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imtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN l 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü; 
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1 HAKKI OCAKOGLU 
.A..::eC>::N"EC ŞEC~İTİ 

De~a~ mUddetilTÜ;kiye için IHar~ç için
1I 

Seııel1k . . . . . . . 1300 2o00 

1 
Altı aqlıl: . . . . . . --7~ 1300 ı 

TELEFON : 2&97 

v 
MİLLİ TAKIMI 

P ~ zar gUnU mlllt takımımızla 
lemsıli bir maç yapacakbr 

t-umlıııriyelitı. Ve Vumııurıyet Eserinin Belt,çf.si, 8avanıarı. Ç'ıTwr ~:rıyası Gazeıeatr Yeni Asır matbaasında basılmışbr. · 

Konferansta bazı ciddi ihtilaflar çıktı 

e ükede gör··r e • 
1 

• 
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ap-yamıyacakm ş 

te Cemiyeti 
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·····~i-iii~~~~i·····lı~i~~r~<ligi···;·i··mr .. ~ ·iıi ... 
maddelik mukabil projenin 

üzakeresine dün başia dı 
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Istanbul 7 (Yeni Asır-Telefon) - Montrödcn telgrafla bildi
riliyor: 

- iki günlük Boğazlar konferansı konuşmalarının blançosunu 
şu noktalar üzerinde hulasa edebiliriz: Yapılan toplantıların umu
mi veçhesi, şimdiye kadar olduğu gibi samimi bir şekilde devam 
edib durmaktadır. Ancak bütün tahminler hilafına bazı ihtilaflı 
noktalar ve pürüzler şu dakikada aydınlanmıya muhtaç bir vazi· 
yettedir. 

lngilterenin, 26 maddelik mukabil Boğazlar mukavelename 
projesi inceden İnceye tetkikten geçirilmektedir. Bu tetkiklerin 
bir müddet daha uzaması da muhtemeldir. Sovyet delt:gasyon 
heyeti, Iugiliz projesinin tetkikinin güç olacağma işaret etmiş
lerdir. lngiliz başdelegesi Stanley, ortadaki güçlüklerin ortadan 
kalkması için mütekabil hüsnüniyet esasının gözetilmesi ve Bo
ğa1lar projesinin eJJi madde içinde anlatılmasını teklif etmiştir. 

Son drakikada ltalyanın konferansa iştirak etmiyeceği, yalnız 
aDrzzı::-LZ7~2:zz.:1222Zzzı~zz; 

Bizim davamız 
4 - .. 

Emniyetimizi mutlak 
surette elde etmektir 
Boğazlar meselesini müzake-

re eden Montrö konferansı 
Cenevre toplanbları dolayı
sile faaliyetini muvakkaten 
tatil eylemiş gibi idi. Gerçi 
tali komisyonlar çalışmalanna 
devam ettiler. Fakat baş mu
rahhaslar esaslı noktaları ken
di aralarında görüşmeğe de
vam ettikleri cihetle bu ko
misyonların çalışmalarından 

müspet büyük neticeler bekle
nemezdi. Çünkü şimdiye lcadar 
cereyan eden müzakerelerde 
tebarüz eyliyen noktaların en 
mühimlerinden biri Sovyet Rus
yanın tezi ile lngilterenin nok
tai nazan arasında mevcud çar· 
pışmadan doğan müşkülattır. 

Bu nokta halledilmedikçe tali 
komisyonlarm mesaisi bize kat'i 
neticeler ifade edemezdi. 

Milşkülih doğuran başlıca 
hAdise · şudur: 

Sovyetler lüzumunda Kara
denizdeki harp gemilerinin ser· 
beıtçe Akdenize çıkabilmele
rini istemekte, bunun için de 
memleketlerinin hususiyetlerini 
ileri sürmektedirler. 

Hazırlanan projede ise Ak
denizden Karadenize geçecek 
harp gemilerinin tonajlarının 
teabiti mevzuubahistir. 

Akdenize ~irecekler içiıı ko
nulacak tabdidatın Karadeniz
den çıkacak gemilere de teş
milini veya giriş ve çıkışın 

müsavi şartlara tabi tutulması
nı lngiltere istemektedir. 

Türkiye çarpışan bu noktai 
nazarlar üzerinde son ve kat'i 
sözünü söylemiş değildir. Zira, 
bizim bu davadaki tezimiz barış 
içinde bütün memleketlerin 
menfaatlerini telif eylemek ve 
yelıııı her hangi bir tecavüz 

- Sonu 2 inn sa/11/tae -
"Hakk:ı OcakoA-ıu. 

lngiltere kararını verdi 

Danzig işinde Lehistanı 
serbest bırakacaktır 

Lehistan korekt hareket etmezse 
müdahale edecektir 

J11giliz Ktalı Sekizinci Etlvard, kankşkıiy/e birlikte bir merasimde 
Londra, 7 (A.A)-Siyast ma- J 3 - Yakında toplanacak 

hafil şu ifşaatta bulunmaktadır: olan Lokarnocular konferansı 
Greiserin Alman milleti na- hakkındakı müzakerelerde bu-

mına söz söylemekte olduğu lunulmasıdır. 
suretindeki iddiası HitJerin Söylendiğine göre, kabine 
kendisini yalnız Almanyanın Danzigde müdahalede bulun-
değil Danziğ, Memel, Avus- mak itini f:e~istana bırakmağa 
turya ve Çekoslovakya akal· karar vermıştir. Çünkü Varşova 
liyetleri de dahil olduğu Alman hükümeti geçenlerde Almanya-
dili ile konuşan bütün nüfusun ya karşı azımkaarane bir hatb 
mümessili telakki etmekte ol- hareket takibetmek vadinde 
duğu manasına gelmektedir. bulunmuştur. lngiltere hükfuneti 
işte dün öğleden sonra akdet- Lehistan sözünü tutmadığı tak-
miş ve bilhassa Danzig mese· dirde meseleyi yeniden millet• 
lesinin tetkikine tahsis eylemiş ler cemiyetine arzedecektir.Her 
olduğu celsede kabinenin vasıl halde Danzig meselesi Brük· 
olmuş bulunduğu netice şudur: selde aktedilecek olan· Lokar-
Kabine: 1 k f 

1 - Edenin Cenevre içti
malarına dair olan raporunu 
dinlemiş ve tasvib etmiştir. 

2 - Danıig meselesini tet
kik etmiŞtir. 

nocu ar on eransı müzakere• 
leriode mevzu teşkil edecektir. 
lngiltere hükumeti AJmanyanın 
niyet ve tasavvurlarını iSğren-
meği şiddetle arzu etmekte 

- Sonu 3 fi sahi/tde _ 

• 
acele içtima 
i it edec 

ettirip 
• 

~ı •• 

KARA SULARIMIZDA 
ÜÇ BALIKÇI KA YIÖI 

• ••••••••••••••••••••••• 

Muhafaza 
Motörüne 
Ateş 

AÇTILAR -·-
Kaçakçılar balık

larile birlikte 
Çeşmeye getirildi 

••• 
Çeıme kazasında kara sula

rımızda kaçak olarak balık av· 
hyan üç Yunanlı kayığı güm
rük ·muhafaza memurlarımız 
tarafından görülmüş ve yaka
lanmalan için gümrUk motörn 
gönderilmiştir. 

Motör balıkçıların üzerine 
gidince kayıklarda bulunanJar 
tarafından mot5r üzerine ateı 
açılmııtır. Müsademe olmuş ve 
giimrük motörü sür'atle bun
lardan birisine yanaşarak mu
hafaza memurları kayığın içine 
atlamışlar dört Yunanlı tayf ayı 
"\utmuşlardır. Kayık müsadere 
edilmiş ve kayıkta yine kara 
sularımızda avlanmış olan mü
him miktarda balık elde edil
miştir Diğer iki kayık kaç-
mıştır. Yakalanan dört Yunanlı 
Çeşme kaza merkezine getiril· 
miş ve mahkemeye verilmiş· 
lerdir. 

Atıf 
Ceza hakimi oldu 

lstanbul, 7 ( Yeni Asır ) -
Lağvedilen sekizinci ihtisas 
mahkemesi reisi Atif, lzmir 
ceza bAkimlij'ine tayin edilmiı
tir. 

··K·ö·~ı e~~~;;-~· .. ··:ara-~ği .. ··ş~·k··~· ... h.~k~:· 
rak şimdilik nikbin veya bedbin 

olmıya mahal yoktur 
1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bir mllşabid göndereceği anlaşılmıştır. Konferans bu nokta üze
rinde durmamış ve müzakerelerine devam etmiştir. 

Konferansın aldığı şekle bakarak şimdilik ne nikbin, ne de 
bedbin olmıya mahal yoktur. 

Paris 7 {Ô.R) - "Oeuvre" gazetesinin diplomasi muharriri 
Bn. Genevieve Tabouis lngiliz diplomasisinin bundan böyle takib 
edeceği hareket hattı hakkında şu izahatı veriyor: 

•
4Jngiltere Balkanlarda vaziyeti istikrar altına almak ve Tuna 

işlerini nizama sokmak için Rusya ve ltalya arasında bir muka-
renet tesisine çalışacaktır. Fakat bu siyasetin birçok da mahzur
ları olduğu için, lngiltere Montrö boğazlar konferansında hususi 
bir siyaset güderek bunlan tashih etmektedir. 

"lngiliz tadilat projesine göre Baltık denizi filosunu Karade
nize sokamıyacaktır. Fakat Akdenize istediği kadar harp gemisi 
çıkarabilecektir. Projede teklif edilen diğer esaslı tadilattan 
biri de şudur : 

ilk Çelik f abrika~ı 

Senede 150.000 ton 
çelik istihsal edecek 

lngiliz gazeteleri bu hususta 
neşriyat yapıyorlar 

lıtanbul, 7 (Yeni Asır) -
Karabükte bir lngiJiz mali gtu
bu tarafından inşası ve kurul
ması taahhüt edilen demir ve 
çelik fabrikaıı iki buçuk milyon 
sterline mal olac:akbr. Fabrika 
yerinde hazırlıklara başlanmış
tır. lngiliz mühendisleri bu 
ayın son haftasında memleke
timize geleceklerdir. 

Yeni Asır - Londrada çı· 
kan Taymis gazetesinin dünkü 
posta ile gelen haftalık edis
yonunda fabrika hakkında fll' 
malümat vardır: lkıisat ~·ekıli Celtil Bayat 

- .. Türk Sümerbankla in- Filyos - Irmak demiryoJu güzer-
giliz H. A Brasserta limited gahındadır. 
ıirketi arasında geçen hafta lngiliz mali grubu, bu muaz· 
Ankarada imzalanan mukave- zam demir ve çelik fabrikasını 
lenin büyilk bir maniaı vardır. üzerine alırken Alman Krupp 
llk Tilrk Demir Ye çelik fab- firmasının müessir bir rekabeti 
rikası 2,5004000 sterline çıka- ile karıılaşmııtır. Neticede bu 
cak ve senede 150,000 ton fabrikanın tesisi itinin logiliz 
demir ve çelik istihsal edecek- firması tarafından taahhüt edi-
tir Fabrika Safranbolu yakı· lişi, lngiliz sanayii adına büyük 
nında, Karabnkte yapılacaktır. bir muvaffakıyettir. . ....... ,.. 

Türk - Yugoslav 

Milli takımlar pazar ~ünü 
Istanbulda karşılaşıyor 

Istanbul, 7 (Yeni Asır) - Yugoslav mitli takımı, iki maç 
yapmak üzere Cuma günü şehrimize gelecektir. Dk maç Cumartesi 
gilnü Belgrad :- lstanbul muhtelitleri arasındadır. ikinci maçı 
pazar gunu TÜRK - YUGOSLAV Milli takımları Taksim 
stadında yapacaklardır. 

Milli takım kadrosu çok kuvvetlidir. lımirli Hakkı ve Sait 
. bu maçta Milli fol'IQa giyeceklerdir. 



ısanı re ar 

Bizim davamız __ ____ ..._. ___ _ 
Emniyetimizi mutlak 
surette elde etmektir 
- /Jaş tarafı I ınci salıi/ede -

karşısında emniyetimizi koru
yacak tedbirlere mutlak surette 
sahip olmakbr. 

Ba gayeye yasıl olmak İÇİD 
Türkiye azami derecede has
•siyet göstermeğe ve bu 
agurda bütün fedakarlıkları 
ıöze almağa da mecburdur. 

Biz; Lozanda boğazlar mu
kavelenamesini imza ederken 
büsbütün başka şartlar içinde 
bulunuyorduk. Bugün ise, ol· 
dukça korkunç ihtimallerle 
karşı karşıyayız. 

En yakın hadiseler göster
miştir ki ümidini yalnız uluslar 
sosyetesine bağlıyan milletler 
için telafis\ imkansız akibetler 
mukadderdir. 

Yeni Türkiye Cumuriyeti 
barışa gönül vermiş bir dev
lettir. Hiç bir milletin bir karış 
toprağında gözümüz yoktur. 
Bilakis tecavüze uğrayan ulus
ları Arsıulusal tedbirlerle önle
mek icap ederse hissemize dü
ten vazifeyi canla, başla yerine 
getirmeğe haztr bolunuyoruı. 
Barışı koruma yolundaki mesa
imiz cihan devletlerinin gözleri 
önündedir. 

Durum bu olunca muhtemel 
tecavüzlere karşı ahnması gere
ken tedbirlere de hiç bir dev
Jetin engel olmak aklından 
geçmemelidir. Başkalarının hak
larına hürmetkar olanlara 
kendi hakları için saygı gös
termek bir vaı.ifedir. Bu vazi
fenin de yerine getirileceğinde 
fiiphemiz yoktur. 

Gerçi Cenevre müzakerele
rinden sonra yeniden faal d-=v
reye giren Monlrö konferan
sında çetin müı.akereler cere
yan ediyor. Çalışan menfaat
ların telifine ap.ahyor. ltalya 
zecri tedbirlerin kaldırılmasına 
esas itibariyle karar verilmiş 
olmasına rağmen aüküneti mu
hafaza ediyor. Montröd6 açık 
duran sandalyasını doldunıb 

doldurmıyacağı kat'iyetle bili· 
r.emiyor. Montrö müzakerele
rım yakından takib edenler 
şimdilik ne bedbin ve ne de 
fazla nikbin bulunacak bir 
vaziyet olmadığını ilave 
ediyorlar. Bununla beraber biz 
boğazlar konferansının eyi 
bir neticeye varacağı ümidini 
kaybetmiş değiliz. Çünkü dile
ğimiz yalnız emniyetimizin te
mini olduğuna göre tezimizin 
çok haklı bulunduğuna inanımız 
vardır. Hakkımw koruyacak 
kuvvetimiz de mevcuttur. 

Binaenaleyh hakkın, adaletin, 
hüsüniyetin, kuvvetin himaye
sin e bulunan bir tezin muvaf
h 1- olmaması için hiç bir sebeb 
ileri sürülemez. 

F.I ak..k.ı C>cakoğı '1 

.U.J.'!V7/77.6JL 

:\ Borsa f-laberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Sabflar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

227 Vitel 8 50 9 25 
lOCJ Şeirf Remzi 8 625 
14 Kap. Ş Ömer 9 

9 375 
9 50 
8 10 Alyoti 8 

5 Fesci Z Ab. 9 25 
365 Yekün 

519435 Eski sabş 
519800 uumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi 
498 Buğday 4 75 
120 ton " " " 
86 Arpa 3 50 
38 bal ye pamuk40 

332 K palamut 675 

9 25 

Fi at 
7 125 
" il 

3 50 
41 50 

710 

Neca~i Londi ada 
Londra, 7 (Ö.R) - Haile 

Selisiye buraya gelmiştir 

ŞEBİR RABE~LERİ 

Vali 
Soy adı vermeğe 

başladı 
Soyadı almak için nüfüs mü· 

diirllğüoe miracaat edenlere 
Vali Faih Güleç tarafından so J 
adı verilmesine bqlanllllfbr. 
Bundan sonra soy adı için mü
racaat edenlere kanunun tari
fi mucibince vilayette Tali Ye 
kazalarda kaymakamlar tara
fından soy adı verilecektir. 

Bilahare nüfus kütüklerinde 
esaslı bir tarama yapı1arak soy 
adı almamış olan yurtdaşların 
esamiaini mübeyyin listeler çı
karılarak vilayete verilecek ve 
bunlara vali tarafından soy adı 
verileceği gibi haklannda ay· ı 
rıca da cezai takibatta da bu-
lunulacaktır. 

Poliste 
Yeni de6f,lldlkler 

Şehrimiz Emniyet müdürlüğü 
kadrosunda bazı deiişiklikler 
yapılmıştır. idari kısım ikinci 
komiseri Faik birinci komiser
liğe terfi ederek Çorakkapı 
merkez birinci komiserliğine, 
tetkiki hiiviyet birinci komiseri 
Siyret Alsancak merkezi bi
rinci komiserliğine; Kahraman
lar üçüncü komiseri Hamdi 
taharri ikinci komiserliğine 

tayin ve nakledilmişlerdir. 

Cumuriyet 
çavuşları 
Ege mıntakasında da 
bir kura açılacaktır 

Çavuşların köy muallimi tayin 
edilmeleri için Maarif Vekale
tince yapJaa tetkikat neti
cesinde Çiftelerde çavu lar 
için yüz kiıilik bir muallim 
kursu açıldığını yazmıştık. 

Bundan başka Maarif Veka· 
leti Eğe mıntakasında da ç.a
vutlaıa bir kura eç.ılması için 
tetkikat yaptırmıştır. Maarif 
umumi müfettişlerinden Hikmet 
Türk Ödemiş Ye havaföıinde 
bu mesele hakkında tetkikata 
memur edilmişti. Hikmet Türk 
tetkikatını bitirmiş ve raporunu 
Vekalete göndermiştir. 

Haber aldığımıza göre Cu
muriyet devrinde askerlik va
zifesini yaparken çavuşluğa 

kadar yükselen yurddaşlarımız 
köy muallimliği kursuna kabul 
edileceklerdir. Cumuriyetten 
evvelki devirlerde çavuş olan
ların köy muallimliğine tayin· 
leri uygun görülmemiştir. 

·Liman idaresi 
Tallmatnamenln gelmeslnl 

beklemektedir 
Gümrük depo ve antrepola

rının bir temmuz tarihinden 
itibaren idarelerinjn Jirnan işleri 
umum müdürlüğüne geçeceğini 
yazmıştık. Buna dair kanun 
vitiyete ve liman işleri umum 
miidOrlüğüne geldiği halde 
gümrilk depo ve antrepoJarı

mn tesellümü hakkında hazır

lanan talimatname henüz gel
memiştir. Bu talimatnamede 
depo ve antrepoların idare 
şekilleri de gösterilmektedir. 
Liman işleri umum müdürlüğü 
gümrük depo ve antrepolarının 
tesellüm muamelesini yapmak 
ve idareyi tamamen ele almak 
için Ekonomi Bakanlığından 
gelecek olan bu talimatnameyi 
beklemektedir. Talimatname 
gelmeyince liman işleri umum 
müdürlüğü bunların idareleri 
için memur da tayin edeme
mektedir. 

Doğu illeri müfettişli
güzel · kararı • 

gının 
w• 

Yurdu tanıtmak sevdirmek için para
sız seyahatler hazırlanmaktadır 

Trabıun valiliğinden vilaye
timizdeki alakadarlara gelen 
bir yazıda doğu illerine yol 
masrafsız, yemekli yatmakJı 

seyyah çağınlmaktadır. Bu 
husustaki yazıyı ehemmiyetine 
binaen aynen yazıyoruz: 

Uzak tarihte Iranın, Hiodis
taoın ve bütün ecnebi Asyanın 
Avrupaya ve cihana Trabzon 
iskelesiyle açılan en büyük 
ticaret yolunun güzergahını 
teıkil eden ve timdi sadece 
Trabzonun dar bir hinterlandı 
olmakla kalan Erzurm ve hava
lisine ait hepsi sekiz vilayet
ten mürekkep doğu illeri ya
şadığı parlak ve ta'taah devir
lere bugün her zamandan daha 
elverişli bir veziyete geç
miştir .Bu ücra köşerlere kadar 
uzanan yoJJariJe, yurdu demir
den bir ağ gibi çenber içine 
alan Cumhuriyet hükUIDetiııiıı 
varmak istediği gayeler karşı
mızda ve bize İnti:zardadır. Her 
bucağında bir taze hayat fış
kıran ve üstelik milli ve tarihi 
benliğimizde derin izler ve 

unutulmaz habralar yaşatan bu 
feyyaz ve engin iller Cumhu
riyet hükümetinin derin kay
naklanndan aldığı Feyzi can
landırmak ve şahlandumak is
tiyor. 

Atatürk inkılabının beşiği 

olmak gibi en büyük bir var
lığın doğmasına sahne olan 
bu geniş ve zengin illere mah
süs ilim adamJarının boşluk
larım doldurmıı1' ve şark sınır
larımızın kahraman bekçilerine 
yatak olan bu diyar, bir kat 
daha şenlenmek ve nurlanmak 
ihtiyacı içinde kıvranmaktadır. 

Yugoslavya ile 
Ticaret mukavelemiz 

lesh olunacaktır 
Türkofis Ankara merkezin

den şehrimiz şubesine gelen bir 
yazıda 2 - 7 • 1934 tarihli 
Türkiye - Yugoslavya ticaret 
ve klering anlaşmalarının fesh 
edileceklerinin Yugslavna hü
kümetine haber verildiği bil
dirilmiştir. Bu anlaşmalar 20-7-
936 tarihinden itibaren meri
yetten kaldırılacak ve yeni an
laşmalar akdi için yakında yeni 
müzakerelere başlanacaktır. -

Sarho' kadın 
Tepecikte Lile sokağında 

Konyalı Mehmedin evinde otu
ran Hasan kızı Leman sarhoş 
olarak sokakta bağmp çağır
mak suretile halkan rahahnı 
bozduğundan zabıtaca yaka
lanmıştır. 

TAYYARE 

Asırlardan beri iffet ve is
metine ilişilmemiş hazineleri 
ile el değmemiş servet kay· 
cakları iJe, işlenecek ve işle

tilecek tabii ve iktısadi mem
baları ile doğu illeri Türk 
gençliğini bekliyor. 

Tabiatın bin bir itina ile iş
lediği bütün güzellikleri içinde 
doğu illerine kapı vazifesi gö
ren Trabzon yurdumuzun diğer 
her hangi bir tarafmda sıkışıb 
kalan münevver İf kütles:ne, 
kültür sahibi gençlerine hitab 
etmek istiyor. 

Canh bir tarih yaşatan ve 
zenginlik, refah vadeden bu 
güzel diyanmıza tenleadirecek, 
ıpklandıracak genç Ye münev
ver elemanlan, heyecanlannı, 

doygulann1 bes'emeğe ve ya
şamağa davet ediyoruz. 

Y annın ve istikbaliu sahibi 
olan Türk gençlerini çağınyo
ruz. Sevmekte yakından tema
sın, görme ve tanımanın tesiri 
de bilinen bir hakikattır. T rab
zon bu vesileyi hazırlamak ve 
bu vazifeyi yapmak istiyor. Bu 
maksatla üçüncü umumi mü· 
fettişliğin direktifi ile önümüz
deki aylar içinde her sınıf ilim 
ve san'et erbabından muhtelif 
kafileler halinde doğu illerimize 
Karadeniz yolculuğu masrafsız 
tertip edilecek. aeyahaUere iş
tirak edecek olanların yemek 
ve yatmak hususlarını Trabzon 
vilayeti tarafından temin ve 
deruhte edilecektir. 

Kafilelerin ibtısasa ve tesbit 
edilecek müddet ve diğe:r şart
lara göre tertibi işlerile meşğul 
olmak üzere Ankara ve lstan
bulda hususi komisyonlar da 
teşekkül edecektir. 

Ofis müdürüne 
Mehmet Ali vekalet 

edecek 
Tedavi için Is tan bula gitmiş 

olan Türkofis müdürü Ziyaya 
iktisat Vekalttinden gelen bir 
emir üzerine Ticaret ve Sanayi 
odası umumi katibi Mehmet 
Ali vekalet edecektir. 

•••••••••••• 
Yeni istatistik MUcUrU 
Beş alh aydanberi münhal 

bulunan vilayetimiz istatistik 
müdürlüğüne sabık kaymakam
lardan Kiı.ım Demi'nin vila
yetçe tayini icra kılınmıştır. 

Mumaileyh bulunduğu memu
riyetlerde muvaffak olmuş ve"' 
hizmeti sebkat etmiş emekdar 
bir memurdur. Haber aldığı
mıza göre Kizım Demi ( Ar
keoloji ) aleminde de ibtısas 
sahibidir. Yeni vazifesinde de 
muvaffak olmasını diferiz. 

Bu hafta iki seçme ve nefis filim birden 

1 - Aşkım Senindir 
Camllla Ho!n. v~ Louıs Graveure . i~~ diğer Al

man yıldızlarının ıştırakıle yapılan yüksek musıkılı bir şaheser 

2 - Hürriyete Can Feda 
Bütün Fran~ı~ komiklerinin iştirak ettikleri Rene Clair'ln 

büyük komedısı. 
t:IYATLAR us - 20 _ 30 KURUŞTUR 

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

.!-fe.rgün 16 - 19,30 da Aşkım senindir. 17,35 _ 21,15 
Hurrıyete . Can feda Cumartesi ve pazar günleri 14 de 
Aşkım Senındir filmi ile baılar. 

Dün sabah 
Pasaportta denizden 
bir ceset çıkarıldı 

Dün sabah saat 6 da Pasa
port vapur iskelesi ile mendi· 
rek araıında deniz üzerinde 
bir ceset görülmüştür. Ceıet 
derhal bir kayıkla denizden 
çıkarılmış ve memleket hasta• 
nesine nakledilerek kime aid 
olduğu hakkında tahkikata 
başlanmışhr. Tahkikata göre, 
cesed, Değirmendağında Muh
tar Hasanağa sokağında 3 nu
maralı evde oturan Konyalı 
Mustafa oğlu 80 yaşlarında Ali 
Onbaşı denilen birine aiddir. 
Ali Onbaşı ötedenberi mesane 
hastalığından rahatsız bulunu
yordu. Bir gün evel evinden 
çıkıp bir daha dönmediği an
laşılmıştır. Cesed üzerinde hiç 
bir yara ve bere eseri yoktur. 
Denize nasıl düştü~ü ve boğul
duğu hakkında tahkikat tamik 
olunmaktadır. 

Esrar kurbanı 
Bedbaht bir genç 

bahçesinde ölU bulundu 
Ödemiş kazasının Tekke 

mahallesinde keçeci T ab.sinoğla 
sabıkalı lbrahim uzun zaman
danberi esrar ve rakı kullan
makta idi. Henüz. virmi yaşında 
bulunan lbrabim son zamanda 
cinnet alaimi göstermiş ve bir 
gün de fazla içtiği rakı ve 
esrar yüzünden kendisine aid 
incir bahçesinde ölü olarak 
bulunmuştur. -

Bir ayda 
Ne kadar hayvan k~slldi? 

lzmir mezbahasında haziran 
ayında kesilen hayvan mıktarı 
şudur: 

750 karaman koyunu, 1599 
dağlıç, 9 keçi, 8703 kuzu' 383 
oğlak, 9 manda, 151 öküz, 
647 inek, 342 dana, bir malak 
olmak üzere 12794 baş hayvan 
kesilmiştir. 

Bornova mezbahasında da 
son bir ayda sekiz karaman, 
10 kıvırcık koyunu, 12 keçi, 
293 kuzu, 338 oğlak, 23 öküz, 
19 inek, 83 dana olmak üzere 
786 baş hayvan kesilmiştir. 

Buca belediye mezbahasında 
ise 38 koyun, 28 keçi, 267 ku-
zu, 252 oğlak, bir boğa, 6 öküz 
37 inek ve 41 dana kesilmiştir. 

...... 111 

Taş yürekli ana 
Yavrusunu sokağa 

bırakmış 

Karşıyakada çocuk yuvası 

önüne bir çocuk bırakıldığı 
görülmüştür. Henüz doğmuş 
olan bu çocuğun Karşıyakada 
Hürriyet sokajttnda 35 numaralı 
evdde oturab Havva tarafından 
b1rakıldığı anlaşılmış ve hak· 
kında tahkikata başlanmıştır. 

- ........ . 
Muhacirlere 

Toprak hazırlanmaktadır 

Vilayetten bütün kaza kay-:. 
makamlıklarına günderilen bir 
tam:mde kazalarda muhacir 
barındırmağa elverişli arazinin 
mıktan ue kuvvei inbatiyeleri 
hakkında malumat istenmiştir. 

... 111 ••••• 

Yalancı şahid 
3 kı,ı mahkemeye 

verlldl 
Yalancı şahid tedarik etmek

ten maznun Mustafa oğlu Şükrü 
ile sulh hukuk mahkemesinde 
yalan yere şahidlik yapmaktan 
suçlu Ali Çavuş ve Abdi ve 
Süleymanın üçüncü müstantik
likçe yapılan tahkikatı bitmiş 
ve her üçü asliye ceza mahke

ı mesine sevkedilmişlerdir. 

• remmuz -"& 
•••• ___ ıııiıılmı __ _ 

L KÖŞEMDE 1 
EDEP 

Kimi meyhanelerde maın 
fuhşu gUnah oımu' 
Diyen Ziya pafa mezarından 

başmı kaldırsın da eski gözüle 
yeni dünyayı bir seyretsin. Ba
kahm : -Verin şu '' kimi öyle, 
kimi böyle,. kıtalanmı yırta11ml 
diye kahreder, mezarıma bir 
kat daha altına geçmek kabil 
olsa geçmez mi idi f .,, 

• • 
Lüks hayatın, lüks insanları 

arasmda dönen edep dolap· 
larını ; müstesnalara ayıklana· 

cak olursa, görmek ve seyret
mek b;r başka bahis ... 

Fakat; orta tabaka ile, daha 
aşa · ı tabakanın, yol tammaz, 
sokak tanımaz, el, tanımaz, 

gün tammaz taşkınlıkları hepi· 
mizin gözümüzün önünde sın· 
tıyor. 

Daha alta yaşında bir çocu· 
ğun, değil başkasına, aD&Sına 
babasına bile sunturlu küfüıler 
savurup, sövmelerin çeşidini 
bildiği şu demler, ah! Bu; dem· 
fer!.. Nelerin şahidi, nelerin 
samii olmıyoruz. 

1 - Geçen gün Karşıyaka 
sahil gazinosundayım, hıncahinç 
halkla doln gazinonun masaları 
birbirine yakan, sandalyeler; 
arasından yol vermez, garson 
geçirmez bir sıkılıkta ... 

Vakıt o kadar ileri değil, 

tepelerimizdeki elektrik ziyası 

ortalığı gündüze çevirmi~, fakat, 
yanı başımdaki masada oturan 
bir kadın ve b·r erkek etrafını 
hiç düşünmeden öpüşüverdiler .• 

2 - Bu gece pençeremden 
sokağı seyrediyorum. Bir ihti
yar fakat modaya uym~ ka· 
dın koluna ter ve taze bir 
gerci takmış, yanlannda da ol
dukça geçkin bir kadın daha var 
ihtiyar kadm. pudralı, alhklı 

ve lakin buruşuk yüzünden 
tebessümler? saçarak : 

- Olmaz diyor, olmu, pa· 
rası bugün benden; ismet te 
eğleneceğiz .. 

Ve ulu orta; koluna gencin 
boynuna atıyor. 

3 - Vapurun iskeleye yanaş· 

masiyle bir. iskeleye bir sel 
gibi akın eden kalabalık ara
sındayım, bir kadın, arkasını 

oğuşturarak, yanındakine: 

- Aman! Diyor, aman! Öyle 
bir çimdik attılar ki, acısiy l e 

iki gün yataktan çıkamadım .. 
4 - Duydum: 
Başını ya ldız!atmış birisi, 

arkadaşiyle; kendi evinde ka
rısım da yanlarına alarak haf
tada bir iki akşam içerlerken 
bir sırasına getirip kansını ve 
arkadaşını yalnız bırakan koca! 

- Size Allah rahatlık ver
sin!?? 

Diye bir iki saat savuşurmuş. 
5 - ..... 
6 - ..... 
7, 8, 9, 10 ve itaahar ... - •.. 

Buralarını siz doldurun .. Zira 
hafakanım kalktı. 

Hey gidi edep, hey gidi ha
ya, hey gidi namus mefhumu
nun yaşayışa ve selamete ya
rarlığmı unutan bilmem kimler 
ve bilmem neler!. Ve hey gidi: 

- Adet, moda! diye edebi 
hiçe alıp, dudak bükenler .. 

TOKDIL . ·-·····-Hem dövmu,ıer, hem 
parasını almı,ıar 

Karşıykada Kahramanlar so
kağmde kabristan civarında 
Menemenin Emiralem nahiye
sinden Ahmet oğlu Süleyman 
derenin içine inip sn dökmekte 
iken o civarda çalışan Mehmet 
oğlu Abdullah ve Yu~uf oğlu 
Tevfik yanına giderek sebep
siz olarak kendisini dövmüş ve 
30 lira parasını zorla almışlardır. 
Bu iddia üzerine zabıtaca tah
kikata başlanmıstır. 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPAMYASI 
VULCANUS vapuru 27 ha

ziranda gelip yükilnü tahliye
den sonra Burgas, Vama, 
K6ıtence limanlan için yük 
alacakbr. 

HERCULES vapuru 29 ha
zir_. gelip 4 tewmrıda An
vera. Rotterclam, Amaterclam 
ve Hemburg limanlan ip. yik 
alacakbr. 

SVENSKA ORlENT Linien 
NORDLANDmotörl elyevm 

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

HEMLAN D motörü 6 tf'm
muzda beklenmekte olup yü
künft tahliyeden sonra Rotter
dam, Hamburg, Copenhage, 
Danbig, Gdynia, GoteburJt 
Oslo ve lskandinavya limaalan 
için yük aJacakbr. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 3 temmuzda 

gelip 4 temmuzda Pire, Malta 
Marıilya ve Barselone hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Dandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenfa mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasmda FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Paria faknltesinden diplomalı D" tablplerl 

Mn7~ffer Eroğul 

Kemal (,etindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzduı bafhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenebaaeleriade 
kabul ederler. 

T def on : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hutanamde 

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

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

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

bekleniyor. 11 temmuza kadar 
Anen, Rotterdam, Hamh.ı 
we Bremen &manlanna yak 
alacaktır. 

CHIOS vapuru 11 temmuzda 
beklıeaiyor. Brımea, ........, 
ve Aaventea Jlk çıkaracaldar. 

ANGORA •apuru 20 tem• 
muzda bekleniyor. 25 temmuıa 
kadar A nvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremea limanlarıaa 
yük alacakhr. 
~ 

Amerikaa Export Lines 
EXMISTER vapuru temmu

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

•I IHI 19' 

Den Nonke Middellıulinje 
( D.S A.S Spamkelinjea ) 

OSLO 
SARDINIA motlrl 20 tem

mma dojra beklenmekte olup 
lakenderiye, Dieppe Dlakerk 
ve Norveç limanları için ,ak 
kabal edecektir. .. ... 

Service llaritim RomDain 
Bagarest 

DUROSTOR vapura 9 tem· 
mmda ICl.tence, Salina, Galaa 
ve Galab aktannuı Belsrad. 
Nomad, Badapeat, Bratialan, 
Viyana Ye Lin:ı için y6k kabal 
edecektir. 

S. A. Royal Hongroiae de Na
viption Danabienae- Maritime 

Badapest 
SzEGED motlrll 13 temmu

za doğru bekleniyor. Belgnd 
Ncwisat, Badapest, Bntialava 
Viyana ve Linz için yak kabul 
edecektir. 

Vapurlann iıimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
halrkmcla ldç bir taahlalde ri· 
ritilmez. 

N. V. W. F. Hami Van Der 

z •• " Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

lzmirliler Istanbuldanerede bn]uşurlar 

~Bristol otelinde 

Sirkecid.:ıOsmaniyeotelinde 

Her iki otelin mU.teciri T&rklerden en eski otelci 
olan ve berkae kendisini sevdiren bay Omer LUl
fldlr. Bay Ômer Liitfi bmir Askeri otelinin müea
sisidir. Kuk mr .-elik tecrllbeli idareıioi herkes 
bilir. latanbakla iter iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahah bulacaklardır. 

BiitDa bu fevk.alicleliklere ilivelen fiatlar 
mltlıİf ucazdar 

Ferit Diş macunu 
Ditleri inci 111>i beıazlabr 

-cız ve dit Wıtna•hasa için 

iüzmılu bütiill evslifı haizdir 
Bilyük tiiba 

15 kuruştur 

Ferit 
Diş Fırçası 

Seblıi 

sa;a.. 
7.arif ve 
çok ucazdar 

M.DEPO / 1. 

S. Ferit Eczacı başı Şifa eczanesi 

Oliver Ve Şü. 
LIMiTET 

Vapur Acen~ası 
CENDEU HAN BIRINd 

KORDON TEL. 2443 
THE E1.LERllAN UNES t.TD. 

GRODNO vapuru 25 hazi-
ruda bekle·=ekte el•p Londıa 
ve Hal İçil• yik alacakhr. 

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda beklenmekse olup Li
werpool ve Glasıov için yük 
.&acal..br. 

DRAGO .., .. te .. qa or• 
talarında 1-dra. Hal ve A .. 
venten gelip yük "karacak ve 
ayni zamanda Londra, ve HuD 
~ia ytk alacakbr. 
- LESBIAN Yapun ıs tem. 
muzda Liverpool ve Svansea
clan ıelip yük çıkaracakhr. 

D•tache Lnaate - LiDie 
TOFIA vapu111 25 haziran

da Hamburg, ve Bremenden 
gelip yük çıkaracaktır. 

NOT : Vlnt tarihleri, Ya
purlarua iaimleri Ye nayJun Gc
retJerİllİD deiifikliklerinden me 
n.liyet kabul edilmez. 

lzmlr 81clll tlc9ret 111e
rnurlutundan: 

bmircle Balcılarda 196 nu
marada baharat ve saire tica
retini Nazif oğlu Şerafettia 
UDYMI albnda yapmakta iken 
bu kerre Cumhuriyet Baharat 
deposu Şerafettin Seles UDVa
nını ahmt oldajuadu ifbu 
yeni ticaret unvanı ticaret ka
HDU hilkllmleriae g6re aicillin 
1734 numaruuaa kayd ve tes
cil eel;trMii ilin ohlı•r. 

2053 (1421) 

==== 
IZMIR BIRINCl iCRA ME

MURLUCUNDAN: 
İt bankasına borçla Halit ve 

lbrabimıa malacaz mobilyeleri
nin 2-7-936 tarih ve 9283 aa
Jllı Yeni Asır ğezetesile ilin 
edilen ikinci arbnaası 9-7-936 
Perşembe gDoQ saat 14 de 
talik edilmiştir. 
Ahcılann palanalar ça ........ -

daki 8 No. lu mağazada o g6n 
hazar bulunmalan ilin olunur. 

2065 (1420) 

.A.N9T .A.L Y-.A. 
Nakliyah Umumiye Şirketi 

lzmir Şubesi 

Bljlk Kan1iça1a un alhnda Numara 6 
TEIEfoa - 3560 Telgr:f - ANTANBAR 

1 
Deniz, Kara, Meaajeri, nakliyab g&mrlk ithallt Ye 

ihracat komiayoa işleri yapar 
Tlrldyeain bilumum liman ve istasyonlannda ıabe ve 
acenteleri bahmaa geDİf teıkilith bir kurumdur 

16-26 (1223) 

=-·~······ ................... ~····· .. ····· .. ·························-: 
i TAZE TEMiZ UCUZ ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~ 
• • • • 

llAC 

HAMDİ NOZflET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
B&ylk Salebçi oğlu bam kal'flSIDda 

• ....................................................................... 

Akciğeri olmıyan her hay· 
Yam öldiren keskin Flitlerin 
pek çok çeıitleri, ufak bil· 
yllk kutularda, tifelerde ve 
dikmesi ebvea fiatla satılır. 

Mevsimi geçmek üzere 
olan •e hepinize ll:ıım naf
talini almakta b · raz acele 
ediniz. 

Kullaoıtlı ve dayanıklı Flit 
tulumbalan, aivrisinek müca
delesi için her evde bulun-
ması mecburi olan mikrop 
öldürücii mazot, asiclfinik, 
karaolin ile g6ktat. benzin, 
alkol, hu ani uid, obijea kaynağı için karpit, su, macun 
ve bupy talleai halinde fare zehirlerini bizden ara:rınız. 

(40) renk ilzerİlle Kı:ı markalı meıhur ,. Arti,, kumq 
bo)'&lllU UnUlmaJUlız. 

Kolonya, dit macualuı, krem, kokulu sabunlar ve dalla 
pek çok çefitlerimiai g6rmek istiyealer bir defa depomma 
uğrasınlar, her halde memnu olacaldarcl1r. Telefon: 3882 

Tire Şarba·ylığından: 
1 - Şeluir içme auyu aboneler taisatanda kullanılacak olan 
aı~ 7azilı iki kalem Font dakmeai demir malzeme ayn ayn 
açık eksiltmeye konulmuftur. 

2 - Açık eksiltme miiddeti 1-7-936 dan 24-7·"' c._ _... 
saat 15 şe kadar yirmi dCSrt giindea ibarettir. 

3 - A~ık eksiltme suretile ayn ayn ihale edilecek olaD 
malzemenıo: 

Muhammen Muhammen Adet Nevileri % 7 50 teminat Muvakkat 
Bedelleri Sikletleri ' Paralan 

Lira Kilo Lira Kunt 
270 2250 300 Tip Dalaj 20 25 
465 46SO 300 Rögar 34 88 

4 - Şartnameler bedelsiz olarak verilir. 
S - ı.teldileria muvakkat teminat paraları makbuz veya Bank 

mektupları ve Ticaret ve Saaayi oUsmda kayıtla olcluldan• 
göatereo aoa tarihli veaikalarile birlikte 24· 7-936 glnlemedne 
rastlayan Cuma glinü aaat tS de Uray Daimi Encümenine mll
racaatlan gereği ilin olunur. 

8-14 1980 (1416) 

Sevincin bir if adesldir. 
8Gnl we slhhf difler her insaftl ziyade
... memnun eder. 
GOzellik ve sıhhatınızı muhafaza etmek 
isterseniz siz de emsalsız olan 

.. PERLODENT" 
dit macununu kuflanırNz Buntlan elde 
edecelinlz mOke111mel neticeden çok mem-
...,. oa.c.u1111z · 

TURAN Fabrikalan mamulatıdır. Aynı zamanda Taran 
tnalet aabonlannı, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde sahlmaktad1r. Yahuz toptan •
bşlar için lzmirde Sahbağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posla Kut. 224 Telefon •••• 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bm.km•fbr 

Feminen Dişi Maskülen Erkek 
iki cins koku 

Hilil Eczanesi 

I 

( Babarçiçej'i ) ( GanDJ ) ( Fulya ) ( Sonhatıra ) ( Menelqe ) 
( Akf&ID glnqi ) ( Leylak ) (Limon çiçeği ) {Yasemin) 

Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokulan 
yerine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha iı
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkıtlatacaktır. Zevk, 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandat 1 

DAIMON 
Masa vantilitörleri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilltlrler üç adet 
pille ifler. Bir saatta bir karutfaa daha az arfiyat yapar. 
llaakalara ye yazıhanelere, eYlere hntahanelere ve her 
yerde lizuD olan bir ihtiyaçhr. Bilhana uatta bir kuruş 
ıibi aı tarfiyat yapması tuarruf için bir harikacbr. Tawsive 
eclerb. 

Sabf yeri ve depoeu : lzmirde Suluban civaranda No. 
28.9 udemişli Hüseyin H&mft 



SallHe 10 YENİ ASIR a1'emmrz aeae 
sa es au 

• 
• 1 

Cebir siyaseti Dantziği de kemirip gidecekmiş .. 

Kolonel Bek Almanya ile anlaş 1 
Almanya Dantziğ ve Memelde Hitlerci unsurları 
kuvvetlendirip bu şehirleri içeriden fethedecek 

Varşova 7 (O. R) - Ha
riciye nazırı Bek dün Cenev
reden dönmüıtür. Şimdi bütün 
gazeteler Dantzig meselesini 
tefsir eden mekaleler yazmak· 
tadarlar. Hükümet gazetelerinin 
yan resmi telkinlerle yazdıkla
rı yazılara ızöre Lehistan Dant
ı.ig iyanının Milletler cemiyeti 
fevkalade komiserini!\. lağvı 

hakkındaki talebini kabul ede
mez. Lehistan serbest şehirle 

kendi arasındaki bağların her 
ne mikyasta olursa olsun gev
ıemeaine razı değildir. Lebista· 
aın Dantzigteki haklarının mü
dafaası için soğuk kanlılık li
J.UDd11. Dantzig ayanı, bu şehri 
Lehiıtana bağlayan bağlann 
kartanl:ımıyacağını bilmelidir. 

Lebistanın Dantzig üzerinde
ki hakları muabedelerden ileri 
gelmektedir. Lehistan bunların 
unutulmasına müsaade edemez. 
Bugnnnantzige gelen bir Alman 
kruvazörüniln kumandanı Mil
letJer cemiyeti fevkalade ko
miıerini ziyaretten imtina edi
pr. Yann bu daha ..ahim bir 
tekil atabilir. 

LEHIST AN VE DANZIG 
• Kuryer Polosgi " Danbig 

belediye reisinin Lehistan hak
mdaki nazikine ifadesini kay
dederek Lebiatanla Dantzig 
aruandaki mllaasebetlerin Le· 
hiatanın bu limanı kullanmak 
hakkına dayandığım yazıyor. 

Gazeteler umumiyetle serbest 
phre, ahalisi tarahndan elzem 
ılrllmediti halele, Almanya ile 
•in bailar ,akletmeaia tarihe 
kartı gitmek olacağını yazı
yorlar. Tarihi zaruretler Dant
zig şehrini Lehistan için bir 
mahreç yapmııbr. Leh ordusu 
umumi mOfettiıi, Lehistanın 
Dantziğ &zerindeki haklarını 
feda edemiyeceğini saylemiştir. 

CEBiR SiY ASETI 
Pariı, 7 (Ô.R) - .. Hümani

te" Komünist gazetesi Dantzig 
vaziy~tinin tehlikelerini kay
dettikten sonra tavikin artık 
11rası olmadığını ve Almanyaya 
kartı azm ve kararh bir siya
aet takip etmek llzamgeldiğini 
yoksa, Mançuride, Hebeıi•tan
cla •e Ren' de cebrll pddet n 
lıuandıjı muvaffakiyetten dir
et alan Almanlann Danbigde 
de aynı yolu tutacaklenm ya· 
zayor. 

&erlin, 7 (Ô.R) - lagiltere 

ve Fransa sefirleri Vilhe-lms· 
trasse'de Alman hariciye nazın 
baron Von Nearatb ile mfili
kat ederek Dantzig iyan mec· 
liai baıkanı Griıer tarafından 
Cenevrede milletler cemiyeti 
konseyinde aaylenilen nutuk 
hakkında görüşmüşlerdir. 

ALMAN T ABYESI 
Paris, 7 (A.A)- Pierre Ber

nus Journal gazetesinde Dant
ziı hakkındaki mllzakerelere 
ait mDtalealar yiirütmektedir. 
MumaiJeyh, Almanyanın pek 
yakın zamanda bu araziye ta-
111amiyle el koymak nijetinde 
olduğunu, anc1ak bunu kuvvete 
milracaatla değil daha mahi· 
rane bir takım usuller kulla· 
narak yapacağını yazmaktadır. 

Bernus, Hitlercilerin Dantzig 
ve Avusturyada kullanmakta 
oldukları tabiyeler arasında 
yakınhk görmektedir. Her ıki 
yerde de Almanyanın bu 
anda baıhca kaygusu Hit
lerci unsurların dahilde nll-
fuz ve hikimiyeti ele ge
çirmelerini temin etmektir. 
Bundan baıka her iki mınta
kada o mıntakaya komp bulu
nan ve oranın Almanyaya doğ-
rudan doğruya veya dolayısiyle 
irtibahna muhalefet edebilecek 
olan devletin bitarafbğını elde 

Son BaUn manevralarında Alman ttUdllalı en bDy/Jk razi/qi g6rmüşt/Jr 
etmekte Almanyanın takib et- auretindeki ıözlerini de ehem
melde olduğu bir gayedir. Bu miyetle kaydetmektedirler. 

daha mllaait ekonumik şartlar
dan istifade edecekleri nmi
diyle devletlerin ltalyaya kal'fl 
yapalan tazyikin kaldınlmau 
buausunda hayaıazca birbirle
rine yarıımalanna pbid ola
caju. Milletler Cemiyeti aaam• 
blenin Habetiatanda göreceği 
itler için muhtaç olacata yar
dımda bulunmak llzere henilz 

devletJer de Avusturya meae• ltalyaya karıı tatbik edil-
lesinde ltalya ve Dantzig itin- mekte olan zecri tedbirlerle 
de Lehiıtandır. Şimdiye kadar meşgul olan yeglne gazete 
B.Bek bu manevrayı teshil eder Nevı Chronikledir. Bu gazete 
gibi sıörilnm~ştür. Bu siyaset ezcOmle diyor ki: 
her türlü terkipten mahrum Şunıı muhakkakbr ki her 
karma karı11k bir politikadır. keıten enel ticari mllbadele-

REFERANDUM MU? leri yeniden teıiı edenlerin 
Berlin, 7 ( A.A ) - Greiaer 

bu gece Danzige gelmiştir. 
Diplomasi mahafili iıtatuıunun 
referandum yolu ile tadil ve 
11lah edilebileceğini tahmin et· 
mektedir. F osterin geçenlerde 
Berlinde Hitler ve G6ring ile 
görüştüğü zaman onlara bu 
ıekli tavsiye etmiş olduğu s6y
Jenmektedir. Alman mahafili 
bayle bir referandum netice
sinde Almanyanın geçen sene 
Sarre'da yapılan ple.,isitte ka
zanmıı olduğn ekseriyet kadar 
ezici bir eksei yet kazanacağı
na kani bulunmaktadırlar. 

GAZETELERE GÔRE 
Londra, 7 (A.A) - Bir çok 

gazeteler Danzig meseleıi mll
nasebetile endiıe izhar etmek
tedirler. Gazeteler bundan baı· 
ka dlln avam kamaruında 
Edenin artık Almanyadan lngi
liz muhbrasına cevab vermesini 
istemeye mütemayil olmadığı 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ltalyan - lngiliz ticareti 

lngiltere Italyaya kömür 
sahşına başlıyor 

Roma, 7 (Ô.R)-Roma siyas1 ı vapur ıirketleri eyl61 ayı seyrll-
mehafilinde bildirildiğine göre sefer yollannda Cenevre ve 
ltalyan milleti zecri tedbirlerin Napolide durmağı gaz 6n8n-
tatbikini ne kadar soğuk kan- de bulundurmaktadırlar. Birçok 
hhkJa karşalamasına, ilgası ka- ithalatçılar da ıiparif vermek 
rannı da o kadar alikuııbkla llzere ltalyan mlleueaelerine 
karplam11tar. Akdeniz deniz mllncaat etmiılerdir. 
anlatmalan tatbik mevkiinde Paria, 7 (Ô.R) - .. Figaro" 
kaldıkça ltaıyanm Montrl kon- gueteaine gire zecri teclbir-
feranmna iftirlk niyetinde ol- lerin kaldınlmU1m ltalyanlann 
madıta bilcliriliyor. Lakarno aouk karplamalan b&tla tazyik 
konferanauıa gelince, buna iı- tedbirlini kalkmıı aayclıklaran• 
tirlk için ltalya henOz bir da- dan ileri gelmektedir. ltal-
vet almamaıbr. yanlar lngiliz filoıaaua Akde-

'' 
ZINGAL,, Parkeleri 

Londra 7 (Ô.R)- Gazeteler aizde bulunmuam ve Akdeniz 
lngiliz-ltalyan ticari mllaueba· devletleri (lngiltere, Franaa, 
bmn iadesi için bazarhklann Tlrkiye, Yugoalavya ve Yuna
bafladatnu bildiriyorlar ... Daily Diatan) aramncla akdedilmiı olan 
Mail" Gal memleketi k6mllr k.,..Jakb yardam anl&flll&ılDI 
madencilerinin maden klmllrll da mabaıip ltalyaya U'fl 
vermek llzere timdiden ltalyan alınmıf bzyık tedbirleri say
ithalit mlleuueleriyle temasa maktadırlar ki bunlar bili mu
geldiklerini bildiriyor. Kardif hafaza edilmektedir • ..................................................... 

En modern ve en sön sistem usulle furunlanmış ve kurutulmuş, 
içinde haşarat yaşatmaz, şeklini katiyen değiıtirmez, çok 

uzun müddet en modem konforu temin eder. 

EVLERiNİZİN TABANLARINI 

ZINGAL P ARKELERiN' den 
YAPTIRINIZ 

•• • • • 
Sovyet Rusyada 6 Temmuz günü 
latanbul, 7 (Telefonla) - Moskovadan bildiriliyor: 
'&Temmuz kanunu esasi gllnil m&nasebetiyle bqta Moıkova olmak 

iizere biifl.k tehirl~de coıkun ıenlilder yapıldı. Moıke•ada Ka
leaiD ••. diie.r tefler ıeallie iştirlk etmifler ve yaluadaa alllıa 
glatermıtlerdir. 

Bu ıenlife hlkhaet merkezinde ıporcular da ittirik etmif •• 
3500 .,orcu ltaç geçid vaziyetinde ıehrin caddelerini doJ..
.....,.,. ~'cularuı seçtiği caddelerde 6ekl allat 1111eri 
...aı.,.,,. I! •• ,.- • 

bir karar ittihaz etmem;, ol
duğunu kaydetmek muvahk 
olur. 

AY AN REiSiNiN 
MÜLAKATLARI 

Berlin, 7 ( A.A ) - Greiser 
dtin bütiln gün N asyonal Sos
yalist Jiderlerile görüşmüştür. 
Bu g&rüşmelerin mevzuu hak· 
kında hiçbirşey ifşa edilme· 
miştir. Siyasi mahafil Dantzig 
meselesinin Berlin ile Varşova 

arasındaki iyi anlaşma için bir 
engel teşkil etmemesi lizım
geldiğini kaydetmektedirler. 

Havas Ajansının muhabiri, 
Nazi liderlerinin Dantzig ayan 
reisine son derecede itilafcü· 
yane bir hatb hareket kabul 
etmesini tavsiye etmiş olduk
larını istihbaratına atfen bil
dirmektedir. 

PLEBiSiT T ALEBI 
Londra 7 (A.A) - Evvelce 

birçok defalar Almanya lehinde 
müdahalelerde bulunmuş olan 
mebuslardan Sandy diln Avam 
kamarasında Danzig meselesi-
nin bir plebisit yapılmak sure
tiyle halledilmesi teklifinde 
bulunruuıtur. 

Eden ıu cevabı vermiıtir: 
Sandyin bu meaelenin bir 

muahede ile halledilmit bulun· 
duğunu ve iki allka~ar dev
letin Almanya ile Lehistan ol-
duğunu unutmaması Jhımdır. 
Diğer bir mebus hiikimetin 

Almaayadan Ren mıntakaunm 
tahkimabna dair bir ıeyler 
sorup ıormıyacağmı &;:renmek 
istemiştir. Eden fU cevabı ver
miıtir: 

Almanya ile umumi milza
kereye giriımek ilmidinin bes-
lenilmekte olduğu bir urada 
bu meseleyi ayraca ortaya at
mamn mevsimsiz olduğu miita• 
leasındayım. 
AY AN REiSi DANTZIGTE 
Danziı, 7 (A.A) - Greaier 

d&n akpm buraya d6nm&ttiir. 
Milletler cemiyeti fevkallde 
komi.serinin oturduğu bina et• 
rafına n&betçiler komuştur. 
Greiıerin Milletler cemiyeti 
koueyindeki nutkunu tenkit 
eden muhalefet gazetelerindea 
Dantziıer Volkazeihmg ve 
Daatziııer Volkatimme gazet• 
leri polil tarafından mllaadere 
oluamuıtur. 

Ahndaia tarihten bir ay 
sonra ldeamete bat

lamlmak iizere 

6 AYDA 

Haraççı 
Kardeşler 

Mobilye eyınden, en ıon 
model mobilye temin 

edebilirıiniz. 
Fırub kacırMeıınlZ ' , 
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---------~~ ~~------------------------1!!' Üniversite ve profesörler 

Ecenebi profesörlerin 
mesaisi takdire 18.yıktır 

Rektör Cemil Bilse), 
duların manasını 

son dediko
a nlattı 

Ankara 6 ( A.A ) - Gaze· 
telerimizin son günlerde üni
versiteye dair yaptıkları neşri
yat üzerine Ankarada kendisi
ne müracaat ettiğimiz üniver
aite rektörü C. Bilsel şu beya
natta bulunmuştur : 

Jik ve asistanhklara bir tek ya· 
ba ııcı getirilmemiştir. Ve getir
mek fikri de yoktur. DöçentJeri
miz bugün yerli ve yabancı pro-

fesörlerile tam bir ahenk içinde 
profeörlerinin:n ilimlerinden 
azami istifadeye çalışmakta 

oldukları gibi profesörleri de 
onların yetiştirilmesine azami 
gayret göstermektedirler Bu 
ciheti rektörlük önemle takip 
etmektedir. 

Şurasını itave edeyim ki. hü
kumetin büyük fedakarlıklarla 

üniversitemiz için seçtiği garbh 

profesörlerin değerli çalışma· 
ları diğer Türk kollegleri gibi 
hertürlü takdire layıktır. Üni
versite gibi bir ilim ocağında 

yerli ve yabancı hoca farkı ol-

maz. Hepsi üniversitenin hür
mete değer birer uzvudur. 
Edebiyat fakültesinin kendi 
hariminde yaptığı profesörler 

Ünimsite ll'ktötii Cemil Bılsel toplantısındaki konuşmayı yan-
- Muhtelif vesilelerle söy- hş tevil eden bir zabn gaze-

lediğim · gibi üniversitenin en telere verdiği havadis hepi-
esaıh hedeflerinden biri de mizi müteessir etmiştir. Bu 
yannın genç Türk ilimlerini yanlış havadisin men'şei tah· 
yetişmektir. Bu ana hedef hiç kik olunmaktadır. Yolsuz ha-
bir zaman değişmiyecektir. Bu- reket eden hakkında gereken 
nun içinde şimdiye kadar döçent muamele yapılacakhr . . ....... 
Trakyada hayvancılığın himayesi 

için bir plan hazırlandı 
••••• 

Edirne, 7 ( A.A ) - Trakya bayvancalığımn kalkınması için 

Ziraat Veklletince çizilen eneme planı gelmiştir. Bu ~ıJ vili.yet

.leria ve k6ylerin biidçeJerinde berçepd d~m ı.h!f:::için otuz bin 
lira kadar bir para ayrilmışbr. Boğalar inanla Ye Karacabey de

polannclan, aygırlar hilkümetin delifetite Kıbsıstan satın ahna
cakbr. Balgariatandan gelen boğalar yerli yerine verilmiştir. 
Yeni ahnacak boğalar dağıblmıyac•k, yalmz beş on örnek kö-

Jiade teksif edilecek ve oraları döl merkezi olacaktır. 
Trakya tohumlannın ıslahı için Türkgeldi çiftliğinin sabo ahn

muı emri gelmiş ve bu işe Kırklarili vilayeti memur edilmiştir. 

Almanyanın vaziyeti lngiltereyi 
ciddi surette düşündürüyor 

••••• 
Londra 7 (Ô.R) - lngiliz umumi efkirı Lokarno devletleri 

konferansının umumi bir harbe yol açmayacağı kanaatindedir. 
.. Morning Poıt" gazetesi ıunlan yazıyor: 

- Eden kabine arkadaılarına Cenevre müzakerelerinden sonra 
beynelmilel vaziyetin nasıl gözüktüğünü anlatmııtır. Dıı işleri 
bakanı garbi Avrupanın emniyeti meselesinin yalnız başına 
flrltllemiyec~i taıdik etmektedir. Bu müzakerelerin muvaf
faloyeti, AJmanyanm f8rki ve cenubu prki Avrupa komtulanna 
kaqı alacajı vaziyete bağhdır. Mitlerin müzakereye girilJDekte 
pmcliye kadar giatudiii mukaYemel konferansın muvaffakıyeti 
için hayırlı bir itaret değildir. Esasen bu konferans Avrupa 
meaelelerinin halline doğru ancak ilk merhale olacakbr. 

• 

SAFI AŞK 
- 46 - TUrkçeye çeviren: R. B 

Son 
-

.. ·-
Telgraf: H~\!~rleri .. -

Boğazlar konferansı . . Almanya 
• •• 

Italya ile 
anlaşacak mı? Boğazlar işinde lngiltere ile Türkiye ı 

arasında bir yakınlaşma hasıl oldu i 

Paris, 7 (Ô.R) - "Temps. 
Alman diplomasisinin bütün 
güçlüklerdan i-;tifadedeki me
hareti hasebiyle şimdilik Avus-

Fransız filosuna mensup petrol gemileri hakkında 
hususi bir proje mi kabul edildi? 

Paris, 7 (Ö.R)- Boğazlar konferansı bugünkü meneden Türk projesinin bu noktada aynen 

tur,a ile bir anlaşma yapar 
gibi olduğunu, Almanya ve 
itaya arasında iş birliği kat'i 
olarak iddia edilemiyorsa da bu 
iki memleketin müvazi birer 
siyaset takip etmeleri ihtima
linin gözönünde tutulmas• li
zımgeldiğıni yazıyor. 

umumi celsesinde de lngiJiz projesinin müza- kabul edi leceği anlaşıhyor. Halbuki Fransa 
keresine devam etmiştir. Henftz harp gemilerinin ötedenberi tahtelbahirlerin diğer harp gemile· 
boğazlardan geç :şi hakkmdaki maddeye geçil- r rile ayni muamele görmesi noktai nazarını 
memiştir. müdafaa etmiştir. Ancak, Karadenizin hHsuıi 1 Lokarnocılar Bununla beraber sabah ehemmiyetli münaka- siyasi vaziyeti hasebile, Fransa bu denize tah· 
şalar olmuştur. Paul Boncour ve Ankara sefiri telbabirlerin girmesi yasağma muhalefet Ostand'da toplanıyor 
:eonsot'nun gayretleri sayesinde Fransa. Fransız etmiyecektir. Brüksel, 7 (Ô.R)- Lokamo 
fiJosunun Romanyadan petrol ihtiyacının temini Tayyare gemilerine gelince, Sovyetler tara- devletleri konferansının 15 - 20 
hakkında kendisini memnun eden teminatı fından bağazlardan geçmesinin kat'i olarak ya- temmuz arasında Brüksel veya 
almıştır. Mesele şudur: sak olması istenilen bu gemiler hakkmda in- Ostandde toplanacağı teeyyüd 

Türk p• ojesine göre petrol ihtiyacını temin giltere bil' akis bir tefrik gözetilmemesinde ediyor. Brüksel gazetelerinden 
eden vapurlar yardımcı harb gemileri telakki ısrar etmektedir. Eğer konferans bunn kabul biri içtimam 16 temmuzda ola-
edilmekte ve bu. bakımdan, harb gemilerinin etmezse, lngiliz delegaayonu hükumetine müra- cağım tasrih etmektedir. Van 
tabi olacakları bütün tahdidata tibi tutulmak- caat mecburiyetinde kalacağını bildirmiştir. Zeeland konferansan içtima ma· 
tadarlar.Fransa, bu sabahki müzakereler netice- Umumi olarak şu kanaat mevcuttur ki son hal ve tarihi hakkında alika-
sinde hususi bir rejim elde etmiştir. Yani Fran- haftalarda Boğazlar hakkında Türkiye ve in- dar bükumetlerle temas balin-
sız filosuna petrol getiren gemiler evvelceden giltere arasında çok bariz bir yakınlaşma hasıl dedir. Resmi mahafil İngiltere, 
haber vermeksizin boğazlardan geçebilecek- olmuştur. Fransa ve Belçika arasında 
)erdir. Diğer taraftan Boğazlar konferansı ltaJyanın Cenevrede yapılan müzakere-

Tabtelbabir ve tayyare gemilerinin geçişi iştiraki meseleıinde resmi haberlerden tamamen lerin neticelerinden memnun-
meselesine gelince, tahtelbahirlerin geçmesini mahrum b-ulunmaktadır. durlar. 

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

Atinada kanlı hadiseler Fransız kabinesi 

Grevciler 2 Jandarma 
. ile 1 ameleyi öldürdüler 

Atina, 6 (A.A) - Atina ajan11 Kavaladan bildiriyor: 
Tütün amelesinden bir grub müstahdimleri grev yapmaya 

mecbur etmek için zorla tütün depolanna girmiıtir. Bunun llze• 
rine Jandarma müdahale ~tmit Ye grevcilerin elebaşdan iki Jan· 
darma ile bir ameleyi ölddnniiflür. 

Hfikümet yaptığı vaade uyga• olarak amele lehinde tedbirler 
tatbiki meselesini patron ve a•ele mlmeuilleriyle tetkik et• 
mektedir. 

T rakyada satış ve kredi koopera
tifleri faaliyete geçecek 

Edirne, 7 (A.A) - Ziraat veklletinin · Trakyaya g6nderdiği 
organizasyon mütehauııı yeni kredi kooperatiflerinin daha çabuk 
formaHtelerinin tamamlanması emrini '8lmıı ve Meriç boyundaki 
kazalara gitmittir, 65 kooperatifin yeni muamelelerinin pek ya
kında arkası alınacak ve kooperatifler faaliyete geçecektir. 

Bunlardan baıka umumi mllfettitlik ıabı kooperatiflerine de 
ehemmiyet verilmektedir. Ancak ıimdilik Trakya için 12 aabt 
kooperatifi teıkilitlandınlması ekonomi bakanlığına teklif 
edilmiıti.r. 

Kavunculuk ve bal l'e balmumcwuk, bahk ve aardalyacıhk, 
peynircilik, yaı tl&im, yaı meyva, yatcılık bunlar arasındadır. 
Bu eyi ve yerinde tedbirlerle ve tuk demiryoUannın devlet eline 
geçmesite T rakyamn iktisadi hayatnıda ehemmiyetli bir canhhk 
olacağıacla hiç kimaenia · itkili yoktur. 

Lehistanda · tevkifler 
Varıova, 7 ( A. A ) - Muhalefet fıkraıı hasından elli kip 

tevkif edilmiftir. 

caklan uzun bir gün olduğu 
için ıen ıen kahvealb ettiler. 
Sonra giSlgeQ. odada, damar
larında bütün bahann coıkun
_luğiyle, seviştiler. Sonra biraz 
musiki ve prkı sırası geldi. 
Bu ruhlarım yırtmağa başladı. 

kazanı içinde bir ay! .. Cehen
nemi bir ay, Laransf 

O, tebessüme çahıarak soru· 
yordu: 
· - Bana ıık sık yazacak mı
sın? 

Bire karşı 233 itimat 
kazandı 

Paris 7 (Ô. R) - Ayan meclisinde vukubulan bazı istizahlara 
cevap olarak Dahiliye nazın Salengro hiikiimetin asayişi her 
ıuretle muhafaza auninde oldujmıu bildirmiıtir. Tekrar fabrika 
ve a6e}ftaabn itgal ıuretile greve müsaade edilip edilnüyecejl 
au.line cevap olarak ela de:miıtir ki : 

'!l:r yana mafaUlar, barolar. labrnralar .. ,. ~· 
itJr · e tetebbls ediline, btlktmet mllnuip her tedbire ba, 
nrarak buna nihayet verecektir. 

Bu beyanat üıerine meclis 1 reye karfı 233 reyle itimat -eyi 
v_ermiftir. 

------------•sNa~ ...... ~ .......... ._. ... __ _.._ 
lngiltere kararını verdi 

Danzig işinde Lehistanı. 
serbest bırakacakbr 

· -Baş ta,a/ı ı na sav/ada- l 
olub Almanyanın Lokanaocular 
konferansı ikinci safhasında 
konferans mesaisine iştirake 
davet edilmesini istiyecektir. 
Buna muhakkak nazariyle ba
kılmaktadır. Ba koaferamta 
tifabi izahat Yerilecektir. 

Diier taraftan öirenildiğine 
göre lngiltere htlktbnetinin 
Almanyanın Avrupaya ait umu
mi itlerle de meıgul olmuuıı 

bntnn Pariı kadınlan araanda 
beni unutmada!.. 

Sesi titremifti. Emmaniiel he
yecanla ona bakb. Bapnı çe
virdiğini, acakh bir tavırla, ağ· 
lamamak için dadatuu ıaırdı
ğını g6rdtl. 

arzu etmektedir. Bir itiJAE ha· 
sıl oluncaya kadar ihtiyaten 

abnmıı olan tedbirler baki ola· 
caktır. Avrupaya ait itlerin 
halJi hususuna Almanyanın İftİ · 
nld çok arzu edilmektedir 
F L'cat Alman yanın lngiliz auai
namesine vereceği sarih bir 

ceYab (biç olmazsa tifabi olaun) 
bu iştirak için lizım bir prt 
sayılmaktadır. 

lince, kendini berzamandu 
daha tam olarak, daha kud· 
retli olarak verdi.. Sanki oyu 
nun unutulmamas1nı, .. Aııkının 
iliklerine kadar girerek onu 
her ıeytana kapılmaktan ko
ramaaını istiyordu. 

Gökün maviliği eşya üzerin· 
de ıııldadı, kov o vakte kadar 
görülmemit renklere boyandı, 
Löransın aıkı daha ıefkatli ve 
daha yakın oldu, emsalsiz ağzı, 
insanın kurtulmağa mecal bul
madığı öpiller verdi. Yeni ha· 
yatın deliliği ışıklar içinde ba
ğırıyor, dansediyordu, mahluk
ların kamm ve nebatlaran usa
resini kamçıhyl>rdu. Renkler, 
kokular, ahenkler icad ediyor· 
du. Ve göz kamaştırıcı yeşil· 
likteki meralann içinden, kal
bine kadar açılan her ıan to
murcuktan, serin maviliklerin 
uzaklıklan içinden bir aeı de· 
lice baiJnyor gibiydi: .. Gitmel •• 
Gitme) .. Gitme! ••• 

arefesini baştan başa niıanhsile Sonra gurub vakti... Son bir 
Metresinin olgun kolunu da

ha tiddetle sıktı. Bir zafer nidası gibi hay
kırdı: 

Sonra, mutad olan çakıllı 

çakıllı yoldan, hemen hemer.. 
dalların albnda gizlenmiş gibi 
gece yansı döndüler. 

Nihayet 10D ıla olaa ,.. 
ele plcli. U..-· iRi ı..ket 

geçirmek için tertibat almışb. ıtığın kavradığı tarlalar üzerin-
S&thanede birlikte kabvealb de papatyalar, son olduğu his-

"ettiler. Sonra, öğleden ıonrayı aedilen dakikalar gibi, müthiı 
konakta geçirecekler, güneş tekilde yaşamağa başlarlar. 
batarken tercih ettikleri yol- Atıklar kendi yollanndan 
larda dolaşacaklar, akşam ye- gittiler. Aktamın pembe sima· 
meğine konağa danecekler ve sında birkaç büyük beyaz bu-
akşamı orada geçireceklerdi. lut kalmıştı ve ağaçların dal-
Gece yarısma doğru delikanlı ları arasma rehavetle yaslanmış 
Löransa evine kadar refakat gibiydiler. Lörans dostunun 
edecekti ve çiftliğin eşiği üze- zayıfladığını hissederek, kendi 
rinde ayrılacaklardı. Emmanüel ıstırabına rağmen, cesaretle 
ertesi sabah dostunun istasyona onu neşelendirmeğe çalışıyordu. 
gelmesini reddetmiıti. Onun - Yalnız bir ay uzak kala· 
fikrince istasyon iskelesinde, cakıın. Diişün sevgilim, bir ay 
herkesin gözll 6nünde, vagon- çok değil, geri geldiğin vakıt 
lann kapılan karşısında 6pllf· tam bahar olaca)(. 
meler, ipretlqmeler vedaı kil· Emmanllel Yeiale ona baka· 

-- .. ,ıercli. rak: • . • . 
Öalen.cl• benlMr 1ap1ar ~ . - Sn· bir a1ı p.-. 

- Ya sen? 
- Oh, bana bakma!.. Ben 

sana yazmak istemem. Ancak 
seni düşündüğümü bilecek, 
hissedeceksin. Fakat mektup
larımı o kadar yanlış yapar
dım ki yazmağa utanırım. Bir
teY bilmem. Ben hayvan gibi· 
yim... Bilirim, sen beni oldu
ğum gibi seviyorsun? Fakat, 
ben yanmda değilken, mektub· 
larımın seni güldürmesini is
temem ... 

Bu noktada uzun münakaşa· 
lar yapblar. Emmanüel nihayet 
boyun eğdi ve tabiat kızının 
•evki tabiisine inandı. 

- Ôyle olsun... Ben sana 
J&Zacajma; sen bana ya&mamn. 

- Hele Mili 1aracü oı.. 

- Kıskanıyor maaun? 
Onu kollan arasına aldı, yü

zünii 6pülerle kapladı. Titre
yen bir sesle: 

- L6rans, Laranı... Dedi, 
seni kıskanan benim 1 Ah, bana 
yemin et ki, ben burada yok
ken kimseye söz söylemiye
cek sin, kimseye bakmayacak· 
sın, şarkı ıöylemiyecekıin ! 

Gözlerinin derinliğine kadar 
gözlerini dikerek, ulvi bir ta
vırla: 

- Yemin ediyorum !.. dedi. 
Gurub etraflannda aöndüğll 

vakıt d6ndüler. Bltün akpm 
yemeli eaaıında Uranı aq· 
eli tarlbunefe çabfb. Sonra, 
baklallDI aab tekrar sre· 

Grubun beyaz bulutları tim· 
di kara olmuştu. Ayın albnda 
gittikçe daha süratle ko,uyor• 
lardı. llk buluştukları geceyi 
andıran bir geceydi. Ruzgirla. 
kaçıcı şekillerle ve mer'aJardı 
yatan hayvanlar sebebiyle, süf 
kokusuyla dolu bir gece. 

Bununla beraber ertesi giin 
Emmanüel ilkbahardan ve aık· 
tan ayrılmayacak mıydı? 

Evin eıiği üzerinde nişanlı· 
sını, mişukunu, dostunu soı 
dafa 6pHi. Kırık sesleri birdet 
fıaıldaclılar. 

- Allaha ıamarladıkl. _..,.._ 



...... .. 
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Dallardan sesler: 
···~··············~···~···~···~···~···~··· 

Gazeteler; soa gii.?erde; yine Musevi vatandaşlana Türkçe 
ı. nuşmalan meselesine temas ettiler. 

On dört seneden beri sık sık mevzuu babsolan, her defasında 
tedbir alınıyor gibi bK az Unket ve faaliyet.ten sonra gevşeyen 
bu iş arbk -kökünden halledilmedikç~- yakası bırakılmıyacak 
bir hale gelmiftir. 

Hadise yalnız fMusevil.erin Türkçesi) işi değil Türk toprak
larında Türkçeden başka lisanın kullanılmaması işidir. 

Musevice kulakJarımız.ı hrmaladığı kadar Rumca da kafamın 
patlahyor. lkiıacisi birincisinden daha az mı kullamhyor? Hem de 
(Tirkiim) diyenler tarafıodao-

Biitiill aallğile beraber itiraf edelim ki Alsancak, Karataş, 
Eşrefpaşa mahallelerinde lisan hakimiyeti Türkçeden gayri 
lis111tlardadır. 

lstanbat gazetelerinde okudum. Edime belediye nizamname
sine ek olarak yapılan (Edime belediyesi yasaklan) nın 19 uncu 
maddesi şöyle imif: 

- Türkşedea başka lisaala sesleoerek mal satan ve bu suretle 
bağıral'ak ...ı tethir edealerden maktaan iki lira hafif para 
cezası alınır. 

Bu madde; para cellSI miktarı ziyadeleştirilmek şartile bütün 
Türkiye. belediyeleri yasaklarma ithal edilse çok faydası olur 
kanaatindeyim. Halk. Ye polis bu yasağın tatbikinde belediye 
zabıta memurlarına yardımcı, hatta memurun bulıuımadığı yerlerde 
onun yerine kaim olursa alıncak bu tedbirin tesiri her halde 
tahminden daha fazla olacakbr. 

l.'\l.Cu.ra "C Çın.ar 
, ..................................................................................... . 
l<onferansta bazı ciddi ihtilaflar çıkh 
! 

rrürkiye kendini tehlike-
de görürse Boğazlar 
kapamıyacakmış 

- Baş tarafı birüıd salı.iJe<k -
Türkiye kendini tehdide maruz görür görmez boğazları kapa

mıyacaktır. Fakat Milletfer cemiyeti konseyini müstacelen içtima 
ettir1b tehlükenin mevcud olduğunu tesbit ettikten sonra bu yol
da hareket edebilecektir.,, 

TEBLIG 
Montrö, 6 (A.A) - Tebliğ: 
Kooferansm umumi celsesinde teknik komite başkanı Kontzesko, 

Komitenin mesaisi hakkında izaaat verdi. Baıkan, lngiliz delege 
heyetinin yeni bir mukavele projesi verdiğini bildirdi. 

Lord Stan[ey verife11 metnin yeni bir teklif teşkil etmediğini, 
T6Tk pt'ojeainde teknik komitede muvakkat rslatma elde edilen 
noktalar gözönllnde tutularak yapılan tadi At neticesi ofdağunv 
bildirmiştir. 

Konferans t>ir fikir teatisinden sonra yeni metni Törk muka
vele projesiyle karşılaştırarak miizakere efmeJe lıarH .ermiştir. 

Konferans mul:addimeyi diğer büth maddeler tetkilir edil-
dikten sonra müzakere etmek kaydiyle madde madcfe 
müzakereye başlamıştır. 

Birinci ve ikinci maddeleı biJ mahaza yapdlnaksızın kabul 
edildi. Üçüncit madde mot11klratee bbet dihti. ~ bir delege 
heyeti merbuhm metni müzaket"e ve kal>ul edilmedikçe b• 
mawakht bbul ile ._p f>um•l)'aa.ldıır;. DlıdiPcii ....ıde 
sağlık kontrölünün hem girişte hem çıkışta yaptlacağını ve fakat 
resmillİll ~· bir defa alınaca(ımı taam mahsadayle yapılan 
bazı tMii"• l.ı.l edildi Bqinıci madde Tii.rlriJenia llilfetler 
cem:yeti azası sıfabyJe ola& vecibeleri hakkındaki 13 cü maddenin 
kati şekilde tahriri kaydı ihtirazısile kabul edildi. 6 cı madde bir 
ooktai •zar teatisine vesile oMa. Bulpristaa ~e Romaaya clıe
lege heyetleri l.uan mukav-elesinia ı- tekabü& eclen madde
sindeki fwmiile lllea:rer bir fa.mil lsabal6 -etiyle t.azı dıiip-;me 
yardım pkınaiain tuabi faydalı elwcaj:iill t.ildinlilıer. 

PcMitia düşmau yardım tabirinirr beynel.Slel bllkft kaideluile 
mu.a.yyen ola~ bitaraflık vazifeler.ine mftbatif olarak düşmana ya
pJan lii:zmetlere pmil olmak lazımgeldiğini' Ye Türlöye delege 
be.yeti kendi noktai nazarına tamamea uygun otan bu tefsirin 
her tüdüı tasriai zaid kıldığıoı bildirmiş ve konferans 6 cı mad
deyi kabul etmiştir. 

K...JHW ,_.... saat 1Q d.a. \ebu t .... eacaLtır. 
r.. sz 

............... ·--~· .... ··· .•.......... .................................................. Milli Roman 
-12-Yazan: Adnan BDget 

&iinllt tstıraln içinde ,11·pın'"'1ğım sıratla, yelli llılr 
bftJZ yap~rınatr 19tedfllme zahitJı elaralr "8ntm 

maddf hfslerfme Mtalt ect.c•ktt 

- En samınü oJdağum. bu 
dıa.kıkada İ.WIDmam dıerseni.ı 
daha ç~ ilıüleceğim. Öace 
)!aplı - WJ haıeketin kabalığına 
Hvinmiş gibi~clim. Daha dar 
rusu siz.d~a kurtulmak; mubi-

tmr:len uzak ltaJına~ tecrübe 
emek istiyordum. Dün geceyi 
u,llmn:ı getirdikten soma işin 

fecaatını kavradım. !hıgÜti fter 
halde mi &urmak w:- kendimi 
affettirmek istivordum. 

- Tueşekkw ederim Ahmed .. 
- Halltuki ben, Sabiha .. 

Hayatta beni kendisine bağlı
y~ilecek bir arkadaş ve bil 
bassa bir ke&dınla yan yana 
olacağımı ümid efmiyord'um. 

- Şu halde beni cidden se
viyorsun Ahmet. 

- Rica ed.erim Sabitıa .. Yan
fış anlamayınız. Öyle bir şeyi 
hatır1111d'an biTe geçirmem.. Ba
fıusus ki ıiz Sezai Ulvinin eşi-
siniz. O f»enim arkadaşımcfır. 

t"ENI' ASIR 

SON DAKiKA: 

Konferans tebliği 
Müdafaa kıymeti harpta denenmiş 
olan Türk ordusu Boğazları nıü
t<emmel surette korumasını bilecektir 

Montrö, 7 (A.A) - Boğazlar 
konferansının bugünkü sabah 
celsesinden sonra neşredilen 
tebliğ: 

Konferans lngiliz delege 
heyeti tarafından teklif edilen 
mukavele projesi metninin mü-

Dr. Aras londıa sr.fin Fi.tlıi ik 
göılişüyor 

zakeresine devam etmiştir. 
7 inci ve 8 ici maddeler kabul 
edilerek fahrir komitesine 
gönderilmiştir. 9 uncu madde 
üzerinde barı.ı zurummda de
nizaltı gemilerinin geçmesi 
memmıiyeti ile Karadeııizde 
sabildar devletleria deniz kuv
vetleri hesabına Karadeniz 
dışında inp edilmiş ol.. de
ııizalb genri.leriain geçmeai için 
derpiş edilecek istisna mese-
leleri hakkmda aoktai nazar 
teati edilmiştir. 

Fransrz delegesi heyeti mutı
teHf llarp gemisi tipleri arasın
da ghetilen fark &akkmdaki 
ilıtirazi kaydım tekrar etmif
tir. Maddenin kati iabaJ& 
15 nci madde ile andan sonra
in maddelerin kat~ metinleri
nin kabulüne ta~ edihniştir. 

10 cu madde lngiJiz delege 
heyeti tarafuıdan verifeo yeni 
tadilr şekrıyle kabul edilmif we 
Sovyetfer birliği delege heye· 
tinin Karadeniz.de sahili oFan 
devletler tarafından yapılacak 
ihbarın müddeti hakkmdaki 
ihtirazi kay;di ile tahrir komi
tesine gö'nderilmiştir. 

Keaf er an l 1 iDci mad.de için 

- Ben sevmek kelimesini 
arkadaş alakası manasına 1'uI
Janmışfım. 

- Bu kadarı bile değil .• 
Sizi ller gün görmeye alışhiım 
için görememek içime dert of
rauşfu. 

Sabiha gözlerini ufulcrarda 
toplamııtı. Gün batarken Ana
dolu ne kadar da ~üzel olu
yordu. Gurubun serin sular 
içinde yıkanan rengi, tıpkı 6ir 
genç kız bakışı kadar ter temiz 
ve bitesizdL Ufukları inc:i ba
kıflariyle yakan güneş,. benim 
yam başımda duran granitlii 
kadıadaa daha mı muhteşemdi. 
Ben aşaiı yukarı "Kadın" 
hüvi..yyeti içinde topfanan mah.· 
lükun içsel değerini tartmış 
değil miydim. 

Sal>ihawu ısrarla yaptığı bir 
soruya şöyle cevab veriyordum: 

- Şiiplsesiz Sabiha, diyor
dum. Ş,üphesiz ki lieı insan 
gibi ben de sevmiştim. Ben de 
sevmiş_tim Saf>iha.. Hem efe &-
mirde mektep sırafiırnrda ta-

lngiliı delege heyeti tarafııı· 
dan teklif edilen son metnin 
hasar veyahut kaza vukuu 
sebebiyle gemilerin uzun müd
det istimalden sakit kalmalan 
halini derpiş edecek tarzda 
tadili lüzumunu kabul etmiştir. 

Konferans, bu maddeye Türk 
mukavele proıesının altıncı 
maddesindekine benzer bir 
metnin tonilato ve evvelden 
müsaade kayıtlannın kaldınl

ması suretile ilavesine matuf 
olan tadil teklifini müzakere 
etmiş ve karar talik edilmiştir. 

Konferans saat 16 da tekrar 
toplanacaktir. 

Müdafaa kıymeti harbde de· 
nenmiş olan bu memleket top
raklarına hakimiyetle koruma 
hakkını istiyor. Hem en ili 
şekilde Versayın yıkılmasına 
lafla mukabeleden sonra Türk 
talebini reddetmek güçtür. 

Tan gazetesinin Roma mu• 
babiri, Stampanın bir makale
sini bildiriyor. Stampa bu ma· 
kalesinde diyor ki: 

Boğazlar muzakerab ltalya 
ya ıkarşı bir manavradır. Dip
lomatik bir zecri tedbirdir. Ka
nunuevvel anlaşmaları durduk
ça Montröye iştirak siyaseten~ 
ekalliyette ve madun vaziyette 

Ça11akkaleden. bir görülliiş 
INGILIZ PROJESi kalmaya rizadır ki, bunu kabul 

Montrö, 7 ( A.A) - Havas edemeyiz. 
Ajansı bildiriyor: ROMA YA GiDECEK 

Boi-azlar konferansının umu- Roma, 7 (A.A) - Havas A-
mi celsesi dün sabah tevdi jansından: 

edilen lngiliz planını Sovyetler Salihiyettar mahfiller, ltal-
Birliği delege heyetinin muha· yan aleyhtarı Akdeniz anlaş-
lefetlerine rağmen müzakereye maları mer'i kaldığı müddetce 
esas olarak kabul etmiftir. in· Italyan:n Montrö konfaransıaa 
giliz planı Türk projesinde bir iştirak etmiyeceğini teyid et-
aıra tadilatı ihtiva etmektedir. mektedirler. Bu mahfiller ltal-

Türf<iye delege heyeti dünkü yanın Brüksel Lokarno konfe-
foplantıda tecim gemilerine ransında hazır bulunmak için 
tatbik edilecek sağlık: resimle· beoüz bir davet almamıştır. 
rmm yiizde altmış azaltılma· Keza bw mahfiller ltalyan 
sım kabul etm~tir. ulusunun %ecri tedbirleri• kal-

Tiirkiye delege heyeti lngi- dmlmasa meselesinde boola-
m planvuı lagiliz ve Tark rın konulmasında olduğu gibi 
delege lieyetleri masıada son llkayt balandağunu bildirmek· 
Cenewe göriişmeleri esasıncfa tedioler· -eJde edilen anlaşma &zerinde 
müzakereye esas alarak kabul 
etmiıtir. 

TORK ORDUSUNUN 
KUVVETi 

Paris, 7 (A.A) - Pöti Pari
zien gazetesi boğazlar adlı baş 
yazısında Türkiye memleketini 
mükemmelen idare eden kuv· 
vetli bir hülı:Gm.ete maliktir. 

rib, yurd biTgisi ve saire 
okuyan lüçtık, küçük lır
langıçFar li:adar ya'Yru bir 
kızcağızı sevmiştim. Hayatımda 

hiçf>ir gun onun adımı aumı
yacağımı iendi kendime vi<f
ettiğim için isminin (5) le baı
fadığını söyliyebiürim. 

Onunla tanı11namız, li?çftlt 
bir vapur yotcufuitJ esnasında 
olmuştu. ikimiz de masum bir 
fıileye kendinizi llandıraral 
manası ar kerimererJe dohı bir 
mektul>un tanıştıncılığına mi'
racaat efmişfik. Sonra.. Onun 
iTe dakik-afarı aşmıyan lonuş
malarımrz otmuştu. !rırbirimizi 
derin bir sevgi heyecanı içinde 
arzuladığımıza zahibtilC. 

Biz hersene fıaziranın on 
dördancu günleri, onunla yeşı1 
ltırfara yayıfaral: iyi saatlar 
geçirir~. Uu tarı1rin f>irce 
f>aşf(a bir ıaana Ye efıemmi
yeti vardı. Bu tarihte mekfefr. 
fer fatif ofdtığa için, o sınıf 
geçme . heyee&nile bana haJ. 
lriiıcfe sıızlenea- enMtc;ted pü-

Bielorusya ilim 
akadmisi 

Bielorusya ilim akademisinin 
büdçesi, son alfı yıl itinde, 
500 bin ru&feden 6 mif yon 
rubleye çıkmışflr. Akademinia 
matbaa kısmı, yalnız geçen yıl 
122 ilini kitab basmışbr. 

rüzsüzce açardı.. Ben ona, his
~rimin en gizi tanaflama aç· 
maktan zevk alır.lım. 

Yalnız bir def' aısında: Nasıl 
eJdu bilmiyorum. Bir 14 fıazi
ran günft onunla bolaşamsmtş· 
tıfr. Gauftlm! doldaı an bir 
yıllık en dişer er, acıFar ve se
vinçl'er orada kapah ICal'dıfdan 
için lıakiykafen üzülüyordlım. 
Ona f>unu nasıl açabilir~ naal 
söyliyebilirdim. Bahusus tafil 
zamanfarında mektup yazacak 
adresini f>ile l>ifmiyordum. Böy
le de otmasaydt yine mektup 
yazamazdlm. Ailesinin bu mei· 
tuptan şUpfıe efmesi d'e müm
f<iindü. 

Neler anlatıyorum.. Bunrar 
feferruaffır SaF>iha.. Yalnız 

aramız açıtdıl'dan sonra, onun 
dolaştığı yerleri iÖrmemelr, 
ona rastfamak endişesiyre içe
rim derin üzgüler içinde çırpı
ınpı d 1.ft"Oi <fu. 

Tam f>CJ yıf onanFa götlfr
tüğüm halde, kalbimi •ılljtjllıa 
at.Meran m u l"illuW bir 

• nmmarz ım 

} Hergün--.. 
---.Bir fıkra 

Yuan: Eczoçı K.eJJUJ.t Aftc;ış •u.a••H••U•••• .. ı•uıt.u .... •••• 

Her pahalı mal 
l:f er palMh malın ~yi olduğu 

hakkında bir kanaat vardır. 

Holivudun maruf terzisi bu sözü 
ele a1mıf sinema yıldızlarına 

yaptığı kostümleri bazan ucuH 
çıkarıyormuş, artistlere bir s~zü 
ezberletmiş her pahalı mal eyi 

manasııu taşıyamaz. Hakika

ten de öyledir. Eyilik üe Hat 
arasında her zaman bir denk
lenme 7oktur. Türkçe bir söz 
vardır. Pahalıdır hikmeti var, 

ucuzdur illeti var derler. Ba 
hayatın her tarafında böyle 

değildir. Bazan pahalı olaşuıa 
öyle sebebleri vardır ki, ba 
sebebler hiçbir vakıt iyilik, ne
faset minismı ifade etmez. 
Bahalılığile beyhude kıymet 

kazanmıı pek çok eşya var
dır. içtimai hayabn içinde kay
naşan imanlarda11 buıJan ken-
dilerini pahalıya satmak usu-
lünti pek iy1 bilirler. PabaJa 
oluşları kıymetlerine kıymet 
katmışbr. Ben böyle kendile
rini pabaJılandıranlan çok tak
dir ederim, kıjmet esasen iza
fidir. O izafeti insan keiKli 
takınmahdır. Bazı öyle insan 
sarrafları Yardır ki, kalıp ile 

tabii insanı derhal tanır. Sar
raflık onlara bu bilgilerini bir
denbire ortaya atmamağı em
retmiştir. 

Çünkil doğru sözle dokuz 

köyden koğulmuş sarraflar, malı 
görüp kıymet biçtiği vakıt pi-

yasayı yoklamak, borsayı is
kandil etmek sarraflığın icap-

larnıdan oldağmıu bilirler. Pa
hah mal ile pat.ala adam da 
pahablığile kıymet müymzme

aillİ tutblnntlf satışa ö1le çık
mıştu. Ahı veıif düa1aa bu. 
piyasada kıymetli olmak, pahalı 
olmak ıerektir, oıada11 ötesi 

pahalıdar hikmeti •ar, wcuzdaı 
illeti vır akla ıelecektir. 

Yeni planörcülük 
rekoru 

Genç So.yet tayyarecisi Bo

ris Kimetman, planörle uzun 
uçuş alanında son gftnferde 

yeni bir Sovyetler Birliği rekora 

tesia etmiıtir. 

"Martı,, isimli planörle Mos

kMa civar.da hareket edea 

&o.is Kimelmas, 7 aut lııawaôa 
kal .... Ye hattı -htakia izere 
230 kilometre seyretmittir. B. 

1 

suretle geçea yılm rdr.,w. 
59 kilometrelik bir farfda kml· 
mıştır. 

2!!l 

aiçü. içerisine sığdırmış de!il
tılim. &rbirimizi Mvdiğimizclen 
aıin oldııflmm laalde onullla 
evlenmeyi hatırımdan geçir
mez-elim. 

Bir gün onunla çok yalmz
cfmr Sr&ilra.. O kadar yalnız
dıın ki, başıomm üzerini dol
duran yıfdızfann bile bizim 
gizlilifimize yakfaıması İllfimali 
yokhr. Aynamn ,anr fJaşmda 
kendisini S'e}'ft'derlı:en hmyah 
mr dahnst afcfnğumr anPamı~
lıtn. Bana iiyordu ki.: 

- Ben k2e11 e•delri odam
tll. 19t.1:r kalw da wak. lır.tya
lilıra kap.:.alrtaw lcewdimi ala
~ Ve • zımMI kendimi se
llİlllC bat lıl&p :ıa.-tmek gibi 
tan.kimim imlmnsz 111yalar 
içiad• lloğulurum.. 

Oaa o ama cevap. ~e.rme
JDittim,. Sabiha... Cevap vere· 
ımzdim dıe.. ~alna clerindeıı 
cleriae bir ÜZiÜ içinde bucala· 
dığımı hatırlıyorum. O beaiaı 
bu garipsememcJ'en arınarak 
ş67le frnıraşmuşflr. 

- so,,.,., -
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Paris ve Londrada endişeler var 
Almanyanın Dantzigde bir emri vaki yapmıya 

niyeti olup olmadığı soruldu •. 

Berlio, 7 (Ö.R) - Son 24 
saat içinde Almanyanın Dant
zig meselesindeki tavır ve ha
reketi baştan başa değişmiştir. 
Geçen gün Greiseri azimkarane 
tavırından dolayı hararetle teb
rik eden gazeteler bugün ne
zaket ve meharet fıkdamndan 
dolayı onu şiddetle tenkit edi· 
yorlal' ve Dantzig davasına hiz
met edecek yerde Milletler 
cemiyetine karşı kaba tavır 
ve bareketıle bu davayı 

vahim şekilde tehlükeye dü
şürdüğünü yazıyorlar. Bu en
dişeler bilhassa Vilbelmstrasse 
n.ahafilinde gösterilmektedir. 
Greiserin ayan meclisi başkan
lığı ciddi şekilde sarsılmışhr. 

Yakında yüksek bir nasyonal 
sosyalist şahsiyetin onun yf:ri
ne geçmesi muhtemeldir. 

ALMANYANIN VAZiYETi 
Paris 7 (Ö.R)- Almanyanın 

Dantzig meselesi dolayısiyle 

beynelmilel vaziyeti karıştıracak 
birşey yapmıyacağı hakkmda 
Alman hariciye nezareti tarafın
dan Fransa ve lngiltere sefir

lerine verilen teminata rağmen 
hariciye nezaretinin salahiyettar 
şahsiyetleri Greiserin nutkunu 

Alman hükumetinin tasvib etti
ğini ve ona müzahir olduğunu 
bildirmektedirler. 

OLIMPY ADLARDAN 
SONRA 

Londra, 7 (Ö.R) - "Nevs 
Chronicle,, gazetesi Almnvanın 
Dentzig hakkında beynelmilel 

bir buran çık.armazdan önce 
Berlin olimpyadlarının bitmesini 
bekl!yeceğini yazara diyor ki: 

'·'Londradaki kanaat şudur 
ki Greiser. jesti ile Avru-
paya büyük bir hizmet 
yapmıştır . Zira Nasyonal 
Sosyalizmin hakiki mahiyetini 
sokak adamlarına bile göster

miçtir. Alman Nasyonal Sosya
lizmi şimdi bütün çıplaklığıyla 

görünüyor. Öyle zannediliyor 
ki Almanya şimdilik Dantzig 
meselesinde itidale sapacak ve 
bir kuvvet darbesi yapmak ni
yetinde ise bunu gelecek son 
bahardan evvel yapmtyacaktır,, 

Yazan : Tok Dil 

avluya; atlarından inmiş, inme
miş bir çok silahlı karaltılar 
doldu. Bir karışıklık oldu, kay· 
nqblar, atlar alındı, gelenler 
yukarı çıktı, Han doldu. 
Kahveler cezve, cezve geldi, 
bir istirahat.. Arkasından coş-
malar, görüşmeler, saat geçti. 

* . ... 
Sabaha yakın köyün sokak-

larından on atlı, atlarmın ba
şını Keşiş dağına vermiş tozu 
dumana katarak yollandılar •.. 

* ... ... 
Dolu dizgin giden bu kafile 

ertesi günü aktama yakın Ke-

ı 

Almanya böyle bir hareket yapsa bile her halde Berlin 
olimpiyat.nın neticesini beklemek mecburiyetindedir 

/ngillz kııvvet/eri Londlada bit tören esnası11da 
Berlin, 7 ( Ö.R ) - Prens GAZETELERE GÖRE Eğer Dantzigde Milletler ce-

Potemki ve General Groşoz Paris, 7 (Ô.R)-(lnformation) miyeti fevkalade komiserinin 
hali Almanyadadırlar. Bu Leh Danh:ig meselesi hakkında salahiyetlerjoe bir tecavüz vaki 
ricalinin Almanyaya r•e mak- Fransız ve lngiliz mümessille- olursa lngiJtere ve Fransa, 
sadla geldikleri bildirilmemek- rinin Berlinde ayn ayn yap- askeri bir hareketle, serbest 
tedir. Sadece geçen son ba- takları ayni manada teşebbüsün şehir nizamatıoın korunmasinı 
harda ayni şahısların General Fransız - İngiliz görüş ve ha- Lehistandan istiyecekler ve 
Goring'in av eğlencesinde ha- reket b!rliğiği Almanyaya an- kendileri de lizımgelen ihtiyat 
zır bulunduklan hatırlatılmak· lattığını yazarak şımlan ilave tedbirlerini almağa hazır bu-
tadır. ediyor: lunacakJardır. 

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

Fransız kabines· toplandı 
ltalyaıiın hangi şartlarla .A_ vrupa 
devletleri aras\na gireceği incelendi 

/'ransız Cumur Başkam Lebrön'tin Bust'i ziyaretine nid iki i111tha 
Paris, 7 (Ö.R) - Bakanlar zırlar ltalyanın ne şartle Av- ni tetkik etmişlerdir ki bu-

meclisi bu sabah toplanmış ve rupa devletleri arasına tekrar nun ana prensipleri Cenev-
bir çok karışık harici mesele- girec"!ğini tetkik etmişlerdir. rede Blum tarafından izah 
lerle meşgul olmuştur. Zecri Nazırlar Montrö konferansile edilmiştir. Fransız hükumetinin 
tedbirlerin esas itibarile kal- meşgul olduktan sonra Millet- fikrince paktın değiştiri!mesi 
dırılmış olmasına rağmen na- ler cemiyetinin islahı meselesi- mevzuubahs olmayıp esaslı tef-

Tefrika No: 211 

şiş dağının orta göbeğine var
mışlardı. Kırklık dedikleri Ak
yakalı oğlu Hasan; dağın bir 
yamacında mola veren arka
daşlarının arasından sıyrılıb 
ileri koştu. Elini arkasına sal
lıyarak: 

- Gelin ülenl dedi, biz ne· 
reye gelmişiz.. Gelin, gelin! 

Akyakalı oğlunun arkasından 
birbirlerine gülerek bakışan 
efeler, atlarını Mavişe bırakıb 
yürüdüler. Akyakalı oğlu dağın 
korkunç bir kayasından şakır 
şakır şelAle halinde köpüklü 
sularını serpen .. bir yere doğru 

sokuldu, ilerledi, İlf'rlediler .. 
Akyakalı durdu, döndü Hay· 

daroğluna bakarak: 
- Olen koca Efe! ben se· 

nin kara Haydarlan bir zaman 
burları gezmiş, tozmuştum, ge-
lin de bakın hurda bir kaya 
vardır. 

Katırcıoğlu: 

- Ben de bize mühim bir 
habar verecen sandım. Sen öyle 
kayaları bana sor, nelerini gör
düm ... 

- Y oook! böylesini görme
diniz .. Hele gelin .. 

Serin bir oyuğa sekiz arka-

daşuıı sokan Akyakalı oğlu ha
mam kubbesi gibi bir büyük 
kayayı gösterdi: 

- Dokunun bakalım, şuna 
hangi yiğit yerinden kımıldahr 
bu kayayı dedi.. 

Haydaroğlu Akyakahnın ya
nına sokuldu: 

- Bre kırklık Akyakalı, eğ
leniyor musun bizimle, hadi 
brak bu kayayı, Bursa kadısını 
bulalım .. 

- Yok, yok, hele şu işi ya· 
pın, bak bu kayayı gavurlara 
"Lenduha" atmış demişler, Bur
salılar da buna inanır. 

Katırcıoğlu: 
- Lenduha da kimmiş .• 
Akyakalı Katırcıya sokuldu: 
- Sen onu bırak burma bı· 

yıklı tosunum, hele şu taşı ye
rinden oynatabilir misin. 

Katırcıoğluoun efelik damarı 
kabardı, bir kahkaha atarak, 
Kayaya ~okulub omuz verdi, 
omuz verdi amma, küçük bir 
dağ gibi heybetli olan kaya 
inliyerek öyle sarsıldı ki, öyle 

:sahife s 

1 on 
oğazlarda bir yakın-
laşma imkinı arıyor 

~~------------··~---·-·-----~~~ ltalyanın aldığı vaziyet büyük 
hayret uyandırdı .. 

Montrö, 7 (Ö.R) - Bugünkü 
konferans umumi celsesinden 
önce Fransız baş delegesi Paul 
Boncour bazı güçlüklerin ön
ceden izalesi için Romanya, 
Sovyet Rusya· ve Türkiye de
Jegelerile görüşmüştür. Müza
kerelere esas olarak kabul edi
len lngiliz projesinin metni 
Sovyet mehafilinde bazı endi
şeler uyandırmıştır. Bu yeni 
metn, Karadenizdeki Rus 
deniz kuvvetleri hakkında Türk 
projesinin metninden daha sı
kı görülmektedir. Boğazların 
kapanması için Türkiyenin Mil
letler cemiyeti konseyinden ka
rar alması hakkındaki kayt i':ie 
Türk mahafilinde memnuniyet
le karşılanmamıştır. 

ltalyanın konferansa hiç bir 
murahhas göndermiyeceği ha
ber alınmıştır. 
INGIL TERENJN DiREKTiFi 

Paris, 7 (Ô.R) - "Oeuvrc,, 
gazetesi yazıyor: 

lngiltere son hadiselerden 
Fransadan daha az zararh çık
mıştır. lngiliz hükumeti Montrö 
lngiliz delegasyonuna kat'i ta
limat göndererek her hareke
tinin Türk delegasyonile kat'i 
itilaf dahiJinde hareket etme
sini emretmiştir. Bu suretledir 
ki lngiliz projesinin müzakere 
esası olması kabul edilmiştir. 

Pcris, 7 (Ö.R) - (lntransi
geant) gazetesi yazıyor: 

Avrupa sulhu ltalyanın va
ziyetine bağlıdır. Montrö kon
feransına iştirak etmemek 
kararı Romanın yeni taleplerle 
ortaya çıkacağını tahmin ettir· 
mektedir. Bazı zecri tedbirle
rin ilgası neticesiz kalmıştır. 
Bu vaziyetin Brüksel konfe
ransına iştirak meselesine ne 
kadar şumulü olduğu yakında 
görülecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sirlerle pakt hükümlerinin daha 
hızlı ve müessir bir şekilde 

tatbikinin temini meselesi var
dır. 

Nihayet mecli.s, DantzİS?" ayan 
meclisi başkanının vaziveti ve 
mi!ietler cemiyeti fevkalade 
komi'ier:ne karşı hakaretli ha· 
re! • .::d sebebi le orta ya çıkan 

Dantzig mt!selesi üzerinde dur
muş ve Avrupanın bu hassas 
noktasında doğabilecek olan 
muhtelif ihtimalleri gözden ge
çirmiştir. Lokarno devletlerinin 
Brükselde yapacakları toplantı 
hakkında da görüşülmüştür. 

yerinden sağa, sola yalpa vurduki 
Akyakalı oğlundan gerisi korku 
içinde geri kaçtılar. Katırcıoğlu 
yerinden geri bir hopladı. 

Sallanan, gümürdiyen kaya
nın yanında delice.!=ine kahka· 
balar atan Akyakalı oğlundan 
başka kimse kalmamıştı. Ak
yakalıoğlu çatlarcasına gülerek 
kasıklarını tutub: 

- Bre! brel bre!.. Bre! kor
kaklar, gelin bakın kaya yıkıldı 

mı? diye mağaranın içinde gü
lüyordu ... 

Şaşkın şaşkın tekrar etrafına 
toplanan arkadaşlarına: 

- Bu kaya böyledir. Değil 
Kahrcıoğlunun dehşetli omuz· 
vurması, hatta bir çocuk bile 
parmak dokundursa bu kaya 
sallanır, ırgalanır, lakin yerin
den kopmaz. 

Diye izahat verdi. 
Haydar Oğlu bu kırklık arkada-

şının omuzlarına elini dayıyarak: 
- Neden? 
Dedi. 
- Neden olacak, Allah böyle 

AKDENiZ VE iT ALYA 
Paris, 7 (Ö.R) - Akdeniz 

meselesi ve ltalyanın vaziyeti 
hakkında salahiyettar mahafi!e 
gelen malumat şunlardır: 

ltalya hüküm.eti Montrö kon· 
feransına murahhas göndermi
yeceğini bildirmiştir. Halbuki 
son haftalarda zecri tedbirlerin 
kalkmasile ltalyanın Avrupa iş· 
ferine iştirak edeceği bildiriliyor 
ve imparatorluğun derhal tasvibi 
talebi ileri sürülmüyordu. Ger
çe şimdi de mevzuu bahsolan 
imparatorluk değildir. ltalya, 
konferansa iştirak etmemek 
kararını lngiltere, Fransa, Tür
kiye ve Yunanistan arasındaki 

Ege anlaşmasına dayanmakta 
ve bunu münhasıran keo· 
disine karşı yapılmış say· 
maktadır . Binaenaleyh bu 
anlaşma mer'iyette kaldıkça 
Italya Akdeniz meselelerine 
iştiraki reddedecekmiş. 

ÇOK GARiP 
Romada hüküm süren kana

ata göre zecri tedbirlerin ilga
sile beraber deniz anlaşması da 
hükümden iskat edilmeli idi. 
Romada söylendiğine bakılırsa 
bu deniz anlaşmaları ilga edil
mezse Çanakkalenin tahkimi öe 
Akdenizde ltalya için gayri mü
sait olan vaziyetin bir unsuru ola-

caktır. ltalya Montrö konferan
sına iştiraki reddetmekle orada 
verilecek kararları kendi hesa
bına kabul etmemek hakkını 
muhafaza ediyormuş ve ancak 
vaziyet kendini alakadar eden 
noktalar bakımından tavazzuh 
ettikten sonra bu kararları ka· 
bul edecekmiş. 

ltaJyanm Lokarno devletleri 
konferansına müşterek iştiraki 
için ise hiç bir karar verilmiş 
değildir. Boğazlar meselesife 
bunun arasında bir irtibat bul
mak güç olduğundan bu hu-
susta bir tahmin yapılamaz. 
Varılan biricik netice şudur: 

"Zecri tedbirlerin ilgasına 
ragmen vaziyet hala karışık 

kalmakta ve Roma mehafili 
endişlerini gizlememektedirler." 

Viyanalılar 
Berlin olimpadında 
Viyana, 7 ( Ö.R ) - Spor 

teşkilatının reisi sıfatile Star
hemberg Avusturya sporcula
rının Almanyaya gitmesi yasa· 
ğmı kaldırmıştır. Avusturya 
sporcuları böylece Alman olim-
piyadına iştirak edebilecektir. 

yaratmış, böyle olmuş, herifin 
gavurları, guya bunu Lenduha 

atmış, kaya böyle devrilmeden 
kalacakmış, kaya devrilirse kı-

yamet de kopacak•ıış diye bir 
masal uydurmuşlar. 

Katırcıoğlu: 

- Lenduha da kimmiş Ak
yaka it?. dedi. 

Akyakalıoğlu elini dağın te
pesine uzatarak: 

- Nah! orada bir mezar 
vu, adımlarsan Ademin mezan 
kadar uzun bir mezar, orada 
yatıyor. 

- Ne dimeye gelmiş de da
ğın mecenesinde zıbarmış bu 
gavurun dölü! 

Diyen efelerden "Burak Ali. 
Akyakalıya bir sumsak savurdu. 

- Ne dimeye mi zıbarmaş 
orda.. Hımm.. Bakın kızanlar 
size bir mpsal diyiveren .. 

Zamanın zamanında, develer 
dellil, pireler berber iken .•. 

- ... omı l rar -
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yaşında 
Fenerin yıldönümü münasebetiyle 
yapılan tören çok parlak oldu 

Fener 28 

Güneşle birleşen 
karşısında 

Galatasaray kulübü, Fenerin 
kazanmıştır parlak bir galebe 

lstanbul ve Türkiye şampi

yonu Fener bahçe kulübünün 
28 nci yıldönümü Pazar günü 
lstanbulda kutlulandı. Türk 
ıporuna her devirde yıldızlar 

yetiştiren ve Türkiyede sı:ıor 

derecesini Galatasarayla bir
likte temsil kabiliyetini göste
ren bu değerli kulüb, yeni bir 
hızla muvaffakıyet sahasında 

koşarken biz de tebriklerimizi 
bildiririz .. 

Razar günü lstanbulda Fener 
sahasında yıldönümüatörenine 

resmigeçitle başlandı. Hava 
yağmurlu olduğu için Kadıköy 
sahas:nda seyirci sayısı fazla 
değildi. Saat ·16 da yüzden fazla 
sporcu geçit resmini' iştirak 
ettiler. F enerbahçe idare hey
etinden Hayri kısa bir hitabe 
ile Fenerbahçe kulübünün ta
rihçesini anlattı. 
Bundan sonra Güneşle birleşen 
Ga.latasaraylılar, Fener karşı
ımda amikal bir maç yaptılar. 
Maç tafsilatı şudur: 

Hakem Ahmet Adem Göğ
dümün idaresinde oyuna baş
landı. Galatasaraylılar Fener 
kalesine doğru uzandılar. Ce
vad Haşimi karşıladı. Ve topu 
kendi muhacimlerine verdi. 

yete düşmek tehlikesiyle kar
şılaştılar. 

Fakat sarı lacivertliler ken
dilerini yavaş yavaş toplıyarak 
oyunu Galatasaray kalesine in
tikal ettirmekte !Yecikmediler. 

~ 

sından sıkı bir şutla topu ağ
lara taktı. Şiddetle alkışlanan 
bu sayı Fenerlileri büsbütün 
ümitlendirdiği için büsbütün 
açılarak Galatasaray kalesini 
sardılar. 

Oeçit ttsmi11c iştilfik e<kn Fe1Lerbahceli kızlar 
Şimdi üstüste korner tehlikeleri j Bu arada Ali Rıza hakemin 
atlatan Galatasaray müdafaası gözünden kaçan bir ofsaydden 
sıkışmağa başladı. Anğalidisi bile istifade edemedi. Topu 
on sekiz içinde yuvarlıyan Ga- kendisinden yirmi metre arka· 
latasaray müdafaasına hakem dan yetişen Lutfiye kaptırdı. 
penaltı vermedi. Fenerlilerin şiddetli hücum-

Ve haftayım 3·0 sarıkırmızı- !arı devam ederken Cevadın 

lıların üstünlüğü ile nihayet kaleye ortaladığı topu Ali Rıza 
buldu. Esada, Esad Naciye verdiler. 

İKiNCi DEVRE: 
Fenerbahçe bu devreye: Nec

det - Yaşar, Fazıl - Cevad, 

Naci de güzel bir kafa vuruşile 
topu kaleye soktu. Bu güzel 
golden sonra Fenerbahçe bera· 
herliği temin için bütün varlı
ğını sarfettiysede Esadın iki 
güzel şütü direğe çarparak 
neticesiz kaldığından mağlübi
yetten kurtulamadılar. 

Devrenin sonlarına doğru 

oyun biraı: sert bir şekil al-
dığından hakem Fenerden 
Cevadı dışarı çıkardı. Ve 
maç Galatasarayın son daki
kada yaptığı tehlükeli bir hü
cumdan sonra nihayet buldu. 

Oyun umumiyet itibarile 
zevkli ve bilhassa çok heye
canlı oldu. ilk devrede Gala
tasaray ikinci devrede de Fe
nerbahçe çok muvaffak oldular. 

Şampiyo!L Frner takımı 

Galatasaraylıları kazandık· 

ları galibiyetten dolayı tebrik 
ederken Fenerbahçelilerin gü
zel oyunlarını takdirle karşı· 
larız:. 

Soldan Galatasaray kalesine 
akan Fenerbahçe muhacimle
rioi Faruk topu kornere ata
rak duıdurdu. 
Köşe vuruşunu Angelidis 

çok güzel kullandı. Ortaya ge
len topu Esat kafa ile Naciye 
verdiyse de Naci kalenin di
binden havaya dikti. 

Bu ilk tehlükeyi savuştur

duktan sonra Galatasaray üst 
üste üç hücum yaptı. Bunların 
sonuncusunu Reşat Necdele 
favul yaparak durdurduğu için 
Fener kalesine serbest vuruş 

verildi. Necdetin kaleye gön
derdiği topu Bedii yumrukla 
Danyala attı. Danyal da boş 

vaziyette bulunan Bülende gön· 
derdi. Bülendin kaleye çektiği 
plase şütü kaleden çıkmış bu
lunduğu için Bedii tutamadı. 
Ve top ağlara takıldı. 

Bu sayıya cevap vermeğe 

kalkan Fenerliler bir türlü mü· 
essir olmadıklarından Yaşarın 

karşısında bugün çok muvaffak 
olan Danyal Fener kalesini 
tehlikeli vaziyetlere sokuyor. 

Soldan bir Galatasaray hü
::umu esnasında Danyal Yaşan 
küçük bir çalımla atlatarak sağ 
bir şiltle topu ikinci defa Fener 
ağlarına taktı. 

Sahayı yerinden oynatan al
kış sesleri arasında bir an şaşa· 
lıyan Fenerliler lbrabimin uzak
tan çektiği bir şütün Gündüziln 
kafasından üçüncü defa kaleye 
giraıeıiyle büyük bir maiılubi-

Ali Rıza, Reşad - Niyazi, Na
mık, Ali Rıza, Esat, Naci şek
linde bir takımla. Galatasaray 
da kaleye Safayı, sağ hafa Sa
limi, sağ içe Necdeti alarak 
çıktılar. 

Fenerbahçe çok büyük bir 
enerji ile derhal Galatasarayı 
zorlamağa başladı. Üstü3te şid
detli hücumlarla sarı kırmızı 
müdafaaya yüklenen Fenerliler 
Ali Rizanın fena oynııması yü· 
zünden gol çıkarmağa muvaf
fak olamıyorlardı. 

Nihayet Esat uzak mesafe
den ve Safanın bacakları ara· 

Sarı kırmızı takımda: Başta 

çok büyük bir muvaffakıyet 
gösteren Lütfi olmak üzere, 
Avni, Haşim, Riza, Gündüz, 
lbrahim ve bilhassa Danyal 
çok güzel oynadılar. 

Fener bahçe takımında: başta 
Fazıl olmak üzere Esad, Naci, 
Mehmet Reşad çok çalıştılar. 

Hakem oyunu kendisinden 
beklediğimiz şekilde idare ede
medi. Fena bir gününde bu
lunduğu şüphesizdi. 

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

istimdat! 
Londra, 7 (A.A) - Londra

daki Habeş elçisi Dr. Martin 
dün mahkum edilmiş bir millet 
namına lngilizlere hitaben bir 
beyanname neşrederek Habe
beşistanın ltalyanlar tarafın· 
dan işğal edilmemiş olan 
kısmınııı müdafaası için biç 
olmazsa iki milyon lngiliz lirası 
ikrazda bulunulmasını iste
miştir. 

Fransa'da 
Paris, 7 (Ö.R) - Elize sa

rayında yapılan kabine mecli
sinde Maliye Nazırı Auriol cu· 
ma günü hazine tahvilatı çıka
rılacağını, ihraç fiatınm per
şembe günü kararlaştınlaca· 

ğını, Fransız milli itibarına 

karşı bazı grubların ve mües
seselerin manevrelerine karşı 
tedbirler alınacağını bildirmıstir. 

Tasarruf sandıkla
rında 3 ınilyar 

Bugün Sovyetler birliği ta
sarruf sandıklarında 2 milyar 
863 milyon ruble bulunmakta
dır. 1936 ikinci kanunu bida
yetinden beri bu son zamanlar
da işleyenlerin tasarruf ettikleri 
miktar 403 milyon artmıştır, 

geçen yıl ayni müdded zarfın· 
da arttırılan miktar ise yalnız: 
261 milyon ruble idi. 

Aynı zamanda tasarruf he. 
saplarının keyfiyelİ de yüksel
mektedir. Geçen yıl tasarruf 
hesaplarının vasati büyüklüğü 
104 ruble iken bu yıl 172,8'e 
çıkmıştır. 

Bugün Sovyetler Birliği ta
sarruf sandıklarında hesabı bu
lunanların adedi on altı buçıık 
milyon kişidir. 

Romada sessizlik var 
Italya, Alrrıanyanın iştiraki şartile 

Lokarno konuşmasına iştirak edecek 
Montro konferansı hakkında ise Italyan resmi mahfilleri 

mutlak bir sükut muhafaza ediyorlar 
Paris, 7 (Ö.R) - Cenevrede 

Milletler cemiyeti asamble ve 
konseyi tarafından verilen ka
rarlar üzerine Paris ve Lon
drada büyük bir faaliyet baş· 
lamıştır. Umumi dikkat bilhassa 
ltalya ve Almanyanın alacakları 
hattı hareket üzerine dikilmiş· 
tir. 

ltalyanın vaziyeti hakkında 
Romadan gelen haberlere göre, 
ltalya çok zamandan beri ısrarla 
talep etmiş olduğu zecri ted
birlerin ilgası kararından had
dinden fazla memnun olmuş 
gibi gözükmemektedır. Bunun 
sebebi, Milletler cemiyeti ta
raf•ndan değilse de logiltere 
tarafından alınmış olan bazı 
tedbirlere atfedilmektedir. lta!
yanın Avrupa devletleri ahen
gine yeniden katılması için 
Akdeniz anlaşmalarının ilgası 

lazım geldiği kaydedilmekte· 
dir. Diğer taraftan, ancak bazı 
gemileri geri alınmış olan 
lngiliz anayurd filosunun hila 
Akdenizde kalması da ltalya
da hayret ve hoşnudsuzluk 

1(0111aıia11 bir götıi11ıiş 
şahit göndermesinden bile mesele karşısındaki vaziyeti 
bahsedilmiyor. ikinci iş olan daha sarih değildir. lnğiltere 
Lokarna konferansı hakkında ve F ransanın Berlin elçileri 
ise ltalyanın müddeiyatı daha Vilhelmstrasseye giderek, ora· 
da fazladır. da bulunmıyan hariciye bakanı 

Roma resmi mahafilinde bil- Von Nevralhın gıyabında, ha-
dirildiğine göre, Lokarno dev· riciye nezareti umumi direktö-
letlerinin yapacakları içtimaa rile Greiserin nutkuııdan çıkan 
ltalya, ancak Almanyanın da meseleyi görüşmüşlerdir. 

hazır bulunması şartile, iştirak Diğer taraftan Greiserin, 
edebilecektir. Bundan ileri ge- Dantzig hadiseleri hakkında 
len vaziyet çok nazik telakki Hitlere malümat vermek üzere 

uyandırmaktadır. edilmektedir. Berlinden Munihe hareket et• 
Montrö konferansı hakkında 

ltalyan resmi mahafili tam bir 
süküt muhafaza etmektedirler. 
Buraya ltalyan hilkkmetinin bir 

Almanyanın, Dantz:ig ayan 
reisi Greiser tarafından Millet
ler cemiyeti konseyinde yapılan 
şiddetli beyanatla ortaya çıkan 

Mısır - lngiliz yakınlığı 1 

lngiliz garnizonu Kanal 
yakınına nakledilecek 

Buna mukabil lngiltere Mısıra 
para yardımında bulunacaktır 

SK6T UTONAK ôııSffieN A KA"OI 
CITADEuAllAN. A liAntRaet>r 

A MÖHAMMEO Ali MECSEr 

, 

,. 
"' 

ı 

b 

1 

I<.ahirede Melımedali Paşa camii 
Kahire, 7 ( Ö.R ) ~ Mısır 1 Mısır hükumetinin Kabirede 

ile lngiltere arasında bir dost· kı İngiliz garnizonunun kanal 
luk ve ittifak muahedesi akdı yakınına nakline razı olduğu 
için Jııgiliz ve Mısır delegas· _!öyleniyor. Diğer cihetten, 
yonları arasındaki müzalı:ereler aynı haberlere göre, lngiltere 
çok yakında bir anlaşma ile lskende~iyede bir deniz üssül-

b•t · olacaktır M b d . harekesı kuracak ve buna kar· 
ı mış · ua e enın 
k - hu-kümle · · h şılık Mısıra her sene muayyen as erı rının ta ririııe 

başlanınıştr. Şimdiye kadar bir para verecektir. Mısırın 
bütün müzakerelerin müdafaasına lngılterenin işti-

akame- raki hava kuvvetlerile olacak-
tine sebe~ . ol~ bu mesele tır ve memleketin muhtelif 
üzerinde fikır bırliği hasıl ol- noktalarında lngiliz hava üsleri 
muştur· kurulacaktır. 

tiii bildiriliyor. Bu da bu işin 
Bertin hükumetinden alınan 

ilhamla yapıldığını hissettir• 
mektedir. 

Çin' de 
Askeri hazırlık 
Pekin, 7 (Ö.R) - Kuantung 

fırkalarından birisi Kiangsi 
vilayetinde Kançeuya varmış· 

tır. Dahili harp tehdidi sebe
bile misyonerler Kuangsi vila· 
yetini tabliyeye hazırlanıyorlar. 
Kuangsi tayyare kuvvetleri 
Kanton hükumetinin emri altı
na girmiştir. Geçenlerde Ku· 
antung tayyarelerinde·ı dokuzu 
da böyle hareket etrıişlerdi. 

Kanton tayyare kuvve' leri ku· 
mandanı Nankin hükumetile 
müzakeratı idare etmektedir. 

lngiliz -Fransız 
anlaşması 

Paris 7 (Ö.R) - "Populaire" 
gazetesine göre Cenevrede ir
tibat komitesinin toplantısında 

lngiliz-F ransız görüş birliği 
kendini tamamiyle göstermiştir. 
ispanya delegesi Madariaga 
Leh hükumetini Milletler cemi
yeti kararını beldemiyerek 
zecri tedbirleri kaldırdığından 
dolayı takbih edince Fransıı 

mümessile, Fransa ve lngiltere 
namına bu teessüfe iştirak et· 
miştir. lsveç te aynı suretle ha· 
reket etmiştir. 

Bir az sonra lngiliz mümeı· 
sili Steveuson da hem kendi 
memleketi hem Fransa namına 
zecri tedbirlerin tatbiki hak· 
kındaki raporların tetkikine 
devam edilmesini teklif etmiştir. 

Gazete her gün bir az daha 
kuvvetle kendini gösteren bu 
lngiliz-F ransız anlaşmasının, 
Blum kabinesi tarafından takib 
edilen harici siyasetin eyi ne• 
ticeye vardırılması için elzem 
olduğunu kaydetmektedir. 

Ukranya 
FolkJoru kitabı 

Ukranya devlet matbaası, 

Ukranya folkloruna ait kıymetli 
bir eseri basmağa başlamıştır. 

Bu kitapta 5 bine yakın Uk· 
ranya halk hikayeleri ve dar· 
bımeselleri cemolunmuştur. Ki· 
tap yakında ne~rolunacaktır. 

1 
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- Şimdi görecekainizya, be· 
nim gibi iyi yürekli bir ihtiya
ruı düşüncelerinde bir neza
ket vardır. Bunun için dnn bu 
evin sahibini buldum ve ona 
açıkca: 

- Mösyö· evinizi sekiz gün 
için bana kiralamak ister mi
IİDiz? 

Dedim. Ev sahibi de: 
- Niçin kiralamak istiyor

sunuz? 
Diye sordu. Ben de: 
- Bluva da oturan akra

balanmdan bir kaç kişi konak
layacaklar da. •• 

Dedim. O da: 

YAZAN ı Mifel Zevako 

aldım. Güyan Damoilin mali
kanesidir. Az zaman zarfında 
Hanri de oraya gelecektir. 
Kadınları evveli yola çıkardı. 
Biz bunlara yetişmeliyiz. Yanı· 
ma süvarilerimin en cesurla
rından on iki kişi alacağım. 
Y almz siz on iki süvariye be
delsiniz. 

- Monsenyör, bu gece git
memekliğinizi yalvannm. 

- Niçin? Bir !'aniye bile 
kaybedecek vakbmız yok. He
men yola çıkahm. Atlara atlı
yalımf 

- Monsenyör! bir az istira· 
hat ediniz. Istirbamımda ısrar 

- Kralla beraber Bhıva'dan ediyorum .• 
gelen Jantiyomlar olacak. De- - Ne o? Tereddilt mil edi-
mesin mi? yorsunuz? 

- Evet doğra aöylediniz. - Tereddnd etmiyorum. 
Konaldıyacaklar da bunlardır. Yalnız bu iece kalınız. Şimc!i 
Sizin evinizi sağlık yerdiler ve yalmz başıntza beni takib et-
çok ta uygun buldum. menizi rica ediyorum. 

Cevabını verdim. Bu sözüm- Delikanlımn sözleri, tatb an-
den hoılanan adam da: labşı o kadar garib idi la.i Mon• 

- Evi görebilirsiniz. Çok moransi heyecanla: 
iyi.. Dedi. - Pardayanl siz galiba bir 

- Nihayet kııa keseyim, ey ıeyler biliyorsunuz. 
sahibi sekiz gün için evi ver- Dedi. Şövalye ise mütema· 
medi. Ancak gilç hal ile nç diyen: 
gine kandırdım. Eve girdim. - Geliniz. Beni takib ediniz! 
itte timdi de makaadıma olaş· Diyordu. 
mıı oluyorum. Mareıal tereddüd içinde du-

Iki Pardayan pşkın .şaşkın rakladıktan sonra : 
ihtiyarın 11özlerini dikkatle din· - Haydi gidelim! Fakat vak-
liyorlardL ihtiyar Pardayan bü· timizin kıymetli olduğunu dnşn-
yük bir sevinçle: nOnnz. Eğer bir saat daha ge-

- Hay allah sizden razı ol· cikmiş olsaydınız •.. 
sun Mösy& r Elimi tutunuz ! Dedi. Ş6valye s6ı.ünü keRe• 

Diye bağırdL Ramos, Parda· rek: 
yamn elini tutarak : - Şayed, bir saat sonra 

- Sizin için yapılacak bir gelmiş olaydım. Ne yapacak-
İf varsa o da beni takib et- bmz monseny8r? 
mektir. Buradan kolaylıkla çı- - Sizsiz gidecektim. 
ka bili11iniz. Çiinkü, arkada~i Şivaly•ia çclw.esind&-hiç bir 
dar ıokata açılan kapı, n&- t-eessllr izleri görülmedi ise de 
betçiler tarafından görülmez. kalbinin derinden sızladığını. 

Dedi. Bunun llzerine Şöval- hissetmişti. 
ye: Bir müdded sonra her ikisi de 

- M&ıy&, babamın size an- yola çıktılar. Hiç bir müşkfl· 
latacaia sebeplerden dolayı biz lita uiramaksızın Ramoıun evi· 
bu evden bir yere gidemeyiz.. nin kapıaım çaldılar. Eve gi· 
Gitaek bile timdi deiiJ •• Göı- rince doğnı yemek odasın sit-
termit olduiunuz kapıda ben tilar. Şövalye ıükünetle : 
yalmz bqama çıkacajım. - M6sy6, Ramoı, bizi bir 

S6deriai söyledi. saat kadar bu odada yalnız 
- Geliniz delikanlı l 
DiJerek Ramoa bir menli· bırakmak lttf6nde bulanar mu· 

sumız? , 
reaclea ineli. Ş6•alye aralık bir 
kap ,ardı. Hemen Ramosa Ramos cevap Yererek : 
tlherek saygiyle eğildi. - Oğlum, ev sizindir. 

- Babaağım, size çok te• Dedi. Uzaklafb. 
şekklr ederim. Marepl, •laab Ye lalhıtl 

Deyince ihtiyar çok memnun içinde : 
oldu ve delikanb sevgisini gös• - Nerede baluauyorn? 
termit oluyorda. Deyince Ş6Yalye ha aorga• 

Ş6Yalye kapıdan planea, ya eev•p Yermeksiaia : 
Monmarter cacWeFre amacl - Monainyor, bir ka~ daki· 
Mkap saparak uzaklaştı. Doğ· ka kadar beni baracla belde-

menizi rica ederim. 
ru Monmoraosinin konağına 
gitti. itte bu Rretle itler kendi S&ztınfi ı.CSyledi. 
kendine yoluna girdi, koaağm Mareşal da : 
kapı11nı tiddetle çalda. Kapa - Pe~i ! 
birdenbire açıldı. Pipo efen· Dedi. 
disini tanıdığından havlayarak Şavalye dııan çıkarak Fraa .. 
üzerine atılmışh ellerini yalar- sova dö Mormorauiyi yalms 
ken iri yan t.Yiçreli: bırakb, Delikanh seceyi geçir· 

- Abt M6ayöl Momiayör anbara gidip baba.... bala 
sisi H derece .abanahlda bek- ihtiyar Parclayan: 
liyorl - Bihnd -

Dedi. Delikuh acı acı gi· ··--------·· 
Jlmseyerek: 

Ah! Mousiny8r beni mi bek· 
liyor? 

- E•et.. Evet.. Çabuk ge
liniz! 

Birkaç dakika sonra, ş6valye 
mareşabn karşıınna çıktı. Fran• 
auva de Monmoransi : 

- Siz buradasınız ha 1 Ben 
de sizi bekliyorudm. Hemen 
yola çıkacağız. 

- Monsinyor, Parisi terket• 
ınek mi istiyorsunuz? 

- Evet.. Pariste beyhude 
Yere araftırmalar yaptım. Ga
yan llzerinde bir müfrezeaia 
k~ah araba ile jittiğini haber 

K• Jk 1 Kına Km• 
ına o cevheridir. 

lştibasızlıkta, zaiflikte, sıra• 
cada, eski sıtmada bire 
birdir. 
iV/~ ..... 

Hazım Hapları: 
Bir tanesi inlnbazlarda linet 
verir. Oç tanesi müshildir. 
Hiznn bozukluiunda buma 
tashih eder. 
Her eczanede• İlteJİllİs 

"fmft A8tll SAH8 

lçtllllal letkllder ı 

Tire musevileri ve 
, .. M1ı-:1····1a··ı:r···u··ı;rw-ı 
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bir tecrübe -
R 

"Yeni Asnn,. baş makale
sinde Musevilerin neden Türk
çeyi eyi konuşamadıklannı 
inceleyen sayın Hakkı Ocak
oğlu bunun sebebini onlarnı 
bili akalliyet namı altında 
ayn bir hayat slirmelerinde, 
ayrı bir lisan konuşmalannda 

buluyor. ve aynlağı g&sterecek 
teşekkllHer ve müesseseler bu
lundukça bu vatandaşlarsn tatlı 
bir şive ile temiz bir Türkçe 
konuşamiyacakları sonucuna 
varıyor,ki Ocakoğlunun bunda 
yerden göğe kadar hakları var
dır, bu, çok doğru görü· 
şO teyit ve tevsik edecek 
bir bAdise ve denemeyi bildir
meyi soysal bir borç bildim, 
arzedeyim: 

Bundan llç yıl 6nce 21Ağus· 
tos 633 tarihli (lzmir Postası) 
gHetesinde ( Tire muıevileri 
neden Türkçe konuşmuyorlar) 
başlıklı bir tetkik yazısı yaımıı 
ve sebepleri tahlil ederek bun· 
da en büyük sebebi akalliyet 
mektebi olarak yaşatılan Mu
sevi mektebinin varlıiını gös
termiştim. 

O zaman durumu inceleyen 
aklı ba91nda bir kaç Musevi 
vatandaşın cezri bir hareke· 
tiyle Tire (Hususi Musevi mek· 
t~bi) kıtpanmış ve bütün Mu· 
sevi çocuklan mekteplerimizde 
Türk çocukları arasında yer 
almıştır. Bugün Tire ilk pkal· 
lannda, Tnrk çocukları ara
sında okuyan Tiirk ter· 
biyesi alan ve bir TUrk çocu· 
ğundan farksız konuşan, şiyve 
batası yapmıyan nç yüze yakın 
musevi çocuğu vardır, bunların 
arasında 6yleleri vardır ki ken
dileıile konuşurken mase~ ol• • 
duklannı 6ğrenirseniz, inan· 
makta duraklarsınız. Kelimeleri 
teleıffuz ederlerken hiçbir şiyve 
boz~uğu duymazsınız. Konuş
mada olduğu gibi duyguda da 

ayni sonuç görlllmektedir. 
Bunda atretmenlerimizin yük
sek himmet ve kudretlvi ieç
tiğine ıfiphe yoksa da •uıeri 
çocuklannan da gösterdikleri 
intibak kabiliyetleri inkir edi
lemez. 

Bu deneme biıe ayte derin 
bir kanaat vermittir ki kendi· 
lerine k&l'fl hiçbir aynlık •e 
gayrılık g6stermediğimiı halde 
Tilrkçeyi zaruret halinde konu
şulur bir dil sayarak Tilrlıçe• 
den başka dil konuşan bGUin 
vatandatfaruı çocuklan 111ek
teplerimizin sacak sr6iüa1erinde 
Tnrk çocukları ile yaayana, 
baıb•ta yetiftirilmeclikçe sly
lenenlerin h.epsi laftır, ve ıo
nucauzdur. 
ÇocukJanaı mekteplerimizia 

koruyan ve seven kanatlan al
bna bırakarak TOrk çocukla
nndan farbaz bu terbiye alma
larını .. ve seve kabul edea 
Musevi vatandaılanmızın dil 
i§İDde ve Tiirkçe konuşma itin· 
de sasterdikleri ilgisizlik, lı· 
panyolca konupıaktaki ayakdi· 
reme cidden teeuüfe dt:ğer, 
Muıevi Yatandaflanmızm bu 
~,..ı itte •hterdikleri durum 
adeta alaya benzemektedir. 
Sanki bu it bir etlence v• 
oymcaktır. 

Bir sin &nemli bir zabn bir 
natkDDU duyarlar, veya s•~et~ 
ain biriade bu buauq dair y-r 
zılmış bir yazı okurlar, biiytık, 
kiiçnk, erkek. kadın, her mu· 
sevinin bir Tttrk rBrttnce Tlrk· 
çe konuşmağa ve ondu, uak· 
lqanca lspanyolcaya baflarlar, 
ba yazının ve nutku teairi 
kail.ar, kalkmaz gene eskisi 
~bi ı.,.ar.dcaya sanlar).,. B6r 
le oyua ve eilence f4nı.,d• 
Tlrkp koaqma Muewt yafd-

daşlanmıza eyi konuımak ve 
şive bozukluklannı ortadan 
kaldırmak gibi bir sonuç 
vereceğine kimse inanmaz. Bu 
yapmacık hareketler dilimizin 
güzel ve tatlı ahengini, şive
sini öyle bozuyor ki insan der• 
hal cebinden mendilini çıkara· 
rak söylenen aizı bkamak isti
yor, en yüksek harsımaı: olan 
dilimizde Ahenkli Ye ölçülü 
olan kelimelerimizin ağdalan· 
dığını ve gevelendiğini görmek 
ve duymak benliğini tanıyan ~e 
kıskanan her Tnrklln kalbini 
öyle burkuyor ki bu ~)'I duy
mak için mutlaka Türk olmak 
llzımdır, ideta varlıjmda rah
neler açılmakta olclajaaa da
yar. 

Sayın Ocakoğlunun görilfle
rindeki ve yaranın üstüne 
parmak koyuılanndaki isabeti 
saygı ile karşılanm. 

Muse•I vatandaılanmıma Tltrk 
hanına yabancı kalmamalan 
için ayrılığı gösteren gizli ve 
açık her teşekkül ortadan kalk
malı ve kalması lazımgelen de 
Türkleşmelidir. Bundan başka 
bütün temenniler günnn dedi
kodusu olmaklan kurtulamaz. 

Gördükleri ıanıimiyeti ve va· 
tandaşlık haklarına saygı gös· 
termeği çok iyi takdir etmeleri 
çoktan geçen Musevi vatan• 
daşlarımı~dan ceı:ri hareketler 
beklemek hakkımızdır. 
Kanaatımca Salamonun ka· 

fası Mehmedin kafaaı gibi dil· 
şilndüğüne inanmağa ba,lamak 
için her ıeyden önce Salamon 
Mehmed gibi ko~uımasmı öi· 
ren meli ve koıaupalıdır, yoksa; 
değil .• 

Tire: O. BOZKURT 
eeeee•llllllllellllllllllllWWIWWll•llleeeı 

Z11bıta haberleri: 
Çakll t .. ı için 

Alsancakta Meı'udiye cadde-
9iacle oturan Stileymaa oğla 
Seyfeddin ile ltalya11 tebaum• 
dan Aatuvan oğlu Viçanço 
aralannda çakıl ta" me1elesia
dea kavga çıkmış Ye Seyfeddin 
klrekle diierİDİ bqa11d1111 ya
ralam11 ve yakalanmıfbr. 
Btçelı allnden ehndı 
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Çiinkü Radyolin dişleri temizler, beyazlahr, onla -

,.!~ .. ~~i.~~.l!~!~ .. ~~.~!!.~ .. P.!!.~!!~~??1 .. ~!?!!~~}.~~.~!r.i.!:, 
i Fakat günde iki defa kullanmak şartile ~ 
• • •...........................................•...................................... : 

- Anneciğim, neye beyhude baş ağrısı 
çekiyorsun ? Bir kaşe 

GBlPlN 
Al da hemen kurtul ! 

:--......................................................................... ... 
! f.a i.acla bq aplanm, ew fiddetl dit atnlannı ! 
• • ! ıaıılacak derecede ıüra!le geçirir ! 
11. ............. ~·······························································= • 

Peıtamalalar bapnda dola- H la 
şan Hasan oifu Mevl6dlhı ize- ava yol rı Devlet işletme idare-
rinde bir bıçak ıörillerek za- sinden : 
bıtaca ahmmıftır. Tatla yaraladı Hava yollan Devlet iıletme idaresince, sivil pilot, uçuş maki-

Kart1yakada StUeymaaiye 
10

• niıti gı1>i hizmetler için yetiştirilmek üıere t 6 genç bb:mete 
alınacaklardır. Bunlar bir müddet idarenin münaaip göreceği 

kapında Naim ile Mustafa Edip itlerde takirt veya memur namaedi olarak çalıftıktaa IODl'a 
araıımda •lacak ylidlnden kav· kabiliyeti siirllealeria taluilteri Avrupatla ikmal eU~r. 
ga çıbaıı, Naim tatla Muta- Baalarm tUirt olarak pllfbluuı mlddetçe, yi1ocek ve siyecek· 
fayı batından yaralamlfbr, lcri idarece temia olunacajı gibi kendilerine bir liraya kadar 
Par.....-nı maklaafa gOndelik de •erilecektir. 

Kabul ~artlan ıunlardır : 
luaptlrdı 1 - Pilot olmak istiyenlerin Lise, uçuş makinisti olacaklann 

Alipap meydamnda Haraçça• da Orta Yeya sanayi mektebi mezunları olmaları. 
oğallannın marangoz atelyetin- 2 - Ha•acıhğa mhait bir sıbatta olduklarının resmi bir 
de çalııan AH otlu Ekrem ça· beyeti sılalaiye rapora ile. te .. Ud. 
llfbtı makineye eHni kapbra· 3 - Yirmiden .. ,Ok ve obızdaa ktiçlk yafta oma&.n. 
rak bir parmaiJm kestirmit\ir. 4 - Devlet lmmetine sirmeleriDe mui olacak laiç bir halleri 

olmama& 
Penoaredan lraçarllen 5 - idare hesabma Avrupada bulundukları mnddetin en az 

yakalandı alb mia&i idarenin m6nasip ıöreceii tlcretle idare hizmetinde 
Sopkkuyu tramv•y cadde- çalıpcalclarına mllbeyyİD bir kltibi adil senedi .ermeleri. 

sinde Y uauf oğlu Durin, Hil- 6 - Tftrk ofaalan. 
..,U. oğlu Mutafanm dükkA- Ba teraiti lı•ls o,_Juclaa lnsilisce, Alr=ca, n,a F .... m 
madaa 27 lmnt para ile iki- bilenler tercih edilecektir. llliJenleriD 25 - 7 • 936 tarihiae kadar 

paket •'-ara ~•lmıı ye ""n• resimleri Ye diğer •Uİkalarile birlikte Ankaracla Hava YolJan 
-. -r- r- iclaremne müracaatları. (1529) 

çereden kaçarken tahalmuttar· 3 - S - 8 1981 ( 1382 ) 
KlirlJlllUk •rhot olmqlar -i!!ı9!!!!1!!!!11!!!!9!İ!!!!!!~!!9!!!~!!!!!!!!!!1R!l!!9ll!ll!l!!! .. -ll!!!I.-.__~ 

Tepecikte Sürmeli sokakta lımir Miltt Emllk Müdlrlnğündea ~ 
M ~ ~ 

e1amecl oğla Nihad ile O.... 30 Baynkla vapur iskelai tamirat masrafı m6fteriye ait olmak 75 
oğla Hasan keadileriai idare here 
ed.U,ecek derecede sarbot SO Tepecik Altay 21 eski DWDllrah dlkkln 16 
olab Karaüfta Meleğin e•İDİ 51 lkiaci kordon Tuz ban 12-18 eski numar.la dlkkln S6 
sor .. açtarmak istedikleri ıöril· 52 " " " 14 ,, ,, 36 
elljWea yaka&.nrn'flar ve 54 Alsancak tlitnn inhisan arkaıında bili ııumaıah arsa 24 
k SS G8ztepe Daniı bey 41 eski numarala ev 120 

arakola g6Ulrlllürken bağırıb S6 Tepecık Alman lcaleıi yeni mahallede 461 eski No.lı baraka tS 
çağırmak suretiyle gllrDltD yap- S8 Kahramanlar Aydın demiryolu 95 eski numarah ana 19 
bldanndaa haklarında kuuni 59 Ayankla Kemer caddesinde 208 eski 214 yeni No. arsa 20 
lllllamele yapıhmftır. 61 Mortakya kahramanlar caddeli 197 eski namanh eY SO 

Terltlye•lzllk etmlf 62 Baca uzun sokak 10 eski numaralı dükkiD 64 
Soğukkuyuda Ordu sokatm- Yukanda yazılı emvalin birer senelik icarlarına haddi liy•kile 

da A L.ıullah 1 ____ u __ !.ı•Y• elle talip zuhur etmediğinden 2-7-936 tarihinden itibaren on gün 
nuu 1UM nm111 mCddetle azatılmasma karar verildi. 

aarkınblık eden Mehmed oflu lhaleıi 13 temmuz 936 günil saat 17 dedir. T~leria llilb 
Faik tatafmattm. emllk mldttriyeme m&racaatlan. 2 



....... 
lzmlr Beledlyeelnden : 
1 - Baymdulık sahasında 

ikinci kordondan Erkek lisesine 
2iden Necati bey caddesindeki 
adi kaldırım sökülerek bele
diyece verilecek kesme taşlarla 
döşeme yapılması işi baş ka-

tipJikteki keşif ve şartname 
veçhile 17-7-936 cuma günü 
saat 16 da açık eksiltme ile 
ih:ıle edilecektir. işin 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 katiplikteki 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 gelinir. 

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

daki 33 ve 34 sayıh arsaları baş 
kitiplikteki şartname veçhi1e 

17-7-936 cuma günü saat 16 
da açık artırma ile ihale edi
lecektir. iştirak için otuz beş 

buçuk liralık muvakkat temi
nat makbuzu ile söylenen gün 
ve ıaatte encümene gelinir. 
1-4-8-11 1950 (1954) 
1 - 936 yılı içinde belediye 

hekimlerince muhtaç hastalara 
verilecek reçeteler mukabilinde 
yapılacak, şartnameye bağlı 
listede ve seksen iki kalemde 
yazılı ilaçların baş katiplikteki 
tutname ve cedvel veçhile 
21-7-936 Salı günü saat on 
altıda açık ekıiltme ile ihale 
edile~tir. Bedeli muhammen 
her bir eczane için fiç yüz lira· 
dır. lıtirak için yirmi iki buçuk 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile taylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

2 - lımetpaıa bulvannda 
Haaanhoca sokağında 14 sayılı 
arsanın ıenelik kirası 30 lira 
bedeli muhammenle baş kitiplik
teki ıartname veçhile 21-7-936 
Sah gilnii aaat on altıda açık 
arbrma ile ihale edilecelitir. 
lttirak için 3 liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

5-8-11-15 2032 (1392) 
- Namazgahta belediyeye 

aid yol fazlası senelik kirası 
yirmi lira bedeli muhammenle 
başkltiplikteki ıartname veçhile 
21-7-936 Salı saat gilnü on al
tıda açık art1rma ile ihale edi-
lecektir. Iİtirik için iki liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
16ylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

s, 8, 12, 16 2029 (1393) 
- 1872 sayıh 61çli ve ayar

lar kanununun 24 üncü mad
desi tilmulüne giren muame
lelerden gayri hususat hakkın
da mevzu memnuiyetler hilafına 
hareket edenlerden üç lira 
maktu para cezası alınacağına 

dair tembibnameye madde ilave 
edilmiştir. Hükmü ilan tarihin
den itibaren muteberdir. 

(1417) 

fENI JUSIK 

KREM BAL SAMİN 

I 

Kumral, sarışın, esmer her tene yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdan beri kibar mahfeJJerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

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

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

lngiliz Kanzuk eczanesı BeyoS?lu Istanbul 

ki caddeye, kantar karakolu 
önünden başlamak üzere bele· 
diyece verilecek kesme taşlar
la döşeme yapılması işi başka
tiplikteki şartname ve keşfi 

veçbile 14 - 7 - 936 Salı }{Ünü 
saat on altida açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. işin bede
li keı6 alb yüz liradır. 1ştirill 

için kırk beş liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene geli· 
nir. 

2 - Kahramanlarda Nusret 
sokağında kız lisesine giden 
cadde üzerinde 58/5 sayılı 
evin enkazı müteahhide ait ol
mak üıere yıkılması Başkitip
likteki keşif ve şartname veç
hile 14 - 7 - 936 Salı günü saat 
16 da açık arttırma ile ihale 
edilecektir. işin keşif bedeli 
117,50 liradır. Iştirik için do
kuz liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

3 - Eıki Fuvar yerinin et
raf dıvarlarının üzerine beledi
yece verilecek tel kafesli par
maklıkların takılması ve dıvar 
üstüne harpuşte yapılması iti 
Başkitiplikteki şartname ve 
keşifname veçhile 14 - 7 - 936 
Sah glinli aaat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edile-
cektir. işin bedeli keşfi 291,20 
liradır. iştirak için 23 lirahk 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü· 
mene gelinir. 

28 - 1 - 4 - 8 1903 (1338) 
- Hava gazı fabrikasının 

936 yılı ihtiyacı için beher to· 
pu dokuz yüz elli kuruştan 
otuz sekiz bin dokuz yüz iki 
lira elli kuruş bedeli mubam
menle dört bin doksan beş ton 
Zonguldak zero dis lave ma-
den kömürü baş katiplikteki 
şartname veçhile 14 - 7 - 936 
Sah günü saat 16 da kapalı 
zarfla ihale edilecektir. 

iştirak için 2918 liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu il~ 
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 
iDaret olmak üzere başkitip

likteki keşif ve şartname veç
hile 1717/936 Cuma günü saat 
onaltıda açık eksiltme ile iha
le edilecektir . Bedeli keşfi 
sekiz yüz yetmiş beş liradır. 
lstirik için altmış altı liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

1-4-8-11 (1351) 
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 ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. Keşif, şart· 
name ve projesi 4 kuruş be
del mukabilinde bava gazı di
rektörlüğünden · temin edilir. 

2, 4, 8, 11 1970 (1363) 
- Parklara konulmak üzere 

başkitiplikteki 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) 

lzmlr SlcllH Ticaret 
Memurluğundan : 

Ali Topraksarılı ticaret un
vanile lzmirde değirmen da
ğında 89 numarada bakkaliye 
ticaretini y;,.pan Ali Topraksa
rılımn işbu ticaret unvanı ti
caret kanunu hükümlerine gö
re sicillin 1732 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

2052 ( 1422 ) 

.............................. , ................................... .. 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
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Birinci Kordonda 
186 Numarada 
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Slclll ticaret memur
lu§undan: 

(Mehmet, Süleyman ve Ah
met 'Sağır oğlu) ticaret unva
nile · ızmirde mimar Kemalettin 
cadaesinde 47 numarada mani
fatui a ticaretini yapan işbu 
şirketin ticaret unvanı ve şir
ket mukavelenamesi ticaret 

1 

kanunu hükümlerine göre. sici-
lin 1735 numarasına kayt ve 
tesdl1 edildiği ilan olunur. 

l; Şirket mukavelesi 
izmir sicili ticaret memurluğu 

mührü resmisi ve F. Tenik 
Bin dokuz yüz otuz alb yıb 

Temmuz ayının altıncı pazartesi 
günü saat on iki raddelerinde 
lzmirde Saman iskelesinde 
Bahçeliler hanında kain daire
sinde ifayi vazife eden lzmir 
ikinci Noteri Mehmet Emin 
Erener'in nezdine gelen ve zat 
ve hüviyeti, lzmirde Asansör 
üstünde Sabahat sokağında 

üç nümaralı evde oturan Meh
met oğlu Hüseyin Hüsnü Ata 
ve büyük Kar~alı hanında 
F ort acentasmda çalışan Vasfi 
Kıray. 

Tarif ve şehadetleriyle teay
yün eden, ehliyeti kanuniye 
ve nizamiyeyi haiz bulunan, 
lzmirde muvakkaten ve lstan· 
bulda Şişlide Osman Beyde 
Sebat apartmanında 6 numaralı 
direde temelli oturan Mehmet 
Sağıroğlu, lzmirde Karantinada 
Köprüde Tramvay caddesinde 
804/3 numaralı evde oturan 
Süleyman Sağuoğlu ve yine 
lzmirde Karantinada Köprüde 
Tramvay caddesinde 800 nu
maralı evde oturan Ah
met Sağıroglu anlatacaklan 
gibi bir şirket mukayelenamesi 
tanzimini taleb etmelerine bina
en kendileriyle münasebet ve 
ıahadete mani bır halleri olma
dığı tahkikatı vakıadan anlaşı· 
lan şahidanı mumaileyhima mu
vacehesinde keyfiyet kendile
rinden soruldukta müttefikan 
söze başhyarak mevat ve şeraiti 
atiye dairesinde akdi mukavele 
eylemişlerdir şöyle ki : 

M. 1 - işbu şirket mukave-

lenamesinin tanzim ve imza 
günü bin dokuz yüz otuz altı 

senesi, temmuz ayının altıncı 
pazartesi günüdür. 

M. 2 - Şeriklerden Mehmet 
Sağıroğlu lstanbulda Şiş!ide 

Osmanbeyde Sebat apartıma
nında 6 numaralı dairesini ve 
Süleyman Sağıroğlu lzmirde 
Karantinada Köprü mevkünde 
tramvay caddesinde 804 - 3 
numaralı evini ve Ahmet 
Sağıroğlu da yine lzmirde 
Karantinada Köprüde tram
vay caddesinde 800 numa
ralı evini kanuni ikametkah 
ittihaz etmişlerdir. 

M. 3 - Şirketin merkezi 
ticareti: lzmirde Mimar Kema-

· lettin caddesinde 47 numaralı 
mağazadır. 

M. 4 - Şirketin nev'i "Kol
leklif" tir. 

M. 5 Şirketin unvam: "Meh
met, Süleyman ve Ah:net Sa
ğıroklu,, dur ve merkezi lzmir 
şehridir 

M. 6 ·- Şirketin temsil sa
lahiyeti : Şeriklerden Mehmet, 
Süleyman ve Ahmet Sağıroğlu 
her birerleri ayr. ayri ıirket 

unvanına izafeten tek başlanna 
ıirket namına her Uirlü mua
melit ve akıtlerde imza etme
ye izinlidirler. 

M. 7 - Şirketin mevzuu : 
Manifaturaya dahil bulunan 
bilumum yerli veya ec11ebi ma
mulatı alım ve satımı ile işti
galden ibarettir, 

M. 8 - Şirketin sermayesi: 
"108.000,, yüz sekiz bin Türk 
lirasından ibarettir. 

Bu sermayenin 43.200 kırk 
üç bin iki yüz lira Mehmed 
Sağıroğlu'oa ve 35.640 otuz 
beş bin altı yüz kırk lirası Sü • 
leyman Sağaroğl~'na ve 29.160 
yirmi dokuz bin yüz altmış 
lirası da Ahmed Sağıroğlu'na 
aiddiri Ve bu sermayel'l!r ta
mamen vazedilmiştir. 

M. 9 - Şirket muamelatm
dan elde edilecek hasılatı umu
miyeden bil'umum mağaza mas
rafları, miistahdemin ücretleri, 
vergiler, faizler ve sair masa-
rifi umumiye tenzil edildikten 

sonra kalacak safi karın ta
mamı yüz hisse itibarile bunun 
kırk hissesi Mehmed Sağıroğ
lu'na, otuz üç hi5sesi Süley
man Sağıroğlu'na ve yirmi yedi 
hisse~i de Ahmed Sağıroğlu'na 
aid olacaktır. Vukuu melhuz 
zararlardan kezalik ayni nis
betler dairesinde her şerikin 
hissesine göre taksim edile· 
cektir. 

M. 10 - Şirketin başlan
gıcı: bir temmuz dokuz yüz 
otuz alh ve sonu bir temmuz 
dokuz yüz kırk bir tarihleri 
olub tirketin devamı müddeti 
beş senedir. 

Bu müddetin hitamında ıü

rekinm ittifakiyle aynı müddet 
için temdit edilebilir. 

M. 11 - Gerek şirket müd
detinin sona ermesiyle ve ge
rekse bu müddetin hitamından 
evvel ıürekinın ittifakiyle şir
ketin feshi icab ettiği takdirde 
evveli varsa şirketin bilumum 
borçlan ödenecek ve bundan 
sonra kalan mal, matlub ve 
zimmet ve mevcut nukut şerik
lerin sermayedeki hisselerine 
göre kendi aralarında takıim 
edilecektir. 

Taraflar baıka bir diyecek
leri olmadığını beyan ve ikrar 
etmeleri üzerine bu mukavele
name resen tanzim ve hazırun 
muvacehesinde açıkça okuna
rak tefhim, münderecat ve 
mazmununun talep ve ikran 
vakıa mutabakab tasdik olun
duktan sonra ziri hepimiz ta
rafından imzalandı ve mühür
lendi. 

Genel sayı: 7227 
Özel sayı: 6/104 
Bu mukavelename suretinin 

dairede saklı 7226 Genel sayılı 
aslmın tıpkı olduğu tasdik kı
lındı. Bin dokuz yüz otuz altı 
yılı temmuz ayının altıncı pa
zartesi günü. 

6 Temmuz 1936 
T. C. 

lzmir ikinci Noteri mührü 
resmısı ve E. Erener 

imzası 

2054 (1423) 
-~ 

- Eşrefpaşa damlacık cad
desinde ikiçeşmelikte ber
berler sokağına kadar kanali
zasyon yapılması işi 24-7-936 
cuma günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
işin bedeli keşfi bin yüz yirmi 
beş liradır. Keşif ve şartname
sini görmek üzere baş mühen
disliğe, iştirak için seksen dört 
buçuk liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile sövlenen gün ve 

1
# 

saalta encümene gelinir. YIL·MA Z RAKISI 
8-11-14-18 (1418) 

1 - Mimar Kemaleddin cad-

desi ile Gazi bulv.arı aruında- '"'•-•-- • 
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