sedefle işle· 
meli 9 parça f8rk oda takımı, 
9 aynalı emsalsız kabine, çok 
kıymetli senede bir defa kuru· 
lur saat, yatak odası takımlan, 
tek çift kapılı aynab dolaplar, 
tuvalet ve komodinolan, şifon· 
yeralı dolaplar. Bronz ikişer 
kitilik Avrupa mamulibndan 
iki aded karyola ma somya, 
ayrıca bir buçuk ve iki kişilik 
kesme sarı ve nikel karyolalar 
ve cibinlik, biri sekiz dijeri 
dokuz parça muşammalı salon 
ve yemek odası takımları, ceviz 
ıemıiyelikler, emaye banyo ve 
terfo sifon, hasar kanape takımı 
Amerikan duvar saatleri, ce· 
vizden mamul aynalı kabine, 
Rus semaveri, birçok peraken· 
de Avrupa iskemleleri, Gra· 
duala markalı liikı salon gra· 
mofonu ve birçok plikları, 
kayderlba ayna, keman, kadın 
tuvaleti, madeni ve çini sobalar, 
buz dolabı, divan, etejer, muh· 
telif avizeler, gece limbalan, 
temine aynası, kolona şemsiye· 
lik, poker masa11, muhtelif 
yağlı boya tablolar, aynalı ma-
undan aaybar, kadifeli şezlonk, 
6 parça kadife misafir odası 
takımı, vantilitör, sigara seh- · 
paları, mutfak takımlan ve 
bakırları ve birçok porselen 
tabaklar, )aparta, Uşak, Gör· 
des taban halıları, seccadeler, 
ve saire birçok lüks ve nadide 
mobilyalar bilmüzayede satıla· 
caktır. 

Hamiş: Satış ace-le olduğun· 
dan iştirak edecek zevat çok 
istifade göreceklerdir. 

Fırsatı kaçırmayınız. 
Fırsat arttırma saJ.mu 

Aziz Şınık 
Telefon: 2056 



• Temmuz 193& 

Şiyapın 
Meb'usluğu 
feshedildi 

Pan11, 3 (Ö.R) - Eski Paris 
belediye reisi Chiappe'ın Kor
ıikada Ajakıiyo meb'aau ilan 
edilmesiyle neticelenen intiha• 
batı meb'usan mecliai 185 reye 
karşı 282 reyle feshetmiştir. Bu 
lntihab yeniden yapılacaktır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hğı zecri tedbirlerin kaldınl-
masmdan sonra Cenevre müza
kerelerinin iiıerine basacak 
mahiyettedir. 
BULGARIST ANIN VAZlYETl 

(La Paroli Bulgar) gazete
ıinden: 

"Montrö'de celseler konfe
ransm ilk başladığı günün ha
vası içinde devam etmiyor. 
Vakıa Türkiyenin Boğulan 
tahkim isteği hiç bir tarafta 
ciddi bir muhalefete rastlamı-
yor fakat harb ve sulh za
manlarında boğazlardan geçe-
cek harb gemilerinin tahdidi işi 
bir takım ihtilaflara mevzu teş-
kil ediyor. Bu ihtilafların al· 
bndan Büyük Brıtanya ile Rus 
ya arasında asırlardanberi de
vam eden rekabeti ezmek güç 
değil. Sovyet Rusya ile olan 
minaaebeti bakımından Japon• 
ya da ihtirazi ka11cUar ileri 
lllrliyor. ltalyanın vaziyeti 
henüz belli değil.. Fakat 
ne olursa olsun, pmdiden 
anlaşılıyor ki boğazlarda rejim, 
Ankara bükümetinin isteği 

•eçhile Türkiyenin emniyeti 
noktasına istinad edecek. Bal
garistan, daha bidayette Türk 
talebini tasvib ettiği içia pren· 
lip itibariyle teknik ihtilaflara 
İftirlk etmiyecek. Möntrö'deki 
Balgar delegelerinin vazifesi 
boğulana yeni rejiminin ba
ı&nka ticari Taziyet Ye şartları 
laeriacle daha fena miiessir 

·----· temindea ibaret ~a~akbr. Esasen Montröye 
l§tirik eden Kadeniz deyletfe-

rinin meafaatleri B-p -
faab ile birdir. Ba balamdan 
aeticedea bizim için endişe 
etmek yeniz olar. Ba1pristu 
ud meafaab boğalann le)'l'İ
aef ere acık balmdanalmua 
llOkta.acladar. 

B.p. mahreci o'macbjt içta 
Karadeaise mlnpmı olu Bal· 
priltaa, Ttlrk projeaİDİll ikinci 
klamı ile çok allkaladır. e. iti-
barlacllr ki Baıpr deler..,.,.. 
• reili Dr. Niltolaef, yeni 
boğular ••hedemüa ..... 
Kalaclelliz clnletleriaia --
yetlerilli brpl.yacajı bir ..-
kilde tanzimi icab ettiğini söy
iyen franıız delegesi Pol Ben· 
kara teşeldrftr etmiştir. 

Montröye iştirak eden dev
letler arasında Bulgaristanın, 
26 Haziranda bir del~emizin 
lllylecliji gibi büshfitlllı •Jll 
ve lw•si bir nzireti •ardır. 

Bulgaristan, soa zamandaki 
,artların değişmesini ileri süre
rek sulh yoluyle boğazlar mua
laedesinin tadilini istiyen Tilr
kiyenin devletlere yaptığı mil
racaatın müsaid karıılandiğuıı 
pmekle memnundur. 

Zamanla tatbik kabiliyetini 
kay betmit ahkimıaa aJikaclar 
devletlerin muvafakab ile de· 
iifebilecejiae Mo•trl k011fe
rusı bir delildir. lhalaedele:
rin bir tarafla bcmılmasma uJa 
taraftar olmıyu Bulgariatan, 
emniyetini koruyacak mlisaa· 
denin verilmesi için bftyBk de• 
!etlerden ümidini bir an bile 
kesmemiştir. 

Göz Hetimi 
MITATOREL 

tEflt i'e.AI 
• a 

,.~-------------------------. Akdeniz haklmly•ll : 

1 PARDA YANLAR Bogazlar ve Akdeniz 
-180- YAZAN: Mlf&I Zavako 

Ertesi sabah, ambann mü· lhtiy.ar Pardayan bir av ha-
devver penceresinden içeri 2i- vasını ıshkla çalmağa ve oğlu 
ren güneşin ışığı ihtiyar Par- da araşbrmalara baıladı. Bir 
dayanı uyandır~ı. Dirseğini saat sonra da: 

lngiltere Akdeniz misakı bakımından 
Bogazların kapanmasını arzu eder 

dizine dayayarak çenesini elleri - Buldum! 
içine alan ve düşünceye dalan Dedi. ihtiyar Pardayan: 
oğlunu gördü. Delikanlının çeh- - Bakalım, ne bu1dun? 
resinde fevkalade bir kederin Şövalye dama açılan bir 
izleri görünüyordu. Pahası ken- delik ghterdi. 
disine bir müddet bakdıktan _ Ne! Çatılardan, dinılar-
sonra: dam mı geçeceksin? 

- Ne oluyorsun? nen var? _ Ne çare, baıka yol yok. 
şövalye t On dakikadanLeri Haydi babacığım! Sırtını ver de 
gözucile sana bakıyorum. Gerçi şu deliğe çıkayım. Babası oğ-
rubunun iniJtisini ititmiyorsam lunun elinden tutub: 
da anlıyorum. Darağacının ipi 

- Son bir ıöz a6yliyeceğim 
boğazınamı takıldı? Yoksa cel· 
ladın baltası başının üstünde Şövalye! Sen yalnız burununun 

doğruluğuna gidiyorsun! 
mi duruyor? Kendi aklından şaşmıyorsunl 

Dedi. Oglu biraz durdu. Ba- Sözlerimi dinliyeceğini ve öğüt-
f1nl eğerek cevab verdi: 

lerimi tutacağını söz •ermiştin. 
- Düşünüyorum ! Sana daima ne dedim ? Dlbı-
- Ne düşündüğnü öğrene- h k 

Yada kimseye ve atta endine bilir miyim? 
bile güvenme demedimmi ? Sa- Kapıda duran askerleri 
na ait olmıyan işlere kanfma

dftşünüyorum. 
_ Onlan gördün mü? maklığını tenbiblemiştim. işte 
_ Eveti Herhalde mareşal bu sözlerimi tutmadığın için 

Tanınmış Alman amitallnindm 
Qadov, Dovre Algenavne Tsaytung 
gazetesinde çok şayanı dikkat bir 
makale neşrelmiştır. Bunu Jıulasa 

olarak veıiyoruz: 
Hiç bir şey, bidiaelerin dur

madan yürüdüğftnl boğazlar 
meselesi gibi, başına kır düş· 

kiyeye vadedilen "bliylik dev
letler garantisi"nin artık tesiri 
kalmadığını ve bunun yerine 
ona bqka bir garanti vermek 
lizımgeldiği kanaatindedir. 

Bunlan gerektiren sebeblerin 
tedkikini mütebassıslara bıra-

dö Monmoranaiyi bulmahyım ve her ikimizi de müşkül bir mev
onu buraya 1etirmeliyim. kide bırakbn. Bu uırda eyi 

k dar h l k Rus genusilıin büy/Ut. topllvı 
- Ahi Ahi kalplilik ne a ayvan ' br müı bir mesele kadar iyi ifade karak, hakiki motifleri araşh-
- Bmıu da yapacağım. Hatta bilirmisin ?. Ne yapalım olan edemezdi. Bu itlerin tarilaJ n- ralmı. 

.okakta bin nöbetçi olsa bile oldu. Bak t Ellerini hmaklannı ziyeti burada anlablmıtb. Buna Jngiltere, Italya tarafından 
yine bu işi baprmağa çalışa- düşftnmeden nasıl kemiriyor- yalnız ıunu katmak gerektir ki, boıulmut olan muvazeneyi dü-
cağam. Çünkil Luizm aıme~ine ıun ? Haydi geçmişi unutalım 1 Trova barba, bir göze Elena ıelten, vaziyete durluk veren 
siz •erdim onu yerine getir- Sen sevdalısın yavrum! Lakin için değil, Poatus'tan getiri!en Ye, Yunanistan, lapanya, Frao-
meliyim... senden daha fena adamlar bile Yunan zahiresİDİD boğazlardan sa. YugMlavya ve Türkiye ile 

- Bunu yapacağına eminsin b k 'b" ı ı 
u ızın sırma gı ı ıarı saç a- serbestçe geçirilebilmesi mak- te•asa girmek aaretiy e geniş-

ha ?!... nna, parlak g6zJerine •tık olur- adiyle yapılımftL Ba meselede liyen bir Akdeniz paktına 
- Evet, mareplı buraya d k d B 

lardı amma I Şimdi ne *«>nm •arb devletlerinin dinya har- otrıı yürüme te ir. oğu-
getireceğim ve o va kıt... L-..1- takınclddan tanr malum- lana So•uet Rusya•a a-1-

- Sonra ne olacak sözinil varki FramoYa De Mo11t11pran- U11HU1 J , r-

•iyi buraya eetireceUin ,?lsılen· dur: muı. yabaaet donanmalar& ise bitir bakalım! • 
- O nkıt yazifem sona er- kendi yoluna barak 1 Halbaki btanbal Ruaya1a ndedil- kapaamuı bu palıba cereme-

' 

La... ı bund "b f ransova .... : bir reftnllla •İftİ: 1900 de Lord Salisbu- ıidir ki. 1al .. 1 ba eeremeaia 
mif 0 acaınır. f an 1 a- ri'ain Alman politikuına teklif yilbekliği dllfiince doğurtuyor. 
ret... Görüyorsunuz ya bunda yapacak, bir teşeklriir eaen. 
kederlenecek bİrfeJ yok ••• Soa- diyecek •• kızma alıp gltiire- ettiği gibi, Türkiye dünya Bu böyle olmakla beraber, 
ra arhk aerbeat kalacağımız k Jldaden ka .. caldl.. Ondan hu İfİa halie bir ~.-... ha· 
için beraberce dünyayı dola- ce E~rafı anlı bir evde bula· sonra, Tllrkler, 1922 de Yunan reketi ıahut lngiliı donaoma-

aaldınşını defederek, lngiltere• ıına Marmara denizinde ıığı-
prız. nuyorsun. Damlarda kemikleri- ela bal k" 

_ Bu mdlf" le de~• dn...va.. k ı_ _:..L- nia İfgali altın anan es ı aak hazırlamak gayeıini taşı· 
6 • 5 .. uu, , • ni ırmağa seni "im maaım- lıd tle ı 

ualiba Butili boylayacamL payıtahtnu te i rİ a hna dıfp hakkındaki ltalyu göri-
" •· ediyor? Madem ki seviyorsun aJd ı bu k d nb-•-Vala b·-1--- Evet, bara- •-di bap· ı ar; nan ar asm an aiifibıil • ... 1 ııuuyona. 

1
- r- fakat usl• obar. Seai ... .ı;..rllll• -•-- 11-..ıı r..t k • A -• Ital k lmak HClildik çabmaJIK değil mı"? ..-ıp gmaa uuanJ& muare esı, ıu pye, yaya, uru ta 

Şl•alye, babumm .ayledik- yan Marepla da nhat barak. Kartıyadaki TrakJ•Jı tekrar elan çevrenin içine urla ıok-
leri .aıe değil, kendi dlftlnce- Bu it sana ait değildir. ellerine geçirdi, ki bu ••retle aıak, Akdenizde balgelik pakt-
lerine cenb yermek için omaa- SöıleriDİ söyledi. Şövalye de. eau bakımdan elki vaziyet lar yapmak ve bu suretle hem 
lanm kaldırdı. Ba n6betçilerin doğrularak: tekrar ih7a edilmit oldu. Zira ıulhu ve hem de lngilterenin 
dlf&rl çıkmasına ve marepla - Alduıyorsuouı babaca- Boğazlarda mltebarrik bir mü- irtibat yollannı hiç kan dök-
gibneaine engel olacaldarmı ğım 1 Bu İf bana aittir. dafaa tertibatı, tah.rib edilmıı meden gO•ea albna almaktır. 
dlflnd&. Buradan pkmak Ye - Hali bana, ilıtiyar baba· mahalli ve sabit talakimatm ye- Banaala bera•er, acaba, Ka-

ek aa itaataıahkte mi bahmuyor- rmı her um• tutabi- nc:leeis bofan, ,..e1 R• 
:::..~a ::::~üm- sun ? lirdi. Türkiye:, abil bölgesinin ıeçidi ele, istikbalde, garb 
knnae yapacakb. Fakat geçe• - Sottff Var - askersiz bir ıelde tolmlmq ol- clMtlanmn bu kadar afak kuv-

• • masına ratmen, yeniden ev sa- Yellerle geçmek izini Yerilen mezse... bra 
Dam dö Piyen'in sözünü de ÇOCUK bibi laakkmı i a etmişti. Çanakkale bojua gibi miida· 

Montr6de toplua konferans faa edilecek •idü-? giböniinde tutmak mecburiye· 
tiade idi. HASTALIKLARI ve Türklerin sarih taleWeri ile Da R• m..e&eai etnhacla 

OT HASSISl bir merhale daha bitmektedir. aynca dalaa bqka tereddüd-lhtiyar Pardayan tekrar kav· 1\1 E bilir Hal 
Amiral Gaclov, Tlrk proje ler de gruplaşa · · . en, Raa-gaya tutup bilmek içia ken- 6 

G 1 lad ba d likJ ra, yamama devam ediyor ve • 

lecek bir mesele halini ahr. 
Fransaya ıeHnce, o, Rus 

dostuna en bfty6k hareket 
serbestisine katlanmak zorun
dadır; yalnız onun canını sıkan 
feY, Balkan birliğinin biç Pa
rise danışmadan elele vererek 
Rus kumandasını dinlemekte 
olmasıdır. 

Romanya ile Bu1garistan için 
reddedici bir tavır takınmalr 
bahsin mevzuu bile olamu 
Romanya henftz Rusya ile A, • 
nıpa arasında intibabını l/a 
yapmamıfbr. Bundan ba"ta. 
Bulgaristan Adalar Deniziude 
bir mahreç istemektedir. 

Taymis gaıetesi tarafından, 
Karadenizin ticaret yollarmda 
Almanya, Avusturya, Macaris
tan ve Çekoslovakyamıı da 
ilgileri olduiu hatırlatıldı. Fa· 
kat bu da, 150 yılbk bir dip
lomasinin Ye diaJa harbmda 
Gelibola'da birlra~ defa 160 
bin yaralı ve ili verilerek ya• 
pılan mllcadelenin tarihi döDI· 
ıün6 tanib edilmtıden önce, 
Türk iddialannın çekingen hir 
surette tetkiki için paravana· 
dan başka birşey değildir. 

.Hl lllE~ 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yaptlan Sahflar 
~ 

UzUm 
Çu. Aha Fiat 
79 M J Taranto 8 25 10 
22 Alyoti birader 9 9 5G 
181 Yekta 

518869 E.ki ..... 
518970 uumi u~ 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
10 Buj'day 6 6 
50 toB .. .. • 

145 Arpa 3 50 3 50 
31 Y•lllf 3 75 3 7S 
50 Suam 21 21 
68balyepımak41 SO 43 

102 K palamat 695 690 

Olimpiyada 
son hazırlı -·-- &ytuQ/ı 4 iiM:il Myflllla -

Japoa Tajyam 15.67 
Amerikaa Romero 15.34 
Japon Harada 15.24 
Almau Brohmejyer 14.90 
ltalyan Tomazı 14.83 

Sırıkla lrUfa O B ~ t U 
teklifini kısaca anlatbldan son- yanan 25. 3. 193 da yapılaa 

dinde kuvvet hissediyordu. r. 1 c 1 z donanma anlaşmasına airmesi 
öz eri par ı rua e · eri ..a:-- ld: ve dolayısiyle, 18.6.935 de 

açıldı: -
7

'ff yapılmıı o!an Jn..:&.:z-Alman Amerikan Miato 
8 • .a.. d b "d' 1 ile..._. politik olmak uzun gw Janın. Oe - a,.,._ a a eyı ır • d h 1 So donanma andla,masına ka-· r-

4.37 
4.34 
4.34 
4.31 
4.04 

Di1e dyleaip duruyordu. uza ıya azır anmıı ve vyet • .. Amerikaa Gretber 
Lakin ~.ı-, endiıeye diltttl. Hatalanm her gin ll,30 Ruıyanın kuvvetli mllzahere- alacağı ·tavır haklnnda Ros- Am•..:L-- Seft-

"'r'" ı - dan saat on üçe kaaar ı ..:a:.. • "-- ı · im kta _..... -
ihtiyar kurd söylenmeae baı· tini kaıanmıı olduğu düşlDll- ng ..... guru~aue en yapı a - M-·r e-1.. .. ı--• Beyler ıokağındaki kıliniğin· da - ....,.. ..... 
ladı: de kabul eder. T elefOD 3990 lecek olursa, koaferaaaa itti- ~ .... .._.,._ a&e, Rm- 811 .. 

- Mareplı aramak için Bç ı-----------.-ı rAk elmİf olan devletlerin ya Alma•- ile ,..__mi· Almaa Velile 
..nn mn.hlet ı'ıte,ı!'- yL Nazilli Aalive Hukuk Mah· "ıimclilik. aenel olarak muYa• ı- '"' A....-... Tere• 
5.. u W& • 

1 
• savab iıtemiftir; 1aai lagiliz 

Şövalye batmı alladı: kemeainden: 936-276 fık bir taYır alaut olmalanna donanma•ımn y6zde 32 i nis- Amerikan Leman 
- Oç ga.-...ılı&iiae... Nazilli Turan mahallesinde hiç hayret edilemez. Türkiye• betinde donaaması olmasım latoayall V•t'r 

bep yaralar11111 tehhlkeli un- oturan lbrahim oııfa Akif Er- nin dilrllst hareketi dilfUDlile- ileri ..._üftlr. Ôyle saaa- Amerika• Cais 
dığllllclandL Fakat kunetli ol- tenin kan11 Hlteyin kızı Fat- rek, 3Yllf s3aleri b&yilk bir bilim iri, bu doDDma m- Fenlaacliyalı Berlunt 
dağama hİlledİJOl'UID· Şa br• ma aleyhine açtığı boşanma 1

' heyecanla dinleoildi. Ancak, vetiaie. Balbk denizinde mi, Cirit 
•ık yaralan da yarın kapanır. daYasmda mGddei aleyh Fat- arkasında Sovyet devleti olma- Karadeaiacle mi, yoku Vla- F enlandiyah Jervinea 
Herifler kıhnç '11rm•it bile maya iliaen teblitat yapaldıjl sa idi, bu c:lüriilt hareketin diYOMıok'ta mı kandac:aia me• Poloaya Lukaçki 
bilmil orlar. laalde gGnOnde mahkemeye ne dereceye kadar umud ve- seleai lagilterede de eJidea FenJandiya Nıkaaea 

- Evet biziaı vurutlanmız gelmediğinden hakkında gıyap rici olabileceğiai ye Tiirlriyeırin eyi bilinmek iateıaecektir. PoJonya Zur•k 
adamakılh idi. kararı verilmiı ve bunun da daha pek uzak bir devre aid Ba kuvvet, kapı bekçilij'i Amerikan Terri 

Bunun üzerine ihtiyar Par- ilanen tebliğine karar veril· olnııyan Cenevredeki ilk reviz• yapan müttefiki Türkiye ile ve Macar Vaıaeagi 

16.54 
16.47 
16.21 

16.06.S 
16.9 
lS.74 

77.23 
73.27 
72.15 
70.53 
68.93 
68.23 

dayan oğlunun hafif olan ya- aıiştir. Bu husustaki tahkikat Yon talebinin Sir Con Saymen boğazın önllnde bulunan lmroz, Disk 
ralannı temizlemej'e koyulduk- ise 15 • 7 - 936 Çarf81Dba ıil- tarafından Daa&I kabaca redde· Tenedoa adalu1A111 bir mania Amerikan Korpeader 52. 73 
tan sonra: nibae bırakılmııbr. M_.,. dilclijini herkea tetkik edebilir. haline 10kmak imkanı olmıyan Alman Srenter 52.42 

Adres - Beyler Numan - iyi amma, u11I çıkabile- Fatmanın ° gün mahkemeye Her zama•ki pi lutikl ..utedil bir seyrisefer madde- Amerikan Dan 52.25 
Zade 10kağı Ahenk mat- ceksia? Bea dltlnüyonım da relmeai ve itirazını bildu.ai olan l.giliz poljtjb11, bugila, lifle Karadeniz'de olacak olur- Vmerikan Levi 52.07 
baaaı yanında. bir çare bulamıyorum. Ga.dilz Yeya bir vekil göndermeli .k- JaPGnyanın çekilınil. ltalJ- .., baıka mülahazaJarın da Alm&n Labert 56.81 

Numara: 23 olmaz geceyi beklemek lazım. si takdirde hakkında kanuni ise takımdan ayrılmıı olması rol oynadıkları Balhk denizi lsveç Anderaon 49.51 
Telefon: 3434 - Marepl bugiill haraya ... amılerin Japılacap illaaht- tloiayılli7le, 1925 de ,..,.-.. ve cloiu Aıya11nda bulunuşun• Ywwı Sıllaa 49.25 

UJ .... _______________ (~Z~29~).:.:.....mlla:ıie.ü'----------~----~----~~~·!!m.._E:.... ____ ~~~----L'~11.:lıll!~L!.)___!......!!!!1111-Lıız11D..JmdLlıUm.ıwııııııı1a..1J11=......:.....aa1L.A~:...aaaı~muu:uı-auaünA--'-~~~~~~~--•••'•n•r'5 
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lzmlr Beledlyeslnden: 
1 - Mimar Kemaleddin cad

deıi ile Gazi bulvarı arasında
ki caddeye, kantar karakolu 
önünden başlamak üzere bele· 
diyece verilecek kesme taşlar
la döşeme yapılması işi başki
tiplikteki şartname ve keşfi 
veçhile 14 - 7 - 936 Salı günü 
saat on altida açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. işin bede-
li keşfi altı yüz liradır. iştirak 
için kırk beş liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene geli
nır. 

2 - Kahramanlarda Nusret 
sokağında kız lisesine giden 
cadde üzerinde 58/5 sayılı 

evin enkazı müteahhide ait ol
mak üzere yıkılması Başkatip
Jikteki ke~if ve şartname veç
bife 14 - 7 - 936 Salı günü saat 
16 da açık arttırma ile ihale 
edilecektir. işin keşif bedeli 
117,50 liradır. iştirak için do
kuz liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

DOKTOR 

Hulüsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

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

Kemal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

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

Ev, Telefon No. 2545 
3 - Eski Fuvar yerinin et-

raf dıvarlarının üzerine beledi- • 
yece verilecek tel kafesli par
maklıkların takılması ve dıvar 
üstüne harpuşte yapılması işi 

Başkitiplikteki ıartname ve 
keşifname veçhile 14 - 7 - 936 

• Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken miltehaassısı Sah günü saat on altıda açık 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

eksiltme ile ihale edile
cektir. işin bedeli keşfi 291,20 
liradır. iştirak için 23 liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile Yfirüyemiyen ve bilhassa 

RAŞlTlK çocuklara Ultra -
söylenen gün ve saatte encü-

Viole tatbık ve Rontken 
mene gelinir. ile KEL tedavileri yapılır. 

28 - 1- 4 - 8 1903 (1338) ı 
kinci Beyler sokak fınn 

- Hava gazı fabrikasının 
karşısı No. 25 

936 yılı ihtiyacı için beher to- Telefon: 2542 pu dokuz yüz elli kuruştan 

otuz sekiz bin dokuz yüz iki ii• .. •H-
3
··----•'1•8•2•)--•'i• 

lira elli kuruş bedeli muham
meole dört bia doksan beş ton 
Zonguldak zero dis lave ma
den kömürü baş kitiplikteki 
tartname veçbile 14 - 7 - 936 
Salı günü saat 16 da kapalı 
zarfla ihale edilecektir. 

iştirak için 2918 liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
2490 sayılı kanunun tarifi dai
resinde hazırlanmış teklifler 
o gün saat on beşe kadar en
cümen başkanlığına verilir. 
24 - 30 - 4 - 8 (1295) 1803 

- Kültür parkın antresinin 
elektrik tesisatı 672 sortiden 
ibaret olmak üzere başkitip

likteki keşif ve şartname veç
hile 17171936 Cuma günü saat 
onaltıda açık eksiltme ile iha
le edilecektir . Bedeli keşfi 
ıekiz yüz yetmiş bet liradır. 
lstirik için altmış alb liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

1-4-8---11 (1351) 
Haza gazı fabrikasını fuarda 

temsil etmek üzere bir paviyon 
yaptırılacaktır. işin bedeli keşfi 
yedi yüz seksen yedi liradır. 

Açık eksiltme ile ihalesi 17-
7-936 Cuma günü saat on al
tıdadır. iştirak için elli dokuz 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka feminat mek· 
tubu iJe söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. Keşif, şart

name ve projesi 4 kuruş be
del mukabilinde hava gazı di
rektörlüğünden temin edilir. 

2, 4, 8, 11 1970 (1363) 

adi kaldırım sökülerek bele
diyece verilecek kesme taşlarla 
dôşeme yapılması işi baş ka-
tipHkteki keşif ve şartname 
veçhile 17-7-936 cuma günü 
saat 16 da açık eksiltme ile 

ihale edilecektir. lıin bedeli 
keşfi 975 liradır. iştirak için 
73, buçuk liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
yüz kuruştan iki yüz seksen 
lira bedeli muhammenle 85 
sayılı adanın 280 metre mu
rabbaındaki 18 ve 19 sayılı 
arsaları baş kitiplikteki şart-

name vechile 17-7-936 cuma 
günü saat 16 da açık artırma 
ile ihale edilecektir. iştirak için 
21 liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 

saatte encümene ~elinir. 
3 - Beher metre murabbaı 

yüz elli kuruştan dört yüz 
yetmiş iki lira 50 kuruş bedeli 
muhammenle seksen üç sayılı 

adanın 315 metre murabbaın-

daki 33 ve 34 sayılı arsaları baş 
kitiplikteki prtname veçhile 
17-7-936 cuma günü saat 16 
da açık artırma ile ihale edi
lecektir. lıtirik için otuz beş 

buçuk liralık muvakkat temi· 
nat makbuzu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 
1--4---8-11 1950 (1954) 

- T ernizlik işlerine ait 7 
beygirle 6 merkep ve muhtelif 
tarihlerde başı boş tutulup 
temizlik işleri hanında emane
ten buJundurulan ve sahipleri 
zuhur etmiyeu 1 koyun, 1 kuzu, 
1 oğlak, 4 merkep ve 7 baş 
sıpamn 6-7-936 pazartesi gü- ı 
nü saat 9,30 da Kemerdeki 
hayvan pazarında satılacağı 1 
ilan olunur. 

KREM 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke .ve1rivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
ııbhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 --- Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem baJsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Balsamin acı bad <' m gündüz için beyaz renkli 
Meccanen numune : Gazetenin bu parçası kesilerek bize 

vereceğiniz muvazzah adresinizle ve allı kuruşlu kposta pulu lef
fen gönderildiği takdirde size dört şekilde Krem Balsamin nü
munesi meccanen ve hususi ve kutuda takdim edilir. 

lngiJiz Kanzuk eczanesi Beyo~lu lstanbul 

~ ,N 
•BIDIN 

Milli Emlik Müdürlüğünden : 
icra No. 

49 Karşiyaka Alaybey Selimet sokağında 8 eski 
ve taj No. lu Ev. 

Lire 
38 

Yukarıda yazılı evin bir senelik icarına haddı liyıkıyle talip 
zuhur etmediğinden 29 - 6 - 936 tarihinden itibaren on gün 
uzadılmasına karar verildi. ihalesi 9 • 7 • 936 Perşembe günü 
saat 17 dedir. Taliplerin milli emlik müdüriyetine müracaatları. 

.. ·2006 ( 1387) 

lzmir Tramvay ve Elektrik sos-
yetesinden : 
Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın 5 temmuz 1936 da saat 

8 den 15 e kadar bütün şebekede kesileceği sayın aboıieleri
mizce bilinmek üzere ilan olunur. 

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

GBiPlN 
Al da hemen kurtul! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
: En inadcı b~ş ağrılarım, en şiddetli diş ağrılarını : . . . . 
: şaşılacak derecede süra!le geçirir : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyettedlr 

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

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan başına 

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

Müstecirleri : 
Kemı1hh Ahmed Hamdi ve AH Balcı 

'-...,..0,,ı_oyçe O riyantbank 
• . DRESDNER BANK ŞURESI 

IZBliB 
.M.KRK.KZ1 : BJi~RI.'1.N 

Atmangada 175 Şubt!Bl Mevcuttur 
t)uı ınaye ve lhtıyat akçesı 

165.000,000 H.aybsmıuk 
Tiirkiyede Şnbeleri: IS'fANRUTı v~ lZMIR 

Munrda Şobeleri: l{AHfRE ve ISKKND.ERlYE 
Her türlü banka moaaoelatnı ifa ve kabul eder 
c .ALMANYAJ>A seyahat, ikamet, tahsil ve saire için 

ı,ıMnitlA HEOIRTJi:RMARK satılır.• (h-1) 
. . ., 

.Izmir Kadastro müdürlüğünden: 
Göztepe Tramvay caddesinde şarkı 831 sayılı Mustafa Ali ve 

kardeşlerine ait ev, garb, 827 sayılı Yusuf ve Fetmaya ait ev, 
arkası arsa olan 185,00 murabba metre miktarında 829 sayıh 
arsa mübadeleye tabi Rumlardan Istilvaryadan kalma diye hazine 
adına yazılmıştır. Eski malikinin tapu kaydı elde edilmemiştir. 
Bu arsaoın mülkiyeli ile alakadar olanların veya bu arsada ayni 
hakkı bulunanların belgelerile birlikte iki ay içinde Saçmacı 
hamam sokağında 20 numaralı binada lzmir Kadastro Komisyo
nuna müracaatları 2613 sayılı kanunun 25 inci maddesi sebebile 
ilan olunur. 2002 (1388) 

- Parklara konuJmak üzere 
başkatiplikteki keşif ve şart
name veçhile yüz adet kanape 
yaptırılacaktır. Bedeli keşfi be
heri on bir liradan bin yüz liradır. 
Açık eksiltme ile ihalesi 17- 7-
936 Cuma günü saat on altı
dadır. İştirak için seksen iki 
buçuk liralık muvakkat teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte Encümene gelinir. 

1---4---8---11 (1350) YILMAZ RAKISI 
1 - Bayındırlık sahasında 

ikinci kordondan Erkek lisesine YORGUNLUGUNUZU GİDERİR DİMAGINIZI DiNLENDiRİR HER YERDE BULUNUR 45 DERECELİK EN NEFİS RAKIDIR 

.ziden Necati bey caddesindeki .._,.llm••••• lzmlr umum acentesi : Emirler ~~ıı~~ karp!ında "!a!çılar HOSEYIN 81\HRI. ŞEKIP milıkirat deposu. TELEFON : 32118 



... .._telli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE SEERLA.NDAIS 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru 27 ba- 1 

ziraada geffp y&kBn& tabHye
den ıonra Burgas, V ama, 
K6ıteoce limanlan için ytik 
alacak tar. 

HERCULES vapuru 29 ha
ıiraacla ıelip 4 temmazcla An
ven, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limulan içia ylk 
alacakbr. 

SVENSKA ORIENT Linien 
NORDLANDmot6rü elyevm 

limuumscla olup 25 haziranda 
Rotterdam, Hamburı, Bremen 
Copenbag, Dantzig, Gdynia, 
Goteburı, Oslo ve Iskandi
navya llmanlan için yak ala
caktır. 

HEMLAND motörü 6 tf'm· 
muzda beklenmekte olup yil
küntl tahliyeden ıonra Rotter
dam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, GoteburK 
Oslo ve lskandina.,a &manian 
için ylk alacakbr. 

SERViCE MARiTiME.ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 3 temmuzda 

gelip 4 temmuzda Pire, Malta 
Manilya Ye Baraeloae hareket 
edecektir. 

Yolca ve ,ak bbal eder. 
Dandaki hareket tariW.;le 

nayfaaJarclaki deAikfildenl• 
acenta mea'aliyet bbal etmez. 

Fazla taflilit içia ikiaci 
kordonda T ahinil Ye Tahliye 
biaua arkumcla FRA TELLi 
SPERCO acente.ine m6racaat 
ecliJmeai rica oJaaar. 

Telefon: 2004-2005-2663 

aria fa tıltesindea diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal <;etindağ 
Hutalanm her pn Abah 

saat dokazd• bqhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah m•ye'""-leriacle 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sala 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 
7 

N. V • . 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE UNIE 

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

bekleniyor. 11 temmuza kadar 
Anvers, Rotterclam, Hamburı 
ve Bremea limanlanna yük 
alacaktır. 

CHIOS vapuru 11 temmuıda 
bekleniyor. Bnmea, Hambarg 
ve Anventea ylk çıkaracaklar. 

ANGORA yapura 20 tem

muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar A nvers, Rotterdam,Ham 

barı Ye Bremen limanlaraaa 
ylk alacakbr. 
~ 

Amerikan Export Lines 
EXMISTER vapuru temmu• 

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

... iSi ... 

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

OSLO 
SARDINIA motlrl 20 tem• 

mma doğru beklenmekte olup 
l.keaderiye, Dieppe DDnkerk 

Ye No"eç limanlan içia ytlk 
kaba! edecektir. 

••••• 
Senice llarltim Roamaia 

8aprest 
DUROSTOR ••para 9 tem· 

aaazcla KWeace, Sa&u, Galu 
Ye Galab aktanaua Belgrad, 
NOYiaad, Baclape.t. Bratialan, 
Viyana •• Lim ~ J11r bbal 
edecektir. 

--ocı:ıs:Dt<!RD 

S. A. Royal Hongroiıe de Na
Yigation Danabienne- Maritime 

Budapest 
SzEGED motlrl 13 temma

za doğra bekleniyor. Belgracl 
NoYiaat, Budapat, BratillaYa 
Viyana ve Um ipg Jlk kabal 
edecektir. 

V apulann üıimlwi, ıelme 
tarihleri ye navlun tarifeleri 
laalr'uada laic bir tuhblcle si
rifil-n. 

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

8İrillc:İ Kordoa Telefon No. 
2007 • 2008 

lzmirliler lstanbuldanerede bulu~urlar 

Her iki otelin mllıteciri Tiirklerdea en eaki otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Olıwr ~ 
ildir. Bay Ômer Lntfi bmir Aak-1 ote&nm •la
sisidir. Kırk bir .,nelik tecrlbel idaraiDi berka 
bilir. btaabalcla b• ild oteltle ka ak•,...-•- kmcli 
wlerillcleki Nhab batacaklardır. 

Bfttiln bu feYkafidelildere iJlyeten fiatlar 
•ütlait acuzclar 

Daimon cep nntillt3rlerl 

En aon icat edilen hu •alltilatirler bir kllçllk pille itler 
~ir ••tla bir kmllfhek arfiJat yapar. Aiuhi• aelua pam 
•lup zarif bir bp ip.dedir. Bayaalar el pataııada .,.,.... 

cebinde tapr. Herk..U. JlllllDCla balmm• 
ilzam olan bir ihtiyaçtır 

Depoıu ı lzmirde Suluhan civarında No. 28·9 ÔdemiıB 
Hiiae · Hüa6 ticaretbanelİ 

Oliver Ve Şü. 
LIMlTET 

Vapur Acen~ası 
CENDEU HAN BIRlNCl 

KORDON TEL 2443 
THE ELLERMAN UNES l.TD. 

Doktor operatör 

GRODNO Yapanı 25 hazi-
randa beklenaekte olup Londıa 
ve HaJI için ,Dk alacakt.r. 

MARDINIAN vapuru 27 ha· 
ziranda beklenmekıe olup Li • 
verpool ve G~ısrov için yük 
alacalı.br. 

DRAGO •aparu temmuz or• 
talarmcla Lonclra, Hail Ye An
versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra, ve HuD 
için ytik alacakbr. 

LESBIAN npara 15 tem
muzda Liverpool ve Svanıea
daa ıelip yük çıkaracakbr. 

Deatache Lnute - Liale 
TOFIA vapuru 25 haziran

da Hambarı, ve Bremendeıı 

Cevad Alpsoy 
Merkez hastanesi 

Operaq)rü 
Hıstalanm hergOn uat 3 ten 
6 ya kadar İkinci Beyler llO

lrak ıerbetçi ka,.ısı No 81 
de kabal eder. Bedea,bacak 
ayak ~arpllıhklan, dbtabu 
ilb ba~tahkları ea IOll orto
pedi usullerile tedavi eder. 
Telefon muayenehane 3315 

Telefon evi 3203 • gelip ytlk çıkaracakhr. 
NOT : Vilrut tarihleri, va• 

purlana lıimleri Ye navlun Gc
retJerinha defitiklilderindea me 
ıuliyet kabul edilmez. 

.A.N'T .A.L Y .A. 
Nak1iyab Umumiye Şirketi 

lzmir Şubesi 

81,ak KarclicaJa ban altında Numara 6 
TEIEfoa - 3560 Telgraf - ANTANB~R 

Deniz, Kara, Meujeri, aakliJab gtlmrDk ithalat ve 
illl'acat komisyon itleri yapar 

Tlrld1enia bil-- limaa ve iıta11onlarmda ıabe ve 
aceat:eleri balmn ıealt teıkillth bir kurumdur 

16-26 1223 

BAYANLAR IÇiN 
Hususi 

Güneş 
Gözlükleri 

VE 
Bilumum Fe.nni 

Gözlijk içia 

Eczacıbatı S. lerit 

ŞiFA 
Eczanesi 

................................................................... ---: 
• • ! TAZE TEMiZ UCUZ i 
• • 
! llAC ! • • : : 

i HAMDI NÜZHET ! • • • • 

i Sıhhat Eczanesi ~ 
• • • • i BAŞDURAK § 
i 81,ek Salebçi oğlu hanı kaquanda i 
:.... ................................................................ .. 

Akcitm olmaya ber h8J• 
... llclOnn kealda Flitleria 
pek çok çeıitleri, afak ba
,ak kabduda, fiıelerde ve 
cllbaeli ehva fiatla uhkr. 

Mevsimi geçmek &zere 
olan Ye hepinize iham naf· 
talini almakta biraz acele 
ediniz. 

Kallanıfh ve dayanıldı Flit 
tulumbalan, sivrisinek mllca
deleıi için her nde ~un· 
ması mecburi olan mikrop 

•lııt rı••ma• artık bir kQlfet dellldtr. 
111'11 oaırt bbln kıra• olan PERLO
DENT dlf -.cuma ba Htfd ariadan ................ 
PERLODENT - ~it aw.lu gibi, 
aolulunuzu da Hrinl.U.. 

TURAN Fabrlblan mamalahclır. A,.. umaada Turaa 
tnalet ubaalarmı, trq ubanu Ye kremi ile srlzeUik krem· 
lerini kalı.mmz. Her yerde aahlmaktaclar. Y alDa toptan u
tqlar için bmirde Sabbaia hanında amam acentelik Nefi 
Naci ve J. C. Hemai'ye mlracaat ediniz. 

Poela Kut. aa• Telefon ..-e 
: f'"'li .. li .. D ... Y"O .. L .. I'N' .. l 
1 

• • 
~ •• I::>i~leri11 ................................................................. . 
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Çünkü Raclyolin dişler~ temizi~~' beyazlatır, ~~la 
ra sağlamlık \•erir. Dış etlerını kuvvetlendınr. 

, .................................................................................. ! 

i Fakat günde iki defa kullanmak prtile i 
1• • .................................................... .1 ............................ 

Fenni 

ICZAIESI 

HİLAL ECZANESİ 

HER NEVi FENNi 81ZL0.K 
Altaa, nikel, yal, elektnma, aelloloit bu bap ber tirli ~ 

çenlerle pantoıkopik, ailladirlilr, aiferik, iki milarakh, ~ 
veya yakından her tlrltl ghf&kler, tayyare Ye tof6r. gkllklerile 
ı&neı ve toz gazlDkleri, ile b&tnn opkltmin btittln ıcabah. Glı 
hekimleri için muayene kutulan, allt ve edeYat deposu 

TOPTAN va PERAKENDE 
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Dantzig mes'elesi konseyin aleni celsesinde ••• 
• eca e vr e raz 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Küçük antant devletleri it lyaya değil, mütaarrıza 
karşr zecri tedbirleri _tatbik et~iğini ileri sürüyor r 

Cenevre 3 (ô.R)- Milletler 
cemiyeti asamblesinde muhtel f 
delegeler, münakaşa edilen 
meseleler üzerinde hükumetle-
rinin hususi noktai nazarmı 

bildiren nutuklara devam et
mişlerdir. Umumiyeti itibariyle 

huriyetle Cenevre müessesesi 
arasında bir çok noktalarda ve 
ezcümle tehlükeli Mançuko em
sali üzerinde fikir ayrılığı 

vardır. 

FRANSA ANLAŞMALI 
Roma, 3 (Ö.R) - ·"Figaro,, 

Gazetesi bir makalesinde F ran
sanın, tehlükeli bir mevkie 
düşmek istemezse Berlin ve 
Roma ile anlaşması lazım gel
diğini, zira lngiliz - Fransız 
ahenginin artık kafi gelemiye
ceğini iJeri sürerek şunları 
yazıyor: 

"Almanya ve ltalya da, ln
giltere gibi, bizim dostlarımız 
olmalıdırlar. Fakat ikisi birden. 
Zira yalnız Almanya ile veya 
aadece ltalya ile bir şey yapı · 

lamaz. ln~lter~ye dönmek teh-

l~keli bir siyasettir. Zira Italya
Alm auya yakınlığı o zaman 
kendiliğinden tahakkuk ede
cektir. Bununla beraber, Al· 
manya tekliflerimizi ekşiterek 

karşılarsa ltalyanın Cenevre 
ile iş birliğini kabul ederek 

lığı içinde küçük müstakil bir 
cumhuriyettjrf) 

HABEŞIST ANIN iSTiKBALİ 
Londra 3 ( Ö. R) - lngil

terenin Adis • Abeba elçisi Sir 
Sydney Barton dün Ramsgate'e 
gelmiş veJgazetecilere şu beya-

Paris, 3 ( A.A ) - Leon 
Bluın Cenevreden dönmüştür. 
Fransız gazetelerinin fikirle
rine göreı zecri tedbirlerin kal
dırıbnasına 10 temmuzda ka
rar verilecektir, Habeşistanın 
JtaJya tarafından işgali mese· 
lesi bu seferki toplanbda mev
zuubahis olınıyacak, fakat bu 

süren vaziyet hakkında soru
fan suallere elçi şu cevabı ver
miştir: 

- " Bu suale kimse cevap 
verecek mevkide değildir. Zira 
kimse bu vaziyeti hakkile bil· 
miyor. Habeşistanın istikbali 

Paris 3 (Ö.R)- Geçenlerde 
ölen Paul Bonrger yerine Fran
sız akademisi Jalovp'yu Ed
mond azalığına seçmiştir. Diğer 
üç azalık için yapılan seçim 
neticelenmemiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
işin de eylul toplantısında ni-
hayete ermesı ıçın lüzumlu 
tertibat alınacaktır. 

edilmesi ricasile asamble baş
kanı Van Zeelanda tevdi ettiği 
bir mubbra ile bir karar sureti 
metnjni ilan etmiştir. Muhbra, 
ltalyan muhtırasındaki iddiaları 
cerhe matuftur. Karar suretin• 
de ise, Habeş delegasyonu 

Alındığı tarihten bir ay 
sonra ödenmeğe baş

lanılmak üzere 

6 AYDA 

Haraççı 
Kardeşler 

Mobilye evinden, en son 
model mobilye temin 

edebilirsiniz. 
Fırsab kaçırmayınız 


