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'Yolunda otomobil kazası 

Bir ölü ve bir~aç 
yaralı vardır 

Ctmıhurigetin Ve <Mtnhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasf. Gasete<Ur Yeni A.ır matbaasında buılmıfbr. 

Yurdu sevmekte 
••• 

Onu eyi tanımanın 
büyük rolü vardır 

Dogu illeri umumi müfettiş
liii blltün vilayetlere gönder
diği bir tamimde Türk münev
verlerine, Türk gençliğine ve 
muhtelif meslek erbabına hitab 
ederek kendilerini dogu illerini 
gezmeğe davet eylemektedir. 

Mnfettişlik dogu illerinin 
güzelliğini işlenmemiı hazine
lerini gözlerimiz önüne koyarak 
yurdun bu değerli parçasına 

alaka gösterilmesini istemekte 
ve bu maksadı temin için de 
parasız seyahat imkinlarını ha
zırlamaktadır. Hemen hemen 
Türkiyede ilk defa alınmış 
olan bu güzel karar anünde 
büyllk bir heyecan duygumuzu 
itiraf ederiz. Her hangi güzel 
bir feyi sevmek jçin onu iyice 
tanımağa ve bilmeğe ihtiyaç 
vardır. Yurd sevgisi için de 
vaziyet aynidir.Yurdu sevmekte 
onu iyi tanımama biiyük rolii 
vardır. Nerede kaldı ki her 
karlf toprajı için kanlanmızı 
dlkmete hazır lnatandağumuz 
yurdumuz hakkındaki bilgile
rimiz çok nokundır. Meseli 
doğu illeri için umumi efkirda 
yerletmiı menfi kanaatlar mev
cuttur. 

Bu kanaatların tesirile her 
hangi bir memur, yurdun bu 
kısmında mecbur kalmadıkça 
vazife almak istemez. Eıki de
virlerin ihmali yüzünden doğu 
illerindeki bazı mahrumiyetlere 
göğill vermeğe kimse yanaş
mak iatemez. Bu manasız ka
naat ve dütllncedir ki bu ka
bil yerleri daima inkişaf im
kinlanndan mahrum bırakır. 
Uğrunda canımızı vermeğe, 

kanımızı akıtmağa hazır b11-
Junduğumuz yurt parçalannda 
hayat uyandırmak için, neden 
bazı mahrumiyetlere J(Öğiİ• 

vermekten kaçındıjımızı anla
mak bir az g&çtlr. Yurt sev
gisini yaln1z tehlüke dakika
lanu tahaiı eylemek tehlükeyi 
kendi elimizle hazırlamak ve 
davet eylemek olur. 

lnaanlar aevdikleriai yalnız 
tehlikeli günlerde anmakla ik
tifa edemezler. Sevilen her şey 
üzerinde devamh bir ihtimam 
g6aterilmek gerektir. 

Ejer buglln Doju illerinin 
umumi hayatında bazı mahru
miyetlere katlanmak zarureti 
vana, eğer orada umumi baıe
ketler Bab illerinden geri kal
mlfA bunun mea'ulO o balge• 
nin toprakları değil, yine biz
leriz. Vazifelerin yerine getiril· 
memesinden doğan neticeleri 
biç bir yere yükliyemeyiz. 
Geçmiı asırların bir çok ha

talarını nasıl cumhuriyet çocuk
lan, tamire uğraşıyorlarsa doğu 
illerine de eski neşesini, eski 
değerini yeniden vermeği inkı· 
lip gençliği bir vazife olarak 
tanımağa ve bu uğurda çahş
mağa borçludur. Bu vazifeyi de 
hakkile başarmak için, yurdun 

- Sonu 2 mcı sahıf eae -
~akkı C>cako*ıu 

' 
1 i eneral 
ülAki oldu· 

. 

Montröde dünkü beyecanJı celse 

SOVYET TALEPLERi KABUL EDiLMEZSE 
1

RUSYA KONFERANSTAN ÇEKiLECEK MI? 
~f~iii'iii~·~·p;oJ~·ı;;-kiii l~~iii.~I~~ 
~ yeni ve esaslı tadilat i 
~ yapmayı kabul ettiler i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Istanbul, 8 ( Yeni Asır • Telefonla ) - Mon • 
tröden bildiriliyor : 

Konferans bugün de mesaisine devam etmiş
tir. Karadenize geçecek donanmaların azami 
tonajları görüıülürken çıkan anlaşmazlıklar, 
gösterilen hüsnüniyet sayesinde itilafla netice
lenmiştir. Bununla beraber lngiliz projesiyle 
Sovyet görüşleri arasında esaslı ihtilaflar var
dır. Ve bunlar henüz halledilmiş değildir. Kon· 
feransın akibeti hakkında endişeler devam ediyor. 

lstanbul, 8 lYeni Asır) - Yunus Nadi Cum- Dost Sovyd alusanıı idare tdtn şefler 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
''Bizi tuttuğumuz dürüst i 
yoldan inhirafa mecbur 1 

etmemelerini rica ederiz,, : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
huriyette yazdığı bir makalede konferansın 
uzamasından tikiyet etmekte, zecri tedbirlerin 
kaldınlmasına rağmen ltalyanın Montrö konfe· 
ransına iştirik etmemesini hayretle karşıla
maktadır. Makale muharriri diyor ki: 

- " Bizi tuttuğumuz dürüst yoldan inhirafa 
mecbur etmemelerini rica ederiz. Türkiye, tek 
bapna dahi kalsa, başkaların1n teferrüata ait 
ihtillflarından dolayı kendi bayati meselesini 
illnihaye gayri mahl61 bırakamaz ve bırakmı· 
yacakbr." 

- Sonu 3 ündJ sayfada -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ç k •ht•J f .. • ALMANYA CEVAPTA 

Türk d;İe~~:y;::nhükii-ı· RENiJE 
metten talimat istedi 

Umumi harpten önce 
pürüzler mevcud 

de 
idi 

• 
aynı 

Başbakall ismet ln4nü 
Montra 8 (Ô.R) - Konfe

ransta harb zamanında muha
rib gemilerin boğazlardan geç· 
meai mesele.inde lngiliz tezile 
Sovyet - F ranaız • Y onan de· 
legelerinin talepleri araundaki 
ihtillf llzerine Tiirkiye, ln2il
tere, Japonya delegeleri hü~ 
metlerine müracaat için meae· 
lenin talikini istemiflerdir. 

Roma, 8 (Ô.R) - Bopzlar 
konferammın mesaisi dikkatle 

takib ediliyor. Resmi mahafil 
lngiliz mukavele projesini bu
aumetle k&rşılamamıılardır. Şu
rası k~yd ve itaret e8iliyor ki, 
lngiltere ltalyanın ·gıyabında 
dahi müzakereye devam edil-

1 mek üzere bir mukavele pro
jesi tevdi etmİf olmakla bera
ber ltalyanın bu mukaveleye 
ittiraki anına kadar bunun 
mer'iyet mevkiine girmemesini 
teklif etmektedir. 

Mukavelenin esasına gelince; 
tatbikatta allkadar devletler 
tarafından Tlrkiyeye yapılan 
tavizatla tahdid edilmiş olmakla 
beraber, boğazlardan aerbest 
geçiş prenıibinin m,uhafaza 
ec:lildiji müphede ediliyor. 

Fakat bir nokta diplomatik 
mebafilde çok itiraza sebeb 
olmaktadır. O da ıudur: Mu
kavele projesinde T6rkiye1e 
boj'ulan hemea tahkim aall· 
hiyetini veren bir protokol 
•ardır. Bu fU'bn Lozan muka
vele.ini •ibJIJ" ettiği mllıahede 
edllmektedirll 

- Sonu 3 üneü sahi/ede -

Liman amele ve memurlarına 

Gece mesaisinde verile
cek ücretler tespit edjJdi 

Gece çalışan liman ve amele 
memurlarına verilecek gece 
mesai ücretleri hakkındaki 
kararname Bakanlar be yetinden 
çıkmıı ve alikadarlara tepliğ 
olunmuıtur. 

Bu kararnameye göre şube 
amirleri ile Jzmir liman reisine 
nabetçi kaldıklaP ıece için 

yilz, inzibab temin eden ve 
kontrola memur olanlarla fen 
111emurlanna ve mlUhakat liman 
reislerine 75, m6stakil liman 
memurlarına veya vekillerine, 
liman memurlanna ve maki· 
nistlere 40, tayfa ve idarecilt:re 
30 kurut ıec. mesai ilcreti 
verilecektir. 

Istihkim 
Yapılmaması teklifi
ni kabul etmiyor 

Oennal OIJering 

Paris, 6 (Ô.R) -Hamanite,, 
ıaıetai Dantzig meaeluinde 
Alnlan aiyaaetİDe kartı hlicum
lanna devam etmektedir. Bu 
lromiiniat gazetesine g6re Av
rupanın bir kaşesinde vaziyet 
gittikçe claba •ahim bir tekil 
almaktadır. Lolrarno de.Jetleri 
konferansma gelince, milzake
relerin ya ortasında, ya aonuna 
doğru Almanya iftirlke davet 
edilecekse de bundan bir 
netice çıkma11 melhuz de
ğildir. Almanya bir kaç mtıp· 
henı vaad yapacak ve itin 
ea11 hakkında siikütunu mu
hafaza edecektir. 

Ayni gazetenin fikrince Al
manyanın lngiliz sual listesine 
ıimdiye kadar cevab vermİf 
olmaması muayyen bir mak· 
aadladır. Almanya, Ren b61· 
gesinde başladığı tahkimat 
İfİni sonuna erdirmek için b6y· 

- Sona 3 UdJ ıahil«M -

Kasımpaşa cinayeti 

Esnıanın başını taşla 

ezen kadın yakalandı 
Mahmude 

Evinde 
Tepecikte 

mektuplar 
oturuyoıdu. 
yakalandı 

Altı ay 6nce latanbulda 
Kasımpaşa köprliıli albnda bir 
kadın cesedi bulunmUftu. Yapı· 
lan tahkikata nazaran bu kadı
nın Osktıplil Oamaa karı• Eama 
olduğu ve bqa ezilerek 6ldtl· 
rüldllkten aonra Kaaımpap 
deresine abldığı anlatılmışb. 

Hidiseden ıonra uzun uzadı· 
ya yapılan tahkikat, bu hidiıe· 
nin Esmanın kocuı Oamanla, 
Osmanm arkadqlarmdan O.
küplü Rifat tarafından yapıl· 
dığını ~eydana çıkarm11; iki 
suçlu lzmirde hamallık eder-
lerken tevkif edilmişlerdi. ls
tanbulda bu iki ıuçlunun mu• 
hakemeleri devam etmektedir. 

Mahkeme safbalan bir taraf
tan ba hldiaenin karanhk ka
lan taraflannı aydınlatmaya 
yanLm ederken ite taraftan 
ı.taabal mlddeiumumiliji tab
kikabnı geaif)eterek AÇhdar
dan Rifatın hapsanedeki koju
ıunda aratbrmalar yapmlfbr. 
Hapaaaede, Rifabn lzmirdeki 
eti llahmudenin buı mektup-

Müddeiumumi Asun 
lan bulunmakla bereber, bunlar 
hAdisenin mal6m olu tarafla• 
nnı anlatacak mahiyet tapau
yorlardı. 

Fakat adliye bir defa hldi
seye el atbktan sonra bmıa 
her halde meydana Çlkanmya 
karannı vermiı bulanayorda. 
Keyfiyet izmir mllddeiumomi• 
liğine haber verildi. lımir mlld· 

- Lütfen ~vuilta-•• ...... 
ince tuz fabrikası 

Açım töreninin pazar~
nü yapılması muhtemel 

Çamalb tuzla11nda bap edi
len ince sofra tuzu fabrikası
nın açılma töreni 6nllmüzdeki 
hafta içinde inhisarlar Ve'kili 
Ali Rana tarafından yapıla
cakbr. Vekilin yann gelmesi 
ve pazar gl\nü t6renin yapıl

... kanetle muhtemeldir. Ve-

kile lzmir aeyaha1ında lnhisar
lar umum mndürü Mitatla tua 
itleri müdllrü Cavid refakat 
edeceklerdir. 

Tuzlada, tören için bütün 
hazırlıklar ikmal edilmiıtir. Fab
rikanın yanında yapılan çuval 
ve tuz depolarının İDf&ab de 
ikmal olunmufbır. 



Sanlte ~ 

Yurdu sevmekte 
- -··- -

Onu eyi tanımanın 
büyük rolü vardır 

- Baş tarafı birind sahifede -
bu parçalarını bütün güzellik
leri bütün varhklan ile tanımak 
ve tanıtmak lazımdır. Müfet
tişlik ve Trabzon iJbayhğı ta
nıtmak imkanlarını hazırlamış
tır. Şimdi beklenen Türk mü
nevverlerinin harekete geçme
sidir. Yerinde olan davete Türk 
gençliği lazım olan hassasiyetle 
cevap vermeli yurdun, bu güzel 
parçalarını gezmeğe koşmalıdır. 

Geçen yıl Karedeniı. kıyıla
rında yaptığım bir geı.iye ait 
notlarımda kaydettiğim gibi 
maalesef biz memleketimizi hiç, 
amma biç tanımıyoruz. Cennet 
kadar güzel olan bu illeri bil
miyoruz, itiraf edeyim ki beni 
şu satırları yazmağa sevleeden 
o gezinin üzerimde bıraktiğı 

silinmez intiba bu illerin la· 
savvur edilemiyecek kadar 
güzel olan varlığıdır. 

Birçok batı devletleri vatan
larına karşı alakayı artbrma~, 

arsıulusal efkarda sempati ya
ratmak için birçok kalem ve 
ilim erbabını memleketlerine 
davet ederler. Birçok maddi 
ve manevi fedakarlıklara kat
lanarak yurdlarını tanıtmağa 
uğraşırlar. Bu hareketin · elbet 
bir manası vardır. Yalnız lüks 
olsun diye yapılmamaktadır. 

Manası da yurtlarını tanıta-

rak memleketlerinin ü:ıerine 
umumi sevgiyi çekmektir. Do-
ğu illeri adına bizim memleke
timizde de böyle bir harekete 
yol açılmış olmasını derin bir 
memnuniyetle karşılamamak el-

• 
den gelmez. Hatta bunun bü-
tün yurt parçaJarına teşmiJini 

istemek, yurdu tanıtmak için 
kolaylıklar yaratmağı dilemek 
çok yerinde bir talep olur. 

"H ak..k.ı C>cako ğl. -u. , ........................................• 
deiumumiliği bu işe ciddi su-
rette sarılarak Rifabn eşi Mah
mudcnin evinde araştırma yap-
mıştır. 

Tepecikte Yeni mahallede 
oturan Mahmudenin evinde • 
Rifattan gelen dört mektup 
yakalanmıştır. Bu mektuplar 
çok şayanı dikkattır ve hadi
seye temas etmektedir. Bu 
mektuplardan birinde: 

- "Ben burada sefalet ıçın
deyim. Buradaki hapishane 
her zanıan görüşmiye müsaittir. 
Buraya gel, çocuklarımı özle
dim. Onları görmek istiyorum. 
Bir iş bularak çalış. Bana da 
yardımın dokunur.,. deniliyor. 

Mahmudenin ilk mektuba 
verdiği cevap menfidir. 

ikinci mektup ba:ıt hafif teh
ditlerle doludur. Mahmudenin 
Istanbula gelmesi bunda da 
ısrarla te-krar edilmekte ve 
gelmezsen fena olacak, denil
mektedir. 

Mahmude bu mektuba da 
menfi cevap vermiştir. 

Ücüncü mektup ve bunun 
cevcıbı da aşağı yukarı ayni 
mahiyettedir. Son mektup 24 
mayıs tarihlidir ve şu kayıtları 
ihtiva etmektedir : 

- " 26 Mayısta mahkeme
nin huzuruna çıkacağım .. Cadı 
karı .. Sen bu güne kadar sus
tun .• Seni ele vereceğim. Şim-
diye kadar seni ele vermek 
istemedim. Her şeye katlan-
dım.. Ben de seni artık ele 
vermeği kararlaştırdım. 

Muhakemenin bu celsesinde, 
avukat tutmak bahanesiyle cel
seyi talik ettireceğim. Bu fır
sattan istifade eder de gelir-
sen iyi.. Gelmezsen her şeyi 
anlatacağım.. O zaman zorla 
getirilecek sin.. Y aıı yana mu
hakeme edileceğiz ... 

Bu bariz itiraf üzerine Mah
mude yakalanarak sulh mah-
kemesine verilmiş ve dün sulh 
mahkemesince tevkif edilmiştir. 
Vaziyetten istidlal olunduğuna 
göre karı koca, maktul Esmayı 
hadise gecesi evinden çıkar
mışlardır. Bunlardan Mahmude 
Esmanın boynunu bir iple sık
mış, Rifat da başını taşla eze
rek dereye almıştır. Kadm ls-
tanbula gönderilecektir. 

YENl :lSfR -· 

ŞERİR HABERLERİ 
Bu bir suikasddır Karşıyaka Rusyadaki 

Planörlerimiz 
geliyor 

Türkkuıunun yüksek uçuı 
kampındaki haı:ırlıklar1n bittiği 
ve seçilen gençlerin kapma 
gitmelt!rİ emri alakadarlara 
verilmişti. Haber aldığımıza 
göre bu kampa vilayetlerdeki 
planörlerin hepsi de gidecek 
ve orada uçuşlara nezaret ede
ceklerdir. Kamp için Alman
yadan yeniden ~on sistem iki 
planör ısmarlandığı gibi vila
yetlerde bulunan sekiz planör 
de lnönüne götürülecektir. 
Sovyet Rusyada tahsillerini 
bitiren sekiz pilotumuz da ayın 
on ikisinde lnönüne gelerek 
yelken uçuşlarına başlayacak

lardır. 

Bremen' e gönderilen 
,pamuklarda iğneler çıktı 

y ulları yap1lacak 
Burnova ve Karşıyaka ile 

f zmir arasmdaki iki mühim yo
lun çok iyi bir şekilde yapıl
masma ve lzmir - Karşıyaka 
yolunun mezbaha civarmdaki 
kısmının deniz cihetine denizin 
yolu yıpratmasına mani olmak 
maksadıyle ufak duvarlar inşa 
edilmesi vilayetçe takarrür et
miştir. 

Bremen pamuk borsası bu müessif 
hadiseyi alakadarlara bildirdi • 1. 1. 

· ·-·····-· Olgunluk 
imtihanları bitti 
Türkiyenin her tarafında li

selerden mezun olanlardan 
üniversiteye ve yüksek mek· 
teblere girmek istiyenlerin ol
gunluk imtihanları bitmiı ve 
neticeler Maarif vekiletine 

Pamuk mahsulümüzün nefa
setini muhafaza, ambalajların 
temiz ve muntazam yapılması 

hakkında şehrimiz ticaret oda
sının bazı kararlar aldığı ve 
bu kararlara muhalif hareket 
edenlerin odalar kanununun 
beşinci maddesine istinaden ce
zalandırılacakları malamdur. 

Dün Türkofis başkanlığından 
gelen ve alakadarları hayrete 
düşüren bir yazı odayı tekrar 
harekete getirmiştir. 

Bu yazıya göre Bremen pa
muk borsası Berlin Türk tica
ret odasına müracaat ederek 
Augusbergde büyük bir doku
ma fabrikasının Türkiyeden al
dığ pamuk balyeleri içinde 
irili ufaklı demir parçalan, taş
lar, biçaklar, iğneler ve türlü 

kibrit kutuları çıktığını bil
dirmiştir. 

Türk ürünlerini hileli bir hale 
sokarak dış piyasalarda milli 
ticari şeref ve itibarımızla oy-
nıyanlarm şiddetle takip edi
lerek cezalandırılmaları içio 
derhal tahkikat yapılmağa baş· 
lanmışbr. 

Oda bu çirkin vaziyetin önü· 
ne katiyen geçmek için tedbir 
almağa başlamış ve Ege mm-
takası dahilindeki bütün tica
ret odalarına ve alakadarlara 
Beremen Pamuk borsasında 
tahaddüs eden bu hadiseyi bil 
direrek ticari morali ve şere
Emizi haleldar eden bu gibi 
hareketlerden sakınılması lü:ıu
munun göz önünde tutulmasını 
tf'min eden neticeden malumat 
verilmesini istemiştir. 

Meydan hazırlanıyor 

Vilayetten bunun için icap 
eden hazırlıklarm yapılması 

alakadarlara emrolunmuştur. 

Vali Yamanlarda 
Vali Fazlı . Güleç, Belediye 

reisi Dr. Behçet Uz ve Vila
yet S1hhat işleri müdürü Dr. 
Cevdet Şakir Saracoğlu ev
velki gün Yamanlara giderek 
orada bazı tetkikler icra et
mişlerdir. 

•••••••••••• 
Valinin teftişleri 
Vali Fazlı Güleçin teftişte 

bulunmak üzere yarın Ber
gamaya gideceği ve bir gün 
kaldıktan sonra şehrimize dö
neceği haber alınmışhr. 

Tayin gönderilmiştir. Haber alındığına 
göre bu imtihanlardan alınan 
neticeler fazla iyi sayılamaz. 

Söylendiğine göre muvaffak 
olanların nisbeti yüzde yirmi 
beşi geçmemekte imiş .• 

m • • • • • ı ı .. 

Denizli hattı 
intizama girdi 

Viliyet ve belediye nıey
danın tanzimine çalışıyor 

İzmir idhalat gümrüğü Mani
festo memuru Arif İstanbul 
idhalat gümrüğü muayene me
murluğuna tayin olunmuştur. ·-·····-' Tahrir nıiifettişleri 

hakkında 

Son yağan yağmurların hu
sule getirdiği seylaptan dolayı 
lzmir - Denizli arasındaki şi

mendifer hattının bir kısmının 
bozulduğu için Eğirdire giden 
tren yolunun bir yerinde aktM
ma yapmak mecburiyetinde ka· 
hnıyordu. 

Halkapınardaki meydanın si
vil tayyare meydanı olması 
kat'i olarak takarrür etmiıtir. 

Bu mıntakaya tayyarelerin ko
laylıkla inebilmeleri için hen
dekleri doldurma ameliyesi
ne ve arazinin tümseklerinin 
doldurulmasına faaliyetle de
vam edilmektedir. 

f 
Belediye reisi, tanzifat ame

Jelerini tesviye işinde çahşbr
-naktadır. Hava yollan idaresi 
j?erek vilayetin ve gerek·· be
lediyemn bu yardımlarından 
müteşekkir kalmıştır. 

Hatkapınardaki meydan ci
varında, istimlaki icap eden 
yerlerin haritası yapılmış ve 
umumi müdürlükten istimlak 
için istizanda bulunulmuştur.Bu 
yetler derhal istimlak edile
cektir. 

Maliye Vekaletinden defter 
darlığa gelen bir tamimde 
erazi tahrir müşettişlerinin üc
ret ve masraflarını defterdar
hkJardan ve ne suretle alacak
ları bildirilmiştir. 

Bir hadise 
Karşıyakada iskele gazino

sunda Mustafa oğlu sucu Ömer 
gazinonun parmaklıkları üze-

Bozulan kısmın tamiri tama
men bittiği için tren dünden 
itibaren aktarmasız işlemeğe 
başlama ştır. 

.. . ...... . 
Sıcaklar başladı 

Dün sabahtan akşama kadar 
şehrimizde müthiş bir sıcak 
hüküm sürmüştür. Dün öğle 

üzeri kölgede hararet derece-
34 - 35 idi. 

Vali Fazlı Güleçle belediye 
reisi doktor Uz'un bu hususta 
gösterdikleri alaka çok geniştir. 
Vali, nafiadan amele temin et
tiği gibi silindir gibi tesviye 
işini temine yarayacak vasıta
ları da vermiştir. 

Azami on gün içinde saba
nın, tayyare inebilecek bir 
vaziyete geleceği muhakka'ktır. ............. 

rinde oturduğundan gazino 
müsteciri Mustafa oğlu Hasan 
ve garson Şerif Ali tarafından 
dövülmüş ve itilmek suretiyle 
yere düşürülerek başından ya
ralan!J?asına sebebiyet veril
miştir. Gazino sahibile garson 
hakkında tahkikat yapılmak
tadır. 

Vilayetin bu çok şiddetli sı

cakları nazarı dikkate alarak 
memurların çalışma saatlarını 
değiştirmesi muhtemeldir. 

• •• 1 • 'il 

Fuhuşla 
Mücadele komisyonu 
Fuhuş ve fuhuş yüı.ünden 

bulaşan zührevi hastalıklaı la 
mücadele komisyonu dün sıh-
hat müdürlüğünde sıhhat mü
dürü doktor Cevdet Saraçoğ
lunun başkanlığında toplanmış 
ve İcab eden kararlar alın
mıştır. 

TAYYARE 

Yıldırım 
1 ölü 3 yaralı var 

Evelki gün Menemene yağan 
yağmur esnasında düşen yıl
dırımdan bir kişi ölmüş; üç kişi 
varalanmışhr, Yaralılar hasta
neye kaldırılmışlardır . 

lbrahlm geldi 
Şehrimiz emniyet müdürlüğü 

kadrosu birinci komiseri ve 
birinci kısım reis vekili ikeıı 
polis mektebine giden lbrahim 
mektebi bitirerek şehrimize 
gelmiştir. lbrahim ilk münhalda 
merkeı memuru olmak üzere 
merke:ı memur namzedi tayin 
edilmiştir. 

3151 

Bu hafta iki seçme ve nefis filim birden 

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

man yıldı:ılarının iştirakile yapılan yüksek musikili bir şaheser 

2 - Hürriyete Can Feda 
Bütün Fransız komiklerinin iştirak ettikleri Rene Clair'Jn 

büyük komedisi. 
FiYATLAR ıs - 20 - 30 KURUŞTUR 

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

Hergün 16 - 19,30 da Aşkım senindir. 17,35 - 21,15 
Hürriyete Can feda Cumartesi ve pazar günleri 14 de 
Aşkım Senindir filmi ile başlar. 

Sıhhat 
Meclisi toplandı 

Vilayet sıhhat meclisi dün 
öğleden evvel sıhhat müdür
lüğünde ve vali Fazli Güfeçin 
başkanlığında toplanmış ve 
vilayetin sağlık işleri etrafında 
görüşmelerde bulunmuştur. 

Bu toplantıda vilayetin sağlık 
durumu hakkında izahat ve
rilmesini müteakip muhtelif 
işler ve bilhassa Halkapınar 
suyu menbaının temizlıği hak-
kında görüşmelerde bulunulmuş 
ve icap eden kararlar alan
mıştır. 

Filostrat Rusçaya 
çevrildi 

- -
Zühtü gitti 

Kayseri vilayeti Ziraat mü
dürlüğüne tayin edilen vilaye
timiz Ziraat müdürü Zühtü 

Baysal dün Kayseriye gitmiş 
ve arkadaşları tarafıodan uğur-
lanmıştır. · 

,.. aft ......... . 

izne lüzum yok 
iktisat Vekaletinden alaka

darlara gelen bir emirde Tür
kiye - Çekoslovakya klering 
anlaşması mucibince yapılacak 
hususi takas mukaveleleri için 
izin almağa lüzum olmadığı bil
dirilmiştir. Meşhur eski Yunan edebi

yat adamı Filostratın " Manza-
ralar .. eseri rusçaya çevril- Kaza 
miştir ve yakında neşroluna- Güzelyalı tramvay cadd~sin-
caktır. Malüm olduğu üzere de kahveci Veli oğlu Halile 
Filostratın bu eseri eski Elen idare ettiği arabayı çarptırarak 
sanatı hakkında zamanımıza ka- sağ bacağından yaralanmasma 
dar saklanabilmiş nadir ve kıy· sebebiyet veren Haşim oğlu 
mettar eserlerdendir. Osman yakalanmıştır. 

1 ~ 

Kurum rna~eni sa~iplerine 
xuzdi ~ırk sekizden fazla kuromu ihtiva eden cevhere 

mahk 0 an dar ,veya madeni de olupta işletmek istiyenlerin 
matb.~~.mızt f .; H ,. işaretite ve mektupla müracaat etmeleri 
ve butun 8 81 atı vermeleri reca edilir 1-5 S 2 111 

~ . 
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9 remmuz ·--~ö 

Zabıta haberleri: 
Lazımmış 

Alsancakta Gayret sokağın
da 13 numa-ralı evde oturan 
Vasıf oğlu Cemalin 3 aydan
beri bo~ ve kapa l ı bulunan 
evinden 55 metre kadar kur-

' 
şun boru çalındığı iddia olun· 
muştur. 

Kıskançhk mı? 
Karşıyakada Banka soka

ğında oturan Ahmedoğlu Is
mail komşusu Kerime adındaki 
kadınla gazinoya giderlerken 
evvelce bu kadınla alakadar 
bulunan kürekçi Halil önlerine 
geçmiş ve lsmaıli demirle ba-
şından yara!ıyarak lrnççmışt..ır. 

B çak araşllrmaı;ı 

Dün gece zabıtaca Kemerde 
yapılan silah araştırmasında 
lzmirli Hüseyin oğlu Rıfkı ile 
Yusuf oğlu Kazımın Üzerlerin
de birer biçak, lbrahim oğ!u 
Ilyasta ve Karşıyakada Abmed 
Kemalin Üzerlerinde de birer 
kama bulunarak alınmıştır. 

Az para değU 
Maltızlarda eski su şirketi 

binasında oturan liman işlerin
de giimrük anbı:tr memuru 
Mehmed oğlu Salih yatmak 
üzere odasına gidip soyunmuş 
ve sabahleyn kalkınca çaketi-
nin cebinde bulunan elli lira 
parası ile iki tayyare biletinin 
çalındığını anlamıştır. Salih za· 
bıtaya müracaat ederek şika-
yette bulumustur. 

Az para değil 
Glen tütün kumpanyası 

önünde Kazım kızı 13 yaşın
daki Sabihanın entarisinin dış 
cebinden üç lira parasını çalan 
lsak oğlu Yako Eskinazi ya
kalanmıştır. 

Sarhoşldk 

Çukurceşmed~ yüzbaşı Ha· 
sanağa sokağında oturan Kay· 
serli lbrahim oğlu Mehmed 
fazla sarhoş olarak sokak or
tasında nara atmağa başlamış 
ve bazı evlerin de bahçelerine 
taş atbğmdan yakalanmıştır. 

Hırsızllk 

Bozyakada Kavakhpınar cad· 
desinde oturan Ramazan oğlu 
Mehmed evde bulunmadığı bir 
s:rada açık bıraktığı pencere
den evine hırsız girmiş ve bazı 
eşyasını çalmıştır. 

Yı ralanma 
Hacı Ali efendi caddesinde 

oturan Aziz oğlu Tevfik ile 
karısı Seher kavga etmişler, 
Tevfik, Seheri taşla başmdan 
hafif surette yaralamış ve 
yakalanmıştır. 

Ayıp ,ay 
lzmirli Kamil oğJu Reşad, 

dostu Mehmet kızı Pakize ile 
birlikte bir araba ile eski mah
keme önünden geçerlerken 
sabıkalılardan Laz lbrahim ve 
arkadaşı Ali arabayı durdur
tarak kadım almak istemişler 

ve Reşada tokatla vurmuşlard2r. 
Reşad mümanaat etmiş, Ali 

ile lbrahim bunuri üzerine elle
rini bellerine götürerek kendi
sini ölümJe tehdit etmişlardir. 

Zabıtaca ikisi de yakalanmışhr. 

•• 
Olüm 

lzmir saylavı Benal N. 
Arımanın anası ve Adana 
~iraat mektebi ve pamuk 
istasyonu direktörü Rahmi 
Behcet ve madenci Salih 

Sarım ve Singe:r kumpan· 
yası müfettişi Neşet Arıma

nın kayın anaları ve mer· 
hum avukat Tevfik Nevza
dın refikası Bayan Cemile 
Nevzat bir müddettir duçar 
olduğu hastalıktan kortula-

mıyarak vefat etmiş ve ce
nazesi dün Güzelyalıdaki 

evinden birçok akraba ve 

dostları tarafından ka1dırı· 
larak asri kabristanda 
defnedilmiştir. Merhumeye 
Allahın rahmetini diler ve 
ailesine de taziyet beyan 
ederiz. 

• 
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Türk Son ~elgr~~ Haberleri 
ALMANYA CEVAPTA 
NEDEN GEÇ KALMIŞ 

• ••••••••••••••••••••••• 
- Baş tarafı I inci sahi/ede -

lece vakit kazanmak niyetin
dedir. Bunu herkes biliyor. Bu 
istihkamların yapılması bitince 
- ve bu da pek geç kalmıya
caktır - Almanya İngiliz sual 
listesine cevabını verecek, fa
kat "Gayri askeri,, ınıntakada 
istihkam yapılmaması madde· 
sini sükutla geçiştirecektir. ln
giltere bu mesele üzerinde yeni
den birşey soracak olursaAlman· 
ya bu sefer, Ren mıntakasında 
istihkamların esasen mevcut 
olduğunu ve bu müdafaa ter
tibatının hatır için yıkılamıya
cağını bildirecektir. 

Delegasyonu hü
kumetten tali

mat istedi 
-Baş tarafı I na savfada
Paris, 8 (Ö.R)-Temps,. ga

zetesi boğazlar konferansına 
tahsis ettiği başmakalesinde 
diyor ki ; 

Konferansın mesaisi bir si
yaset ve prensip karışıklığı 
göstermektedir. Bir taraftan 
ltalyanın gıyabında müzakere 
devam ederken bu gaybubet 
ciddi bir huzursuzluk uyandır
makta iken diğer taraftan tez
lerin muhalefeti de her nokta
da muhtelif alakadar devlet· 
)erin kendilerine mahsus siyasi 
kaygularının prensib ve esas 
meselelerine takaddüm ettiğini 
göstermektedir. 

Rusya kendi emniyeti kay
gusiyle Karadenizin kapalı bir 
deniz haline geçtiğini ırörmek 
isterken boğazların kendi de
niz kuvvetlerinin seyrüseferine 
açık kalmasını istemekte, diğer 
taraftan lngıltere ise boğazlar 
kapısını mümkün olduğu kadar 
açık tutmağa temayül etmek
tedir. Bu · şerait dahilinde 
Montröde vaziyet yeni de
ğildir. Umumi harptan evvel 
boğazlar meselesi ayni ihtilaf
ların tesiri altında idi. Bu va
ziyet içinde Montrö konferansı 
karşılıklı tezleri samimi olarak 
telife muvaffak olursa çok bü
yük bir meziyet göstermiş ola
cakhr. 

lngiliz - Mısır 
konuşmaları 

Kahire, 8 ( A.A ) - Hüku
met 1930 senesinde Sudan me
selesine dair lngiltere ile ce
reyan edih akamete uğramış 

olan müzakerat hakkında bir 
yeşil kitab neıretmiştir. M•sır 
siyasi mahafili hilen askeri 
mesaile dair müsaid bir tarzda 
cereyan etmekte bulunan mü
zakereler neticelendiği takdirde 
lngiltere hükumetinin Sudan 
işleTinde Mısıra karşı geniş 

müsaadatta bulunacağını um
maktadırlar. 

Çiçerin öldü 
Moskova, 8 (A.A) - Sabık 

dışişleri halk komiseri Georgi 
Çiçerin uzun süren ağır bir 
hastalıktan sonra bugün Mos
kovada 64 yaşında vefat o::t
miştir. 

ispanyada 
Madrid, 8 ( Ö.R ) - Hüku

met tali tahsilde papas mek
tebleri yerine laik mektebler 
ikamesi için 11 milyon pezeta
lık bir kredi istiyecektir. 

Madrid, 8 (Ö.R) - Kanarga 
adaları belediyeleri bu adaların 
muhtariyeti lehinde bir nümayiş 
yapmışlardır. 

Bizim Boğazlar 
ltalyanın hattı hareketi ne olursa 

olsun; 
tahkime 

Türkiye Boğazları 
salahiyettar olacaktır 

Monlrö, 8 (A.A)-Muhtelif delege heyetlerine 
mensup şahsiyetler ltalyanın Boğazlar konfe
ransına iştirakten imtina etmesi ve bu hususta 
ileri sürdüğü deliller hakkında şiddetli tefsiratta 
bulunmaktadırlar. Italyanın beynelmilt"l teşriki 
mesaisine tekrar başlamak için gittikçe daha 
geniş talepleri ileri sürmesinden ve Akden.iz an
laşmalarının feshini istedikten sonra mılletler 

cemiyalinde ıslahat istemesinden korkuluyor. 
Ayni mahfiller konferansın ltalyanın istinki

fına rağmen işine devam edeceğini ve ltalya 

ha~iç kal.ırak bir mukavele imza edeceğini 
kaydetmektedirler 

Türkiye, ltalyanın hattı hareketi ne olursa 
olsun boğazları tahkime salahiyettar olacaktır. 

3 Italyan tayyaresi 
Habeş çeteleri tarafından imha 

edildi. Pilotlar öldürüldü. 
Roma, 8 (Ö.R) - Habeşistanda üç ltalyan Biraz sonra tayyareler, eski muntazam Habeş 

tayyaresi "Haydutlar,, tarafından imha edilmiştir. ordusuna mensub bir "Haydud çetesi,, tarafından 
Bu hususta şu tebliğ neşredilmiştir: hücuma uğramışlardır. Tayyarelerin rakipleri 

kendilerini cesaretle müdafaa etmiş iseler de 
26 Haziranda üç tayyare mühim bir istikşaf adet fazlalıg"ı karşısında ezilmişlerdir. Yalnız 

hareketinde bulunmak üzere Adis-Abebadan papaz kurtularak 5 Temmuzda hükumeti hidi-
hareket etmişlerdi. Bu makineler Likamki mev- seden haberdar edebilmiştir. 
kiine normal şekilde inmişler ve halk tarafından HeıLen birçok tayyare filoları Adis· Abebadan 
samimiyetle karşılanmışlardı. Tayyarelarde bir hareket ederek hadisenin vukua geldiği mıntaka 
tayyare generalı, bir erkanı harp albayı, bir üzerinde ve "Haydudların,, sığındıkları yerler 
binbaıı, bir mühendis ve bir rahip bulnuyordu. üzerinde tedip bombardımanları yapmışlardır. 
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Montröde dünkü heyecanlı celse 

Sovyet talepleri kabul edilmezse 
Rusya konferanstan çekilecek mi? 

- BaştaraJı I inci eayfada -
lstanbul a (Yeni Asır - Telefonla) -

Ba,bakan ismet lnönU sabah treniyle 
'ehrlmlze gelmiş; General Sallh'le 
birlikte ATATURK'e mUIAkl olmuştur. 

lstanbul, 8 (Yeni Asır)- Montröden Lildirili
yor: 

Montröde büyük ve heyecanlı gün ... Konfe
rans sabah, kat'i değilse de son derece mühim 
bir umumi celse akdetmiştir. Bu celsede, harb 
halinde harb gemilerinin boğazlardan serbest 
geçidi veya boğazların kapanması meselesi üze
rinde lngiliz ve Sovyet tezleri birbirile karşılaş
mıştır. 

Bugün lngiliz delegasyonu 22 nci madde 
hakkında yeni bir metn teklif etmiştir. Bu metn 
geciş serbestisi esasını teyid etmekle beraber, 
Türkiyenin kendi emniyetini teklükede gördü
ğü taktirde muharip devletlere ait harp gemile
rinin geçmesini menedebileceğini bildirmektedir. 
Ancak bu memnuiyetin bütün muhariplere ay
niyle şamil olması meşruttur. 

Sovyet delegasyonu bir tadil teklifinde bulun
muştur. Bu tez lngiliz tezine taban tabana 
zıddır. Buna göre, Milletler cemiyeti konseyinin 
bir kararına göre hareket eden muhariplerin 
geçiş hakkından istifade etmeleri istenilmek-

tedir. hıgiliz delegasyonu ise istisnasız bütün 
muhariplere ayni muamelenin tatbiki noktasında 
ısrar etmiştir. Litvinof, Pol Bonkur ve Politis 
Sovyet teklifindeki fark gözetme kaydını müda
faa etmişlerdir. Yani Milletler cemiyeti azası olan 
devletlerin, Karadenize sahildar olmasalar bile, ya 
pakta göre, yahud mıntaka paktlarına göre 
mevcud yardım taahhüdlerinin gözönünde tu
tulmasını istemişlerdir. 

Başlıca alakadar bazı delegasyonlar arasında 
başgösteren bu ihtilaf üzerine Türkiye, lngil
tere ve Japonya delegeleri meselenin talikini 
istemişlerdir. Konferans 16 ncı madde hakkın
daki kararını talik etmiştir. Yarın sabah yeni 
bir celse yapacaktır. 

Bu müddet zarfında delegeler arasında hu
susi muhavereler olacaktır. Fransız delegesi 
Paul Boncour vaziyet h;,kkında lngiliz ve Sov
yet delegeleriyle görüşmüştür. 

Yeni Asır - Parls radyosu dUn ge
ce şu haberi vermiştir: 

Paris, 8 ( Radyo ) - Son saatte alınan bir 
habere göre, Sovyet delegasyonu başkanı Lit
vinof, Montrö konferansında Rusyanın esas 
müddeiyatı hakkında tavizat yapılmak isten
mezse konferanstan çekilmek için Moskovadan 
kat'i talimat aldığını bildirmiştir. ,, _____________________________ , 

kaç saat içinde, herşeye rağ
ıiıen zavallı insan ıstırabına 
asalet veren zenginliğin ve 
lüksün ehemmiyetini anlam)ştı. 

ler geçiren bir şahsiyetin ra
hatlığını duyuyordu. SAFI AŞK 

- 47 - TUrkçeye çeviren : R. B 

Sonra kapı nihayet kapandı. 
Oyuk yolda yalnız kalan deli
kanlı, ıukasından koşan ümit
sizlikten kaçmak İsler gibi koş
mağa koyuldu. Göğsünün bo
şanmak istiyen hıçkırıklarla, 

başı kalkık, yarı aydınlıkta yal
nız başına koşuyordu. Sıkı sı· 

kıya sarmaşan dallar arasından 
yırtılmış bulutların başı üzerin
den ~eçtiğini gördü. Ve gece 
içinde sa.ı.detinin parçalandı
ğını sarih ve korkunç bir şe
kilde hissetti. 

Paris karnavalı 
Emmanüel annı-sinin yanına 

gelirken ilk hissinin hoşa gidi
ci bir his olmasına hayret etti. 

Üçüncü mevki bir vagonda 
saatlarca seyahat no::ticesinde, 

" 

luktan sarhoş olmuş, seyahat 
sarsıntısından şaşalamış gibiydi. 
Pariste kalacağı müddet için 
elinde olan az parayı tasarruf 
maksadiyle bu mevkie katlan
mıştı. Şimdi bir fakirden başka 
birşey olmadığını çok iyi bi
liyordu! 

Bütün bu seyahat esnasında 
Löranstan ayrılmaktan müte
vellid ümidsizliğe şimdiye ka
dar tanımadığı temaslardan 
ileri gelen küçüklük ve sıkıntı 
katılmıştı. O, Paris züppeliği
nin eski şımarık çocuğu, bu 
kirli sıra üzerinde, fana kokan 
şüpheli yabancılarla yanyana 
oturmaktan kendini sukut et
miş gibi duruyordu. Kederleri
ni bukadar acınacak beşiklerde 

i!'a alısmamıstı. Bu bir 

işte şimdi, garın insan kala
balığından çıkıp ta eski püskü 
bir arabadan atlarken aile ko
nağının kapısında annesının 
veya kız kardeşlerinin istihzalı 
çehreleriyle değil. fakat evin 
emekli uşağının hürmetkar te
bessümiyle karşılaşmıştı. 

Hanımlar ancak saat sekize 
doğru döneceklerdi, fakat Vik
tor M. Emmanüelin odasını ve 
banyosunu hazır etmişti. 

Delikanlı bir fıçı içinde 
bir sene aldığı banyolardan 
sonra, radyatörlerin ılıklaştır
dıkları tuvalet kabinesine ka
vuşmaktan çocukça bir sevinç 
duydu. Banyosu içinde zevkle 
yorgunluğunu aldı, duş yaptı. 
traş oldu, tırnaklarını kesti, ye
mek için Smokinini giydi. Bü
tün benliğinde çamurlu bir 
çift çizmeden kurtularak aya
qına inek ı:ora.olar ve iskarolıı-

Bu hisler ona o kadar tatlı
lık verdi ki annesine ve öveği 
kız kardeşlerine karşı, yemek 
masasına geçecekleri sırada, 
adeta sevimli bir tavır aldı. 

lştiha ile yemek yedi, iyi 
ikram görmek zevkini gizliden 
gizliye tath ve Paristeki ika
metinin ilk önce korktuğu ka
dar ağır olmıyacağını nihayet 
kendi kendine itiraf etti. 

Yemek esnasında o Lörans
tan bahsetmekten sakındı. Ka
dınlar da ismini ağızlarına al
madılar. Parise iş için geldi
ğini pek izaha girişmeksizin 
söylemişti. Onlar, sütçü kadın 
İçin kaprisinin bittiğini ve ar
tık buraya döndüğ'ıinü belki de 
zannetmişlerdi. Fakat a!.şam 

delikanlı odasına kapanınca 
işte Lörans'a uzun bir mektub 
yazıyor. Bunda şefkati ve ar· 
zusu taşıh kabarmaktadır. Yal
nız, muvasalat intibalarını an
latnııyor; zira Lörans onları 

lngiliz 
Kabinesi toplandı 

Sil Növil Çember/ayn 

Londra, 8 (Ö.R) - Kabine
nin mutad olarak çarşamba sa
bahı yapılan haftalık içtimaı 
Maliye nazırı Sir Neville Cham
berlainin intihab dairesinde 
yapılan bir yüzyıl merasimine 
iştirakini temin için yarından 

sonraya talik edilmiştir. 

Edenin istirahatta bulunması 
hasebiyle Hariciye nezaretini 
vekaleten idare eden Lord 
Halfaks bu sabah B. Baldvinle 
görüşmüştür. Bu müzakere ha
rici meselelerin umumi vaziyeti 
üzerinde cereyan etmiştir. 

Şarki Afrikada 
Napoli, 8 (A.A) - Dün 700 

mülkiye memuru doğu Afri
kasına hareket etmiştir. 

"Oeuvre,, gazetesi aynı mes
eleyi gözden geçiren Bn. Ge
nevieve Tabous, Dantzig hak
kında bir Alman - Leh anlaş
masının muhakkak mevcut ol
duğunu kaydediyor. Almanya 
serbest şehri kendi idaresine 
bağlamak hakkını elde etmekle 
Lehistanı mühim bir ihracat 
iskelesinden mahrum edecek
tir. Buna karşılık olmak üzere 
Lehistan şimdilik bizce maliım 
olmıyan bazı tavizat elde et
miştir. 

Bn. Tabouis Milletler cemi· 
yetine bu işe pek fazla karış· 
mamasını, şerefini ve beynel
milel kanunu muhafaza ederek 
işin içinden sıyrılmasını ve iki 
alakadar memleketi, Lehistanla 
Almanyayı başbaşa bırakmasını 

tavsiye ediyor. Hakikatte Dant
ziğin nasyonal-sosyalist idaresi 
altına geçmesinden en ziyade 
zarar görecek Lehistandır. Ma
dem ki Lehistan bunu kabul 
ediyor, bütün mesuliyeti üzerine 
alıyor demektir. 

Filistin fevkalade komiseri 

Arap halkına sükunet 
tavsiye ediyor 

Kudüs 8 ( A.A. ) - Yüksek komiser dün akşam Filistin 
halkına hitaben radyo ile yeni bir beyanname neşretmi§tir. Bu 
beyannamede tedhiş hareketlerinin yakında tamamiyle bastırı
lacağı ve icabı takdirinde askeri kuvvetlerin çoğaltılacağı bil· 
dirilmekte: idi. 

Yüksek komiserlik beyannamede askeri kuvvetlere karşı ge· 
linmemesini ehemmiyetle tavsiye etmiştir. 

ihtilalciler, fakir halkın şimdi içinde bulunduğu müşkül vazi
yetten mes'ul tutulmaktadır. 

Devlet varidatı azalmış olduğundan yeni vergiler alınması 
tasarlanmaktadır. Fakat bu verg:lerin halkın yaşayış seviyesi 
üzerinde menfi tesirler yapacağı da muhakkak addolumaktadır. 

Yüksek komiserlik kargaşalıklar bittikten sonra b r lngiliz 
tahkik komisyonunun Filistine geleceğini bildirmektedir. 

Muğla yolunda otomobil kazası 

Bir ölü, birkaç yaralı var 
Muğla (Hususı) - Dün akşam Aydıodan şehrimize gelmekte 

olan Muğla - Aydın posta otomobili bir virajda direksiyon kı
ramıyarak 35 metre yüksekten bir dereye yuvarlanmıştır. 

Kaza pek ani ve feci olmuş; yolculardan bir kişi ölmüş, hi.rk.aç 
yolcn da ağır ve hafif surette yarlanmışlardır, Kazanın şehrımız
de uyandırdığı teessür çok derindir. 

anlayamıyacaktır. 
Ertesi gün sabah erkenden 

koşularına başladı. Yapılacak 
en mühim ilk iş yeni gazete
nin sahibi Erhaymı görmekti. 
Tavsiye mektubu ile gitmek 
hoşuna gitmiyordu. Giriştiği 

mücadeleyi yalnız başına ka
zanmak istiyordu ve ailesine, 
beslediği tasavvurlardan bahis 
bile etmemişti. 

Madam Landlen sabah için 
kiiçük otomobili oğluna bıraktı. 
Koyu mavi mindere arkasını 

dayıyarak Emmanüel ilkbahar 
Par<s: n kasırgasını seyretti. 
Bulv&rların çınarları şanzelize
nin kestane ağaçları, asfalt 
içine gömülmüş köklerile, apan
sız ayrıldığı hakiki ilkbahar 
için ona iç çektirdi. Löransı 
kendi yanında tahayyül etti. 
Fakat köylü elbiselerin, tahta 
boşlar içindeki yün şusunlarını 
düşünerek sıkıldı. Şimdi göz
lerinin altındaki hayattan kır 
bayatını ne derin bir uçurum 
avırıyordul Müstakbel karısın• 

Parise hiç getirmemek için ver
diği karara memnun oldu ve bun 
dan dolayı bu cehennem içinde 
yalnız olmaktan bir nevi sevinç 
duydu. Zira ötede beyaz elma 
ağaçları arasında, sade ve ya
kıcı nişanlısı onu bekliyordu. 
Sonra fikri acele sarahatler 
üzerinde toplandı. Birazdan 
M. Eerhaym ile yapacağı mu
havereyi zihninde hazırladı. Şu 
halde birkaç dakikaya kadar 
sayahatının, sürgün hayatının 

başlıca gayesine vasıl olacaktı. 
Direktörün dairesine tekad

düm eden modern salonun 
birinde yerleştiği zaman etraf
taki teklif tekellüf onu döndür
dü, Olgunluk imtihanı geçire
cek fena bir talebe gibi ken· 
dini küçük ve betbaht buldu. 

Bir türlü açılmıyan kapının 
arkasında, tanımadığı kimseler 
arasında, onlar gibi manasız 
mecmuaların sahifelerini çevir
mekle geçen bir intizar uzayıh 
gidiyordu. Birer birer, nöbet 

- Bilmedi -



Sahife• 

Dallardan sesler: 
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Gümleyen leks 
Gazeteler yazdı : 
Bir yahudi gazeteci; Uluslar kurumunun bir içtimamda loca

sın 'a oturub dururken kafasına bir kurşun sıkılarak öbür dün
yaya gönderilmiş. 

Cebinden çıkan mektuplara bakılırsa maksadı ırkdaşlarımn 
Almanyada çektikleri ezayı, gördükleri cafayı protosto etmek 
imiş. Nazan dikkati celb usulünün bu tarzını da yeni işitiyoruz. 
Bereket versin ucunda tatlı cana kıyılmak var. Yoksa -mubakkak
moda olur giderdi. 

Azasından bir devlet dünya haritasından silinib giderken; 
muahedelerin hükümleri hiçe sayılırken derlenip top:anıp bir 
türlü harekete gelemiyen cemiyeti tek bir kurşun sesiyle uyan
dırabileceğini zannedecek kadar aklını kaybetmiş olan adamlar
dan ahmaklıktan başka ne beklenir 1 

insan yalnız parasına değil; canına da kıyılacağı zaman -mu
hakkak- daha evvel aklına kıyıyor. Yoksa hayattan ne kadar 
bezmiş olursa olsun aklı başında iken iş becerilemiyor. 

ilk mektep sıralarında okuduğumuz bir ihtiyar oduncunun 
manzum hikayesi meşhurdur: 

Zavallı adamcağız hergün sırhnda odun taşımak yüzünden 
dünyadan bıkmış. Hir gün sırbndaki odun yükünü bir taşın 
üzerine koyup dinlenirken: 

- Allahım arhk yetişir, şu azrailini gönder de canımı alsın. 
Demiş. Bir müddet sonra azrail karşısına dikilmiş: 
- işte geldim. 
Deyince oduncuda şafak atmış. Hemen: 
- Şu yükü sırtıma koymak için yardımını istemiştim. 
Cevabını vermiş. 

Gazeteci (Leks) in hiçbir şeye yaramıyan, akla uygun tek 
tarafı bulunmıyan ölümünün; yarım saat için içtimaın intizamını 
selbetmiş olması kimbilir kaç kişiyi kızdırd.rmıştır. 

ipe sapa geJmiyen bu hareket; hiç şüphesiz ruhi bir maluliyetin, 
irsi bir bozukluğun mahsulüdür. Kendisinin acınacak bir tarafı 
varsa o da tabiabn sakat yaratmış tiplerinden biri olmasıdır. 

~u..ra.1: Çın.ar 
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Muaddel maddeler 
lngiliz projesinde değişen maddeleri 

• aynen verıyoruz •. 
Montrö 8 (A.A) - lngiJiz 

delege heyeti kendi projesinde 
bazı tadilat yapmıştır. 

Madde 10 - Boğazlardan 
geçecek harb gemileri ve mu
avin s;temiler için onbeş gün 
evvel Türk hükumetine diplo
matik tarik ile haber verile
cektir. Bu ihbarda gemi· 
lerin gidecekleri yer, isim, 
tip, adetleri ve boğazlara 

gırıı tarihi gösteriJecektir. 
f;ğer bu tarih değiştirile· 
cek olursa yeni giriş tarihi üç 
gün evvelden bildirilecektir. 
Boğazlardan geçiş ilk ihbar 
tarihinden itibare 20 gün zar
fında vukubulacaktır. Bu dev
renin inkizasından sonra onbeş 
günlük yeni bir preavis veril-
mesi lazımdır. Geçiş esnasında 
kuvvei bahriye kumandanı te
vakkuf etmek mecburiyetinde 
kalmaksızın Çanakkale ve ls
tanbul boğazı medhalindeki 
bir işaret istasyonuna emri al
tında bulunan kuvvetin hakiki 
teşekkülü ile bu kuvvete aid 
bütün mütemmim malümah 
biJdi recektir. 

Madde 11 - Herhangi bir 
zamanda Boğazlarda transit 
halinde bulunabilecek olan bü
tün ecnebi bahri kuvvetlerin 
azami tonajı yekunu geçiş es-
e::= 

nasında fili hizmette bulunan 
Türk filosu tonaj yekununun 
nısfını tecavüz etmiyecek ve
yahud fili hizmette bulunan 
Türk filosu tonajının yarıs\ on 
beş bin tonu bulmadığı tak
dirde mezkür azami tonaj ye-
kunu 15 bin tonu geçmiyecek
tir. Mamafi işbu maddenin 
yukariki bendinden istihdaf 
edilen kuvvetler 9 sefineden 
fazla ihtiva edemezler. 

Karadeoiıde sahili olan veya 
olmıyan devletlere mensup 
olup 14 üncü madde ahkAmı 
mucibince boğazlar dahilindeki 
bir Türk limanını ziyaret eden 
gemiler bu tonaja dahil olmı
yacakbr, .......... 

Starhemberg 
Mussolini ile gÖrÜ§'tÜ 
Viyana 8 ( Ô. R) - Avus

turya milis başkanı Budapeşte
ye hareket etmiştir. Macar 
başbakanı General Gömböş ve 
dış işleri bakam De Kanıya 
ile görüşecektir. Bir rivayete 
göre V encdikte bulunmakta 
olan eski Vis Şansölye Prens 
Starhemberg yakında Musso
Jini ile görüşccekt r. 

··············~ ---····························· M'llA R 
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ayni saniyf de göz yaşları it ullanarak, erkeğine 
bile bir vefa yen ini eder 

- Bir gün gelir de evlen
miye karar verirsem, her halde 
bana sahip olmak istiyen erke
ğin yaşı kırkı aşmış bir insan 
olmasına dikkat edeceğ m. 
Böyle bir erkek, nihayet yuvam 
için namuskar bir erkek ola
cak. Ve ben, gönül ıstu abı 
içinde çırpındığım zam:m, her 
halde yeni bir blüz yaptırmak 
istiyeceğime ı.abip olarak en 
maddi hislerime hitab etmek 
iııtivecek. Bu da bir kendi 

.... .. 

kendine avunma değil midir? 
Küçüğümiin bu içten gelen 

feragatlı sözlerine inanmak için 
neler feda etmiye razı olmaz
dını. Kadın doğru söyler mi 
Sabiha .. Benim nazarımda ka
dın, bir hayalJer ve yalanlar 
alemidir. Onu hakikat kadar 
kuvvetle rahatsız eden bir şey 
olamaz. Kalbi zerre kadar tit
remeden aldatır ve aynı sani
yede kendisine alaka bağlıyan 
erkeğe göz yaflannı kullana-

tENI ASlit' 

f al Piyasa durumu 
• 

ğday fiyatlarında hafif gerileme vardır. Pala-
mut piya ası sağlam arpa piyasası durgundur 

M* M**f ** 

Alakadarlar genel bakımdan fiyatları normal görmektedir 
Jzmir Ticaret ve Zahire bor- neşriyatımı2da arzeylediğimiz Hazır mal fiatlan 4,375 va- 50 balyeden ibaret bir vadeli 

sası tarafından neşredilmekte gibi iç Anadolu mallarının ele deliler ise 4,4375 kuruştur. şabş muamelesi olmuştu. Ge-
olan gündelik satış listelerin- geçmek üzere olmasından ileri Bundan bir hafta evel 304 çen senenin bu haftasında ise 
den yapbğımız icmale göre tahmin ediliyor. Fiatların bu çuvalı 4,375 kuruştan hazır ve borsada pamuk üzerine iş ol-
1-7-936 tarihinden 7-7-936 ta- vaziyeti karşısında ise ellerin- 485 çuvalı 4,5 kuruştan vadeli mamıştı. 
rihine kadarki son bir hafta de kafi mıktarda mal bulunan olmak üzere ceman 789 çuval Pamuk piyasası son hafta 
içinde borsada satılmış olan un fabrikacılara mübayea bu· bakla satılmış ve geçen sene içinde de geçen haftaki duru-
muhtelif maddelerin haftalık susunda ağır davranmakta- temmuzunun ilk haftası içinde mu olduğu gibi saklamış fi-
satış mikdarları ile hafta için- dırlar. 4327 çuval bakla alış verişi yatlar ve değişiklik olmamışhr. 
deki asgari ve azami fiyatla- Mamafih Ziraat Bankasının olmuştur. Bu miktarın da 2871 Piyasada halan alıcı varsa da 
rı aşağıda gösterilmiştir: geçen sene olduğu gibi muh- çuvalı hazır mal olarak kilosu istokların günden güne azal• 

Satılan ticaret eşyasının: telif mıntakalardan ve müs- 4,25 - 4,375 kuruş arasında sa- makta olması karşısında vaki 
Cinsi mikdarı haftalık fiyatı tahsil elinden mal mübayea tılmış ve 1456 çuvalı vadeli olacak kuvvetli bir teleb~n fi-

Çu. asgari azami edeceği cihetle istihsal edile- kaydile 4,375 kuruş fiatla mu- yatlar üzerinde müessir olaca-
Buğday muh. 3826 4.75 6.75 cek yeni rekolte fiatlerinin amele gördüğü anlaşılmıştır. ğına mebni satıcılarda aşikar 
Arpa 186 4.50 3.50 bugünkü derecesini kaybetmi- Bakla piyasası son hafta için- bir teenni görülmektedir. Mev-
Bakla 578 4.375 4.4365 yeceği muhakkak olarak gö- de de geçen haftaki durumu- cat pamuk istokunun bugünkü 
Yulaf 31 3.75 3.75 rülüyor. nu olduğu saklamış gibidir. fiyatlarla eldeo ÇJkarılması şim-
Susam 50 21 21 Alakadarlar noktai nazarın- Hazır mallarda fiat geçen haf- diJik mümkü gibi görülüyor. 
Mercimek 10 8.50 8.50 dan buğday piyasası bugün takinin aynı vadeHlerde ise az 7-7-936 tarihinde pamuk fi-
Pamuk (balye 546 40. 43.50 için normal telakki o!unuyor. bir miktarda geridir. Muamele atleri 43·43.5 kuruş arasında 
Palamut (ken. 494 600 700 Arpa yekunu da geçen haftaki de- kapanmıştır. 
Z.yağı (kilo 9224 38. 40.50 recesine vasıl olamamı,tır. Palamut Siyah üzüm (ç. 80 6. 6. Hafta zarfında bor~ada sa- Piyasada yaptığımız tahki· 
Çekirdeksiz 1074 7. 11.50 hldığmı yukarıda işaretlediği- kat neticesinden anladığımıza 

Hafta içinde borsada yapıl- miz 186 çuval arpa kamileo göre bakla piyasası mevsim 
mış olan satışları toptan ola- yerli malı olub kilosu 3.5 ku- başındanberi ayni seyri takip 
rak bu suretle kaydedildikten- ruş fiatle muamele görmüştür. etmekte ve işler ilerilememek-
sonra işbu eşyanın nevi itiba- Bundan bir hafta evvel bor· tedır. ihracat evlerinin kuvvetli 
riyle satış mıktarlariyle hafta sada kilosu 3.5-4.25 kuruştan mübayeata girişmemesi ve iş-
içindeki fiat dalgalanışları aşa- 300 çuval Uşak malı arpa sa· lerin spekülasyon ve dahili 
ğına ayrı ayrı arzediliyor ve tılmış ve ayrı olarak Uşak malı işlere münhasır kalması bakla 
piyasa vaziyetleri hakkında ala- çakır nevinden 40 çuval mal biyasasında şu sıralarda görül-
kadarları nezdinde yaptığımız da 3.75 kuruştan alınmıştır. mesi kap eden faaliyetin husul 
tahkikattan edindiğimiz malO- Bir sene evvelki bu hafta için- bulmamasını intaç eylemekte-
matı da ilave eyliyoruz: de 969 çuval yerli arpanın dir. Bu halin ecnebi müstehlik 

B v d 3-3.25 kuruş arasında fia Herle piyasalardan teklif edilmekte 
u g ay satıldığı görülmüştür. olan fiyatların ihracatçılanmızla 

Hafta zarfında borsada satıl· Arpa işleri mevsimi gelmiş gayri müsait görülmesinden 
dığını yukarıda ve bir kalemde olmasına rağmen piyasaya kuv- ileri geldiği fikrini uyandır-
gösterdiğimiz buğdayların nevi vetli bir durgunluk hakim gibi- maktadır. 
itibariyle satılan mıktarları ile dir. ihracat evleri tarafından Şimdilik piyasada durgunluk 
keza nevi üzerinden asgari ve lzmir piyasasmdan henüz mal meycut olup kuvvetli sahcıla-
azami fiatleri berveçhi atidir: mübayeasıoa başlanmamıştır. nn piyasaya hakim olmak pi· 

Fiatı Son hafta arpa işleri hemen yasaya kuvvetli partiler arzey-
Nevi Çuval asgari azami hemen mahalli ihtiyaçlar için lememekte oldukları anlaşıl-
Uşak malları perakendeciler tarafından ya-
Sert 2327 6 75 6 75 pılmaktadır. Mevsime nazaran 
Muhtelif sert" 865 4 75 6 00 arp& piyasasına durgun gözle 

" yumuşak" 24 6 00 6 00 bakılmaktadır. 
Eldirck " 50 6 26 6 25 
Mahlut ,, 560 S 00 6 375 
Yekün 3826 

Geçen hafta borsadaki buğ
day satış yekunu 3251 çuvala 
ulaşmış ve fiatler bir az gev
şemiştir. Bu haftasındaki buğ
day satış yekunu ise muhtelif 
nevilerdenolmak üzere 6701 
çuval olarak hesaplanmıştı. 

Buğday işleri satış nokta
sından geçen baftakinin aynı 
olmakla beraber fiatlerde mah
süs bir gerileme meyli vardır. 
Bu gerilemenin geçen haftaki 

rak binbir vefa yemini saymak
tan çekinmez. 
Küçüğümün göz yaşlarını 

hakikatı bildiğim halde kalbi
me akıttım. Parmaklarını sa
ran yüzde yüz hiyleli yaşlan 
parmak üçlanmda soğuturken 

onun tertemiz dudaklanna 
heyecanlı bir şeyler bile söyle
meye cesaret edemedim. O 
belki de, bunu benim abdallı
ğıma vermiştir. Fakat hakika
tın çehresi büsbütün başkadır 
Sabiha., Hayali önünde titre
diğim bir kızm dudaklarını 
manası az bir nefesle kirletmek 
kendi bakımımdan aşkıma iha
net gibi geliyordu.. O başını 
önüne, kurbanlık bir kuzu gibi 
eğdi. Ben onun en zaif daki
lcasını ta.şlı_ğım ve hi.>sizliğinı 
içinde erıttim .. 

.\O•ııt 

29 temmuz 
- Nergiz adasında akşam 

sevenleri sarhoş edecek kada; 
ihtişamlı oluyor. • Istermisin 
adaya ~idelim.. Günün esme; 

t .. 

Ihracatcılarm bu sene de 
istihsal mıntakalarından mal 
tedariki takdirinde lzmirde 
arpa piyasası teessüs etmiye
ceği ve işlerin perakende mu
amelelere munhasır kalacağı 
tahmin ediliyor. 

Bakla 
Son hafta içinde borsada 

287 çuval hazır ve 291 çuval 
vadeli olmak üzere ceman ye· 
kün 587 çuval bakla satılmıı 
olduğu borsa listelerinde gö· 
rülmüştür. 

sular arkasında kayboluşunu 
seyretmiş oluruz .. 

- Sen bilirsin Ahmed .• 
Akşam ruzgarı sandalımıza 

adeta arkamızdan itiyor gibidi. 
iki kürekte on metrelik mesa
feyi arşınlıyoruz. . . Sabiha bu 
akşam nedense daima konuı
masını seviyor. Ve soruyor 
bana: 

- Şu dakikada bayan ( S) 
yanıbaşında olsaydı kimbilir 
ne kadar mes'ud olurdun Ah
med? 

- Hayır Sabiha. . • Hiç te 
zannettiğin gibi değil .. • Ben 
en iyi arzularımı çirkin çehre
min yolunda kaybettikten 
sonra onun mevcudiyeti beni 
hiç mi hiç alakadar etmezdi. 
Ondan fazla birşey beklemiye 
hakkım olmadı biJe. N etekim 
onun evlenmesi önünde zahi
ren mukavemetimi muhafaza 
edebildim. O kadar ki kendi
lerini evlendikten son~a gör
dügüm halde hiç mi hiç mü· 
teeuir oiaıadam. 

maktadır. 

Pamuk 
Borsa bültenlerine göre son 

haf ta içinde borsada kilosu 
43 - 43,5 kuruş arasında fiyat
larla 445 balye prese ve 40 -
41,S kuruş arasında fayatlar-

la va 101 balye prese ikinci 
nevi pamuk satılmışbr. Ayni 
zamanda 2 - 7 - 936 tarihinde 
43,5 - 43,25 kuruş arasında fi
yatlarla da 150 balyelik mua
meleler borsaya not ettiril· 
miştir. 

Bundan evvelki hafta içinde 
yine aynı fiyatlarla 348 ~iye 
prese birinci mal hazır olarak 
borsada sablmış ve 43,5 kuruı 

- Mes'ud oldular mı onlar? 
- Belki de mes'ud.. Belki 

de değil.. Saadetin muayyen 
bir ölçüsü olmadığına göre bu 
hususta bir hüküm vermek 
kabil değil.. (S) bütün vaitle
rine rağmen dipdiri bir gençle 
evlendi. Evlenme merasimleri 
muhitte tam bir hafta konuş• 
ma mevzuu oldu. 

Önceleri çok meı'ud görü
nen onun bilahare mes'ud ol
madığını kavramıştım. Bununla 
beraber içimde derinden de
rine geniş bir üzgünün yer 
aldığını hergün biraz daha 
kuvvetle fark ediyordum. Gizli 
sevgim nüks etmişti. Hiç de
ğilse onun mes'ud olduğunu 
görmek için yolunu bekliyor
dum. 

Bir akşamdı .. Yağmurlu, fır
tınalı bir akşam .. Onlar Beyoğlu 
sinemalarından birine girmiş
lerdi. Küçüğümü çoktanberi 
görmediğim için o gece her 
halde görecek, fizyonomisini 
tedkik edecek ve hayab hak-

Son hafta içinde borsada 
satıldığını yukarıda toptan ola
rak gösterdiğimiz 494 kental 
tırnak oluh beher kentaJı 675-
700 kuruştan, 40 kental engin 
tırnak olap kentalı 640 kuruş· 
tan ve geri kalan 10 kentah 
kaba palamudun beher kentalı 
600 kuruştan muamele gör· 
müştür. 

Buedan bir hafta evvel ise 
borsada 680 - 71 O kuruştan 
195 kental tırnak, 580 - 615 
kuruştan 191 kental kaba ve 
420 kuruştan 44 kental refüz 
kabalı palamut sahlmıştı. 

Bundan bir sene evvelki 
aynı hafta içindekı palamut 
sabşları ise 375 • 410 kuruş 
arasında fiatlarla 484 kental 
tırnak. 240 - 280 kuruş arasın-
da fiatlarla 662 kental kaba 
ve 190 - 200 kuruş arasında 
fiatlarla 39 kental röfüz kı cem
an 1185 kental palamuttan 
ibaret idi. 

Ralamut piyasasının son haf
ta içindeki durumu geçen ve 
daha evelkı haftalar durnmunuıı 
aynıdır. Pivasada mal bulunma
ması dolayısile fiatlerde kuv
vetli bir istıkrar vardır. Fiatlar 
sağlam alıcılar iştibalıdır. 

Zeytinyağı 
Geçen hafta borsada zeytin· 

yağı üzerine it yapılmamış ol· 
masına karşı son hafta içinde 
kilosu 40 - 41,5 kuruş arasında 
fiatlarla 5074 kilo yemeklik 
zeytinyağı satılmış ve 38 kuru~ 

- Sollu 7 inci sahıfcdı: -
- ™ 

kında, pek uzak da olsa bir 
fikir edinmek istiyecektim. 

Saat henllz ondu .. Onlar on 
birden sonra sinemadan çıka
caklardı. Sinemanın karşısına 
gelen köşenin başında, yağmur 
albnda sinemaya girip çıkan
ları gözetliyordum. Yağmur al
tında sırsıklam olmuştum ve 
titriyordum. 

Bapmı dayadığım elektri~ 
direği, sanki müthiş bir sade
meye uğramış gibi yerinden 
oynadı. Derhal arkama dön· 
düm bir polis memuru idi. 
Bakışlarından benden şüphe· 
lendiğini anlamışbm, Sert sesile 
sordu: 

- Ne bekliyorsun burada? 
- Hiç... • 
- Nasıl hiç.. Çekil bakalım 

köşe başından .. 
Yürüdüm Sabiha.. Kalabalı· 

ğın arasına karıştığım sırada 

yanlışlıkla genç bir bayanın 
ayağına basmıştım. Onun ya-
nındaki erkek saniyeler içinde 
yumruğunu suratıma indirdi : 

- Sonu var -
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Lokarno devletleri toplanıyor .. 
--------------------------------------------------~------..----------------

l tal ya konferansa davet edildi. Lord Halifaks 
Berline gidecek, Eden istirahat aldı 
Avrupa ciddi müşküllerle karşı karşıya buluumaktadır 

Paris, 8 (Ö.R) - Lokarno ( 
devletleri konferansının 21 
Temmuzdan sonra, çok mnh
temel olarak 22 temmuzda 
Brükselde toplanacağı teeyyüd 
etmektedir. Belçika başbakanı 
Van Zeeland Almanya hariç 
olmak üzere Lokarno muahe
desinde imzası olan devletler, 
yani lngiltere, Fransa ve Bel
çikaya davelnamelerini hazır
Iamı tır. 

Konferansın toplanması are
fesinde Almanya ve ltalyanın 
vaziyeti fikirleri bilhassa işgal 
etmektedir. 

EDENiN İSTiRAHATi 
Londra 8 (Ö.R)- Eden isti

rahat maksadiyle Londradan 
ayrılmıştır. "Moming Post,. bu 
istirahati, dış işleri bakanının 

önümüzdeki konferanslarda bü
tün meşguliyetini kavnyacak 
olan konferans hazırlığına at
fediyor. Zira bu meşguliyetin 
ne kadar süreceği tahmin edi
lememektedir. Eğer Eden şimdi 
istirahat fırsabndan istifade 
etmezse, belki bütün yaz tatil 
yapamıyacaktır. Filhakika Lo
karno devletleri konferansı 8 gü
ne kadar başlıyacaktır ve belki de 
Ağustos ayının bir kısmında da 
içtima halinde kalacaktır. Kim
se bundan sonra Avrupa va
ziyetinin ne olacağını tahmin 
edemez. Ortaya büyük müşkü
lat çıkabilir. 

Vakıa, OJimpiyad oyunları 
sebebile, kendilerine büyük bir 
menfaat temin edeceğini ümid 
ettikleri bu devre esnasında 
Almanların bir şey yaparak 
vaziyeti karışlırmıyacakları tah
min ediliyor. Fakat bundan 
sonra hemen çok geniş bir 
diplomasi faaliyeti başlıya
caktır ki, bunun neticesinin 
ne olayağını kimse tahmin 
edemez. Almanların kuvvet 
darbesi Dantzig üzerine mi, 
Meme) üzerine mi, yoksa Avus
turya veya Çekoslovakya'ya 
karşı mı olacaktır? Bu hususta 
Eden bile birşey bilmemekte
dir. Muhakkak olan şudur ki, bu 
me~eleJerden birisi muhakkak 
tahrık edilecektir. Şimdilik dik· 
kat Dantzig üzerine çevrilmiştir. 
istikbalin ne olacağı biline-

Yazan : Tok Dil 

Keşişin tepesine çıktığımız va
kıt göreceksiniz ya, lstanbulun 
Ayasofya minaresi oradan sa
bahları akşamları görilntır. Aya-
sofya givur kilisası olduğu 
vakıtlarda ... 

- E! 
- Esi bu! Gavur kilisası ol-

duğu vakıtlarda, bani o kilisa-
nın tepesine gavurun keşişleri 
çıkarmış .. 

- E?. 
- Dur hele., Çıktılar mı, 

çıktılar, yallah ederlermiş, cüb
belerini sallamağa, göğde uç-
map .. 

mezse de Greiser tarafından 
Cenevrede yapılan beyanat ve 
Berlinin milletler cemiyetine 
karşı aldığı vaziyet, Almanya· 
nın niyetlerini tatbik mevkiine 
koyacağını hissettirmektedir. 
Bu hususta h~rşey Lehistanın 
vazıyetine tabi olacaktır. 

V ARŞOV A HÜKÜM ETi 
Vakıa Varşova hükümetinin 

vaziyeti Berlin ile anlaşmasına 
dayanmakta ise de Dantıig'in 
Almanyaya ilhakını kabul ede• 
bileceğini kimse zannedemez. 
Zira şu takdir Leh koridoru ve 
Silizya da tehlükeye düşecek 
ve bu ise Lehistanın istiklaline 
karşı bir tehdid olacaktır. 

Şu halde gelecek Alman nü
mayişinin Çekoslovakyaya karşı 
yapılacağı daha muhtemeldir. 
Vakıa Çekoslovakyanın Lehis
tanla ve diğer küçük itilaf 

Tefrika No: 2& 

- Amma da uydurma ba! 
- Tabii.. Herifler uçtular 

mı Istanbuldan Keşiş dağının 
tepesini boylarlarmış, işte 
o Lenduha dedikleri cavur da 
böyle uçmuı, konmuş meret, 
bu dağın başına!.. etmiş bu iş· 
feri, zıbarmış dağın tepeıcinde .. 

- Uydurma ... 
- Bana ne söyleyonuz, akıl 

var, yakın var, eskiden gavur
lar ne ile ahaliyi inandırır .. ipe 
un serüb söylemedikleri yalan
lar kalmazmış.. Bir de .• 

Katırcıoğlu sözü tamamladı: 
- Bir dt!, domatlamıslar bet 

/11giliz krall ordusunu teftiş ediyor 

devletleriyle ittifakı varsa da 
bu ittifak ancak askeri bir te
cavüze karşıdır. Fakat Alman
yanın böyle bir harekete mü
racaat etmiyeceği muhakkaktır. 
Eğer Çokoslovakyadaki Alman 
akalliyetleri ayaklanırlarsa ha
riçten Çekoslovakyaya hiçbir 
yardım beklenemez. 

Avusturyaya gelince, ltalya 
şimdiki vaziyetini muhafaza 
ederse bu memleket de şimdi
lik tchlüke haricindedir. 

Londra, 8 (Ô.R) - Resmi 
mebafil Eden 'm rahatsızlığının 

bazı gazetelerce iddia edildiği 
gibi "diplomatik,, olmadığını 

kat'i olarak bildirmektedirler. 
Şurası bildiriliyor ki, bazı 

gazetelerin iddia ettikleri gibi 
Almanyanan 7 mayıstanberi ta
mamen bilmemezlikten geldiği 
fn~iliz sual listesine cevab ver-

on kürek toprağı işte uçan 
Lenduhanın mezan budur de· 
mişler. 

Efeler kahkaha ile oradan 
ayrıldılar. 

Bir ağacın dibinde atların 
başını bekliyen ihtiyar Mavişin 
getirdiği erzakla tıkındılar, ona 
da olanı, biteni anlattılar, eğ-
lendiler, Bursa kadısı hakkın
daki kararlarını planlarla süs
lediler, güldüler. 

. . . . . . . . 
Ver elini. K~si~ d~iı~ın kari; 

mesini temin için Lord Hali
faksın Edene 8 gün vekalet 
etmesi herhalde kafi gelemez. 
Lord Halifaksın vekalete me
mur edilmesi sadece Edene tam 
bir istirahat imkanını vermek 
içindir. Çünki bu istirahate 
çekilmeseydi Eden F orayn 
ofis başkanına her gün tevdi 
edilen bir çok vesikaların im
zasiyle meşgul olmağa mecbur 
kalacakh. 

Bazı haberlerde Lord Sal
fatsın guya Mayıs ayı içinde 
lngiJiz sual listesi hakkında şi
fahi olarak görüşmek üzere 
Berline gitmek niyetini izhar 
ettiğini, böylece Edenin Avam 
kamarasında lmtiyen yapmnk 
istemediğini bildirdiği şeyi, ya
ni Almanyayı ccvab vermağe 
sevketmeği düşündüğü doğru 
değildir. 

Roma, 8 ( Ö.R) Belçika 

tepeleri .. 
. . .. . . . . . . 

Bursa kadısı Mevlana idris, 
üç gündenberi dağın karlı bir 
tepesinde, kar kesenlere neza
ret ediyor? Geceleri de, daha 
aşağıda bir yerde kurdurduğu 
çadırda istirahat ıediyordu. 

Zavallı kadı, Keşişin çamlı 
bellerinin !lafasını; deli lbrahi
min verdiği karcı başılığı .. pa
y esile göremiyor, tabiatın zev
kini kahırdan alamıyordu. Ke
silen karları katırlara, merkep
lere denk ederek lstanbula 
gönderen Kadı: 

- Allah kahretsin! belki bir 
iki hafta yeter de benim ba
şım bir az dinç olur kanaatiyle 
vira kar kestiriyordu. 

Üçüncü günü öğleyin; güneş; 
ovalarda kızgınlığiyle ortalığı 
cayır cayır yakarken Bursa ka
dısı; karlı tepelerde tir tir titri
yerek nezarette devam ediyor-
du. Can korkusuyla her hangi 
bir ihmalin olmamasını istiyen 
Kadı bir aralık kar kesenler-

• s zy 
a 

• •• z g ergun biraz daha Alman 
• • • • sınırları ıçıne gırıyor 

Danzig 8 (A.A)-- Greiserin 
avdetinden SOJJra serbest şehir· 
deki bütün Hitlerizm aleyhi 
faaliyetleri durdurmak için he
men geniş mikyasta icraata 
girişilmiş olduğu zannedilmek
tedir. 

Greiser dün akşam gelmiş 
ve halk tarafından şiddetle 
alkışlanmıştır. Mumaileyh içtima 
halinde bulunan arkadaşları 
önünde söz almak üzere hemen 
ayan meclisine gitmiştir. Muha
lefetin son izlerinin de pek ya
kında ortadan kalkacağı tah
min olunmaktadır. 

Daha dün öğleden sonra 
polis VoJks IJmme adındaki 
sosyalist gazetesinin binasını 

işgal etmiştir. Bu gazete ge
çenlerde üç ay müddetle tatil 
edilmişti. Tahmin edildiğine 
göre muhalefetin naşiri efkarı 
olan diğer bütün gaıeteler pek 
yakın bir zamanda artık intişar 
etmek imkAnını bulamıyacaklar 
ve ihtimal bütün muhalif fırka· 
lar feshedilecektir. 

Greiser istasyonda kendisini 
alkııhyan halka hitaben kısa 
bir nutuk söylemiş ve şöyle 

demiştir : 
Şimdiki alde içimden ko-

pup gelen şeyleri söyliyemem. 
Fakat beklediğiniz saat ya
kındır. 

Milletler Cemiyeti ali komi
seri Lesterde dün akşam Dant
zig' e gelmiştir. Etrafında sivil 
polisler olduğu halde yaya ola
rak evine gitmiştir. Herhangi 
bir hadise zuhuruna meydan 
vermemek için ikametgahının 
etrafına birçok muhafızlar ika
me edilmiştir. 

Muhalefet fırkaları, yani 
sosyalist merkez Katolik ve 
nasyooal ALnan partileri halka 
hitaben bir beyanname neşre
derek serbest toprak halkı hu
kukunun da ıyı zamanları 
Dantzig kanunu esasisi ile Mil
letler Cemiyati ali komiseri 
olduğunu ilan etmişlerdir 

Dantzig, 8 (Ô.R) - Graiser 
gelir gelmez milletler cemiyeti 
konseyi önündeki faaliyeti 
hakkında ayan meclisine iz.a
bat vermiştir. Meclis muhalif 
partilere karşı alınacak tedbir
lerle meşgul olacaktır. Üç ay 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
işgüderi hariciye nazın kont 
Ciano tarafından kabul edile· 
rek ltalyaya, Lokarno konfe
ransına iştirak etmesi için ya
pılan daveti vermiştir. Bu da
vetin 22 temmuz tarihinde veya 
diğer bir tarihin ltalya hüku· 
metince muvafık görülüb gö
rülmediği sorulmaktadır. ltal· 
ynnın cevabı yarın verilecektir. 

den biraz uzağa ayrılmış, da
ğın sırtından zümrüd gibi yeşil 
ovayı, kokuları ciğerlere ferah
lık saçan dağ çamlannı, hay
kıran çaylan seyrediyordu. Bu 
tenha seyranının arasından çok 
geçmedi, arkasından bir ses 
işitti: 

Telaşla Kadıya sokulan bir 
adam: 

- Efendi hazretleri, dedi, 
Arkadaşlardan birisi kar ke
serken uçuruma yuvarlandı. 

Kadı şiddetle geri döndü, 
karşısında pek de tanımadığı 
birisi vardı, galiba kar kesen
lerden biri olacaktı. 

- E ne olmuş, ne yapalım 
yuv~rJandiy~e, takdiri o imiş, 
dedı. Bu bır mesele mi? Sen 
kar kesenlerin arasında mısın? 

- Evet 
- Git öyle ise, işinizin ba-

şına. 

- Fakat efendim!.. 
- Fakatı falan yok, ben 

sizden kar istiyorum .. 
- Kerem buyurun devletlum. 

Arzedeceklerim var diyince: 

müpdetle tatil edilen bir sos-
yalist gazetesinin deireleri 
zabıtaca işgal edilmiştir . 
Bundan muhalif partilerin 
feshi hakkında bir karar bek
leniyor. Sosyalist partisi halka 
bir beyanname neşrederek Mil
letler cemiyeti murakabesinin 
devamını fikir hürriyeti için 
biricik teminat saymaktadır. 

Varşova, 8 ( Ô.R ) - Leh 
Hariciye nezaretinin yarı resmi 
gazetesinin yazdığına göre Leh 
hükumeti Dantzig buhranım 
düzeltmek için Almanya nez
dinde bir teşebbüste buluna
caktır. Alman "Laylpziğ" kru
vazorunun MiUetler cemiyeti 
fevkalade komiseri B. Lesten 
tarnfındnn yapılan bir kabul 
resmine iştiraktan imtina etme
mesi buhrana se-beb olduğun
dan Leh hükumeti bu hareketin 
sebebini soracaktır. Zira bu 
sebeb şimdiye kadar ne rest;;;;/ 
şekilde, ne diplomasi yoliyle 
hiç izah edilmemiştir. Leh me
hafilinin fikrince Berlin hükü
metinin Alman kruvazörü ku
mandanının neden böyle ha
reket ettiği hakkında iza
hat vermesi lazımdır. Eğer 
Dantzig ayan meclisi serbest 
şehir beynelmilel nizamatmm 
bazı nokta1arım tadil etmek 
isterse Lehistan da kendi men 
fantle. ine uymıyan diğer mad
delerin tadil'ni istiyecektir. 

Dantzig, 8 ( Ö.R ) - Aylin 
mecli i re.si Greiser "Daily . 
Ef< ... press,, gazetesine şu beyn· 
nnlta bulunmuştur : 

Dantzig serbest şehrinin bey· 
nelmilel nizamatım değiştirmek 
ve :.nilletler cemiyeti teminatım 
lağvetmek fikrinde değiliz.Ser
best şehrin ecnebi hükumet
)('rJe münasel::,etleri değişmiye· 
cektir. Mesela Afmımyaya ilba" 
vnki olmıyacaktır. Şimdilik ser· 
best şehir kalacağız. F akal 
hakiki bir serbest şehir ve 
istikbalde mukadderatımıza bi
kim olacağız. Lesterin milletler 
cemiyeti fevkalade komiseri sı
fatile dahili işlerimize kanşma
sını reddederiz. Ona, ancak 
ecnebi hükiimetlerle her hangi 
bir ihtilaf haricinde, hiç bir 
müdahale salahiyeti tanımayız. 
Eğer böyle bir işten dol&)'I 
MıHetfer cemiyeti önüne maz
nun sıfatile çagırılacak olursak 
gitmekte11 istinkaf edeceğiz. 

ürk - Mısır 
a~laşması 
Kahire, 8 ( A.A ) - Eski 

Osmanlı tebaasının tabiiyetleri 
hakkında bir Türk - Mısır an
laşması aktedilmiştir. 
* , 

Kadı sustu, geniş omuz.lu, 
palabıyıklı bir kahraman tipi 
taşıyan bu karcıyı dinledi .. 

- Arkadaşlar bu ikibetten 
korktular, arkadaşımız uçuruma 
yuvarlanınca işlerini bırakblar, 
haykırıb aşağı doğru kaçışı· 
yorlar. 

- Neden? 
- Neden olsun, arkadaşımız. 

kar keserken üstünde durduğu 
kar parçası, birdenbire akıb, 
sür'atle götürdü; dereye yuyar
Jadı. Bundan hepsi de korkta
Jar, biz de böyle oluruz diye 
kaçıştılar, kaçıyorlar .. 
Kadı'mn etekleri tutuştu. Et

rafına bağırdı: 

- Çabuk!.. dedi. 
Fakat etrafında kimse yoktu. 

Ancak karşısında kendine ba 
haberi getiren vardı, bu meç
im] yiğit: 

- T eliş etmeyin! Efendi 
hazretleri dedi, siz onlara gö
rünseniz, her halde sizden kor-
karlar, işlerine geri dönerler 
size onların kaçtığı semti g
tereyim, ben de bir tarafta11 
adaır.larını:oı çağırayım. 

- 8onıı l'ar -
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Polis· ta hane yaraladılar 

. 

Nevyork müddeiumu
mısl Saul Prlce'ın ma
ceraları : 

1934 senesi mayıs ayının 

dördüncü günü, saat sabahın 

liçü •• 
Devriye vazifesini gören po

lis Vard ve arkedaşı Brenan, 
Nevyorkta 110 numaralı cad
denin üçüncü bulvarında aşağı 
yukarı dolaşıyorlardı : 

- Şu gece nöbetleri yeni 
evli bir insan için ne kadar 
fena .. 

- Bana göre hava hoş .. Fa
kat bazılan için .• 

Konuşmaları yarıda kaldı.Bir 
nz ilerideki altı katlı tuğla 
örme binanın kapısından he:
tarafı sıkıca örtülü bir baş 
uzandı. Vardle Brenan hemen 
yanlanndaki binanın duvarına 
yaslandılar. 
Kapıda uzanan baş caddeyi 

bir aşağı bir yukarı süzdü. 
Emniyet getirmiş olmalı ki dı
şarı çıktı. Kendisini iki kişi 

daha takip etti. Bunların biri
sinin koltuğunun altında uzak· 
tan pek iyi farkedilemiyen si
yah bir paket vardı. 

ŞÜPHE 
Brenan arkadaşının kolunu 

yakaladı: 
- Burada tuhaf bir şeyler 

oluyur galiba. Gel bakalım!. 
Kapıdakiler, koşan polisleri 

gördiller, İkisi hemen içeri 
kaçblar. Brenan kapıdakini 
yakaladı Vard da içri giren
lerin peşinden daldı. 

Vard kaçanlan göremiyordu. 
Fakat ayak ıeslerinden onların 
kendisinden bir yukanda ol
dl\klarını hissediyordu. Taban
casını sağ eline aldı, merdiven
leri hrmanmağa başladı. Dör
düncü kata gelmişti. Birden• 
bire durdu. 

Basamaklnnn üzerinde mek
tep çantasına benziyen siyah, 
kulplu bir teneke duruyordu. 
Bu, kaçanların koltukları altın
da sakladıkları şeydi. 

Vard tenekeyi almak için 
elini uzattı. 

CiNAYET 
Merdiven başında bir gölge 

doğruldu. Elindeki tabancayı 

uzattı ve ateş etti. Çıkan kur
şun Vard'ın omuzunu yırtarak 
ciğerini deldi ve bel kemiğine 
saplandı. Polis olduğu yere yı
kıldı. Gürültüyü duyan bir ki· 
racı dışarı fırladı. Fakat Vard'ı 
kanlar içinde görünce tekrar 
içeri kaçtı. 

Brenan silah sesini duymuştu 
Fakat tabancayı arkadaşımn 
attığını .zannediyordu. Biraz 
sonra Vard'ın iniltisini du
yunca aklı başından gitti. 
Kapının önünde tutmakta 
olduğu adama bir yumruk in
direrek hemen içeri daldı. Vard 
dördüncü kot merdiveninin bı
rinci ayağında yüzü koyun ya· 
tayordu. Etrafı kan içinde idi. 
Başını kaldırmağa çalıştı. Ağ
zının kenar!arından pıhtılaşmış 
hanlar sızıyordu. 

MÜTHiŞ DAKiKALAR 
- Bana bir ... Doktor ... V t: 

(; bir ... Papas .. Brenan önüne ge-
len kapıları yumruklamağa baş
ladı. Telefonla doktor istiye
cekti. Fakat hiç bir kapıyı aç-

• mağa muvaffak olamadı. Çıl 

ti dırmış öteye beriye s rıtırken 
a arkadaşına gözü ilişti. Çok fe
ti na vaziyette idi, ölecekti. Bre-

nan icin tek bir is kahvordu : 

Katilleri yakalamak !.. 
KA TILLERIN PEŞiNDE 

Hemen merdivenlere atıldı. 
Dörder, dörder indi. Kapıyı 
kırarcasına açtı. Sokağa fırladı, 
Bomboştu. Bıraktığı adam uç· 
muştu. Hemen "polis tehlüke 

' işareti,, kutusuna koştu. Fakat 

rinde bilhassa Nevyork gibi 
bir yerde koca bir şiş..: mazot, 
bütün bir mahallenin ateşe ve· 
rilmesi demekti. 

Mes' ele anlaşılıyordu: 
iKTiSADi ZARURETLER 

Eskiden pek çok kira geti
ren büyük apartman sahibleri 

mecruhları sorguya çekti. Fa
kat b•r netice elde edemedi. 

POLIS MÜŞKÜLDE 
N evyork polisi çok kanlı ve 

esrarlı bir cinayetle karşı karşı· 
ya idi. Tek bir ip ucu yoktu. Ka
tilleri kısa bir zamanda bulup çı
karmak lazımdı. Aksi takdirde 

Hfidise es11asında yarala11an polisler: Alfda /ilıtiiseyi meJ•dana cıkatall Müdtlci11m11ml Saul Price 
gideceği yere erişmek nasib son iktısadi buhranlar dolayı· böyle cinayetlerden yılan efkarı 
olmadı. F adanın vukubulduğu siyle çok fena vaziyetlare düş- umumi yenin acı tarizlerine ma-
evden iki üç bina aşağıdaki müşlerdi. Kiralar azalmış fakat ruz kalmak vardı. 
bir kapıdan iki esrarengiz vergiler olduğu gibi kalmıştı. F ACIA YERiNDE : 
gölge fırladı. Tabancalarını Bu hal karşısında büyük Saul Price facıanın vuku 
doğrulttular ve ateş ettiler. karlar çıkarmak istiyen bina bulduğu binaya koştu. Yanında 
Korş:ınlardan birisi polisin sahipleri pek şeref siz olan tek sekiz kadar sivil ve resmi polis 
elindeki tabanca>:ı fırlattı. bir çareye baş vuruyorlardı : vardı. Bütün katlan inceden 

İKiNCi CINA YET Para ile tuttukları bir iki ca· inceye aradılar bir şey buJa-
Diğerlerleri de zavallı adamın niye mallarını yaktırtmak. Bu madılar. Yalnız dördüncü katta 

bacaklarına gömüldü. Brenan suretle eskiden yüksek rakam- bir daire vardı ki bunu muayene 
olduğu yerde yıkılıp kalmıştı. larla yaptırdıkları sigorta be- etmemişlerdi. içeride fevkalade 
Görüyor fakat hareket ede- dellerini alıyorlardı hesna, yataktan kalkamıyan bir 
miyordu. Katiller sanki birşey PLAN AKAMETE ltalyan kadını varmış. Müddei 
olmamış gibi ağır ağır ikinci UGRAYINCA umumi yanına iki sivil memur 
bulvara doğru yürümeğe baş- Bu hidise de böyle olmuştu. alarak bu daireye çıktı. Kapıyı 
)adılar. Tam bu sırada köşeden Bu üç esrarengiz şahsiyet bir maymuncukla açıp girdiler. Da-
sallana sallana birisi çıktı. binayı yakacaklardı. Fakat ne- ire iki oda ve bir küçük antreden 

ÜÇÜNCÜ CİNAYET resini şimdilik buraeı meçhuldü. müteşekkildi. Odalarm birinde 
Bu Krahenbul isminde 38 Kapıdan çıkarlarken polisleri basta kadın yahyordu. Dij-er 

yaşlarında bir berber yamağı görünce yakalanmak korkusu odada üç karyola vardı Üçü 
idi. Katiller yollarını değiştirip ile hemen içeri kaçtılar. Kur- de muntazamdı. Demek ki, 0 
ona doğru yürüdüler. Brenan tuluş yolunun kapandığını ga- gece karyolalarda kimse yat-
vaziyeti anlamıştı. Bağırmak rünce öldürmeği göze aldılar. mamışh !... 
istedi. Ses çıkmıyordu. Tam Vardı vurduktan sonra dam· Birinci ipucu yakalanmıştır.. 
karşı karşıya geldikleri zaman dan dama atlayarak öbür evlere HASTA KADIN 
iki tabanca tekrar ateş etti. geçtiler. Sokağa indikleri ıa- Pricc basta kadına yaklaşb, 
Çıkan dumanlar arasında Brenan man Brenan'Ja karşılaştılar. halini ıordu. Kadıncağız güç-
Krahenbul'un ellerile karnını Amerikada bir kişi öldürmekle lükle cevab verebiliyordu. Di-
tutarak yere yıkıldığını gördü. yüz kişi öldürmenin arasında ğer oda da üç oğluna aidmiş. 

1 
iki dakika içinde sokak sıb- hiç bir fark yoktur. Neticede Kadın dul imiş. Oğulları ken-

hiye arabaları ve polis otomo- hepsinin cezası " ölüm ,, dür. disine bakar ve kıt kanaat 
billerinin gürültü!erile doldu. Onun için katiller Brenan'ı da geçinirlermiş. Milddeiumumi ve 

HASTANEDE kurşunlamakta bir beis görme- arkadaşları öbür odaya geçti· 
Vard, Brenan, Krahenbul diler. Bu sırada karşılarına çı- )er. Odayı baştan aşağı ara-

hemen Munt Sinay hastanesi- kan Krahenbul'i de tarayıb iş- dılar, hiçbirşey yoktu. Yalmz 
ne kaldırıldılar. Vard çok ağır· ferini tamamlıyarak kaçıb git· soba borusunu muayene etme· 
dı. Kraheobul da fena bir hal- tiler. mişlerdi. Sivil polislerden birisi 
de idi. Brenan'ın küçük MÜDDEiUMUMi F AALiYETTE elini uzattı, kapağı çekti. Bü-
bir ameliyatla bacaklarındaki Meseleye el atan Müddei- yük bir kurum yığıni1e bera· 
kurşunları çıkardılar. umumi Paul Price bütün bun- her yere iki siyah cisim düştü. 

Vak'a mahalline gelen po- ları düşündükten sonra hasta- Bunlar iki otomatik tabanca 
Jisler Vard'ın öldüğü yerde neye gitti. Vard uzun bir bay· idi! .. 
teneke çantayı bulmuşlardı. ~ınlıktan yeni kurtulmuştu. Price tabancaları aldı. Kalib-
Çanta açıldı, içinde büyük bir Olümle hayat arasında çırpınıb relerini ınuayene etti, Biris0.32 
şişe do!usu mazot vardı !.. duruyordu. Doktorlar bir kaç diğeri 0.45 idi 

KUNDAK dakika için konuşmasına mü- Yaralılar da bu kurşunlarla 
Bu ne demekti biliyor mısı- .saade ettiler. vurulınuşhırdıll Büyilk bir ip 

nız? Büvük bir Amerika seb· Müddeiumumi Saul Price ucu elde edi1nıişti. 

ntrö konferans da 
Bazı maddeler müzakere 

edilmiştir. edilerek kabul 
Montrö, 8 (AA)- Anadolu 

ajansmın hususi muhabirinden: 
Konferans saat on alhda 

yeniden toplanmış ve lngiliz 
projesinin tetkikine devam ey
lemiştir.Konferans, Karadenize 
sahil devletlerin boğazlardan 
ikinci maddede mezkur hadden 
ziyade tonajda gemiler geçir
mesine müsaadeyi istihdaf et· 
mek üzere Türk heyeti tara
fından verilen tadil teklifine 
ittili kesbetmiştir. Bu hususta 
verilecek karar gelecek celseye 
terkolunmuştur. 

Konferans tahrir komitesi 
tarafmdan yapılacak tadilatla 
11 nci maddenin yeni metnini 
kabul eylemiştir. Fakat son 
fıkranın kabulü 14 ncü madde· 
nin kat'i surette kabulüne 
muallak olarak bulunmaktadır. 

12 nci ve 13 ncü maddeler 
münakaşasız kabul edilmiştir. 

14 ncü madde fikir taatisine 
sebebiyet vermiş, tadiller tek· 
lif olunmuş ve bu tadiller pren• 
sip itibariyle kabul olunmuştur. 
Bazı murahhas heyetleri bu 
yeni metnin ancak bu sabah 
konferansa verilmiş olmasını 

ileri sürerek kabul reylerini 
mahfuz bırakmışlardır. 

15 inci maddenin münakaşası 

e•nasında muhtelif delegeler 
tarafından esasta değişikliklerle 
şekilde tasrihler teklif olun· 
muştur. 

Konferans, bir devlt:tin Kara· 
denizde bulundurabileceği to
naj mecmuu nisbetinda dörtte 
üçten üçte ikiye indirmeğe 
karar Yermiştir, 

Konferans, aynı zamanda tas
rih edilmiş olan kalma müdde
tini üç haftaya indirmeği de 
kararlaştırmıştır. 

Teklif olunan diğer esasa 
aid değişiklik tekliflerinin mü
nakaşasına önümüzdeki içtima· 
da devam olunacaktır. 

insani bir hareketi istilzam 
eden fevkalade ahvalde Kara
denizde bulunmasına müsaade 
edilen gemilerin umumi tona
jının fazlalaştmlması meselesi 
bir fikir taatisini int~c etmiş 
ve bunun neticesinde başkan 

tarafından ileri sürülen bir 
ulaştırma sureti halli teknik 
komiteye havale olunmuştur. 

Konferans, Fransız murnhhas 
heyeti tarafından Tuna avrupa 
komisyonunde temsil o'unan 
devletlerin stasyonerleri hak
kında Fransız murahhas heye
tinin teklifini müzakere etmiş 
ve mesele mahfuz bırakılmıştır. 

····················································································••l 
Price sivil Regan'Ja Tomas'ı 

aparbnanda bırakarak ayrıldı. 
O gün bütün tanınmış sabı· 

kalıların dosyaları gözden geçi· 
rildi. Üç biraderin hiç birisi 
polisle temas etmemişti, Akşa· 
ma kadar bir sürü ıüpheli kim· 
ıeler yakalandı. 

* •• 
TEVKiFLER 

Mayısın beşinci... Yani ci
nayetin ertesi günü • . lhti· 
yar ltalyan kadınının dairesinin 
kapısına bir anahtar sokuldu. 
Sivil Regan yerinden fırladı. 
Kapı yavaı yavaş açıldı. Bir 
saniye sonra Regan girenin üs· 
tünde idi. Madeni bir ses .• Bir 
anda kelepçeler takılmıştı. Re· 
gan herifin başına bağırmama· 
ıı için havlı sararak bir kane• 
peye itti. Diğerlerini bekJe
meğe bAşladı. Aradan bir saat 
geçtiği halde kimse gelmedi. 
Bunun Uzerine Regan aşağı· 
da bekliyen arkadaıı vasıtasilc 
yakaladığı adamı merkeze yol
ladı. 

Jsticvab başladı. Yakalanan 
adam uzun boylu iri yarı bir 
şeydi. Bu Brenanın kapıda ya
kaladığı adamdı. lımi Calagero 
Tarrugia olan bu adamın uzun 
bir müşahededen soma anor· 
mal olduğu anlaııldı. Uzun 
uzun 11ormağa hacet kalmadan 
anlatmağa baıladı : 

iTiRAF 
- Senelerdenberi rahatsızım 

kafam ağnyor, beynim sancı
yor. Öyle geceler var ki gözll· 
me bir an bile uyku girmiyor. 
Beni daima takip eden ruya· 
larıma giren bir rahip var. 
Biliyorum, bana bl1Uln bu ıı
kıntıları veren o. 

Birkaç giln evvel ruyamda 
lsayı gördüm bir kiliseyi ya-

karsam bütün ruhi rahatsızhk
larımdan kurtulacağımı söyledi. 
Ertesi gün meseleyi kardeşle
rime anlattım. Beni çok sever
ler. Bana yardım edeceklerini 
vadettiler. O gün bir galon 
mazot aldım. Kardeşlerimle 
karar verdik o gece arka so
kaktaki kiliseyi yakacak ve 
ben de kurtulacakhm. Ne ya
payım ki sizin fena kalpli po· 
lisleriniz bizi rahat bırakma· 
dılar. 

Calogeroyı bir hastaneye 
gönderdik. Apartımanda bul· 
duğumuz kardeşlerinin resim .. 
)erini bütün polislere dağıttık. 
O akşam polis Vard ve Kra· 
henbul aldıkları yaralar netice· 
sinde öldiller. Brenan yavaı 
yavaş iyileşiyordu. 

Aradan altı ay geçti. Caniler 
hala yakalanmamıştı. 

CANiLER YAKALANDI 
Bir gece polis kordonu bir 

tren istasyonunda birkaç ser
seriyi toplarken bunların ikisi 
kaçmak istediler. Devriye po
lislerinden birisi dikkat edince 
bunları tanıdı. Hemen tabanca
sını çekti. Fakat katillerden 
birisi daha atik davranmış ve 
ateş etmişti. Konelly ismindeki 
polis yere yıkılırken son bir 
gayretle birkaç el daha sıkb. 
Çıkan kurıunlar canilerden bi
rini yere serdi. Bunu gören 
diğeri ray boyunca kaçmağa 
başladı. Konncr ismindeki di· 
ğer bir polis de peıinden ta
kibe batladı. Cani tam bet el 
atet etti. Kurıunlardan ikisi 
Konneri hafifce yaraladı. Fakat 
takib devam ediyordu. Aldığı 
bir iki yaradan dolayı kaçıp 
kurtulamıyacağını anlayınca son 
kurşununu beynine sıkıyor ve 
oraya yıkılıyor .. 

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

,-Çeşme ılıcalarında ~ 
Rasim Palas 20 hazirandan 

itibaren açılmıştır 
Uzun zamandanberi hazırlıkları devam eden Çeşme plaj 

ve kaplıcalarındaki RASiM· PALAS Otell bu hafta 
cumartesi günü açılacaktır . 

Tabi dot yenıekler çok enJesve çok ucuzdur 

Akdenizin emsalsiz kıyılarına kavuşmak için hafta tatil
lerinizi çeşme plajlarında geçiriniz. Kafanızı burada dinlen
diriniz. Sıhhatınızı buradn koruyunuz. 

DiKKAT :~On günden fazla ka
alacklara mühim tenzilat yapılır: 
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-183- YAZA işel Zevako as 
- Zavallı kadınlar seni bek· vardı. Fransuvayı görünce ol-

Iiyorlar. Ne kadar üzüldüler. duğu yerde taş gibi kaldı. Baştara/ı onanca .sayfada 
Diye bağırdı. ihtiyar Pardayan kendisine verdiği halde Türkiye hüku-
Şövalye bir ot yığınının üze- söylemişti~ Ayakta matemli bir meti bu tedbirleri geri almağı 

rine kendini atlı: heykel gibi durdu. taahhüd eder. 
- Babacığım, Madam dö Fransuva, Janı görünce sanki Madde 19 - içinde veba, 

Piyen ile kızı Luize lütfen ha- şiddetli bir elektrik cereyanına kolera, sari humma, lekeli hum-
ber veriniz. Mareşal dö Mon- tutlmuş gibi titriyordu. Jan is- ma vak'aları veya çiçek has-
moransi kendilerini ötede bek· mi ağzından ağzından anla- talığı zuhur eden veya yedi 
lıyor. şılmaz, kısık bir sesten başka gündenberi bu hastalıklar mev-

lhtiyar kurd: birşey çıkmadı. Gözleri karar- cud bulunan harb gemileri ve 
- Vay şeytan oğlan! mıştı. Ayni zamanda yaş ak- kezalik beş defa 24 saatten 
Diyerek oğluna yaklnşh ve mağa başlamıştı. Ayağa kal· az bir müddettenberi mezkur 

elini omuzuna koyarak: karak sevgilisine doğru yürüdü. hastalıklarla bulaşık bir limanı 
- Şövalye! Janın yanına gelince; diz çö- terketmiş olan gemiler boğaz- , 
Sözünü mırıldandı. kerek alnını, matem elbiseli ları karantine altında geçecek-
- Ne oluyorsunuz babacı· kadının ayaklarma kadar eğe- ler ve boğazlarda her nevi 

ğım? rek bınçkıra hınçkıra ağlamağa sirayet imkanlarından içtinab 
- Muztaripsin değil mi? Bir başladı. iniltisi odayı doldurdu. etmek için gemide mevcud 

az anlat bana bakayım.. Ağzından bu iniltiler, bu hınç- vesaitle iktiza eden vaki ted· 
- Yanılıyorsunuz. Ben, in- kırıklar arasında yalnız bir birleri tatbik edeceklerdir. 

zına götürmek için Mareşal dö kelime çıkıyordu : Madde 20 - Türkiyenin 
Monmoransiyi aradım o da - Affet 1.. Affetl arazisi ve kara suları üzerinde-
geldi, bekliyor. işte vak'a bun- Yavaş yavaş Fransova doğ· ki sivil ve askeri tayyarelerin 
dan ibaret... ruldu. Janın buz gibi ellerinden uçuşuna aid nizamatı vazetmek 

Pardayan kendi kendine: tuttu. Sonra ayağa kalkarak hakkı hususunda diğer her 
- Eyi, eyil Elemini kendin matemli kadını kucakladı. He- hangi bir aevlet ile müsavi 

için saklamak istiyorsun; sakla yecandan çıldırmak derecelerine derecede bulunduğu ve üzerin-
birazdan beraber ağlarız .• Hay gelerek : de uçuşu menolunan mıntaka!ar 
şeytanın gözü kör olsun Mare· - Jant Jan!.. tesisinde bihakkın tam bir 
şala niçin gitti? Kelimelerini kekeledi. Janın serbestiye malik olacağı tanın-

Diye homurdandı. Marjansı dn, o meşum geceki maktadır. 
Aynı zamanda Jan dö Pi· tatlı şiyvesile feryadını andıran Bununla beraber Türkiye bu 

yenle Luizin bulunduğu kata sesini işitince tüyleri ürperdi. husustaki Türk nizamatının 
indi. Şövalye, kadınlann Ra- Jan : çerçesi dahilinde menşe ve ta-
mosun evine gitmek üzere ge- - Ey sevgilim, nihayet üç biiyetleri ne olursa olsun sivil 
çecekleri esnada kendisini gö- aydanberi sana söylemeğe ce- hava gemilerinin bir taraf-
rememeleri için tavan arasından saret edemediğim c;;ırrı şimdi tan Avrupa ve Asya ara-
karanlık bir köşe aradı. öğreneceksin... Onu bilmeniz sınde diğer taraftan da Akde-

* lazımdır. niz ve Karadeniz arasında tam •• Fransova de Monmorans, Çok heyecanlı olan mareşal: bir emniyet içinde geçişi için 
gözlerini Şövalyenin çıktığı ka- - Jant Janl 2aruri olan kolaylıkların göste-
pıya dikerek hareketsiz bir Diye bağırdı. Siyah elbiseli rilmesini taahhüt etmektedir. 
halde kalmıştı. Heyecanını ve kadın: BOGAZLAR KOMiSYONU 
elite kalbinin üzerine basarak - Dinle güzel Fransuvam... Madde 21- 24Temmuz 1923 
halecanım azaltmağa çalışıyor- Dinle sevgilim... Bu vaka pek de Lozanda imza olunan bo-
du. Bu dakikada iyi kalpli olan ulvidir. İzdivacımız mukaddes· ğazlar mukavelenamesinin 10 
Fransovanın zihnine fena bir tir. ila 16 ncı maddeleri mucibince 
fikir gelmişti. Bir tuzağa dü· - Jan! Jan!... tesis edilmiş olan beynelmilel 
şür!ilmüş olduğunu sanıyordu. - Dinle, tatla ve müthiş boğazlar komisyonu vazife ifa-
Fakat Şövalyeye de son de- olan sır budur ... Fransuva baba sında devam edecektir. Komis-
rece inanı vardı. Bu kanlı de- olacaksın bunu mliteakip Jan, yon bilhassa işbu mukavdena· 
virde dost görünen bir ada- saf, masum ve cazibeli göz· menin üç sayılı zeylinin hitküm-
mın hain olduğunu kim te· lerini Fransuvaya dikti. lerine tevfikan istatistikleri 
mın ederdi. Evde derin - Fransuva ben de ana toplamak ve 11 inci ve 15 inci 
bir sessizlik vardı. Fena olacağım! maddelerin tatbikine muktezi 
fikir mareşaJı ürkütüyordu. Ni- Mareşalm dudaklarından müt- malumatı vermek vazifesiyle 
hayet mareşal elini hançerine hiş bir kelime fırladı: mükellef olacaktır. 
götürdü: - Zavallı kadm çıldırdıl Madde 22 - Türkiye tara· 

- Kim bilir? Diye bağırdı ve bayılarak fından kendi rizasiyle kabul 
Diye mırıldandı. arkası üstü yere düştü. edilmiş olan işbu mukavelename 
Bu esnada kapı ağır ağır • • • hükümleri mahfuz kalmak şar-

açıldı ve Jan Dö Piyen gö· Mareşal dö Monmorans çok tiyle Türkiyenin arazisi üze• 
züktü. sevdiği Jana tekrar kavuşmuştu. rinde ve kara sulanndaki ha-
Kadının arkasında siyah elbise - Son - kimiyeti tam ve kamil ola-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••• ..... . 
Haf.talık piyasa durumu 

3aştarafı 4 Uncu sayfada 
üzerinden 4150 kiloluk bir 
parti sabunluk mal muamelesi 
de olmuştur. Geçen senenin 
bu haftasında da borsada zey-
tinyağı alınıp sahlmamışb. 
Zeytinyağmın haftalık piya-

sa durumunda daha evvelki 
haftalara nisbetle değişiklik 
yoktur. işler tamamen iç ihti
yaçlar için perakende suretin· 
de yapılmaktadır. Fiatlarda 
kararsızlık mevcuttur 

Çekirdeksiz üzüm 
Son hafta içinde gündelik 

itibariyle borsada satılan çekir
deksiz üzüm miktar ve fiatları 
aşağıda gösterilmiştir: 

Tarih 
1-7-936 

2 " 
3 ti 

4 ,. 
6 " 
7 " 
Yekün 

çuval 
81 
62 

101 
374 

90 
365 

1074 

az 
8.00 
7.75 
8.25 
7 
8 
8.50 

Fiah 
çok 
9.75 

11.50 
10.00 
10.25 
11.00 

9.25 

Son haftaya aid yukarıda 
işaretlediğimiz 1074 çuval da 
dahil olduğu halde 1935 mah
suhi:ıden 7-7-936 akşamına ka
dar borsada • sablmıs -0lan 

çekirdeksiz uzum mikdan 
519,800 çuval ve 4333 torbaya 
baliğ olmuş bulunmaktadır. 

1934 mabslü çekirdeksizle
rinden geçen senenin bu tari
hine kadar sahlmış olan mik
tar ise bu seneki yekundan 
178.485 çuval ve 2976 torba 
noksan olarak hesaplanmakta
dır. 1935 senesi Temmuzunun 
ilk haftası içinde gündelik iti
bariyle borsada yapılan çekir
deksiz üzüm işleri de aşağıda 
gösterilmekledir. 

Fi 
Tarihi Çuval az çok 
1-7-935 s 9 75 9 75 
2 " " 214 8 75 12 
3 " " 258 8 25 11 375 
4 " " 316 8 75 11 69 
5 " " 140 8 50 11 
6 " " 131 8 11 
Yekun 1064 

iki senenin yukarıda işaretli 
satış yekunları yekdiğerinin 
a7nı ise de bu hafta fiatleri 
geçen senenin bu haftası fiat
lerinden bir az geri bulun
makta ise de bu tenezzül farkı 
azami bir kuruş kadar hesab
Janmaktadır. 

Son hafta icinde fü.üm fiat-

lerinde yeni hiçbir değişiklik 

olmadığı ve piyasanın hazira· 
nın üçüncü haftası başların· 
daki vaziyeti son hafta sonu· 

na kadar muhafaza etmiş ol
duğu anlaşılmaktadır. 

23-6-936 tarihli çekirdeksiz 
üzüm fiatleri ıse aşağıdaki 
surettedir: 
Nu. 

7 
8 
9 

10 

Fi at 
asgari azami 
7 75 8 
8 25 8 50 
9 9 25 

10 11 25 . 
Mevsimin hayli ilerlemiş ol

masına rağmen üzüm ,piyasa
sındaki faaliyet şayanı kayıttır. 

Elde mevcud istokların hayli 
azalmış olduğu tahmin ediliyor. 
ihracatçıların alivre satışlara 
devam etmekte oldukları ve 
satış fiatlarının müstahsilimizi 
tatmin edecek bir raddede ol
duğu söylenmektedir. 

inhisar idaresi son hafta 
içinde: borsada siyah ve çekir· 
deksiz üzümlerden ve inhisar 
idaresine yarayan numaralar
dan muhtelif partilerde mal 
mübayaa etmiştir. 

Sivah üzümlerin beher kilo· 

iZ 
cakhr. 

Madde 23 - işbu mukave
Jenamenin hiçbir hükmü gerek 
Türkiye ve gerek bir akit ta
raf için cemiyeti akvam misa
kından mütevellid hak ve mil· 
keUefiyetlere halel iras etmi~ 
yecektir, 

Madde 24 - işbu mukave
lename 24 Temmuz 1923 tari· 
hinde Lozanda imzalanan bo
ğazlar rejimine müteallik mu
kavelenameyi ilga eder. 

Madde 25 - işbu mukave
lename tasdik edilecek ve 
tasdiknameler mümkün o an 
süratle Fransa cumuriyeti ha
z'nei evrakınR tevdi edilecektir. 

işbu hükumet her iki akit 
tarafa tasdiknamelerin musad
dak bir suretini isal edecektir. 

işbu mukavelename bütün 
mümzi devletlere tasdikname· 
ler tevdi edilir edilmez mevkii 
meriyete girecektir. 

ELLi SENE 
İşbu mukavelename mevkii 

meriyete girdiği tarihten 50 
sene müddetle mevkii meriyet
te kalacaktır. Şu şartlaki bu 
mukavelenamenin birinci mad· 
desinde kabul ve beyan olunan 
mürur ve seyriaefer serbesti-
sine müteallik prensip hiçbir 
2aman ile mukayyet olmıyarak 
meriyette kalacaktır. 

Şayet işbu elli senelik müd
deti inkizasından iki sene evvel 
hiçbir akit taraf muahedeyi 
feshetmezse bu muahede fesih 
ihbarnamesinin gönderilmesin
den sonra iki sene müddetle 
meriyette lcalacaktır. 
Şayet işbu mukavelename iş

bu maddenin ahkamına tevfi· 
kan feshedilecek olursa yük
sek akit taraflar yeni bir mu
kavelename akdetmek üzere 
toplanacak olan bir konferans
ta kendilerini temsil ettirmek 
hususunda mutabıktırlar. 

M. 26 - işbu mukavelena
menin mer'iyete girdiği tarih-
ten itibaren geçecek her beş 
senelik devrenin bitammda ali 
akit tarafların hiç biri işbu 
mukavelename 11 ve 15 nci 
maddelerine lüzumlu görülebi
lecek olan tadilat teklif etmek 
hakkını haiz olacaklar. 

Ali akid tarafların biri yu-
karı ki fıkra hükümlerine 
tevfikan tadilat teklif etmek 
istiyecek olursa cereyan et· 
mekte olan beş senelik devre
nin hitamından üç ay evvel 
ili akidlerin herbiri bundan 
haberdar edilecektir. 

Bu ihbar arzu ve teklif üze· 
rinde diplomasi yolu ile bir 
anlaşmıya vasıl olmak gayri 
mümkün olursa yüksek akid 
taraflar bu meseleyi tetkik 
için davet edilecek olan bir 
konferansta temsil edilmeyi 
kabul ederler. 

ANADOLU AJANSININ 
NOTU: 

Bu yeni lngiliz projesi An· 
karada iyi bir tesir yapmamış· 
tır. Montrö konferansının aki
betinden endişe edilmektedir. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sunu 6 ve çekirdeksi"' malların 
kilosunu da 7 kuruştan sabn 
almıştır. 
Sair zehalr ve hububat 

Son hafta içinde borsada 
satıldığını yukanda işaretledi
ğimiz eşya arasındaki yulaf, 
susam ve mercimek ınikdar 
itibariyle az ve muamelelerin 
yalnız bir kaleme münhasır kal
m~sından piyasa vaziyetlerinde 
vuzuh hasıl o)mamışbr. 

Diğer hububat ve zehair pi· 
Yasalarının anlaşılması piyasaya 
fazlaca mal arzına mütevekkıf 
bulunmaktadir. Şimdilik piya• 
salarda sükunet vardır. 

ABDI SOKULLU 
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Çüııkü Radyolin dişleri temizler, beyazlahr, onla -
ra sağlamlık verir. Diş etlerini kuvvetlendirir. 

:··················································································' 
~Fakat g .. nde ·ki defa kuJlanıuak şarti]e ~ . . . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Anneciğim, neye beyhude baş ağnsı 
çekiyorsun? Bir kaşe 

Al da hemen ' • kurtu 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
: En inadcı baş ağrılarım, en şiddetli diş ağrılarını : 
• • : 1 k • : şaşı aca derecede süra~le geçirir : . . .•...••.••.••.....••.•......................................................... : 
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Açık artirma ile 
fevkalade büyük 

satış 
12 temmuz 936 pazar günü 

sabah saat onda birinci kordon 
caddesi 328 numarada Alsan
cak vapur iskelesi karşısında 
pansiyon Vidoriye aid fevkala
de mobilyalar açık artırma 

suretiyle satılacaktır. 
Maundan mamul fevkalade 

zarif yatak odası takımı, şifon
yeralı dolap, tuvalet, iki ko
midino, ve karyolası, cevizden 
mamul lüks büfe, kari yemek 
masası, ve altı maroken san
dalye, iki koltuk Amerikan 
kanape, iki koltuk dört sandal
ye, Avrupa mamulatından 
ipekli kanape takımı, maun 
portmento, maun tek kapılı 
aynalı dolaplar, tuvaletlik ko .. 
midinolar ve tuvaletler, divan 
yataklar!yJe beraber, lüks maun 
karyolalar somya ve yatakları, 

orta masaları, muşamba san
dalyalar, porselen lavabolar, 
plake kısa karyolalar, yatak 
ve yorganlariyle lieraber, elek
trik avizoları, elektrikle işleyen 
çalgılı Amerikan saatı, pera
kende Avrupa sandalyeleri, şık 
sa on gramofonu 35 plakiyle, 
Siı.ger dikiş makinesi, kabart
ma maun kadifeli kanape takı· 
mı, Avrupa hasır kanape ta· 
kımları ve masası, gayet zarif 
ve nadide bir çift Japon va
zosu, muhtelif vağh boya ve 

basma tablolar, portatif bezli 
koltuklar, Avrupa mamulatın
dan güzel bir buz dolabı, eta-
jerler, Avrupa mamulatından 
küçük Amerikan yazıhanesi1 
Amper markalı iki lambalı rad
yo, lüks orta masaları, büyük 
aynalı askılık, oval küçük ve 
büyük kuşlu aynalar, iki kişilik 
nikel kısa kesme karyola ve 
somyası, camlı orta masaları 
ceviz etajerli muşamba kanape 
sarı ve liicivert kadifeli kana· 
peler, bezli şezlonklar, kamı~ 
kanape ve iki koltuk, Ameri
kan kanape ve iki koltuk ve 
dört sandal ye, muhtelif sigara 
masaları, Obermair markalı 
Alman piyanosu, muhtelif eta-
jerler, şimine aynaları, Kayseri, 
Tebris, Uşak, Demirci hah ve 
seccadeler ve kilimler, ve sair 
birçok eşyalar müzayede sure· 
tiyle satılacaktır. 

Satış peşindir fırsatı kaçtr· 
mayınız. 

Türk müzayede salonu müdürü 
1-3 (1424} 

··-~-~---, 
BONO 

Mübadil bonosu, banka 
hisse senetleri ve bilumum 
hazine tabvilfilt Ergani, Si· 
vas dahili istiluazı satın alır. 

Adres: lzmir Kemeralb 

Hacı 

60 
Hasan 

numarada 
müracaat. 

otelinde 
Cavide 

TELEFO : 3903 

11-30 (912) S.7 Pa. Pe. S 
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Doktor - ()peratör 

Yusuf Ziya 
ÜSTÜN 
Merkez hastanesi doğum 

ve kadın hastalıkları 
cerrahi mütehassısı 

Hastalarmı pazardan başka 
her gün ikinci Beyler sokağı 
Beyler hamamı karşısında 41 
numaralı muayenehani:sinde 
kabul eder.Ameliyatlarını Al
sancakSIHHAT evinde yapar 

TELEFON Evi 3909 l
\ı1uayenehane 3586 

Sıhhat Evi 2974 
H.3 (978) 

• ıwywwc M MAA••all 
lzmlr sicili ticaret me

murluğundan: 

lzmirde Balcılarda 198 nu
marada baharat ve saire tica
retini Dokuz eylül baharat de
posu Berberoğlu Fahri ve Fadıl 
kardeşler unvanı altmda yap
makta iken bu kerre ( Dokuz 
eylul baharat deposu - Fahri ve 
Fadıl Dokuzeylul kardaşlar ) 
unvanını almış olduğuna müte
dair beyanname ticaret kanunu 
bOkümlerine göre sicilin 1737 
numarasına kayt ve tescil edil
diği ilan olunur. 

bmir sicil ticaret memurluğu 
resmi mühürü ve imzası 

F.Tenik 
1 - Beyanname 
b:mir birinci noterliğine: 
lzmir birinci noterliğince re-

sen tanzim kılman 14-6-934 ta
rih ve 3783 umumi numaralı 
mukavelename ile ve DOKUZ 
EYLÜL BAHARAT DEPOSU 
BERBER OGLU FAHRİ ve 
FADIL KARDAŞLAR unvanı 
tahtında lzmirde tesis eylemiş 
olduğumuz kollektif şirketimi
zin bu kerre soyadı kanununa 
tevfikan unvanını DOKUZ EY
LÜL BAHARAT DEPOSU 
F AHRI ve FADIL DOKUZ 
EYLÜL KARDAŞLAR teklin
de değiştirdiğimizden yeni un· 
vanı ticaretimizin tescili zım

nında tasdikini dileriz. 
7 Temmuz 1936 

lzmirde balcılarda 198 nu
marada tüccardan Fadıl Dokuz 
eylt\I ve Fahri Dokuzeylul. 

Firma ve F.Dokuzeyliı.l ve 
F. Dokuzeylül imzaları. 

Umumi No. 4866 
Dairede okunub ne olduğu 

anlablan iıbu 7-7-936 tarihli 
te•cil beyannlimeıi albndaki 
•Dokuz eylül Baharat deposu 
Fahri ve Fadıl Dokuzeyiül 
Kardaşlar" firmasiyle imzala
nn zat ve hllviyetleri dairece 
maruf iıbu firmayı temsil eden 
tllreki lzmir' de balcılarda 198 
numarada tüccardan Fadıl Do
kuzeylul ve Fahri Dokuzeylfi
l6n olduğu ve münderecabnı 
tamamen kabul ve ikrar eyle
dikten ıonra bizzat yanımızda 
vaz eylediklerini beyan ve tas
dik ederim. Bin dokuz yüz otuz 
alh yıh temmuz ayının yedinci 
aah günü. 

lzmir birinci noteri resmi 
mührü ve M.R. Bayraktaroğlu . 
ımzaıı. 

Umumi No. 4868 
işbu tescil beyannamesi su

retinin dairede saklı 7-7-936 
tarih ve 4866 umumi numaralı 
aslına uygun olduiu tasdik 
olunur. Bin dokuz yüz otuz altı 
yılı temmuz ayının yedinci sah 
günü. 

lzmir birinci noteri resmi 
mührü ve M.R. Bayraktaroğlu 
imzası 

2075 (1432) 

Hidroplanöle 
175 kilometre 
Kazan havacılık enstitüsünde 

planörcü pilot Korotou, bir 
bidroplanörle Kazan civarında 
havalanmış ve 2 saat 35 daki-
ke süran bir uçuştan sonra 
havalandığı noktadan 175 ki
lometre uzakta yere İnmiştir. 
Planör, bu uçuş ssnasınd~, 
7600 metre kadar irtifaa çık-
DHtbr. 

Doktor • Operatör 

Arif N. Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

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

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

H.3 ( 979) 

~--------DOKTOR 

Hulüsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 

kabul eder. ( 3436 ) 

Doktor 

Kemal Şakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey· 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü l'apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

- lzmır Belediyesin
den: 

Fuarda inşa edilecek olan 
(2743,49) lira bedeli keşifli 

Trakya paviyonu 25 Temmuz 
936 Cumartesi günü saat 16 
da açık ekıiltme ile Türkofis 
müdürlnğünce ihale edilecektir. 

lstekliler şartname, keşifname 
ve projeyi lzmir Türkofiı mü-
dürlüğüne müracaatla g-Orebi
lirler. Bu iı için (205,77) lira-

lık muvakkat teminat akçesi 
yatırmak veya bu mıktarda 
Devletçe tanınmıı muteber 
bankaların teminat mektubunu 
vermek lizımdır. Taliplerin eh
liyeti fenniye veaikalarile bir
likte söylenen gün ve saatte 
müracaatları ilin olunur. 

9--18 2086 (1430) 
1 - Ceza muhakemeleri usu

lü kanununun bazı maddeleri-
ni değiıtiren 3006 numaralı ve 
8/6/936 tarihli kanun.' 

2 - Askerlik kanununun 
5 inci maddesiyle 35 inci mad
desinin (C) fıkrasına birer fık-
ra iJiveıi hakkında 3027 nu
maralı ve 11-6-936 tarihli kanun ~ 

3 - ihtiyat subay ve askeri 
memurlar kanununun 14 üncü 

maddeRinin değiştirilmesi ve 
yine mezkur kanununun 3 üncü 
maddesini değiştiren 2754 nu
maralı kanununun 1 inci mad
desine yapılan ek hakkında 
3052 No. ve 12-6-936 tarihli 
kanun. 

4 - Devlet müesseseleriyle 
Türkler ve Türk sermayesiyle 
müteıekkil şirketler tarafından 
satın alınan buharlı gemilerle 
memlekette yapılan mümasilleri 
için getirilecek eşyanın gümrük 
resminden istisnasına dair 3044 
No. ve 12-6-936 tarihli kanun. 

5 - 2-4772 No. ve 25-6-936 
tarihli kararname Belediyenin 
cümle kapısındaki ilan tahta
sına asıldı. Bilinsin. 2087(1431) 

~ENIASIR 

Daima sabit daima tabii 

/· 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczanesi Jaboratuarlarmda hazırlanan Ju· 
vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarmı kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
Uzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli r· arkadır. 

Eczanleerde ve ıtnyat mağazalarında arayınız. 

:GENIOL~ 
!•o,oa ·%·~ 
-' L UXU S; 

10 
TRAŞ BİÇAKIAAl 

CİLDİ BOZMAZ 
SİVİLCE YAPMAZ 
5DEFA RAHAT 
RAHAT TRAŞEOE~ 

l~ NEVİ jSVE.~ 
~ELİGİNDEN 
VAPILMISTlR 

'1P İKTİSATL\Olq_ 

CJ \erYerdeSdt,hr:; -
lzmir ithalat gümrijğünden: 

Sıra K. G. Kıymet Cinı1i eşya Marka 
Sayı L. K. 
1 290 50 00 Kalorifer t-amirah B. Ö,o 130 

. 2 3760 200 00 
" " 

,, 
3 69 135 00 Yün mensucat M. 2007 FML. 

4149 385 00 
Yukarıda yazılı eşya 17 • 7 - 936 ıncı Cunıa günü saat 14 de 

açık artırma suretile dahile satılamadığı takdirde ayni günde de , 
ecnebi memlekete götürülmek üzere satılacağmdan işine gelen• 
rin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

2076 (1429) 

•• 
Odemiş Uray başkanlığından : 

Yıllığının muhammen kıymeti 600 lira olan şehir gazino ve 
bahçesi 1 ağustos 936 dan 31 ikinci kanun 939 sonuna kadar 
30 ay müddetle açık arttırma suretile icara verilecektir. ihale 
15-7-936 çarşamba günü saat 14 de yapılacaktır. Şartnamesini 
görmek istiyenlerin belediyeye müracaatları ilan olunur. 

9-10 2073 (1426) 

YILMAZ 

• Temmuz t•a• ' 

Salihli Kurşunlu Banyolari 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
F aa liyeHedlr 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otc ', Lokanta 
gazino hulasa her türlü ihtiyaç ve konfor vard ır. ~an; olarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hm'U' i otc.mo- • 
bili Salihli istasyonur.da emre amadedir. l-ier aueye müstu
kil oda verilir. 

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 
karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına yatak
sız 1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi ve AH Balcı 

f. •• -- ' . 

Izmir Vakıflar direktörlüğünden: 
1 - Mezar1ıkbaşında 58793 lira 84 kuruş bedeli keşifli hal 

binası inşası evvelce kapalı zarf usuliyle yapılan eksiltmede 
52032 lira 55 kuruş bedelle müteahhidine ihale edilmişti. Müte
ahhidin teahhüdünü ifa etmemesi dolayısiyle mukavele feshedil
miş ve idare ile eski müteahhid tarafından vi!cuda getirilen 
imalat mahkemece tesbit olunmuştur. Geri kalan imalat müte
ahhid namı hesabına yaptmlmak üzere açık eksiltmeye kon
muştur. ihalesi 17-7-936 Cuma günü saat 16 da lzmir Vakıflar 
direktörlüğü binasında müteşekkil komisyon huzurunda yapı
lacaktır. 

2 - istekliler bu işe aid projelerle imalAt ve eksiltme prt
namelerini ve tesbiti deliil raporunu hergün Vakıflar idaresine 
müracaatla görebilirler. . 

3 - Muvakkat teminat mikdan 4190 liradır. Eksiltmeye gire
ceklerin teminat makbuzunun veya bu mikdara b~ banka 
mektubunu ve Ticaret odasında kayıdlı olduklanna dair muıad
dak vesikalarını ibraz etmeleri lazımdır. 

4 - Eksiltmeye girecek isteklilerin mimar veya mühendis ol
maları ve inşaatın her türlü kanuni, idari ve fenni mes'uliyet
Jerini kabul ve ifa edecek mütehassıs mühendis veya mimarla 
bütün muamelelerde müıtereken mes'ul olmak üzere çalışmaları 
şarttır. Ayni zamanda bu eksiltmeye girebilmek için en az otuz 
bin liralık bir binanın inşaatını muvaffakıyetle bitirmiş oldukla-
rına dair resmi fen heyetlerinden verilmiş musaddak belgeler 
göstermeye mecburdurlar. Tashihan ilin olunur. 

1--5-9-14 1914 (1356) 

Tür~iye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 

İKİ ÇEKİLMiŞ VE Fil TREDEN GEÇMiŞ BOL ANASONLU SU IÇIRMEZ BAŞ ACRISI VE BULANTI YAPMAZ 45 DERECELiK EN NEFiS RAKIDIR 

'5 lzmlr umum acentesi : Emirler canw karJIS!Dd• Mıhçılar H0SEY1N BAt'IRI, ŞEK1P müıkirat d~poıu. TELEFON : aaea 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru 27 ha- 1 

ziranda gelip yükUntl tahliye
den sonra Burgas, Varna, 
K&stence limanları için yük 
alacakbr. 

HERCULES vapuru 29 ha
ziranda gelip 4 temmuzda An
Yers, Rottcrdam, Amaterdam 
ve Hamburg limanlar1 için yak 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Linien 
NORDLAND motörü elyevm 

limanumzda olup 25 bazit-anda 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 
Copenbag, Dantzig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve lskandi· 
navya limanlan İçİI.\ yük ala
cakbr. 

HEMLAND motörü 6 tc-m· 
muzda beklenmekte olup yü
kUnll tahliyeden sonra Rotter· 
dam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, GoteburJ{ 
Oslo ve lskandinavya limanlan 
İçin yük alacaktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 3 temmuzda 

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

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değitikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi. rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

lesinden iplomah 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal (:etindağ 
Hastalannı her giln sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 2t 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

J<adar memleket hastanesinde 

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

7~ & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

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

heldeniyor. 11 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam. Hamburg 
ve Bremea limanlarına ylk 
alacaktır. 

CHlOS vapuru 11 temmuzda 

beldeni1or. Breaen, Hambarı 
ve Anventea ,.ak çakaracakbr. 

ANGORA vapura 20 tem
muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar A nvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen limanlarına 

yük alacakbr. 
~ 

Amerikan Export Lines 
EXMISTER vapuru temmu

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

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

OSLO 
SARDINIA mot&r& 20 tem· 

muza doğru beklenmekte olup 
lskenderiye, Dieppe Dlakerk 
ve Noneç limanlan için ,ak 
kabal edece le tir. -···· Senice Maritim Roamain 

Bagaıut 
DUROSTOR vapanı 9 tem

muzda Ka.tence, Salina, Galu 
ve GaJatz aktarmua Belgrad, 
Novisad, Budapeat, Bratialaft, 
Viyana ve Linz içia ,ek kabal 
edecektir. 
~ 

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

Budapest 
SzEGED mot&rll 13 temmu

za dotra bekleniyor. Belgrad 
NoYisat, Badapest, Bramlava 
Viyana ve Linz için ylk kabul 
edecektir. 

Vapurlann illimleri, gelme 
tarihleri •• navlua tarifeleri 
hakkında biç bir taalmlde ti· 
ritilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

lzmirliler Istanbuldanerede buluşurlar 

• 

~e~=Bristol otelinde 
Sirkecide Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkeae kendisini sevdiren bay Omer Ull
lldlr. Bay Ômer Liitfi lzmir Aakeri otelinia müea
aisidir. Kırk bir aenellk tecrilbeli idaresini herkes 
bilir. lstanbalda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rabab bulacaklardır. 

Büttba bu fevkall\fe&klere ilivelea fiatlar 
mtltlıİf ucuzdur 

Ferit Diş macunu 
Ditleri inci gibi be7azlabr 

illa tt dit Waı•hlt• ._ 
ı....._ blthenaflhmdil' 

Bl,lk tlbll 

15 kuruştur 

Ferit 
Diş Fırçası 

s.w.ı 
Sağlam 

Zarif ve 
çok ucuzdur 

M.DEPO 
Eerit Eczacı başı Şifa eczanesi 

' 
tl!NI Atnlt" -

Oliver Ve Şü. 
LIMlTET 

• ı- Doktor 

Fahri Işık Vapur Acentası 
CENDEU HAN BiRİNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN UNES L TD. 

GRODNO vapunı 2S hazi-
randa bekJenmellte o'up Lonc:lıa 
ve Hali ieiu yük alacakbr. 

lzmir Memleket HutaQelİ 
Roatkm mlteh•••• 

Her Nevi RONTKEN 
llue~enelerl 

MARDINIAN vapuru 27 ha· 
ziranda beklenmekse olup Li
verpool ve Glasıov için yük 
alacal..br. 

DRAGO wapan temmuz or-
talarında Lc.dra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra, ve Hull 
için yük alacaktır. 
- LESBIAN vapuru 15 tem
muzda Liverpool ve Svansea· 
dan gelip yük çıkaracakbr. 

Deutsche Levante - Liaie 
TOFIA vapuru 2S haziran

da ffamburg, ve Bremenden 

Ve Elektrik Tedearileri 
YllrOyemiyea ve billaHH 

RAŞİTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbik " Roatken 
ile KEL tedavileri yapılar. 

ikinci Beyler aokak hım 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

gelip yük çıkaracaktır. 
NOT : Vürut tarihleri, va· 

purJarın isimleri ve navlun üc
retJerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

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

lzmir Şubesi 

Büyük Kardiçah ban altında Numara 6 
TEIEfon - 3560 Telgraf - ANT ANBAR 

Deniz, Kara, Mesajeri, nakliyatı gümrük ithalit ve 

ihracat komisyon işleri yapar 
Türkiyenin bilumum liman ve istuyonlannda ıube ve 

acenteleri bulunan genit teıkilith bir kurumdur 
16-26 (1223) 

.. ................................................................... .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : • • • • • • • 

TAZE TEMiZ UCUZ 
llAC 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

• 

s BAŞ DURAK : 
i Bı,ak Salebçt oııa ı...ı 1r ........ aa i 
• • ....................................................................... 

Akciğeri olmayan her hay· 
vanı &ldllren keskin Flitlerin 
pek çok çeıitleri, ufak bil· 
yük kutularda, titelerde ve 
d8kmesi ehven fiatla sahhr. 

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

Kullamtk ve clayuuldı Flit 
tulumbaları, ainiaiaek müca
delesi içtn her e :1de bulun
ması mecburi olan mikrop 
öldürücü mazot, uidfinik, 
karaolin ile glktBf, beaziD, 
alkol, be: nevi asid, oksijen kaynağı için karpit, su, macun 
ve buğday taneai halinde fare aelairlerini bizden arayımz. 

( 40) renk üzerine Kız marbh meşhur "Arti,. kumq 
boyUllll UDUbaaJIDU. 

Koloaya, dit macunlan, krem, kokalu sabunlar ve daha 
pek çok çefitlerimizi girmek iatiyenler bir defa depomuza 
u .. ruınlar, her halele memnm olacaldarchr. Telefon: 3882 

Devlet Demir Yollarından: 
Apğıclalri pJrİ menkuUer 21-7-936 sah glnll Hat tS de iz· 

mir Alsancak'ta 8 nci işletme Komisyonunda pazarhk uulile 

birer sene için ayn ayrı kiraya verilecektir. isteklilerin ataiı· 
daki miktanla --.kbt h•bıt vermeleri ve aranılan vesika· 

lar ve ite sinaeie ka••i minileri olmadığına dair beyanname
lerle muayren vakatta komiqona mllracaatları lizımdır. Şartna• 
meler ko:aıisyoadaa paraaız ah•· 

1 - lzmir Ba•mane iıtaıyon• içinde büvet muhammen sene
lk kira bedeli 200 lira muvakkat teminat 1 S liradır. 

2 - Kaqayab istMyon blfelİ muhammen senelik kira bedeli 
180 liradır. Mankkat teminat tSSO kuruıtur. 

3 - Karşıyaka iatasyonuada Mi.et muhammen senelik kira 
bedeli SO lira muYakkat teminat S75 kuruıtur. 

9-13 2050 (1428] 

lzmir Linıan işletme idaresinden: 
Karşayakaya gece seferi olar.k saat 1 de Konaktan kalkmak 

izere bir sefer ilive edilmiftir. Vapurun her iskeleden kalkma 
saatları ilkelelerde yazılıdır. Sef.,lere 9-7-936 dan bqlanacakbr. 

2085 (1427) 

Bu sizin kendi kabahatınızdır, zera dlşlerinızt 
ihmal etdlnlz. bunlara iyi bakmadım; halbuki 

bundan dehı kolay bir py yoktur, Zll'a bu 

lhtiyaCI temin edecek bir PERLOOENT en 

ly~ dif macunu vırdır .• 

ıs.... . 

TURAN Fabrikalan mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tavalet sabunlannı, trq sabunu ve kremi ile gilzellik krem· • 
leriai kullanınız. Her yerde sablmaktadır. Yalnız to'!tan •· 
bslar için lzmirde Salibağa baaında umum acentelık Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye mllracaat ediniz. 

Posta Kut. aa• Teletoa •••• 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokucahak llemiai pfl'bmf herkesi uyret içiacle bır1ıtkmıfbr 
F eminen Diıi Maskülen Erkek 

iki cins koku 

Hilil Eczanesi 

{ Babarçiçefi ) ( G&atll ) ( Falya ) ( Soababra ) ( Maek .. ) 
( Akşam glne'i ) ( Leylak ) ( Limoa çiçeği ) (Y uemin) 

Kemal Aktaş kokulan yerine başka şeyler verilirse kabul et
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kimil kokulan 
yerine verilecek teyler, HiW eczaneaioin kıymetini bir claba iı· 
pat edecek, Kemal Aktap 8ize bir daha alkqlatacakbr.. Zevk. 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vabladaı 1 

Daimon cep vantilltlrleri 

F.a 1oa icat edilen bu vantilatörler bir k&çiik pille itler 

bir saatta bir kuruıluk sarfiyat yapar. Aiırbğı seksen gram 
olap zarif bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında baylar 

cebinde t•fll"· Herkelİn yanında hulunmuı 
llzım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : hmirde Suluhan civanacla No. 28-9 Ôdemitli 

Türkiye ziraat bankası lzmir şu
besinden: 
Bankamıza ait Seyiköyünde istasyon civarandaki Zeytin yağa 

fabrikasiyle lflklardaki zeytin yağı fabrikuı açık artbrmaya ko· 
nulmuştur. 

19 Temmuz 936 Pazartesi günü ihalei katiyesi yapılacakbr. 
Taliplerin pıbelllize miiracaatlan. 2070 (1425) 
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• 

1 
Yirmi altı maddelik lngiliz projesinin. metni 

• • • 
iZ 

Ankarada boğaz a 
edi iyor. lngiliz pr 

r n ını akı n en işe 
·esi · yi bir tesir yapmamıştır. 

MONTRÖ, 8 (A.A) - Türk 
mukavele projesinin müttehit 
kraliyet murahhas heyeti tara
fından tevdi edilmiş yeni şekil 
şedur: 

Başlangıç: 

24 Temmuz 1923 Tarihinde 
Lozanda imza edilen sulh mu· 
ahedesinin 23 üncü maddesiyle 
tayin edilmiş olan prensibi 
Türkiyenin emiyeti çerçivesi 
dahilinde mahfuz bulundurmak 
suretiyle boğazlar namı uıru
misine dahil Çanakkale boğa· 
zında Marmara denizinde ve 
Boğaziçinde seyrisefaini tanzim 
arzusuyle mütehassis olan dev
leti reisleri işbu mukaveleyi 
Lozanda imza edilmiş olan mu
kavelenin yerine ikame etmeği 
kararlaştırmışlar ve bu mak
satla her biri kendi selahiyet 
sahibi murahhasları olarak şu 
zevatı tayin etmişlerdir. 

TRANSiT IŞI 
Madde 1 - Yüksek akit 

taraftarlar Boğazlarda deniz
den transit prensibini tanır ve 
temin ederler. Zikri geçen 
transit ve seyrisefain bundan 
böyle bu mukavelenin ahka
miyle tanzim edileceetir. 
Kısım 1 - Ticaret gemileri: 
Madde 2 - Tıcaret gemisi 

tabiri işbu mukavelenamenin 
kısım ikisi ile derpiş edilmemiş 
olan büllin gemilere tatbik 
olunur. 

Madde 3 - Sulh zamanında 
ticaret gemileri işbu mukave
lenamenin 4 ündi maddesi ah
klmı kaydi ihtirazisi altında 
bir merasime, muameleye tabi 
olmaksızın sancağı ve yükü ne 
olursa olsun gece ve gündüz 
tam bir seyrisefer serbestisin· 
den istifade edeceklerdir. 

Bu gemiler boğazlarda bir 
Türk limanınd~ durmaksızm 
geçecekleri zaman işbu muka
velenin bir numaralı merbutu 
ile istifasına müsaade edilen· 
lerden maada biç bir resim ve 
teklif teabi değildirler. 

Boğazlardan geçecek olan 
ticaret gemileri 1 numaralı 
merbut mucibince abnabilecek 
olan resim ve tekliflerin istifa
sını kolaylaştırmak maksadiyle 
Türkiye hükumeti tarafından 
gösterilen mevkilere isimlerini, 
tabiiyetlerini ve tonajlariyle ne· 
reden geldiklerini ve nereye 
gideceklerini bildireceklerdir. 

HASTALIK ZAMANINDA 
Madde 4 - içinde veba, 

kolera, sari humma, lekeli hum· 
ma vak'aları veya çiçek hasta
lığı zuhur eden veya en az 
yedi günden beri bu hastalık
lar mevcud bulunan gemiler 
ve kezalik beş defa 24 saat
ten az bir zamandanberi has· 
talık bulaşmış b1r limanı ter
ketmış olan gemiler Türk ma· 
kamatı tarafından tayin edile· 
cek sıhhiye memurlarını gemiye 
almak için boğazlar medhali 
civarında bir sıhhiye mevkii 
önünde duracaklardır. Boğazlar 
haricindeki sıhhiye mevkiine 
i•dirilecek olan bu memurlar 
dolayısiyle rüsum alınmıyacak
br. 

Yukarıdaki fıkrada zikredil
meyen ve Ege denizinden bo
ğazlara giren her gemi Türkiye 
makamatı tarafından vazedilen 
s>hhi muayeneye Türk nizama
tına tevfikan tabi olmak üzere 

.':ıovı rl aış balmnı l ıiı·ınof 

boğazlar medhali civarındaki 

sıhhiye mevkii önünde tevak .. 
kuf edecektir. 

Usulü daireRinde sıhhiye 
patentesini haiz olan gemiler 
hakkındaki bu muayene müm· 
kün olduğu kadar süratle gece 
ve gündüz yapılacak ve işbu 
gemiler geçişleri esnasında 
boğazların başka hiçbir mev· 
kiinde durmağa mecbur tutul
mıyacaklardır. 

HARB ZAMANINDA 
Madde 5 - Harb zamanın

da Türkiyenin bitaraf kalması 
halinde ticaret gemileri 3 ncü 
ve 4 ncü maddeleri hüküm:e· 
rinin mahfuziyeti kaydiyle bo
ğazlarda transit ve seyrisefain 
serbestisinden · müstefid ola
caklardır. 

Klavuz alma ihtiyaridir. 
Madde 6 - Harb zamantnda 

Türkiye muharib bulunduğu 

takdirde bitaraf ticaret gemi
lerin düşmana hiçbir surette 
muavenette bulunmamak şar

tiyle seyrisefer ve transit ser
bestisinden istifade edecek
lerdir. 

Bütün gemiler boğazlara 

gündüz gelecekler ve talepleri 
üzerine kendilerine Türk ma
kamatı tarafından gösterilen 
yoldan geçeceklerdir. 

HARP GEMILERl 
Fasıl 2 - Harp gemileri ve 

muavin gemiler: 
Ma".ide 7 - Bu mukavele

deki muavin gemilerin tarifinde 
aşağıda sekizinci maddede 
mevzuubahs istisna baki kal· 
mak şartiyle 25 mart 1936 
tarihli Londra muahedename
sinin 1. B. 6 maddesinin ilk 
kısmındaki tarif cari olacakbr. 

Madde 8 - Muavin gemi· 
Jer tabiri betabsis deniz kuv
vetlerine mahsus mayi ve mah
rukat ve erzak naklinde kul
lanılan askeri sefainin muavin 
gemilerine şamil değildir. 

SULH ZAMANINDA 
Madde 9 - Sulh halinde 

deniulh sr.-.,,;ı,.,.; ... ~ ....... -- - 1
• 

mak şartiyle harb gemileri ve 
muavin gemiler ister karadeni
ze ~ahildar devletlere aid o!
sun ister bu denize sahildar 
olmıyan devletlere aid bulun· 
sun ve bayrakları ne olursa 
olsun hiç bir vergi ve mükel
lefiyete tabi bulunmaksızın 

boğazlardan geçmek serhesti
sinden istifade edeceklerdir. 
Şu şartla ki, bunlar aşağıda 
tasrih olunan şerait altında ve 
gündüz boğazlara gireceklerdir. 

Madde 10 - Boğazlardan 

geçişleri için kendilerine Juzu
mu olan vakıttan fazla boğaz
larda tevakkuf etmiyecekler-
dir. 

ZiYARET 
Madde 14 - Yukarıdaki 

maddeler hükümleri tonaj veya 
teşekkülü ne olursa olsun bir 
deniz kuvvetinin Türkiye hü
kumetinin daveti üzerine bir 
Türk limanını ziyaret etmesine 
hiç bir suretle mani olamıya

caktır. Bununla beraber mez
kur kuvvetin ziyaretini ikmal 

Doktor Atas, kon/eıaızsta projemızi izah ediyör 
geçecek barb gemileri ve mua- attikten sonra duhul için ta-
vin gemiler için 15 gün evvel kıbettiği aynı yoldan boğazları · 
Türk hükumetine diplomasi terketmesi şarttır. 
tarikiyle haber verilecektir. Bu Madde 15 - Karadenizde 
ihbarda gemilerin geçecekleri tevakkufuna müsaade edilmiş 
yer, isim, tip ve adetleri gös- olan Karadenize gayri sa· 
terilecektir. hildar bahri devletler deniz 

Geçiş esnasında kuvayibahri- kuvvetlerinin tonaj yükünü Ka· 
ye kumandanı tevakkuf etmek radenize gayri sahildar devlet-
mecburiyetinde kalmaksızın lerin sulh zamanı bu denizde 
ÇankkaJe ve lstanbul boğazı bulundurabilecekleri tonaj ye-
medhalindeki bir işaret istas- kiinu aşağıda gösterildiği veç-
yonuna emri altında bulunan hile tahdit edilecektir. 
kuvvetin hakiki teşekkülü ile A - işbu maddenin B. fık-
bu kuvvete aid bütün mütem- rasında derpiş edilen hal müs· 
mim malümatı bildirecektir. tesna olmak üzere mezkur dev-

TONAJ Jetler tonaj yekunu otuz bin 
Madde 11 - Her hangi bir tonu geçmiyecektir. 

zamanda boğazlarda transit B - Eğer her hangi bir za-
halinde bulunabilecek olan bü- manda sahildar bir devletin en 
tün ecnebi bahri kuvvetlerin kuvvetli filosu tonajı Karade-
aıami tonaj yekunu geçiş es- nizde Sovyet Sosyalist Cumhu-
nasında fili hizmette bulunan riyetleri ittihadının Karadeniz-
Türk filosu tonaj yekununun deki donanması tonajını ışbu 
nısfını tecavüz etmiyecek ve- mukavelenamenin iki sayılı zey-
yabut fili hizmette bulunan Jinde derpiş edildiği gibi yü.z-
Türk filosu tonajının yarısı, de ondan fazla nisbeti tecavüz 
işbu rakama baliğ o1madığı ederse A fıkrasında zikredilen 
takdirde on beş bin tonu ge- otuz bin ton vekünu azami 45 
çemiyecektir. 

Karadenize sahildar veya , 

bin tona kadar bu tezayüde 

J müsavi bir kemiyette arttırı· J 
lacaktır. 

BiR NOKTA 
C Meıkur devletlerden her· 

hangi birinin Karadenizde bu-

/ngiliz dış bakanı Eden 
Jundurabileceği tonaj mıktarı 
mevzuubahis tonaj mecmuu 
yükünunun dörtte üçü ile tah
did edilecektir. 

D - Bununla beraber mez
kur devlerden biri insani mak
sadlarla Karadenize bir deniz 
kuvveti göndermek ister ve bu 
denizde on bin tondan aşağı 
hiçbir gemisi veya kuvveti bu· 
lunmaz ise bu devlet Türkiye 
hekumetinin mahsus müsaadesi 
kaydile işbu maddenin B fık-

rası hükümleri hilafına icabına 
göre on bin tona kadar çık· 

mak üzere gemiler göndere
bilir. Veya mevcud kuvveti 
tecdid edebilir. 

işbu maddenin D fıkrası ile 
istihdaf edilen ziyaret halleri 
müstesna olmak üzere mezkur 
devletlerden herhangi birine 
mensub bir deniz kuvvetinin 
Karadenizde bulunması bir ayı 
geçmiyecektir. 

BiT ARAF HALiNDE 
Madde 16 - Harp zama

nında Türkiyenin bitaraf ka.f .. 
m11sı halinde harp gemileri ve 
muavin gemiler dokuzuncu ve 
on beıince maddelerde mün· 
deriç ıeraitin ayni dahilinde 
boğazlarda tam bir transit ve 
ıeyrisefain serbeıtisinden isti
fade edeceklerdir. 

· Bununla , beraber bu şerait 

muharip bir devlet hakkında 
kendisinin harp hakları zara
rına olarak kabili tatbik olmı-
yacaktır. 

Sulh zamanında olduğu gibi 
harp zamanında da Tüıkiye 

bitaraf kaldığı vakıt tamamen 
serbest kalması lazımgelen bo
ğazlarda Türkiyenin bitaraf 
devlet sıfatıyle hai:ı olduğu 
hukuk ve vezaif kendisine 
transit ve seyrisefaioe engel 
olabilecek mahiyette hiç bir 
tedbir almağa müsaade bah
şedemiyecektir' 

Bu maddenin hiçbir hükmü 
Türkiyenin bitaraflığı halinde 
sulh zamanında olduğu gibi 
barb zamanında tatbik edile
cek olan işbu mukavelenin 
18 nci maddesinin Türkiyeye 
tanıdığı hukuka halel getiremez. 

Muhariblerin harb gemileri 
boğazlarda hiçbir zapt ve müsa
dereye tevessül etmiyecekleri 
gibi muayene ve taharri hak
larını icra etmiyecekler ve 
hasmane hareketlerde bulun
mıyacaklardır. 

Erzak ve mühimmat tedariki 
ve tamirat hususlarına gelincea 
harb gemileri bahri bitaraflık 
hakkındaki 1907 Lahey 13 ncll 
mukavelesi ahkamma tabi tu· 
tulacaklardır. 

MUHARIB V AZIYETTE 
Madde 17 - Harb zama• 

nında Türkiye muharib olduğu 
takdirde 9 ili 14 cü m :ıddeler 
ahkamı tatbik edilmiyecektir. 
Harb gemileri ve muavin ge· 
milerin geçişi tamamiyle Türk 
hükumetinin yedi ihtiyarına bı· 
rakılacaktır. 

HARBiN TESBITI 
Madde 18 - Türkiye der• 

hal vukuu melhuz bir harb 
tehlikesine maruz kaldığı te• 
lakkisinde bulunduğu takdirde 
işbu mukavelenamenin 17 inci 
maddesi hükümlerini tatbika 
hakkı olacaktır. 

Türkiye hükümeti bu hakkı 
istimal ettiği halde bu bapta 
iıbu muahede akitlerinden bu
lunan devletlere ve aynı za· 
manda Milletler cemiyeti mec• 
Ji~ine tebligat ifa edecektir. 

Milletler cemiyeti meclisi üçte 
iki ekseriyetle bu suretle Tilr
kiye tarafından alınan tedbir
lerin muhik olmadığına karar 

- Sonu 7 inci sahifede -

gayri sahildar devletlere men
sub olub da transit halinde 
bulunmaksızın Türkiyenin mü

saadesile boğazlar dahilindeki 
bir Türk limanını ziyaret eden 
gemiler bu tonaja d~hil olmı
yacaktır. 

FURUNLANMIŞ VE TAM KURUTULMUŞ 

Madde 12 - Boğazlarda 
transit halinde bulumm harp 
gemileri hamil olmaları muh
temel bulunan hava gemilerini 
hiç bir veçhile istimal edemi
yect:klerdir. 

Madde 13-Bogazlarda tran
sit halinde bulunan harp ge
mileri sakatlık veya deniz arı-
--... . .. . . . . 
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