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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ OK~1tr 
Neşriyat miidürü: HAMDI NOZ 
Adres: İzmir İkinci Beyler sokağı 
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Arap heyeti 
Cemal efendi Elhüseyni

nin riyasetinde Londra'ya 

ususı ı an ar: ı are an · d 
OLU) M tbaası lznıirdc çıkar, aksamcı siyasal gazele ir . 
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- Telefon: 2776 - Cuma - 19 Haziran 1936 

Yıl : 3 • No : 726 -----·-------

gelmiş ve Arap davasını 
müdafaaya başlamıştır. 

Fiati (100) Para 

1 tal ya, Montrö) l{onf er ansına Delege Gönder
meğe Razı Oldu 

- -- - - .......... ,.._ ..... - - - -

C H. P.-Teşkil3tı hakkında' ıtalya 
• · Boğazlar konf ran-

h ü k fi m e tİ n beyannamesi , sı~:.1:ati:a~~.::tc:r~-
.1 rıing Post gazetesının Ro-

l • • ·ı h ••k "' f •d • d l"' madan öğrendiğine göre, Parti f aa ıyetı ı e u ume 1 ar~sı arasın a ame ı ıtaıya hükumeti, zecri ted-

bir beraberlik temin edilmis oluyor birlerin kaldırılması ile 
' iktifa ederek kendisi de 

\ııkar.ı. 1 B ( \. \) 

1 Bı·~ nıın.ımı•I Cunı· 
lıurİH'l 11.ılk Pıır
Iİ>1İn0iıı. ııırnıll'kf'Iİıı 

ıııı•lı'ıı~ lıa k:ııılarııı, lıu kanlık \a· 
zifı·lı•ri lıitnııı lıulıııu~tıır. mukabelei bilmisil olmak 

~· Bu hr) nna:ıruf'ııin iı .ılı- üzre koyduğu zecri tedbir-
1.ırıııı ı•:ırıi ~ı·nd .;;rkrl'kri olmuş leri kaldıracaktır. 

.,j\,I j \t' İı;Iİlll, İ 

tı~' nıııııl:ı ı;üııiigli 
'n"ı..~·k ıııuk~ndl.t· 

l•tılıııııııı n.ılıili)'' \ t·kili ı:ıkip "' Bu de"ıektir ki, ltalya 
h:ııt1.İlll ı •Jf'<'Pktir. 

ı·ııı t:ılı.ıkkukuııu 

kul:ı) l.ı~ıırıııuk \ •' 
f 1{HIİllİll İ11ld~at1111 

.ırtırmak ,,. ,.ıcl:ın
ılırm:ık iı;iıı hun· 

ılım "" ıı r:ı l'.ırı i 
1.ı.ılh Ni ilt• hiiklı-

1111•1 idıırı·"i :ını

,.,,11 ıııtl.ı ılıılııı "iki 
lıiı· \:ıknılık , .. 
ılaluı ııınunıi lıir 

lıl'ralıı•rlik tı•ıııin 

f'ılilıııc .. inc C(•n lın · 
kııı.~ıı ktır.ıı \c· 

ı ilıııi~ıir. Bıı mal-· 
,.,ıılla : 

6 ) ııkarıılal...i 111.ıdılı•lı•r hn-
tiııı p:ııti t<'şkiliıtıııı, \ih)etlcrı· 

\ı' ııııııııııi ıııiifı·tıi~lil..lı•rı• tı•lıliğ 
ol1111111ıı~lıır. 

B.ı,,ckil \ı• C. 11 . Paı·ti i 
gı·ııı·l lı.ı,J .. :.ııı \t•kili 

ismet lnönii ---·· .. ·---~ Göztepe-K.S.K 
Pazar günü heyecan

lı bir mac var , 
Göztepe ve K.S.K. takım

ları arasında Pazar günü bir 
maç yapılacaktır. Ayni gün 
Atletizm müsabakaları da ya· 

ı - l>.ılıili)'' \ekili ı:•·ıı}ön ııık.ılorı clulıiliııJ.. ı.rııiiıı ,1,,,1,·1 pılacak ve bu müsabakada 
kıınıl ii}ı>li[;iııı• ıılııırııış w· kı•ıırli· i~lt•riııiıı olılu;.:ıı gihi l'•ırti fo1.ıli)c't seçmeler olacaktır. Göztepe 
· f' ı· · J k l'k ve K.S.K takımları bu ınar-a ~1111! ar 111111 gc•ııt• e reler ı \il· \t' lı• kilalıncl:ı ~ ııl..,Pk ııılinıl..ip ,,. "' 

zif<'~i wrilıııi~tir. miilt:tti irlirln. en kuvvetleri kadrolarile işf • 
2 Biitiiıı 'ilıi) cılcnlı· 'iliı- ı \ il;i) ,~ılerd,, il) 011 kıı- rak edeceklerdir. Göztcpe ta-

) et parri lıa,k:ııılığıııa \ilii)l'lleriıı rııll'n irıtilıap <'<lilmi~ lmluıınıı !,a~- kımında lstanbul'dan yeni ge-
\alis.i ııwmıır kıluııııı~tır. knııl:ır, mı, ılurunıunıı nlııı ı- 'C len iki oyuncu da yer ala-

3 ( mıııııi ıııüfl'tti~lcr ınıu- 111011 up \('):J nı:ıhnllinc(' ıniintclıip caktır. 

---------·~·++ ....... 

Boğazlar konferansına ve 
Lokanıo devletlerinin ile-
ride yapacakları müzake-

relere iştirak edecek ve ni
hayet Akdeniz' de bir de
niz anlaşmasmm imzasmı 
görüşecektir . 

Atina 19 /Hususi}- Yu
natı hey' eti Montrö'ye ha
reket etti. 

\.._ ../ 

icra vekilleri 
Heyeti dün gece 

toplandı 
Ankara, 19 (Hususi muha-

birimizden) '-- İcra Vekilleri 

heyeti dün gece İstanbul'dan 
dönen Başbakan İsmet lnönü-

nün riyasetinde toplanmıştır. 

ispanya ! Loid Corc, Avam kamara-
Kabinesi mühiı:z sında Eden'e hüC:um etti 

kararlar verdı 
Eski başbakan: Baldvin kabinesi azasına: Çok 

M. Azana 
Madrid 18 (Radyo) - Ka· 

bine bugün toplanmışlır.Cum· 
lıur reisi M. Azana bu içti· 
nıaa riyaset etmiş ve dahili 
Vaziyet üzerine miihim karar· 
lar verilmiştir. 

Maliye bakanı beynelmilel 
Vaziyet hakkında izahat ver· 
~~iştir. Bazı komisyonlara da 
uırektifler verilmiştir. 

--.. ·······---Bir Alman 
Tayyaresi Fransız 
topraklarına düştü 
(A~trazburg 18 ( Radyo ) -

b ret Pot)'un kumandasında 
uluna M 1 . . de b. n onop an sıstcmın· 

ır Alınan tayyaresi Fran· 
Sız toprak! . . .. 

d 
arına ınmış ve mu· 

sa ere d'I . b t e ı mıştir. Fransız za· 
1 ası tahkikat yapmaktadır. 

• 
cesaretsız 

Londra 19 (Radyo)-Avam 
kamarasının dünkü celsesi 
çok heyecanlı oldu. Tribün
ler, baştan başa dolmuştu. 
Bütün devletlerin sefirleri 
localarında idiler. Müzakere 
açılır açımaz, dış işler ba
kanı Lord Eden kürsüye 
gelmiş ve kat'i bir lisanla 
aşağıdaki söylevi vermiştir: 

- %.t•eri ıct!LirlPr ile ı•lıle et· 
uıek İ~lcıli~iıııi:r. ıwıiı·e)e v& .. ıl olo
maılık. \kim kıılıııı lıir tı-tıl iizc· 
rinde ı rar ct111l'kte lıir fuyıl:ı ) ok· 
lıır. ilıtiltifııı lııı,ladıl!ı amlaıı iıiL.ı
rcıı lıiz lıer tiirlii tctllıirleri Cı·nC\· 

rı•'•lP ittilııı7. Nıik. M:ık,:ııl uıli:~lt>· 

rı·k ı·ıııııİ) l'Iİıı tııarrıı7unılaıı ııın ... ıı· 
ııİ)clİ temin idi. 

Jıı~iltı•rı• lıiikfııı11·ti hıı tcı•a\ iizi 
'.ı:ıd)cıiıı tlıırdıırıılıııoı;ı lııısıı nıııla 

(iıı :ıpk olmuştur. Fakat itir:ıf c·t· 
ıııc·Iİ) i:r. ki c•lıll' c·ıııwk i tı·ıligiıııiz 

ıwticc) i hirçok t•bl'pln nlıırıdu dılr 
"'kı·ri teıllıirll'r lm;,ıı. 

ııml.ı ıla ) anlım giirecı·ğiıııizi ~:111-

ıııııl. foda ııil..Linlik ulur. 
Bugün fi)f'ıı hir llaht>~İ,taıı 

ılc\ lı•Iİ mC\cuıl değildir. Bu Hızi· 

) eti ıl<'gi~ıi rıru•k I<' rın<':ık ) eııi lıi r 
lıorp i,iılir. 

Biz \ a7.İ} eti lıııgiw lıli) le giirü
' onı:ı:. \~k .. ri )ıir lı:ırı•kı·t )npılııııı· 
J 

daıı \:t7.i)•~ti ıslıilı iııık.iııı giirt·ıı 

,,ır mıdır? 

( 'hı .. lıır ~rı ) rır i ıle ~i ııııli Jıu 

C'nıri rnki <iııiiıı<lc. ilk INllıirlntlı•ıı 

ıuııımııı>u farklı ıı•ıllıirlcr ittihaz 
ctnıl'liılir. 

adamlarmışsınız . Demiştir 

M. Loid Corç 
Llıı:-lar jlo ) ı•ıesi hıı rnzİ'H'lf' 

karşı ilk ııokı;i ıı:ızarıııda ı'. .. rar 
l'ıln .... ~. lınrp ) ııpıııak lazım gdı•

Cl'ktir. \ ı• harp \kıleııizı> ıle ;oİra· 
)el ı•dı•cl•kıir. 

"" ,.,ıunnrııla lıorlıı ılü~üııı•ıı 

lıir kiııı ,eniıı nıı•veml İ) ı•ti ni ta ... a\·· 
'ur etmek j t ı•mı·ııı. 

1 ııgi it f' re lı ii 1.. (ıııı cı i H n hı·~ ıla· 
\'a-ırıılul..i hallı lı:ırı·l..ı·tiıulı·ıı ılolayı 

ııı ii teı•s .. i r dt·~i lıli r; lıu lı'ıllıirlt•rt• 

şiıldı·t lı• lü1.ııııı 'urılı; tc<'a\iizüıı 
ıiıı ii ıw gı·ı;ııwk lıir rnzi fı· iıli. \'t• 
lııgilıcrt• lrn 'azil'ı•yi, hü) lık hir 
ılo ılıık l :ı )Upmı,ıır. Bıınılıın dula)l 
ifıilınr clu)ıtr. 

Fakat lıugiin .Geı·ri lı'dbirlern 

lüzum kolıııaıııı,tır. Kısa hir zaman
da kalkmalıdır. • i\luhalt>fet ,.af la
rıııılan ~iılıl etli ı• iN - Runuula hı·· 
ralı<'r. ııl ııJar so ... yı•ıe~irıi ılii~ünmr· 
cliğiıııiz sanılma ııı, zeı·ri lt>ılbirle

rin l'O.)Plı• \a ıta ilı• kaldırılma,.,ı 
lfızıııulır. 

Bu sıracla ı•kıwrİ)t'l mt'lı'u,,la

rile lilwrul \I' aıııı•le partisi men· 
sııplıırı .ıra ııııla ~iılılctli nı linaka
,ahır olııııı, \t' oıı ılakika nutka 
di'\ 0111 ı·dilı•nıt•ıııi~tir. Siikfıtmı av
ılı·tiııılt>ıı sonru :\1. Eıleıı -.iiziiıw 
de\'11111 ı•ılerf'I..: 

Ktiıııııı ı•\ c•lclı• İııgiltc•rı• hii· 
kiınwti. \kdeııiz ıll'\ lı·tlt•riııi lıir 

iıal)an t ııurruzıı kar~ısııııl:ı lıir İllİ· 
haıla cl:l\ ı·t tt•şclılıii~iindı• lıuluıı
ııın~tur. Hıı hııı-11 tu h'maslııra, zt·ı·· 

ri tı•clhirlı•r kalclırılmı okı da 
devam l'ılı•ı·ı·~iz. ll uıli satın )t'Uİ 

<.:ı•y ri hunu ıııutlnl.: surı•ıtı • iralwt
tirı•ı•ı•ktir. 

Fakat 
nııılılı·;ıi ıııııdlıim·ı· lıir lcı·a,·iiz 

karşı ıııtln ittjlıaz ı•ılilı•cı•k teılhir

lni in rilı Nrm•ktf'clir. Bu ene 

lı:ılya · ilahe, ihtilali lf't•riilıdl'ri 
ı,:ok ı·liıu \C ıh·r \ı•rici olmn:tl\ır. 
:\azar clikl.:atıı·n uzak lıuluııdur-
mnmııl.. lii:ı:ınıclır. Bımıııı iı;in, Ak-
tleııiz \ltZİ)ı•tiııi a~lnm ı•mniycı 
c::.<ı ... larına hağlamuk şarttır İngi). 

lt'n· lıiiktinı~ti uluıslar .. o:-~<'lt'~İrıin 
tak\ İ)«'sİnc idıh•tlı· taraf ıarılır. 
Te~ı·hlıii .. lc•rimlı· ınuvaf fak olarak 
şekilde tak \•İ) ı: cdl'cı·ğiz n· Lu ı·~as 

t') lC:tl içtinı:ıında ktkik e<\ilecckıir. 

KoLinı•ıııiz, ılömin\'onlarla \ a· , . 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

Rus edibi ak-
sim Ciorki öldü 

~----~------·~-----~~---
Büyük edip,Rus inkılabının en bü-

yük amillerinden biri idi 

Maksim Gorki 
Moskova, 18 (Radyo) 

Dün gece neşredilen bir resmi 
tebliğde, Maksim Gorki'nin 
sıhhi durumunun çok ağırlaş· 
tığı bildirilmek1edir. Sovyet 
edibi güçlükle teneffüs ede· 
bilmiş, kalb gayri muntazam 
olarak çarpmış, ateş yüksel
miştir. 

Moskova, 18 ( Radyo ) -
Bir müddettenberi hasta bu
lunan Rus'ların en büyük edi
bi Maksim Gorki, bu sabah 
Kremlin sarayındaki hastanede 
ölmüştür. 

Maksim Gorki, l,us inkıla-

Badoğlio 
Lüzum hasıl olursa 

hazırız demiş 
Roma, 18 (Radyo) - Ma

reşal Badoğlio, bugün Tori
no'ya varmış ve halk tarafın
dan tezahuratla karşılanmıştır. 

Badoğlio, yerdiği bir· söy· 

levde demiştir ki: 

" Devlet lüzum görürse 

asker harekete gelmcğc ha
zırdır.,, 

Mareşal, Torino'dan sonra 
Milano'ya hareket etmiştir. ___ .... ___ _ 

40 Saatlık 
Mesai kanunu Fran-

' sız parlementosunda 
tetkik olunuyor 
Paris, 18 (RadyÖ) - Fran

sız ayanı bugün de yeIJi ka
nunların müzakeresine devam 
etmiş ve patronlarla işçi ara
sındaki kontratoları alakadar 
eden layihayı, 5 rey muhalife 
karşı 284 reyle kabul eyle
miştir. Bunu müteakib, haf
tada 40 saatlık mesai hak
kındaki kanunun tetkikine 
geçilmiştir. Bu kanun, uzun 
münakaşaları mucip olmuştur. 
Münakaşalar, geç vakte kadar 
devam etmiş ve kanunun tas· 
diki talik edilmiştir. 

bının en büyiik başlarından 
biri idi . Çarlık aleyhine vuku
bulan ve senelerce devameden 
mücadelelerde Maksim Goki
nin şuurlu ve yüksek muvaf
fakiyetlcri, Rus inkılap tari· 
hinde hususi bir yer isgal 
edecek derecededir. 

Büyük Edib, Çcka'nın ilk 
teşekkülünde aza kaydolunan· 
!ardan biridir. Çcka, o zaman 
Lenin 'in ba~kanlığı altında bu
lunuyordu. Maksim Gorki, 
1905 Rus . isyanında Bakü'ya 
gitmiş ve orada inkıl5b için 
çalışırken çarlık hiikümeti ta
rafından tevkif edilmiş, ve bır 
sene sonra hapishaneden ka
çarak İtalyaya geçmişti Burada 

(Lenin) le buluşmuş ve daha 
birçok taraf tarlar bularak çar· 
aleyhine şiddetli bir propa· 
ğanda şebekesi kurmağn mu· 
yaffak olmuştu. 

Maksim Gorki, İta!ya' da 
iken büyük bir plan kullana· 
rak, bizzat Çarın kendi adam
larından meşhur fabrikatör 
(Saramorozof) le temasa gel
miş ve hatta bu adamın nak· 
di muavenetini bile temine 
muvaffak olmuştur. 

Az bir zaman sonra Çar 

tarafından ilan edilen umumi 
af tan istifade ederek Petro
grad' a dönen Maksim Gorki 
derhal bir gazete çıkarmış ve 
yazdığı şiddetli makalderle 
bütün Rusya' da heyecan uyan· 
dırmıştır. Maksim Gorki, da
ha o zaman Rusya'nııı müs· 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

~------ttııH~------

Necaşi 
Londray'ı terketti 

Necaşi 
Londra 19 (Radyo) - Necaşi 

bugün ailesi ile birlikte seya· 
hata çıkmış, Londra'yı terket
miştir . 
İyi malumat alan ınahafil, 

Avam kamarasında Lord Eden 
tarafından yapılacak beyanat 
dolayısile müşkül mevkide kal· 
mam:ık için Necaşi'nin iskan· 
dinavya'ya seyahata çıktığı be· 
yan olunmaktadır. 
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·~~~-a_ . ........,6 .............. ,-.. Şmeling ile Joe Dünyasatrançşampiyo_n 
!
, Maç .... a kızı L · k 1 0 luğu Sovy~~~ere geçti 

0Ul5 8fŞI 8ŞIY f · Moskovada yapılan üçüncü beynel-

1 Cinai Romn N~kili KAMI ORAL • ,. • •1 1. k ·ı l S tranc turnavası im - 150 - Bu maç hasılatı 2 mı yon ırayı geçece mı e a 
Busene Moskova'da "Üçün- adet dünyanın hiçbir yerinde 

Kömürcünün karısı, öldürülen kazanan parayı alacaktır , cü beynelmilel satranç turno· varılmamış bir sayıdır. Sat-
• • • • Bugün bütün dünya spor kazandı. Bugün ancak yirmi vası,. yapıldı. Dünyanın her ranç kitapları 40-50 bin nüs· 

kadının oda hızmefÇlSlnl fanı- meraklılarının sabırsızlıkla bek- iki yaşında olan joe Louis, tarafından gelen satranç şam- ha basılmaktadır. 
dıg-' ını Pivedoşa sövlüvordu lediği birşey var: Nevyork'ta Dempsey'den, Jeffries'den ve piyonları haftalarca süren bir Sovyetlerin bugün satranç 

'J J 'J Schmeling (Şmeling) le Joe Jack Johnson (Cak Conson) müsabakada çarpıştılar.· şamyonları Kapablankadır. 
Kömürcünün karısı son de

rece sarhoştu. Bu münasebetle 
kocasının sözlerine ehemmi
yet vermek istemiyormuş gibi: 

- Neden - dedi- bizim ka-
rısacağımız işler değilmiş? Ben 
gördüğümü gördiim. Gözlerimi 
görmoktcn mennedccek değil-
d. 1 
ım ya .. 

Piyedoş, kadının söyledik
lerine inanmıyormuş gibi gö
rünerek: 

- Demek siz, katili gör
dünüz haf Acep inansam mı?. 

Diye sordu. 
Kömürcü, karısının fazla 

malumat vermesini arzu etme
diği için derhal ve telaşla 
cevap verdi: 

- Canım Müsyü siz inan
mayınız. Söyledikleri hep boş 
şeylerdir.. İşin içinde bazı 
esrarıengiz noktalar varsa da 
iş, Janet'in söylemek istediği 
gibi değildir. Size hikaye 
edeyim: Öldürülen lngiliz gü
zelinin bir oda hizmetkarı 
vardı ki, madamını öldürdük
leri gece bu hizmetkar orta
dan kayboldu. Kadının nereye 
gittiği malum olamadı. Bu 
gaybubetin sebepsiz olmadığı 
kanaati, herkesin kafasında 
yer tuttu 

Piyedoş, kömürcünün sö
zünü keserek: 

- Pek doğru söylüyor
sunuz. Kadın bulunacak ol
saydı .. 

Kendisini her yerde 
aradılar. fakat yakayı ele ver
memiş olmalıdır ki meydana 
çıkmadı. Maamafih, ben Pa
ris'ten çıkıp gittiğine de inan
mam. Meğer ki gittikten sonra 
gene avdet etmiş olsun. 

Piyedoş, hafifçe gülümsedi 
ve sonra sordu: 

- Demek oluyor ki siz 
bu kadına rastladınız öylemi? 

Evet hemşehrim evet. 
- Nerede rastladınız? 
- Şimendifer istasyonun-

da siz bize söz söylerken o 
<la yanımızdan geçiyordu, Siz, 
belki kendisini gördünüzde 
farkedemcdiniz. 

Bu kadının hal ve tavrını 
bana tarif edebi1irmisiniz? 

- Gürbüz, kumraJ saçlı, 
giizclce giyinmiş bir kadındır, 
fak at kendisini görmeli idiniz. 
Bir prenseste ancak bu kadar 
vekarlı olabilir. Galiba iyi bir 
kapı bulmuştur. İngiliz'in ya
nında iken, üstli başı bu ka
dar mükemmel değildi. 

Piyedoş, düşünür gibi oldu 
ve on<lan sonra: 

- Evet - Dedi - şimdi ak
lıma geliyor. Bir bilet alıp 
deminki tren ile azimet et-
miştir. 

Kömürcü 
verdi: 

derhal cevap 

- Evet, ta kendisi. Ben de, 
zevcem Janet gibi iddia ede
bilirim ki bu kadın, madamını 
ve kazınir tüccarı M. Loro'yu 
öldüren adamı pek ala tanır. 
Fakat nrmizc lazım, biz treni 
kaç.ırmamağa bakalım Zira ... 

Piyedoş, kömürcünün tela
şını gorunce hemen atıldı: 

- Vaktiniz var. Hele muh· 

terem halanızın namına da bir Louis (Co Lüiz) karşılaşacak. d l b.. "k Satranç, asırlarca dünyayı Son müsabakalarda da daima 
defa idarei ekdah edelim. an sonra ge en en uyu peşinden süri.iklemiş heyecanlı başta gelmiştir. 

Kömürcü ile karısı hemen Bu iki şampiyon boksörden boksör sayılıyor. bir oyun olarak· devam et- •-----

.şarap kadehlerine yapıştılar ve hangisinin galip geleceği hak- Schmcling'le yapacağı çar- mektedir. Onsekizinei ve on Yılan meraklısı 
- Evet, teklifiniz gibi bir kında kat'i birşey söylenemi- pışmaya bunun için ehemmi- dokuzuncu asırlarda dünyada 

defa daha idarei ekdah olun- yor. Çünkü Schmeling dev yet veriliyor. Bu maçı görmek satranç. ~ampiyonluğu Fran-

sun, fakat bu defa sonuncu cüsseeli bir boksördür, Joe için Amerika'nın her tarafın- sa'da idi. Fakat ondokuzuncu 

olmalıdır. Louis ise ondan daha ağırdır. dan, hatta Avrupa'dan bile asrından sonra Fransa'da hiç 

Denildi. Bununla beraber, herkes koşanlar var. Maçı tertip bir izi oyuncu yetişmedi ve 
Yeniden doldurulan kadeh- eden müessesenin tahminine şampiyonluk İngiliz'lere geçti. 

k Schmeling'in kazanmasını isti-
ler tokuşturulduğu ve ömür- göre, bu maç iki milyon lira İngilizlerin Satrançtaki şam-

kad h. · ğz k k yor Çünkü o eski bir bok- k k d cü e mı a ına oyara · kadar bir hasılat getirecektir. piyonlu ları ço evam et-
içindeki mayii bir yudumda sördür. Louis ise daha geçen Maç hakkında fikri sorulan medi. Yerlerini Almanlara 
içmekte olduğu sırada, istas- sene meşhur olmuştur. Bu Schmling, muhakkak galip verdiler. 
yonun saatı da çalmağa baş- suretle, çabuk meşhur olmak geleceğini, mağlup olursa Yirminci asrın başlaması 
ladı. Kömürcü bunu işitince rekorunu kırmıştır denebilir. boksu bırakıp artistliğe atıla- ile de satranç şampiyonluğu 
birden-bire kadehi elinden hı- Bu zenci boksör, bundan cağını söylemiştir. Diğer ta- Ruslara geçti. 
rakıb dedi ki: tam bir sene evvel ilk şöhre- raftan boksör Dempsey de Bugün Sovyetler birliğinde 

- Saat beşi çaldı hal Beş tini Max Bear (Maks Bir) i Schmeling'in muhakkak yeni- kulüplere yazılı bir milyon 
dakika sonra tren kalkıp gi- dört raundda nakavt etmekle Jeceğini tahmin etmektedir. satranç oyuncusu vardır. Bu 
decek iken biz elan şarap 
içmekle meşğulüz hal. lzmir ithalat gümrüğü müdür lüğünden: 

Bir Amerikalı her 
cinsten yılan birik· 

tiriyor muş 
Pul biriktiren, antika eşya 

biriktiren meraklılar çoktur. 
Hatta kelebek bile biriktiren
ler de vardır. Fakat yılan bi
riktirenlere şimdiye kadar 
rast gelinmemişti. Böyle garıp 
bir adam nihayet çıktı: 

Bir Amerikalı bütün ytlan 
cinlerinden bir tane bulundur
mak sevdasına düşmüştür. 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

K. G Kıymet Marka Cinsi eşya No. Tesbit No. Sıra K. G. Kırmeti Cinsi eşya tesbit No. 
Kömürcünün karısı Janet, 

elindeki dolu kadehi rahatla 
içebilmek üzere korsasını dü
zelterek: 

Sıra sayı sandık A sayı Lıra K. 
L·ıra Kr. · 1 445 20 Tuli 25n. den aşağı demir çivi 81 

2 444 20 " " " 11 
.. " 

- Adam sen del Gece 
yarısından sonra da bir tren 
var: 

Dedi. 

1 
2 
3 
4 
5 

12835 

3104 24 A F 1-24 1~3 ~ 3 2008 35 Alçı 
3140 ~ 24 1 R F ~. r, 1-

24 
.. ~ 4 97 50 Adi şişe, salon ve sofra takımı " 

3115 ~ 24 S R ~ 3 1-24 z 5 160 15 Şişe kapaklı adi şişe kavanoz " 
1573 12 SAF ~.g- 1-12 " ~ 

6 11 
ı 1 " 

1903 15 F y N 10-24 " :::ı Galvanizli demir çata ve 
ı:: kaşık yatağı. Kömürcü, hiddetle zevcesi· 

nin yüzüne baktı ve sonra da: 
- Halamın, bizi dört gözle 

beklediğini unutuyorsunuz! 
K. G. Marka No. Kıymeti 

Lira kr. 
100 

Cinsi eşya 

=&, 7 3 1 Lastik peşkir bağı " 
t0 8 8 2 Teneke çerçeveli tel örme tabak altı :::ı 
§ 9 168 15 Şişe kapaklı adi şişe kavanoz" :~ 

Piyedoş; kömürcü ile karı

sını Paris'te alakoymak üzere 

tertip eylediği planın muvaf
fakiyetle neticelenmek üzere 

olduğunu görünce memnunen: 

. - Halanız merak edecek 

diye endişe ediyorsanız, ken
disine derhal bir telgraf çe· 
kebilirsiniz. 

Dedi. 
Kömürcü, birazda müteveh

him bir çehre ile cevap 
' 

verdi: 
- Kasabamızda telgraf mer

kezi olmadığı gibi, halamız 
da maalesef okumak bilmez. 

Piyedoş, kömürcü ile karı
sının, fevkalade sarhoş olduk
larını sezmişti. Lakayid bir 
tavurla: 

- · Adam, ne zarar var? 
Ha bu akşam, ha üç gün 
sonra gitmişisiniz hepsi bir 
değil mi?. 

Dedi. 
Komürcü, imtina makamın

da başını sallıyarak: 
- Ya - dedi - siz öyle 

mi düşünüyorsunuz? Ya biz 
oraya varıncaya kadar taksim 
muamelesi biterse ve yahud 
gaybubiyetimizden bilistifade 
güzel malları ahp~ötüleri bi
ze bırakırlarsa. 

- Evet, bu nokta sızın 

için ehemmiyeti haizdir, fa
kat.. • 

Kömürcü, dikkatle Piyedo
şun yüzüne baktı ve sonra: 

- Sanki ne demek istiyor
sunuz? Treni kaçıracak olur
sak, bizim için iyi mi olacak? 
Biz trene yctişemiyeceğimizi 

bilseydik sizinle kadeh tokuş
turmağa razı olmazdık, değil 
mi Janet? 

Janet cevap verdi: • 
- Kabahat müsyünün de

ğildir. 

( Arkası var ) 

S;ra sayı 
1 1492 J R 

K. G. 

Tesbit No. 
13-24 Lamba şişesi 11 O 1. 

Marka No. Kıymeti Cinsi eşya 
Sıra seyı Lira kr. Tesbit No. 

1 55 varil 2898 B. 1. A, 1-55 280 Gayri mez- 107 L 
kur madeni boya 

K. G. Marka No. Kı'ymet Cinsi eşya 
Lira kr. Tesbit No. Sıra sayı 

1 241 500 F.J;A 1,3,4:9 ·50 Adi demir çivi 109 1. 

Sıra 
sayı 

195 
197 

K. G. 

487 
162 

649 

Sıra K. G. 
sayı 

6378 

Sıra K G. 
sayı 

3-4 5183 
5283 

10466 

Sıra K. G. 
sayı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

5 400 
165 
141 
138 
213 
167 500 

9 500 

140 
9 1000 

1839,540 

Kıy?1et Cinsi eşya 
Lıra 

Markası Tesbit No, 

500 otomobil lastiği 

Kıymet 
Lira 

.. 

Cinsi eşya 

P.C.M. 
lzmir 

156 Adi boş demir varil 

Kıymet 
Lira 

Cinsi eşya 

120 

teshil No. 

84 E. 

tesbit No. 

10875 müstamel boyalı boş demir varil 88 Y. 

Kıymet 
Lira kr. 

Cinsi.- eşya tcsbit No. 

. 

25 Adi mukavva kutu 82 
50 
200 
200 
200 
350 

3 

Gümüş yaldızlı salonm üzcyyenatı " 
Beyazlatılmış pamukm ensucat " .. '' .. " 
Ham pamuk mensucat 
Yün mensucat 
Elektirik cereyanı kesmeğc 
sus alet (konstatör) 

" 
" 

h " ma -

0,30 Kablo teli 
50 Adi demir çivi .. 

1053,55 Yek ün 

K. G. Marlta No. Kıymet Cinsi eşya teshil No. 

f.> 10 115 50 Gayri müzeyyen şişe sofra takımı " 
~ 11 800 1 Adi şişe ispirtoluk makinesi " 
O\ ---. 
'° ~ 12 
N 

13 

14 
15 
16 

Sısa 
sayı 

2 

3 
4 
5 
6 

~ 7 ..... 
; 8 
~ 9 
! 10 
~ 11 
~ 12 -O\ 
N 

~ 
.;::: 
~ 

~ 
ıu 

~ 
vı 

:::ı 
ı:: 
::ı 

Sıra 
sayı 

1 

Sıra 
sayı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

bO Sıra 
~ Sayı 
B 1 

3459 800 
4 

210 
50 Laboratuvarda miistamel 

cam alet. 
" 

54 20 Mevaddı saire ile gayri mü- " 
rettep şişe salon takımı. 

35 Fincan ve tabak 10 " 
2 600 Adi şişe su kupası 
2 600 1 Lastik peşkir bağı 

.. 
" -------

98 200 241 50 Yekun 

K. G. Kıymeti 
Lira 

Cinsi tesbit No. 

304 446 
" 

0o 20 ya kadar ipeği havi 
pamuk mensucat. 

60 500 20 Demir tulumba ,, 
1 O 500 4 Galvanizli demir boru " 
11 10 M. saire ile mürettep lastik boru " 

290 50 Komple kalorifer " 
15 500 5 Salatalı pamuk makine kolanı " 

3700 500 200 Kompile kalorifer " 
69 135 Yün mensucat (M.M.G.201-600K.) " 

1 170 K. 50 tabii çay, kahve niimunesi " 
3 340 1 " " " .. " 

840 K. 50 " " " " " 

4465 850 
K. G. Kıymeti Cinsi 

ı

tcsbit No. \ô 

7 

K. G. 

350 
s 200 

Lira 
70 

Kıymeti 
Lira 

Safi ipek mensucat 

Cinci 

5 
15 

3 

Yün örme boyun atkısı 
Yün şerit 
Şişede oksit dö magnczi 

u " u '' 

76 

T<·sbit No. 

149 .. 
" .. 3701 

40 
1 800 15 Bilardo bilyası (bagalit) " 
1 120 6 Podra "Mevaddı M. havi değil,, " 

200 5 Allık (Dudak boyası) " 
-----4~9 9 080 

K. G. Kıymeti Cinsi Tespit No. " 
~ 
~ 

Lira 
6 850 80 ipekli pamuklu mensucat 129 Sıra 

suyı 

1 2990 P.H.H. 
Lira 
1000 Kına 100 1. ~ 

6 850 80 ipek mikdarı & 50175 K. _;__;..;..., ___ 1~6~0 
13 700 

~ 

K. G. Marka No. Sıra 

sayı 

1 527 K.A.T 11-20 

Kıymet 
Lira 
50 

Sıra K. G. kıymet Cinsi eşya 

Cinsi eşya tesbit No. 

Lak boya 167 1. 

tcsbit No. 

~ 
r---..... Sıra 

Sayı 
1 
2 
3 

K. G . 

3 300 
110 
350 

Cinsi Kıymeti 
Lira 
35 Safi ipek mensucat 

3 .. .. örtü 
5 " " yatak örtüsii 

Tespit No. ı
r.I) 

136 

sayı Lira 
1 442 20 Çekirdeksiz kuru uzum 144 1. 3 760 43 

Yukarıda yazılı eşya hizalarında parantezle içerisinde gösterilen tarih ve günlerde saat 14. d.e açık artır~a . sur;tiJe .. da~~ 
satılmadığı takdirde ayni günde de ecnebi memlekete götürülmek üzere satılacağından ış•ne gclenlerın ıthalat gumru 

satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 



~hife 3 _ .~-=-------------~(~Ulusal Birlik) 

Roman Fratellı Sper- N. V. Olivier ve şü-
Pttüsabakası co VapurAcen- W. F. H. Van rekisı Limited 

Dünya Roman birin· tası Der Zee 
ci/iğini bu sene ROY~1tjM~!.~~L:~DAlS & Co. 
kim kazanacak? "HERMES" vapuru 31 Ma-

Bütün dünya milletleri ara· 
sında her sene açılan bir ro
fllan müsabakası vardır. Mu
sabaka hey'eti Londra'da top
lanır. Her memleketin edebi
Yat akademyasının seçtiği ro· 
illan bu hey'etc gönderilir. 
Bunlar arasında da en iyi bu
lunan o senenin dünya edebi· 
Yat mükafatını kazanır. 

Birinciliği kazanan romana 
ayrıca miikafat verilmez. Yal· 
nız her memleket kendi diline 
tercüme ederken muharririne 
rnuayyen bir para verecektir. 
Böyle bir eseri hemen her Av
rupa memleketi diline tercüme 
için satın alır. Bu yüıden bi
rinciliği kazanan roman bizim 
Paramızla 25-30 bin lira kadar 
kazanır. 

Bu sene de müsabaka ha
zırlı klarına başlandı. Her mem· 
leket namzedinin romanını 

· Lo~dra'ya gönderiyor. Fran
sızlar bu sene bayan Louise 
Veis:; isminde bir kadın ro-
ınancının eserini seçtiler. ...... __ _ 
Azgın boğa 

Lehistan' da ·bir şeh
ri alt-üst etti 

Lehistan'da bir şehirde 

yısta beklenmekte olup yü-
kl.inü tahliyeden sonra BUR
GAS, VARNA ve KÖSTEN
CE limanlarına hareket ede
cektir. 

"ORESTES,, vapuru 31 
Mayısta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
6-6-936 da ANVERS, ROT -
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları ıçın 
yiik alacaktır. 

"HERMES,, vapuru 15-6-36 
da gelip 20-6-936 da ANVERS, 
ROTTERDAM, AMSTER
DAM ve HAMBURG limanları 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"VIKlNGLAND,, motörü 

28-8-36 da ROTTERDAM, 
HAMBURG, BRMEN (doğru) 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG OS
LO ve ISKHNDINA VY A 
limanları için yük alacaktır. 

" NORDLAND ,, motörü 
15-6-36 da gelip ROTTER-

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"GALILEA,, vapuru 23 ha

ziranda bekleniyor, 27 hazirana 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ~ BRS 
MEN limanlarına yük alacaktır. 

"MACEDONIA,, vapuru 7 
temmu7.da bekleniyor, 11 tem
muza kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG~ 
BREMEN limanlarına yük , 
alacaktır. 

"CHf OS,, vapuru 11 tem
muzda bekleniyor, BREMEN 
HAMBURG ve ANVERS'tcn 
yük çıkaracaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"DUBURG,, vapuru 29 ha
ziranda HAMBURG ve AN
VERS limanlarından· tahliye 
için beklenmektedir. 

"DUBURG,, vapuru 29 ha
ziranda bekleniyor, ANVERS, 
ROTTERDAM, HAMBURG 

• 
DAM, HAMBURG BREMEN, ve BREMEN limanlarına yük 
COPENHAGE, DANTZIG, alacaktır. ----GOTEBURG, OSLO ve IS- THE EXPORT STEAMSHIP 
KANDINAVYA limanları için CORPOA TION 
yük alacaktır. "EXAMINE:,, vapuru 21 

" BIRKALAND,, motörü haziranda bekleniyor, NEV-
29-6-936 da gelip ROTTER- YORK için yük alacaktır. 

DAM, HAMBURGJ BREMEN, ı JOHNSTON WARREN LI-
COPENHAGE, DANTZIG, NES Ltd. 

vapur acentası 
Cendcli Han Birinci kor-

don. Tel. 2443 
Not: Vunıt tarihleri ve va

purların isimleri iiz.crine deği

şikliklerden mesuliyct kabul 
edilmez. 

THE ELLERMAN UNES L TD. 
" GROD NO ,, vapuru 25 

haziranda beklenmekte olup 
LONDRA, HUL için yük 
alacaktır. 

"MARDINIAN,, vapuru 27 
haziranda beklenmekte olup 
LIVERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

"DRAGO., vapuru Temmuz 
ortalarında LONDRA, HUL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA. ve HUL için yük 
alacaktır. 

" LESBIAN .. vapuru 15 
Temmuzda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı

karacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"SOFIA,, vapuru 25 Hazi

randa HAMBURG, ve BRE
MEN' den gelip yük çıkara

caktır. 

Satılık motör 
12 beygir kuvvetinde Dizel 

markalı az kullanılmış bir mo
tör. satılıktır. Taliplerin idare
hanemize müracaatları ilan 
olunur. 

IZMI 
Pamuk Mensu aı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: [zmir' de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpckbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 

1 imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon o. 2211 ve 3 7 
Telgraf adresi: Bay iz 

, .. 
1 lzmir Yün Men u tı 

Türk A. Şirketini 
Halkapınar kumaş abri ası 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuz ur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
KANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 

mezbahaya ~ir boğa götürü
yorlar. Hayvan yolda ipten 
k.urtuluyor; başlıyor; öteye be
rıyek saldırmağa.. Bog" ayı tut-

GDYNIA, GOTEBURG, OS- LIVERPOOL 
LO ve ISKANDINAVYA li- .,KENMORE., vapuru 1 

• ,, ............. IBliım111mmıımmaam ... mımmamm~• 

ma ·· 
guç. Ne yapsınlar? He-

men bir k · 1 . amyon tutuyorlar. 
çınc boğayı kementle 
ya~alamasını bilenl~r biniyor. 
Bogayı kovalamağa başlıyor. 
Hayvan koşuyor, kamyon ko
valıyor. Fakat, başa çıkaını
~orlar. Bunun üzerine, polisler 
ışe karışıyor. Bu müddet zar
fında şehir baştan başa dola
şılmıştır. Nihayet, yirmi kur
şundan sonra hayvan yarala
rına dayanamıyarak düşüyor! 

r Doktor 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıkları 1 
mütehass.ısı 1 

İkinci Beyler Sokağı No. 68 
T elcfon 3452 

ınanları için yük alacaktır. 

SERVlCE MARITIM 
ROUMAIN 

" ALBA-JUL YA ., vapuru 
7-6-36 da gelip 8-6-36 tari
hinde PiRE, MALTA ve BAR
SELONE hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Handaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 

acente mesuliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve Tahliye 
şirketi binası arkasında FRA
TELLI SPERCO vapur acen
tasına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

• Ali Rıza 
• M.. llith • 

Kiralık ev uce anesı 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENİ KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

Göztepede tramvay caddesine 
Yakın ve elektı ik tesisatını 
havi beş odalı kullanışlı bir 
ev kiralıktır. Tutmak istiyen
ler ga7.etcıniz idare memuru 

.!:'üsameddine müracaatları. • 

.... ~ .. lli!!!l .......... iilıiıiıiılııi.!! .... ml!l ............ 11!9'111 .. ... 

Şehir Gazinosunda 
25 Haziran 1936 Perşembe akşamı 

C. H. P. Yalılar mahfeli tarafından 

Mevsimin en büyük 
GARDEN ·PARTiSi 

temmuzda LIVERPOOL lima-
nından muvaseleti bekleniyor, 
BURGAZ, V ARNA, KôS
TENCE, GALAS ve İBRAIL 
limanlarına yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 8 

temmuzda KôSTENCE, SU
LINA, GALAS limanlarına 
yük alacağı gibi BEOGRAD, 
NOVISAD , PUDAPEST , 
BRA TISLA VA, VlY ANA ve 
LINZ limanlaarına GALAS 
akta,·masi yük alacaktır. 

S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU· 

BIENNE MARITlM 
BUDAPEST 

"BUDAPEST., motörü 24 
haziranda bekleniyor, BEOG
RAD, NHVISAD, BUDA
PEST, BRATISLAVA, VI· 
YANA ve LINZ limanlarına 
yük alacaktır. 

DEN NOSKE MIDDEL
HASLINJE (D. S. A-S 

SPANSKELINJE) 
OSLO 

"SAN ANDRES,, motörü 
18 haziranda bekleniyor. IS
KENDERIYE, HYFA, DIEP
PE ve NORVEÇ -limanlarına 
yük kabul edecektir. 

"SARDlNlA., motörü tem-

• a••: ' / ~ : O ,/ ! ' ' ' ,• . ' . 

BAŞDURAK 

Hamdi ·Nüzhet 
1 Sıhhat Eczanesi 
ı1 Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 

çeşitleri satar. 

·~·~~~~~~~===:~~~· 

Pu·!'r • Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbrekleri 
JeD rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 

... 



ve 
ZUI 

(Ulusal Birlik 

Filistin bedeVileri ile lngiliz jandar
maları arasında bir müsademe oldu 
Araplar, Gaze' de bir köprüyü bombalamışlar, Kudüs belediye 

binasını kullanılamıyacak bi~ hale koymuşlardır 
Londra 78 (Radyo)- Cemal efendi Elhüseyninin riya- Avam ve Lordlar kamarasının belli başlı liderleri ile 

setinde bir Arap lıeg'eti Kudüs'ten buraya gelmiştir. Bu temas ederek Arap davasını izah için geldik.,, demiştir. 
lıeg'et Arap davasını müdafaa edecek ve siyasal rical ile Kudüs 18 (Radyo) - Zabıtai belediye dairesine atı-
temaslarda bulunacaktır. lan bombalardan belediye binası kvllamlamıyacak de-
Londra 18 (Radyo)- Londra'ya vasıl olan Arap hey- recedt! hasara uğramıştır. 

eti reisi Cemal efendi Elhüseyni: Yafa 19 (Radyo)- Bedevilerin kurmuş oldukları bir 
Buraya İngiltere hükumeti ile temas etmek üzre gel- pusuya düşen lngiliz Jandarmalarile bir müsademe ol

miş değiliz. Buraya sadece aleyhimizde Yahudiler tara- muş ve her iki taraf lan hayli yaralı düşmüştür. 
/mdan menfi propagandalara mukabele ve ayni zamanda Araplar, Gazze'de bir köprüye bomba atmışlardır. 

Atatürk 
T. D. T. cemiyeti 

üyelerini kabul 
buyurdular 

istanbuf, 19 ( Husu:si mu
habirimizden ) Atatürk, 
dün Yeşil köy tayyare meyda
nına gitmişler Başvekil ve 
diğer vekilleri teşyi etmişlerdir. 

Buradan Florya'ya dönen 
Atatürk, gece Tiirk Dili tet
kik cemiyeti azasından bazı 
zevatı kabul buyurmuşlardır. ..... _ 

Belçika' da 
Grev sahası genişle .. 

mekte berdevam 
Brüksel 18 (Radyo) - Grev 

gittikçe büyüyor. Birçok fab
rikalarda çalışan işçiler, genel 
grev ilan etmek istemekte
dirler. 

Kabine, bugün M. Vanze: 
land'ın başkanlığında toplan
mış ve uzun müddet grev 
mes'elesile alakadar olmuş 

ise de kat'i bir karar vere
memiştir. 

Mülhakatın her tarafında 
grev hüküm sürüyor. 

Brüksel' deki fabrikalarda 
çalışan işçiler umumi grev 
ilan eylemişlerdir. 

Dahiliye nezareti, asayışın 

muhafazası için biitün teda
biri almıştır. 

Brüksel, 18 (Radyo) - Li
yej .maden mıntakasında bir
çok fabrikaları askeri kuvvet
ler işgale devanı etmişlerdir. 

Grevciler, birçok yerlerde 
umumi servisleri bozmuşlar

dır. Bu yüzden posta ve 
tramvaylar işleyemiyor. Tev
kif edilenler çoktur. 

---... ·---
Loid Corc 

(Başla rafı 1 inci sahi/ ede) 
pılaı <ık i:ılcrıle lam lıir nıutahakul 

lı.ılirıdeılir. \ .ıziyı·ıi suğlıııııla,tır

nıak için lıerşe) i )Opada(,rız. l hı!';

l:ır o )t!le~ini lıütüıı otorite i ilı• 

ilı~u ı•Jı•ı·r-ği:ı:. Ueıııi~ıir, 

1\1. Eden A iman) a lıııkkııul:ı ela: 

\lm:ııı ktı\ \etleri tarafın· 

tlaıı Bı·ıı ıınnı:ıka,ıuııı i~gnli La•) f İ· 
) C'tİnİ <likkati f'alih \ c ııa:ı:ik lıir 

t-:ıl lı.ı ılalıa hıı ıılc gı•ıirnıiştir. Bu 

\nZİ)f'lİ <le ı liılı liiwıulır. lıııaııp 

lnıkfımrıirıc 'azİ) rti ıı tarnzzııhu 

i~in lıir ıı.ıl li ıe~i H·nlik; ıınıu} o· 
ruz ki \lıııarıp hükiııııcıi kı a bir 

1..aııııııı i._ıude ualleriıuize cc\·ap 
wrr-n~kıir. Bir ınillPI ıakilırcleı·l•ği 

JwılefP dikk.ıı \ e ı rarlıı ) ilrlimeli· 
dır: fakat lu•r C) den ~H·I ullıun 

id.ınw ini r sa lıilıneliılir. Oo~arı 

'ı·n i 'azİ) et \"C ih lİ) ııı;ları kabul 
ı•cli\or.Dı ıni,ıir. 

Bundan sonra, Liberaller 

..... . . ........... ______ _ 
Cemiyetlerin feshi ka- Maksim Gorki öldü 

( Baştara/ı 1 inci sahi/ede) 

nunu tasvib edildi takbel başlarından biri ola-
cağı belli idi. 

M. Lebrun, Fransa bankasının tensiki 
hakkındaki layiha için maliye 

vek iline mezuniyet verdi 
Paris, 18 (A.A) - Bugün ve Fransız bankasının teşkili 

cumuhur reisinin başkanlığı hakkında meclise layihalar 
altında toplanan kabine, hn- tevdii için maliye bakanına 
susi milis teşekküllerinin yani 
ateşli haç, Fransız tesanüdü, 
Françiste ve vatanpervcrkr 
gençlik cemiyetlerinin feshi 
hakkindaki karanamcleri tasvib 
etmiştir. 

Kabine paranın korunması 
aleyhine şimdiye kadar yapıfm;ş I 
olan vergi kaçakçılığının affı 

mezuniyet vermiştir. Fransa 

bankasının teşkili hakkındaki 

layiha da banka idaresinde 
korporasyonların umumi me
sai fon , federasyonunun ve 
endüstri guruplarının da tem
sil edilmesi derpi~ olunmak
tadır. 

-~-~-~--·--· --------.....---
Talimat alacak 
Paris, 19 (Radyo) - Yugoslavya'nın bura elçisi ve uluslar 

sosyetesinde Yugoslavya'nın daimi delegesi, bugün alelacele 
Belgrad'a hareket etmiştir. Sefir, uluslar sosyetesi assamlcsinin 
içtima arefesinde hükumetinden talimat alacaktır. 

~~-~-----.....:.•~ · ~·~----~----

Liyon'da müdhiş kasırga 
Liyon, ~ 9 (Radyo) - Şiddetli bir kasırga, (Vojuryo) hava

lisinde bütün mahsulatı mahvetmiştir. Za!ar milyonlara baliğ 
olmaktadır. ...--------· ·-·--------
Ci ün eş tam 5,10da 
tutulmağa başladı -----------Saat 5,4Ş de güneş tamamen 
kapanmış ve ortalık kararmıştı: 

Bu sabah saat tam 5, 1 O da güneş 'tamamen kapandı ve 
Küsuf hadisesi vukua gelmiş- ortalık karardı. Bu vaziyet iki 
tir. Daha dün geceden küsuf dakika kadar sürdü ve müte-
hadisesini takip ve tetkik için akiben güneş gene yukarı 
pek çok kimseler yüksek dağ- kısım da siyahlıktan sıyrılarak 
lara çıkmışlardı. Sabahleyin yükselmcğe başladı. Güneş 
herkes erkenden kalkmış, el- tamamen kapandığı zaman, 
lerin~e islendiril~!1iş ~irer cam ortalık adeta kararmıştı. Yirmi 
oldugu halde Guneşın tutul- metre mesafedeki bir şahsı 
ma~ını bekliyorla~.dı. Saat tam te:;;his etmek kabil olamı ordu. 
beşı on geçe, guneş yukarı .. A ~ • • 

k d k ., b I d Guneş tutulma hadısesını 
ısım an apanmaga aş a ı. . 

Dakika bedakika bu siyah- tanınmış alımler gerek mem-
lık genişledi ve 35 dakika leketiınizde~1 ve gerekse. Sov-
sonra, yani altıya çeyrek kala yet Rusya dan, Yunanıstan-
partisi başkanı Loid Corc dan ve daha birçok memle· 
kürsuye çıkarak, Lord Edenin ketler<len takib ve tetkik 
söylediklerini şiddetle tenkit eylemişlerdir. 
etmiş, Baldvin kabinesi aza- Bu sabah Moskova radyo-
sına: larının F ransıca, lngilizce ve 

- Cesaretsiz adamlarmış- Rusça olarak verdiği malu-
sınız. mata nazaran, güneş tutul-

Dedikten sonra Edene hi- ma hadisesi birkaç mıntakada 
taben: tayyareden filme alınmıştır. 

- Bu vaziyet karşısında Küsuf hadisesi, 36 sene son-
iktidar mevkiinde daha fazla ra ayni saat ve dakikada tek-
kalmakta israr edecekmisiniz.,, rar vukua gelecektir. 

Büyük edip, Genel savaşa 
kadar bu mücadeleye devam 
etmiş ve fakat kalemine, san
sör tarafından yakalannııyacak 
bir cereyan vermeğe mecbur 
olmuştu, lakin, Lenin'e süikast 
tertip edildiği gündenberi, açık 
yazmağa başlamış ve inkilaba 
kadar ayni şekilde mücadele
sine devam eylemiştir. 

Maksim Gorki, çarlık düş
tükten sonra inkılapçı arka
daşlarından bazılarile uzlaşa
mamış ve 1922 senesinde teb
dilhava bahanesile Rusya'yı 

ikinci defa olarak terketmiş 

ve ltalya'nm (Sorente) şehrine 
giderek orada oturmuştur. 

Fakat Maksim Gorki gibi 

büyük bir adamın, Rus vata

nından uzun müddet uzak 

kalması, inkılapçı arkadaşları 

razı olmamış ve (Lona Çaris

ki) nin araya girmesile büyük 
edip ikna edilerek tekrar 
Moskova'ya getirilmiş ve ken
disi, Rusya' da (Kalem ve ki
tap) şefi olmuştur. 

Stalin, büyük edip 'in haya
lını, daima kendi ağzından 
derin bir zevkle dinJer ve 
ona karşı buyük bir sevgi 
beslerdi. 

Maksim Gorki, daha küçük 
iken, belli-başlı san' atların 
hemen hepsini öğrenmcğe mu
vaffak olmuştur. 9 yaşlarında 
iken, evela kunduracı çıraklı
ğına girmiş ve ustasından yi
diği dayağa tahammül ede
miyerek kunduracılığı bırak

mış ve boyacılığa başlamıştır. 
Gorki, oradada az bir müd
det çalışmış ve sonra bahça
van çırağı olmuştur. Büyük 
edip, bahçevanlığı müteakip 

liman ameleliği, şimendifer

de Kavaslık ve makasçılık yap
mış filamacı, bayrak muhafızı 
ve nihayet lüstrocu olmuştur. 

Gorki, bu sıralarda sefalete 
düşmüş ve hayatına son vere
cek kadar ümidsiz düşmüştür. 
Fakat her nedense kurtarılmış 
ve ifakat bulduktan sonra 
Tiflis'e giderek, orada meşhur 
müelliflerden (Korolenko) nun 
yanına girmeğe muvaffak ol
muş ve çalışa-çalışa edebiyat 
sahasında bir şahsiyet olmuştu. 

Maksim Gorkinin ölümü 
Rusya'da derin bir acı bırak
mıştır. Cenazesi büyük tören 
ile kaldırılacak ve Kremlin 
sarayında gömülecektir. 

Sardanapol'un 
••• 

Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 
itikatlar Macerası 

Birinci Kısım: FECİ MUAMMA - 34 -
Bunlar benim dimağımda 

derin bir iz bırakmıştır. Buna 
birazda kadınlık sinirlerini 
ilave ederseniz, vaziyeti iyi 
takdir elmiş olursunuz. İşte 
bu vaziyet, rüyalarıma hakim 
olmuştur. Ve kaybolduğum 

zamana aid birçok . haller ve 
safhalarda rüyalarıma, bazı 
kabus şeklinde, bazı da daha 
tabii hale girmiştir. Bunu tah
min etmekte isabet ettiniz, 
sonra, azızını dostum .. 

M. Royer, İsveçli genç ka-
dına: 

Görüyorsunuz? dedi. ha
fızanızı, hatıralarını zorlamak
la elde edilen neticeler mü
himdir . 

Rüyalarınızın gördüğünüz, 

geçirdiğiniz fakat sihirbazların 
size unutturmağa çalıştıkları 
hadisef erle siddetle alakası var 
dır. Dosyalarımda da bu hu
suşlara yardım edecek kuvvetli 
vesikalar vardır . 

"Eğer, bütün bunlara rağ-
men garbi Avrupa'nın istira
.hatını ihlal eden bu şeytan 
sihirbazların kimler oldukla
rını tesbjt edemezsek, vay 
bize! 

- Ah . Bizim memlekette 
sizin "Sihirbazlık,, dediğiniz 
şeyler .. "Zulmet yolu,, derler. 

Bunun için bu korkunç yol
da yalınız başıma bir adım 
bile atamıyacağıma emin olu
nuz. Fakat sizinle .. Yolun sonu 
cehennem de olsa, oraya ka
dar gitmekte zerrece tereddüt 
etmem. 

- Bravo!. Şimal insanları, 

A1askanın derelerine benzer
ler, senenin sekiz ayında buz 
tutmus olan bu nehirlerin dört 
ay akışları hayret verecek bir 
şekilde olur. 

"Şimdi size bugünkü tetki-
katımın neficcsini okumak 
isterim. 

- Buyurunuz. 
- Madmazel Leva'nın rü-

yalarından çıkan netice şudur: 
Madmazel Leta beş gün 

kaybolmuştur. Bu beş gün 
içinde nereye götürüfmüş veya 
gitmiş, neler olmuş, temamile 
bilmemektedir . 

Yılan meraklısı 
( Baştara/ı 2 inci sahi/ede) 
Kırk elli türlü yılan olduğuna 

göre, artık bu adamın evını 
siz bir düşünün. 

Yılan kolleksiyoncusu bun

ları hep diri diri saklamakta
dır. Onlara ayrı ayrı kutular, 
camekanlı odalar da yaptır

mıştır. 

"13 Mayıs 1933 te akşaınırı 

saat onunda hafızasını kaybe· 
den matmazel Lena Lüksen· 
burg'ta şehir haricine götii· 
rülmüş, burada bir tayyareci 
namına dikilmiş yüksek abi· 
denin yanına kadar scvkedil· 
miştir. Buradan da, şuursut 
olarak kendisini beklemekte 
olan bir otojire kadar yürii· 
müş ve bu otojirler kaldırıl· 
_nııştır. 

Bu uçuş aleti ile, yıldızlı ı,re 
parıak bir gecede 16 ıncı asır 
snatolarına benziyen yüksek 
bir kulenin düz damına kadar 
götürülmüştür. 

Genç kadın M. Royer'in o· 
turduklarını hayret ve <likkatlt 
dinledi. Sonra : 

- Bu kadar mı? 
Diye sordu. 
- Evet. Şimdilik bu kadar· 

Maamafih müsterih olunuz· 
Sizi otojirle nereye götürdiik· 
lerini bulmak mümkündür. 
Siz, şatonun muhitini f .arif 
edebiliyorsunuz.. Bizde coğ· 
rafya ve harita üzerinde tel· 
kikat yaparak Fransa veya 
İspanya, yahutta ltalya'da 
böyle bir yer bulacağız. 

M. Royer küçük iş odasın· 
da aşağı yukarı dolaşarak 
F ransanın . bildiği yerlerinin 

tabii manzaralarını birer birt'r 

tarife başladı. Genç İsveçli 
kadın da bunları dikkatle 

dinlemekte ve 

manzara ile tatbik 
idi. 

rüyasındaki 
etmekte 

Biraz sonra, Haşef kütüp· 
hanesinin neşrettiği Adolf 
Joanın coğrafyasını açtı ve 
on yedinci sahifesinde Herolt 
kelimesini :okumağa başladı. 

İsveçli kız bu defa: 
- Burasi. Tarif edilen yer 

burası. Geont şatosu denilerı 
yer, etrafı, köyün küçük kili· 
sesi.. Rüya.. Gördüklerime 
tamamen uyuyor! Dedi. 

Komiser hayretle: 
- Fakat bu şato asırlar' 

danberi harap bir haldedir! 

( Arkası var ) 
------· !../ 

Eliza sarayındıl 
Bugün mühim bir 

toplantı var 
Paris 19 (Radyo) - BtJ 

gün saat 10 da Eliza sara· 
yında toplanacak olan Frarı: 
sız kabinesi, cumhur reis• 
Lebrun'un başkanlığında nıii· 
him müzakereler de buluna· 
cak ve Fransa'nın dış siyasa· 
sını bir kere daha gözdeı1 

geçirecektir. 

lzmir vakıflar direktörlüğün

den: 
Seneliği Vakfı Mevkii No. Nevi 

42 piyale oğlu cedit 128 ev 

72 hasta mescit hasta sokak 43 ev 
36 şerefiye bozyaka 35 dükkan 
36 ,, ,, 34 kahve 
36 kestelli kestelli 95-97 dükkan 
48 kılcı damlacık 82 ,, 
40 müftü mustafa çerçi oğlu 7-18 ,, 
48 selatin oğlu selatin oğlu 56 ev 

441 salepçioğlu hükumet c. 60 dükkan . 
72 salı tekkesi tütüncü s. 23 ev 

180 basan hoca tuzcu sokağı 32 ev 
400 mıkırdıç makaryan karşıyaka 133 ev 
Yukarıda gösterilen vakıf yerlere kiracı çıkmadığından n1u~· 

ınelelerinin pazarlıkla bitirilmesine karar verilmiştir. lsteklilerıı> 
her gün evkaf cijrektörlüğüne müracaatları ilan olunur. 1742 


