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--Muvaffak olan gençlere 
yuha mı çekmek 

yakışır? 
Olimpiyad seçimlerine hazır

hk olmak üzere bu hafta ls
tanbulda çok ehemmiyetli ve 
heyecanlı futbol müsabakaları 
Yapıldı. Ankara, lzmir, lstanbul 
gibi nisbeten spor hareketle· 
rinde ön safta ilerliyen üç bü
Yük şehir gençleri kuvvetlerini 
denediler. 

Maçlara Viyananın kuvvetli 
lakuularmdan birinin de iştirak 
eylemesi heyecan ve alakayı 
•rtbrdı. itiraf eylemek lazım· 
dır ki lzmirin çocukları göğsil
lbiiıü kabartan bir mevcudiyet 
\'e enerji gösterdiler. Viyana 
takımını 4 - 1 gibi büyük bir 
farkla yendiler. Çok sert oy· 
nayan Ankaralılar karşısında 
bir kaç kişinin sakatlanmasma 
rağmen 1 • 2 gibi küçük fark· 
la da mağlüp oldular. Nihayet 
yıllardanberi üstünlüğü elden 
bırakmıyan lstanbulluları fena 
halde sıkıştırarak berabere 
kaldılar. 

Memleket çocuklarını Anka
rah, Izmirli, Istanbullu diye ay• 
rı bir taımife tabi tutmak asla 
aklımızdan geçmez. 

Fakat neden ise lstanbul 
8Porcuları kendilerinden gayri 
bir varlığın inkişafını kabul et· 
hıek istemiyorlar. Türkiye spo
runu yalnız kendi mevcudiyet
lerinde tanıyor ve bunu herke
sin böylece tanımasını istiyor· 
lar. Nefse itimadın manasını 
anlarız. Likin bu itimadm ta
hakküm vesilesi yapılmasını 
tok manasız buluruz. 

Eski bir zihniyetin tesiri al
tında lstanbullu olmanm bir 
İıntiyaı teşkil eylediğine ina
nanlar varsa, bunların haline 
hem gülmek hem acımak İcab 
eder. 

Son müsabakalar göstermiş· 
lir ki lımirin çocukları antra
nörleri olmadıklan halde fazla 
çalışına ve fazla enerji sarfı 
YoliyJe kendilerini yetiştirmişler 

ne Ankaranın ne de lstanbnlun 
ecnebi takım karşısında alama· 
dıkları neticeleri elde etmiş
lerdir. Bu muvaffakiyetten lz
nıililer kadar bütün memleket 
8POrcularmın övürıç ve heye
can duyması gayet tabiidir. 

Maatteessüf takımimızın ls
tanbula tenezzühe çıktığını yaz· 
nıak suretile müsabakalara işti
tfıkiınizi istihfafla karşılıyan 
bazı spor muharrirleri başta 
olınak üzere muvaffakiyctimizi 
lstanbul sporcuları bir türlü 
hazınedememişlerdir. Kendi 
kendine yetişen varlığa kıymet 

- Sonu 2 mrı sa/11/eae -
~nkk..ı C>ca.k.of!;;Ju. 

• 
ır aa 

du 
uan~si hu- Eden bizzat Montrö k 

apo kuvvetleri feransında bulunacak 

• r -
am ediyor -·-·-·-Montrö palas oteline delegeler ve gazeteciler için 

elll dört hususi telefon hattı çeklldl 

Londra, 10 ( Ö.R) -
United Press, saat 18 ser
visinde şu haberi vermiş
tir: 

Kuangsi hududunda yir
mi dört saattan beri kanlı 

bir harb devam etmek
tedir. Çin kuvvetleri, hiç 
beklemedikleri bir sırada 
karşısında, henüz mikdarı 
tayin edilen büyükçe bir 
Japon kuvveti bulmuştur. 

Önce çete çarpışmaları 
halinde başbyan karşılıldı 

tüfenk ateşi bilahare ha
kiki bir barb şeklini al
mış ve Çin askerleri Ja
ponlara büyükçe zayiat 
verdirmişlerdir. 

Bunun bir harb başlan· 
gıcı sayılacağı muhakkak 
görülmektedir. 

JAPONYA ALEYHiNDE 
GALEYAN 

Şanghay, 10 ( Ô.R ) - Bir 
çok yerl~rle telgraf muhabe
ratı kesilmiştir. Şanghay'da 

Japonlar aleyhinde mevcud 

Japonlar büyük 

}r.pon askeı/eıi matıe.vıada .. 
galeyan şiddetlenmektedir. Bu 
galeyanı üniversite talebeleri 
idare etmektedir. 

Nankin bava karargihına 
mensub 20 tayyare meçhul bir 
istikamete hareket etmişlerdir. 

zayiat vermişler •• 
Kaoton'daki mahafil, mu
hasamatın başlamuının bir 
saat meselesi olduğunu ve 
her an buna intizar edi~ 
Jebileceğini söylüyorlar. 
CENUPLULARIN ZAFERi 

Pekin, 10(Ö.R) -Kan• 
tondan bildirildiğine göre 
Nankin He cenubi garbi 

. · ıÇin arasında muhasamahn 
başlamast beklenmektedir. ~ 
Japon kaynağından gelen · 
henüz teeyyüd etmemiı 
haberlere göre Cenublular 
Pey Şav şehrini ıaptet· 

mişlerdir. Yarı resmi çev· 
renlerde söylendiğine göre 
Cenub hükumeti Japon 
teşvikile hareket etmekte• 
dir. Kuang-Si ordusu Ja• 
pon mütahassısları tarafın· 
dan idare edilmektedir. 
Pekin mahfelleri de Kan

ton ve Tokyonun anlaşarak ha
reket ettiklerini zannediyorlar. 

Kanton 9 (A.A) - Kuangsı 
ilinde kain Naıımingden gelen 
bir telgrafa göre Kuangsı or

- Sonu 3 üncii salıi/tde -

lstanbul, 10 (Y eniasır muha
birinden)- Boğazların tahkimi 
hakkındaki notamızın muhte
viyatını görüşmek üzere Mon
tröde toplanacak olan boğaz· 
Jar ko"feransı hazırlıklarına 
devam edilmektedir. Montrö 
palas otelinde hazırlıklar ikmal 
edilmek üzeredir. Bu otele, 
Boğazlar konferansına iştirak 
edecek delegasyon heyetleri 
için 39, gazeteciler için de 
15 telefon hattı çekilmiştir. 
Bağazlar konferansında, Japon· 
yayı, Japonyanın Bern ve Paris 
elçileri temsil edeceklerdir. 

lngiltereyi temsil etmek üzre 
dış işleri bakanı Eden'in ve 
Fransayı da hariciye erkanın-

dan bir zatın tems;J edeceği 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 
ltalyayı temsil edecek delege 
hakkında heniiz kat'i malumat 
yoktur. Sovyet dıf işleri bakanı 
Litvinof bizzat konferansta ha
zır bulunacaktır. 

Paris 10 (Ö.R) -- .. Petit 
Parisien,, gazetes•nin Londra· 
dan istihbarına göre 23 Hazi
randa Isviçrenin Monlrö şeh
rinde toplanacak boğazlar kon· 
feransında lngiltereyi bizzat 
dış işleri babanı Eden temsil 
edecektir. Eden Mootröye gi
derken Pariste bir müddet 
kalarak Von Delbosla görüş
mesi muhtemeldir. 

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

Tağşişin men'i ve ••• 

ihracatın kontrolü kanu
nu kamutaydan çıktı 

Celll Bayar diyor ki: " Biz bu kanunla dış ticare-
timiz Uzerlnde emniyet tesis etmek istiyoruz " 

l..konomi Bakam Celti/ Bayar 
Ankara, 9 (A.A) - Kamu

tay bugün Refet Camtezin baş
kanlığındn toplanarak Anka· 

ra Çankaya Antalyada Gün
doğmuş, Balıkesirde Manyas, 
Burdurda Yeşilova, lstanbulda 
Evüp. Kastamonuda Kargı, 

Kocaelinde Gölcek, Çanakka
lede yenice, Orduda Gölköy 
adlarında birer kazanın teşki
line, bunlara ait meinur ve müs· 
tahdemler kadrolarına ait ka · 

nun ile Riyaseticumur dairesi 
teşkilatına Ankarada tarih, Dil 
ve coğrafya fakültesi kurulma· 
sma ait kanunların bazı mad· 
delerinin değiştirilmesi ve Ame· 
rika Birleşik devletleri hüku
metine umumi harb esnasında 
muhasım memleketlerde kalmış 

Türk tebaasına safedilmiş para
lar karşılığı olarak 23 bin kü· 
sur doların tesviye sureti hak· 
kındaki kanunları müzakere ve 
kabul etmiştir. 

Denizyolları ve Akay işlet· 
meleriyle fabrika ve havuzlar 
teşkilatı kanununun 8 inci, Ma· 
den tetkik ve arama enstitilsil 

- Sonu 4 ündl sahifede -

EDiRNELi BiR ŞOFÖR 
OLAN iZZET 

•••••••••••••••••••••••••••• 
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Dün şehirde bazı hususi 
ziyaretler yapmıştır 

Karısını 

Yabancı 
Evvelki gün şebri-

8 i r erkekle mize gelerek Egepa
Jaş oteline misafir olan 

Yatakta yakaladı dost Yugoslavya dev-
--- Jet nazırı Şevki Beh .. 

Tabancasını çekerek ka- men ve refikaları dün 
rısanı öldUrdU. A•ıknu da ıehrimizdeki kültür 

ağır yaraladı müeHeselerini ziyaret 
ISTANBUL 10 ( y ~ni Asır) etmişlerdir. 

Bugün Beyoğlunda bir aile fa- Şevki Behmen öğ-
ciası olmuştur. ilk tahkikata leden evvel vilAyete 
gört- hadisenin mahiyeti şudur: gelerek vali Fazlı GU· 

Bir otobüs şoförü olan Edir- leçi makamında zi-
neli izzet öteden beri, genç yaret etmiş ve müte· 
karısı Fatmadan şUphe etmek- akiben vali Fazlı Gü-
te idi. Güzelce bir kadın o!an leç otele giderek ia-

dei ziyarette bulun-
F atma, filhakika baıı hareket· muştur. Nazır öğle-
leriyle İzzeti kuşkulandırmakta den sonra şehirde bir 
ve bu arada İzzetle Fatma ara· gezinti yapmış ve 
sında bazı münakaşalar cere· rcfiknlarile birlikte 
yan etmekte idi. Müzeyi, Milli kütüp-

İzzet bugün karısının Beyoğ· haneyi , Halkevini, 
lunda Demir bey apartmanına Halkapınar şayak fab· 
gittiğini haber almış ve arka- rikasını, Karşıyaka dil-
aından o da apartmana gitmiı· ıiz mektebini ve ço- ~_.... ......... _....__~.....:...-..-~'"'----.&-.~.--.. ........... 

- Sona Jirllndı sahi/tdı =- ~ .:.:::_ Sgnu 2 inri sahifede- "'f azır viMyeti ziyarettdn (Jkarkt1z 



Spor terbiyesi --·--
Muvaffak olan gençlere 

yuha mı çekmek 
yakışır? 

-Baş tıua/ı 1 nd sa.1/ada -
ve değer vermeleri lazımgelir
ken ulusal şeref adına kuvvet• 
lerini sarfeden gençleri müte
akib maçlarda yuhaya tutmak
tan çekinmem~erdir. 

Radyoların başında heye
canla titreyen spor meraklıla
nnm bu yuhaf ardan duyduğu 
aayı ifade etmek mümkün de
ğildir. 

Yuhaya tutulan kimlerdir? 
Bu memleketin tertemiz öz 

çocukları .. 
Yuhaya tutulmalarının sebebi 

nedir? 
Istanbullufardao üstün bir 

oyun göstermeleri .• 
Spor terbiyesi adına bu zih

niyete teessüf etmemek elden 
gelmez. Böyle vaziyetler kar
şısında anhyoruz ki bize antra
nörden evvel sabaya çı1tan 
veya tribünlerde seyirci kalan 
sporcular için ulusal bir ter
biyeye ihtiyaç vardır. Sportmen 
Centilmen adam demektir. 

Yuha sporcuların değil so
kak külb.anbeylerinin ağzına 
yakışır. Muvaffakıyet gösteren, 
memleket sporunun inkişafı 

uğrunda ücudunu yıpratan, 
tekmelere karşı hayabnı tehfü
keye sokan Türk çocuklarına 
yuha! çekmek suretiyle haka
ret etmeğe kimin hakkı vardır? 
Sık sık rastlanan bu münase
betsizliklerin behemehal önüne 
geçmek lazımdır. Dosta ve düş
mana karşı bu manzara ulusal 
şerefimizi de kıran bir vaziyet
tir. Ferdin yaptığı bir hakareti 
nasıl kanun cezalandınyorsa 

toplu olarak yapılan bu haka
reti de adaletin önüne sermek 
zamanı gelmiştir. 

Denecektir ki hakaret diva
lannda şahsi iddia ve talep
lerin bulunması gerektir. Usul 
bakımıodan bu doğrudur. Lakin 
böyle spor sahalarmda yapılan 
münasebetsizlikler ve hakaret
ler yalnız şahsi hakaret mev
zuu içinde :kalmamaktadır. Daha 
geniş bir bakımla bu hareket
ler ulusal şerefimize ve ulusal 
spor terbiyemize de bir teca
vüzdür. 

Bu kabil hareketleri önlemek 
için ciddi tedbirler almağa ih
tiyaç vardır. Taharri memur· 
larından sporculardan bazı 
yurddaşlara vazife vererek maç
lar esnasında tribünlere yerleş
tirmelidir. Terbiyesini bozanla
rın derhal hüviyetleri tesbit 
olunmalı, hareket, şahitlerle 
tevsik edilmeli, spor terbiye
sinden mahrum bu gibi adam
lar spor kulüblerinden kovul
malı ve adli takibata maruz 
bırakdmahdır. 

Bu şekilde beş on kişinin 
ceza görmesi münasebetsizlik
leri önlemeye çok yardım eder. 
Hem sahaya çıkan gençlerimizin 
hem de ulusumuzun şerefi ko
runmuş olur. 

Aksi takdirde yüz kızarhcı 
hadiselerin tekerrürünü her za
man beklemek icab eder. 
'Hakk.ı C>cako€;1u. 

Ziyaret 
Şehrimizde bulunmakta olan 

büyük edibimiz mebus Yahya 
Kemal refakatlerinde doktor 
Kamran oldu~ halde antikite 
müzesini ve İzmir hafriyatını 
ziyaret ederek tetkikatta bulun
muşlardır. Yahya Kemal gör-
düklerinden çok mütehassis 
olmuş ve ihtisaslanm müzenin 
hahra defterine değerli satır
larla tesbit eylemiştir. Dün şeh
rimiz Amerikan general konso
losu vis Konsolos eşleri ile bir-
likte müzeyi ve lzmir hafriya
tını geınıiş1er ve müdür Sala
heddin Kantar tarafından veri
len izahatı dikkatle dinlemişler· 
dir. 

• 

H 1 

Türkkuşu • genç erı A.Sakman 
••••• 

Dün valinin huzurunda çok niu
vaff akıyetli uç şiar yap ışlardır 

Yarın Ankaraya 
gidiyor •. 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Berlin Türk tic ret mümessili 
Avni Sakman diln Türko~is Izmir Türkkuşu bir aydan- , lise ve muallim mektebi son sı- lzmir hava seferlerini yapacak 

beri sessiz ve çok mütevazi nıf talebeleri ile muallimleri yo'cu tayyarelerine tahsis edil-
olarak çalıştığı sabada Türk ve güzide münevverlerden mesi de düşünülmektedir. Bu-

ve Ticaret odasında meşgul 
olnıuş, Ofis müdürü Ziya ve 
Oda katibi umumisi Mebmed çocuklarının kabiliyet ve zeka· mürekkebtir. Bu itibarla iz- nun için ilbay Fazlı Güleç, fen 

sile mütemadi ileriıemelerde mir Türkkuşunun çalışması adamlarına lii%ımgelen kesfi Aliden lzmirin iktısadi vaziyeti 
bulunuyor. Bu ilerilemeler dün değerli muallimleri tayyareci yaptırmağı ve meydanı, ihti- hakkında malumat almıştır. 
İlbay Fazlı Gllleç tarafından Vecihinin nezaretinde ve tam yaca cevab verebilecek şekilde Avni Sakman, lzmir tüccarla-
teftiş edilmiştir. bir disiplin altında cereyan et- islah ettirmeği vaadetmiştir. rınm dileklerini de tesbit et-
ı Türkkuşu üyeleri yüz Ninni mektedir. Temmuz sonianna Tıürkkuşu üyeleri, dün akşam miştir. Yann Ankaraya hare· 

kişiyi bulmuştur. Bunlardan doğru muvaffak olan üyelere (A) il~.'ıty Fdad~tlı Güle! çin huzurlunda ket edecek ve Izmirdeki muh-
brk kişi ıiki gruba taksim mu ea ı uçuş ar yapmış ar ve 

Br.ôveleri verilecek ve umumi k d ı ff t ı~f 11. J - .. meleri hak edilmiş bulunmaktadır. Birinci ço eğeri muva akıyetler e ı Lemas arı, goruş -
müsabakaya iştirak için lnönün- - · ı d. llb ı · kında lktısad Vekaletine iza-grup sabah 6 dan 9 a, ikinci gostermış er ır. ay, genç erı 

grup ta akşam 14,30 dan 17 ye de açılacak olan kampa gide- takdir etmiş ve gösterilen gay- hat verecektir. 
kadar uçuş talimleri ile meşgul ceklerdir. ret ve muvaffakıyetten dolayı Avni Sakman dün akşam 
bulunmaktadırlar. Şimdiki Halkapınar sahası- kıymetli muallim bay Vecihiyi belediyede reis doktor Behcet 
Türkkuşunun ekseri üyeleri nm Is tan bul - lzmir, Ankara - tebrik eylemiştir. Uz'u ziyaret etmiştir. 

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

Mahsullerimiz hakkında 
çıkarılan şayialar asılsız 

Basmahane 
bonıboş 

stasyonu 
kaldı 

Tütün ve üzüm mıntakalarındaki tetkikler Alsancakta İzmir garı vücuda geti
rilmesi tasavvurları kuvvet buluyor Son günlerde tütün ve üzüm 

mahsulü etrafında bazı şayialar 
çıkanlmıştır. Söylendiğine göre 
son znmaolarda yağmurların 

fazlalığından tütünler çok fazla 
büyümüş, yapraklar tömbeki 
gibi olmuş, nefaseti bozulmuş .• 

Ba2lar mahsulü silkiyormuş. 
Hastalık varmış •. 

Şehrimiz Esnaf ve Ticaret 
bankası Ödemiş ve Tire hava
lisinde tütüncülere Manisa böl
ge sinde de bağcılara ehemmi
yetli mikdarda ikrazatta bulu
narak yardım eylediğinden 

bankanın idare meclisi reisi 
Hamdi Akyürek vaziyeti ya
kından tedkik lüzumunu his
setmiştir. 

Hamdi Akyürek bir hafta 
süren seyahatı esnasında ,.ire, 
Ödemi bölgelerinde tütün tar
lannı birer birer dolaşmış Ki
raz nahiyesi yoliyle Alaşehire 

geçmiş ve oradan da Salihli, 
Kasaba bağlarını geze geze 
lzmire dönmüştür. 

Dün bir muharririmiz Hamdi 
Akyüreğe tetkikleri neticele
rini sormuş ve şu cevabı al-

mıştır: 

- Tütün ve üzüm mahsulü 
etrafında çıkarılan şayiaların 
kat'iyen aslı yoktur. Birer birer 
dolaştığım yerlerde bu yıl tü
tünlerin pek nefis yetiştiğini 
gördüm. Nefasetiyle beraber 
mahsul de bereketlidir. Ancak 
geçen yıl tütünler eyi fiatla 

sahldığından ekim iki misli 
yapılmış ve bu meyanda bazı 
yerlerde dahan yerlere de tü
tün ekilmiştir. 

işte büyük yaprakh olan tü
tünler bunlardır. Esasen dahan 
yerlere tütün ekmek bile caiz 
değildir. Kötü şayialara bu tü
tünlerin vaziyeti sebebiyet ver
miştir. Yoksa hakiki tütün tar
lafarındnki vaziyet fevkaladedir. 

Eğer amele sıkınbsı çekil
mezse çok memnuniyete şayan 
neticeler elde edilecektir. Ye
ni bir nfet olmazsa üzüm mah
sulü de geçen seneki rekolte
den noksan olmıyacaktır. Silk
me hadisesi çok mahdut ve 
küçük bir mıntakadadır. Esas 
itibarile bu hadise nazara alı
nacak ehemmiyette değildir. 

Devlet Demiryollan Yedinci 
işletme müfettişliğinin Afyona 
nakledlldiğini ve Basmane istas
yonundaki mfifettişlik memur
larının hususi bir trenle Afyo
na gittiklerini yazmıştık. Bas· 
maoe istasyonu da Alsancakta 

bulunan 8 inci işletme müdürlü-

emre göre hareket olunacaktır. 
lzmirde Aydın ve Afyon 

hatlarının ayrı ayrı istasyon· 
lara bağlı bulunması Devlet 
Demiryolları umum müdürlil· 
ğünce muvafık ğörlmemektedir. 
Ooun için her iki hattın ihti
yacına cevab verebilecek dere· 
cede Alsancakta bir lzmir garı 

ğünün emrine geçmiştir. Bas- vücuda getirilmesinin de tasav• 
mane istasyonunun üst kahn- vur edilmekte olduğu haber 
daki blltün daireler boş kalmış alınmıştır. 
olduğundan burasının bir otel Her iki hattan gelen katar-
haline konulması veya kiraya lar doğrudan doğruya bu gara 
verilerek ticarethane büroları girerek yolcu ve eşya çıkara-
halinde kullanılması da düşü caklardır. 
nülmektedir. Bunun için Alsancakta bazı 

Nafia vekaletinden gelecek istimlakfar yapılacaktır. ............ 
Kooperatif Tahsilat işleri 

Ehemmiyetle takib 
olunacaktır 

Ya Uzum ihracat.na 
ehemmiyet verece tir 

lzmir ve civarı yaş meyve 
ve sebzeciler satış kooperati
finin bu sene dış memleketlere 
yaş üzüm ihraç etmek için 
hazırlık yaphğını yazmıştık. 

......... :ıac:: AL 

Bu hazırlıklar hakkında lkti· 
sad Vekaletine malumat ver
mek ve bazı teşebbüslerde bu
lunmak üzere Ankaraya gitmiş 
olan satış kooperatifi müdürü 
Niyazi şehrimize gelmiştir. 

Tasfiye lrnnunu mucibince 
yol ve mekteb vergilerinden 
936 mali senesi içinde tahsil 
ediJmiyenler müruru zamana 
oğrıyacaktır. Bunun için bütün 
alakadarlara gönderilen bir 
emirde müruru zaman vaziye
tinin nazarı dikkata alınarak 

tahsilata ehemmiyet verilmesi 
ve bakaya bırakılmaması isten
miştir. 

iyasamızda lsmail Hakkı 
tetki er 

Hamburgun büyük idbalat 
tüccarlanndnn Rostoff firması
nın sahibi Herr Luckov mem-

leketimizin mahsüllerile da
ha yakından ve daha geniş 

miktarda alakadar olmak mak
sadile şehrimize gelmiş ve mü
messilleri inanç ortaklığı dela
letile bir çok ihracat firmala-

rımızla temas etmiştir. Şehri

mizden çok iyi neticelerle ay
rılan H. Luckov Ankara, Mer
sin ve lstanhulu ziyaret ederek 
ora piyasalarile de alakadar 
olacakbr. 

MUbadlller de gelecek 
lzmirden Yunanistana giden 

Rum mübadillerinin de Fuare 
iştirak edebilecekleri hakkında 
Dahiliye Vekaletinden Fuar 
komitesine ve diğer alakadar
lara malumat gelmiştir. -

Yolcu ımrş 
Meneman ziraat fen memuru 

Tabirin kadın kaçırma hadise
sinde bulunduğu yanhşhkla ya
zılmıştır. Bu z&t otomobilde 
yolcu sıfatile bulunmuştur. Tav
zih olunur. 

Şehrimize döndü 
Biriki aydanberi muhtelif 

Avrupa merkezlerinde tetkikat 
yapan ve üzümlerimize yeni 
mahreçler araştıran üzüm ku
rumu müdürü Iamail Hakkı 
seyabatı hakkında lkbsat ;eki
Jetine lazım gelen izahatı ver
dikten sonra dün şehrimize 
dönmüştür. 

•••••••••••• 
Buca belediye reisi 
Buca belediye reisi Nazım 

bir ay izinle gittiği Ankaradan 
şehrimize dönmüştür. 

Iktisad Vekaleti, kooperati
fin yapacağı yaş meyve ve 
üzüm ihracatı işinde her dürHi 
kolaylık göstermeği kararlaş
tırmıştır· 

Kooperatifin bu sene bil-
hassa yaş fıztim ıhracatında 
esasla faaliyeti ümid edil
mektedir. ---Fuar komitesi 

Fuar komitesi dün öğleden 
sonra doktor Behçet Uz'un 
başkanlığında toplanmıştır. 

Yukarı mahallelerde 
Lağım inşası faaliyetl 
başlamak üzeredir 

Belediyece yukarı mahalle· 
Jerde halkın sıhbntını alakadar 
eden bazı sokaklarda lağım 
mecraları inşasına ve kaldırım 
döşenmesine karar verilmiştir. 
Bu inşaatın derhal yapılması 
için münakasa açılacaktır. 

Sineması TE~~0" 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 - Böyle Bir Kız Unutulur mu? 
( Bitmemiı Senfoni ) filminin dahi rejisörü Willy F orst'un bizzat temsil ettiği yeni bir şaheser 

2 - Esrarengiz Hane 
Şöhreti bütün dünyayı tutmuş olan Fransızca sözlü büyük eser 

Aynca Miki ( Canlı Karikatörler ) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

S&EANS SAATLARI 
16 - 19,30 ESRARENGİZ HANE 
17,30 - 21,15 BÖYLE BİR KIZ UNUTULUR MU ? 

Fiyatlar 15 - 20 · 30 kuruştur. 
'L~----~,...----aıa57JKi----ıt:::m .... ~~mam--.............. , 

n Ha?.iran --a 

Zahıta haberleri: 
YANGIN 

Dün sabah Güzefyalıda Ha· 
lim ağa tarlası civannda zeytin 
sokağında 18 numaralı kantarcı 
Recebin evinin üst ketmclan 
yangın çıkmı, ve bir yatakla 
bir yastık ve oda tahtalarının 
bir kısml yandığı halde söndü· 
rülmüştür. 

Zabttaca tahkikata devam 
edilmektdir. 

Kadın kavgası 
Karantioe Halil Rifatpaşa 

caddesinde Ahmed kızı ve 
Osman karısı Fatma ile Hilmi 
karısı Zekiye aralarında ev 
parası meselesinden kavga çık
mış ve birbirlerini dövdükle· 
rinden haklarında tab"ikata 
başlanmıştır. 

Ya alanan hırsız 
Alsancak ikinci Kordonda 

249 sayılı evde oturan Merye
min kol saatini çaldığı anlaşı

lan Torna Ali, araşbrma me· 
mur1aıınca yapılan takib sonun· 
da yakalanmış ve saat1e birlikte 
Alsancak merkezine teslim edil
miştir. 

Yangın çılcacakh 
Hükumet caddesinde 58 nu

maralı kitapçı lbrahim oğlu 
Ahmedin dükkanı üzerinde 
kiracı bulunan 18 yaşlarında 
Cemile elindeki bir yanık siga
rayı kir~mitiiğe atmış ve orada 
bulunan eski bir süpürj!e ateş 

almış isede hemen söndürill
müştür. Dükkan Helveçya şir· 
ketine beş bin Jirava sigortalı 
idi. Zabıtaca tahkikata başlan
mıştır. 

Ka adayı kadınlar 
Karşıyaka Soğukkuyu Ordu 

sokağında oturan lbrahim ka· 
rısı Ayşe ite ayni sokakta 
oturan kunduracı Emin karısı 
47 yaşlarında Nuriye ve Sn
Jeyman karısı Huriye ve Emine 
kızı yaşlarında Hatice arala
larında atacak meselesinden 
çıkan kavga sonunda bunlar
dan Huriye, Hatice Ayşeyi 
dövdüklerinden yakal::ramıf· 
lardır. 
Kabakatları ~r rleğll 
ismet Paşa Bulvannda Halil 

oğlu Osman, fflehmed oğlu 
Mustafa ve Adem oğlu Meh
med sarhoş olarak batkın ara· 
sında dolaşıb yekdiğerile bo
ğuşmak ve kötü sözler söyle
mek suret le rezalet çıkardık
larmdan yakalanmışlardır. Bun
lar yolda ve karakolda polise 
de hakaret etmişler ve bekçi· 
yi de yaralamışlardır. 
Aşırırlarken yakalandıtat 

Bornovada dün küçük bir 
hırsızlık vnk'ası olmuştur. 

Bornovamn Kurtuluş soka
ğında bir numaralı evde oturan 
Abmedin evine giren çingane 
lsmail kızı Fatma ve arkadaŞi 
Emine adındaki kadınlar evden 
bazı eşyayı çalarken yakalan" 
mışlar ve adliyeye verilmiş· 
lerdir. 

BeG et versin bo,a gitrrdf 
Basmahanede istasyon kar

şısında kahveci Halil oğlu 314 
doğumlu Ali Ulvi ile tütiiO 
bayii Ali oğlu Hasan arasınd• 
alış veriş yüzünden çıkan 'ka•" 
ga sonunda Ali Ulvi saodalf' 
ile Hasanın üzerine hücüm -ve 
tehdid ederek belindeki bıça '" 
ğını çokerek saldırmış ve bu~11 

güren Hasan da tütün satfığ'l 
kulübesınden tabancasını ala" 
rak Ali Ulvi'nin kahvesi içioe 
yedi silah attığından yakafaO'" 
mıştır. -· -Yugoslav Nazırı 

1 
DUn şehirde bazı hus"' 

zlyı retler- yapmıştır 
-- /Jaştaıa/ı bvıncı sahi/ede -

cuk yuvasını gezmiştir. .. 
Akşam yemeğini Şehir gıı 

zinosunda hususi surette yiye~ 
dost devletin kıymetli na~ .. 
bugün Cumuriyet vapurile s 

dn" tanbula gidecek ve ora 
YuS(oslavy~ya gidecektir. 



HABER VBRIYOll 

Yirmi dört saat
tanberi Çin Japon 
kuvvetleri arasın• 

harp devam 
ediyor 

Haberleri ............................ 

Kansını 

-Baş taıaıı ı na savfada
"- umumi kararplu ~ 
'-lik illa etmit •e JapGJI,. 
ile ......... ba kelilmit okla 
.... ..... illa etmitti'· 

Nankia, 9 ( A.A ) - Çall· 
lra1tek din bir nutuk llylemit 
•e Nankin ile Kanton araS1nda 
aalapnazlak buland11j'a hakkın· 
daki Japon ,ayialanm teksib 
ederek bu .. yialann Çincle 
.... dalaiJi harb çak.... mak· ._.,. ,.,.1m,, old~ ip• 
ret ..... 

ç.. Ka, Şek .,... ... 
-.da emahl Çin ile birlikJ• 
c;w. ... ,. •••• .aatak· 
1ael MJ•iai hlbit etmek aseıe 
llir •eıkai icra kowileli Da
....._ ~ oJclajua ........... 

Demir ....... 

Cenevreden 
çekilemez 

Paria 10 ( 0.R ) - Progriı 
de LJOD- lluuoliniDia Millet• 
ı.. cemiy.mulea çekilmek iati-
Jeeetmi ..... etmemeldedir. B_a 
....-,. ılre Milletler Cemı· 
Jetiadeki devletlerin ltaı,a,. 
~ olclaldan kadar ve 
latllıi ....... r.ip•e ltaJJaDlll '* uva.tler• ibtipa nrdlr. 
ltal,ama AlmaDJ• ile ulat
.U smkametiade askeri clod· 

~~F= 
__... Hitler ..... Kıamjf. ki· ..................... 

fit lllWii? Zı• ıMzm•• 
-.ıı..aW ......... 

....... dıdl ... 

• 
recı ilk kadın tay 

Sabiha Eskişebirde me 
bölükte askeri tay arec· 

olduğu 
oldu 

Eakişehir, 9 (A.A)-Huira· 
am yedinci pazartui glnl la· 
tanbul Yeıilk6y tayyare mey· 
danından uçarak Buruya gel· 
mit olan kadın tamrecimiz S. 
Gakçen- Hgtin .. t 8,45 ~e 
ıece BurudQ tanare ile 
açar•k elli bet dakikada Es· 
kiplaire konmuttar. Spor tay· 

ecif'ıjiai ikmal ebbek llere 
:..... Glkçea F.lldphir taJ• 
,.re ok11hmd• ••• ap ohlata 
lialllt clahiHade ukerl tan•· 
rec!lllie uılamak lzere kal• 
.. ,br. . 

Eakifebir, 9 (A.A, - Reili· 
amur Atatllrk dla .. t onda 
Eelıitehiri ıereflwlirmitlerclir. 
~ bir tayyare filo
.. tarafmdan alımı.Mil Ula 
6i.tltir f:IMfehir ; .... ,.. ... 
wa,.ı ............... ----
daa• ve karaırlh erkim ve 
sabıtam, balecli1e reili ve be· 
Jeti. C. H. P. erklnı tarafm
daa aelimlanmıfbr. Şehir bar 
tan bap donanm1fb. Atattrk 
•kaldan dolduran keaif 

S.tardW.._ 
bir laa!k taMk•... tat'•• 
tmhlrab awdu ı~ 
bmuclaaldr, YİllJet, liele.,. 
ve C. H. P. daireleriai aiyant 
ve banu mllteakip hava ~ 
lar1D1 ve teaiutım teftit n
yarınaılar ve tayyare mey~
mnda uçup ha11r bulanan tar• 
yare filolannın yanına siderek 
orada bulanaa filoı,,...._ 

r-aftawd+M=riw. ..... 
paalrhpa•aberi bot Wr. laa.;. 
raretJe., do1 11ak bilmi1ea .llir 
iatelde araclap k .. tlak .P. 
veimifti. 

_,.. ft m&nferid aÇUflanm ........... ,. 
Atatlrk bunda mlfabe•e 

bayard911:18n İlltium ve ,ek
sek teki.ilden delaJI kly
•tli ha•aalanmızı tebrik 
ve takdirlerini beyan buyur· 
anlflar ve kamaadanhk defte· 
... • clmleyi ,.11111 ... rclar: 

"Çok .m.clim pclllderim-

·-·· Rellicamur Atatlrk ... t 2 
8 W.ıyna avdetle .,. HJ• 
etı.in ve Tlrk uçmaalannın 
taiielrlr tezalalrab araımda 
Aakaraya hareket baJUftDUf• 
lardlr. 

A•r• 9 ( A.A ) - Reili· 
aıı.- aaat 19,45 de Anim· 
"" tePif etmifler •• refakat. 
leriade bapekil Wnı oldaja 
halele d.,._. bariciJe koaa· 
tana fiClerek onda toplaMB 
icra vekilleri laeyetine riyuet 
baJDrlllutlaidır. 

Kamutay bqkam Renda ile 
pnel Kurmay bqkam Mare· 
pi Çakmak da bu içtimada 
bulr balanmUflardır. 

Tlrllf9,. ..,,..._ 1 R. B Yapaar -.mk, ....._t
aiz. ..... edlJOrClu. 

tamchiı hltln kadmlanla U• 

ak _.. bir ~ halda· 
111 ..... --.
... de, _.....th ve -* tarlalar 
kazı olmamaa hayran olmak· 
ta kmcliai tnt••ı,..ı.. 
Ah, eaki dostlan, bltfan ba si· 
zel afderl .. er, bitin aea,U.. 

1abane1 kadlnlar, ParilİD blttla 
ba edebi ve neneateaik ...,_ 
javazlan timdi ona ne kaclar 
tatm, zawalb ve kanmz ı•li· 
19rda I Gerçi o da. bir vakıt, 
b•ıkalan pbi qkm e6m .. qa· 
ta ,.kanma • abtmlfb· 

Bqka 7erde siW. orada da 
ma*tı birteJ meycad ollllada· 
jau .... fb. ffaU..Jd .. 

timdi klltlnll bir ..... .............. .............. 

Cama da,._. olu t:.t•· 
Dllel ., 0 h~ telmi,_.ıd • .,. ..... ., .... 

l"•liıt .. &i:Aen .. -
iwh. ı...a. ......... 
Mtla • .,......... o .... 
..................... ta 
ihtiyacı yok p.iJcli. 

Şimdi, lplclea aoarald ÇO· 

cukça tibi mubavereleriai ha· 
brlacb. Karmakantak lrtller 
altmcla birbiriae Japıplf; , •• 

~ •cak botlaiaacla çıplak 
ve nemli, imik Hste birlrirle· 
rİDe bir .. ,&er 11,ı..;~ ve 
bl1lece amman aralarmcla iki 
tabaı bir an içia, ıerçektea tek 
J.ii v&cud yapan .. k elektrik 
_..,.._ ,,... .. teaia ..... 
mu h ........ erdi. Veıece ........... ...... , ..... 

Bursa da 
·-· 19 Hazirana hazırlık 

&.na 9 (A.A)-G .... ID· 
tahlaa hldiaeıini tetlu9k için 
Tlrk ruathaaeai direktlrl Fa· 
tia, maaYin1 Kemli bup ıeb· 
rifllile ıeldiler. Buna clappor· 
lan lmlllbl ıereken tedbirleri 
alİllaldtchr. Ruada JU1Jacak 
malzeme yann Mudanya yoSyle 
ıelecek ve doj'ruca daia nakl· 
edilecektir. 

Bursa müstahsili· 
nin kararı 

Bana9 (A.A)- Baı1D 
T&rkbfa talim alamncla top· 
laun Bana klylllerl ve mah· 
tarlan Tlrldmtu lyel.W. , .. 
hpaalannı ve açaflannı ,.km. 
dan ,ar•11er. Şimdiye b· 
dar yapageldikleri topnk 
irini hudlb teberrlleriai Jlz· 
de iki1e çıkarddar. 

Fransanın 
Sömürge işleri 

Pari• 10 ( 0.R ) - Dit n 
mllltemleke baJwalanmn lftir&· 
ki1le •Dem qua Frama. kom· 
binelİ Pazar!em ,anı toplana· 
rak Framız 16mllrge we mab· 
miyelerine aid bir çok meaele· 
leri mnzakere edecektir. 

Yabancı 
Bir erkekle 

Yatakta yakaladı 
Tebancaeını çekerek il•· 
neanı mdllrdl. A••lmtı 

•l•r ı•r•l•dı 
- Baş ltuafı 1 tnd sav/ada -

tir. izzet kansı Fatmaya yatak• 
ta yakalayınca tabancailm ça• 
kararak bir kudurmaı sibi ize· 
rine ulclınnıı Ye mlteadclit 
defalar atq ederek lldlrm ... 
tir. Fatma ile ayni odada ba
hmaa Yana ta, luetin taban· 
ca kmfuDlan albhcla •iar •· 
rette~- Zabıta der-
hal harekete ıeçerek lueti...Ja• 
blaqbr. KAIU, la16taia WI 
bir 1eriai gideme6'ea laer eeJ1 
olc:laia tibi aalabmf ve clr· 
mlDI itil.af etmiflir. 

• il •• 1 , •• 

Amperin 
yıl dönümü 

Paria 10 (Ô.R)- 10 h.._ 
1836 da ......., ..... ..,. 
Fraw fblk balpai Ampiıla --- ,..... ,.. •... .,, 
...... • Politelmlk ..._ 
tebiade ,.... meruim .. 
camlıar bqkam Lebnn ile 
harbiye bakam Daladier bam 
balanmutlard1r. 

• 
iŞ 

. ,.,.. . . 
deiilmil •lnlemtiıii bjcledi)'OI' ~ .. ........ rte• ....... 
iialia-· bAllı içilıa kararlar verirken, Fnı sa_, hllh.._ ldçllk .al 
m&lk ..bipleri memleketi oldujuaa tiz &alacle tatm ... iltiJW. 

Paria, 10 (0.R) - Datitleri bakaaa B. Voa Dellot FraDM .. 
Loadıa, Roma, BerHn ve Pnı Hfirlerile tlrlftlil sibi cllter 
Fruu ıe&rlerİDİ de Parile davet ederek ftliyet hakkında fikir
teriDi almak niyetindedir. 26 Haziraada B. Eelboıan bqbakaa 
8. Blum ile birlikte CeDeYreye J.iclerek Fraauyı Milletler cemi· 
yeti komeyi u•mblaincle tem.O etmelİ muhtemeldir. Delboma 
Cenevreye hareketinden lace lagiliz Dlfİtleri bakam B. Edenle 
ılrlfeceti de bilcliriliJor. y 

Parla, 10 (ô.R) - 8. Ulltll_. 
Frunaıa laarp borçlan .alDacliald notuma Yereceti 
ceapla allk•dardir. JaiDis Ye IJllpa ,.IE'dhri. •alıet 
JiPDediji cihetle, evellEi sin borç takaitleriDi lderem-.k meY· 
ldWe ......._ A.erib,a MWir=iılerü. 
~. ıe (().R) - C_.•i,.t ,..--. c-• • 

lamhjmi aamsedini ..- o11ia ....... "•ID W.. •11elı 
lerle m..,..ı olmaıtur. Kansoa valili Lanclorİllİ kuaıu8lk *5-
•aH a çok olan namllet olchlja teJicl ecliHJGr. Senator Bonala 
K••us ...._ kup hiç Wr k...,_ ..,_.ı,_..... lıüar· ...... 
IRAN OV 

MASI DO 
lloakon 9 (A.A) - 71 Apatoe 935 tarihinde Sovyetler Wr

Mi U. lraa aruuacla aktadilmit olan ikamet, tecim ve deaiz ae
firleıi • ..aaedeleri1le bitarafhk had•d bllseleriacle ~kirse mi· 
ca•ellli •• muar laqeratla mlcadele mabweleleriaia muacldak 
lliNlleri Stomo11ilıkof u. lru llJlketsillADOllirm s.,..... 

.. ..... lift 
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Dailardan sesler: 
·······························~··:::::: lJ: 

Evvela radyolar; sonra da gazeteler müjdelediler: 
iz.mir muhteliti Viyana takımım 1 - 4 maS!lüb eh~iş. 
Cumartesi günü radyoların etrafında heyecanlı bırcr kulak 

kesilenler 1 - 4 feryadile sokağa fırladılar. 
Bu müjde; yalnız Türk sporculannın değil; bütün Türk genç

liğinin, daha doğrusu bütün milletin malıdır. 
Türk spor tarihine bu şanlı zaferi kazandıran " İzmir muhteliti" 

her Türk kalbini takdir ve iftihar hisleriyle süsledi. Ne mutlu 
onlara .•.. 

Bu zafer; yaln1z bir milletten olan on bir kişinin, diger , milJet
ten olan on bir kişiye galebesi değildir. 

Bu zafer; Türk kabiliyetinin her sahada olduğu gibi hu saha
da da üstünlüğünü bir kere daha dünyaya ilan ve isbat eden 
bir neticedir. 

Viyana kalesine dört defa giren top; Türk gencinin bu kaleler 
önünde çarpışmağa alışkanlığının bir eseridir. 

Türk öğrendiğini iyi öğrenir. 
O kadar öğrenir ki usta'1 da şaşar, dünyası da ..... 

1'.!Cura"'t Çınar 

Tağşişin men'i ve ••• 

ihracatın kontrolü kanu
nu kamutaydan çıktı 

- Baş tara/ı J inci sav/ada -
kanununun 11 inci maddeleri
nin tadili, gümrük muhafaza 
genel komutanlığı emrindeki 
deniz teşkilatının askerleştiril
mesi hakkındaki kanunlarla 
sıhhat ve içtimai muavenet ve
kaleti ve buna bağb hudut ve 
sahiller sıhhat umum müdür-
lüğü teşkilat ve memurin ka· 
~unu dış ticaret işleriyle uğra
şan eşhası hükümetin daimi 
kontr•>lüne tabi tutmak ve ih
racat mallarını tağşişten vi· 
kaye eylemek maksadiyle tek
lif edilmiş olan ticarette tağşi
şin men ve ihracatın muraka
besi ve korunması hakkındaki 
kanuna ek kanun layıhası da 
bugün Kamutayın kabul e • tiği 
kanunlar arasında bulunmak
tadar. 

Bunlardan sıhhat ve içtimai 
mua•enet vekaleti teıki.lat ve 
memurin kanunu müzakeresi 
esnasında söz alan doktor Fat· 
ma Memik (Edirne) sıhhat ve 
içtimai muavenet bakanlığının 
bugüne kadar memleketin sıh
hat işleri üzerinde verimli çalış· 
malanndan bahsederek müza· 
kere mevzuunu teşkil eden 
kanun layihasının gözettiği 
maksadı izah etmiş ve ba ka
nun layihasını Kamulaya sevk 
etmek suretiyle hükumetin ve 
sıhhat bakanlığmın göstermiş 
oldukları alikadan dolayi mes
lek arkadaşları adına teşekkür
de bulunmuştur. 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
bakanı Refik Saydam verdiği 
karşıhkta tt!şekkürde buluna
rak, vazifem demiştir, karşını· 
za çıktığım zaman itimadı 

mza layık olarak size arzu et
tiğiniz şekilde iş getirmektir. 
Bu borcumdur. Refik Saydam 
söz.lerini bitirirken bütün mes
Je k arkadaşlarıma saadatli ola-

cak olan bu kanunun kabulünü 
rica ederim, demiştir. 

Ticarette tağşişin men'i ve 
ihracatın murakabesine ait ka
nunun müzakeresi esnasında 

ihraçat t icaretile meşgul ola
bilmek için lüzumlu şartlar 
arasında konkordato yapma
mış olmak kaydının kaldırıl
mas1 hususunda ileri sürülen 
bir mütaleaya karşılık olarak
ta Ekonomı b:ıkanı Celal Bayar 
bu kaydın muhafaza edilmesin
deki lüzum ve zarureti anlata
rak konkordato akdetme~e 
mecbur kalmış masum ve dü
rüst vatandaşlar arasında bu 
yola saparak servet toplamak 
teşebbüsünde bulunmuş olan 
kısımların da olduğunu habr
latmış ve demiştir ki: 

- Bu maalesef hayatımızda 
yaşayan vak'alardandır. Türk 
ticaretinde namuskarlık şart 
esasıdır, fikrine iştirak etmi· 
yecek hiçbir Türk yoktur. Fa
kat söylediğim şekilde mua
me'e yapanlar da vardır. Bun
ların mahzurları eğer yaluız 
dahili ticarete. inhisar etmiş 
olsaydı bunu nazarı itibare al
mıyabilirdik. 

Celil Bayar aözlerine devam 
ederek iç ticarette konkordato 
yapmış olanları kanunlann umu
mi hükümlerine göre muamele 
yapmakta serbest bulundukla
nnı ilave eylemiş ve demiştir 
ki : 

- Biz bu kanunla dış tica
retimiz üz~rinde emniyet tesiı 

etmek istiyoruz. ihracat ticare
tinin memleketin milli ekonomi 
namana uhdeMİne bir vazife al
mış olduğunu göstermek isti
yoruz. Bütün dünyaya karşı 

emniyet ve itimad tesis etmez .. 
sek arzu ettiğimiz gayeye va· 
ramayız.,, 

Ormanı bekliyen kız ........................................ 
-25- Yazan : A. Bllget 

"Görüyorsun ki Somru, sıcak nefealerln nefes
lerlml tuıu,t&ırduğu halde ceseret edip de 

ba,ını ok,ayamıyorum •• " 

Bir divanın sonu 

kalecisi Nedim Fener 
ilerlemeyi 

lzmir futbolundaki 

lstanbul, 8 (Hususi surette 
giden arkadaşımızdan) - Mu
hakkak kazanacağımızı ümid 
ettiğimiz Ankara maçını kay
bettik. Bu maçın nasıl oynan
dığını aralatırken neden kay
bettiğimizi ve kaybettikten son
ra lstanbuJ spor efkarı umu• 
miyesinde hasıl olan kanaatları 
da tesbit ve tahlil etmek iste
yorum. 

Viyanalılara karşı oyadığımız 
oyundan sonra Ankarayı kolay
lıkla yeneceğimizi düşünerek 

sahaya çıktık. Halbuki Anka
ralılar yeneceklerini sandıkları 
lstanbul maçından sonra Viya
nahlaı dan da ümidi kesince 
her ne bahasına olursa olsun 
bize karşı iyi bir netice almak 
için sahaya çıkmışlardı. iyi bir 
netice diyorum çünkü Ankara 
da bizi yeneceğini kat'iyen 
ümid etmiyordu. 

Oyuna itidalle başladık. Fa
kat Ankaralıların daha başlar 
başlamaz gözüken sert, favullu 
ve atılgan oyunu bizim ovunu 
bozmağa biışladı. Çünki Viya
nalılardan biz öyle favulJu bir 
oyun görmemiştik ve doğrusu · u 
söylemek lazım gelirse bizim 
o günkü galebemizde Avrupa
nın bu kat'iyen favulsuz ve 
kmcı olmıyan oyunun tok dahli 
vardır. 

Oyunumuz artık kombine ol
maktan çıkmışh. Ankaralıl:ırın 
oyununa kendimizi kaptırdık.Bu 

oyun ise üç ortamızın muvaf
fak olmasını katiyen selbede
cek bir tarzdı. Vahap kendini 

korumak için sağa sola kaç
mağa ba,ladı. Buna rağmen 

Said şahsi bir kabiliyet göste
rerek yirminci dakikada mn
dafii atlatmak suretile güzel 
ve tutulmaz b1r şutla maçta 
ilk golOnü yaptı. 

Ankaralılar doksan dakika
lık oyun müddetince elliyi bu
lan favullerioi daha fazlalathr· 
dılar. 

Ankara forveti µek bece
riksiz görünüyordu. Bir çok 
müsaid fırsatlar kaçırdılar. Ve 
devre bu suretle 0-1 galebe
mizle bitti. 

iKiNCi DEVRE 
ikinci devrede Cemilin yeri

ne Nurullah oynıyordu. Şurada 
istitraden şunu da söyliyeyim 
ki en iyi cenah haf bekimiz 
Adnanın rahatsızlığı bizim için 

şayanı hayret 
büyük bir şanssızlık teşkil et
miştir. Çünkü bu taraf daima 
aksamıştır. Ve en büyük zara· 
rıoı bu maçta gördük. 

Ankaralılar müthiş bir ener
ji sarfederek ve mütemadiyen 
favul yaparak oyunumuzu boz
makta devam ediyorlardı. Be
reket muhacim hatlarında kuv
vetli şut çekecek ve fırsatlar· 
dan istifade edecek kimse 
yoktu. 

ilk gollerini on ikinci daki· 
kada yirmi yardadan çekilen 
bir frikikten yapblr. Kale önü
nde sıralanan oyuncularımızın 
a ralarına giren bir Ankaralı 
düdüğün ötmesila eğilmiş ve 
şayanı takdir bir isabetle anide 
top o aralıktan geçerek bunu 
bekliyen kalecimizin ellerine 
çarptaktan sonra kalemize gir· 
miştir. İskender bunu çok kuv
vetli çekmişti. 

Bu sırada hakimiyeti ele al
dık. Fakat Fuat çok müsait 
bir fırsat kaçırdı. Esasen iş şah· 
si oyuna döküldüğfi için gol 
ümidi azalmışh. Buna rağmen 
kanaat lzmirin ne yapıp yapıp 
kazanacağı idi. Fakat Viyana 
maçında sarfettiğimiz büyük 
enerji bir gün sonra yapılan 

bu maçta tesirini göstermeğe 
başlamıştı. Takım yoruluyordu. 
Ve bu hal gittikçe kendisini 
daha fazla hissettirmekte devam 
etti. 

30 ncu dakikada kalemizin 
önü karıştı. Ve Alinin bir ha
tası beraberliği Ankara lehine 
bozdu. 

Bundan sonra Vahab oyun
dan çıkta. Ve Hakkı sol açığa 
geçti. Basri içe, Fuad ortada 
İsmail de sağda. Hele lsmailin 

sağa geçirilmesi bütün bütUn 
idareısiılikti, çünkü Ibrahim on• 
dan daha iyi oynayordu. Bu 
suretle bu devrede oyun bitti. 

• •• 
lstanbul futbolu buhran ge-

çiriyor. Fırat Viyana mat;ında 
Şeref gibi hayahnda biç sağda 
oynamamıı bir oyuncuyu sağ 
içde oynatmak mecburiyetinde 
ka1dılar. Ve tabii merkez mu· 
avin Esad's da boyunun müsa· 
adesizliğinde hiçbir fey olmı
yan Riza ile değiştirdiler. işte 
bunun içindir ki, Ankara'ya 
yenilmemize rağmen lstanbulun 
bu yolsuzluğudur ki, bizim üç 
ortanın Milli takımdaki yerini 

buluyor 
henüz değiştirememiştir. Son 
koz Istanbul - lzmir maçında 
kendini gostermiştir. Viyana 
maçı üç ortamız lehine okadar 
müsaid bir intiba yaratmıştır 
ki, herkes bunJan MiJJi takı-
mın üç ortası olark görmek 
is!iyor. 

Ankara bizi yenmesine rağ
men milli takıma kaleci Cihat
dan başka ·o da ihtiyat olarak· 
hiç bir ovuncusuou ileri süre
memektedir. GaJatasaray kap· 
tanı Muslih bana şöyle bir mil
li takım yapıyor ki umumi 
kanaat ta budur: 

- Sizin takımın kalesine 
diyordu. Safa, sol müdafaaya 
Lütfi. iki açiklara Necdet ile 
Fikret, cenah hafa da lbrahim 
veya Mehmed Reşad geçmeli 
Her ne kadar Istanbul - lzmir 
maçı son hükmü verecek isede 
bugünkü günde kanaat budur. 
Ve Taksim stadyumunun bal
konunda lstanbul spor muhar
rirleri ile münekkidleri ve 
hakemlerinin görüşmeleri bu 
merkezdedir. Eski milli takım 
kalecisi Nedim Ankara - lzmir 
maçmdan sonra bana diyor ki: 

Hala Viyana - iz.mir maçının 
tesiri altındayım. lzmirin böyle 
anlaşmış bir takım getireceğini 
katiyen aklıma getirmezdim. 
Sizin takımın oyunu beni adeta 
manyatize etti. Refik Osmanan 
dediği gibi Arjantinvari bir 
oyun oynadınız. O takımın za· 
yıf yerlerini takviye edince 
Balkan milli takımlannı mu
hakkak yeneriz. Hatta bir iki 
Avrupa milli takımını bile .. 

Okuyucular bu sözleri mll-
baJagah bulm331nlar. Çünktı 
dünyanın belli başlı takımların
dan birisi olan First Viyana 
tak2mmın mübacim hath iki 
oyununda bizimkilerin yansı 

kadar anlaşma ve paslaşma 
gösterememiştir . Böyle mü
teaddit defalar enternasyonal 
olmuş bir defans karşısında 
kaleye kadar dayanan paslaşma 
ve anlaıma sonra o sıkı ve ani 
şutlar hele lstanbul muhacim 
hattında iki oyunda iki defa 
biJe görülmemiştir. Bunun için
dir ki Ankara bizi yenmesine 
rağmen prezante edecek bir 
oyuncusunu göremiyor, ve Is· 
tanbul bütün dikkatini lzmir• 
lstaobul oyununa korku ve 
hayret içinde bağlamıştır. Bu 

üç orta diyorlar ya hep bera· 
her milli takıma girer veya 
biç birisi. 

Mehmed AH Oral 

Fakat anlıyorum ki hissetme- leler gibi kızarmışlardı. Yine Somru bu cümleyi fütursuzca 
den asıl mağJub olan benim. ayni kaza dakikasının tesirinde ve belki de düşünmeden sar-
Size yavaş yavaş alışmaya baş- Hasanın eli Somrunun saçla· feden ağıza kilçllk bir hareket 
ladım. Görüyorsunuz ki biraz rında kalmıştı. Çok nazik bir yaparak onu ıöyJediğinden vaz 
evvel söylediğim söz yerine dakikayd~. ikisi de o mes'ut geçirecek bir hareket yapmak 
geliyor. Ben size daha samimi- dalganın hazırladığı tesa"üften iıtedi. Sonra ayni mütezat his-
yetlmi vadetmeden kalbimi açı· sevinmekle beraber yine iki- ae uyarak Hasana daha ziyade 
yorum. Hatta, neden yalan söy- si de ona hiddetlenmiı görü- sokularak konuştu : 
liyeyim Hasan bey, sizi Adeta nüyor:ardı. Şimdi birbirlerine - Anlatamam Hasan, anla· 

- Böyle bir şeyi şimdilik 
düşünmek bile istemiyorum 
Hasan bey .. 

sevmiye bi!e başladım. Bunun dah• yakındılar. Hasan elini tamam. O söylenmez ki .. yalnız 
yam başımda farzederek göz· ~u kader söyliyebirim ki ben 
lerimi kapadığım olCiyor. Çtınkll sonu ne olacak .. Şimdilik bunu Somrunun omuzlanndan çek- henüz hayatımda kimseyi sev• 

- Eğer bu hususta sizden 
kat'i bir cevab istersem .. 

- Arzunt.ızu reddetmekten 
müteessir olacağımı zannedi
yorum. 

- Somru hanım, neden ha· 
kikatı gizliyeyim. Şu birkaç 
gün içinde size öyle alıştım ki, 
sizden ayrılırsam adeta haya
tımda büyük bir değişiklik 
olaeağını zannediyorum. Ge
celeri odamda yalnız kaldı
ğım zaman boy aynasının 
karşısında uzun uzadıya hayal
lere kapılıyorum. Bazan $İıi 

sizin de şu dakikada bana ih- düşünmek bile istemiyorum. mediği gibi Somru da vücudu- medim. Şiddetle arzu ettiğim 
sas ettiğiniz gibi açık gözle ve Elbette ki, inkarlarıma rağmen nu ayıracak bir hareket yap- dakikalar olmadı değil .• 
işliyen bir kafa ile böyle mes'ut benim de bir kalbim vardır. mıyordu. Sırası gelmişken sana açıla-

Ben de kendi soyumdan ve Hasan konuştu : bilirim, Hasan.. Ben henüz 
bir hadiseyi düşünmek bile İm· kanımdan olan bir erkeği seve- - Somrum, dedi. Onu bana kendimi sevgi sahasında he· 
kansız .. Eğer Somru'yu ken.. cektim. Bu muhakkak .. Yalnız anlatmaz mısın? Mahzur nedir. men hiç zorlamadım. Sevginin 
dime yakın görmek rüvasmı bir mahzuru var.. Beni senden ayıran sebep bu mahiyeti hakkında bile fazla 
kaybedersem çok fena.. Bu çok kadar mühim mi ? bir ma!ümahm yok.. Yalnız 

- Onu öğrene bilir miyim, sana arzudan bahsedebilirim. 
fena... Somru?. - Onu anlatamam Hasan.. M 

ft esela ben sokakta rastladı .. 
- Adeta milteessirsiniz Ha- Bu sırada ikisi de küçük bir O çok mühim.. Hem 0 kadar ğım bir erkekten hoşlanabili-

san bey... dalganın 11avruntularıyle sırsık- mühim ki ve öyle sanıyorum ki rim. Şu dakikada bir tramvay-
- Tc-essür mü, evet çok lam olmuşlardı. Somru ihtiyarı ben hayatımın biç bir dakika- da veya br:şka bir yerde bu-

müteessirim. Mağlubiyet kadar haricinde bir hareketle sıcak sında onun tesirinden kurtula· lunduğumu farzediyorum.Tram-
bir erkeği yoran ve üzüntüye göğsünü mUIAzim Hasanın göğ- mıyacağım. vaya bir erkek bindi. Gençtir, 
sevekeden bir şey olur mu? süne yashyarak orada kendisi - Yoksa, Somrum .. Sen bi- güzeldir. Çehresinde hoşuma 

- Mağlubiyet mi, evet .. Or- için sığınacak bir yer aramıştı. rini, bir başka erkeği mi sevi- giden manalar vardır. Siirük-

Hergün 
ısmm-- Bir fıkra 

}
1nza11: Eczacı Kemal Alrtaş 
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Yapma kaşlar 
Bazı kadınla ra dikkat edi

yormusunuz, cimbizle kaşlarını 
bütün bütün yolarak, yerine 
siyah bir kalem ile kaş çızı· 
yorlar, çatık kaş, açık kaı, 

keman kaş, köşeli kaş iste· 
dikleri kaşı yapıyorlar. Kaı, 

yüzün melihatinde mühim rol 
almış bir şeydir, onu dikkatle 
ve sanatkarane çizemiyenler, 
kaş yapayım derken göz çı
karıyorlar. Sun'i kaş yüzüo 
bütün güzelliğini kaybediyor. 

Eskiden rastık denilen kirli 
renkli berbat birşey vardı, bu• 
nu kaşlarına çekerek yüz ka· 
rası bir surat ile dolaşanlar 

görülüyordu. Bugünün makiya· 
jında cımbızın rolü mühimdir. 
Kaş yUzün en manalı bir 

yeridir, kaş ile müsbet, ka, ile 
menfi işaret vermek mümkün· 
dür, kaşlar hissiyatın ifade 
aletleridir, onun üzerinde oy· 
namak için bu işten anlamak 
gerektir. Manasızca kaş alma· 
nın neticesinde yüzün melaha· 
tından birşey kaybettirmek de 
vardır. O zaman biri çıkıp da 
gözünün üzerinde kaşın var 
demez, demez amma bu sftküt 
kaş yaparken çıkan gözü gör· 
memek imkanı yoktur. 

••• 
Profesör Zati 
lzmire geliyor 
Elhamra sineması tarafmdan 

büyük (Kondisiyoo) lerle lzmire 
davet edilen meşhur Manyati· 
zör Zati Sungur bir kaç güne 
kadar ıehrimize gelecek ye 
Elhamra sahnesinde marjf etle· 
rını gösterecektir. Profesör 
Zati uzun müddet Avrupa sah· 
nelerinde hünerlerini göster-
miş, nihayet Amerikaya davet 
edilerek on seneyi mütecaviı 
Amerikada Türk artisti adile 
şöhret bulmuş, yllksek tahsil 
görmüş, bir kaç lisana vakıf 
kudretli bir şahsiyettir. Sahne· 
de kafa kesen, belinden teı· 
tere ile bir adamı ikiye 
bölen, elleri bağlı olduğu 
halde bir lahzada her kim 
isterse onunla elbisesini teb· 
dil eden, berkesin cebin· 
deki parayi numarasile a6y1i· 
yen şayanı hayret binlerce ma· 
rifetlerile lıtanbul kibar ile· 
mini ;raşırtmış bir zattır. Şimdi 
Ankaraka bulunan bu yüksek 
san'atkan birkaç güne kadar 
aramızda göreceğiz. iz.mirde 
bulunduğu mtiddet zarfında 
manyatizma tecrUbeleri için hiç 
bir hususi mülAkat kabul et· 
miyecek ve kim olursa olsun 
hususi mahiyette hiçbir tec· 
rübe yapmıyacakbr. Bütün man· 
yatizmalaranı ve diğer hüner
lerini mesai saatı olarak kabul 
ettiği Elhamra sahnesine ter• 
ketmiş olacakhr. 

için olsun onun arkasında• 

gi>tilrebilir. Ben, Hasan be1 .. 
O zaman gözlerimi kapıyarak 
o erkeie aahib olduğumu •e 
onunla biran için bir arada br 
lunduğumu farzederim. O tralll"' 
vayda bulunan benim için bil• 
tün bir hayabo zevkine bedel
dir. · O, kendimden geçtiğİlll 
dakika için güya bana aibDİt 
gibi.. Fakat Hasan, saza.al 
yanht anlamaman için söyliyO"' 
rum.. Bu muvakkat arzu be9Iİ 
hiç bir zaman bir macera)'• 
ıllrtıkliyecek kadar u1uo '' 
devamlı olamaz. Bu adeta uyrı 
nana kadar devam eden bil' 
rüyadır ve hakikat olmasıo• 
sebcb bile yoktur. 

Hasan'ın kaşları çatılmııU· 
Çok düşünceliydi o.. Has,al 
kız Hasanı incittiğinin farkın• 
vardığı için konuşmak lüıU" 
munu hissetti. 

1 Ne düşünüyor.sun Hasan 
- Hiç bir şey düşündüğüJIJ 

yok Somrum. 
- Yalan söyliyorsun. 

·---~ ....... - bakikatlaoaırınti 
tada h,kiketen bir mailiib v!lf. lkiai de bu ilk temastan li· yorsun ? leyici bir arzu beni bir müddet 
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rantoplanı bugünc:;:ım.~s~~aır:::IZIElb __ in_e .. i yor 
Kırk saatlık haftanın Fransa a b ··yük bir yıkım 

oğuracağı, tedbire. ihtiyaç ol~uğu sö~ en~~or 
Paris, 10 ( ö.R ) - Grev 

hareketi bitmek üzeredir. BU· 
yük mağazalar müstahdemleri 
ile patronları arasında yakında 
bir mukavele imıa edilmiş bu· 
lunacakbr. Tek katlı mağaza
larda bugün anlaşma imza edil
miştir. Sigorta kumpanyaları 
grevi dün sabah bütün kum· 
panyalara sirayet etnıişsede 
gece yarısı anlaşma basıl ol· 
muştur. iaşe müesseselerinde, 
büyük bakkaliye mağazalarile 
perakende satış ma2'azalarında 
anlaşma tahakkuk etmiştir. 
Diğer sanayide grevin başla
nıası için veya başlamış olan· 
ların bitmesi için patronlar 
ve işçiler uyuşmuşlardır. Paris 
rnıntakasında birden işi bırak· 
ıuış olan iki yüz bin sanayi 
anıelesi, sendikalarının emrile 
ayııj disiplinle birden yine _işe 
başlamağa hazır bulunma~t~
dır. Maden sanayii grevıoın 
bitmesi için müzakereler mü
sait safhada devam ediyor. Ya· 
pılacak anlaşma ile günde· 
likler yüzde on iki artacaktır. 
Şimal madenciierinin tekrar işe 
başlaması için toplanan konfe· 
rans anlaşmaya varmışbr. Yalnız 
ikinci derecede ehemmiyeti haiz 
iki kumpanya anlaşma hari
cinde kalmışlardır. Dokuma 
sanayii patron ve işçileri üc
retlerin yüzde 1 O artması için 
anlaşmışlardır. Bunun üzerine 
işgal edilmiş olan fabrikalar 
işçiler tarafından boşaltılmışhr. 
işçi, sendika ve hükumet ma· 
hafilinde nikbinlik hükümfer· 
rnadır. Grevin sonuna erdiği 
rnutaleası umumidir. Gelecek 
hafta başından itibaren bütün 
grevciler yeniden işe başlamış 
olacaklardır. 

MALiYE NAZlRININ 
NUTKU 

Paris, 10 ( Ö.R ) - Finans 
bakanı Vincent Auriol gazete
cilere şu beyanatta bulun· 
rnuştur: 

Hayat endişe geçen seneden 
1936 Nisanma kadar 420 den 
451 e ğeçmiştir. Hayat pahalı
lığı böylece yüzde 8 le 10 ara
sında artmıştır. Bu sebeple 
işçi ve patrolar arasındaki an
laşmalarda kararlastınlan yüz
de 7 ile 15 arasındaki ücret 
sıhatları haklıdır. Eski muba-

Yazan : Tok Dil -
içlerinden birisi kalkarken 

~~kmaklı tüfenginin açık teti
gın bir diı vurarak patlattı. 

ArkasındRn p tlatan, patla
tana... Bir an içinde dağı silah 
takırtıları tuttu. 

Göğüslerde ihtizaz uyandırıp, 
koşan ve deliren kafalara taş· 

.•0 bir heyecan doğuran ?~ 
sılah gürültüleri efelerin hepsmı 
sardı. Gene reislerini ortaya 
alarak bir çevrt> yaptılar, zıp· 
Jayarak, haykırarak, karanlık 
g.öğe; yalazları ağan tüfenkl~
ttnden verdiler gümletmeğıl. 
Verdiler, silahı ... 

ri lerin aldıkları tekaüdıyelerı ba11 esnaf arasıncıa grev devam kümctıo grev ışlerınde çok 
e:ki haddine irca eden kanun ediyor. süratli neticeler almak kara-
500 milyon franklık bir bütçe Paris 10 (Ö.R) - Hükümet rında oldı.ğunu bildiriyor. 
açığı açacakhr. Fakat bu para erkanı yarın sabah kabine mec- Komünist. •:Humaı_ıit~,. ay~i 

al sulhu elde etmek için lisi halinde ve öğleden sonra derecede nıkbın değıldır. lşçı· 
sasy l .. d d' ·ı b çok mudu ?Çıkarılan kanun emir- cumhur başkanının riyasetinde ere yuz ~ ye ı ı e on ~~ 

l · d ı tashihler nazırlar meclisi halinde topla- arasında ucret zammı vermegı name erın e yapı an 1 k b 1 1 • . • 
imtiyazlı servislerde,ezcümle Pa- nacaklardır. Mebuslar meclisinin p~tron ~rın 

1
a uk

1
etmbe erıbıyı 

· ı · d 40 l'k · h ft - 1. 

1 
bır netıce oma a era er, ris umumi nakliyat servıs erın e saat ı ış a ası, ucret ı 

1 
d'kl . __ 1 

grevl·n o .. nüne gerecektir. Büt· tatil, kollektif mukavele ve patroknl arın .~er 1t 0~1 sodzub'l~-
:r • taca arını ~ım em.n e e ı ır. 

ede hasıl olacak açık kısmen saire hakkındakı kanun proje- 1 G t - 1 d d" ç • . . • • • ! aze e şoy e evam e l)Or: 
tekaüdiyeJerie bırlıkte ver:ıle.n Jerını ~arın kabul etmesı muh- "Zaten bu mesele yakında 
maa~ların lağvı, kısmen de ış temeldır. mahalli veya mıntakavi kollek-
hacminin artmasile vergllerin GAZETELERE GÖRE tif iş mukaveleleri akdile hal-
çoğalması sayesinde telafi edi- Paris, 10 (Ô.R) - Sosyalist }edilecektir. Bu mukavelelerin 

I kt. Gelecek hafta meclise partisinin organı olan "Popu· ne şartlarla yapılacağım göre· 
ece ır. 1 . t . d r 
Fransa bankası nizamnamesinin aıre,, gaze egm ef, ~osya ıst ceğiz. ,, 

. k li "h parlemento grubu ahn bRşka- BiR MÜT ALEA 
t bdl.li için hır anun yı ası • _ 
e .. nı Procke, •~başında olan halk Paris, 10 (O.R) - Fransız 
verec~k v_e ~eçen teşrn de~re- cephesi hükümetinde yalnız Ticaret odalan birliği başkam 
den bız~ ıntı~al ~de~ malı ve sosyalistler ve radikal sosya- hükumete bir hitabe göndere-
ekonomık vazıyetin bılançosunu listler olmakJa beraber, umumi 

rek 40 saatlık mesai haftasıom 
meclis kürsüsünde yapacağım." mesai konfederasyonu ile ko- diğer memleketlerde tesis edil-

GREVCiLER AZALDI münistlerin de bu kabineye meksizın Fransada birdenbire 
Paris 10 (Ö.R)- Grevcilerin müzaheretlerini esirgemedikle- tatbik mevkiine girmesile Fran-

sayısı bugün 100 bin azalmıştır. riııi kayrlettikten sonra hüku- sız istihsaline büyük bir yük 
Madencilerle patronlar arasında met lokomotifinin muktedir yükletilmiş olacağını kaydetmiş 
itilaf hasıl olmuştur. Büyük makinist ve şoförlerin idare- ve bunun ağır bir mes'uliyeti 
dikiş müesseselerinde ve diğer sinde olduğunu ispat için hü- celbedeceğini hatırlatmıştır. 
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Brüksel, 10 ( Ö.R ) - Van 
Zeeland radyoda bir nutuk ve· 
rerek vaziyetin vahameti ha· 
sebile yeni kabineyi teşkil va
zifesini kabul ettiğini, işin çok 
ezici olduğunu, muvaffakiyet 
için bütün vatandaşların muza
heretine ihtiyacı oJduğunu 
söylemiş ve demiştir ki: " Mil
leti daha geniş, daha yük· 
sek, daha müreffeh bir 
hayata erişmek arzusuna 
doğru ilerletmek için cür' etkir 
ve realist bir yardımcı proğ
rama ihtiyaç vardır.,. 

Brüksel, 10 ( Ö.R) - Kral 
tarafından milli birlik kabinesi 
teşkiline memur . edilen . Van 
Zeclnnd istişareJerme faahyetle 
devam etmiştir. Van Zeeland 
esash bir neticeye varmış 

ve hükfımeti teşkil edecek olan 
sosyalist, katolik ve liberal 

Tefrika No.: 2 

. . . . . . . 
U~ku~~ d~lmıı Uluburlunun; 

kimi yeri toprak, kimi yeri bo
zuk taş döşeme yollarından 
tozu dumana katıp, silah ata
rak içeri giren Söğüt dağının 
deli efeleri, bütün şehir halkını 
uyandırdılar. 

Dolu dizgin, köyün söğütlük, 
yeşillik, suluk bir mesiresi or
tasına kurulmuş " Veli baba ,, 
tekkesine at sürdüler. 

"Tekke,, etrafına tahta par
maklık çevrilmiş, dört bir tarafı 
bahçe, oı tasında bir katlı ve 

1 
partileri p . oğramı üzerinde 
mutabık kalmışlardır. Şimdi 
muhtelif bakanlıklannbu parti
lerin mensubları ve parla
mento haricinden seçiJecck 
şahsiyetler arasında tevzii 
kalıyor. Haber veri:diğine 

göre sosyalist partisi iç ve 
finans bakanlıklarının kendisi

ne verilmesi talebinden vazgeç
miştir. Diğer taraftan eski ka-
binesindeki üç parlam~nto hari
ci şahsiyetten başka Van Zcland 
parlamento azası olmıyan daha 

iki şahsı kabinesine almak fik
rindedir. Bunların biri milli 

müdafaa, diğeri adliye bakan· 
lığının başına geçecektir. Milli 
müdafaa bakanlığına ordu ge· 
nerallerinden birinin geç· rilmesi 
bazı mukavemetlere uğramak
tadır. AdJi idarede çok tenkid 

kubbeli bir bina idi. 
Gecenin korkunç saatfarın

da ıssız şehri velveleye bo
ğan haykırmalar, silah ses· 
leri, at koşturmaları gürül
tüsüyle "Tekke11nin lstanbuldan 
nasbedilmiş kavuklu şeyhi ve 
muhafızları uyanıp ayağa kalk· 
talar .. 

Fakat herifin oğlu can uyan· 
dırmadan, Söğüt dağının sır· 
tından inen atlının birisi kapı 
baca tammıynrak atının hızile 
tekkenin parmaklığından içeri 
atlayıvermişti. 

Arkasından akan süvariler 

mevzuu olan yolsuzlukları orta

dan kaldırmak için 8. Van 

Zeeland adliye bakanlığını baş 

müddeiumumiye teklif etmişse 

de bu zat kabul etmemiştir. 

Yarın ikinci Van Zeeland ka
binesinin teşkil edilmiş olacağı 

muhtemeldir. 

.. ······-
Napoli' e 

• ••• • 
Tren faciası 

Napoli, 10 (Ö.R) - Bu cı
varda busabah büyük bir tren 

kazası olmuş ve bir trenin üç 

vağonu devrilmiştir. Ankaz al

tında kalanlardan 15 ölü çıka

rılmiştır. 200 kişi ağır yara· 

lıdır. 

çatır çatır parmaklığı yıkıp 
daldıktan sonra tekkenin içi 
hercümerç olmuş. f eryatJarla 
dolmuştu. 

Bir saat sonra "Veli baba., 
tekkesinde nefes alan bir canlı 
kalmamıştı, hepsi de göğdele· 
rioden bt!ş karış uzak kafala· 
rının yanında; kesilmiş boyun· 
ların dan ağır ağır kan sızarak 
uzanmışlar, kalmışlardı. 

Ve bu saatin sonunda da 
şehrin içinde çıtl yoktu! Gelen
ler, geldikleri gibi ortadan 
kaybolmuşlardı .. 

. . . . . . . . 
Uluburlunun bir saat dışın

da, atının gemini kasarak du
ran Haydar oğlu Mehmed: 

- Kızanlar dedil Siz Sö· 
ğütlüye çıkın, hele ben bir yol 
anama uğrayım .. 

Cevab beklemeden atını 
sürdü, karanlıkta kayboldu gitti. 
Efeler hızlarını tutup ağır ağır 
dağa tırmanırken, "kırklık,, bir 
kahkaha attı~ 

- Cocukl r: Mehme 

5anue s 

n'le tema için 
ondraya ğidecektir 

Londra 10 (Ö.R)- Kabinede 
verdiği izahata göre Edenin 
yakında Blum ve Delbos ile 
görüşmek üzere Parise gitmeğe 
pek niyeti yoktur. Zira Laval
Hoare mülakatından beri bu şekil 
görüşme İr.gilterede itibarını 
kaybetmiştir. lngiliz ve Fransız 
dışişleri bakanlarının lngiliz 
Folkeston limanında buluşma· 
ları orta bir hal sureti zanne· 
diliyor. Fakat Ingiiz mahafili 
Delbosun lngiliz hükumeti 
ile temas. ıçın Londra 'ya 
gitmel: kararım vermesİilİ ter
cih etmektedirler. 

Londra 1 O ( Ô. R ) - İtalya 
sefiri Grandi dış işleri umumi 
sekreteri Vansittartı ziyaret 
ederek Kont Ciananın dış iş
leri bakanlığına tayinini bildir
miş ve bu intihabın şümulünü 

anlatmıştır. 

Paris, 10 (Ö.R) - "lntran
sİj!eant., Romnda Habeş işleri 

bal,anlığında yapılan değişikli-

ğin ltalyan harici siyasetinde 
bir tebeddüle delalet edip et
mediğini sormaktadır. Bu ga
zeteye göre zecri tE:birler 
bırakılırsn ltalya Avrupa işle
rıne ve Stresa cebhesine 
dönecektir. Yoksa Almanya 
tarafmdau yeni bir yola gire
cektir. Avrapanın istikbali için 
bu bir teblükedir, 

"T ems,, gazetesine göre ise 
Avusturya meselesi Roma ve 
Berlin arasında anlasmağa 

manidir. Almanya, Avustur
ya üzerinde gizli bir ltalyaa 
himayesine muarız olduğu gibi 
ltalyanın hayali menfaatları da 
Avusluryanın Almanya ile bir· 
)eşmesine muhaliftir. Zir• Ro
ma, şu takdirde, ergeç Alman
yanın Tiryesteye inmek istiye
ceğinden korkmaktadır. Bu
nunlaberaber ltalyan siyaseti
nin Almanyaya doğru kayma
sının vahameti gözden kaça
maz. 

Ingiliz kabinesi toplandı 

e Boğazlar onferan· 
• 

Si a ın a ıza at verdi ........ 
Londra 10 ( Ö. R) - Ka

binenin her Çarşanba günü ya
pılan mutad haftalık içtima& 
bugün Dovning Streetde Bald
vinin riyasetinde yapılmıştır. 

lngiliz hükumetiyle diğer bir 
çok devletlerin ve ezcümle 
Fransanın dikkatını c"lbetmek· 
te olan başlıca beynelmilel 
me~efeler müzakere cdiJmiştir. 

Bunlar da: 1 - 22 Haziranda 
Boğazlar rejin.inin değiştiril-
mesi için Isviçrcn.n Montrö şeh
rinde toplanacak konferansı. 
2-26 h:ı1iranda toplanacak olan 
Milletler cemiyeti konseyi, 3-
30 haziranda toplanacak Mil-
letler cemiyeti asamblesinde 

müzakere edilel ek mesele
lerdir. 

Dün akşam Fransa sefiri 
Corbin VE" Italya sefiri B. Gran
di ile görüşen hariciye bakanı 

B. Eden bu mes~leler üzerinde 
Fransız ve ltalyan bükümetleri

nin görbşlerini öğrenmiş va 
bunları knbine toplantlsanda 
arkadaşla rma bildirn.iştir. 

Bu içtimada dikkata şayan 

dığer bir noktada Sir Samuel 
Hoarem Amiralhk başlorda 

sıfotile ve Hans Begorun da 
Müstemleke bakanlık sıfatiyle 
ilk defa olarak kabine toplan· 
tısına iştirak etmiş olmalıdır. 

1 ngiliz 
filosunun 

lordu bahriye 
genişliyeceğini 

lngil:z 
söyliyor 

Paris, 10 (Ô.R) - "lnformation,. Yeni lngitiz bahriye nazıra 
Samuel Hoare tarafından Kcmbiriçte söylenilen nutku kayde
diyor. lngiJiz bakam lngilterenin sırasına layık ve nufuzuna 
uygun bir filoya malikiyeti zaruretini temin etmiş ve demiştirki: 

- Bu saatta kuvvetli bir lngiliz imparatorluğu dünya sulhu 
için en büyük kuvvettir. Bu kuvvet ne kadar büyük olursa 
milletler eemiyeti ve sulh o kadar emniyette olacaktır. Sir 
Samuel Hoare milletler cemiyeti azası olan devletleri 1910 da 
Cenevrede Fransa tarafından yapılan teklifi düşünmeğe davet 
ediyor. Bu teklif Birleşik Avrupa devletlerinın kurulmasıdır. 
Briand o vakıt dikkate şayan olan derin hissile, milletler 
cemiyetini üzerine çökecek fırbnalardan kurtarmak için bunun 
biricik vasıta olduğunu göstermişti.,, 

lahi anasından çok, nişanlısını 
görmeğe gidiyor. Hadi bakalım, 
anasına babasının öcünü aldı· 
ğını, Veli baba tekkesinde ne
ler yaptığımızı anlatırken her 
halde nişanlısını kucağına al
mağı da unutmayacak! Hah! 

hah!. 
Kızanlar Söğütlü dağındaki 

sığlnak1arına çoktan yetişip, 
çoktan uykularına dalmışlardı ki 
sabaha yakın, hemen hemen 
tanyeri bir karış ağarırken 
dehşetli bir niira ile birdenbire 
uyandılar: 

- Heyyyvl Can yokmu hur
da! ülen ne oldunuz bel Karı 
gibi gün batarken yatmak ayıp 
değil mi? 

Uykusuz, gözlerini uğuştu
rarak: 

- Hınh dedi, M emet geldi. 
Haydaroğlu sözünü tamam

lamadan karşısına " Kırklık 11 

çıktı: 

- Ne diyon sen 1 ne diyont 
Sen sanırım, Sümbül'ün koy· 

Elite tanyerini gösterib: 
- Bak ! ülen; sabah oluyor, 

sen ne dimeye akşamdan laf 
ediyon ! , 

Haydaroğlu "Kırklık,. m ko· 
Junu tutub sarsarak omuzlarına 
eJJerini attı, yüzüne sokulub: 

- Ne yaptım, biliyor mu-
sun? dedi. 

- BiliyMum, rüyasını bile 
görüyordum, tamamlatmadın ki .. 

- Ne görüyordun?. 
- Bizim oğları, köye varmış .• 

Anasının kucağına atılmış .. On
dan sonracağıma bubasının in
tik ammı aldığını acele acele 
anlatmış, anası onu kucaklayıp 
öperken silkinip doğruca yaoı
başındaki damın sırtına kendi 
damlarından atlamış, küldür, 
küldür inip: 

- Sünbüll Kız Sünbül diy4 
bağırmış .. 

Haydaroğlu bu sırada "Ktrk· 
hk,, m ağzım kapadı: 

- Dur be! dedi, senin rü· 
yana şeytan girmiş, böyle ol· 
madı. 



aanlle a fENI ASIR 11 Hazıran ıea& 

Haftalık Piyasa durumu 
~~·ı 

Pamuk fiatları ini 
kuruşa çıkmışsa da 

yükselişle 4 7 
tutunamamıştır 

Diğer maddeler üzerinde normal bir sükunet vardır 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir ticaret ve zahire bor
sası tarafından neşredilmekte 
olan gündelik muamele bülten
lerine göre son haftayı teşkil 
eden 3-10/6/936 tarihleri için
de borsada satılmış olan zehair 
bobubat ve ticaret eşyasınm 

miktar ve haftalık asgari ve 
azami fiatları aşağıda ayrı ayrı 
gösterilmektedir: 
Eşya Satılan Haftalık fiyat 
isimleri miktar asgari azami 
Buğday çuval 
muhtelif 2041 
Belda 
vadeli 2716 

5 25 

4 25 

6 75 

4 375 

Mısırdarı 
Çavdar 

83 6 4375 6 4375 
50 s 5 

bal ye 
Pamuk 2200 41 50 46 

kilo 
Yapağı 60560 45 70 

kental 
Palamut 426 650 670 
Çekirdek- Cu. 
aiziizüm 1524)2 7 11 

Hafta içinde satıldığı yukarı
da ve bir kalemde gösterilmiş 
eJan bu eşyanın nev'i üzerinden 
haftalık satış miktar ve fiatla
riyle son hafta içindeki piyasa 
durumlanna dair edindiğimiz 

malimab beneçhi zir arzedi
yoruz: 

Arpa 
Son hafta içinde borsada 

arpa m .. melui yapıldıtına da
ir Wr kayt g&rtllmemiftilr. 

Bakla 
Geçen hafta bakla piysasının 

durgun geçmesine ve borsada 
kilosu 4 375 kuruştan 50 ton
dan batka alivre muamele ya
pılmamıt olmasına rağmen ıon 
hafta içinde yukarıda görülmüş 
olacağı üzere 4,25 - 4 3,75 
kurut arasında fiatlerle muh
telif partilerde 2716 çuval aliv• 
re bakla muamelesi olmuttur. 

Geçen senenin bu haftasın
da 4,375 - 4,50 kuruştan 76 
çuvaJ hazır mal bakla satılmış 
ve alivre suretile 4,4375-4,5625 
kurut ara11nda fiatlerle 2083 
çuval bakla muamelesi olmuştu. 

Abcılar geçen hafta teklif 
ettikleri 4-4,125 kuruş arasın
daki fiatlerin satıcılara kabul 
edildiğini gördüklerinden bu 
hafta satışları biraz daha iler
letmifler ve bu yüzden az çok 
biraz muamele olmuıtur. Buna 
rağmen itlerde mevsimin icab 
ettirdiği kuvvet ve hararet 
yoktur, Esasen yapılmış ve ha
len yapılmakta bulunmuı olan 
aline bakla mllbayaabnın spe
külasyon için yapbğı ve hariç
ten vaki taleplere müstenit ol· 
madığı cihetle fiatJerde istikrar 
beklenemiyeceği alakadarları 
tarafından söylenmekte ve fiat• 
lerin ancak teklif ve sipariş
lere atfen yapılacak mübayaat
ta anlaşılacağı tahmin edilmek
tedir. 

Pamuk 
Hafta içinde borsada satıldı

ğına icmalen yukarıya jşaretle
diğimiz pamukların satış key
fiyetleri nev ve fiat ve satış 
tekli noktalarından aşağıdaki 
surette cereyan etmiştir: 

Nevi Satış şekli Miktarı fiat 
balye az çok 

Prese 
1. ci hazır 

vadeli 

satılıp henüz borsaya yazdırıl
mamış ve yalnız satış keyfiyet
leri not ettirilmiş olan pamuk 
satışı miktarı 3396 balye olup 
bu miktarın 42,75 ile 47 kuruş 
arasında satılmış olduğu da 
anlaşılmaktadır. 

Geçen hafta 41,5·42 kuruş
tan 632 balye prese birinci 
hazar, 42,5-43 kuruştan 260 
balye prese birinci vadeli, 39 
kuruştan 83 balye prese ikinci 
hazır ve 42 kuruştan 77 harar 
kaba birinci hazır pamuk satışı 
olmuştu. 

Geçen senenin bu haftasın
da borsada 48,5 - 50 kuruştan 
831 balya prese birinci, 48-49 
kuruştan 71 balya prese ikinci 
ve 42 kuruştan 22 balya prese 
üçüncü pamuk satışı olmuştu. 

Bundan bir hafta evvel pamuk 
piyasasında görülen hararet ve 
fiaUerde hasıl olan yükselme 
meyli bu haftada devam etmit 
ve geçen haftanın 975 balya 
ve 77 harar satışına mukabil 
bu hafta 2200 balya pamuk 
sablmıştır. 

Geçen haf ta 42,5 - 43 ku
ruşta kapanan pamuk piyasası 
bu hafta 45 kuruşta ve yine 
sağlam olarak kapanmıştır. Fi
atler hafta içinde bir aralık 
47 kuruşa kadar çıkmış ise de 
bu hal devam edememiş yeni
den bir durgunluk hAııl ol· 
muştur. 

Palamut 
Hafta içinde borsada satıl

dığını yukarıya işaretlediğimiz 
426 kental palamuttan 325 
kental• tırnaklı palamut olup 
kentah 670 kuruştan v~ müte
baki 101 kentali kaba mal 
olup beher kentali 650 kuruş
tan sablmııtır. 

Geçen hafta 690 kuruştan 

274 kf!ntal tırnak ve 670 - 675 
kuruftan 400 kental tırnaklı 
palamut muamelesi olmuştu. 

Geçen sene bu hafta içinde 
borsada 350 - 455 kuruştan 
2361 kental tırnak, 215 - 290 
kuruştan 2972 kental kaba, 
180 - 210 kuruştan 682 kental 
kaba engin ve 180 - 200 ku
ruştan 1555 kental refüz pala
mut satıfı yapılmıştı. 

Palamutların son haftaya ait 
piyasa durumlan geçen ve da
ha evvelki haftaların ayni olub 
bir değifiklik yoktur. Alıcılar 
iıtihalı ve fiyatlar sağlamdır. 

Zeytin yağı 
Haftalardan beri piyasaya 

hlkim olan durgunluk bili de-
vam etmekte ve borsada oldu
ğu gibi piyasada da yazılmağa 
değer muameleler olmamak
tadır. 

Çekirdeksiz üzüm 
Son hafta içinde borsada 

gündelik itibarile yapılmış olan 
çekirdeksiz nzüm işleri miktar 
ve firat itibarile aşağıdaki su· 
rette cereyan etmiştir : 
Tarih Çuval Fiat 

3 - 6 - 936 
4 .. " 
5 u .. 

6 " .. 
8 .. " 
9 " .. 
Yekün 

533 
127 
206 
318 
128 
222 

1524 

Az Çok 
7 11 
8 11 
8 10 
8,25 9,50 
8,25 8,50 
7,75 11 

Geçen haftaki satış yekünu 
1062 ve bir sene evvelki bu 
hafta.· · ablu mıktar İM 

r--~rr~....,,..._-:--:~~":t:i:=c'lftf"""l'I~~,.. 

5395 çuval olarak hesablan
mıştır. 

Son hafta içinde bursada 
satıldığınt yukarıda işaretledi

ğimiz 1524-~ çuval çekirdek
siz üzüm de dahil olduğu hal
de 1935 senesi çekirdeksiz 
üzüm mevsimi başından 9-6-36 
akşamına kadar borsada 515 
bin 239 çuval, 4333 torba mal 
satılmıştır. 

Geçen sene bu tarihe kadar 
1934 mahsulünden satılan mık· 
tar ise bu seneki satış yeku
nundan 182.809 çuval ve 3075 
torba eksik olarak hesab edil
miştir. 

Hafta içinde üzüm fiatlerinde 
geçen haftaay nisbetle hiçbir 
tebeddül olmamıştır. 1-6-936da 
tesbit edilmi7 olan üzüm fiat
leri 9-6-936 akşamına kadar 
olduğu gibi devam etmiş ve 
işler geçen haftakine nisbetle 
biraz canb olarak yürümüştür. 

1-6-936 da tesbit edilib 
9-6-936 akşamına kadar aynen 
devam eden üzüm fiatleti şun-
lardır: · 

No. 
7 
8 
9 

10 

Az 
7.50 
8.00 
8.50 

10.00 

Fiat 
Çok 
7.75 
8.25 
8.75 

11.50 
Bu senenin son haftasile ge

çen yılın bu •ıralanndaki nznm 
fiatları arasındaki farkı göster
miş olmak için de geçen sene 
haziranan 1 ve 8 inci günlerine 
aid llzüm fiatlannı aşağıya 
dercediyoruz : 

1·6-935 8-6-935 
No. fiatları 

az çok 
7 7 75 8 so 
8 8 625 8 75 
9 8 875 9 75 

10 10 11 so 
11 11 75 13 25 

fiatları 

az çok 
9 9 75 

10 10 25 
10 50 11 25 
11 75 13 
13 50 15 

Şu rakamlara göre bu sene 
son haftalar içinde üzüm fiat
larında mevcud az çok tenez
züllere rağmen geçen senenin 
bu sıralannda şayanı kayıd bir 
fiat tereffnll mevcud görül
müıtU. 

Piyasada ıon hafta içinda 
geçen haftaya nisbetle yazıl
mağa değer ancak fiatlarda 
görülmllş olan istikrardır. Bugün 
için piyasada sükfmet vardır. 

Buğday 
Son hafta içinde borsada 

sahldığın yukanda işaretledi
ğimiz 2041 çuval buğdayın nevi 
ilzerinden mikdar ve fiyab 
aşağıda g6sterilmiştir: 
nevi Mikdan Fiyatı 

az çok 
Uşak sert 517 6 50 6 75 
Muhtelif ıert 943 5 25 6 375 

" •ert vadeli 431 5 25 5 25 
" yumuşak 150 5 75 S 75 

Yeklin 2041 
Bundan bir hafta evvel ise 

10719 çuval ve 100 ton muh
telif buğday 5,25 - 6,75 kuruş 
arasında fiatlarla satılmıştı. 

Yeni mahsul buğdayların 
idrak ve piyasaya arzı zamanı 
gelmekte olduğundan alıcılar 
mübayaa hususunda ihtiyatlı 
hareket etmekte iselerde fiat
larda bariz bir istikrar görül
mektedir. 

Mısırdarı 
Fiatlarda küçük bir yükselme 

meyli görülmüş ise de piyasada 
mal mevut olmadıi1ndan ge-

---
Izmir liman idaresi 

Iktısat V ekiletine devri hakkındaki 
kanun kamutayda kabul edildi 

Ankera, 10 (A.A) - Kamu
tay bugün Fikret Silayın baş
kanlığmda toplanarak Nafıa 

Bakanlıği ile yüksek mühen
diş mektebi 1935 yılı bütçe
sine tahsisat konulmasına ve 
vüksek mühendis mektebi te
sisat ve inşaat ve tamiratı için 
gelecek senelere sari mukave
leler akdine iıin verilmesi hak
kındaki kanun kabul edilmiş 

ve maaş kanununun 13-14 ve 
25 nci maddelerinin değiştiril
mesine aid kanun müzakere 
olunmuştur. 

V mumi muvazeneye dahil 
olan veya mülhak ve hususi 
bütçelerle idare edilen daire-
)erde, veya sermayesinin tama
mı devlete ait olan veya hususi 
kanunlarla devletçe teşkil edi
len veya bir imtiyazı işleten 

müesseselerde müstahdem olan
larla viayet ve belediye daimi 
encümenlikleri azahklannda bu-

1 

lzmir Limanından bir göriimiş 

hükmüne göre de yukarıda mevzuu olan mukavelenin ana 
isimleri geçen devlet dairele· hatları ve mali cihetleri etra• 
riyle müesseseler haricinde ka- fında izahat vermiştir. 
)anlara talim ve manevra için Nafia bakanımız bu münase• 
orduda kaldıkları müddete aid betle şirketin kuruluşu ve ser• 
maaşları mazbataya iltihakları mayesi hakkında da izahat v~ 
tarihinden itibaren rütbelerine rerek şirkete ait bütün tesiaa• 
göre milli müdafaa vekaletince tm her türlü hukuk vecaibi ile 
verilecektir. beraber 2,500,000 liraya satın lunanlardan, talim ve manevra 

münasebetile silih altına alı· Kamutay ruznamesinde bulu- alınmış olduğunu ve bunun her 
nan ve Jstanbul-lzmir liman iı- yıl verilecek 40,000 Jngiliz li· 

nanların maaş veya ücretleri 
leri idarelerinin ve Van gölil rası ile ödeneceğini, tediye ta• 

bunlar askeri rütbeyi haiz .ı 
işletmesinin iktisat vekaletine rihinin dört sene sonra ba9-ı• 

olsun olmasın mensup oldukları v .. ı · ı devri hakkındaki kanun layiha- yacagını soy emış ve sene• 
daire ve müesseselerce tam ola- 1100 000 l d da · lan müzakere ve kabul edildik- • • ira an aşağı ufllll• 
rak verileceğine dair olan bu 'd tt 350 ()()() ı· k 

ten sonra Nafia bakanı Ali yen varı a an , ıra a• 
kanunun ikametgAhı baricin- dar tutan işletme masarifi çık• 
deki garnizonlara sevkedilıen Çetinkaya, Istanbul telefon te- k 1 tıktan sonra geriye a an para 
subaylara talim müddetince aisabnın sahn alınmasına dair ile bu dört sene içinde vili• 
aynen verilecek bir nefer ta- hllk6metle ıirket arasında ak- yetlerimiz arasında tesis edilr 
yinine aid fıkrası ellerine az tedilen mukavelenin tasdikine cek telefon hatlarına tah.til 
maat geçenlere rOtbe ma8f1na aid kanun 1Ayiha11nın milzake- edileceğini iJive eylemiştir. 
iblağ edecek bir farkın veril- resini istemit ve kabul olun- Alkışlarla karşılanan bu iı.a• 
mesi suretinde tadil yolunda muştur. hattan sonra kanun müzakere 
verilen bir takrir Gzerine en- Kanunun mllzakeresine geçil· ve kabul edilmittir. 
cümene verilmiştir. meai herine Nafia bakanı Ali Kamutay yann da toplaaa• 

Kanunun diğer bir fıkrası Çetinkaya 16z alarak m&zakere caktar. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Manisa. valisi Ahkisar'da r Borsa Haberleri 
Belediye işleri üzerinde ~ Ankaraya gitti 

Manisa (Ôzel) - Manisa vi• 
llyet merkeziyle bazı ilçelere 
ait ihtiyaçlan tesbite uğrapn 

daimi encümen işini bitirmiş

tir. ilbay Muradın baıkanJığı 
albnda bir heyetin Ankaraya 
giderek tesbit edilmiş olan 
memleket işleri llzerinde ali· 

~ DUn Borsada 
faydalı çalışmalar Yapllan Satıtlar 

Akhisar, (Yeniaıır) Şehrimiz ~ 
Belediye faaliyetleri &zerinde UzUm 
yeni bir hareket ve hız g3r61- ç Alıcı Fiat 
mektedir. Uray Loncadan is- u. 
tasyona uzanan caddeyi ağaç- 131 Jiro ve fÜ 8 50 9 
landırmış ve bulvar haline ifrag 41 Şınlak z bira 8 SO 9 
etmiştir. Bundan baıka ıehrin 25 L Galemidi 10 75 10 
birçok sokak ve caddeleri 9 
döşemelenmekte, iatasyon cad- 20 Vitel 9 

kadar makamlara baş vurması deıinin parkelenmesi için ter- 18 T Debbas 8 50 9 
karalaıtmlmııtır. Bu karara tibat alınmaktadır. Çarşının Uç 6 Kap Cemal 9 25 9 
tevfikan ilbay Murad refaka· münasip yerine birer mebal 241 Yekun 
tine umumi meclis azasından yapılmıştır. Park bliytlltnlmliı, 

her yanı muntazaman ağaçlan· 515239 Eski aatıı 
bir kar zatı da alarak Anka· 515480 A tı 

'I' dmlmışbr. Belediyenin bu yılki uumı sa f 
raya gitmiştir. Heyetin bir haf- bütçesi kabank bir rakam taşı- --- ":t<I-•. 
ta kadar Ankarada kalacağı makta olduğundan ıehir işleri- Degv erli 
tahmin ediliyor. nin çok eyi bir seyr lizerinde 

.......................................... ylirliyeceğine kat'i gözle bakıl- C.H.P. avcılar derneği tar• ... 
niı miktarda iş yapılmamııbr. maktadır. Buna urayı idare fmdan Sürek avları talima_., 

Çavdar edenlerin faaliyetleri de kab
bnca içinde bulunduğumuz yıl 

S0 çuvallık bir partiden bq- zarfında Akbisann daha güzel 
ka muamele olmamııhr. Fiat çehre alaca_!:~ .. !~hhe edilemez. 
S kuruştur. Piyasa normaldir. Ylldırım 

Yapagıv Ôdemit kazasının Ocaklı 
iriyi yakınma yıldınm dllfmiit 

Hafta içinde borsaya hazır ve bu· köyden Mehmede aid 
mallardan 59,5-61 kurut uuın- beş koyunla bir eıeti &ldftr-

milşt&r. 
da fiatlarla 11709 ve eski sabf 

mesi adiyle bir eser neşroı...
muıtur. Eserin muharriri ayd'. 
lar derneğinin ikinci baa1ı1~ 

ve kaptanı Mustafa BftrhaD 
dindir. Avcılığa dair çok lor 
metli malumatı ihtiva ey • 
bir eaeri av meraklılanna ta~ 

kaydile de 45· 70 kurut arasın- , 
da fiatlarla 47856 kilo yapağı 
uhşı yazdınlmıştır. 

Alıcıların geçen ve daha ev
velki haftalarda mlibayea busu
nauda gö11terdiği hararet kıs
men zail olmuş gibidir. Fiatlar
da istikrar görülmektedir. Buna 
rağmen piyasada mevcud mallar 

KARA HiSAR 
MADEN SUYU 

kısmen azalmaktadır. 
SAiR ZEHAIR, HUBUBAT 

VE EŞYA 
Eski mallar mevcudu iyiden 

iyiye azalmış ve yeni mahsul
den de henüz piyasaya mal 
arzedilmemiş bulunması hase
biyle halen iş olmamaktadır. 

işlerin yeni mahsullerin idrak 
ve satışına başlanıncaya kadar 
bu surette devam edeceği anla· 
şılınaktadır. 

Böbrek Karaciğer rahatsızlıklarma, hazımsızlığa 
iyi ve şifalı maden suyudur. 

Her yemekte bir iki bardak içiniz. 
Adres: Tilkillk yeni Izmir eczanesi TELEEON : 2067 



PARDAYANLAR BONO 1 5~~t 
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Muzaffer Eroğul 

_ 
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_ y AZAN : Mlt•I Zewako 
Kemal Çetindağ 
Hutalanm her gtln sabah 

saat dolmsclan başbyarak 
Beyler • Naman zade S. 21 
aumrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

lılae ıenetleri •• bilumum Sağlam ve 

dı - Bea hınız delilim, Mareşal 
iie Jillo ODUD iki a m 

lakin• tahYilltt Erpai, Si· güzel 
VU dahili iıtikraa Ubn aJar. o• 1 1 

,_andan geçtiler. Balana dl DamoJi'e ait o anlbu parayı 
-.ıcı. ... mı bekledi. Semra almai• bakkam yoktur. Likia 

Adres: b:mir Kemeraltı iŞ er e 
k Marephn bana tazminat borcu 

Ja.qp yukanya çakıp apıJI --~ır. Blbiıem •ırbldı; gerçi 
liiipach. Hemen uzaklatmak vuu ~ 
İltedi İH de konakta kimıenİD değistirdim ise de yırtdaa el· 
"8hınmadıtı akhaa pliaee ia bile• bana siyadeıile yakı· 
ild mezara herifin ae yapacak· 111orda. Bunlana içinde ula· 
a..nı ve kimseyi bulama)'llle& hyorum. 
• lly&yeceklerial ljrannaek Pardayaa h•• ıl:rlenlyor •• 
•ralnaa dittO. Nihayet amca hem de bir taraftan kasadan 
ile YeteDia kapıya dojra gel- paralan alıyordu. Oç bia altlD 
lilekte olclaklarmı ifitti. Boalar& ile .. ;lam kemerini doldurduk· 

kahkaha •e tehdill fslda· taD IODl'a kuay., odayı ve 
8"inçle : aÇDUI oldutu tekmil odalan 

- Ba da iyi, itte iki ahmak kapadL y eai elbiseyi giJmİf n 
lııılrif M ite ... tlıNC'• ..... .... bir lnh9' kap••lf ol-
ealdar. dafu halde koa~!'~_°!!k k

1
a· 

Di;rera ~ ,.-. ............. -- •• 
. ._ teakip dıpnya fırladı: 

llatipr ta.t• konakta u bir - Ortahğı bayle a,dlnhk 
l&•aa kaldı ile ele y111e ta• girmek cidclen boı biqeyl 
IDeNlle koaat• il• tarafma Adeta kellClimi kırk JAflllda 
15freaememifti. Otarclafll P- dDıyorwn. 
ria her tarafmı a;reamek kea- Diye .&,tendi. 
diaince bir adet idi. Mahsea· Hakikaten ppka11 batında, 
dea kurtahmca dotrae& kilere el kıhqcımn kabzeıinde olarak 
aitti. Bir meı'ale yakb. Dolap- yllrldlilinli ı&renler gençleş
Jan bntbrarak baralalaa yi- tiğbli gireceklerdi. Kendi ken• 
Jeeeklerle kanmn doprda. diae: 
Soara bir elinde oclaJarm aaala- - Aeaba, malame tdoldı-
lara, diler elinde aıet'ale ol- jlm g&ndenberi neler oldu? 
d..p halde koaajl dolafm8i& Otel dl Meme niçin bopldı? 
batiada. Mabat ae idi? Ve ne Marepi nerede? Oğlum ne 
artJorda? oldu? 

Pardayaa apah b8yllk bir Direrek doğruca Deviniyer 
IÜODa sirdiii saman apadaki puaiyoaaaa gitti. Orada usta 
laJafetiai k korkaç bir bal- Landeriyi sorguya çekti. 
tle IMllda. ço Saray takmamın Selvaya git-

Batmcla fApk-. be&nde la· titini ve Katoliklerle Prote1-
lnaca yokta. ElbiHli Jlfbk, ça· tanlaf aruında bir uzlaıma 
-..ı.., bWt •e eok pis idi. ola~jma ı&yJedi. Fakat paa
Yara1an ..-,ı. eJİ Olaaaf ,ifoucu: 
lae de "8ııiaıi Mpl"ft kit - Afederainiz m&ayl arka· 

8-cln ...,. derW Mar.. •ı•claki elbjledea iti~ yolan-
.._ bd*ma• perek da ~J&nlJO.,.., Bundatt 

Hacı Ha•aa 
60 numarada 
mlracaat. 

otelinde 
Cavide Telefon : 3921 

Cuma •e ..ı. 8 den 10 a 
kadar memleket haıtanesinde TELEFON: aeoa 

11-30 (9ı2) S.7 Pa. Pe. S 

Numaram 3339 
Daimoa marka .wlespit ~otosild~t otomobil !en~rl~ri 

Bu fener hem pılle hem dinamo ale yanar. Yırmıncı aınn 
ea ... icadıdır. Uuk ve yakan mesafeleri gaıtermek için 
iki ampalllidlr tek ve çift yanar. Veleıpitlsr için imal edil· 
mİf dinamolanmız da geldi. Bu dinamolar elektrik devrinin 
en IOD icadıdır. Tavıiye ederiz. Ba dinamolar sayesinde 
bağlarda, kırlarda ruzıAr pervaneaile elektrik Japıbr. 

Deposu: lzmirde Sa'uhan ciYai'lllda No. 28-9 Ôdemiili 
Hftıeyin Hüsni t~arethanesidir 

. - . . . 

lzmir Emrazı sariye haştahanesi 
başhekimliğinden : 

Haatabaoeaiu 1936 Mali yıhmn on bir ayına aid aıağıda mik· 
tan ve tahmini fiatlan ve muvakkat teminah yazıtı muhtelif ih· 
tiyaçlan açık ekıiltmeye konmuştur. Şartnameler hastahane baı 
hekimliğinden alınır. Ekıiltmtt 3 Temmuz 936 tarih cama pil 
saat onda Tepecikte Emrazı sariye bastahane.ade yapıJacakbr. 
Muvakkat teminattan nakicl ;ıarak •erecekler >eksiltme plbae 
lcaclar Yiliyet •emesine yatır,cakJatdır. ı 
Tahmin edilen Mwakkat 

Fiab teminah Ciaıi 
· Lira kuruı Lira kuruı 

101 25 7 60 Kaim buğda1 kepeği ı bir ,nıel dolabı AA1 · · k ~rım. 
L.l~llıiJııllfit .. ~-..-.-.~~~<r,•ıQ"W~I 
~-~ u• a ısooe 

400 
600 

6S PitfltfT .. , 
14 OS Odun 

ucuyla kilidini k&nfbrcla ve b· 
rarak açtı. Ba. çamaıir •e el· 
bile dqiabl idi. Daradan kendi 
itine JUIJ&D. çamqır ve elİtl
aeleri alda. 1'alak kı1afetini dl· 
.ıt.f&i• bafladı. Mar~ eli
ler odalarmdaa biriade un 
...... d .. bir mhh .... baki .. 
~rapa UJlaD bir pzme de 
ele ıeçinDifti. Si111a ..ıoamdaa 
da e1i •• ıtael bir lalmç ça· 
brdf. 

- Ufak Wr- •yüate cdt• 320 
mııbm. Şimdi dlndlm. 183 

- llh;,6. Dupermo1111 ,ara• 156 90 
laclıjlnız 1&1Daadanberi &i ay 1015 
bdar bir mlcldet geçti. 1290 

- Dd a., bat Yalatl.r • 25'0 
pbak ..,_ ı fhndl elkl 550 
llOrcamn lcli1ebi6rim. 420 

Soa derece mema• olaa 60 
..ta Landerl: 

- Ala 1 mllyl, ıiain çok 
1
: 

kibar bir adam oldupaan 100 Mima 81ylerdlm. 
150 DedL Ga,n llıtlyaıf ...... 16., 50 

llakan Parcla,.a: er 

'°° 35000 
12000 
6400 
5500 
2800 
800 
800 
200 
ıooo 
1400 
ı3Clo 

23 5adeyaiı 
ıs 72 Sat>ua 
ıı 77 Toı teker 
76 ı2 Kokkimtırtl 

96 75 Ekmek 
192 Et 

41 25 Sat 
31 ıs Yotart 
4 80 Patates 
9 60 Kuru •tan 
3 75 Tue.._,_ 
7 50 " ....,. 

11 25 Pathc:.p 
12 18 o-. ... 

1t-ı8-25-2 •• (le) 
1 1 

Sağlam ve gü
zel dişler de 

Ra~yolin 
De temin edilir 

Dişlerinize çok dikkat ediniz 
Bazen en lıtat doktorlann bile aebeb •e meateinı 
bulamadıklan bir bastalıjm, dit iltihabaadaa um 
geldiği pek çok tecıftbelerle aalqalmıp. 

Günde iki defa diılerinizi fırçalıyarak ve daima 

B DTOLllW 
kullanarak di§lerinizi koruyabilirsiniz 

Daima sabit daima tabii 

7 
Juvantin saç boyalar ... 

-INGILIZ KANZUK eczueal laborataarlanada ba11rlaaaa Ja
ftDtia saç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
o1ap ..... tabii realderiai bahfecler. 

Ju•antin ıaç boyalarmı kumral ve li,U olarak iki tabii rnk 
lzeriDe tertip eclilmiftir. Gayet tabii •e sabit olarak ı.-. edi· 
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize ıirmek ımetirle de 
çıkmaz. En dddi Ye emaiyetll markadır. 

Eaaaelefde •• ı ela ara 

Ar--J• devam ederek 
keaarda balmaa bir oda1a 
lirdi. Burada iç kilit& bir ka· 
• •anla. Ku ter içiade aut• 
lerce çüprak ba k ... yı da 
iÇii. 

PardaP8 bayı açmca 11&· 
leıit IEaiüfb. !id 8lbla .e si-

YILMAZ RAKI 
.... .paralarla ........ ...,. 
lnart,eadije ........... .. 

·aadtl•·~ VI PILTREDIN GIÇMll BOL ANASOlf.U SU IÇIRMEZ BAŞ AtRISI VE BULANTI YAPMAZ 4S DERECELiK EN NU"ls RAKIDIR 

olarak ı..aaa kqach. 
lzmlr umum aoente•l ı Emirler P.fllll ......_4a Mıliçdar HOSEYIN BAHRi, ŞEKIP mtıskirat deposu. TELEFON : aa .. 

(Jldi/Jas N *1aftll lltlltb malı/azdar) _ .. _ 
•• alamıyordu. NiMJet Pa· 
.Weki Ruı elçisi aulh mba• 
weleriae marahhM .,. ohm· 
diJH de lna m&ukerelerdea 
ltir netice çalmWth. Rm ukeri· 
... Efllk ile Batdaada kalma· 
- Napolyoaa mluid olduja 
aaJatda7orda. 

Tilait maalıedalaia Pi 
aaudeleri macibiat• Kataro ile 
Cezalri Seb'a camhari1etiai 
teekil eclea adalardan Ruı u• 
keli çekilerek ba yerler Fraa· 
m ukeri tarafuadaia ltlü 
oı-d1i.RasdPW dahi ltalyaya 
illak •ı..lufa Bin edileli. HaJ.; 

ile Ce.iri Seb'a mmbuti • ı C&ulaincourt ile Rusya 
Oamau devletine Ubl idi. bqvekili Roumiaab:o• Trak· 

Babılli Tiliat muahedeliad ydaa takaiiDini Pebahmlfa 
hayrette kalmııta. NapolfCllt 191&akere ettiler. ••'b
Bo.aput mtıttefik mati1W nleria aetlCeaiacle ıw •ete 
BahalliJe ita 1Dlsakereler4• karar •erilmiftl: 
laaw Wle •ermı•ittL AaiM 1 - Efllk, Bajc:laa, a.ı,... 
muabedenia aldiadea _.,. riatan Rusya Çarlatma; 
alenl maddelerinden Oilllln" Araantllik, Mora, Girid 
cleYletiae dair olaalanaı e.111· Fr... deYletlne; 
111,. bildWL llaüecleaia illa n___ A _..:ı __ 
oı.... m..ı.lea-m.de c..-ı ce;;:- ••hirfaJa ........ 
Sela'• camlmri",etl. ICataro ,,. 
R.ıtaeaia .. hl ltalpya i1b.Pı 2 - Raa,a ç.hia Efl&k. 
maahedede sizli maddeler ba- Bafdaa, BuaraltJ&, B1alpıi... 
lunduim lSaballlJe aalattL tam •e Trakyaam Mr la...q 
Arbk ~bılliaia Fraasaya we Avaatarya Boaaa ve Her.ek 
NapolJOB Böaaparta emDiJ8tl ile Ruaaelİ11İD Sellaiie bclar 
kalmam11h. diler kamım; 

Çar biriacl Alebaadr ise n- Fransa Anaantlak. .... 

WriaCi Aleba c enlL libl.W Çmk· 

meaeleıiade umyan ile Ko- • c9k il& bllllmQ'9nl 
leakiir anlqamaclı. em karar 
ftrilmeli Ati,e ve Çar birinei 
~clr ile Napol100 Boaa· 
, ...... ~· bnlaldL ..... ,. ,....."" .. ,. ... 
..... .. .lalldi. 
Nihayet Napol,_ ._put 
U. Alekaudr Erfart'ta ......... 
Tnkyayı tabim etmek._. 
IMillİll mllDuib lm1a...
banlalmaa kararlatta. Fakat 
'NapolroaR....,a Çarlapa Efllk 
............. mn.fabt .-..k a.,. ile wr ittifak 

·---~·ittifak maadaedea mucilüce Ra.,. 
Çarhta Eflak ile ....... al
mak 1çia BalnAli ile mluke
reye ıfrİf'cek, ...- Rlr 
ye pek harb yollyle O•aa 
devletlal bu memleketleri terk• 
etmete mecbur eyliyeeekti. 

Napolyoa Boaapart Fransa• 
mn ba anafabbm Wr mide 
det Babılllden gizlemek iatecll. 

zalı1rı••• 
reli Gaih .,.. ... ......................... 
v .. ·-·-· ........ ... ç-.. lllls ile ... ..,.,. .......... 
" Sall*'- O.ula d""8ti 
ile R•J& Çarliğmm laima7elerl 
altmda iatikllliai istedi •e "" 
tek&fterde mv eyledi. Ba tart· 
lar ain' leli, BaWli arazi w
kinl katı arette redde1Jedl. 

lait konutmalanndaa tımitlea· Girid ve Akdeais adalanm, 
mifti. Aikerlerial Efllk " Sariye ve 1111111 alacaldi. Ba 
Batdandan çekmek defil, it· aaretlefclen lıaagiai bbal ola· 
taubula doğru Jlrlaaek llalJa- nana oluuua 'RUJ• ife Avaı· 
lanna clalı7or ve Na~JOD Bo- buya ye Frama berahr olarak 
Daparb •aaclettiji T~ t.k· ı m.diatan izne aefer ede
IİIDhle ıevketmeğe ~ ce\ler "odda Jnıi1tenJ1 ese-

ılllf:ı ... _ ... ~ ...... • 



aanue • 
1 nıcı: W 9ZQ F>W4 

F •• 

Doktor - ()perator 

Yusuf Ziya 
ÜSTÜN 

Merkez hastanesi doğum 
ve kadm hastalıkları 

lzmir ithalat gümrüğü müdür
, Jüğündan: 
1 K. G. Kıymet Marka Cinsi eşya No. tesbit No. 
Sıra sayı sandık A. 

Lira kr. 
3104 
3140 ~ 
3115 ~ 
1573 

AF 1-24 
1-24 
1-24 
1-12 

" 
" 
" cerrahi mütehassısı ~ 

Hastalarını pazardan başka 
her gün ikinci Beyler sokağı 
Beyler hamamı karşısında 41 
numaralı muayenehanesinde 
kabul eder.Ameliyatlarını Al
sancak SIHHAT evinde yapar 

1 
2 
3 
4 
5 1903 

12835 

24 
24 
24 
12 
15 

1 R F 
SR 
SAF 
FYN 10-24 

" 
:::S 
c:: :::s 
bC 

K. G. 
sayı 

1492 

Marka 

J R 

K. G. 

No. Kıymet 
Lira kr. 

13-24 100 

Marka No. 

Cinsi eşya 

Lamba şişesi 

CG 
8 
::s 

Tesbit No. u 
110 1. 

l\f uayenehane 3686 
TELEFHN Evi 3909~ Sıra sayı 

Sıhhat Evi 2974~1 1 55 varil 2898 B. I. A. 1-55 

Kıymet Cinsi eşya 
Lira kr. Tesbit No. \O N 

H. 3 (978) • 
280 Gayri mezkur 107 1. 

madeni boya fZZZ:/Z7!Z'/.7.7.Z7ZO'..'ZL7T././/Z///J 
'7JT:f./Z7..ZY.zil'.ZJrYXL:L/././.Z:/'/J'/.//k~ 

1 J)oktor - Operat(}r ~· K. G Marka No Kıymet Cinsi eşya 

Arif N. Yurcu r:~:. ~T~~:. :~~.:·3•4;in:~:y:'· 
1 
sayı Lira 

Tesbit No. 
Adi demir çivi 109 I. 

markası tespit N o. 

Merkez Hastanesi Operatörü 
Hastalannı pazardan başka 

her gün ikinci Beyler ıeokağı 
Müzayede salonu karşısında 
78 numarala muayenehane
sinde kabul eder. 
TELEFON:Muayenehane 3393 

Evi 4042 
H. 3 (979) 

hJBZi~ZJ!l!"ZZJWWW2'Gfılllil%/ZZZ2'l 

Slcllll Ticaret Memur
luiundan: 

lzmirde Mimar Kemalettin 
caddesinde 11 - 13 numarada 
ticaret ve komisyonculuk yapan 
Mehmet Nuri oğulları Necati 
ve hayati Börekçi oğlu şirke· 
tinin 1 • 6 • 936 tarihinden iti
baren feshine mütedair beyan
namesi ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicillin 1656 numa
rasına kayt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

1 Beyanname 
lzmir Sicilli Ticaret memur-

luğu F. TENIK 
BEYANNAME 

Ticaret ve komüsyon]a iş 
yapmak üzere kollektif şerik 
sıfatiy]e ve Noterlikçe musad
dak mukavelename ile teşkil 

ve tesçil edilerek 1/6/1936 
tarihinden itibaren mukavele 
ile fesih ve tasfiye eylediğimiz 
"Mehmed Nuri oğulları Necati 
ve Hayati Börekçioğlu,, unvan
lı şirketin tesbit edilen ala
cakları, müşterek kalması ka
bul edildiğinden ticaret kanu
nunun mevaddı mahsusası mu
cibince tesçiJ ve ilan edilmek 
üzere imzalarımızın tasdikini 
dileriz. 

lzmirde Mimar Kemalettin 
caddesinde 11/13 numaralı 
mağazada oturan lbrahim 
Necati Börekçi oğlu Ali 
Hayati Börekçi oğlu. 

imzası imzası 
Umumi No. 4869 
hususi No. 1/146 
Dairede okunup manası an

lahlan bu 4-6-1936 tarihli be
yannamedeki imzaların lzmirde 
Mimar Kemaleddin caddesinde 
11 - 13 numaralı mağazada 
zat ve hüviyetleri dairece ma
ruf bay lbrabim Necati Börekçi 
oğlu ve Ali Hayati Börekçi 
oğlunun olup münderacatını 
tamamen kabul ve ikrar eyle
dikten sonra bizzat vazeyledik-
Jerini tasdik ederim. Bin dokuz 
yüz otuz altı senesi Haziran 
ayının dördüncü P"erşembe 
günü. 

· Noter resmi mühürü ve vekiJi 
Ali Raif Günyer imzası 

Umumi No. 4869 
Hususi No. 1/146 

Bu beyanname suretinin da
ire dosyasında saklı 4868 ur~u
mi No. lı aslına uygun olduğu 
tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 
otuz altı senesi Haziran ayının 
dördüncü Perşenbe günü 

lzmir üçüncü noteri Tahsin 
Amur resmi mühürü ve namına 

A. R. Günyer imzası 
15~ '1083\ 

1 195 487 500 otomobil lastiği 
·197 162 

P.C.M. 
lzmir 

120 

Sıra 
sayı 

Sıra 
sayı 

" 649- " 

K. G. Kıymet Cinsi eşya 
Lira 

6378 156 adi boş demir varil 

K. G. Kıymet 
Lira 

Cinsi eşya 

" 

tespit No. 

84 E 

d 
CI 

:::S 
be 

·-(1) 

G> -~ 
N 

tespit No. ~ 

3-4 5183 10875 müstamel boyalı boş demir varil 88 Y. 

Sıra 
sayı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

Sıra 
sayı 

1 

Sıra 
sayı 

1 

Sıra 

1 

Sıra 
Sayı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 

12 

13 

14 
15 
16 

Sıra 
Sayı 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
.9 

10 
11 
12 

Sıra 
Sayı 
1 

5283 
10466 

K. G. 

5 400 
165 
141 
138 
213 
167 500 

9 500 

140 
1000 
1839,540 

Kıymet Cinsi eşya 
Lira kr. 

tespit No. 

25 adi mukavva kutu 82 
50 S?Ümüş yaldızlı salon müzeyyenah ,, 
200 Beyazlatılmış pamuk mensucat ,, 
200 " " " " 
200 Ham pamuk mensucat ,, 
350 Yün mensucat ,, 

3 Elektrik cereyan kesmeğe mah- ,, 
sus alet (konstatör) 

" 
0,30 Kablo teli 
50 Adi demir çivi 

1053,55 yekün 

K. G Marka No. Kıymet 
Lira 

Cinsi eşya tespit No. 

2990 P.H.H. 1000 Kına 100 1. 

!~ 
c 
ı:S 
bO 
~ 

../:) 

8 
"' ıno .... 
ftS 
(,)o 

K. G Marka No. Kıymet 
Lira 

Cinsi eşya 
\O 
I"'"> 

tespi.t No. °' 
527 K.A.T 11-20 50 Lak boya 167 1. 

K. G. Kıymet Cinsi eşya tespit No. 

442 

K. G. 

445 
444 

2008 
97 

160 
11 

3 
8 

168 
115 

800 
3459 800 

4 

54 

60 500 
10 500 
11 

290 
15 500 

3700 500 
69 

1 170 
3 340 

840 
4465 850 

Lira 
20 Çekirdeksiz kuru üzüm 144 1. 

Kıymeti Cinsi eşya Tespit No. 
Lira K. 

20 Tuli 25 n.den aşağı demir çivi 81 

20 " " " " " 
35 Alçı 

50 Adi şişe, salon ve sofra takımı ,, 
15 Şişe kapaklı adi şişe kavanoz ,, 

1 Galvanizli demir çatal ve ,, 
kaşık yatağı 

Lastik peşkir bağı ,, 1 
2 

15 
50 
1 

Teneke çerçeveli tel örme tabak alb ı= 
Şişe kapaklı adi şişe kavanoz ,, 

1
§ 

Gayri müzeyyen şişe sofra takımı be 

- Adi Şiş'e ispirtoluk makinası ,, 
210 

50 
" 

20 
" 

" 
" 
" 

Kıymeti 
Lira 

Cinsi Tespit No. 1 
446 

20 
4 

10 
50 
5 

200 
135 

1 

% 20 ye kadar ipeği havi 
pamuk mensucat 
Demir tulumba 
Galvanizli demir boru 

130 

" 
" 
" M. saire ile mürettep ]istik boru ,, 

Komple kalorifer ,, 
BaJatali pamuk maki11a kolam ,, 
Komple kalorifer ,, 
Yün mensucat (M.M.G. 201-600K.),, 
K. 50 Tabii çay, kahve nümunesi ,, 

" " ,, 
" K. 50 

" " " 

ftS 
a 
:s 
u 

:::S 
c 

ı::s 
bO 

K. G. Kıymeti Cinsi Tespit No. 
Lira .. 

7 . 70 Safi . ipek menıucet 76 

KULA 
Mensucat Fabrikasının 

Yeni çıkardığı mevsimlik kumaşları görmeden 

Elbise yaptırmamanız menfaatınızdır. 

· Birinci Kordon Çolakzade Hah Ltd. Şirketi 

vitrinlerini ziyaret ediniz 

PERAKENDE SAT.ILIR 
Telefon - 2360 

:-----------------------------------# 
•• • :, ~I 

Tire Şarbaylığından: 
l - Uravımız müessesesi Elektrik santralı ile mezbahasının 

1936 Finansal vılı ihtiyaçlarından bulunan ve aşai!'ıda 
muhammen· bedel ve mikdarlarile nevileri yazılı 7 kalem 
malzemeden yalnız motorin kapalı zarf usulile diğer 
altı kalemi de açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ayrı ayrı eksiltmeye konulan malzemenin: 
Muhammen Muhammen Nevileri % 7,5 muvakkat 

Bedeli Mıktarları teminat parası 
I:ira K. Kilo Aded Lira K. 
5400 00 60000 Motorin 405 00 
375 00 3500 3 ve 4 sıfır makine yağı 55 13 

62 50 250 Gaz 4 69 
620 00 2000 Benzin 46 50 
32 50 50 Stopi 2 44 

2200 00 1 Müceddet 2 tonluk kamyon şasesi 165 00 
300 00 1 Müceddet 2 tonluk kamyon şasesi 22 50 

üzerine demirden mamul et nakliye kasası 
3 - Şartnameler bedelsiz olarak Şarbaylığımızdan veri

lecektir. 
4 - IstekJilerin Ticaret ve Sanayi odası sicilinde kayıtlı 

bu1unduk1an hakkında en son tarihli vesika ibraz 
etmeleri şarttır. 

5 - Ayrı ayrı yapılacak eksiltmeler 19 Hazir&n 936 günle
mecine rastlıyan Cuma günü saat 14 de Tire Şarbay
lığında ve Daimi encümen huzuruyla olacaktır. 

6 - lstek1ilerin Motorin hakkındaki kapalı · zarf teklifname
Jerini 19 - 6 • 36 günü zevaline kadar Şarbayhğa tevdi 
etmeleri ve açık eksiltmeye R"ireceklerin de muayyen 
olan gün ve saatte teminat mektup veya mekbuzlarile 
Encümene müracaatları lüzumu ilan olunur. 

5-8-11 1449 (1037) 
, . . J,: f . . ' ' • • (';~ . . • . :., 

lzmirliler Istanhuldanerede buluşurlar 

Sıra 

Sayı 

1 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaldıyacakJar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkalideliklere ilivelen fiatlar 
müthiş ucuzdur 

K. G. Kıymeti 

Lira 
Cinsi Tespit No. 

350 
5 200 

5 Yün örme boyun atkısı 
15 Yün şerit 

149 

ızmlr Beledlyeslnden: 
1 - Vezir Osman ağa su 

şebekesi için 2200 metre elli 
ili dört yüz milimetre kutrunda 
font boru, muhtelif ebadda 29 
adet manşen, 14 adet ambu
vatmanlı T. ,29 adet dirsek ve 
7 adet buşen dekstremite alı
nacakbr. Hepsinin bedeli keş· 
fi beş bin sekiı yüz otuz yedi 
Jira doksan beş kuruştur. 
26-6-936 cuma günü saat on 
altıda kapalı zarfla ihale edi
lecektir. iştirak için dört yüz 
otuz sekiz lir&hk muvakkat te-
minat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile 2490 sa
yılı kanunun tarifi dairesinde 
hazırlanmış teklifler o gün sa· 
at on beşe kadar encümen 
başkanlığına verilir. Keşif ve 
şartnamesi baş katipliktedir. 

2 - itfaiye ve diğer oto· 
mobillerin bir seneJik ihtiyacı 
olan bin sekiz yüz teneke dök
me benzin baş katiplikteki şart
name veçhile kapalı zarfla 
26-6-936 cuma günü saat on 
altıda ihale edilecektir. Beher 
tenekesi dört liradan hepsinin 
bedeli muhammeni yedi bin iki 
yüz Jiradır. iştirak için beş yüz 
kırk liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile 2490 sayılı kanu· 
nun tarifi dairesinde hazırlan· 
mış teklifler o gün saat on beşe 
kadar encümen başkanlığına 

verilir. 
3 - Bayındırlık sahasında 

Doktor Mustafa Enver cadde· 
sinde 1200 metre kanalizasyon 
ile bu kanalizasyona bağlana· 
cak Kazım Özalp bulvarında 
180, Şükrü Kaya bulvarında 
225, Celal Bayar bulvarında 
175 ve Kültürpark içinde 280 
metrelik fenni lağım yapılması 
14450 Jira bedeli keşifle 26-6" 
936 cuma günü saat on altıd• 

kapalı zarf:. ihale edilec~kti~· 
iştirak için ... . n seksen dört lı
ralık muvakkat teminat mak· 

;) 
3 
4 
5 
6 
7 

3701 
40 

1 800 
1 120 

200 

3 Şişede oksit dö magnezi 

15 
6 
5 

" " " " 
Bilardo bilyası ( bagalit ) 

" 
" 

buzu veya banka teminet mek" 
tubu ile 2490 sayılı kanunuo 
tarifi dairesinde hazırJanoJlf 
teklifler o gün saat on bet0 

ll kadar encümen başkanlığın• ..:.:: 

Sıra 
Sayı 

1 

Sıra 

Sayı 

. · 1 
2 
3 

" Podra ( mevaddı m. havi değil ) ,, 
Allık ( dudak boyası ) 

" 
9 080 49 

K. G . Kıymeti Cinsi Tespit No. 
Lira 

6 850 80 ipekli pamuklu mensucat 129 
6 850 80 ipek miktarı %50175 K. 

13 700 160 

K. G. 

3 300 
110 
350 

Kıymeti 
Lira 

Cinsi 

35 Safi ipek mensucat 
3 ,, ,, örtü 
5 ,, " yatak örtüsü 

-~~----

Tespit No. 

136 

5 verilir. Keşif, proje ve şartn•s 
~ meleri baş mühendislikten 72,2 
'i kuruş mukabilinde temin edilir• 
::s 7-11-14-18 (1059) 1541 
:~. . 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastaoesı 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edea vileri 

3 760 43 . 
Yukarıda yazılı eşya bizalannda parantezle içerisinde göste

rilen tarih ve günlerde saat 14 de açık arttırma suretile dahile 
satılamadığı takdirde aynı günde de ecnebi memlekete kötü
rUlınek ilzere satılacağından itine gelenlerin ithalit gümrüğü 
ubt komisyonuna mtiracaatları ilan olunur. . . . 11;---25 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra .. 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fınP 
karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 



u Hazır - n t93G 
VENi Sllf ~enne e 

~ ı . 
1 ·l 
1 ' 

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

T .. k. . hı·rı'nci birasıdır. Fennin en son terakkiyatına istinaden imal edilmiştir. En sıhhi ve en temiz biricik 
ur pıyenııı en . . . . 

ULUSAL b·radlf'.. hmir ve havalısı acentesı : Emırler çarşısı karşısında Mlhcılarda lliiseyin Bahri 'ıe TEL1EFQ 3256 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
RQy ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 30 mayısta 

beklenmekte olup yükünü tah .. 
liyeden sonra Burgas - Vaına 
Ve Köstence limanlarına 'hare· 
ket edecektir. 

ORESTES vapuru 31 .. m~
Yısta beklenmekte olup yuku
nü tahliyeden sonra 6-6-.36 da 
Anvers Roterdam Amsterdam 
Ve Ha~burg Jima~lan için yük 
alacaktır. 

HERMES vapuru 15-6-36 da 
gelip 20 • 6 • 36 da Anvers • 
Rotterdam-Amsterdam ve Ham 
burg limanları için yük ala-: 
caktır. 

SVENSKA ORIENT Linien 
VIKINGLAND motörO 29 

mayıs 36 da gelip Rotter· 
dam .. Hamburg - Bremeo • 
(doğru) Copenbang - Danb:ig • 
<?dYnia .. Osfo ve lskandioavya 
lırnanlara için yük alacaktlr. 

NORDLAND mötörll 15 
haziran 36 da gelip Rotter
darn - Hamburg - Bremen ·~o
Penbage - Dantziğ - Gdynıa • 
Goteburg _ Oslo ve Jskandi
navya limanları için yük ala
caktır. 

BIRKALAND motörü 29 
haziran 36 da gelip Rotter
dam - Hamburg • Bremen - Co
Panhage - Dantzig - Gdynia -
Goteburg - Oslo ve Jskandi
navya limanları için yük ala-

caktır. 
SERViCE MARiTiME ROUMAIN 

ALBA jULIA vapuru 7-6-36 
da gelip 8-6-36 tarihinde Pire· 
Malta • Marsilya ve Barselone 
hareket edecektir. 

yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerilc 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

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

Tele fon: 2004-2005-2663 

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

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
SAMOS vapuru 10 haziran

da beklenilmekte ve 13 hazi
rana kadar Hamburg, Bremen 
liman arına yük alacaktı. 

MANiSA vapuru 10 hazi
randa beklenilmekte ve 13 ha· 
zirana kadar Rotterdam ve 
Hamburg limanlarına yük ala· 

caktır. 
TINOS vapuru elyevm lima• 

nımızda olup Anvers, Rotter· 

dam ve Hamburg limanların· 
dan yük boşaltıyor. 
MACEDONİA vapuru 22 ha

ziranda bekleniyor.27 hazirana 

kadar Anverı. Rotterdam,Ham 

burg ve Bremen için yükliye· 

cektir. 
Amerıcan E:xport • Line Tbe 
Export Steamship korporation 

Nevyork 

EXAMINEK vapuru 21 ha· 
zirana doğru beknilmekte olup 

Nevyork için yükliyecektir. 
Service Maritim Roumain 

Bugarest 

DUROSTOR vapuru 10 ha
ziranda bekleniyor. Köstence. 

Sulina, Galatz ve Galatı ak
tarması Belgrad, Budapest, 

Bratislava ve Viyana için yük 
kabul edecektir. 
Den Norske Middelhaslinje 
( D.S A.S Spanskelinjen) 

SAN ANDRES vapuru 19 hazi

randa bekleniyor. lskenderiye, 

Hayfa, Dieppe ve Norveç li
manlara için ylik kabul ede

cektir. 
Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon T clefon No. 

2007 • 2008 

==-=~~-~~~~5~ 
GENIOL~ 

0,08 ~ 

LUXUS 

10 
TRAŞ BiÇAKI.ARl 

CİLDİ BOZMAZ 
SİVİLCE YAPMAZ 
5DEFA 'RAHAT 
RAHAT TRAŞEOE~ 

!~ NE'Iİ 1svE<; 
~EL.IGİNDEN 

VAPILMISTIR • ''lP İKTİSATL\DI Q.. 

CJ\.Er~E.rdeSahhr. 
~g 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acen!ası 
CENDELI HAN BıRtNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

GRODNO vapuru on hazi-
randa Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracaktır. 
Ve 25 haziranda avdet edip 
Londra, Hull için yük alacaktır. 

MARDINIAN vapuru 2-0 ha
ziranda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çıkaracaktır. 

DRAGO vapuru temmuz ip
tidasında Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracaktır. 

LESBIAN vapuru on tem
muzda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çıknracaktar. 

Deuteche Levante - Linie 
TOFIA vapuru haziranın so

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip yük çıkara
caktır. 

NOT : Vilrut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

D. operatör 
1 

1 

İzmir memleket hastanesi 
hariciye şefi 

Hastalarını her gün öğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
ıkinci Beyler sokağında ve 
Beyler hamamı karşısındaki 
43 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 

inhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Kemalpaşa Soşesile Kokluca 
barut depoları arasındaki yol 
pazarlıkla tamir ettirilecektir. 

Keşif bedeli 114,67, Temi· 
natı 17,20 liradır. isteklilerin 

18 - 6 • 936 günü saat 15 de 
Başmllc\ürlüğümüzdeki Komis
yona gelmeleri. 

7-11 1496 (1063) 

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

TAZE 

HAM 
Sıhha 

']~fi~MiZ UCUZ 

IIAC 

i NÜZ~ ET 
czanesı 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

/111 < 11tıı111 atmadan t'vı·ri 

Istırabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en ça· 
buk ve en ucuz geçirme
nin çaresi bir kaşe GRiPiN 
nlmaktır. Mideyi bozmaz, 
böbrekleri ve kalbi yormaz 

I 

Aldtktafl beş dakika soma 

• 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 
• 

lzmir defterdarlığından: 
mükellefin müessess~n:n vergisi ihbarname 

ismi aan'atı mevkii No. Lira K. No. 
Vilyam Girfit Halı yıknmahanesi şehitler C. 18 10 62-4 

Naim Otelci birinci kordon 364 10 63-4 
Leon Kontenzi Tüccar ikinci " 176 10 6(-4 
Menuti Viğnoli yol müteahhidi teceddüt So. 3 3 86 65·4 

Yukarıda isimleri yazılı mükellefler namına 933 mali yılı için 

Alsancak şubesince tarholunan kazanç vergileri isimleri hizasın
da gösterilmiştir. Kendileri terki t icaret ve san'at etmiş olub 

nerede bulundukla rın ın bilinememesi hascbilc hukuk usulü mu
hakemeleri kanununun 141 ve 142 inci maddeleri mucibince teb· 
liğ makamına kaim olmak üztre keyfiyet ilan olunur. 

1594 (1080l 

aöızt yıkamak artık bir kOlfet deöildir, 
zira gayri kabili kıyas olan PERLO
DENT dit macunu bu kQlfetl ortadan 
kaldırmışdır. 

PERLOOENT çok zevkli oldulfu gibi. 
oluöunuzu da serini Ur 

-·~~ve~-?~.ted·.ut-m~ ~ ~·: 

'"' ~ 6'CI «.:t~ ~ """r~ J;.oGı.< ,,.c.;;..;...~ 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile giizellik krem

lerini kullananız. Her yerde satılmaktadır. Y aloız toptan sa

bşlar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 

Naci ve J. C. Hemsi'yc müracaat ediniz. 
Posta Kut. 224 Telefon 34811 

--~-,,za 
Fenni gözl ·n: 

""ıhhi !·<0rse 

rlarometre, derecele r, Lastik 

eşya, Tuvalet çeşitleri 

· nder bulunan ilaç çeşitleri 
Her yerden daima t aze ve 

ucuzd ur 

• 

ez 

Si 
Hükumet sırası 

BALÇOVADA 
Ağamemnun Ilıcaları açıldı 

Sağlık ve sağlamlığını gençlik ve dinçliğini korumak iıti
yenler her halde tabiatın bu gijzel kaynağına koşmalıdırlar. 

Romatizma, siyatik, kum ve böbrek sancılarından kıvranan 
ve mide ve bağırsak ve kadın hastahklanna tutulanlar vakıt 
geçirmeden banyo almalıdır. iki bllkllim ve kütük gibi değ
neklerle gelenlerin banyolarını aldıktan sonra koşa koşa ve 
sevine sevine avdetlerini görenler pek çoktur. Bu yıl hususi 
hesnplar direktörlüğü kaynaldarı temizlettirdi. Su gözleri 
açıldı. Sularımız boldur. Kışı çelik gibi çalışarak geçir~ek 
ve yorgunluklarını dinlendirmek isteyenlere tavsiye olunur. 
Her türlü kolaylık gösterilecektir. Otobüsler işlemeye başla-
mıştır. Şimdiden odalarmızı kiralayınız. SAIT 

3-10 (1051) 

• 
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Romada Şuşnig - Mussolini mülikatında 

Mussolini sekiz nazırlıktan yedisini arkadaşlarına terk 
ederek yalnız başvekil kalmağa karar vermiş •• 

Viyana 10 (A. 
A) - B. Mus
solini ile geçen 
hafta yapmış ol
duğu mülakattan 
sonra ilk nutkunu 

söylemiş olan B. 
Şuşnig şu beya
natta bulunmuş

tur : 
Roma protokolu 

gazeteleri ltalya kabinesindeki 
değişikliği me~nuniyetle kar
şılıyorlar. Londrada siyasi ve 
resmi mehafil hoşnut görün
mektedir. Bununla beraber 
kont de Cianonun ltalyan dış 
işlerinin başına geçmesile bu 
siyasetin değişmediği bildiril
mektedir. Berlinde kont de 
Cianonun hariciye bakanlığına 
tayini ha beti memnuniyetle kar
şılanmıştır. Siyasi mehafil yeni 

Avusturya siyase- hariciye bakanının meziyetle-
tinin temel taşı rini takdirle karşılamaktadırlar. 
olmakta herde- MÜHiM BiR NOKTA 
vamdır. Avustur- Roma, 10 (Ö.R) - Dün 
ya Dolfüs'üu çi:ı- ltalyan kabinesinde yapılan de-
miş olduğu yolda ğişiklikler çok mühim telakki 
sadakati& yürüye- edilmektedir. Gerçi, ltalyan 
cektir. Avuıtur- hükumet başkam, muhtelif ba-
ya Almanya ile kanlıklarm başında olanları da-
olan münasebetini ima değiştirmek ve vakit 
normal bir tekle vakit iş başına genç ekipleri 
ıokmağa çalışa- getirmek itiyadındadır. Fakat 
taktır.Avusturyalı Şuşfliif Vi}'a11ada kaışılanfror simdiye kadar bu gençlere ve· R.omava dönen general Batloğlio ordUJ'll teftiş ediror 
olmak sıfatiyle Cermen camia- Kont de Cianonun kültürü, rilen vazife daima müsteşarlık Cianodur ki, Duçenin da- bu kayıd altında da olsa baş- müdafaa bakanlıklarına mesai-
ıına mensup olduğumuzu ka- dirayeti ye meziyetile kendini derecesinde kalıyordu. Düne madıdır. Son zamana ka- ka el ~ere geçiyor. Halbuki sini hasretmek niyetinde ol-
bul ediyoruz. Fakat istediği- dişişleri bakanlığına adeta em· kadar Mussolini, hükumet baş• dar dış işlerinin idaresinde Grandinin dışişleri bakanlığın- dağunu zannettirmişti. Halbuki 
miz bir şey vardır. Serbestli- posfe ettiğini yazan gazeteler bakanlığından başka, hariciye, Mpssolininin yardımcısı olan danberi, hariciye bakanlığının son haberlere göre böyle ol-
ğimize ve istiklalimize riayet yeni bakanın meziyetlerini dahiliye, harbiye, bahriye, ha- Suviç diğer bir vazifeye çağrı· Duçenin şahsından başka ha- mıyacağı anlaşılmaktadır. 
edilmek. methetmektedirler. Kontun hem va, müstemlekat ve korporasyon lacaktır. Onun yerine de ltal- kanı yoktu. Y ALNİZ BAŞVEKiL MI? 

Şuşnig bu nutkunu belediye gazeteci, hem de diplomat ol- bakanlıklarının idaresini bizzat yanın Varşova sefiri geçmek- MANiDAR BiR TAYIN Kabinede geniş tebeddülit 
dairesi önünde söylemiştir. Va- duğu, ve böylece mükemmel deruhte etmişti. Yeni tebeddü- tedir. Gerçi, diktatörlükle idare yapılacağı hakkında 3 haftadall 

1 b. b k Lesoninin sömürgeler bakan-
tanseverler cephesine mensub politikacı ve mahir müzakereci ün en mü ım unsuru u no - edilen memleketlerde, bilhassa beri bir takım şayialar dolat" 
100,000 kişi hazır bulunmuş ve yetiştiren iki mektebden ye· tadadır. diktatör Mussolini gibi bir şah- lığına tayjni de menidardır. makta, fakat resmen teyit 
kendisini alkışlamışlardır. tişmiş olduğu kaydedilmek- Şimdi ltalyada yenı bir siyet olursa, bütün siyasetin Habeş ihtilafının arefesinde edi lmediği için ihtiyat kaydile 

Başvekil bandan başka Avus- tedir. dış işleri bakanı vardır. Bu, idaresini filen elinde muhafaza verilen bu karar, ilk önce kabul edilmekte idi.Bunlara gCS" 
turyanın Saint Germain muahe· SiY ASET DEGIŞMIYECEK şimdiye kadar matbuat ve ettiği muhakkak olmakla be· Mussolininin kabine başkan- re harbiye, bahriye ve hava ba-
deııamesi ile tesbit edilmiş olan Roma, 10 (Ö.R) - Ecnebi propaganda bakanı olan Kont raber dış işlerinin idaresi lığından başka ancak milli kanlıkları daima üzerinde bU" 

~=t~~;:::n:;v~~:i;~!'.m••İ liıım ........ F·······l;·)···l;·st····l;·n ..... ,i'e······· ... V. ····a··· ···Z······l;·Y·· .. ··e·····t··········D······a······Z·····l;·k· .................... f İ~~di~·....... :~:ı~:~~."::nıa;;r~:d:!~~:'. 
Başvekil Habsburg haneda· Yahut belki de bu üç bakan" 

nının tekrar saltanat makamına lık bir milli müdafaa bakanbi' 

getirilmesineaid hiçbir telmihte A rz 1 1 ı ı:• ISJiU 1 b b 1 ı Ameliyat oldu halinde birleştirilecektir. [ljğef 
balunmamıştır.Bununla baraber rap ar ngi iz po is erine om a ar a Paris, 10 (Ö.R) _Eski dış bir rivayete göre de, Hala Af: 
Şuşnig eski başvekil muavını işleri bakanı FJandin sol ko- rikada bulunmakta olan parti 

hakkında cemilekirane sözler suı•kastlar tertı•b edı•yorlar lundın tekrar ameliyat olmuş- umumi sekreteri StaraceyakıO" 
söylemiş ve ismi anıldığı zaman tur. Flandin evvelki ~ene baş- da ltalyaya dönerek iç ba" 
halk alkışlamıştır. bakan iken bir otomobil kaza- kanlığına tayin edilecektir. 8ıl 

Hükumet erkinının sağ tara- Binlerce agv aç yaktılar' ekilmiş araziyi ateşe vererek sında kolundan yaralanmıştı. tayin 18 hazirana doğru ilill 
fında kral taraftarlarının yer Doktorlar ameliyatın muvaffa- olunacaktır. Şu halde, düne k• .. 
•1mış 01dukıa0 görülüyordu. yangın çıkardılar. Ciddi tedbirler alındı kıyetıe neticelendiğini söyle- dar s bakanlığı idare etmekt' 

Paris 9 ( A.A ) - Ôvr ga- mişlerdir. Sıhhat raporu neşre- olan Duçenin üzerinde fjlel' 
ıelesi yazıyor : Kudüs 9 ( A.A ) - T ethiş nistlerin yanına lngiliz bahriye Dün gelen tabur iJe birlikte dilmemiştir. yalnız Başbakanlık kalacaktır• 

Mussolini ile Şuşnig son yap- hareketleri ve arapların yahu- neferleri konmuştur. Bunlar bugün FiJistinde bulunan lngiliz Ad ) Parti umumi sekreterliği içİD 
mıı oldukları görüşmede Habı- dilere karşı olan düşmanlıkları lüzumu takdirinde makinistlerin askerlerinin miktarı 7 tabura mira ga İp de şimdi sekreter muavini nalll" 
burg hanedanının 26 veva 30 devam etmektedir. Haber ve- vazifelerini göreceklerdir. çıkmıştır. Bütün memleket da- Krakovi, 10 (A.A) - Viyana zet gösteriliyor. Nihayet Baro~ 
Haziranda tekrar Avusturya rildiğine göre bir arap çetesi bilinde asker ve polis müfreze- şampiyonu Admira Polonyayı Aloisinin Parise sefir gönderi" 
tahtını işgal etmesine karar Kudüsün 5 kilometre haricinde }erine karşı kurşun endahtı, futbolda 4-1 yenmiştir. leceği, Ceruttinin LondrafiY~ 
vermişlerdir. Bu tarihlerde Mil- bir otobüs kervanına 200 ka- bomba atmak suretiyle suikast .................. ........................ naklolunacağı ve Londra se 1 

leketin birçok yerlerinde mü· .. 
Jetler cemiyeti asamblesi ve dar kurşun atmış ve bir yahu- yapılması ve mahsulün yakıl- Grandinin ltalyaya çağırılac• 

temadiyen bir takım cebrü 
konseyi ltalyayı memnun et- dinin ağır surette yaralanma· ması hareketlerine devam olun- şiddet muamelelerine kar~ı koy- ğı da söyleniyor. 
miyecek bir takım kararlar ala- sına sebep olmuştur. Polis ve maktadır. Karışıklıkların baş· mak mecburiyetinde kalmakta Viyana, 10 (Ô.R) - it~; 
cak ve hunun üzerine ltalya da lskoçya askerleri imdada ge- langıcındanberi ilk defa olarak olduklarını söylemiştir. Hükfı- yan kabinesindeki değişik~ 
cemiyetten çekilecek ve biç ol- lerek çeteyi uzaklaştırmışlar- dün Beytüllabmda bir bomba met Filistinde nüfusun, emval Avusturyada alaka ile kar, .. 
mazsa Trianon muahedenamew dır. Bunun Üz4!rine çete efradı infilak etmiş fakat biç kimseye ve emlakin ve münakalitın lanmıştır. iyi haber alan A'IU 1 .. 
sinin artık mecut olmadığını bir az ileride umumi harb- zararı dokunmamıştır. himayesi için alınması gereken turya mahafılinin fikrince lt•

11
, 

ilan etmiş olan Macaristanı pe- den kalma eski Türk siperlerine Kudüs-Şeria yolunda bir arap bütün tedbirleri ittihaz etmiştir. ya - Avusturya dost!uk ınün 
§İnden sürükliyecektir. iltica ederek orada saatlarca polisi öldürülmüştür. Eski Ku- TEVKiF EDiLENLER sebetleri kat'i olarak RoıJl.: 

MUSSOLINININ MEKTUBU mukavemet etmişlerdir. Bir Is· düs pazarında yaralanan köy- Kudüs, 10 (Ö.R) - Filistin protokollerile tespit editoı•, 
Roma, 10 ( Ö.R ) - Kral, koçyalı asker yaralanmış ve lülerden ikisi de ölmüştür. karışıklıklarının başladığı 19 olduğu için Kigi sarı:ıY_'~e 

Hariciye müşteşarı Suviç tara- çete efradından bir lcaç kişi AVAM KAMARASINDA Nisan tarihindenberi 1490 kişi yeni bir bakan gefaıesıY t 
fın<lan veri!en istifa mektubunu ölmüştür. l(udiis mt7Jl iisli Londra, 10 (A.A) _ B. Or- tevkif edilmiştir. Bunlardan değişmiyecektir. Zaten ~ooi 
kabul etmiştir.Duçe eski dışiş- Şehirde eski mahallelerde ilacı Emin El Hüseyni msby Gore Avam Kamarasında 1331 ri araptır. 333 ünün mu- Ciano şansölye SchuscbnıgJ., 
leri müsteşarına bi~ mektub çarşı ortasında atılan bir bom·· Filistinde bazı Müslüman beyanatta bulunarak demiş- hakemesi devam etmektedir. ltalyaya yaptığı seyabatl~_,ı, 
yazarak son dört sene zarfında banın infilakı neticesinde 24 gizli cemiyetleri teşekkül et• tir ki: 754 arap mahkum olmuş ve birinde tanımak fırsahnı ıı 
ki işbirliğine teşekkür etmiş kişi yaralanmıştır. Bunların se- miştir. Bunlarm gayelari grev Filistiode vaziyetin salah 226 sı serbest bırakılmıştır. muştur. Viyanada Avusturyaıı• J 

ve ilk fırsatta kendisini yük· kizin=n yarası ağırdır. Yaralı- tesanüdünü kırmağa teşebbüs bulmuş olduğu halefim tarafın- Yahudi mevkuflardan 104 ü samimi bir dostu ve Avusturfl .. 
sek bir itimad mevkiine t;\yin larm ekserisi arap köylüsüdür. eder.feri cezalandırmak, otomo- dan beyan edilmiş idi. Maat- mahkum olmuş, 17 si beraet istiklalinin kafi taraftarı sn>" ,ı 
edeceğini bildirmiştir. Hayfa ya bir Ingiliz taburu çı- bil nakliyatını durdurmak için teessüf bn salah devam etme- etmiştir. 6 sı muhakemededir. maktadır. Suviçin diptoııı• 5ı 

Italyan gazeteleri kabinenin karılmıştır. yollara çiviler dökmek ve buna ıniştir. Bu sabah Nezaret tepesindeki yüksek servislerinde muha!a:~ı• 
teıekkülünde )apılan değişik· Kudüs, 10 {A.A) - Filistin milmasil hareketlerde bulun· Yeni MüstemlekAt Nazın ormanlıkta yangın çıkmıı ve da Viyanada memnuoıY 
Jilderden pek memnundurlar. trenlerin lokomatiflerde maki- makhr. fj)jstindeki memurların meıu- bin ağaç yanmııtır. ıelimlanmaktadır. 


