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1 Başmuharrir ve umumi neşriyat mlldiirü: 

CUMA ıa HAZiRAN t838 f?-~==~~====~~~-:~!!'llııı. 

HAKKI OCAKOGLU 
.A.:BC>N'""E: Ş:EFLAİTİ 

Davam mUddetllTürıciYeiçin !Hariç için 
Senelik . . . . . . . 1300 2500 
Altı a~lı~ . . -. -. 700 1300 

TELEFON : aae7 

il Kahrcıoğlu 
T efrikamızı 5 inci 

sahifemizde okuyunuz 
1 

Cum1ıuriyetin Ve Oumhuriyet &erinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyası Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr • 

Ankara • . Londra Seferberlik halinde .. 

SOVYETLERIN IS.~nuşmalarından sonra lngiltere 
· tehir teklifini geri aldı 

Romanya üzerinden 
Geçmek tasavvurunda oldukları 
hakkında bir şayia dolaşıyor 

Boğazlar tezimize de itiraz etmiyeceklerdir 
Londra, 11 (Ö.R)- Öğrenildiğine göre Londra ile Ankara Montrlide 22 haziranda toplanmau kat'iyet kesbeden Boğazlar 

arasmda yapılan noktai nazar teatisinden sonra, lngiltere konferansmda lngilterenin Türk talebine hiç bir esaslı itiraz 
hükumeti 22 haziranda lsviçrtnin Montrö şehrinde toplanacak dcrmiyan etmiyeceği anlaşılmaktadır.Zannedildiğine göre lngiliz 
olan Boğazlar konferansının taliki teklifinden sarfınazar etmiştir. kabine meclisi dünkü toplantısında bu noktada ittifak 

lstanbul, 11 (Yeni Asır muhabirinden)-Londradan bildiriliyor: etmıştır. 
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iş alanında 
••• 

Müvazene kadar 
açık iki kanun 

Kamutay son hafta içinde 
çok mühim iki kanunun müza
keresini neticelendirmiştir. Bun
lardan birisi yıllardanberi bek
lediğimiz iş kanunu, diğeri de 
endüstri mamulatın maliyet 
fiyatlannın kontrölü hakkındaki 
kanundur. 

Hayatına, medeni icaplara 
uygun bir istikamet veren yeni 
Tlrkiye Cum . ti . . 
..ı· L-da u11ye nın, şım-
mye .. r bir • k 
hib .. ahan lf ~ununa sa· 

• DMmaaa adden b6yük 
bır noluan teşkil edi ord 
G . b' · 1 u. 

erçı ızım memleketimizde 
endüstri kartelleri mevcad de
ğildir. Hatta eada.trf bayab 
son bir kaç yılın eseri olduğu 
için bir kaç ıehir müstesna, 
büyiik iıçi kiitleleri bile teşek· 
kül etmemiıtir. 

Y urddaılanmızın umumi du
rumu da büyük farklar ifade 
eden sın1flara ayrılmağa asla 
müsait bulunmıyor.Hele Proletar 
ve Burjuva mücadeleleri mem· 
leketimiz için hatırdan bile 
geçiriJemez. Bununla beraber 
Tllrkiyede bir iıçi bayatı mev
cuttur. Endüstri inkişafile mu
vazi olarak artmaktadır. it ve
renle, itleyen arasındaki mü· 
nasebetleri ıosyal bayatın icap
lanna uygun olarak tan1.im 
etmek ve ona ahenkli ve mü
\razeneli bir yürüyüş vermek 
zarureti vardı. 

Yeni iş kanununun, reJımı
mizin idolo jiıine uygun bir ıe
kilde bu zarureti yerine getir
diğinde ıilpbe yoktur. Esasen 
Tilrk iıçisinin büyük iddialar 
~e talebler peşinde koşmadı
ğını 6tedenberi biliyoruz. 

Tilrk işçisi Beynelmilelcilik 
cereyanlanndan daima uzaktır. 
Onun bir tek dileği vardır. 
O da işinden emin bulunması, 
Soıyal hayabnı tanzim edebil
mesidir. 

Kanun, bu dilekleri yerine 
getirmekte ve iş hayatında bir 
rnüvazene kurmaktadır. Bir ta
raftan iş• kanuniyle kurulan 
nıüvazeneyi, ~ndüstri mamulatın 
kontrolü kanunu da takviye 
edecektir. 

Kontrol kanununun umumi 
hayabmızda oynıyacağı rolün 
ehemmiyeti de birincisı kadar 
hliyüktür. Zira hükumetin en
~üatrimiıe vermek istediği 
ınkiıafı istismar eyliyenler var
dır. Bazı sermayedarlar dev!et
len gördükleri himayeye daya
narak halka sıkıntı veren vazi· 
Yeller yaratmaktadırlar. 

Sonu ıkınrı salii/ de -
-aakJU, OoakoAıu 

ÜZÜM MÜST AHSİLLERİNE MÜJDELER 

Uzüm kurumu iç ve dış piyasalarda 
nazım bir rol oynayarak 

fiatların kırılmasına mini olacak •. 
Dünkü sayımızda uzun bir 

Avrupa seyahatından dönen 
üzüm kurumu müdürü Ismail 
Hakkıyı dün makamında bir 
yazıcımız ziyaret etmiş ve ted
kikleri neticeleri hakkında ma
lumat istemİflir. lamail Hakkı 
demiıtir ki : 

- Bu seyahatımda iki mak
aad vardı ! Birincisi kutuluk 
.... teclaik etmek, ikiacüi 
tlrketimizin asıl ve tam kadro· 
ıiyle gireceği yeni mevsimde 
faaliyeti artırması için Avrupa
da kuvvetli ajanlar ve yeni 
mabreçler bulmak.. Biliyorsu
nuz ki ihracatçılık içeride ve 
dışarda olmak ilzere iki 
esaslı teşkilita dayanır. bir 
teıekkülün hariçteki ajanları 
ne kadar kuvvetli oluraa o 
teıekkül, o nisbette muntazam 
ve emin olarak çalışır. 

Bizim en büyük endiıemiz, 
dış teıkilit meselesi idi. Bu 
ciheti tamamen temin etmiş 
bulunuyoruz. Gerek orta Av
rupada, gerekse lngilterenin 

ISMAIL HAKKI veRAL'IN GAZETEMiZE IZAHATI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
her tarafında bağlandığımız teşkilit olduğunu takdir ettik-
ajanlarla, o piyasalarda da !erinden beni, bir an evvel bu-
firmamızı ve üzümümüzü tanı- nu başarmağa memur ettiler. 
tacak şekilde münasebetlere Ben de elimden geldiği kadar 

ihtiyacı karşıhyacak teıkilib
mızı hazırladım ve döndüm. 

KUTULUK KERESTE 
Biliyorsunuz ki htik6met bu 

sene hariçten kutuluk kereste 
ithaline mn..ade etmiftir. 8-
daki mabat, llem geçen Hne 

arasıra phit oldufamuz bir pı· 
yasayı bile sarsan hid buh· Kızıl ordunun şt/i VoroşiloJ 
rana mani ola\ak, hem de ib- Berlin, 11 (A.A) - D.N.B. gradda toplanmıı ve bunu bu 
racatçıya muntazam, mukannen, ajana bildiriyor : devletler reislerinin Bükrqtekl 
hatta ehven fiatlarla kutu ve- Birkaç zamanclanberi kiiçlik içtimaı takib etmiıtir. 
rebilmektir. Bunun için de Ro- antant genit aiyaıi ve cliplo- Bu toplantılar sonunda net• 
manya ve Yugoslavyaya gittim. matik bir faaliyet g6ıtermek- reclilen tebliğler fazla bir,ey 
Azami rekolte haddini eaas tu- tedir. Küçük antant memle- ifade etmemektedir. Devlet 
tarak piyasanın ihtiyacını te- ketleri dışitleri bakanlan Bel- - Sonu dördüncü sahi/edt -

lsmail Hakkı Veıal • ttik k t 1 • • mın e • eres e enmız pey- o., •• ı •• ı4 • 
giriıeceö-17• Ônilmllzdeki mev- d im " b l h J • kb J h 1 d ·- erpey ge ege a, amış r. stı a programı azır an ı 
ıimde üzüm piyasasında 5000 kiiaur metre mikibı da 
- içeride ve dışarıda - tam evvelki gün Tan vapuru ile 

,ekilde bir nazım rolü oy- gelmiıtir. Bugiin lzmirde mev• Zafer çocukları bu ak-
nıyacağız. Büyük bir limitle cud kutuluk kereste stoku tim· 
size söyleye bilirim. Mercileri- diki halde dahi, ihracatı h • • J • 1 
miz de en mllhim işin harici - Sonu 2ind sakiftlU - şam şe rımıze Sle ıyor ar 

KAZANAN TALILILER 

Riza, 
milli 

milletin karekterini ••• Piyankosu 
keşidesind e 
lSOOOlirayı 14593 
numara kazandı 

ekip 

.. Yenne,tlrmek va yUk•eltmek kudretini göster· 
mittir. Bu yUksellf Yugoalavya için de mUhlmdlr" 

Yugoslavya Dev/el Nazill 
Şevki Be/1111en 

Üç gündenberi şehrimizde 
misafir bulunan Yugoslavya 
hükumetinin devlet nazırı Şevki 
Behmen ve refikalan, mihman
darı dün Cumuriyet vapuruyla 
lstanbula dönmiişler ve burada 
ilbay Fazlı Güleç. Belediye 
reisi doktor Behçet Uz ve 

daha birçok zevat tarafından 
uğurlanmışlardır. 

Nazır dün sabah yalnız olarak 
ikamet ettiği Egepalastan çık
miş, yaya olarak Kordon, Ke
meraltı ve Balcılar caddelerini 
takib ederek lzmirin oryental 
bir parçası halinde kalmış olan 
Şaduvanaltına gitmiş ve ora
daki kahvelerden birinde bir 
nıltf det istirahat etmiştir. 

Bilahara Otele dönmüş ve 
refikasiyle birlikte otomobille 
Buca ve Bornovaya kadar bir 
gezinti yapmış, Bornova Ziraat 
mektebini ve daha sonra da 
Kadife kalesini ziyuet etmiştir. 
Şehrimizdeki mekteplerden ba
zılarını da ziyaret eden nazır 
dün kendisini gören bir mubar· 
ririmize Türkiye seyahatı inti
bamı şu suretle anlatmışbr: 

- Türkiye seyahatınız hak
kındaki intibalarınız? 

- Sonu 4 ü -

-İstanbul, 11 ( Yeni Asır ) -
Tayyare piyankosu keşideıine 
bugün başlandı. Kazanan nu
maraları bildiriyorum: 

1500 Lira 

14593 
Numaraya isabet etmiş ve 

bu numaranın son iki rakkamı 
olan 93 ile nihayet bulan bü
tün biletler 2 ıer lira amorti 
kazanmışlardır. 

12000 Lira kazananlar 

29788 
2500 Lira Kazananlar 

22725 4540 

Viyana/ılım yenen lzmır mulrttlili 
btanbul, 11 (Yeni Asır) -

lzmir muhtelitioi teşkil eden 
oyuncular lnönll vapurile bu 
akşam lzmire m6tevecciben 
hareket etmişlerdir. lzmir ıpor
cuları vapura kadar hararetle 
teşyi edilmişlerdir. 

Milli takıma girecek oyun
cuları seçmek üzere teşekkül 
eden sekiz kişilik heyetten 
milli talnmın eski kaptaoı Zeki 
Rıza istifa ettiğini federasyona 
bildirmiıtir. Zeki beyanatında 
diyor ki: 

- Reyle ve ekseriyetle ta-

men biç bir tarafında kalma
mıştır. Heyetin matlub neti• 
ceyi alacağına inanmıyorum. 
Ben seçici usulüne taraftarım. 

Yeni A11r - lstanbulda Vi· 
yanalılara karşı zafer sayılacak 
kadar kıymetli bir netice alan 
değerli sporcularımız bugün 
saat 16,30 da limanımızda bu
lunacaklardır. Gençlerin hara
retle istikbal edilmeleri için 
parti tarafından bir proğram 
hazırlanmıştır. sayın halkımızın 
vapurun geliş saatında Pasa
port iaklesinde buluomalan rica 



dal ----Müvazene kadar 
açık iki kanun 

-Baş tarafı I na sa~·/ada
Hepimiz biliyoruz ki; son 

bir Asır jçindc batı ülkeler.· 
e k n "" lba.W1.ıuaı111t1 
zor alacağı bir t 
kişafa m ıhu 
bayata yeni atılanlar kendile-
rind ço 1 • ril · 
bulu ara sao 
da yf!. • ş ezici 
rekabeti altında yeni bir varlık 

yaratmak hayli müşkül değil, 
imkanswiu4 

Bunda dolayıdır ki; endüstri 
hay bm yaratmak lRtiyeıı ·ı
keler başlangıçta behemehal 
himaye ıtedbir1eri a1ma'ğa 'IMC• 

buı:durLll. 

Netd!run biz de ıişe imaye 
sis • e ba ış nyoroz. 

G- r:ük tarifelerini bu sis
teme ~durdnk.Kon'tenjantman 
us · de endü trimizi göiö
nün e tnttu • Yeni lkanı1an 
fabrikalar.a ir çok vergi e ıre
sim muafiyetleri bnb eyledik. 

Buruan yapar; lb.iç -pbe· 
siz hedefimiz atkı beı on er-
mayeda.ra durm ıre on1.an 
ze gin ·• A aa-
mız '- haddiyle 

hi 
on 
sebetleri de tanzim ve 
mevkünd.e bulunuyord 

o trol 

al~eti kontro] -..~ ..... a, biz
ce yapılması ~e~en 
zif enin fiilen ele olm -
sından başka biışey değildir. 

iş kan ile, mamwab kon
t ro1 kammunun ayni hafta iÇin
de müzakere ve intacı bir tesa
düfün eseri değildir, iş alanın-

ÜZÜM MÜST AHSfLI.J RİNE MÜJDELER 

Uzüm kurumu iç ve dış ~yasalarda 
nizım bir. rol oy 

·atla n kınl&:rı.IQ.·- il a 
Bütün kereste fabrikalarına, 
· al kudretleri, maJi vaziyet
i ri nisbetinde ve son aört 
yıldaki imaHerinin vasatisini 
esas ittihaz ederek iş vere
ceğiz. Bu retle lzmirdeki 
fabrikatöiler 11 al lia&r e 

rtlar a1tınaa çalışmalarına 
c!ev ecckler demektir. 

- Mevcut üzüm istokunu 
ne · e~ '/ 

- T ahm. . e nazaran aa-
hilde ve hariçte on beş bin 
tonu geçmeı;. 'Bunun da yeni 
mahsul zamanına kadar .mühim 
bir lasmmıa çıka.n.laca
ğını kuvvetle umuyorum. 

- Ya müesse • zdeki i lr? 
- O da zan~i\diği b-daT 

fazla değildir. Bunlan yukanda 
söylec!ijim, gıbi Avn.ıpa4aki 
yeni ajanlarımızın delaletile 
peyderpey •atıyoruz. Diğer 
taraftan leketteki başka 
büyük üe e 1em birden 
miibayaat yapmak ~ müra
caatta bul maktadırlar. Hüku
meti O:ia kuvvetti a•aka -ve 
müzaheı-eli i1e yakın bir a ide 
hep · • eld~n çıkaracağnnm 

er kuvıvelle uyorm. 
ldığı - Ativre sabş1an111 Jıasıl 

aene ve eresle 6a.t· görüyorsunuz ? 
fark gözetilmemiştir. - Yeni a1ısulün hakiki va-
ıFABRIKATÖRLER ziyetiııi . diden tcsbn: etme 

ayara 
a i olac k .. 

yeni mahsulün mikdarı ve cinsi 
hakkında _şimdiden kat'i bir 

fikir dermıyan etmekliğin doğru 
olamıyacağını gösterir. Bu iti
barla a r-e a'ttş annda ıçok 

müteeani ve ihtiyatkar har -
~t etmek lüzumu endiliğin

den tebarüz eder. Bazı tacir
erimiziıı dü .. fia:tlar:ta 111ivre 
satış1ar yapmakta o1du"k1aTını 
işitiyoruz. Umumi vaziyette, 
geçen senekine nazaran deği
Şklik adı~ gibi ban -
suslard.a iehimize olarak bir 
tebcddut <le mü abede ~dilmek
tedir. 1Mese1i nkib memleketler 
rekoltelerinin azlWı gibt Bu 
•tibaı-la fial.lann hi, olmaz 
geçen sene Türkofiate tesbit 
.edilea atgari miktarm dmmada 
Olmaması 'icab 'eaer. Demek ;s
tiyorum ki geçen sene 9 llll

marayı sif Hambu.rg 14,S ku· 
ruştan satma'k Pzmir borsasına 
g&e ıo 'kunıı] ~sasım kabul 
'C'tmck 4arnndır. ihracatçının, 
bu seneki ofertolarında bundan 
aşağı düşmesi .. çin 1biç bir se
beb yoktur. 

- Tariş bu yıl alivre satışa 
da başh.Jacak nudır? 

- Evet biz d bu 

tu fab • törleri - kabil değildir. Doğuşun geçen rım 

oştum. Bu esas muhafaza , seneden fazla -otduğuna dair ön- de ~'""'uuı 
edilmek kaydi ile kendilerine ilen sürülen mişabeddere 1'ağ· hiç o1m g~eıı 
verilmesi lazım gelen imafiye men mahsulün kemale gelme- gar:i fiatlann ~dununa düş i-
ıücreti üze~· de ·· akerede sine 'kadar birçok sürprizler yeceğimizi söyleyebilirim. 

Avni Sakman 
DUn Cumurlyet vapurlle 

'ehı•h11lzden ayntdı 
Bir kaç zündenberi şehri

mizde iktisa8i cl'kikler yap· 
makta btilunan Berin ticaret 
mümessilimiz Avni Sakman ıOün 

bah elediy:e eisi Behce1 Uz, 
ticaret odası umumi katibi 
Mehmea Ali ile birlikte uvar 
sahasını ve küJtürparkı gez-
mişler, hazırlıkları yakından 
,gör.müşJerdir. Ticaret mümessi
limiz ~iman nrmalarının toplu 
bir halde sergimize iştiraklerini 
temin için Ben ne dönüşünde 
ehemmiyetli faaliyet sarfede· 
ceğini vadeyfemi lerdir. 

Avni Sakman dün üzüm 
kurum.una uğr.ıyar.ak müdür 
lsmail Ha'kkı ile ur.un müddet 
~örüşmüş, .üzüm ~leri etrafında 
ma ~. t almı ve :fiatlerin tcs
biti ""!~te1e 'ini konuşmuştur. 

.nisa ticaret odası bağcı
bmı dileklerini dinlemek üzere 
Avni Sakmaw Mani.saya davet 
etmişlir. Fakat telgraf muma-
Üeyhio lstanbula hareket etmek 
üz.ere balmıduğu bir ı:amanda 
geldiğinden dileklerin tahriren 
bilcliıilmesini .cevaben rica et
miştir. 

Ticaret mümessilimiz diia 
Camhuriyet •apurilt'! Utanbu!a 
gitm~tir. Oradan Ankaraya 
geçerek tctkikatmın ne~iceJe
rini ve tüccarlarımızın dılekle· 
rini iktisat vekili Celal Bay.ara 
anlatacak ve icap eden tali
matı aldıktan sonra Berline 
dönecektir. - -
Şaşal suyuna 
Halkapınar suya 

karışbrarak sat.yormuş 
Memarin kooperatifi tarafın

dan Karantinada tesis edilen 
Şaşal suyu sahş yerinde sah· 
lan sularda acentenin Şaşal 
suyuna Halkapınar suyu karış· 
tırdığı belediyece tesbit edil· 
dieiııden bu satış yerinin ka-
pabimasına karar verilmiştir. da 1kunl1ma~ı gereken müva

zenenin yerine g tirilmesi · çin 
Iaum ot n ve birbi · i t m m • 
lıyan iki kuvvete birden vücud 

bulunduk. Bir çoktan namr karşısında bufonmaklığımız da ari fiatlardan m ks - lbrahlm Akman 
ınoktmnm muvafık görerek ika- muhtemeldir. Bilfarz son za- sadınız nedir? lunir belediye hekimliğine 

verilmesidir. 
'Hakkı C>ca.k.oğ1u.. 

lb lettil~r. Bazıları da birikigü- manlarda havaların anormal hir - Geçen ene · tçılamı tayin edilen lbrahım Akman 

•••••••••••• ıne kadar cevab verebilecekleri şekilde devam elmiş olmasının Türkofiste tesbit ettikleri fiatlar An karadan şehrimiı:e gelmiş 

Sandıklar 
dün geldi 

b - 'rt d b w J 1' 9 1 · b ve Karantı·ne mıntakası hekimi ni söy1ed.iler.Onlarm da muva- azı 'tarauar a ag ara zarar ımese a numara ımır orsa· 
fakatmı şüphesiz ddediyorum. verdiği söylenmektedir. Bu da sında (10) kuruş.. olarak ışe başlamıştır. 

Elhamra sioem tar fmdaıı 
lzmire davet edilen manyatiz
macı profesör Zati Sungurun 
aksesuvar memurlan ile dokuz 
kasa levazımı dün şehrimize 

gelmiştir. Şayanı hayret mari
fetleriJe ı~miri hayret içinde 
bırakacak olan bu değerli 
sanatkarın sekiz kişilik kadro-

............ Ali''ii~~·;~ ........... j.Kü1t;~; .. ··;;k···;····1~·ş· .. ~~i·· ................. u;ü; .. · .. ~;·~;~ .. . 
Konyaya re1 UI u BUyUk bir bo atnıne 

Ticaret mahkemesi azasın~ • 
1
• arttı ılmakta J yap cak 

dan Ali Riza terfian Konya a 1 y Üzüm kurumu tarafından inşa 
sJiye ceza b kimtiğine atan- • • - edilecek olan kutu ve üzüm 

mıştır. Paraşüt ku esi ihale ediliyor boyama fabrikası için kurum 
Sine mUcad lesi 35, t 7 ve 36 numaralı adalar· 

lzmirin muhtelif emtlerinde Kültüıparkta gazino ve pav.. tir. Kapalı yüzme havuza inşa da kendine yetecek kadar 
ivri ve kara sinekle mücade- yonların inşaatı ilerlemektedir. edilecek olan kısm doğru te- arsa lmağa karar vermiş ve 

su yanndan sonra ~ehrimize 
gele<:ek Elhamra sahnesinde 
bazı tertibat alacakbr. Pıofe· 
sör ayın on lbncı salı günü 
lzmirde olacaktU'. 

leye şiddetle devam olunmak- k B b 81·sat genicı.letilmektedir. buowı için bt!lediyeye milra· Belediye reisi do tor e çet v 

tadır. Uz dün bu inşa tı teftiş ebniş· Kültür parkta inşa edilecek caatta bulunmuştur. 
Belediye mıntaka amir ve . olan paraşut kulesinin inşası 

hekimleri e•lerin kontrolüne tır.B ....:~ .. 14-d K ı L 15 Hazu· anda hava kurumu ta-
dev m etmektedirler. 0ıs~ e ü tür parAtD 

umumi antresinden gayri olan rafmdan Müteahhide ihale edi-

ELHAMR 
Yalnız 20 kuruşla şaheser iki 61m birden 

1 - ADALAR ŞARK Si 
( RUMBA D'AMUR ) 

LAVRE GE lilBBETT LUPE VELEZ 

2 - SARIŞI KARMEN 
( BLONDE CARMEN ) 

MARTHA EGGERTH 
Ayrıca : BETTi BOOB ( karikatür komedi ) 

17 ha.ziran çarşamba günü akşamı dünyanın en büyük 
illüzyonist ve manyetizörii 

PROFESöR 
ZATI SUNGUR 

Bir kadını gözleriniz önünde destere ile ortasından kesecektir 
izdihama meydan vermemek için numarah 

blletferinlzi evvelden aldırınız. 
SEANSLAR : 3 de Sarışın Karmen. 5 de Adalar Şarkısı 

7 de Sarışın Karmen 9,15 te Adalar Şarkısı 
Cumartesi ve Razar 1,30 da başlar 

dört kapısının inşasına da baş- lecek ve kule fuvar açılıncaya 
lanacakbr. kadar bitirilmiş olacaktır. 

Su kumpanyası tarafından Kültürpark içinde bulunan 
Kültürparkta yapılmakta olan son üç bina da hu hafta içinde 
su tesisatının bir Jasmı bitmiş- yıktınlacaktır. 

TAYYARE 3151 

Bu hafta iki büyük film birden 

1 - DAKTiLONUN AŞKI 
• " Küçük Daktilo .. ve " Daktilo EYJeniyor ,, 6Jmlcrinin se· 

vimli san'atkan Marie Glory'nin yeni bir_ fautazi filini 

2 - HARP 
Charles Boyer - Anna Bella İnkijinoff taraf.ndan temsil 

edilen Klod F arer'in şaheser filmi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAATLARI 
Her gün 16 - 19,30 Harp, 17,30 - ~l,10 daktilonun Aşkı 
Cumartesi ve pazar günleri 14 de Daktilonun aşkı ile başlar 
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Aidattan 
kesilmiyecek 

Maliye vekiletinden defter
darlığa gelen bir tamimde, pul 

bayilerine verilmekte olan yüz
de beş beyiye aidati ile nakli-

yat vergisi tahsilatından dolayı 
nakJiye şirketlerine verilmekte 

' olan yüzde beş aidattan hava 
kuvvetlerine yardım vergisi 
kesilmiyeceği bildirilmiştir. 

Deniz istasyonu 
Karşıyakada deniz med ve ce
ı:irini ölçmek için bir istasyon 
yapılmağa başlanmışhr. 

Bu istasyon için lazım olan 
ölçü alat ve edevatı Avrupa· 
dan gelmiştir. Yakında yerle
rine konacaktır. 

istasyon faaliyete geçtikten 
sonra, Türkiyedeki bütün dağ, 
ova ve şehirlerin deniz sathın
dan irtifalan ölçülecektir. 

ÖŞEMDEN 

'Zamanı gelince yalan öyle· 
m,enln .de yeri vu ı bun es
\Cıtcr bile düşiinmüı1er de : Ba2.ı .. 
yalanların meşru r olacağım ka-
bul et işler .. Tevekkeli d~I, 
faydalarını aç kere ben kendi 
.n simde ordüm. Bir değil, 

ç plan aad ve sözü, düşün· 
ceme, be1deaiğime hoş geldiği 
'çia knbul ettim, dinledim, se· 
vindim, umdum ve o ya 
yüiknrası meyilnna ıkıncaya

dek tese1fi 'buldum. Ya1an söy
lediğim de belki olmuştur, söy· 
ledtgim alanla her halde bir 
dirsizliği, eya fena bir akibeti 
karşılamış, biraz rahat etmi
şimdir. 

Ben değ.il, in nl nn hepsi 
buna muhtaçtır. Söyler, dinler. 

Bazan bile bile aldanmasını 

seııer, baz.an bilmiyerek müt~ 
selli olur. Ba:ıan da bilmiyerek 
y lan söyler ... 

Yalanın doğması, yalanın se
vilmesi; mutlak surette sarııi· 

miyet ve safiyete; velev çirkin 
de ~ısa tahammül etmekliği

mizden, hüsnüniyetimizin kay· 
bolmasındandır. Eğer, biz aley
himizde söylenen, yahud bize 
hoş gebniyen beı-bangi samimi 
ve dürüst bir sözü temkin ve 
sabırla, hele bilhassa hüsnüoi· 
yetle karşılamış olsaydık; ya
lan denilen dillere çöreklenmiş 
yılan yaşamazdı, biz de bil
mezdik. Ne çare ki: insanlık .. 

Tutulması lizımge'en bir sö· 
zü arkadaşmıza verib tutama
dığınız zaman uydurduğunuz, 

ya'ao mazeretlerle nasıl karşı

ımzdakini aldatır, inandırır ve 
onun sizi sözünde durma101Ş 

değil, mazereti çdmıışta, yapa
mamış; te elli i i bekliyeu his
siı> nin ederseniz, karşınız-

daki de size ayni şeyi yapa
cak. ve istediğinizi yerine ge
tirecektir. 

- H yır nrkadaşl Kusura 
bakma! unuttum diye bir şeyin 
doğruluğu söyleseniz bu a-

mimi itiraf mutlak bir kırgm
hk uyandıracaktır. işte yalanın 
hi eti burad ... 
Kannıza: 
- Ben falan yere eğlenip. 

güimeğe gidiyorum... Gide-
-· G.tt. O · 1 ıı· Ceglm... ı ım... emış o san • 

günlerce evinizde rahat y.üıii 
görmezsiniL Fakat, siz yine 
öyle bir yere giderken, gittik
ten sonra: 

- Falan mühim iş çıkb dıı 
gayet lü~umlu idi... Lüzumlu
dur. Falandı, fısbktı. Gelemiye· 
ceğim ... Gelemedim... Şununla 
görüştük. bununla ~örüşeceğiı· 
diye bir yalan uydurursanıı 
evinizde rahat olur. ÇünkO 
safvet ve samimjyeHe söylene11 
doğru sözler: dengine getiri'1P 
ku!punu bulmuş yalanlar 1kadar 
makbul değildir!. 

TOKDIL 

İplikçi sokağına 
LaAım ı nşası kal" ar 

altına ahnm•ştır . 
. ·ııcJ Yukarı mahallattaki Bırı 

iplikçi sokağı lağım teşkili~ 
o!madlğı için bu sokakta .. 
halk mütemadiyen şikayet. e; .. 
mekte idi. Belediye bu şık 
yetleri nazarıdikkata alınış \I~ 
1500 lira sarfile lağam iıı~s 
sına karar vermiştir. 

inşaat hazırhkla1"1 Jiıl 
Asansör üzerindeki 9 eY , .. 

sokağı lağım ve kaldırım j~ŞJ11l 
atı için bu hafta içinde iane· 
gelen tetkikatm yapılması e· 
lediye riya~eti~d.en fen h:~118 
tine emredılmışhr. Bu ve 

1 
rıll 

benzer daha birçok sokakt
3 
.. 111 

• an 1" kaldırım ve lağım ınş ırıııı" 
bu sene büdcesinden yaP1• 1ıJ1İŞ sına Belediyece karar verı 
oulunmaktadır. 
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Teıgra,f Haberleri . 1 ~ B~!.!in 
,....... __ 111!3_ED! __ ..ıı::~ 11!91..__ıcm __ c:rmmE __ _._.,,,,- ~ Fransız kabinesin, 

lala kararsızmış 
Londra, 11 (Ö.R) -Liberal 

"Nevs Chronicle ,, lngiliz hü· 
kUınetinin kararsızhğını tenkid 
ederek diyor ki: Ingilterenin 
dış siyseti yoktur. Sadece ha· 
diseleri beklemektedir. Başka 
'le daha ziyade mazeretli se· 
beplerle yeni Fransız hükume
ti de beklemektedir. 

Fina sal Time •• gore Sovyetler den ~emnundur 
Berlin 11 ( Ö .R ) - Alman 

siyasi mahafili Blumun icraa
tını eyi karşılamaktadır. Bu 
mahafilde sosyalist liderinin ilk 
dakikadanberi Versay muahe
desi aleyhinde old~ğu ve Ruhr 
işgalini de tasvib etmediği ha
tırlatılmaktadır. Dış işleri ba
kanı Yvon Delbos hakkındaki 
telakkilerde daha az müsaid 
değildir. 

Bu gazete Fransanın zecri 
tedbirleri kaldırmak ve oıüte
arrızla müzakereye girişmek 
niyttinde olmadığı ümidini ız
har ettikten sonra iki büyük 
garp demokrasisinin müşterek 
bir siyaset takip etmelerini sulh 
için teminat telakki ediyor ve 
diyor ki: 

"Bunlar tereddüt içinde du
rurken Almanya ve ltalya za
manın geçmesini bekliyorlar, 
zira zaman onların lehine çalış
mak tadır." 

Sofyada 
Ayakkabıcılar grevi 
Sofya, 11 (A.A) - Sofyada 

bulunan bütün ayakkabı fabri
kaları grev ilan etmişlerdir. 

KAZANAN TALILILER 

Tayy_are 
Piyankosu 
keşidesind e 
15000lirayı 14593 
numara kazandı 
-!Jaş tara/ı .1 ·,;;; sav/ada -

1000 Lira Kazananlar 
11720 16778 19161 

500 Lira azananl ar 
21826 11514 16537 27061 8969 
19978 15867 16802 27655 6719 

8091 

150 Lira Kazananlar 
14390 7223 27769 4105 202 
24245 24656 10920 6035 6747 
21711 10008 5582 23623 13429 
22645 5201 19341 16179 25092 
20383 28964 18235 19981 1549 

1852 6322 10849 24641 9299 

100 Lira Kazananlar 
26279 12873 7706 24084 22313 
11191 107 10557 6103 15698 

5249 27409 13056 10785 2162 
721 8131 9052 14621 26603 

8365 17056 22905 23810 6270 
27043 21956 1200 2446 28256 
2184 26363 8446 7822 1819 

~ S41 28095 25833 18061 20683 
~0317 18327 12144 

50 Lira Kazananlar 
20565 15795 20660 15028 3245 

5644 7474 21244 23046 11161 
24389 22712 

........................................... 
Cenubu şarki Avrupa menıleketleri 
ltaly emperyali min e çekiniyor 

Londra, 11 (Ö.R) - "Financial Times,, başlıca 
beynelmilel meseleleri gözde~ ~eçirerek b~n!arın 
ve bilhassa Alman meselesının vehametını ve 
Berlinin sükütile bunun bir kat daha ,uttığını 
kaydetmektedir. ltalyan ve Akdeniz meseleleri 
de ceryanlarını takıb etmekte olup Akdenizle 
alakadar en manidar meseleyi halletmek üzere 

Montrö'da bir konferans toplanıyor. Bu konfe
rAns şunu ;!Österir ki cenubu Ş;\rki Avrupa 

Ita!yan emperyalizmini kendisi için bir tehdit 
telakki etmektedir. Eğer Duçe Habeşistanda 
siyah bir ordu teşkil etmemeğe razı olursa bir 
anlaşma zemini bu'unabilir. 

Kamutayın dünkü plan tısında 
Ergani şirketinin Doyçe Bank elinde 

senetlerinin alınması da kabul 
bulunan 
edildi 

hisse 

Istanbul, 11 (Yeni Asır - Te- tamirata da teşmiline aid ka- likJerin inşaat ve imarahna; 
lefonla) - Kamutay bugün nun müddetini 937 mali yıh üç yüz bin lirası Çarşamba 
Nuri Conkerin başkanlığmda sonuna kadar uzanan kanun ile ovasının kurutulmasına, bir mil-
toplandı. Askerlik kanununun teşmili meclisce kabul edil- yon 750 lirası muhacir iska .. 
44 ve 45 nci maddelerine as- miştir. nınat 2 milyon lirası imalata ve 
keri ve mülki tekaüd kanunu- Bundan maada 1936 yılı büt- 400 bin lirası gaz temizleme, 
na bazı maddeler eklenmesine çesinde yeni açılacak bazı fa- toplama ve malzemeye a it o!-
dair kanun layihalarile Er- sıllara 25 milyon 780 bin lira mak üzere sa~lık ve sosyal 
lı!ani maden şirketinin Doyçe fevkalade tahsisat konulması yardım bakanhğına; 875 bin 
Bank elinde bulunan bir hakkındaki kanunlar da kamu- lirası (anlaşılmadı) enstitüsüne 
buçuk milyon lira itibari tayın bugünkü toplantısında ve elektrik tesisatına, 244 bin 
kıymetindeki hisse senedlerinin kabul edilmiştir. Jirası Van gölü işletilmesine; 
850 bin liraya satm alınması Bu tahsisatın 2,800,000 lirası 175 bin lirası htanbul liman 
için mukavele akdi hususunda Sivas .. Erzurum demiryolu in· işleri idaresine ayrılmakta ve 
hükümete salahiyet veren ka- şaatına, 490 bin lirası Iran - 700 bin • lira da yaş ve kuru 
nun müzakere ve kabul edil- Trabzon Iran transit yoluna, meyvelerin is lahı için ziraat 

üç zırhlı yaptırıyor 
Londra, 11 (A.A) - Sovyet 

Büyük elçisi Maiski dün öğle
den sonra hariciye vekaietine 
gelmiştir. Haber ahndı q ına 

~öre deniı işleri hakkındaki 
Sovyet - İngiliz görüşmeleri 
memnuniyete değer bir surette 
ilerlemiştir Sovyetlerin her biri 

ı 35 bin tonluk üç zırhlı yapacak
ları heber verilmektedir. 

Eden - Delbos 
mülakatı 

Londra, 11 (A.A) - Royter 
Ajansmın fikrine göret Eden 
ve Delbos arasında yapılacağı 
bildirilen mülakat tehir olun-
muştur. Esasen lngiltere hü
kumeti Cenevrede takibede
ceği hattı hareket hakkında 
hPnüz bir karar almış değildir. 

Grandinin ümidi 
Londra 11 (Ö.R) - Sir Ro

bert Vansiltort ile mülakatında 
ltalyan sefiri Grandi zecri ted
birlerin Milletler cemiyeti asam-
blesinin içtimaında veya bundan 
az sonra lağvedileceği ümidini 
gösterr·•,tir. Bazı haberlere 
göre 1 takım İngiliz müesse
seleri zecri tedbirlerin yakında 
kalkmasını bekleyerek ltalya 
ile ticari münasebetlerini iade
ye şimdiden hazırlanmaktadır
lar. 

Yalanını 
miştir. 280 bin lirası yine bu yolun vekaletin.: verilmektedir. Budcıpeşte, 11 (Ö.R) _ Ma-

Vakıflar umum müdürlüğüne otorite edilmesine; 280bin lirası Kamutayın bu toplantısında car telgraf ajansı Italya millet-
bazı inşaat taahhüdatı için ve- birinci, 28 bin lirası ikinci, 240 Türk ceza kanununun bazı Jer cemiyetinden çekilirse Ma-
rilen salahiyetin lzmir ve Af- bin lirası üçüncü, SOObin lirası maddelerjnin tadili de konuşul- caristanm da çekileceği habe-
yon şehirlerindeki inşaat ve dördünü umumi müfettiş- muştur. rini t ekzib etmiştir. 

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

Bir habere göre ransız dış bakanı 

T e yiz, suikast sı ra sanın Ankara 
kararını naf .. .z i se n iyle diın görüştü 

lstanbul 11 (Yeni Asır) - Bugünkü sayısında Kurun gazetesi 
ihtiyat kaydiyle verdiği bir habere göre; Temyiz mahkemesi 
Ankara ağırceza mahkemesinin saylav Ali Saip'le diğer suçlular 
hakkında verdiği beraat kararını nakıetmiştir. Bu haber d.,ğru 
çıkarsa suikast davası yeniden görülecektir. 

Mareşal Badoglio istifa etti 

Habeşistan kral vekilli
ğine Grazyani getirildi 

. Roma, 11 ( Ö. R ) - Duçe tarafından kabul edilen Mare~al 
Badoglio erkanıharbiye başkanlığı vazifesiyle uğraşmak üzere 
Habeşistan kral vekilliğinden affını rica etmiştir. Mussolini bunu 
knbul ederek kral ve ımparatorun mareşala Adis Abeba dukası 
unvanını verdiğini bildirmiştir. Diğer bir irade ile kral-imparator 
Habeşistan Kral vekilliğine Mareşal Grazyaniyi tayin etmiştir. 

• ·-· .... 1 

Paris, 11 (Ö.R)- Dış işleri bakanı Delbos Fransız sefirlerile 
mülakatlarına devam ederek Fransanm Ankara sefiri ve eski 
Fas fevkalade komiseri Ponsot ile görbşmüştür. Yakında Parise 
gelecek olan Varşova sefirile de görüşecektir. Dış işleri müsteşarı 
ve manda altındaki memleketleri idareye memur Viellot da 
Fransanın Suriye fevkalade (jkomiseri de Martcl ile görüşmüştür. 

Paris, 11 (Ö.R) - Dış işleri bakanı lvon DeJbos Fransanın 
Varşova sefiri Lon Noelle görüşmüş ve sonra Almanyanın Paris 
sefirini kabul etmiştir. 

Fransada harp malullerinden vergi 
ı alınmamasına karar verildi 

Paris 11 (Ö.R) - Mebuslar meclisi harp malullerinin ve ış 
kazazedelerinin aldıkları tekaüdiyeden vergi kesilmemesi kanu
nunu kabul etmiştir. 40 saathk iş haftası projesi ele kabul edil
miştir. işçilere senede 15 gün ücretli tatil veren kanun 1 muha-
lif reye karşı 563 reyle kabul edilmiştir. Meclis bütün gece mü
zakerelere devam ederek işsizliğe karşı tedbir almak üzere hü· 
kumet tarafından teklif edilen ilk iki kanun grubunu kabul ede
cektir. Senato yarın ayni kanunları müzakere edecektir. 

,----------~-~-------------, SAFI AŞK 
. Ve nihayet ıslak çayırlardan 
geçerek evine dönmeğe ansı
zın karar v~rirken, gözlerine 
iki şefkat şebnemi doluyor 
.ve oyuk yanaklarından, yavaşça 
mes'ud ağzına doğru yuvarla
nıyor . . 

· - Sus!. Yalnız birdakika, 
sana bonjur demeğe geldim. 
Yemek için çabuk dönmeliyim! 

ve başını robuna dayıyarak, bir 
çocuk gibi ağladı. 

- 27 - TUrkçeye çeviren : R. B 

~~~-----------------------' Emmanüel ciddiyetle cevab 
veriyordu: 

- Çünkü, parmaklığın orta
~nnda bana gözüken şeyin, 
lcendi taliim olduğunu belki 
tahmin etmiştim. 

Ve ona sonsuz minnettarlık 
' dolu gözlerle bakarak: 

- Benim güzel taliim!.. 
Şimdi çiftliği uyandıracak • 

olan gün ışığından ürkerek, 
birbirlerini daha korku ile ok-
şı yorlar. Zevke doymuş sinir
lerinden son bir baygınlık do-
~uyor! Son bir istirahat. Bir 
lahza, birbiriıı e sarılmış olarak 
0nları uyutuyor. Sonra, yeniden 
hareket t"tmek sabahın saat 
dört buçuğundaki yağmurlu 
ışık altında, tehlikeli huruç ha
reketini yapmak lazım. 

Hendeğin kenarında Lorans 
öpülmekten yaralanmış dudak
larını son bir defa daha uzatı
yor. Yanaklarına kadar çevre
lenmiş, yorgunluktan ölgün ba
kışlı gözlerinde, bir çocuk se
vincinin parlaklığı var: 

- Git. sevgilim! Sen, uyu
mağa git!... Ben, çalışmağa gi
diyorum! 

O, sütçü tahtaboşlarının ıslak 
çatırtısiyle şemsiyesi altında ce-
vab beklemeden uzaklaşırken 
Emmanüel mütehayyir, hayran 
ve şefkath bir bakışla onu ta
kib ediyor. 

- Çalışmağa gidiyor!. Obl 
zavallı sevgili!.. Fakat buna 
imkan yok! Ne cesareti Ne yıl
mazlık!.. Ben uyurken o çahş
ma2'a gitsin! .• 

Sönmek üzere olan ateşin 
yanında, koltuğunda nihayet 
uyuyakalmıştı. Salonun bütün 
camlarından akşam kızıllığı gi
riyordu. Yağmur durmuştu. 
Kırlar, su birikintileriyle dolu 
topraklara damlalarını bırakı
yordu. 

Kapıya vurulan üç küçük 
darbeyi duymadı. Fakat köpek 
Kurtkıl hafifçe horhyarak onu 
uyandırdı. 

Uykudan sendeliyerek kapıyı 
açtığı zaman, eşik üzerinde gü
len Loransı gördü. Hatıralarla 
dolu bir bakış teati ettiier. 

- Sen, sevgilim? ... Oh! Gel! 
Çabuk gel! .. 

Fak at o, bir parmağını ağzına 
dayı yarak: 

Gecenin derin izler bırak

tığı heyecan verici yüzünü göz
leriyle yutuyor gibiydi. Ve:: arzu 
bir bıçak darbesi gibi, içinden 
geçti. 

Onu sürüklemeğe çalışarak 
"gel!,, diye tekrar etti. 

Fakat o başını sallıyor, azım
kar ve sevinçli gözleri reddedi
yordu. 

- Hayırt yok! Hayır!.. dedi. 
iki elini nevazişle uzaklaştıra
rak, bütün bir gece senin ol-
mak isterim, fakat böyle değili 
Böyle değil!.. Şimdi tam sekiz 
gün uslu durmalıyım!. Bırak 
sevgilim, canım bırak... Gece
mizi bozmıyalım... Yalnız bir 
dakika için geldim ..• 

Ve kararını vermiş, ne-
vazişkar ve sakin bir ta-
vırla oturarak tabtaboşları
na rağmen ıslanmış şosonu

nu ateşe uzattığı zaman Em
manüel onun önünde diz çöktü 

Ağlıyan arzusu idi, fakat 
aym zamanda minnettarlığı .. 
Zira hiç bir zaman bayağılaş
mıyan derin hisli güzel kıza 
aşkına beslediği bu saygıdan 

dolayı minnettar olmaktan ken
dini alıkoyamıyordu, kendini 
vermesini o kadar eyi bildiği 
gibi, kendini reddetmesini de 
böyle eyi bildiğinden dolayı 

ona hayran olmamak elinden 
gelmiyordu. 

Yılan ısırır 
Eylült kısalmış güze) günleri, 

ağaçların tepesinde sararmağa 
başlayan yeşıJliği, sabah ve 
akşam sislerile geldi. 

Emmanüelin hayatı artık met
resini özlemekle geç'yordu. Bü
tün mevcudiyeti ona malik olmak 
hevesi içinde eriyordu. Fakat 
ayların, günlerin engelleri azal
mt}' ordu. Romatizma buhranları 
geçiren Loransın annesi yeniden 

- Devam edecek -

Berlin, Londra ve Roma ara
sında bir yaklaşma olacağı ümid 
etmektedir. Alman mahafiJi, 
ltalyadaki kabine değişiklikleri-
ni bu manada tefsir ediyorlar. 
Berlinde hüküm süren kanaata 
göre yeni ltalyan dış işleri ba-
kanı Kont Ciano ltalyan dış 
siyaseti usullerinin tebdiline ve 
Avrupa devletleri arasında iş
birJiğıne taraftardır. 

lngiltere'de 
Gece vakti bir kız 

kaçırdllar 

Londra, ( H.H ) - Geçen 
gün lngilterede Sussex' de Le
ves kasabasında gece saat 
11.5 de bir otobüs kondöktörü 
yol kenarında genç bir kız bul
muştur. Kız çıplak bir vazi
yettedir. Ayağında çorab, üs
tünde yalnız omuzlarına atılmış 
bir pelerin vardı. Kızcağız fev-
kalade fena bir halde, üstü 
başı darma dağınık ve baygın 
idi. Genç kızı kaçıranlar ya
kalanmışlardır. Bu davanın ln
gilterede büyük bir alaka ile 
karşılanacağı zannedilmektedir. 

Müstemlekeler 
davası 

Londra, 11 (Ö.R) - "Daily 
Telegraph 11 gazetesinin Berlin 
muhabirine göre müstemleke
lerin iadesi için Alman pro
pagandası otimpiynt oyunla
rından sonra açılacaktır. Bu 
hareket ekonomi bakanı 
Sdıacht tarafından idare edi
lecektir. 

Zonguldakta 
çalışmalar 

Zonguldak, 11 (A A) - Zon· 
guldak halkevinde Almanca, 
ameli elektrik, sınai, resim, 
Buhar makine ve kazanlar 
kursları açılmıştır. Bu dl'rslere 
iki yüzden fazla kimse kaydo
lunmuştur. 

Yurtdaşların bilgisini art ı ra

cak olan kurslar muhitte bü
yük bir alaka uyandırmıştır. 
Göste:ilen arzu üzerine ecne
biler için de bir Türkçe öğ
renme kursu açılmıştır. Bu 
kursa dördü bayan olmak üzere 
16 kişi devam etmektedir. 

ltalyan siyaseti 
Paris, 11 (Ö.R) - uTemps,, 

Cenevre paktında müzakere 
edilecek olan zecri tedbirler 
meselesini tetkik ederek şun
ları yazıyor: ltalya henüz siya
setine vt:receği istikameti ka
rarlaştırmamışlır. Streza ceb
hesi esas üzerinde Fransa ve 
lngiltere ile işbirliğine avdet 
niyetinde olduğu söyleniyor. 
"Temps,. zecri tedbirler siya
setinin terki lehinde ısrar et-
mektedir. 

Kudüs' de 
Kudüs, 11 (Ö.R) - Nezaret 

belediyesi grev halindedir. Dün 
akşamdanberi bu şehirle Ku-
düs arasında telgraf ve telefon 
muhaberatı kesilmiştir. 

Balkan matbuat 
konferansı 
topland! 

Bükreş, 11 ( Yeni Asır ) 
Balkan antantı m:ltbuat kon· 
konferansı bugun bt.ırada top
lanmıştır. 
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Ceza lazım ...• 

soy uyor ı Borsa Haberleri Hergün ı 

At t •• k •• h••kA t• .. DUn Borsada s· f k a r '' un u ume ı ~ ~şiar ır ı ra 
ı , 

lzmir mubtelitinin Viyanalılara karşı kazandığı zaferi' l stanbul 
sporcular• bir türlü hazmedemedi. 

Bunlardan bazıları bu sui hazmın asaplannda, ruhlarında yap- ı 
tığı bozgunluğu bir gün sonra muzafferlere (Yuha!...] diye bağı
rarak dışarı vurdular. 

Hüsnü muamele; meslektaşlığın; hele misafirperverliğin en ba
sit bir icabıdır. Biz pek tabii ve haklı olarak lstanbullulardan 
bunu bekledik. 

Fakat, aralarından çıkan ağzı bozuklar; bir gün evelki zaferi 
kirli kıskançlıklarımn iğrenç salyalarına bulayarak sahaya attılar. 

lzmir sporculanna üç sene evel; "ZeybeklŞalvarım giy de gell,, 
diyen; bugün de (Yuha!..) çeken bu baylar iyice öğrenmelidirler 
ki ne futbol maçı bir mahalle kavgasıdır, ne de oyun sahaları 
döğüş ve söğüş meydanıdır. 

iş döğüşe ve söğüşe kaldıktan sonra mesele yok. Zeybek 
şalvan giyerse pehlivanı bir tarafa, (Kispet:ni) de öbür tarafa 
fırlabr. Bu da (Yuhal) cıların kulaklarına küpe, yüreklerine 
sm olsun. 

Biz kuvvet ôlçüsüode, cüret gradosunda; Küfür endazesinde 
değiliz. Bizim için mevzuu bahsolan Türk sporcusunun terbiye
sidir. ister lstanbullu olsan, ister Bursalı. 

Bütün acımız böyle çırkın hadiselerin sık sık vukuudur. 
Dileğimiz de; ~er meslekte mevcudiyetine itina edilen mütekabil 
saygı ve sevginin sporculukta ta bir ana şart olduğunun bütün 
gençlerimiz tarafından dil ile ikrar kalb ile tasdik edilmesidir. 

lstanbul sporcularının idarecilerine düşen bir vazife var. O da; 
kendi mensubları ve alakadarları tarafından yapılmış olan ba 
çirkin hareketin faillerini meydana çıkararak cezalandırmaktır. 

Spora gönül bağlamış her Türk bunu bekler. 
~-..a.rat; <;::a.:ııar 

~······················································································ 

Mezardan çıkarılan şüb-
heli kemiklerin davası 

-
Kadın "Ben masumum, namusluyum 
kimse ile münasebetim yoktur,, diyor 

Çeşme kazasının Ovacık kö
yünde gayri meşru münasebat 
neticesinde doğurduğu çocu
ğunu öldürmekle maznun Ka
racaovalı Ayşenin muhakeme
sine dün Ağırcezada başlan-

mıştır. Çeşme istintak hakimli
ğinin kararnamesi okunduktan 

sonra Ayşenin isticvabına baş
lanmış ve maznun kadın de
miştir ki: 

- Koc:am askerdedir. Me
zarlıkta çocuk kemikleri bu-

lunmuş, benim gayri meşru bir 
çocuk doğurduğum ve ö!dür
düğüm iddia ediliyor. Ben 
böyle bir suç işlemedim, ma
sumum, köylüler de bilirler ki 
ben namuslu bir kadınım. Me-
zarda bulunan çocuk kemik
leri 20 ay evvel doğurduğum 
ve yedi aylık iken ölen kızım 
Behiyeye aiddir. Dinlenen im
me hukuku şahitlerinden ba
zıları ayşenin karnını şiş bir hal-
de gördüklerini, fakat bu
nun çocuktan mı, hastalık
tan mı olduğunu bilmediklerini 
mezarlıkta araştırma yapılarak 
bir mezardan çocuk kemikleri 
çıkarıldığını, Ayşeye bu kemik
lerin kime aid olduğu sorulun
ca bunun 7 aylık ölen kızı 

Behiyeye aid olduğunu söyle
diğini ifade etmişlerdir. 

Şahit köylüler, reisin bir 
suali üzerine Ayşenin köyde 
biç bir erkekle alakası bulun
duğunu bilmediklerini, ve uzun 
zamandaııberi bu köyde yaşa
dığı halde daima namuslu bir 
kadın olarak tanıdıklarını 
söylemişlerdir. Salibe ve Naciye 
adında iki şahit gelmemişti. Bu 
şahitlerin Çeşme mahkemesi 
tarafından istinabe suretiyle 
ifadelerinin alınmasına karar 
verilmiş ve muhakeme geri 
bırakılmıştır. ..•.. .. -.. 

Katii 
Henüz nüfusa da tescil 

edllmemlt 
Çeşmenin Alaçab nahiyesin

de 15 yaşında, Şadiye adında 

bir kızı 18 yerinden yaralıya
rak öldürmekle maznun çoban 
Şahinin muhakemesine dün 
ağır cezada devam edilmiştir. 
Şahinin yaş tespiti için nüfus 
kaydı aranmış isede Yugoslav-
yadan geldikten sonra nüfusa 
tescil edilmediği anlaşılmış ve 
pasaportunun emniyet müdür· 
hiğünden getilmesine karar 
verilmiştir. Muhakeme bunun 
için başka bir güne bırakd
mıştır. ....................... mc:.;___________, 

Ormanı bekliyen kız 
............................................ 

- 26 - Yazan : A. Bllget 
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Hasan, göğsU üzerinde yarah bir kuş gibi çırpınan 
bu güzel başı ellerlle sarmak ve okşamak istiyordu 

- Somru. ben çok kıskanç 
bir erkeğim. 

- Kıskanmıyan insan tah
min edebilirmisirı.. Böyle biri 
bu·unur mu? 

- Ben çok hem de çok 
kıskanırım. 

- Kıskanmak erkeğe yakı
şan bir meziyet.. 

- Fakat senin tahmin ede
miyeceğin kadar çok Somrum .. 
Düşün ki ben senin, velev mu
vakkat da olsa.. Birini, bir 
ba~ri.a erkeği, kuvveti ve omuz
ları iç n, çehresinde hoşuna 
g iden bir mana için düşündü
ğünü fark edersem çıldmnm .. 
Bana aid olan biri, Somru, 
faraza bir 2'Ün bir baskasını 

severse .. 
- Ne yaparsın Hasan? 
- Erkeklik şerefim ve in-

sanl.k haysiyetim için icap edeni 
yaparım. 

- Şerefin beni öldürmeyi 
emrederse .. 

- Bu bir deliliktir, Hasan .. 
Aklı başında bir insan ne ya

Rparsa ben de ayni şekilde ha
reket ederim. Yani seven his
lerimi körletirim. 

- Beni çılgınca sevdiğini 
farzet.. O zaman ne yaparsın? 

- Kalbim ciğerlerimi par-
. çalıyacak sür'atle çarpsa bile 
seni bir anda unuturum. Ben 
ki Somru seni, yarım saatten 
beri vakınımda bulundui!um 

illetin k kt • • UzUm are erını... çu. Alıcı 
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9 
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- Baş tata/ı 1 uıa sav/ada -
- Istanbul, Ankara ve iz-

mirde gördüğüın ümidimin fev
hindeki istikbal ve hakkımda 
nösterilen yüksek misafirper
verlikten çok mütehassisim. 
Bütün geçtiğim yerlerde mem
leketin imarı hususunda sarfe-
dilen faaliyet ve azimkarane 
ruesaiyi memnuniyetle gördüm. 
Türk milleti kendi çalışması 

sayesinde memleketini umul
madık bir taralı:ki ve saadete 
yükseltmiş bulunuyor. Kültür 
müesseseleri her tarafta çoğal
mıştır. 

Atatürk'ün hükumeti milletin 
ruh ve karakterini yenileştir
mek ve yükseltmek kudretini 
göstermiştir. B•mun için hayranı 
bulunduğum Atatürkle birlikte 
çalışan arkadaşlarını takdir et
memek mümkün değildir. ))ost 
Yugoslavya hükumetinin bir na· 
zırı sıfatiJe beni ve bütün Yu
goslav milletini memnun eden 
bir şey varsa o da bu terakki
yi görmektir. Çünki Türkiyenin 
yükselişi ve terakkisi, aynı za• 
manda dost ve müttefiki bu-

Junan Yugoslavya için de bü
yük bir ehemmiyeti haizdir. 
Gezi» gördüğüm ve fev
kalade modern bulduğum kül
tür müesseselerinizin degerini 
birkaç sözle ifade etmek pek 
güçtür. 

Ankarada gördüğüm umran 
faaliyet ve hareketinin hayra
nıyım. Bu imar gidişi Aleame
riken yani fevkalade seridir. 

- Almanya devlet bankası 
müdürü doktor Şahtın Belgrad 
seyahatı ehemmiyetli görülüyor 
aceba sebebini söyliyebilir mi
siniz? 

- Doktor Şahtın Belgrada 
geleceği haberini ben de gaze .. 
telerde gördüm, bundan başka 
malumatım yoktur. 

Nazır, muharrfrimiz yanla-
rından ayrılırken beyanatına 
şu sözleri ilave etmiştir; 

- Türkiyedeki seyahatım 
esnasında geçmiş olduğum yer
lerde halktan, hükumet erka
nından ve matbuattan gördü
ğüm istikbal ve samimiyetten 
dolayı alenen teşekkürü bir 
borç bilirim. 

Seferberlik halinde .. 

SOVYETLE 1 
o manya üzerinden 

Geçmek tasavvurunda oldukları 
hakkında bir şayia dolaşıyor 

- Baş tata/ l 1 itıct sayfada -
reislerinin içtimaı sonundaki 
tebliğ ise yalnız tesanüde işa
ret etmekle iktifa eylemekte
dir. Fakat büyük erkanı

harbiye reislerinin toplana
cağı ve herhangi bir sefer
berlik halinde Küçük an
tantın nazarı dikkate aldığı 

sanılan sovyetlerin Romanya
dan geçecekleri hakkındaki 

devamlı şayialar nazarı dikkate 
alınırsa bazı tehlüke ve akis
lerden hali olmıyan siyasi as
keri bir faaliyet karşısında 

bulunduğu hissi uyanmaktadır. 
Ayni zamanda bütün bu dip

lomatik gayretler oldukça kuv
vetli bir endişeyi de göster
mektedir, Bu endişe her halde 
Küçük antant ve diğer dev
letler meufaatlarının tezad ve 
tebarüz halinde olması ile izah 
edilebilir. 

Bu gibi teahhütlerin bittabi 
devletler için güç tarafları da 
vardır. Görünüşe nazaran üç 
devlet bu gibi teahhütlerin 

halde, sıcak nefeslerin nefes
i erimi tutuşturduğu halde par
mağımı kaldınp ta başım okşı
yamıyorum. Seni kendimden 
bile kıskamyorum. 

Somru artık bir cesaretle 
başını mülazim Hasımın omuz
larına bırakmıştı. Göılerini ka
payarak kendisini muhayyel bir 
hayatın, tatlı bir rüyanın kah
ramanı farzediyordu. Hasan 
göğsü üzerinde yarah bir kuş 
gibi çırpınan başı elleriyle sar
mak ve onu bütün arzusiyle 
öpmek, didiklemek istiyordu. 
Nedense buna cesaret edemi
yor, Somrunun rahatsız olma
ması için kalbindeki heyecanı 
bile zaptetmeye çahşıyordu. 

Kendi kendine düşündü: 
- Acaba Somru bendeki bu 

durgunluğa kendi bakımından 
bir mana vermek ister mi ? 
Acaba bunu benim saflığıma 
ve aptaU.ğıma hamleder mi? 

Müliizim Hasan bu hissini 
Somrunun kulağına fıslamaktan 
kendisini alamadı : 

şumulü üzerinde müttefik de· 
ğildirler. Mevcut bazı ihtiraz 
kayıtlarını böyle bir vaziyetle 
izah etmek mümkündür. 

Zira her devlet daha geniş 
teahhütler altına girmek
ten ise evveli kendi men
faatlarını korumayı daha 
doğru bulmaktadır. Muhakkak 
olan bir şey var o da Küçük 
antant devletlerinin istikbalinin 
diğer devletler menfaatJariyle 

kendi menfaatları arasındaki 
tezad ve taarruzdan doğabile
cek muhtemel anlaşmazlıkları 

nazarı dikkate almaktan ise 
yalnız kendi hususi menfaat
Jarını gözetmek kiyasetini gös
terdikleri takdirde daha ziyade 
emniyet altında bulunacağıdır. 

Lehistan da 
Varşova, 11 (Ö.R) - Diyet 

meclisi parlamentonun, tatil 
devresinde hükumete fevkalade 
selihiyet veren kanunu kabul 
etmiştir. 

- Görü ; orsun ki Somrum •• 
Sen yaralı bir kuş gibi göğsüm 
üzerinde sığınacak bir yuva 
aradığın sırada bile elımi kal
dmp başına temas etmiyorum. 
Sebebine gelince; heyecanım 
onu anlatmıya kafidir. Sen 
belki d ~ kendi kendine : 

- Ne aptal şey, diyeceksin. 
Haklısın Somru.. Nasıl istersen 
düşünmekte haklısın.. Ben his
lerimi ifade edemiyecek kadar 
aciz gösterdikten sonra .. 

Somru bu defa elini kaldı· 
rarak Hasan'ın başım tuttu •• 
Yalpa yapan kayığın içinde 
heyecanlı ve hassas dakikalar 
geçirdiler. 

* .... 
- Neredesin Somru? 
- Bahçeye çıkmıştım Hasan 

bey, bir şey mi vardı? 
- Kumandan arıyor sizi •• 
·- Ne olacakmış acaba? 
- Bilmiyorum.. Görürsen 

bana gönder, dedi. 
- Hoppala, halbuki ben 

sokağa çıkacakbm. 

14 K A Kazım 9 
8 Şınlak Z bi. 8 75 

68 Yekun 
515481 Eski sabş 
515549 uumi satış 

Zahire 
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1532 balye pamuk43 25 
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265 K palamut 660 
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Muafiyet 
kararnamesi 

Pamuk dokuma fabr.:.J'.arı

nın iptidai madde muafiyeti 
hakkında icra vekilleri heyeti
nin kararnamesi vilayete tebl iğ 

olunmuştur. Bu kn· .. ,., ehem-

miyetine binaen :.. ı ı .... n yazı-

yoruz: 
Teşviki sanayi kanunundan 

istifade etmekte olan pamuklu 
dokuma fabrikalarımn iptidai 
madde olarak dışarıdan getirt-

mekte oldukları pamuk iplik
leri için 935 mali senesinde 
de 67,000 kilo pamuk 
ipliği muafiyeti verilmesi za
ruri görülmesine ve bu su-
retle verilecek muafiyet yek6.· 
nunun 935 mali senesinde ef
rada aid sınai müesseseler için 
kabul edilen 768.000 liralık 

gümrük muafiyetini geçmiyeceği 
anlaşılmasına binaen 153 sayılı 
kararnamenin ikinci fıkrası hük

münün; 67000 kilo kaydile ayni 
şartlar dairesinde 935 mali se
nesi için de tatbiki ve ayni 
kararnamenin 11 inci fıkraaın

da yazılı 15 mayıs tarihinin 
30 mayıs 936 tarihine kadar 
uzatılması münasib görülmüştür. ...... 

r-' c;ki bir dava --t-ugUnlerde karar 
verilecek 

Çamaltı tuzlası civarında Hu
daverdi motöründe Receb kap
tanla tüccardan Halil ve Cemali 
paralarına tamaan öldürmekle 
maznun Osman kaptan ve Çi
pinoz Ahmedin mubakemele· 
rine dün !'lğırcezada devam 
edilmiştir. Dünkü celsede maz
nunların vekilleri müdafaalarını 
yapmışlar ve maznunların ma
sum olduklarını, cinayetle hiç 
bir alakaları bulunmadığını, 

olu olsa suçluların hukukuim
me şahididi sıfatiJe mahkemeye 
gelen kimseler olduğunu söy
lemişlerdir. Muhakeme karar 
için bırakılmışbr. 

- lzmire inecekseniz bera
ber inelim. 

- Dakor. 
lzmire indikleri zaman Ha

san bir pastacıya girerek biraz 
oturmalannı teklif ederken 
dikkatle Somruyu gözden ge· 
çiriyordu. Somru bundan mem
nun olmamış gibiydi. Jantiy 
olsun diye kabul etti, 

Küçük bir masaya oturmuş• 
lardı. Hasan bugün biraz dü· 
şünceli görünüyordu. Somruya 
bir şeyler sormak, ondan bir 
nokta hakkında izahat almak 
istiyordu. Esasen Somru, bu 
davetin arkasmdan her halde 
birşeyler meydana çıkacağım 
anlamıştı. Hasana: 

- Biraz cesur olacaksın 
Hasan, dedi. Kadmların hoşu
na gitme meziyeti erkeğin 
metin ve cesaretli oluşunda 
toplanır. Fikrini açık söyle .. 

Hasan beklemediği bu vaz
iyet karşısında biraz şaşalar 
gibi oldu. Adeta ne yapacağını 
şaşırmışb. Somru'ya incili pa-

Ynzan: Eczacı l(emal Aklaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Elinin körü 
Her işi incelemeyi pek eyi 

bilen bir dostum dün bana 
dediki: · 

- Bir insan birisinin icabsız 
ve zamansız bir işini görürse 
elinin körü der, bu ne demek· 
lir? 

- Mani itibarile ne demek 
olduğunu aşağı yukarı biliyo
ruz. 

- Neden bileğinin körü, 
bacağının körü, daha doğrusu 
gözünün körü demiyoruz da 
elinin körü diyoruz. 

Gelde işin içinden çık. 
Düşündüm, düşündüm; bir· 

şey bulamadım. El mecazi 
manada hareket ve kudret 
ifade ediyor. Eli uzun deni
lince, hırsız demek oluyor. 
Eli ekmek tuttu demek, elin-
den iş geliyor, bir iş görebilir, 
gördüğü işin mukabilini alır ve 
yaşar demektir. 

El kudret manasına gelince; 
elinin körü demek kudretini 
hesapsız ve iycapsız görmeden 
kullanan, dikketsizlik ile kaba
hatlt çıkanlan adam denilmiş 
olmuyor mu? diye düşünüyo· 
rom, henüz karar vermiı, işi 
tahlil etmiş, halletmiş değilim. 

Dostum bu sabrlarımı okur· 
ken beni bu işin içinden çıka· 
mamış görmekle acaba elinin 
körü, bu kadar satır okumam 
bir netic~ yok der mi, diye dü· 
şündüm. 

Papaslar 
mahkemede 

Coblenz, 10 ( A.A ) - 176 
papasa karşı açılmış olan da
vanın tekrar rüyetine başlan· 

mıştır. Bunların arasında 16 
defa tabiata karşı cinayet işle
miş olmakla maznun papas 
Alexandre de vardır. 
r7..7..Z7ZZ7.7.ZZT././Z"/7IL7...7.Zzz--"'!. 

~ REMİNGTON RAND 
MamuUitının lzmir 

acentası 

Remingtouun yazı 
makinalarını 

Cedvel - Cemi - Zarp 
makinalarını 

Madeni klasörler ve 
mobleleri 

Yazı makinaları şiridlerini 

ABAJOLİ !i:!d~~ha 
Bu mamulôim prospektüs 
kataloglarını arayınız 

lzmir - Saman iskelesi 
Kardiçalı han 

H. 3 S.4 ( 572) 
U'../7.ZZ"...L.7..71.ZZZZ/,.7.ZT~~ 

şadan baksetmek iRtiyordU· 
incili paşayla arasındaki saı:ni· 
miyet ve alika derecesini oıe
rak ediyordu. Somru bir defa 
daha: 

- Dinliyorum, diyince fi• .. 
san konuşmıya başladı: ·r 

- Çok tuhaf ve ayıb b_ı 
his bu, Somru .• diyordu. Seoı~ 
incili paşayla alaka c:lereceıı1 

öğrenmek istiyorum. Bu sade~e 
bir merakbr. Yoksa bir bidı• 
seye, hazırlanmış bir düşünceye 
istinad ederek değil.. 

- incili paşaya hürınetid' 
vardır. de 

- Şübhesiz öyle.. Be?. . 
hürmet ederim. Çünkü aınır•'°, 
dir. Hatta amirim ol!11'~r 
bile eyi bir adam ve teınız t 

b ··rısıe dost olarak kendisine u 
ederdim. ·oı' 

- Fakat Hasan bey, beP1

0
,. 

kisi yalnız bu kadarla kaloııY tı' 
Ona adeta acıyorum. ı-IaY3 ,., 
nın ihtiyarlığa basamak ko~eli 
günlerinde onun çok az ueŞ_ 

- SO!lll ı ·aı 



Londrada manidar bir toplantı 
Çemberlayn her zecri tedbirin müessir olduğu 

nisbette harb tehlükesi taşıdığını söyliyor 
Londra, 11 (Ö.R) - Alaka

dar dıwletler. Cenevrede ya· 
kında başlıyacak mühim müza
kereler arifesinde beynelmilel 
vaziyeti dıkkatle takip etmekte 
iken dün akşam Londrada in· 
giliz mehafilinde çok mero.kla 
karşılanan ve diğer devletlerin 
kendi hareket batlannı tayin 
etmezden önce lngilterenin 
alacağı vaziyeti öğrenmek iste
yen dış işleri bakanlıklannda 
da derin bir tesir yapan bir 
hadise olmuştur. 

Londrada, Lord Londonderi
nin başkanlığı altında ve kabi
nenin başlıca erkanından maliye 
bakanı Sir Neville Cbanberlain 
şerefine verilen bir müsamere
de birçok bakanlar ve siyasi 
şahsiyetler bulunmuştur. Bunla
rın arasında eski maliye bakanı, 
Sir Nevill Chamberlain şerefine 
kadeh kaldırmıştır. Bu üç şah
siyetin huzuru iclimaa büyük 
bir ehemmiyet vermektedir. 
Zira Sir Neville Chamberlain, 
Sir Robert Horu ve Lord 
Londonderry lngilterenin müs
takbel başbakanları sayılmak
tadırlar. Bunlardan Lord Lon
donderry eski hava bakanı 
~lup son zamanda Alman rica
lınden Hitlerı'n h • .. .. 

ıısusı muşavırı 

Vo_n Ribentropu malikanesine 
çagırarak oldukça dedikoduya 
sebeb olmuştu. 

Sir Robert Horn muhafau
kar partisinin en nüfuzlu aza
sıdır. Zecri tedbirlerden bah
sederken bunların kaldırılmasını 
istemi~ ve hüküınetin şarki 
Akdenizdeki anayurd filosunu 
lngiltereye çekmesi lazımgel
diğini bildirmiştir. 

Neville Chamberlain tarafın
dan söylenen sözler bilhassa 
manidardır. Maliye bakanı de
miştir ki : 

ÇEMBERL YNIN SÖZLERi 
Kollektif emniyet nazariyesi 

o kadar hayal sukutu yapan 
bir netice vermiştir ki bunun 
karşısında ittifak ve kuvvet 
müvazenesi sistemine dönmek
ten başka çıkar yol kalma
mıştır. Kollektif sekürite siste
mi ltalyan - Hah~ ihtilafında 
en müsait şartlar içinde tatbik 
edilmiıtir. Fakat bu siyaset ne 
harbı menetmeğe, ne harbı dur-

~'!_l'mağa, ne de tecavüz kurbanı-

Yazan : Tok Dil 

Mehınedin elini hızla ağzın
dan çeken "Kırklık" : 

A 
- Dur bel Boğuyorsun beni! 
ıılat bakalım nasıl oldu. 
Haydaroğlu lafı değiştirerek: 
- Hani arkadaşlar! 
Ded' ı. 
- içeride l 
- Hadi gel orada an:atayım. 
Birbirlerinin ellerini tutan iki 

Yaşları had, güderi bir efeler 
0 Yuk bir kayanın içine girdiler. 

- Selam size kızanlar l 
- Aleykiım selam reis 1 Hoş 

Reldin ı 

Oiv~ karsılıvan arkadasları-

Ziva/ette bir llufulr. söy/iyen Vinston Çôr(il 

nı kurtarmağa muvaffak olama- uygun düşsün. Ancak böyle 
mışhr. Bu mırvaffakıyetsizlikten sıkı bir siyaset Milletler cemi-
lii'Zlmgelen neticeleri çıkarmak yetinin prestijini ve istikbalde 
ve bu siyasetin iflas attiğini manevi kuvvetini iade edebilir. 
kabul etmek lazımdır. Zecri tedbirlere gelince: Her 

HAKiKi MANASI zecri tedbir müessir olduğu 
Bu, milletler cemiyeti idealı- nisbette bir harp tehlikesini 

nın terkedilmesi icap ettiği de- ihtiva eder ve Milletler cemi-
mek deyildir. Fakat şunu tes- yeti bütü:ı dünyaya şamil ol-
lim etmelidir ki Cenevreye; madığından böyle bir tehlike 
kudretinin fevkine çıkan bir karşısında milletlerin muhare-
vazife tahmil ettik. Milletler beye kadar ileri gitmelerini 
cemiyetinin rolllnü tahdit et- istemek kıtbil değildir. Şu 
mek zamanı gelmiştir. Tii ki halde tehlikeyi mevzileştir-
istikbalde bu rol, cemiyetin mele daha akilane bir hare-
elindeki hareket vasıtalarına ket olur. Sulhun temi-

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

Fransız Hava Bakanı 

Harb ihtimallerini doğu
ran amilleri izah ediyor 

Paris; 11 ( Ö.R ) - Amerikan kulübde nutuk söyliyen Hava 
Bakanı Pierre Cot demiştir ki: 

Ekonomik buhran Avrupa harbının neticesidir. Bunun çaresi 

Milletler Cemiyetidir. Harb menedilebilir mi? Evet eğer ki, her 

memleket barba müracaat etmiyeceğini kat'i olarak beyan eder 
ve silahlanmak veya ıttifaklar aramaktan, en kuvvetli olmaktan 
vazgeçerse, bir millet içinde kimse kendi kendine hak ihkak 
edemez. Bu kaide milletlere de şamil olmalıdır. ihtilafları hal

letmek için, emri altında kafi bir kuvvet bulunacak, beynelmilel 
bir mahkeme kurulmalıdır. Son senelerde Japonya ve ltalya 

hakkında Milletler Cemiyeti iki defa beynelmilel mahkeme va
zifesini görmüştür. Harbı menedememiştir. Muvaffak olamadı 
denilemez. Ancak pakt hükümleri tatbik edilmemiştir. 

Tefrika No.: 3 

nın arasına kendini atıp yo
sunlu dıvara sırtını veren Meh
med: 

- Bakın kızanlar! Neler 
oldu. Ben sizden ayrıldımyal 

- Hel 
Köye vardım, anamı buldum, 

sarmaş dolaş ağlaştık. Ne etti
ğimizi eninden, sonuna anlattım, 
sevindi. Bana: Buban una şe
faat eder, Sevindirdin ölüyü, 
diriyi dedi, ondan sonra da 
ağlayıp: o kadar temiz, köyü
müz neler çekiyor, neler diye 
bana bir \'ok derd açtı. 

"Kırklık .. - Ne imis o? .. 

dedi. 
- Ne olacak ... 
Mehınet yaslandığı dıvardan 

sırtını çekerek oturdu elini di-. . 
zıne vurarak : 

- Deyuslar, köye tahsil yap
mağa gelmişler ... 

Hepsi de bu " tahsil yap
mak .. ne demek olduğunu bil
diği için : 

- Ah ... 
Diye birer sunturlu küfür 

sa vurdular, 
Mehmet devam etti : 
- Anam 1 Onların geldiğini, 

lstanbuldaki bas sov2uncudan 

l 
nah, Milletler cemiyeti tara
fından tasvib edilecek mmtaka 
anlaşmalarında aranmalı \'e 
hayati menfaatları a!iikar olan 
memleketler her teblüke ı· ar
~ısında harekete geçıııe 1idir. 

Milletler cemiyetini bu isti
kamette ıslah etmezden e11vel, 
lngiliz hükümeti Dominyonları 
ile anlaşmaga mecburdur. 

SiLAHLAR ARTM ı LI 
Sir Neville Chamberlain, daha 

sonra söz: alan Vinston Clıurchill 
gibi, lngilterenin teslıhatını ar
tırmak ve böylece bu memle
kete dünyada üzerine düşen 
sulhçu rolü oynamak ve impa
ratorluğun emniyeti için elzem 
olan münakalib korumak im
kanını vermek zaruretini gös
termiştir. 

Kabinede hakim bir mevkii 
olan bir bakanın bu beyanah 
son derece mühim telakki 
edilmektedir. 

Kabine azasından biri harici 
siyaset üzerinde ilk defa o~a 

rak alenr bir vaziyet alıyor. 
Şimdi öğrenilmesi · istenilen 
nokta şudur: Sir N eville Cham
berlain tarafından yapılan bu 
beyanat halledilece' büyiık 

beynelmilel meseleler ı< arş ısın
da lngilterenin müstakbel va· 
ziyetini mi göstermektedir? 

iT AL YAN SiY ASETI 
Roma, 11 (Ö.R) - Kabinede 

yapılan değişikliklerden sonra 
salahiyettar mahafilde bu te

beddüllerin ltalyanın siyasi te
mayüllerinde bir değişiklik 
demek olduğunu ısrar ile 

kaydetmektedirler. Habeş işin
denberi ltalya Avrupa me
selelerinden elini çekmiştir. 

Şimdi bu işlere tekrar dönmek 
üzere bulunuyor. Tabii yeni 
açılacak safhada bunun mes'u
liyetini yeni bakanlar ekibi 
deruhte edecektir. Ancak ltal
yanın siyasetine vereceği isti
kamet hala kararsız bulunmak
tadır. Bu, Milletler cemiyeti.ıde 
zecri tetbirler meselesine verı

lecek karara bağlıdır. 
Diğer cihetten şurası kay

dediliyor ki faşist ltalyada hü
kümet işlerinde ilham daima 
hükümet başkanından gelir ve 
kabine erkanı oaun iradesinin 
tatbik memurlarından ibarettir. 

aldığı fermanla üçüncü vergiyi 
topladıklarını, köydeki insanla
ra olmadık işkenceyi yaptıkla
rını, köylünün kan ağlayıp, aç
lıktan karınları çöktüğünü, her 
evde gizli gizli yaslar tutuldu
ğunu, ırzların, namusların oyun
cak olduğunu sayıp, döküverir
ken, yerimde bir zıplamış, hay
kırmıştım. 

Bunu derken Haydaroğlu 
ayağa kalkmıştı : 

- Anam korktu. 
Ben sordum: 
- Buradalısr mı, dedim. 
Gözlerime afal afal bakıp: 
- Burdalar oğlum! emme, 

sakın birşey yapayım deme, 
hainler, cavur gibi, hepsi çiğ 
silah... Dedi. 

- Ana onlar nerde yatıyor
lar şimdi ! Dedim. 

Zarla, zorla anamı söylettim: 
- Bizim köyün Hüsmen ağası 

vardır hani ya! 
Kırklık: 
- El Şu deli doluyu söyli

yorsun. 
- Hal Onun evinde zıbarı-

Yine muvaffak olamadılar 

ıEski başbakan da Belçi
ka kabinesini kuramadı 

Rrükse/ıJm bıt u ,;ıi.'JIÜ> 

Br-ksel, 11 (Ö.R) - Van mekte tamamöyle serbest bıra-
Zee!andın milli birlik kabine- kılma sıııı istemiştir 

sini teşkile muvaffak o'acağı Brüksel, 11 (Ö.Rl - Tah-
tahmin ediliyor. En nazik me- minlcr ve umumi intizar hila-
sele bakanlıkların partiler ara- fına olarak Van Zeeland veni 

sında tevzii işidir. Sosyalist 
lideri Vanderveld:n dış iş

leri bakanlığını istediği bildi
riliyor. Halbuki Van Zeeland 
bu bakanlığı bizzat idare et

mek niyetindedir. Sosyalist 

başkanına başbakanlık vekil
liğini ve iş bakanlığını teklif 

etmiştir. Van Zeeland kab.ne
sıne alacağı arkadaşları seç-

kabineyi teşkile muvaffak ola
mamıştır. Dün akşam son mü
zakerelerde bulunduktan sonra 
müstafı başbakan bugün 
saat 13,20 da saraya gitmiı 
ve kralla bir saat görüşerek 
saraydan çıkarken kabineyi 
teşkildeıı vaz geçmediğini bil
dirmiştir.Kral Leopold buhranın 
halli için yeniden müzakerele· 
rine başlamıştır. 

Dr. Şaht Belgrada gidiyor 

Almanlar Balkan memle
ketlerine askeri malzeme 
'satmak niyetinde imişler 

Berlin, 11 (Ô.R) - Ekonomi 
bakanı ve Rayşbank direktörü 
doktor Scbacbt cenubu şarki 
Avrupada bir seyahat için Ber
linden hareket etmiştir. llkön

ce Belgrada gitmek niyetinde

dir. Perşembe günü bu şehre 

vasıl olacaktır. Bundan son
ra Atinaya, oradan da Sof

yaya gidecek ve Alman
yaya dönerken Budapeştede 

tevakkuf edecektir. Bu seya

hatte büyük Alman sanayiini 

temsil f'den bir delegasyon 
ekonomi bakanının öncüsü .,(. 

ziyaretinin gayesi Yuogoslavya 

ile Almanya arasında yapılan 
yeni klering itilafının ve ge-

çenlerde Berlinde yogoslavya 
bankası müdür muavininin yap· 

mış oldugu müzakerelerin itti· 
hazını zaruri kıldığı hususi 

tedbirler hakkında bir karaı 

almak olduğu be)'an edilme· 
tedir. 

270,000 
Grevci var 
Paris, 11 ( Ö.R ) - Halen 

muştur. Bu sanayiciler Yugos- muhtelif müesseselerde grev 

lavyadan mühim siparişler ala- halinde olan işçilerın sayısı 

caklardır. Alman Krupp fahri- 270 bindir. Paris mıntakasında 
kalarının Balkan memleketlerine maden işçilerinin atelyelerde ve 

askeri malzeme satmak niyetin- yapı işçilerinin tezgahlarda 
de olduğu bildiriliyor. tekrar İşe başlamasının yakın 

Belgrad, 11 (Ô.R) - Resmi olduğu ümit ediliyor. Şu tak-

bir tebliğde bugün buraya dirde grev flien bitmiş ola 
gelmesi beklenilen Dr. Şaht'ı~_caktır. 

yorlarmış ... Hüsmen ağaya yap
madıkları kalmamış, Daha fazla 
d"nleyemedim, bir bağırdım, bir 
silkindim, köyün yolundan deli
ce koşarak, Hüsmen ağanın 
damına vardım. 

Köpekler havlamağa başla
dı, dinlermisin sen onları? .. 
Deptim, develik kapıyı, girdim 
içeri ... Üstüme saldıran köpek
leri saldırmayla biçtikten sonra 
daldım yukarı ... 

Hepsi merakla dinliyorlardı: 
- Daldım yukarı .. Hüsmen 

aii"a ak sakalıyla merdivenin 
başında karşıma dikildi .. 

- Ne geldin yiğit dedi, 
soı' ra da beni tanıdı, ahi Hay-
darın oğlu, aman git, gelme .. . 
Canımız, malımız tehlükede .. . 
içeri girme dedi. 

Hüsmen ağanın elini öperek: 
Burada lstanbul valisinin 
adamları varmış, onlara vergi 
vermeğe geldim koynumda 
dehşetli akçalar var dedim. 

Koku almış sıçanlar gibi 
gürültü ile çoktan uyanan ls
tanbul kavukluları arkadan: 

- Salıver, salıver, getirsin, 
bakalım şu akçalan diye ses· 
lendiler .. 

Ulan! uykusuz:, şarap yok 
mu, getir bir kadehi hal Onlar 
seslenince Hüsmen ağayı sağı
ma çektim. Baktım ki altı tane 
eli hançerli, gözünden uykusu 
akan, bağrı açık lstanbul ye· 
zitlerini gördüm .. Sokuldum .. 

Uykusuzun elinden bir dohı 
şarabı çeken Haydar oğlu, ağ
zını elinin tersile silip yine eski 
heyecanıyle anlatmağa koyuldu. 

- Karşımda onları görünce 
tepem attı, zaten palam sol 
elimde ve arkamda idi, bir gi
riştim. bir hopladım .. Alın! size 
kantar kantar akçeler .. Götü• 
remeden gidin cehenneme 1 • 
diye hepsini doğrayıverdim, 

serdim, Hüsmen ağanın hana) 
gedeğine .. 

. . . . . . . 
Haydar oğlu gözleri çanağın· 

dan çıkmış, lafı bitirdikten sonrı 
bir durdu, kızanlarına baktı, 

- Soıııı \'ar -



Sahife s YENi ASIR 

RUZVEL T'İN İKTİSAT TECRÜBESİ 

Amerjka cumhur reisi işsize iş 
vermek için harp malzenıesi yapan 

fabrikaları himayesine aldı 
• • • Onu yıne Cumhur re ısı yapacaklar 

Nevr01k 
La Tribune des Nations ga

zetesinde Pierre Dominique ya
zıyor: 

B. Ruzvelt'in seçim müddeti 
sona ermekten pek uzak de
ğildir. Tekrar Cumur reisHğine 
gelecek midir? Bu pek muh
temeldir, bu itibarla şahsi istik
bali emniyette görünmektedir. 
Düşünce ve planlarına gelince 
hu, ayrı bir iştir.Birleşik Devlet 
!erde bugün buhran ve kalkın
ma meselelerinin ne şekil anet
tiğini gözden geçirelim. Bu, 
bize masraflar ve işsizlik hak
kında bir kaç söz söylemek 
imkanını verecektir. Esasen 
aiyetimiz ancak, Amerikan tec
rübesinin safhalarından bazıla
rını aydınlatmaya imkan vere
cek bazı izahlar yapmaktır. 

KALKINMA 

olamıyacağımız kadar bol para 
bulmuştur. Amerikan bütçesinin 
1931 de 60 milyar frank iken 
1936 da 114 milyardan fazla 
olacağını göz önüne getirin. 

)aşmadır ki, sanılabileceği gibi 
sadece dış tehlikelerin artması 
neticesi değildir. Mevzuubahis 
olan, devletin, kabil olduğu 
kadar fazla inşa etmek ve en-

işlerde bir kalkınma olduğu Cıımlııır reisi R.uzvelt 
ıtiraz götürmez bir hakikattır. Borç, iki yıl içinde, 150 milyar düstriyi çalıştırmak üzere dev-
Buna delalet eden bir çok fazlalaşmıştır. Vergiler 45 mil- Jetin müşteri olduğu askeri 
alametler ve bu arada otom o- yar art~ı~tır · Buna rağmen, sahada kabil olduğu kadar 

cumur reısı bu sene, borç almak f 1 h k 
bil endüstrisinin inkişafı var- suretiyle kapatmak niyetinde aza par~ arcama · 
dır. Diğer bir iyi alamet te, olduğu 35 milyarlık bir açık karşı- OWSEND PLANI 
patronlarla işçileri karşılaştıran sında bulunmaktadır. Hepsi bundan ibaret de~il-
ihtilAfların şiddetlenmesidir. Bu Bu masraflar için demagojik dir. işsizler meselesi ortadadır 

__________ ..,......,....,,,.....,,.,,... _ _,...-...-----,,..... ve işsizlere yardım e.tmek la-

Nevyork'tan bir goıuniiş 

ihtilaflar, hiç bir zaman refah ı masraflar denilmiştir. Fak at bu 
devirlerinde olduğu kadar şid- masrafları 1936 da daraltmıya 
det kesbetmezler. imkan yoktur, bu takdirde se-

Demokratlar, bütün bunlar- çimlerde zararlı çıkmak ihtimali 
dan, Ruzvelt'in muvaffak oldu- vardır. Olsa alsa 1937 de biraz 
ğu neticesini çıkarıyorlar: Cu- azaltılabilir, fakat buna yanaşı-
muriyetçiler ise, yüksek divanın lacak mıdır? Bu da pek muh-
Ruzvelt'i planını takibinden temel görülmüyor ve Amerika, 

Almanyanın sistemine girmiş 
menettiği için işlerde kalkınma gibidir. Bu ıistem şöyle ifade 
husule geldiğini iddia etmek- edilebilir. Fazla para tedavü-
tedirler. Demokratların bu )ünün işlerde kalkınmıya yar-
kalkınmanın ehemmiyeti11i mü- dım edeceği ümidiyle para te-
balağa etmeğe ve cumuriyetçi davülilnü artırmak için fazla 
!erin de küçültmeye çalıştıkla- para harcamak. 
rını söylemek lüzumsuzdur. ASKERi MASRAFLAR 

Her halde şurası muhak
kaktır ki işsizlik artmakta
dır. Nisan ayı zarfında iş
sizlerin sayısı 1.200.000 kişi 
fazlalaştı ve bugün birleşik dev· 
Jetlerde on üç milyon işsiz var
dır. 

MASRAF F AZLALIGI 
Bununla beraber, cumur reisi 

Ruzvelt masraflar hususunda 
hiç te hasis davranmamıştır. 

O, harekete geçmek için, yalnız 
hududsuz bir otoriteden fayda
lanmakla kalmamış, tecrübe üç 
senedenberi devam ettiğine 
göre yalnız bol vakit bulmamış, 
a) ni zamaada elinin altında 

bizim Avrupada bir fikir sahibi 

Böylelikle - gene Alman-
yada olduğu gibi-büyük işlerin, 
ekserisi lüzumsuz olan büyük 
işlerin sayısını artırmak, lüks iş· 
!erle uğraşmak ve milli müdafaa 
için endüstriye muazzam sipa
rişler verm1:k mecburiyetinde 
kalınır. Birkaç rakam bunu 
isbat eder: 

1934 büdcesinde: 
Harb 234.329.151 dolar 
Bahriye 267.029.220 .. 

1935 büdcesinde: 
Harb 328.939.400 .. 
Bahriye 492.213.456 .. 

1936 büdcesinde: 
Harb • 364.532.325 ,. 
Bahriye 639.329.818 ,, 

Bu dikkata değer bir fazla-

zımdır. Eski savaşçılar mesele
si de oldukça vahimdir. Fakat 
işte bir de ihtiyarlar meselesi 
ortaya çıkıyor. Uzun zaman 
Amerikalılar genç bir milletti
ler. 1901 de 60 yaşından yu
kan 3 milyon Amerikalı vardı. 
Bugün 7,5 milyon vardır. Ve 
son senenin hıziyle nüfus artışı 
devam ederse 1960 ta 15 mil
yon olacaktır. Federal devlet 
şimdiden ihtiyarlarla meşgul ol
makta ve 70 yaşını geçmiş her 
Amerikalıya ayda on beş dolar 
yani 225 frank maaş bağla
mak istemektedir . Fakat 
doktor Tawsendin idaresinde 
teşekkül etmiş olan on mil
yon azalı ve 25 milyon kişinin 
reyine hükmedebilecek bir bir
lik, seçimlerde büyük bir rol 
oynamak mevkiinde bulunmak
tadır. Bu birlik 60 yaşından 
yukarı her ihtiyara 200 dolar 
maaş verilmesini müdafaa et
mektedir. Bu istek gerçekle
şirse, bu maaşları ödemek için 
harcanacak paralar fantastik 
bir yeküaa varacak ve 20 ila 
24 milyar dolar icap edecektir. 
Richard L.Neubergiern kaydet
tiği gibi 934 de elli milyar dolar 
olan bir milli bütçe üzerinden 
sekiz veya dokuz milyon ihti
yara yirmi milyar dolar öden
mesi memleketin gelirinin yüzde 
kırkını nüfusun yüzde yedi
sine dağıtmak demek olurdu. 

Geri kalan nüfusun yüz
de 97 ıi bütün gelirin ancak 
yüzde 60 ını alacaklardır. 

Bununla beraber, ne kadar 
demagojik olursa olsun teşeb
büs muvaffak olabilir. Bu hare
ketin seçimlerde büyük bir rol 
oynayacağı ve en az 100 meb
us çıkaracağı söylenmektedir. 

NETiCE: 
Bütün bunların nefr.:esi: B. 

Ruzvelt geniş bir dirije eko
nomi teşebbüsüne girişmiştir. 

B. Ruzvelt'in kendiliğinden 
kaldıramıyacağı kanunları yük
sek divan ilga etmemiş olsaydı 
bu tacrübe belki akamete uğ
rayacaktı. Yüksek divan, bun
ları ilga etmekle, muhalefeti 
başlıca hücum vasıtasından 
mahrum etmiştir. 

Cumuriyetçiler için New De
al'in bütününe karşı taarruza 
geçmek mümkündü. Fakat on
lar şimdi, bugün mer'iyette 

Iran çok çalışyor 
Trans lraniyen demiryolu hattı 

yıl başarılmış olacak gelecek 
Şimdiye kadar ikmal 

açılarak 
700 edilen 

işlem eğe 
kilometrelik 

başladı 
hat 

Tahran (Hususi muhabirimiz
den) - Şehinşahın şefliği al
tında her gün bir az daha iler
liyen ve kuvvetli hamleler 
yapan Iran, şimdi de demiryol
ları işine el atmıştır. Şehin,ah 
demiryolu siyasetine ehemmiyet 
vererek hem memleketin ikti
saden inkişafını temin etmekte, 
hem de memleketi müdafaa 
bakımından hazırlamaktadır. 

Iran halkı, Şehinşahın göster
diği her işarete büyük bir 
hüsnüniyetle sarılarak başar
maktadır. 

Hazer deniziyle Iran körfe
zini birbirine bağlıyacak olan 
Trans Iraniyen demiryolu hattı !taıı Şalıı, yenı denıiryo/11 luıttım le/fiş ı ıli)'or 

hükümet merkezi olan Tah- lik hat tamamlanmış ve mera- 1 hat Tahrana ulaşacak ve ondan 
randan geçecektir. Şimdi bütün simle işlemiye açılmıştır. Azer- iki sene sonra da hat tamamla 
faaliyet bu iş üzerinde teksif baycandaki Colga - Tebriz narak Trans Iraniyen bitecektir 
edilmiştir. hattiyle birlikte hali hazırda Şimalde inşa edilmekte olan 

Bu demiryolu hattının in•a- Iranda işliyen demiryollarının 85 tonelin tulleri 24314 metre, 
sına bundan bir müddet l>nce mecmuu 700 kilometreye var- Cenubtaki 100 tonelin tülü 30 
şimalde Bendersah limanından, mıştır. bin metre, Azerbaycan'da ya· 
cenupta da Bender Şapur Ji- Mütevazi bir çalışma ile ba- pılan bir tonelin tülü 106.5 
mamadan başlanmıştır.Şahinşah şarılan bu büyük işler, Iranın metredir ki, umumi uzunluk 
daha o zaman bu büyük ba- çok yakın zamanlarda başara- 5422.5 metredir. 
yındırlık işine hükümetin büyük cağı daha büyük işlerin de bir Şimalde 29, Cenubta 59, 
bir hahişle sarılacağını söyle- başlangıcıdır. Demiryolu faali- Azerbaycan'da da 12 istasyon 
mek suretiyle hükümetin nazar yeti şu dakikada büyük bir vardır. lşliyen demiryollarının 
noktasını açmış bulunuyordu azimle devam etmektedir. Hü- uzunluğu şimal hattında 192 

Filvaki çok kısa bir zaman kümetin bu işe hasrettiği tah- kilometre, cenubta 307 kilo· 
içinde şimalde 192 kilometre sisat her fırsatta artmaktadır. metre, Azerbaycanda 201 kilo· 
ve cenupta da 307 kilometre• Bir yıl sonra şimalden uzanan metredir ki, yekünu 700 kilo· 
••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• metredir. 

ltalyan boksörü Karnera Iran'daki bu ilerleme bütün 
dünyada sevinilecek akisler 

Magv lup oldugv undan do- yapmıya başlamıştır. 
Mısırda tütün 

layı bokstan vazgeçecek resmi arttı 
Kahire 11 (A.A) - Bütçe 

açığından dolayı hükümet çay 
ve tütünün gümrük resmini kilo 
başına on Mısır kuruşu arttır· 
mağa karar vermiştir. 

saniyelerinde nakavt olmuştu. 
Kendisile hastanede görüşen 
bir gazeteciye Kamera düşün
celerini şöyle anlatmıştır: 

- Bu hadise hayatımda ba
şıma ilk defa geliyor. Levoy
dan ilk yumruğu yer yemez 
yere yuvarlandım. Her ne ka
dar kalkmağa uğraşdımsa mu
vaffak olamadım. Halk korka
rak kaçmak için yuvarlandı

ğımı zannederek galiba alay 
ediyordu. 

Halbuki görüyorsunuz dok
torlar hastanede asgari Uç ay 
yatmam lazımgeldiğini söylü
yorlar. Bundan sonra maç yap
mamağa tövbe ettim. Dayak 
atmak ve yemek çok zor.. Bu 
mesle~i terkedeceğim. Zaten 
şimdiye kadar 200 bin lngiliz 
lirası kazandım. ,. 
Kameranın hastanedeki vaz

iyeti çok fena idi. Gözleri şa-
Ptımo Kamera şılaşmış ağzı yüzü yırtık içinde 

Bir zamanlar dedikodusu yatağında güçlükle kımıldana 
dünyayı tutan ltalyan boksörü biliyordu. 
Kamera geçen hafta çarşamba Pek kısa bir zamanda par-
günü Nevyorkta "Levoy Hay- !ayan karnera böylece unutulu· 
nes,. le yaptığı bir maçın ilk yor demektir. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kalınış tek tük kanunlarla - ki yüllerine daha fazla kuvvet ve-
bunlar hakikaten memleket için receği ve sosyal ihtilafların ar-
faydalı olmuştur - hücum ede- tacağı ve Amerika dış politi-
mezler. Böylece, cumuriye.tçiler, kasının daha canlanaceğı kuv-
sağlam bir temelden mahrum- vetle tahmin edilebilir. 
durlar. Şu halde Ruzvelt, oyunu Tabiidir ki bütün bunlar fara-
kazanacaktır. Fakat Tovsend 
planının ilk alameti olduğu 

müthiş bir demagoji kasırgası 
içinde kalacaktır. Geri döne
miyeceği bir masraf cereyanına 
kapılacaktır. Borçlar artacak, 
vergiler artacak veya hiç ol
mazsa azalmıyacaktır. Ve böy
lelikle birleşik devletler git 
gide daha fazla silahlanacak, 
git gide bir Amerika Alman
yı<sı manzarasını alacaktır. Bü
tün bunların merkezile,me tema-

ziyelerdir. Bununla beraber, şim
diden hadiselerin aldığı cere
yan göz önünde tutulunca bu 
faraziyelerin inanılır şeyler ol
duğu meydandadır.Uzun zaman, 
B. Ruzvelt tecrübesinin Avru
pa tecrübelerinden çok farklı 
olduğu sanıldı. Muhtemeldir ki 
bu da aynı fasileye mensub 
olsun. Gerçi, hususi bir karak
teri vardır, fakat ergeç, Avru
pa tecrübelerinin vardığı eko
nom~k vaziyete varacaktır. 

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

Müzayede ile fev .. 
kalade satış 

14 Haziran pazar günü sa· 
bahleyin saat 10 da Alsancak 
Mesudiye caddesi Gayret so• 
kağında 10 numaralı hanede 
maruf iki aileye ait fevkalade 
zarif mobilyeleri müzayede su· 
retiyle satılacaktır. 

Satılacak mobilyeler meyıı· 
nında fevkalade lüks moderıı 
iki kanatlı kristal camlı şifon' 
yeralı dolap ve 3 aynalı tuvıı' 
Jeti iki komodinosu iki aded 
karyolası, dokuz parça kadifeU 
salon kanepe takımı, ayııalı 
saybur, kare açılır yemek ıııa: 
sası ve altı aded iskemleşh 
tek kapılı aynalı dolap, iki kİ' 
şilik direksiz nikel karyola ııı•: 
somya, Edison markalı sa1° 
gramofon ve birçok plaklıı~; 
misafir odası için kadifeli b• 
kanepe iki koltuk, Amerikj: 
duvar saatı, yeni bir bal ~ 
Gebr Döhmert markalı Alıllje 
piyano ve taburesi, perakell , 
Avrupa sandalyaları, yağlı b0!,, 

b 1 d d 
• eJıpı 

ta !olar, i ci a e şemsıY .,. 
sehpalar, fevkalade lüks k~~' 
tal işlemdi duvar aynası, ~er 
şemine aynası, Türkçe A cJe• 
yazımakinesi yeni bir bal bit 
çocuk arabası, komodinolarj rıı 
çok porselen tabak takııll ~~i 
Etejer, hasır bir kanepe ııe' 
koltuk, kitara, fotoğraf ına ıet• 
mesi, halı, kilim ve seccade bil' 
vesaire birçok mobilyeler .~tı 
müzayede satılacaktır. fır• 
kaçırmayınız. ıı 

Fırsat artırma salo~o56 
Aziz Şınık telefon os61 
( s. 6 ) 1-3 (l 



. - - - -

•2 Haziran taee YENi ASIR Sahife ,. 
a .. • 

... ---- .. 

PARDAYANLAR ~, f, Doktor 
., Sabiha 

Her fiata satış 
Azimet dolayisile acele 

müzayede ile sahş ·-----.. ~ ~ '9. ........................ ~~~~~ .. wıt .,.. r 
YAZAN: Mışeı zevako ~ Süleyman Önümüzdeki pazar günü ya• 

ni haziranın on dürdüncü günn 
sabahleyin alafranga saat on 
buçukta Karşıyakada Fahret
tinpaşa caddesinde Osmanıa· 
dede Reşadiye karakolu kar
şısında Reşadiye sokağında 
5 numarada madam Epstayma 
ait bilcümle meypl lüks mobi
leleri bilmüzayede satılacakbr. 

-164-
- Öyle ise, bakalım borcum 

o~kadardır? 
- Borcunuz .•• 
Pansiyoncu söz.ün alt tarafı· 

oı söyJemeğe vakıt bulmadan 
ihtiyar kurt birdenbire bağırdı : 

- Ah 1 Sefil ruhlu alçak 1 
Yapbğının cez.asmı ziyadesile 
çekeceksin ! 

Landerinin ağzı açık kalarak 
alık alık bakarken Pardayan 
oturduğu masayı itti, hemen 
dışarı fırladı. Bir kaç saniye 
zarfında gözönünden kayboldu. 
Bundan müteessir olan pansi
yon sahibi: 

- Bu defada paralan ala
madık. 

de bir kaç gün daha kalmağa " 

f mecbur oldum. Her ikimizin de ~ Çocuk hastalıkları 
artık ümidi kalmadı. ~ mÜtehaSSISl N 

ihtiyar kurd, yumruğiyle ma- ~ 
saya vurarak bir takım küfürler ~ Pazardan maada her gün 

b ld " ~ öğleden sonra 3 - 6 ya ka- N 
savurdu. Bu a en şaşıran şo- ~ dar ikinci Beyler sokak 81 
valye : ~ numnrah muayenehanede ka

- Ne oluyorsunuz ? Babacı- ~ bul eder. 

ğım! •-••ti'fft.MM~·ı Dedi. Babası : 

= ~:~;mı 1111 
DOKTOR •ı 

Lüks maun koltuk takımı, 
lüks kabine, lüks tek kanatlı 
aynalı dolaplar, lüks ınaun 
saybor, 1 kanape hasırlı, 9 
hazeran sandalye, 1 şemsiyelik, - Mahbus kadmlar1n nerede H 1 ı ( 

olduklarını! Yabud bunu öğ- u UA Si rel renmek çaresini ki her ikisi de 
bir yola çıkar. 

Şövalye sapsarı kesildi : 
- Babacığım, beni öldüre

cek yanlış bir haber vermek
ten sakınımı! 

- Sana buldum diyorum. 
Böyle titriyecek ne var? Evet, 
küçük Luizi sevdiğini unuttum. 
Senin gibi bir adamın böyle 
bir şeye kapılacağmı ummaz-

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

Pazardan mada her gün 
üçten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde bastalannı 

despenç, büyük kanape, maun 
karyo!a iki kişilik, 1 geniş kol· 

, 
tuk, 2 etajer, tandur, muhtelif 
dolaplar, muhtelif masalar, 

I lüks karderoba maa tuvalet,kü
çük tuvalet, 2 lavaman mer-

ı merile, yağlı boya levhalar, 
mutbab takımlan, yer muşam
baları, siyah karyola, sahncak
lık, gramofon, halı ve secca

• 

ALAŞEHiR 

Alaşehir istasyonuna on dakika mesafede olan ve 
şehrin içi sayılan bulunduğu mevkiin hava ve manzara 

itibarile olan hususiyeti şayana kayıttır. 
Sıbhatını korumak istiyeoler her halde ALAŞEHiR 

SARIKIZ 
tfıcalarından ve suyundan istifade ctmcJidirler 

Fiyatlar ayet ehvendir. l -10 (1088) 

Diye hayıflanıyordu. 
Paradayao Deviniyerin önün

den geçen Vjkont Dupermonu 
görmüş Mareşal ile kavgasını 
bundan bildiği için herifi öl
dürmek üzere arkasından koş
muştu. 

Vikont Daspermonun yarası 
olduğu için Mareşal ile beraber 
gidememiş, Pariste kalmıştı. 
Acele acele gidiyordu. 

dım, bana çok garib geliyor 
amma ... Ne yapalım ... Biri bir 
defa e 1 e geçirince bu lnzla ev
len.. Ben şimdiden sana mü
saade ettim. 

kabul eder. ( 3436 ) 

-;zmir birinci icra memurlu· 1 
ğundan : Dosya No.34-2039 

deler ve sair birçok lüks mo .. 
bileler bilmüıayede sablacakbr. 

Satış peşindir. 
Btiyük Kardiçalı lbrahim bey 
hanında Emniyet müzayede 

Pardayan bunun, sapmış ol
duğu sokağ1n köşesine geldiği 
zaman düsmanını görememişti. 
ihtiyar boşu boşuna etrafı ara
dı. Bulamayınca küfürler sa
vura savura Monmoransinin ko
nağına gitti: 

- Şövalyeye bir şey olma
mıştır! Bu Monmoransiler fena 
bir aitedir. Mareşal Damovil 
bunlardan değil mi? Aceba 
F ransova kardeşinden eyi 
11ıidir? 

- Dr.vam edeak -
llım~----1 ............ 

Göz ffetimi 
MITATOREL 
.. Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
T elcfon: 3434 

(229) 

Meliha Muzafferin Abdur
rahman Nafiz Mustafarlan ödllnç 
aldığı paraya mukabil birinci 
sıra ve derecede ipotek ettiği 

lzmir Göztepe Halid Ziyabey 
sokağında 12 vergi numarala 
ve 10 numara tajh \1e sicil 
kaydına göre sağı lpsoleplo 
hanesi, solu yapıcı Manol men
zilleıi, arkası Gelemati ve 

Paskal ve önü yol ile çevrili ve 
kapıdan girilince mermerli bir 

salon, solda iki oda, ittisalinde 
.kinci katın merdiveni ve ba-

d ~iye d6tlinüyordu. Usta Lan-
erıye vereceği parayı unut· 

muştu. ihtiyar Pardayan doğ· 
r~ca Monmoransinin konağına 
gıtti. Oğlunu orada bularak 
heyecanla birbirlerine sanldılar. 

m••w1111-----~-
Doktor operatör 

dehu ispenç, karşıda bir oda 
ve salon ve halaya giden med-

ilk heyecanın durulmasını 
müteakip, şövalye: 

- Size ne oldu babacığım? 
diye sordu. 

Ce 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
- Bunu sana anlatacağım. 

Pek uzaktan geliyorum. Fakat 
sevgili yavrum sana ne oldu? 

- Bana mı? Hiç bir şey ol
madı. 

Paı.ardan maada hergün öğ
leden sonra saat 3 den al-

- YüıUnüz perhiz tutan bir 
papas gibi sapsan, pek keder
lisiniz. •. 

bya kadar hastalannı ikinci 

Beyler sokak Şerbetci karşı

sında 81 oumaradakabuJ eder. 

Telefon muayenehane 3315 
Telefon evi 3203 

- Siz nasılsınız? Uk evvel, w 

siz başınıza galenleri anlatınız, • 
sonra da ben söyleyeyim. 

İhtiyar Pardayan yalvarmağa 
meydan bırakmaksızın başın
dan geçenleri noktası nokta
sına anlattı. 

Doktor 

Şövalye gülerek: 
- Demek ki, Jil ile Jillo 

şimdi sizin yerinizde bulunuyor 
değil mi? 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken miitehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik Tedeavileri 

- Aramızda bir fark var : YürUyemiyen ve bilhassa 
Ben, senin söylediğin pastır· RAŞJTJK çocuklara Ultra -

• • 

rnaları yedim. Onlar ise bu Viole tatbık ve Rontken · 
ı>estırmalann kemiklerini yiye· ile KEL tedavileri yapılır. 
cekJer. ikinci Beyler sokak fınn 

- Fakat bunları kurtarmak karşısı No. 25 
lazım. Telefon: 2542 

- Deli mi oldun? Jili kur· H 3. (182) • 
tarnıak ha ! Herifi kurtaralım ., _________ •?llil 

lzmlr Sfcilll Ticaret 
da hemen koşarak herşeyi memurluğundan : 
Damovile anlatsın öyle mi? Mehmed Nuri oğlu Nec;ati 
Mahvolmak mı istiyorsun? Da- Börekçi oğlu ticaret unvanile 
movil beni ölmüş biliyor. Bu bmirde Mimar Kemalettin cad-
böyle gitsin bakalım. desinde 11 - 13 numarada ti-
Şövalye gülmekten kendini caret ve komisyonculuk yapan 

alanıad;, ihtiyar Pardayan da : Mehmed Nuri oğlu Necati Bö-
- Şimdi sıra sana geldi. rekçi oğlunun işbu ticaret un· 

Şövalye anlat bakalım. vana Ticaret kanunu hükümle-
- Babacığım beni düşün- rine göre sicilin 1658 numara-

dur~n şeyi bilirsiniz... sına kayıt ve tescil edildiği 
- Evet, şu iki kadm değil ilan olunur. 1603 (1090) 

rni? Bunlar hala bulunmadı-
lar rnı? 

- Hayır gerek marşal <lö 

hal ve arkada hala ve medba
lin ittisalinde mutbab ve üst 

kata çıkılırken iki oda ve bun· 
larıq ittinliodo yan tarafta 
yine bir oda, arka tarafta ke
za bir oda ve cepheye naZl"..r 
balkon ve bahçeye açılır bit 
kapısı bulunan dört bin beş 
yüz lira kıymeti muhammeneli 
işbu gayri menkul 16 Temmuz 
936 tarihine müsadif perşembe 
günü saat on birde açık artır
ma suretiyle sahhğa çıkarıla
cakhr. Bu artırmada satış be· 
deli muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulursa en 
çok arbran talihlisine, bul
madığı takdirde en çok ar
hramn teahhfidü baki kal
mak şartiyle satış on beş gün 
daha uzatılarak ikinci artırması 
1 Ağustos 936 tarihine musa· 
dif Cumartesi günü saat on 
birde yapılacaktır. Bu arttır· 
mada dahi ipotekli gayri men· 
kul muhammen kıymetin yllzde 
yetmiş beşini bulmadığı takdir
de en çok artıran isteklisioe 
ihale olunacaktır. işbu gayri 
menkul üzerinde her hangi bir 

• şekilde hak taledinde buluaan· 
lar ellerinde resmi vesaiki ile 
birlikte yirmi gün zarfında bi
rinci icraya müracaatları lazım· 
dır. Aksi halde hakları tapu 
sicilince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. Şart
name 26-6-36 tarihinden itiba· 
ren her kese açık bulundurula
caktır. Müşterinin ayrıca yüzde 
yedi buçuk nisbetinde teminat 
akçed veya banka itibar mek· 
tubunu hamil bulunmaları la· 
zımdır. Yüzde iki buçuk delli
Jiye mtişteı·iye aittir. fstekli!erin 
birinci icra dairesinin 934·2039 
dosyasına ve icra münadisine 
müracaatları ilan olunur. 

~597 (1095) 

salonu mUdüriyoeti 
1 - 3 (1085) 

• Paris fakültesinden diplomalı 

oı, tablplarl 

Muzaffer Eroğul 
Keınal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sala 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

Dosya No. 1935/6105. 
lzmir birinci icra memurlu

ğundan: 
Abdurrahman Nafizin Atiye 

ve Mirza Mehmetten alacağı 
olan üç yüz elli liranın temini 
tahsili için jpotekli bulunan 
Karşıyaka Donanmacı mahal
lesi Fevziye sokağında eski 3, 
yeni 5 No. ile mürakkam 
kargir, demir ve sürme kapılı 
ayrıca camekanlı boş dükkAn 
sekiz ylb; lira kıymeti muham· 
mene ile 17 temmuz 1936 per
şembe günü saat on birde açık 
arttırma suretile satılığa çıka
rılacaktır. Bu artbrmada sabf 
bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş betini bulursa 
en çok arttıran taliplisine ihale 
olunacaktır. Bu arttırmada sa· 
tış bedeJi muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulma· 
dığı takdirde en çok arttıranın 
teahhlidü baki kalmak şartile 
satış on beş gün daha uzah· 
l~rak ikinci arttırması 1 ağus
tos 1936 cumartesi günU saat 
on birde yapılacaktır. Bu art· 
tırmada dahi ipotekli gayri 
menkul muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde 2280 numaralı kanun 
mucibince tecil olunacaktır. 

işbu gayri menkul üzerinde 
her hangi bir şekilde hak ta
lebinde bulunanlar ellerinde 
resmi vesaikle birlikte yirmi 
gün 1.arfuıda birinci icrava mü
racaatlan lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicilince malum 
olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalırlar. Şartname 26·6-936 ta
rihinden itibaren herkese açık 
bulundurulacakbr. Mnşterinin 
ayrıca yUzde yedi buçuk nis-
betinde teminat akçası veya 
banka itibar mektubunu bimil 
bulunmaları JAzımdır. Yüzde iki 
buçuk delliliye müşteriye aittir. 
lstekJilerin b;rinci icra dairesi
nin 935/6105 dosyasına icra 
münadisine müracaatları ilan 
olunur. 1598 (1096) 

Daimon cep vantilatörleri 

En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille 
bir saatta bir kuruşluk sarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram 
olup zarif bir kap içindedir. Bayanlar et çantasında baylar 

cebinde taşır. Herkesin yanında bulunması 
lazım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : lımirde Suluhan civarmda No. 28·9 Ödemişli 
Hüseyin Hilsnil ticarethanesi 

~•mm::~~~~~,~~~~~E'Wlllmm---.n 

RADYOLfN diş macunları
nın en fennisidir. Dişleri 

inci gibi yapar, diş etle
rini muhafaza eder. 

...W.7.7.7-21U'..D'J..7ZZ7.ICJ"'~ 

Ml.nol yara, yanık, çıban 
ekzama, saç ara-

sında kabuklar için bire bir 
deri merhemidir. 

rz7~/.ZT".L7J:ZTL7.7.7J::JC 

P t• J f Boğaz ağ-
aS 1 O r rıları ve 

neıle öksürükleri i~in ağııda 
eritilerek yutulur pastillerdir. 

Bunları siz de evinizde bu-
lundurunuz. Cu. Sa. a. 

Aydın Asliye MahkerıJesioden: 
Aydın- Cuma mahallesinde 

oturan Karacasuf u Mehmed 
kızı Sıdıkanm, kocası Aydında 
oturmakta iken tagayylip ede· 
rek ikametgahı meçhul kalan 
hacı oğlu Mehmed aleyhine 
açtığı boşanma davasının va· 
pıJan muhakemesi sonunda : 
MUddeiaJeyhe iJAn suretile sulh 
teşebbUsn ve ihtarat yapıldığı 
halde mlişterek ikametgaha 
d6nmemiş ve binnetice taraf
lann boşanmasına J 1 - 9 • 1930 
tarihinde 325 numara ile karar 
varilmiş olduğundan mahkn
münaleyh Mehmed Nurinin işbu 
ilan tarihinden itibaren on beş 
gün içinde kanun yollarına te
vessül etmesi sözü geçen bo
şanma hükmünün kesbi kat'iyet 
etmiş sa) ıJacağı hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 407 
ve yüz kırk dördüncü madde· 
!erine tevf:kan ilan olunur. 

(1087) 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
ı\1 OTEHASSISl 

1 

Dr. Be~cet Uz 
Hastnlarını her gün 11 ,30 

dan saat on üçe kadar 
Beyler sokağındaki lnliniğin
de kabul eder. Telefon 3990 ,,.,. 

*41> 

Doktor 

Kemal ~atir 
SARAÇOOLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mlltchassısı 

Muayenehane· ikinci Bey· 
lcr sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü ,·apur iskelesi 
Berat apartımam No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

lzmir siciUi ticaret memur· 
luğundan: 

lzmirde Mimar Kemalettin 

caddesinde Ertemcr sokağındıa 

5 numarada manifatura tica· 

retini Palanduzzada Ibrahim 

Raşir unvanı altında yapmakta 

iken bu kerre Raşit Palanduz 

unvanını almıt olduğundan iş· 

bu yeni ticaret unvanı ticaret 
kanunu hilkiimlerine göre sici

lin 1661 numarasına kayıt ve 

tescil edildiği ilin olunur. 

1623 (1094) 

Monrnornnsi ve gerek e ben 
beyhude yere Parisi altüst 
etlik. Bir şey elde edemeyince 
nıareşaldan ayrılmak istedim. 
f' akat mareşal bırakmadı. Ben ıl '-••eaa•eu-

1 1 
VUCÜDÜNÜZE SIHHAT VE MiDENiZE IŞTIHA VEREN YEGANE 4S DERECELiK NEFiS RAKIDIR 1 

lzmir umum acentesi : Emirler çarşısı karşısında Mıbçılar HÜSEYİN BAHRi, ŞEKIP müskirat deposu. TELEFON : 325;&;.::::;";. ..... 
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En hoş meyva tuzudur. Jukıbazı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi Beyoglu - İstanbul 

lzmir Milli Emlak müdürlüğünden: 
O. No. Lira K. 
270 Karşıyaka Hengam sokağında eski 9. taj 102 No.Ju 

30 metre murabbaı arsa 
894 Tepecik Mısırlı oğlu sokağında 16 eski 18 taj ,, 

64,40 metre murabbaı arsa 
895 Karşıyak Alaybey Naldöken tramvay caddesi 71 

25 

28 98 

eski 69 taj numaralı ev 600 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 

üzere on gün müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 22 Haziran 
936 pazartesi günü saat 17 dedir. Alıcı'arın MiHi Emlak müdü-
riyetine müracaatları. 1563 (1093) 

Türkiye iş 
üzüm kurumu 

MEMUR 

ve Ziraat bankaları 
limited şirketinden: 
ARANIYOR 

Almanca ve Türkçe lisanlariyle ihracat muhabere işlerine 

bihakkın vakıf bir memur alınacağından isteklilerin talepname, 
hüviyet cüzdanı ve diğer vesikalariyle birlikte üzüm kurumu 
direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 
Aynı zamanda Fransızca veya lngilizce bilenler tercih oluna-

caktır. 12-13-14 1601 (1202) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Mevkii Cinsi Müddeti Bir senelik M. K. 

Sığacık limanı ve % 12 saydiye Bir sene 
Lira 
170 

kaza sahilJeri remi 
170 lira muhammen bedelli Sığacık limanı ve sahilleri saydiye 

rusumunun pazarhkla ihalesine karar verilmiştir. Talihlerin 
29·6-936 tarihine kadar Seferihisar Malmüdürlüğüne müraca-
atları. 1620 [1091] 

Türkiye iş ve Ziraat bankaları üzüm 
kurumu limited şirketinden: 

Nakliye ve istif 
Romanyadan getireceğimiz tahminen 20,000 yirmi bin metre~ 

mik'abı kutuluk kerestenin araba ile nakliye işiJe hammaliye ve 
istif işleri ayrı ayrı veya her ikisi birlikte eksiltmere konulmuş
tur. lstekJiJeri bu husustaki şartnameyi görmek üzere üzüm 
kurumu muamelat şefliğine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

12---13-14 1600 (1203) 

Türkiye iş ve Ziraat bankaları üzüm 
kurumu Limited şirketinden: 

Eksiltme 
Üzüm kurumunun Romanyadan getireceği tahminen 20,000 

yirmi bin metre mikabı kutuluk kerestenin gümrük muamelatının 
takib ve intacı eksiltme sureti!e ihale edileceğinden isteklilerin 
şartnameye vukuf peyda etmek ü:tere üzüm kurumu muamelat 
şefliğine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

12-13-14 1602 (1201) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi Lorcunun temini tahsili için tahsili emval ka· 

nununa göre haczedilen Hasanhoca mahallesinde Palancılar Çar
şısında kain 27 sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren 20 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Pey sürmek istiyenlerin def
terdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 

12~16~20~24 1622 [1099) 

. ' -: -

lzmlr 
Cinsi Miktar Tutarı 

kilo 

Kormül 300 420 
Asidfinik 

kristalize 250 
Siyah 

asidfinik 200 
Kükürt ıoo 
Kuton 

hidrofil 30 52,50 
Oksijen 10 6,50 
Eter sülfrik 6 9,00 

Gazbezi 6 top 69.00 
Bant (5 lik) 25 paket 15 
Bant (7 lik) 25 paket 20 
Bant (10 luk) 50 paket 55 

1070.50 
1070,50 lira bedeli muham

men yekünu 
Belediye Başhekimli~inin bir 

senelik doğum ve tebhir iş?eri 

ihtiyacı olan yukarıda cinsi ve 
miktarı ve hizalarında muham
men bedelleri yazılı 11 kalem 
ecza ve malzeme Başkatiblik

deki şartname veçhile 19/6/935 
cuma günü saat 16 da açık 
ehsiltme ile ihale edilecektir. 
iştirak etmek için 81 liralık 

muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta en
cümene ~elinir. 
2---5-9~12 1144 
- 1 - lzmir ve civannda 

belf!diye tarafından işletilecek 
otobüsler için ilk parti olarak, 
4 veya 6 silindirli tam dizel 
motörlü 20 ila 24 kişiJik ve 
şehir yoHarmda çalışan tipler
den olmak üzere sekiz aded 
Komple otobü~ kapalı zarfla 
münaka!ıaya konmuştur. 

2 - Beherinin bedeli mu
hammeni yalnız gümrük resmi 
belediyeye aid olmak şartiyle 
lzmir belediyesi itfaiye binası 
önünde teslimi şartiyla yedi 
beş yüz ve hepsinin altmış bin 
liradır. 

3 --- Mali ve fenni şartname
leri üç Jira bedel mukabilinde 
lzmir belediyesi makine ve 
elektrik mühendisliğinden teda
rik edilir. Taşradan isteyenler 
şartname ve posta ücretini 
peşin göndermelidirler. 

4 - ihale, 31 temmuz 936 
cuma günü saat 16 da şehir 
meclisinin tasdiki şartına bağlı 
olarak lzmir belediyesi daimi 
encümenince yapılacaktır. 

S - Muvakkat teminat dört 
bin iki yüz elli liradır. 

6 - Nakden verilecek temi
nat akçesi ihale tarihinden as
gari bir gün evvel belediyeden 
alınacak fiş mukabilinde iş 
bankasına yatırılacaktır. 

7 --Teklif yapacak firmanın 
otobüsler hakkındaki bilumum 
katalog ve teknik resimlerle 
broşür, plan ve izahnamelerini 
ve yedek parça katalogunu ve 
fiat listelerini vermesi mecburi
dir. 

8 - iştirak için 2490 sayılı 
kanunun tarifi dairesinde ihzar 
edilmiş teklif mektuplarını ihale 
tarihi olan 31 temmuz 936 cu
ma günü azami saat 15 e ka
dar lzmir belediye reisliğine 
vermelidir. 

12,20,30,10 1628 (1098) 
1 - Tire kapısındaki eski 

duhullye barakasının enkazı 
müteahhide aid olmak üzere 
yıkılma işi başkatiplikteki keş1f 
ve şartname veçhile 30 • 6-936 
sah günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
Bu işin bedeli keşfi 20 Jiranır. 
iştirak için iki liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene 
gelinir. 

2 - Kültürpark sahası için
de Belediyece istimlak edilen 
18 ve 19 sayılı evlerin enkazı 
müteahhide ait olmak üzere 
yıkılması işi başkatipJikteki ke
şif ve şartname veçhile 30-6 -
936 salı günü saat on altıda 
açık artırma He ihale edilecek- ı 
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tir. Her ikisinin bedeli ke~fi 
dört yüz liradır. iştirak için 
30 liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 
· 3 -Belediyece istimlak edi

len elvan sokağında 8 - 1 sa· 
yılı evin enkazı müteahhide 
aid olmak üzere yıkılması baş 
katiplikteki keşif ve şartname 
veçhile 30 - 6 - 936 salı günü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. işin bedeli 
keşfi elli beş liradır. iştirak 
için dört liralık muvakkat te
nıinat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

Sıhhat 
ve 

güzellik 
Sağlam ve 

güzel 
Dişlerle 

Sağlam ve gü
zel dişler de 

Ha~yolin 
ile temin ed lir 4 - Senelik kirası 120 lira 

bedeli muhammenli Asmalı 
mescitte 68 sayılı binanın baş 
katiplikteki şartname veçhile 
bir senelik kirası 30 - 6 - 936 
salı günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için 9 liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile sönlenen 
gün ve sa.atte enc~mene gelinir. 

Dişlerinize çok dikkat ediniz . 

12--16---20--24 1627 (1097) 

• 1 

Bazen en üstat doktorların bile sebeb ve menşeıo. 
bulamadıkları bir hastalığın, diş iltihabından ;ıert 
geldiği pek çok tecrübelerle anlaşılmıştır. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daiınıt 

BA.DYOl~lN 
kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniı 
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Türkiyenin en birinci hirasıdıc. Fen.Ôin en son terakkiyatına isti!-'aden imal edilmiştir. En sıhhi ve en temiz biricik 
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F ratelli Sperco N. Oliver Ve Şü. D. operatör 
Vapur Acentası ~' · •"'· H. Van Der 
ROYALE NEERLANDAIS 7~e & Co. 

KUMPANYASI DEUTCHE LEVANTE LINIE 
HERMES vapuru 30 ımayısta G. m. b. H. 

LİMİTET .. 

Vapur Acentası 
CENDELI HAN BIRlNCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTO. 

M. Nuri Artan 
beJdenmekte olup yukünü tah· SAMOS vapuru 10 haziran .. 
liyede.n sonra Burgas - V~: oa da beklenilmekte ve 13 hazi-
ve Köstence )imanlarına hare- rana kadar Hamburg, Bremen 
ket edecektir. • liman arına yük alacaktı. 

ORESTES vapuru 31 ma· MANiSA vapuru 10 hazi-
yısta beklenmekte olup yükiı- randa beklenilmekte ve 13 ha-
nü tahliyeden sonra 6-6-36 da 
A d A t d zirana kadar Rotterdam ve nvers Roter am, ms er am 
ve Han'ıburg Jima11lan için yük Hamburg limanlarına yük ala-
alacnktır. cakbr. 

HERMES vapuru 15-6-36 da TJNOS vapuru elyevm Jima-
gelip 20 - 6 - 36 da Anvers - nımızda olup Anvers, Rotter· 

GRODNO ~apunı on hazi. 
randa Londra, Hull ve An
versteıı geJip yük çıkaracaktır. 
Ve 25 haziranda avdet edip 
Londra, Hull için yük alacaktır. 

MARDINIAN vapuru 20 ha
ziranda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çıkaracaL.tır. 

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

İzmir memleket hastanesi 
hariciye şefi 

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

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

Rotterdam-Amsterdam ve Ham dam ve Hamburg Jimanların-
burg limanlar1 için yük ala· dan yük boşaltıyor. 

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

10-26 (591) 
Hl • 

caktır. MACEDONİA vapuru 22 ha-
SVENSKA ORIENT Linien ziranda bekleniyor.27 hazirana 

VIKINGLAND motörü 29 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham may:s 36 da gelip Rotter-

dam • Hamburg • Bremen • burg ve Bremen için yükJiye-
(doğru) Copenhang - Dantzig- cektir. 
Gdynia - OsJo ve lskandinavya Amerıcan Export - Line The 
limanları için yük alacaktır. Export Steamship korporation 

NORDLAND mötörü 15 Nevyork 
haziran 36 da gelip Rotter- EXAMINEJ{ vapuru 21 ba-
dam • Hamburg - Bremen - Co- zirana doğru beknilmekte olup 
penhage - Dantziğ - Gdynia - Nevyork için yükliyecektir. 
Goteburg - Oslo ve lskandi- Service Maritim Roumain 
navya limanları için yük ala- Bugarest 
caktır. 

BIRKA DUROSTOR vapuru 10 ha-LAND t- - 29 
haziran 36 da 

1
?1° oRru ziranda bekleniyor. Köstence. 

d ge ıp otter· 
am H b Sulina, Galatz ve Galatz ak-- am urg - Breınen - Co-

panhage • Dantzig • Gdynia _ tarması Belgrad, Budapest, 
Goteburg - OaJo ve lakancli- Bratislava ve Viyana için yük 
navya limanları için yük ala- kabul edecektir. 
caktır. Den Norske Middelhaslinje 

SERViCE MARiTiME ROUMAJN ( D.S A.S Spanskelinjen ) 
ALBA JULIA vapuru 7-6-36 SAN ANDRES vapuru 19hazi-

da gelip 8-6-36 tarihinde Pire- randa bekleniyor. Iskenderiye, 
Malta - Marsilya ve Barselone Hayfa, Dieppe ve Norveç li-
hareket edecektir. 

manian için yük kabul ede-
yolcu ve yük kabul eder. cektir. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci hakkında hiç bir taahhüde gi-
kordonda Tahmil ve Tahliye riıilmez. 
binası arkasında FRATELLI N. V. W. F. Hanri Van Der 
SPERCO acentesine müracaat Zee & Co. 
edilmesi rica olunur. Birinci Kordon Telefon No. 

Telefon: 2004-2005-2663 2007 - 2008 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bır&kmıştır 

F em inen Dişi Maskülen Erkek 
iki cins koku 

Hilil Eczanesi 

( Baharçiçeği ) ( Gönül ) ( Fulya ) ( Sonhahra ) ( Menekşe ) 
( Akşam güneşi ) ( Leylak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et
nıeyiniı benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokuları 
Yerine ~erilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha is-
Pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacaktır. Zevk, 
~t, bilgi taklit kabul etmiyor vatandaş 1 ==ı 

Devlet demiryollarından: 
İznıirde Birinci kordonda dolmada 12-14 No. lu bina içindeki 

~ .inci işletme şehir emtaa bürosu 25 Haziran 936 tarihinden 
llıbaren kapatılarak AJsancağa nakledilecek ve işler Alsancak 
lllıbarlar müdürlüi_ünde görülecektir. 12-16 1606 (1200) 

Deutsche Levante - Linie 
TOFIA vapuru haziranın so

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip yük çıkara
caktır. 

lzmir Sicilli ticaret memur
luğundan: 

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

lsmail Çakıroğlu unvaniyle 
lzmirde Kestane pazannda 31 
numarada yerli mahsuller üze
rine ticaret yapan İsmail Ça
kıroğlunun işbu ticaret unvanı 
ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 1660 numarasına 
kayt ve tescil edildiği ilan olu-
nu~ 1619 (1092) 

:····································································· • • TAZE TEMiZ lJCUZ 
UAC 

HAMDİ NÜZflET 
• . . . . . . ıh t z ne 
s BAŞDURAK E 
~ Büyük Salebçi oğlu bam karşısında ~ 
...................................................................... : 

'~l5· ., : . .. . . . · ... 
_ç~:. dolo_ka. f vve/. J ~ 

Rir Oıioüı a lmada11 evvri 

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

, 

5 dokil<a _Sonra.· .... 

Aldıklall brş dakıkn sonıa 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GB • 1 PiN 

l 

Emlak milliye müdürlüğnden: 
Sabş sıra No. Lira K. 
335 Göztepe tramvay C. 675 eski 791 taj No. Ju 134,50 300 

metre murabbaı arsa 
310 Karataş 9EylfıJ S. 16, 1612 No. Ju 215 metre M. arsa 
311 Reşadiye M. Reşadiy S. 18taj No.lu197 25 " " " 
312 Karantina Demir S. 28 kapu 821 ada 5 parselde 

224 metre M. arsa 
321 Karşıyaka Osmanz~de inkişaf S. 7 eski 11.28.37 43 95 

No.lu arsalardan müfrez 146,50 metre M. arsa 
322 " " " " 252,50 " .. " " 101 
324 .. " ,, 209 " " " " 62 70 

il 

325 " ıı " " 235,50 " " il " 94 
326 " il il " 251 il " il il 75 30 
327 " " " '1 173 il " il " 51 90 
328 " il " " 185 " " " .• 55 50 
329 " il il il 237,50 " " " il 71 25 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 
üzere onbeş gün müddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 18-
6-936 perşembe günü saat 17dedir. Alıcıların milli emlak müdü-
riyetine nailra~aatları. 3-12 1457 1029 

..--·n• mukabilinde biJyOk bır tOb PER
LOOENT dış macunu atabılirsınlz, 

PERLOOENT fennr bır tarzda hazırlan
·'"''· iyi, ldarelı vo çok hoş lezzete malik 
olub, nefesi serinletir ve dişleri ma
kemmel surette temizler -·-~·~ ve~·PE/llOPENT·~ ~ ~~.c;, ~"'-

<'~otan.~~~ .. 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzeIJik krem

lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yaloız loptan sa
bşlar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 

ŞiFA. 
Eczanesi 
fenni gözlük 

Sıhhi l.orse 

Barometre, dereceler, Lastik 
eşya, Tuvalet çeşitleri 

Ender bulunan Haç çeşitleri 
Her yerden daima taze ve 

ucuzdur 

S. Ferit 
ECZACIBAŞI 

ŞiFA 
ECZANESi 

Hükumet sırası 

BALÇOVADA 
Ağamemnun Ilıcaları açıldı 

Sağhk ve sağlamhğını gençlik ve dinçliğini korumak isti
yenler her halde tabiatın bu güzel kaynağına koşmalıdırlar. 

Romatizma, siyatik, kum ve böbrek sancılarından kıvranan 
ve mide ve bağırsak ve kadın hastalıklarına tutulanlar vakıt 
geçirmeden banyo almalıdır. iki bUklüm ve kütük gibi değ
neklerle gelenlerin banyolarını aldıktan sonra koşa koşa ve 
sevine sevine avdetlerini görenler pek çoktur. Bu yıl hususi 
hesaplar direktörlüğü kaynakJarı temizlettirdi. Su gözleri 
açıldı. Sularımız boldur. Kışı çelik gibi çalışarak geçirmek 
ve yorgunluklarını dinlendirmek isteyenlere tavsiye olunur. 
Her türlü kolaylık gösterilecektir. Otobüsler i şlemeye başla-
mıştır. Şimdiden odalarınızı kiralayınız. SAIT 
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Sanlle 10 YENi ASIR t2 Hazıran asa 

Cenevre toplantı arında 
A 

zecrı kalk azsa 

t a a 
V• 

egş ce 
----~,_,_,_,_,_,_--,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_ ______ ~-tııa:,_ __ ,_,_,_,_ ____________________________________________ _ 

M ssolini Alman kolla ı ra ı a atı acakıı:_;;~_ış • 
• Fransız felle 1 un zara 1 ola kan· irle 

. 
İla/ı'an krall Viktor Emanüe/ ve Mussolini Romada yapılan bır törende, K10llık balkonunda 

BerJio, 11 ( Ô.R ) - Alman resmi yapılmıştır. Gazeteler rici siyasetini ona göre tanzim 
siyasi mahafilinde kaydedildi- Kont Cianonun Italyan diplo- edecektir. Şu takdirde ltlyanın 
ğine göre, Kont de Cianonun masısının başına geçmesmı Milletler cemiyetinden ayrıla-
ltalyan dışişleri bakanlığına memnuniyetle kaydediyorlar. rak Almanya ile yakınlaşacağı 
tayini sırasında Kontes de Ci- iT AL YAN DIŞ SiY ASETI iddia edilmektedir. 
anonun Berlinde bulunması Paris 11 (Ö.R) - Dış işleri iT ALYA - ALMANYA 
ıırf bir tesadüf eseridir. Filha- bakanı Yvon Delbosu ziyaret BiRLEŞMESi 
kika Kontes, Berlin ltalyan eden Italya sefiri Cerutti ltalyan Paris, 11 (Ö.R)- "Journal,, 
sefarethanesi birinci sekreteri dışişleri bakanlığına kont de Ci- ltalyanın Almanya ile birleşe· 
olan kardeşİQİ görmeğe gel- anonun tayinini resmen bildirmiş ceği hakkındaki rivayetler mü-
miştir. ve bu fırsattan istifade ederek nasebetiyle şunları yazıyor : 

Yapılan bütün resmi mera- zecri tedbirler meselesi hak- "Evlenmek için iki kişi ol-
simde Alman daireleri faşist kında görüşmüştür. Tahmin mak lazımdır. Dans etmek için 
ltalya ile nasyonal sosyalist edildiğine göre Haziran sonun- de keıa .. Mussolini, Almanya-
Almanyayı birleştiren geniş da Cenevre Milletler cemiyeti nın kolları arasına koşup ahi-
dostluk bağlarını göze çarptır- konsey ve asamblesinin yapa- ması için bir tek işaret yap-
mağa çalışmışlard>r. ltalyan cakları içtimalarda zecri ted- masanın kafi geleceğini iddia 
büyük elçiliğinde bir kabul birler kaldırılmazsa ltalya ha- ediyor. Emin olalım ki böyle 

olsa çok t1rtınalı bir gece ge
çirirler. 

ltalya Fransa ile çok daha 
iyi geçinebilir. Fak t bize karşı 
ileri sürdüğü esas şartı, 

zecri tedbirlerin ilgasını kabul 
etmeJiyiz ki bu evlenme müm
kün olsun. ltalya Alman)1ayı 
kendine çekebileceğini id
dia ediyor. Doğru mudur? 
ltalya Almanyayı böyle kolayca 
kendine çekebilir mi? Her hal
de şunu bilmelidir ki Almanya 
şimdi başka bir namzede göz 
süzüyor. ikincisi Vilhelmin ken
di yanına çekemediğine daima 
müteessif olduğu namzettir. 
lngiltereden bahsetmek isteriz . 

Almanyia hiç şüphesiz lngil
t€"reyi ltalyaya tercih etmekte
dir. 

INGILIZ w FRANSIZ 
KONUŞMALARI 

Londra, 11 (A.A) - lngiliz· 
lerle Fransızlar arasında Ce
nevre içtimalarından evvel 
hususi müzakereler yapılmı

yacağı haber verilmektedir. 
Filhakika Edenin geçenler
de Fransız sefiri Corbin ile 
yapmış olduğu son görüşme 
esnasında mumaileyh Fransız
larla lngilizler arasında he
men müzakerelere girişilmesinin 
mevsimsiz olacağını söylemiş 

olduğu beyan olunmaktadır. 

Hitler Kiye! 
Eden buna sebep olarak 
Almanyanın lngiJiz sualname
sine vereceği cevap Vf' ltalya
nın milletler cemiyetine karşı 
hattı hareketinde tadilat yap
ması gibi bir takım yeni un
surların işe karışması ihtimalini 
ileri sürmüştür. Büyük Britan
ya ile ltalyanın Akdenizdeki 
münasebetlerini tanzim etmek 
maksadiyle lngilizler ile ltal
yanlar arasında yapılmakta 

~11-ı 

1 

manevralarinda 
olan müzakerelerin devam et· 
mekte olduğu söylenmektedir. 
Roma hükumeti bu meseJenin 
Genevre müessesesini işe karış
tırmaksızın halletmek arzusun• 
dadır, Londra hükumeti zecri 
tetbirlerin kaldırılması ve Mil
letler cemiyetinin zevahiri kur· 
tarmasına medar olacak bir 
formül bulmağa uğraşmaktadır. 
Ancak böyle bir formül bulun· 
mamıştır . 

............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

M 
Filisti;de.Aı;ni ~:~a:tıar Habeş imparatoru Pariste 

areşa en ı nın . . . . . . '"' . . 
heykeline bomba attılar Lord Sesıl Mılletler Cemıyetı e yardım bırlıgının 

aacak 

}(udiisteki ka11şıklıklardan bil lntıba 

Kudüs, 11 (A.A) - Vaziyet Jıklar olmuştur, Nasrada bele-
gerginliğini muhafaza etmek- diye işçileri grev ilan etmişleı-
tedir. Diğer geceler gibi geçen dir. Kudüste bütün sokaklara 
gece de bir tedhiş gecesi ola- afişler yapıştırılmıştır. Bu afiş-
rak geçmiş ve bir çok suikast- ler Ingiliz askerlerinden yahu-
lar yapılmıştır. Dün yeniden dileri müdafaa maksadiyle 
FJistine gelen bir tabur ile bu arap!arla mücadele etmeme-
memleketteki Ingiliz kuvverleri lerini istemektedir. 
8 taburu bulmuştur. --

Biriseb 'adaki Mareşal Ailen- ispanyada 
bi heykeline bir bomba atılmış Madrid, 11 (Ö.R) _ Umn-
ve heykel biraz hasara uğra- mi grev Malaga vilayetine de 
mıştır. Hayfada bir lngiliz polis sirayet etmiştir. 

neferi bıçakla yaralanmıştır. zı·yaret 
Halen hastanelerde tedavi al-
tında bulunun yaralı polislerin Peşte, 11 (Ö.R) - Sovyet 
sayısı on ikidir, Ve bunların maslahatgüzarı bu sabah baş· 
11 i lngilizdır. bakan Gömböşü ziyaret et-

Hebrondada yeniden karışık- miştir. 

zecri tedbirlerde ısrar etmesini istiyor 
Londra, 11 (A.A) - Habeş 

mehafili Necaşinin Cenevreye 
gitmeden evel Fransız hükü-
meti erkaniyle görüşmek üzere 
bir müddet Pariste kalmak 
nivetinde olduğunu beyan et
mektedir. 

Necaşinin Cenevrede Habeş 
murahhas heyetinin mesaisini 
id:ıre edeceği, yalnız asamble-
nin veya konseyin müzakere· 
)erine biızat iştirak etmiyeceği 
tasrih olunmaktadır. 

Londra, 11 (A.A) - Millet
ler cemiyetine müzaheret bir
liği reisi Lord Sesil birkaç za
man evvel bir tamim neşrede
rek birlik azalarını parlamento 
ve hükümet azaları üzerinde 
tesir yapmak üzere bir müca
deleye davet etmiş ve zecri 
tedbirler siyasetinin devamı ve 
bu tedbirlerin şiddetlendiril
mesi takdirinde Habeş istikla
linin kurtarılabileceğini bildir
miştir. 

Dün akşam bir ziyafette nu
tuk söyliyen Lord Sesilin bu 
tamimini mevzuubahs eden 
Neville Çemberlayn ezcümle 
demiştir ki: 

- "Bu tarzda bir hareket 
tam bir delilik olacaktır. Eğer 
bu hattı hareketi takibederek 
ancak yeni felaketlere vara
cağız. V c! bu yeni felaketlef 
bizim başka ve daha eyi · hal 
suretleri aramakhğımıza mani 
olacaktır. Son şerait altında 
kolleldif emniyet siyasetinin 
muvaffakiyetsizlikle neticelen-

1 

Napolide !tafran halkının gösterisinden bir mtıba 

mesi dolayısiyle Milletler cemi- istikbaldeki vazifelerini bu ce- tehlike merkezlerini tahdit et· 
yeti fikrini terketmek için miyetin hakiki kuvvetiyle mek ve Milletler cemiyeti tıı• 
hiç bir sebeb yoktur. E- ahenktar bir hale sokmak raf mdan tasvib olunmuş ve 
ğer bizde biraz aklıselim üzere bir karar almaları menfaatlar bu tehlike ınerkeı· 
kaldıysa şunu teslim etme- zamanı gelmiştir. Zecri ted- lerinin tahdidi altında buluoııı~ 
liyiz ki Milletler cemiyetine birler siyasetinin teklüke- milletler tarafından garaııtı 
k di kuvvet! · · f k' d leri karşısında Milletlerin ken- ıarls 

enf 1 h erının ev ın e di hayati menfaatları mev- edilmiş mıntakavi anlaşmn t'1' 
vazi e er ta mil ettik. sulhu temin için daha prıı 1 

zuu bahis olmadıkça son mer- k dabıt 
Milletler cemiyetini teşkil halede harbe kadar gitmiye- bir metot bulmak ço ııı 

Milletlerin vaziyeti tetkik et- yekJeri tabii değil midir? Ve hakimane bir hareket olın 
meleri ve milletler cemiyetinin bu hal karşısında dünyada mı? 


