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Katırcı oğlu 1 
T efrikamızı 5 inci J 

sahifemizde okuyunuz! 

ltmıhuriyctin Ve Oumlıuriyet &erinin Bekçisi, Sabalılar• Çıkar Siya3' Ga~etedw Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

Memlekete de 
yazıktır 
---···--BUIDn ümidini istihsal 

mevsimine ba§hyan 
baAcllara da yazıktlr 

Bizim memleketimizde üzüm 
aatışlan bazı hususiyetler taşır. 
Yetiştiriciler mahsulü ele alınca 
doğru pazara koşarlar. Senenin 
muayyen bir kaç ayında hemen 
rekoltenin yüzde yetmiş beşi 
elden çıkarıhr. Bagcılarımız ko
operatifler etrafında da bir bir
lik vücude getiremediklerinden 
kaça olursa olsun hemen mal
larını satmak yolunu tutarlar. 

Yaban 1 unsu arı eşv ·ki erine kapılan 
•• yuz • 

ın erce yaklan ılar • 
revcı 

Lok ntalar, fırınlar, bakkallar, kahveler 
ala e • s 

Arpa, buğday müstahsilıeri
nin vaziyeti böyle değildir. Bir " 
çiftçi harmanını savurduktan 
sonra elde ettiği ürünü doğru 
ambarına kor. Onu yavaş ya
va, yeni yıla kadar satar. 

andı.I çile 
ve 

fabrikaları işğal e t ·ıe 

Bağcıların bu huc;usiyetini 
ve bilhassa istihsal için açılan 
kredilerin mutlaka hemen mah
sul ele gelir gelmez kapatılması 
zaruretini bilen tüccarlar, alivre 
satışlarda teenni göstermek 
lüzumunu hissetmeksizin kaça 
kaça satmaktan da çekinmez
ler. 

Bilirler ki mevsimde arz faz
lalığı kendilerine daima müsait 
vaziyetler yaratacaktır. Bu aliv
re ') · cı erın korkacaklan bir nokta 
a~dır. O da hastalık, afet ve 

aaıre dolayısile rekolte nok-

d~nhğındnn doğacak teblüke
ır. 

Şura ını iyice tebarüz ettir
meğe ecburn:ı: ki nrsıulusn) 
piya aların durumuna göre aliv
re satışlar yapmak ıshrarında
yız. Eğer alivre atışlar yapa
mazsak rekoltemizi mevsimde 
elden çıkarmak imkanı elde 
edilmez. Alivre muhakkak ki 
bir nevi kumardır. Rekolte 
fazla olursa ihracatçılar kaza
nırlar az olursa ıarar ederler. 
OnJann böyle ağır bir mesuli
Jiyeti göze alarak bu kumara 
oynamak mevkiinde bulunduk
larım müdrikiz. 

Ancak hemen şunu da ilave 
edelim ki; 

Biz kendi hesabımıza ihra
catçılar kazandığı gün zevk 
duyarız, zarar ettikieri zamanda 
kalbimiz sızlar. 

Çünkü onların karı memle
ketin ulusal serveti adına bir 
kazanç, kaybetmeleri de ulusal 
ekonomimiz için bir zarardır. 
Bundan dolayıdır ki ihracatçı· 
larımız hem kendilerini hem de 
müstahsilleri korumak için satış
larda üzümün maliyet fiatlarını 
göıönünde tutmak mecburiye
tindedirler. Onu yetiştirenlerin 
de kazanmak hakları bulundu
ğunu düşünmelidirler. Kaça olur 
İse olsnn satmak ve kazanmak 
hırsmın sonu yoktur. Relcolte
ler ınüsaid giderse bu vaziyet 
Türk köylüsünü çöktürür. Aksi 
0 1.ursa ihracatçıları mahveder. 
Bır yıl müstahsile öbür yıl tüc-
cara darbe indiren bir ticaret 
sistemi binneticc memleket için 
çıkmaz bir yol olur. 

Yıllardan beri Devletin pi
Yasada nazımlık rolü oynıyacak 
bır kuvvete vücud vermesini 
ileri ürmemizin sebebi de bun
dandır. Filhakika bir kaç yıl, 
inhisarlar idaresi küçük küçük 

- So1111 2 111cı sa/11/rne -
a. l~.k.ı <> c ı~o Ç;-1 u 

N 0 t . · jj;,~;z;.;";~ş makalcmızm • başlı,, ( iş a/am11da 
1111111azc11e kwnrnk ıkı kan1111) ola· 
rak Ver.le ( /ş nlmwu/a 111111•azrııc 
kadar arlll il;ı ka/111/l ) şcklmdr di· 
~ılmı~tır. Vn.l;ı ı anlı, li)!ı duzc tınz. 

SOVYETLER BUY 
•• 
K YAPIYORLAR 
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ISTANBULDA BiR TR 
VAY KAZASI OLD 
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Moskova, 12 (O.R) - Sosyalist Sovyetler C:umuriyetleri 

birliğinin yeni kanunu esasisi, Merkez icra komitesi başkanlık 
komite.oince tasvib e ilmiştir. u ana kanunu diğer mem! ketlerin 
nna kanunlarilc mukayese için ıınUşterek bir unsur yol~tur. 
Birliğin yeni ana yasası da, Lenin tarafmdan 1918 de kaleme 
alınıp 1923 de tatbik mevkiine giren eski ana lmnuna benze-
mektedir. Aradaki en mühim fark merkezi icra komitesinin 
ortadan kalkmasıdır. 

Bunun yerine yeni teşkil edilen yiiksek meclis Sovyetler 
kongresilc icra J{omitesinin bir halitasıdır. Yeni kanunda devlet 
müesseselerinin vazifelerini daha kıvraklaşhrmak, devlet salahi
yetlerini tahdit etmek, cumuriyetlerin salahiyetlerini teminat 
al~ma. ~1.ma~ için . sarih bir temayül göze çarpmaktadır. Umu
mıyetı ıtıbarıle yem kanun daha demokratiktir. Fakat devletin 
hakiki ilham kaynağı yine komünist partisidir. Yeni kadro 
içinde de, Sovyetler birliğinin ana müesseseleri onun direk
tifile har~ket edeceklerdir. Yani komünist partisi dün gibi yarın 
da Sovyetler birliği mukadderatına hakim kalacaktır. 

YÜKSEK MECLİS 
Yüksek meclis, 1923 ana kanunile teşkil edilen Sov· 

- Sonu 6 ıncı say/ada - Sovrrt Rusyayı ıdarc e.dm şejla 

kırılan 

ramvayla 
müsademe etti 

Be yarah h i eden 
sonra hastaneye kaldırlldı 

İstanbul 12 (Yeni Asır) -
Bu sabah saat dokuz Euların· 
da Türbede feci bir tramvay 
kazası olmuştur. Şoför Necati

nin idare ettiği bir kamyon, 
direksyonuna ariz olan sakat· 
lık yüzünden yolunu değiştir~ 
miı ve Sirkeciden gelmekte 
olan bir tramvayın romorkuna 
çarpmıştır. 

- Soım ürüıuü salıi/ede -
························································~····································································································································································· 

Kan kokusu geliyor KAZANAN TALILILER Zafer çocukları geldiler 

Nankin ve Kanton kuv- Tayyara Sporcular vapurda pa~
vetleri hudutta karşılaştı PiyanS{osu lak surette karşılandılar 
Kadın, erkek, gehç ve lhtıya,r bUtUn Kantonıuıar .....,. keşidesı·nde Olimpiyat kampına ızmırden a oyuncu çaArlldıVahabı, 

sllftha sarddllı r. Mançuri de de isyan çıkta anıa,alamıyan bir sebepten dolayı çeğırmadllar 

Çitı askerlcrinde11 bir mii/rt•ze 

Brüksel 12 (Ö.R)- Çin men- Tokyo 12 (Ö.R)- Nançuride 
bamdan çıkan haberlere göre yerli bir kol isyan ederek altı 
Nnokin ve Kımton orduları ara- Japon zabitini öldürmüş ve 
sında muharebe başlamıştır. Sovyet toprağına iltica etmiştir. 
Nankin kuvvetleri Hançeonun Tahkikat yapmak için bir ko· 
30 mil cenubunda bir mevkii misyon gönderilmiştir. 
zap~et1?1işler: cenub kuvvetleri Şanghay, 12 (Ö.R) _ Ku-
çekılmışferdır. - Sonu 3 üncıi sahi/ede -

300001irayı 29661 
numara kazandı --lstanbul. 12 (Yeni Asır) -
Tayyare piyangosu keşidesine 
bugün de devam olunmuştur. 
Kazanan numaraları bildiriyo-
rum: ' 

30000 Lira 

Numaraya isabet etmiştir. Bu 
numaranın son iki rakkamı olan 
61 rakkamı ile nihayet bulan 
bütün biletler ikişer lira amorti 
alacaklardar. 

10000 Lira Kazananlar 

- Sonu 3 üntü sahi/ede -

Sporcular vapurda 

Istanbulda Viyanalılara karşı 
parlak bir zafer kazanan de
ğerli sporcularımız, dün öğle
den sonra saat 15.30 da lnönü 
vapurile şehrimize dönmüşler
dir. Vapur gelmezden önce 
birçok sporcular ve halk, de-

karşı/iyonlar masmda 

ğerli Izmir oyuncularım karşı
Jamak için rıhtımda toplanmış 
bulunuyordu. 

Vapur daha limana girme· 
den parti teşekkülleri, mın
taka aooor 4eyetlerine mensup 

- Liil/en reı•in'11iz -
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Memlekete 
yazıktır 

•• 
BUtUn Umldlnl lsUhsal 
mevsimine IJaihyan 

baDcllara da yazıktır 

ŞBRİR BABBRLERİ 
Borsa liaberleri 

DUn Borsada 
Yapdan Sab,ıar 
~ 

Uzum 

- Baş tarafı I inci sav/ada -
müdahaleler yaptı. Fakat ge· 
rek -müdahalenin umanında 
yapılmadlall9dan ve gerekse 
lüzumu bdar kuv•etl olaa• 
masında• matlab ..tice alı
namadı. Gc~ea Hue it 'Ve 
Ziraat Bankalarının iştirakile 
kurulan ( T ariş ) doğrudan 
doğruya Ekonomi Bakanlı

ğının ~iade nazımhk \fa· 

zifesini ftzerine ardı. Ticari 
bir zihniyelle hareket edel·ek 
ve ulusal ekonomimizin konıa
masını daima göz önl:ode bu· 
lunduracak ola11 böyle bir te
şekküllün çok faydalı olaca
ğında hiç şüphemiz yoktur. 
Geçen sene başlangıçta biraz 
acemiliklere rastlanmakla be
raber Üzüm kurumunun müda
halesi müsmir olmuştur. Bu yıl 
iç ve dış piyasalarda teşkila

bm tamamhyan teşekkülün da
ha iyi neticeler elde edeceğini 
şimdiden tahmin eyliyoruz. 

Tahsildar 1 Kültür Bakanlığının tamiıni , 

\Mazeret ve ikmal imtihan 
' ları EylUlde yapılacak 

Avrupa tetkik aeyahatından 

••••• 
Kendisini 
müdafaa ediyor 

ihtilas suretile ı:immetine 

panı. geçirmekf e maımın 1zmir 
belediye tahsiJdarlarından I.
mail Hakkın m bakemesine 
dün agırcezada deYam edil· 
miştir. Maznun lsmail Hakkı 
miidafaasım Japmış ve yüzde 
on aidatla tahsildarlık yaptı
ğını, fakat tahsil ettiği paralar 
aidatınm kendisine verilmedi
ğini, bu aidata mahsuben haklı 
olarak yirmi üç lira kadar para 
aldığını ve ihtiyacına sarfetti
gini, buna ihtilas denemiye· 
ceğini söylemiş ve hadisede 
müruru zaman bulunduğunu da 
ilave etmiştir. Karar önümüz
deki salı günü bildirilecektir. 

Ankarada 

Kfiltur bakanlığı, bütün ol'U 
tedrisat mekteblerine gönder
diği bir tamimle, orta nıekteb 
t'e fi.elerde 20 Ağustos Per
şembe günü talebe namzedi 
kaydma başlanmasını emret
miştir. Eylul ayı içinde engel 
(mazeret), bütünlenme (ikmal) 
ve olgunluk imtihanları yapıla
cak ve birinci Teşrinin birinci 
günü derslere başlanacaktır. 
Bakanlık orta mekteb, lise ve 
muallim mekteblerinde Eylfıl 
iciııde yapılacak bu imtihanla
rın günlerini de şimdiden tes· 
bit etmıştir. 

Yeni talimatnameye göre, 
fen şubesinde olgunluk imti
hanına gireceklerin riyaziye, 
fizik - kimya, tabiiye, Türkçe 

1 

kö poıityon irublan ile ede
biyat şubesinde imtihana gire
ceklerin tarih, edebiyat, Türk
çe ko pozisyon groblarının 
yazıb sualleri bakanlıktan gön
derilecektir. 

Orta mektep ve lise fafi .. 
matnamesi hükümlerine gôre 
fen ve edebiyat şubelerinden 
mezuniyet imtihanına girecek
lerin riyaziye, edebiyat, fizik 
kimya gruplannın imtihanları 
yazılı olacak ve bunların sual
leri de bakanlıktan gönderi· 
Iecektir. 

Olgunluk ve mezuniyet im· 
tihanlarıoın günleri de gene 
bakanlık tarafından şimdiden 
tesbit olunarak mekteplere bil 
dirilmiştir. dönen direktörün dünkü sayı- EHşlerl sergisi açıhyor 

mızdaki izahatı bu husustaki Önümüzdeki son teşrinin ····-
ümitlerimizi takviye etmiı ve birinde A nkarada açılması mu-
bağcılanmızı muqakkak sevin- karrer elişleri sergisi için şeh-

Hey'et 
Tetkiklerine devam 

Ediyor 
dirmiştir. ( Tariş) direktörü de rimizden lazımgelen alikapın 
bbkı bizim düşündüğümüz gibi gösterilmesi ve eserlerin gön-
fiatJann dü7ürülmesine hiç bir derilmeğe başlanması Tnrkofiı 
bir sebep görmüyor. - başkanhğından şehrimiz ticaret 

Bağ mıntakalarında bu seneki 
Uıüm rekoltesini tesbit etmek 
için tetkikat yapmakta bulu
nan heyet, Kemalpaşa, Tur• 
gutlu ve havalisinde tetkikle-

Geçen yıl da hiç bir sebep odasına bildirilmiştir. 
yok iken memlekete, bir mil· 
yon liradan fazla zarar veril
miş ve belki bu zarar bir misli 
ile de baq.cılara taksim olun
muştur. iş bu kadarla da kalma
mış alıcılar Türkiye pazarlarına 
istikrarsız damgasmı vurmuş

lardır. 
Bunun biricik sebebi ibra· 

catcılar arasındaki rakabet, 
fazla satmak hırsından doğan 
fiat kırmak hareketleridir. 
Ucuz satmak herzaman mutlaka 
çok satmak manasına ğelmez. 

Hududu aşan ucuzluk da itimad
sızlık doğurarak işleri büsbütün 
tevkif eder. Önümüzde geçir
diğimiz muhtelif tecrübeler 
vardır. Lüzumsuz yere bindi
ğimiz dah kendi elimizle kes
memeliyiz. lhracatcılarımızı 

( Tar iş ) ile elele vererek 
asgari fiatl tesbite davet ey
lemeliyiz. Arbk yeter, memle
kete de yazıktır, Bütün ümi
dini istihal mevsimine bağlıyan 
bağcılarımıza da yazıktır. 
~ akk.ı C>ca.koğl. n. 

•••••••• 
inşaat hazırhkları 

Belediyece Asansör semtinde 
birçok bozuk sokaklarda lağım 
ve kaldırım inşası için belediye 
reisi doktor Behçet Uz ile fen 
heyeti azasının saatlerce süren 
tetkik ve keşiflerinden f evkala
de müteşekkir kalan bu semt 
halkı bu inşaatın biran evvel 
başlamasını rica etmişlerdir. 
, .......................•..........•..•.•• 
azalar, kulüp mümessilleri bir 
ıomörkörle hareket ederek 
sporcuları vapurda istikbal et-
mişlerdir. 

Vapurda kısa bir merasim 
yapılmış ve sporculara büketler 
verilmiştir. Sporcular vapurdan 
romörköre alınarak Pasaport 
iskeleJesine çıkmışlardır. Ora
dan doğru Parti merkezine 
gidilmiş ve kısa bir görüşme 
yapılmıştır. Sporcularımıza "Hoş 
Geldiniz,, deriz. 

lstanbul 12 (Yeni Asır) -
Futbol federasyonu, Berlin 
olimpyadrna gidecek oyuncular 
için bir kamp bazırlamışhr. 
Bu kampa bmirden Cahit, Adil, 
Sait, Fuat ve Hakkı çağmlmış· 
hr. 

Kampa çağırılan oyuncular 
için fstanbulda son bir hazırlık 
maçı yapılacaktır. Bu maç Türk 
ve Yugoslav milli takımları 
arasında olacaktır. Yugoslavlar, 
bu husustaki teklifimizi kabul 
ehnişlerdir 

Ödünç para verenler 
Bu ay lçincle beyanname 

vereceklerdir 
Ödünç para verme işleri ile 

uğraşanlar, her sene 2279 nu
maralı kanun mucibince vilayete 
b :rer beyanname vermeğe mec
bur tutulmaktadırlar. Bu ay 
içinde beyanname vermeyip de 
vilayetten izin vesikası almı
yanlar ödünç para verme işle· 

riyle uğraşamıyacaklardır. Be
yanname vermeden ödünç para 
verenler kanunun maddei mah-

susası mucibince tefeci adde
dilerek cezalandmlacaklardır. 

Devir bitti 
Bina ve arazi vergisi 

tahsilah başladı 
Maliyeden muhasebei husu-

"siyeye devredilmiş olan bina 
ve arazi vergilerine ait defter· 
ferle evrak ve sairenin devir 
muameleleri dün tamamlanmış
tır. Tahakkuk ettirilmiş olan 
bina ve arazi vergileri tahsiJat 
deferlerine yazdırılmakta ve bir 
taraftan da tahsilata başlanmış 
bulunulmaktadır. Bazı şubeler
deki arazi vergileri tahakku· 
katı çok faıla olduğundan bun-
ların tahsilat defterlerine ya
zılması için muavin katipler 
kulJamlmaktadır. 

rini yaparak Manisa ve Salihli 
havalisine geçmiştir. Bu mın-
takada da rekolte üzerinde 
tetkikler yapıldıktan sonra 
Alaşehir, Kırkağaç ve Akhisa· 
ra geçilecektir. Heyetin yap· 
makta olduğu tetkikatın yarına 
kadar bitmesi muhtemeldir. 

BORNOVADA 
Ehll hayvan sergisi 

açllacak 
Yarış ve ıslah encümeni, ilk 

Teşrin ayında lzmirde açılacak 
ehli ha,van sergisi için 1500 
lirahk havale göndermiştir. 
Ehli hayvan sergisinin bu sene 
Tepeköyde açılması tasavvur 
edilmekte idi. Fakat Bornova 
Ziraat mektebinin merkezi bir 
yer olduğu göz önünde tutu· 
larak geçen senelerde olduğu 
gibi yine Bornovada açılrr.ası 

kararlaştırılmıştır. 

Şehir gazinosunda 
Bu ak,am çok mükemmel 

bir eğlenti vardıi9 
Türk maarif cemiyeti tara

fından bu akşam Şehir gazi· 
nosunda çok mükemmel bir 
eğlenti tertip edilmiştir. Muh
telif sürprizlerle dolu olan 
program, iyi bir gece geçirmek 
fırsatım verecektir. Duhuliye 
serbest olduğundan kimseye 
davetiye gönderilmemiştir. 

1 

ELHAMRA 
Yalnız 20 kuruşla şaheser iki film birden 

1 - ADALAR ŞARKISI 
( RUMBA D' AMUR ) 

LAVRENGE TIBBETT LUPE VELEZ 

2 -· SARIŞIN KARMEN 
( BLONDE CARMEN ) 

MARTHA EGGERTH 
Aynca : BETTi BOOB ( karikatür komedi ) 

SEANSLAR : 3 de Sanşın Karmen. 5 de Adalar Şarkısı 
7 de Sarışın Karmen 9,15 te Adalar Şarkısı 

Cumartesi ve Razar 1,30 da başlar 

17 haziran çarşamba günü akşamı dünyanın en büyük 
illüzyonist ve manyetizörü 

PROFESöR 
ZATI SUNGUR 

Bir kadını gözleriniz önünde destcre ile ortasından kesecektir 
izdihama meydan vermemek için numarala 

bllel!erlnlzl evvelden aldırınız. 

Asansörde 
Bu yal bir ilk mekteb 

açllacak 
Asansörde bulunan metruk 

kilise, 3500 lira sarfile tam 
teşkilatlı bir ilk mekteb haline 
konacak ve bu sene mektebde 
derslere başlanacaktır. 

inşaata başlanmak için vila
yet bütçesinin vekiller heyetince 
tasdiki beklenmektedir. Nafia 
müdilrlüğü fen memurları, mek
tebe verilecek şekil ve yapıla
cak inşaat için keşiflere baş
lamışlardır. Bu mekteb Asansör 
semti halkının mühim bir ihti· 
yücma cevab verebilecektir. -
Kazanç vergisi 
VekAlet bir · tamimle 
vaziyeti izah ediyor 
2395 numaralı kazanç ver-

gisi kanununun 20 nci maddesi 
mevzuuna giren seyyar mükel • 
lefleıden karne gösteremiyen
lerin arızi mahiyette yaptıkları 
işlerden resmi dairelerce ken
dilerine yapılan tediyelerden 
de vergi kesilip kesilmiyece
ğiode tereddüde düşülmüştür. 

Kazanç vergisi kanununun 
25 ve 30 uncu maddelerinde 
( Müstahdem ve işçi ) ler da
imi veya arizi mahiyette hizmet 
kabul edenler diye bir tefrik 
yapılmıyarak mutlak surette 
zikredilmiş olduğuna göre daire 
ve müesseselerde ister arizi, 
ister daimi surette olsun bir 
hizmet yapan seyyar mükdlef
ll!re bu hizmetleri mukabilinde 
ödenen paralardan müstahdem
ler gibi kazanç, buhran, muva
zene ve hava kuvvetlerine yar· 
dım vergileri kesilmesi lazım 
geldiği Maliye vekaletinden 
vilayete tamimen bildirilmiştir. 

Ancak kanunun 50 inci mad· 
desinde bu gibi mükelleflerin 
bir müessesede hizmet kabul 
etmeleri halinde vergi taksit
lerini ödemiş iseler istihkak· 
)arından taksit sonuna kadar 
vergi kesilmiyeceği beyan edil-
mesine nazaran ellerinde kar
nesi bulunan ve vergi taksitini 
ödedikleri, makbuzlardan anla
fılan seyyar mükelleflere resmi 
daire ve müesseselerce verile· 
cek paralardan vergi kesilme· 
sine lüzum yoktur. Yalnız ev
vlc~ bildirildiği gibi bunların 
ellerindeki karnelerin tarih ve 
numaraları evraka işaret edile
cektir. --· Vall Çetmeye gitti 

Vali Fazh Güleç beraberinde 
Sıhhat mUdürü doktor Cevdet 
Saraçoğlu bulunduğu halde dün 
Çeşme kazasına gitmış ve bazı 
teftişlerde bulunmushır. 

Suçlu 
• •••• 

Beni karımdan ayırdı 
vurd nn, diyor 

Menerfien'de, karısınııı ken
disinden ayrılmasına sebeb 
ölan A.ii~'yi katil kasdile ta
banca kurşunile yaraltyao Ku· 
lafı A '-0f(lu AHn n mobakeme
s:ne J n agırcezada devam 
edilmiştir. Maznun Ali, Abide
nin teşvik~le kar1S1nın kendi· 
sinden ayrıldığını. onun ıçın 

katil kasdile yaraladığım ve 
kendisinin de yaralandığını söy
lemiştir. Bekçi Sayıd adında 
bir şahid şu izahatı vermiştir: 

- Alinin Abideyi yaraladı
ğını haber alınca karakol ku
mandam ile birlikte vak'anın 
olduğu eve gittik. Evdeki bü
tün eşya ve yerler kan içinde 
idi. Fakat ortada yaralı kimse 
yoktu. Sonra karakola döndük, 
orada boğazından yaralı olan 
Abide ile yine boğazından ya
ralı olan maznun Aliyi bulduk 
ve derhal hastaneye gönder· 
dik. Aliye bunun sebebini sor
duğumuz vakıt: 

- Kanmı benden boşatbran 
budur, onun için vurdum, dedi. 

Müddeiumuminin iddiasının 

serdi için muhakeme 29 hazi
zirana bırakılmıştır. 

Limanımıza 
gelen vapurlar 

936 Mayıs ayı içinde limanı
girip çıkan vapurlar hakkında 
alakadarlarca bir istatistik ha
zulanmışhr: 

Türk bayrağını taşıyan 34 
vapur, 65 motör, 61 yelkenli, 
Fransız bayrağını taşıyan üç 
vapur, ltalyan 8, lngiliz 5, Al
man 5. Yunan 17, Romanya 
2, Isveç 2, Norveç 1, Fe'emeok 
5, Macar 1 dir. -
Mayıs ayında 

ihraç edilen mallarımızın 
mukayesesi 

Mayıs 936 a11 içinde lzmir 
limanından dış ülkelere 1521,9 
ton kuru üzüm ihraç edilmiş

tir. Geçen yıl ayni tarihte ih
raç edilen kuru üzüm miktarı 
2551 ,5 ton idi. 

incir; ayni ay içinde 96,4 
ton ihraç edilmiştir. Geçen se
nenin ayni ayındaki incir ihra
catı da 75,9 ton idi. 

Pamuk; mayıs 936 içinde 
606,8 ton pamuk ihraç edil
miştir. Geçen senenin ayni 
ayında 384,2 ton pamuk ihraç 
olunmuştu. 

<·• • •• ··-·. Laf anlamaz sarhoşlar 

Bahri babada sahıl park ga
zinosunda Muharrem oğlu Sa· 
lahettin ve arkadaşı Zeki sar
hoş oldukları halde gürültü ya
parak herkesin rahatını boz
dukları ve polisi dinlemedik-

Elerinden yakalanmışlardır. 

TAYYARE 

Çu. Alacı Fiat 

290 inhisarlar ida. 6 75 7 
188 H Alanyalı 8 50 9 SO 
104 S Süleymauo 8 50 9 

52 Jiro ve Şü. 8 75 8 7S 
38 M J Taranto 14 14 

672 Yekfın 
515549 Eski satış 
516221 uumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
240 Buğday 6 50 

29 Arpa 4 
26 Bakla 4 25 
15 Yulaf 4 50 
363 kilo yapağ 58 
75 baJye pamuk46 75 ............... 

Mektep 

6 50 
4 
4 25 
4 50 

58 
46 75 

Direktörlerinin izinleri 
KüJtür bakanhğı büyük tatil 

günleri için izin istiyen mek· 
tep direktör ve yar direktörle· 
rine maaş kanununun 13 üncü 
maddesi mucibince ancak 15 
gün izin verilebileceğini ve 
müracaatların buna göre '{• · 
pılmasmı teşkilatına bildirmiş· 
tir. Hastalık halinde mezuni" 
yet iki aya kadar uzahlabil· 
mektedir. __ __..,. .,, .. ~ ... , 

Kız enstitüsü 
• • 

sergıs1 

Pazar günü saat 17 de Göz· 
tepede cumhuriyet kız enstitü· 
sünde, ta'ebenin bir yıllık eme· 
ğini gösteren zengin bir sergi 
açılacaktır. Serginin açılışına 

şehrin ileri gelen zevatı davet 
edilmişlerdir. 

Sergi Pazartesi gününden 
itibaren ijç gün umuma açıkbr. 

w.- 1 i ,, 

Anne, Yurd ve 
Toprak kokusu 

lstanbulda çıkan YÜCEL 
mecmuasında edebiyô ait 
kıymetli tetkikler yatan genç 
edipl~rimizden Osman Nebi 

ile, Yedi Gün'de röportajları 

çıkan Ziya Nebi müşterek bir 
eser çıkarmışlardır. Adı 11 An· 
ne, Y urd ve Torak kokusu ,, 
olan bu eser, iki ~enç edebi· 
yatçının en güzel mensur şiir· 
lerile süslenmiştir. Tavsiye 
ederiz. 

• •••••• 1 • 

KUçUk yaştan ba,ıam•şıar 
Ikiçeşmelikte mezar arasında 

Ahmed oğlu 13 yaşında Mu" 
zaffer, bir para meselesindel1 
Mehmed oğlu 13 yaşlarında 
Şilkrüyü taşla kulağından ya· 
ralamıştır. 

il ••••• .., 

Evlenme 
Allame oğullarından ve tuı 

ambarı memurlarmdan merhulJI 
N ecmeddin kızı ve matbaam•' 
mürettiblerinden Mebmed Er' 
batu'nun yeğeni Fatma Saio:ıe 
ile Karşıyaka Uray mıntak• 
amiri Mehmed Kayral'ın nikib 
töreni dün saat 10 da Evlenoıe 
dairesinde birçok davetli aile 
dostları buzurile akdedilmiştir· 

Yeni evlile:e sonsuz saadet' 
ler dileriz. 

3151 

Bu hafta iki büyük film birden 

1 - DAKTiLONUN AŞKI 
11 Kiiçük Daktilo ,, ve u Daktilo Evleniyor " filmlerinin se· 

vimli san'atkin Marie Glory'nin yeni bir fantazi filmi 

2 - HARP 
Charleı Boyer - Anna Bella İnkijinoff tarafmdan temsil 

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

SEANS SAATLARI 
Her gün 16 - 19,30 Harp, 17,30 - 21,10 daktilonun Aşkı 
Cumartesi ve pazar günleri 14 de Daktilonun aşkı ile başlar 

15 - 20 - ao KURU TUR 



----- -

'iENI ASIR • .1 Sahife s 
-!a Haziran 

KAZANAN TALILILER 

•sTANBULDA a•R TRAM- S T 1 f Haberleri 
Dv_.~~.~~~~~~ .. ?.~~.u on e gra Tayyara 
ıreksyonu • mS!IJI •• --, ~-E'!Ill1~~ialCB-h~ p 
kırılan bir Vapu arın asgarı sur atı ran şa ı iyan~osu 
Kamyon On milden aşagv ı sür' atteki vapurlar, Atatürke el yazısı keşi~esinde 

ile yazdığı bir 30000hrayı 29661 
!ramvayla . 1 ay başından itibaren işlemiyecek mektup gönderdi numara kazandı 

musademe ettı ' 12 (Y . A lktı'sad Veka·ıetı'nden alınan . . l b k d ıooo Lira Kazananlar Istanbul em sır mu- resının vapur arı u anun an A ka 12 (Y · A h 
-Baş tara/~ t;ı;; sa;;;;;;; - 1 habirinden)- Muntazam posta malumata göre, vapurların ev- müteessir olmıyacaklardır. birin~en~~elefon~:; Ats~~ü:ku b:~ 1705 

. Tramvay, vatman Ceınilin seferleri yapan vapurların en safı hakkında üç sene evvel lstanbul, 12 (Yeni Asır) -
ıdaresinde idi. Çok sür'atle ge- az on mil süratte olması İcab kabul edilen bir kanun mevcud Şehrimize gelen Yugoslavya 

gün Çankayada Iran sefirini ka- 500 Lıra Kazananlar 
bul buyurdular. Iran sefiri Ata- 1169 25629 3977 7323 4707 
türkün köşkleriQde yarım saat 13175 18267 17108 19514 28257 
kadar kaldı. Iran ŞahinşahıRıza 18948 5777 15824 1182 4163 

liyordu. Kamyonda bulunan d olduğu ve bunun T emmuıun 
N edeceği; bundan az seyr e en· 'lk d . 'b yarı orta sıklet boks ş:ompiyon:.ı uri, Hnmdi ve IsmaiJ yara- ı günün en ıtı aren tathik 
l ıh lerl·n derhal seferden menedile- d'I - · .. - · ı · t· lvao Konstayn, yarın gece 
anmışlardır. Yaralılar Gü ane e ı ecegı ogren: mış ı r. 

h l cekleri hakkında iktisat veka- K d · Al d · · Türkiye yarı orta sıklet şampi-astanesinde tedavi altına a ın- ara enız ve ' enıze ış-
ınışlardır. Kaza esnasında yol· !etinin limanlara bir emir ver- leyen vapurlar arasında bu yonu Galatasaraylı Melihle bir 
dan çıkan tramvayın yolcula· diğini bazı gazeteler yazmışlar- evsafı haiz olmıyanlar bulun- maç yapacaktır. Maç temsili 

Han Peblev1nin Atatürke hita
ben elyazısiyle yazılmış bir 
mektubunu takdim etti. 

12987 1448 28292 
150 Lira Kazananlar 

9593 18390 26505 12307 17817 
d b l iki dır madıg-ından deniz işletme ida- mahiyettedir. rın an bir kadın ayı mış; · 

kişi de hafif yaralanmışlardır. • • • • M • 
Denizlide 22499 10311 11551 

Yoldaki bu arıza yüzünden 
tramvaylar Istanbul dhetine bir 
buçuk saat işliyemedi. K 

100 Lira Kazananlar 

amutay tatl•J yap 1 koza satışları 26395 5121 11841 11926 9802 

Denizli, 11 (A.A) - Bıı yıl i~~~~ l~~~~ 2;:~; ~~:~~ ~~~~: 
Fransadaki 
grev genişledi 

iç bakanı Şu .. kru·· Kaya beledı·yelerı·n ipek kozası mahsulü iyi ve 5580 8147 4430 14698 21912 
boldur. Kilosu 65 - 75 arasında 8614 18760 9938 16818 3118 
hararetli satış yapılmaktadır. 3863 18320 9132 13133 10774 

-Baş taraıı l ncı sav/ada-
GREV DEVAM EDiYOR · 

müracaatı hakkında izahat verdi Halk fiatlardan memnundur. 23719 23260 28785 6701 3362 Dalaman köprüsü 5601 29487 8410 23129 18596 

Paris 12 (Ö.R) - Grev de
vam etmektedir. Bazı nokta
larda sönen hareket, diğerle· 
rinde yeniden parlıyor. Başba-

Ankara, 12 (Yeni Asır mu· 
babirinden - telefonla) - Ka
mutay bugün Abdülhalik Ren
danın başkanlığında toplandı. 
Ruznamede mevcut muhtelif 
kanunları görüşerek yaz tatili 
kararı verdi. 

ı imar heyetlerinin fen işlerine ğunu belirtmiştir. 19109 415 26345 27128 10579 
bakmak için kullamlan müte- Her şehrin harita işlerine 19786 18729 12387 29637 26454 
hassıslar, memur, mühendis ve ehemmiyet verileceğini de izah Muğla, l l (A.A) - Dalaman 25691 23397 17844 25099 25495 
müstahdimlerin ücretlerinin be- eden lç bakam, dört yüz be- köprüsünün yapılışı bitmiştir. 9524 29463 13256 9065 20395 
lediyeler kanunu mucibince ı d' · hh' 't' h · Köprü üç gözlü olup her gözü 9889 905 17210 9506 8229 

kanlıkta hasıl olan anlaşma 
esası üzerinde müzakereler 
devam etmektedir. Sosyalist 

e ıyenın sı 1 şeraı ı aız 35 metre genişliğindedir. Köprü 27070 13009 3285 19598 10745 
belediyelere dagw ıtalan hisseler- suya ihtiyacı bulundug-unu an 
den verilmesi kanunu da vardı. )atmıştır. - gelip geçmeye açılmış olmakla 27743 25022 482 19779 

" Populaire,, gazetesinde bu 
Parti liderlerinden Bracke, 
°Kabahat kimin?,, diye patron
lara bir sual soruyor ve şu 
mUiahazada bulunuyor: " Grev 
kanlı bir hadiseye sebebiyet 

Telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü büdçesine ek olarak 
kabul edilen tahsisat layıhası 
ile Istanbul telefon müdürlü-

bera her açılma töreni yakında 20000 lı'ralık bu"'yu"k iç bakanı Şükrü Kaya bu Bu suretle ruznamedeki işler 
k 1 k bı'tmı'ş oluyordu. . yapılacaklır. "'k"f .., d k" mevzu onnşu ur en uzun uzadı- J mu a &t aşagı a ı nu-

ya izahat vermiştir. Şükrü Kaya Kamutay Başkanı Abdülha- SVeçte maralar arasında tak-

Yernıed ki b b en cereyan etme e e-

' ğünün icıtediği 1.364.168 liralık 
tahsisat konuşularak kanuniyet 
haline gelmiştir. 

Kamutayda diğer konuşulan 
kanunlar arasında belediyeler 

belediyeler programlarında ya- li~ Renda meclis arkadaşlarına cıı 
pılacak çok esaslı ışler bulun- tatili iyi geçirmelerini temenni lstokholm, 12 (Ô.R) - Par-
duğunu, bu işlerin diğer mem- ederek birinci devre toplantı- lamento lsveç milli müdafaa-
leketlerden bir asır evvel ba- Jarını kapadığını söy'. emiştir. sının takviyesi için hususi 
şarıldığını anlatarak plandan Tatil karan alkışlarla kabul komisyon tarafından yapılan 
evvel her şehre su lazım oldu- edilmiştir. teklifleri kabul etmiştir. r~ d~r, bazı yerlerde disiplin

sız ır. Bu d' . ı· ·zı·k d k ısıp msı ı e an-
ca . teşkilat fıkdanından ileri 
gelıyor. Böylece sendika teı
kilitının oım.:maaı, ~agOn 
bizzat patronları güçlüğe dü
fÜrmektedir. işte bunun içindir 
ki işçileri, kendi :nenfaatlerı 
ve milletin menfaati namına, 

!llendikalara sokmak lazımdır!,, 

.................. M~t~·k;~~~~ .. b:; .. ·ı~;r~i' ................. i'" .......... B~fu:~:Y~·~~·lt~~·~ .. i~t~·~b·~·ıd; ......... .. 
~emur~a~ilıı~ aile':i vaz- Sultanın belinde pırlan-
1~~.~~~~~- ~:.~~s~~eı.~~b!!~~k~ı~ talı bir kılınç vardır 
aşağıdaki tamimi göndermiştir: "Ere Nouvelle,, gazetesi ise, 

grevin lüzumundan fazla devam 
ettiğini kaydetmek üzere radi· 
kal sosyalistlarin hükumet 
nezdinde bir teşebbüste bulu
nacaklarını bildiriyor. 

. Hükumet memurJarın umumi vaziyetlerinin ıslahı ve devlet 
menfaatlariyle daha sıkı bir alaka içinde aralarında daha bnyük 
bir müsavat tesisi ile hayat seviyelerinin yükseltilmesini arzu 
etmektedir. Bu itibarla hükumet her bakanlığın memurları ka
biliyet ve hizmet dereceleri, maaşları ve ailevi mecburiyetleri 
hakkında tam bir malumat edinmeye karar vermiştir. 

lstanbul, _12 (Yeni Asır) Bahreyn sultanı şeyh Abdurrahman 
bugün şehrimize geldi. Sultanın \>elinde pırlantalı bir kılınç 

vardır. Seyahatı hususidir. Bazı Avrupa şehirlerini gezecektir. 

Sultan Abdurrahman şehrimizdeki camileri gezmiş ve akşam 
üzeri Londraya müteveccihen şehrimi:ı:den ayrılmıştır. 

Komünist "Humanite,, gaze
tesinde Vailfant Couturier işçi
lerin refahı için hükumetin 
teklif ettiği tedbirleri memnu
niyetle karşılamakta, ekalliyet 
partilerinin muhalefetini grev 
düşmanlığına atfederek, bunlar 
"200,, zenginle ailesinin mü
messilleri olduklarını göster
mişlerdir. Dedikten sonra halk 
cephesi eksoriyetinin mecliste 
ınilletin iradesini tatbik ettiğini 
Yazı:naktadıı. 

Bu malumat memurlar meselesinin inceden inceye tetkik edil
mesini temin edecektir. Hükumet başlamış olduğu bu tetkikin 
neticelenmesine programın tam bir şekilde tatbiki bakımından 

Konsey 26 haziranda Cenevrede 
içtimaa davet edildi büyük bir ehemmiyet vermektedir. 

Bu tamimin sebeplerini gazetecilere izah eden başbakan 
Metak~as bunun, Hükumetin memurların vaziyetini islih hususun Cenevre 12 (Ö.R)- Milletler cemiyeti umumi sekreterliği bil

diriyor: Konsey azalariyle anlaştıktan sonra, konsey başkam 16 daki kararının bir neticesi olduğunu söylemiştir. 

lngiliz Ad~_s·Aheba elçisi LonClraya dönüyor 
Londra 12 (O.R)- lngilterenin Adis-Abeba elçisi sir Sydney 

Barton pazar günü Cibutiden bir Fransız vapuriyle lngiltereye 
hareket edecektir. lngiliz elçisinin iki senedenberi tatil almadığı 
ve Afrika ikliminde yüksek bir yaylada uzun müdded ikametten 
ve son aylardaki yorgunluklarından dolayı sıhhatırıın sarsıldığı 

.. 
haziranda Cenevrede yapılacak olan celseyi 26 haziran saat 
17 ye talike karar vermiştir. Ruznameye yazılı olan meseleler 
şunlardır: 

bu seyahatın sebebi olarak gösterilmektedir. 

1 - ltalyan-Habeş ihtilafı, 2 - Almanya tarafından Lokarno 
muahedesinin feshi meselesi, 3 - Mıntakavi paktlar, 4 - F~v
kalade devre hakkında eksperler komisyonunun raporu. 

,----------~.--------~----·, 
SAFI AŞK 
- 28 TUrkçeye çeviren : R. B 

'------------------~~~· kızını müthiş şekilde gözetle- ıstırab çekerek ihtiyarlamış, 
ıne ye başLımıştı. Komşu ile sertleşmiş, hasta annesini yine 
Parmaklık tara ~ında bir teh- sefalete düşürmekten ürkü-
lüke olduğunu bir his ona bil- yordu. 
diriyor ve köylü itimafsızlığı Bundan başka, Paristeki ye· 
0 nu karmakarışık hi!elere sev· ğenlerinden birini yanına alma-
kediyordu. ğa mecbur oldu. Bu sekiz yaş-
. Çayırlarda iş vesilesile, çift- farında kansız bir çocuktu. Bir 
~ıkteki lcüçük çocuk veya kız- ay süthanede kalacaktı. Ona 
arı başlıca aralıklar etrafına kendi çocuğu gibi bakmağı 

nobetçi koyuyordu. Lorans ar- vadetmişti. Yeni merak, yeni 
tık sırrım belli etmek korkusu tecessüs. Bütün bunlar, huzuru · 
olrn k ı· · na Jüzum gösteren gündelik a sızm Emmaııüe ın evıne 
gkelenıiyordu. Annes:nden kor: ağır işlere katılınca, randevüle· 

uy d d rine engel oluyordu. " or u. Zira onu sever ı. 
"'OnışuJarm gözünden, çeşme Bununla beraber, biraz bah-
dedikodularından, imzasız mek- şis mukabilinde, Divin Lekuan 
~~Pla!dan, büyük süthane mü- efendisinin aşkına müsait du-
b ~resı sıfatiyle mevkiini boza- ruyordu; ve dilber Föyan ka-
klecek herşeyden çekiniyordu. dınların buldukları hileleler sa· 
0vıtlmaktan ürküyor, bunca yesinde, aşıkına eski Kontide 

bir aşk öğle sonrası verebildi. yüzünden bunca saatlerin kay-
ilk gecelari gibi zengin ve şid- bolması onu nevmid ediyordu. 
detli bir aşk.. Halbuki gizli karısiyle o, h~r 

Geniş yürekli ve düşünce- ikisi de genç, aşık ve güzel ol-
sizliğile şöyle demişti : duklarından, geceyi gündüzü 

- Madam ki Lekuan anne beraber geçirmeli, birbirini 
işin duyuJmasında menfaattar sevmek hırsını usanıncaya ka-
değildir, annem birşey bilmi- dar tüketmeli idiler. 
yecek. En mühim mesele de Hiddetini yatıştırmak ve Lo-
~~· Fakat artık geceleri çift- ransın hoşuna gitmek için,eski 
lıge gelemezsin. Küçük yeğe· Kontide bazı tamirata girişti. 
nim tam benim odamın yanında yapıcıyı, koltukçuyu getirtti, 
yatıyor ve uykusu çok hafif bir mobleleri ı,aplıyacak kumaşlar 
çocuk ... 

·· seçti, marangoza misafir odası 
Uç dört defa da, gözcüleri- için yeni bir parke ısmarladı, 

nin dikkatinden kurtularak evi boğmakta olan ıhlamur 
güneş batarken eski Konte ağaçlarını budattr. Farkına 
salonlarında kısaca kalabilmi1.tti. varmadan borca giriyordu; zira 
Fakat, bu tavizlere rağmen henüz fakir yaşamağa alışama-

izah edecek bir vesileden emin 
olmadıkça, öpüleri uzatmağı 
bile ayni sarahatle reddediyor, 
ancak aksi halde saatlarca 
sevinç verebiliyordu. 

Emmanüel yerinde duramıya
rak haykmyorcfo : 

- Fakat beni öldüreceksin. 
Bu böyle devam edemez!Artık 
ne uyuyor, ne muhakeme ede
biliyorum 1 Gece gündüz bir 
hayvan gibi seni düşünüyorum, 
sen ise gelmiyor, tesadüfen 
gelirsen, istemiyorsun .. Ah seni 
seviyorum!. Ve ne kadar bet
bahtıml. 

O vakit, şımarık çocuklara 
söylenen okşayıcı sözlerle kız 
onu teskin ederdi. Böylece, 

Emmanüel kızıyordu. işsiz ve mıştı. 
1 ld v hergün görüşmeJeri imkanını 

ya nız o ugu için aşkını, bu ka- Bu işler, Loransın gözükme· 
d b k d verecek bir tesadüf çıkıncaya 

ar ça u , bu kadar şiddetle iği bir çok günleri işğal edi-
d k kadar onu sabrett!rdi. 
oğara kendisine hayret veren yordu. Onu sevdiğinden beri 

aşkını düşünmekten başka güzel kız ancak iki defa ken- Büyük süthanenin inekle-
işi yoktu ve iş altında ezilen disini teslim etmiştir. Kapıların rinden birisi korkuya tutularak 
Loransın onu bu kadar az gör- iyice kapalı olduğundan, sü- hem diğer hayvanlara hücum 
meğe razı olabilmesini anlaya· kundan, karanlıktan ve mahi- etmiş, hem de kendisini sağ-
mıyordu. Ve minas!_Z_ J!içlü~e!_.La:-~'•ne hazırlanmıı gaybube ... tini _ dı~maz olmuıtu. Yalnız Loram. 

sim edilmiştir. 
19787 10120 226 7073 22109 
17094 17811 478 22753 22683 
25531 24047 7183 18042 22601 
22819 18976 23204 13735 19159 
21683 12461 4062 14615 2~778 
21012 24036 1553 14017 11584 
15800 2952 12334 1452 17596 
24359 25668 21251 16823 24002 

Kan kokusu 
Nan kin ve Kanton k uv. 
vetlerl hudutta kar,11a,t• 

- Baş taralı I ınrı safu/ede -
angsi'nin Şanghaydaki mümes-

sili, Nankin ve Kanton ordu
ları arasında kanlı muharebe-

ler cereyan ettiği hakkında bir 
telgraf almıştır. 

Han~kong'a gelen haberlere 
göre hükumet kuvvetleri Ber
yamdı işgal etmişlerdir. 

Kanton 12 (Ô. R) - Genç, 
ihtiyar bütün eli silah tutanlar 
silah altına çağrılmıştır. Kadın
lar da hasta bakıcılık için der
hal müracaata başlamışlard r. 
Pear nehrinin mansabını koru
yan kuvvetler, Nankinin Kan· 
tonu bombardıman etmesi ih
timaline karşı takviye edilmiş· 
lerdir. 

diğerlerinden ayırmak zarureti 
o!an inatçı hayvana yals laşa· 
biliyordu. Hayvan uzak bir ça~ 
dırda yalnız bırakıldı ve Lo
rans günde üç defa, süt saa
tinde, yani sabah saat beşte . 

öğleyin ve akşam saat yedi
de oraya gidip ineği sağ-

mağı üzerine aldı. Bu iş 

gidiş gelişlerinde onu gözetle

meği kim düşünür, bütün ihti
yatsızca, aşıkını görmek için 
istifade edebileceğini kim ha· 
tırına getirebilirdi? 

Hemen Emmanüele haber 
verdi. Arkasında köpeğiyle, 

o da gezmeğe gidiyormuş gibi 
çıkıyor ve sarp yollardan ba
zan öğleyin, ekseriya akşamları 
Loransla buluşuyordu. Eğer 

onun yanında yeğenini görecek 

olursa kendini göstermeden 
geri dönüyordu. Yalnız oldu
ğuna emin olursa, o zaman 
kalbi sevinçten ı,:arparak ona 
koşuyordu. 

- Sona var-



Sahne• 

Dall rdan sesler: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Akıllı - Deli 
Bir lngiliz doktor; güya tıbbi esaslara dayanarak bir istatistik 

yapmış. Geçmiş senelerin delilerini saymış; bunların akıllılara 
nisbetini bulmuş. Bu nisbet üzerinde yürüye yürüye şu neticeye 
varmış: 

2139 senesinde -yani 203 sene sonra- dünya yüzünde hiçbir 
akıllı adam kalmıyacakmış. 

Ben. istatistiklerin tam bir isabet taşıyabileceklerine inanan
lardan değilim. Hele delilerin doğru dürüst sayıldıklarına hiç 
aklım ermez. 

Bu lngiliz doktor; istatistiğini yaparken herhalde yalnız dünya 
timarhanelerinin kayıd defterlerine dayanmıştır. 

Bu şekilde yapılmış bir istatiğe nasıl inanır sınız? 
Dünyada doktor gözünden; hastahane kapısından kaçmış öyle 

deliler var ki bunları da hesaba katacak olursak ak1llı
ların tükeneceği tarihi 203 senenin sonunda değil, daha 
çok yakınlarda bulacağımı7l kolaylıkla tahmin ederiz. 

Biz; bir adama deli deyebilmek için zavallımn ya postekinin 
kıllarını saymasını veya boynuna sarmısak asarak sokakla. da 
dolaşmasını bekleriz. 

Halbuki bugünün aktl hastalıkları mütahassıslarma sorarsanız 

[ yarım deli ] kadrosundan yakasını kurtarabilecek bahtiyar yok 
gibi bir şey. 

Hı.;;fe Mazhar Osmanın" Tebabeti Ruhiye " ism ndeki kitabında 
okuduklarımıza inanacak olursak hafif tertip deli diye bütün 
insanları bir defa tedaviden geçirmek İcab edecek. 

insanları deli, akıllı diye ikiye ayıranlar yalnız doktorlar olsa 
canım yanmıyacak. Asıl mesele doktor olmayıp da bu işe burun 
sokan ukalalarda. 

Bir takım insanlar vardır. 
Bunlar doktorlar nazarında muhtacı tedavi oldukları halde 

akıl inhisarcılığı yaparlar. Bunların bin dane saçma sapan halleri, 
ipe sapa gelmez işleri vardır. 

Mesela: 
Muayyen saatlannı geçirirlerse yemek yeyemezler. Akşama 

kadar aç aç dolaşırlar. 
Cibinliklerine bir tek sivrisinek girse sabaha kadar uykusuz 

çırpınırlar. 
Arabada, otomobilde sollarına oturmuş arkadaşlarile konuşa· 

mazlar. Tersleri döner. 
Yakası açık gömlek, kolası eksik yaka giyemezler. 
Tüylü şeftali, taze bamye, pamuk tutamazlar. 
Fare görünce, etleri kopanlıyormuş gibi bangır bangır bağmrlar. 
Bu hallerinin adı sadece "Sinir,, olur da yalnız: 

Tabasbusun alasını; 
Riyakarlığın envaım; 
Hokkaba:ı.lığın daniskasını; 

iki yüzlülüğün son perdesini; 
Arkadan vuruculuğun ustalığım; 
Yaphkları için; [ ar yılı değil kar yıh J diyerek kanaatlnrınt 

menfaatlarına feda ettikleri için kendilerine "akıliı" derler. 
Bizim bildiğimiz bal gibi "mezhep genişliği,, bu akıllılar için 

(Tolerans) br. 
Akıllan kendilerinden menkul bu artistlerin bir marifetleri 

daha vardır. 
Kedinin yetişemediği ciğere pis dediği gibi bunlar da yapa· 

madıklarını yapanlara ]deliJ derler. Mesela: 
Zülfüyarı hesaba katmıyanlar; 

Fincancı katırlarına ehemmiyet vermiyenler; 
Oldukları gibi görünüp; göründükleri gibi olanlar; 
Haksızlığa isyan; kötülüğe feveran edenler; 
Bunların nazarında birer(zavallı deli)den başka birşey değildirler. 
iki tarafın kar ve zarar blançoları meydanda. 
Allah onları beğendikleri akılJarından; berikileri de hiç şikayet 

etmedikleri deliliklerinden ayırmasın. 
~urat; Çın.ar 

······························································~······················· Zorla girmı, Bıçağı alındı 
Kahramanlar mahallesinde Kemeraltı caddesinde Meh· 

87 numaralı adada sarhoş ola- med oğlu Ahmedde bir bıçak 
rak Şeytan kızı Kadifenin evin- görülerek a ınmıştır. 
de kiracı sıfatilc oturan met· iki kardeş çullanmışlar 
resi Eminenin odasına giden Kestelli caddesinde Ahmet 
Ömer oğlu lsmaiJ, oda kapı- oğlu Süleyman ve kardeşi Is-
sının kendisine açılmamasından mail bir alacak meselesinden 
kızarak kapıyı kırmış ve içeri Rasim oğlu lbrahimi dövmüş-
girmiştir. Suçlu tutulmuştur. )erdir. 

, ' 
Ormanı bekliyen kız 
............................ .-......... mm .... 

- 27 - Yazan : A. Bllget 

Somru bulutlu gözlerini Hauana göstermemek 
için ayağa kalktı : 

- Haydi gldelim Hasan, dedi. 
muhitinde var ığımla bayatını rimi gösterdi: Paşa da bundan 
değiştirmek istedim. Bu benim müteessir. 
ıçm ne kadar yıkımsa onun Paşa bunu geri aldırmaz 
için de o kadar eyi oldu. Hem mı ? 
buna merakınızın sebebi? 

- Ben yirmi gün sonra gı
diyorum, Somrum .. 

- Nereye Hasan bey? 

- Uzak değil, yakına ta}in 
ettiler .. Seferihisara gideceğim. 

- Ciddimi bu? 

- Maalesef evet Somrum .. 
Gidiyorum. Seninle içli dişli 
konuşmak jsteruekliğimin sebe
bi de bu .• 

- Pek ani oldu bu gidiş .• 
- Ben de anlamadım neden. 

Bu sabah humandan nakil em-

Böyle bir şeyi ben iste
mem. En derin hürmet hisle-

riyle meşbu bulunduğum paşa
nıo bundan şüphelenmesini arzu 
etmem. 

- Hasan .. Ben bu vaziyet
ten şüphe ediyorum. Gıyabım-

da bazı gizlilikler geçtiğini an .. 
lıyorum. Bunlar ne oluyor Ha

san.. Daha tvvel bana neden 
haber vermedin. Sen gidersen 
ne olacak.. Esasen hayabmın 
çok yalnız günlerinde alışmıya 
başladığım bir arkadaştan ayrı 

~--==-----~~- -~---- - - ---

YENi ASIR 
M 

stanb lda nasıl kazand 7 • 
oc klarımız ırf spor zevki ça şa
rak Viyanal ları mağ iib ettiler 

Istanbu! futbol • 
aıanı Kemal Rifat, yersiz •• soz-

lerle sporcularımıza meydan okumuş 
lstanbuldan avdet eden fut· 

bol ajaoımız Suat Yurdkoru 
dün bir muharririmize aşağı· 
daki beyanatta bulunmuştur: 

- lstanbuldan umumiyet iti
barile memnuniyetle dönüyo· 
ruz. Bunu evelemirde çocuk
ların bütün seyahat müddetin
ce tam bir kardeşlik hava~n 
içinde ve itaatkar bir ruhla 
ahenkli bir birlik göstermiş 
o!malarına medyunuz. 

lstanbulda, yalnız futbolu
muzla değil, ayni zamanda ağtr 
başlılığımız ve sportmen harn
ketlerimizle de sempati uyan-
dırdık ve isbat ettik ki Izmirli 
sporcular bu gibi seyhatlNe 
eğlence için değil, spor yap
mak için çıkarlar. 

İzmirden hareket etmeden 
evel söylemiştim. Muhtelit ta· 
kımınnz bu zorlu müsabakalar 
için layıkı veçhile hc.zırlanma· 

mışh. Eğer maksat ulusal ta
kıma oyuncu seçmek olmasay-
dı temsili mahiyette müsabaka 
kabul etmezdik. Bununla be
raber lzmirde yapabildiğimiz 
iki antrenman müsabakasında 
mümkün mertebe kombine bir 
oyun çıkarmak esası üzerinde 
elden geldiği kadar çalışmıştık. 

Çocuklar lstanbulda takım 
içiıı oynamak usulünde ne ka
dar muvaffak olurlarsa takımı
mız o kadar eyi netice alabile
cekti. 

ViYANA MAÇI 
Filhakika bilhassa Viyanalı

Jara karşı oynadığımız ilk 
maçta bunu fazlasiyie yaptık. 
Yani talnmı teşkil eden (11] 
futbolcu tek bir uzuv gibi ça
lıştı, didindi ve muvaffak oldu. 
Gazetelerde ve radyoda bahs
edildiği için bu maça dair fazla 
tafsilat vermiyeceğim. lzmir fut
bolunu Viyanalılar da takdir et
tiler. Ve Ankara ile aramızda 
(klas) farkı buldular. Maç ak
şamı memleketin birçok yer
lerinden ve büyüklerimizden 
aldığımız tebrik telgrafları ço
cukların sarfettiği yüksek 
enerji ile lzmir fütbolunun ka
zandığı bu muvaffakıyetin kafi 
derecede takdir edildiğini bize 
müjdeliyordu. 

ANKARA MAÇI 
Ankara oyununa, bir gün ev· 

vel bütün kudretimizi sarfetti
ğimiz için çok yorgun çıkmış
tık. Halbuki bizim Viyana ile 
oynadığımız iJk gün Ankara 
ve lstanbuJ çok sönük bir maç 
yapmışlardı. Bir taraftan An
karalılar bize alb yeni oyuncu 
ile çıktılar. Bu itibarla onlar 
daha az yorgun idiJer. Ayni 

kalmak beni üzmiyecek mi sa
nıyorsun? 

- Bu vaziyet beni senden 
fazla acındırıyor Somru .. 

- Bu mevzu üzerinde ko
nuşmak sizi belki de sıkıyor 
Hasan .. Fakat ben her halde 
lncila paşadan bu tayin keyfi
yetinin mahiyetini öğrenmek 

istiyeceğim. Yok, muvafakat 
etmezsen vazgeçerim. 

- Somru, bu tayin işi üze· 
rinde durursan çok üzüleceğim. 
Senden ayrılmak bana çuk acı 
gelmekle beraber her halde 
verilen emre boyun eğmek 

lazım. Biz havatın bütün sefil
liklerini olduğu gibi kabul et· 
tikten sonra böyle küçük ma· 
niler yolumuzu değiştirebilirler 
mi ? Seferi hisar uzakta değil 
Somru ... Her zaman gidip gel
mek mümkün.. Hem uzakta ela 
olsa ne çıkar.. Biz bir birimizi 
sevdikten sonra .. 

Somru bulutlu gözlerini Ha
sana göstermemek için acele 
ile ayağa kalktı : 

zamanda Ankara lüzumundan 
fazla sert oynadı. Bu sertlik 
hakkında iyi bir fikir verebil
mek için şunu söyliyeyim ki; 
Vjyana maçından tek bir yara 

almadan çıkan on bir oyuncu 
içinde Ankara maçı sonunda 

kat olan oyuncularımız yerine 
bize kendi kadrolarından üç 

oyuncu verdikleri takdirde is· 
tedikleri kadar yeni oyuncu 
oynatabileceklerini mukabil 
tekJif olarak bildirdik. Bu tek
lifimiz federasyonca makul gö-

Spo1Cular vapurda karşılanıyor 

hacamat olmadan çıkan yoktu. rüldü. Fakat lstanbul futboJ 
Ağır yaralılarımız da Vahap, ajanı Kemal Rifat, lzmiri yor-
lbrahim, Sait, Cahit, Ali idi. gun ve sakat bir kadro ile ya-

Ankaralılar topa değil, ada· kaJadığı için olacak, bu müsa-
ma vuruyorlardı. Bu şerait da· bakaların temsili olmadığını da 
bilinde bu maçtan daha iyi bir unutarak, teklifimizi kabul et-
netice ile çıkmak imkansızdı. medi. Ve üstelik yersiz sözlerle 

lstanbul maçına da bildiğiniz bize meydan okudu. 
gibi çok yorgun ve esaslı un- Kemal Rifatın 18 kişilik fut-
surlarımızdan eksik bir kadro bolcu kadrosu içinden lımire 
ile çıkmağa mecbur kaldık. karşı (10) kişi oyııatması lstan-
Vahap oynamıyor, lbrahim to· bul gazetelerinde hayli dedi-
pal topal koşuyordu. Basri adım kodu mevzuu oldu. Biz bunu 
atamıyordu. lstanbulun çıkardığı sadece sporculuğa yakışmıyan 
kadroyu bu maçta normal şerait bir hareket şeklinde telakki 
içinde muhakkak mağlub ede- ettik. Bu maçın ikinci haftayı-
bilirdik. Çünki onlar da bizim mında, kalçasındaki ar1za-
kadar yorgun, takımları eksik dan dolayı topalJamağa baş• 
ve bilhassa en iyi bir iki oyun- lıyan lbrahimi değiştirmek 
cuları oynatılmıyordu. istedik. Hakem bunu kabul 

Istanbul maçı şu suretle ya· etmedi. lbrahimin hakikaten 
rım kaldı. Bunu daha iyi an- sakat olduğunu, onu iki ~ün-
layabilmeniz için bu maçlar denberi tedavi etmekte bulu-
için konulan şartları hülasa nan Masor Danyal da sahada 
edeyim: hakeme teyid etmesine rağmen 

ISTANBUL MAÇI esasen oyunu çok fena ve ba-
A - Takımlar bu müsaba· riz şekilde aleyhimize idare 

kalara (16) şar kişilik kadro eden hakem bu çocuğu da de-
ile iştirak edecekler. ğiştirmemize bir türlü razı ol-

B - Sakatlık olmadan oyun· madı. Halbuki biraz evvel Is-
cu değiştirilmiyecek. tanbul takımı sakat dahi olma-

Halbuki Istanbul takımı ilk dan Niyazi ile Melihi değiş-
şartı daha ikinci müsabakasında tirtmişti. Bu bale ve saba ke· 
bozdu. Yani Ankara ve Viyana narmda başlıyan münakaşaya 
maçlarına, değiştirmek suretile alakadarların seyirci kaldıkla-
16 yerine 17 futbolcu iştirak rından iş uzadı ve bir aralık 
ettirdi. Bizim ile yapacakları hakem düdük çalarak oyunu 
son müsabakaya da bu on sekiz tatil etti. 
futbolcu dışında kalan Beşik- Vaziyeti olduğu gibi anlat-
taşh Hakkı, Galatasaraylı Kad· tım. Başkaca bir hüküm ilave 
ri ve Lütfiyi de almak iste- etmiyeceğim. 
diler. Elimizde mütekabilen Kampa ayrılan oyuncularda 
değiştirecek oyuncu olmadığın- büyük bir isabet var. Bt!nlann 
dan buna razı olmadık. Ve sa- arasından seçilecek takım olim· 

- Haydi Hasan.. Gidelim 
artık, dedi. 

Ve •• Ayrıldılar. 
• • • 

- Hasandan Somruya -
Günaydın Somru'm .• 

Seferihisarda henüz sabah 
oluyor Somru.. Buraoın sabah
ları öyle temiz ve aydınki 
anlatılmaz. Etrafımda kilçük, 
ahşap evler yükselip duruyor. 

Bu, Seferihisar da beşinci 
günümdür, Somru.. ilk iki gü
nümü s~ferihisarda arkadaş
larla tanışmakla geçirdim. Bu *i gün beni bir hayli yord•ı. 
Ôçüncü ve dördüııcü günlerim 
nispeten daha iyi geçti. Fakat 
bu arada bir dürlü vakıt ayı· 
rıp ta sana mektup yazama
dım. Mazur görüleeeğimi ümid 
ederim. 

Seferihisar halkı benim tah
mınlerimi tamamen yanılttı. Çok 
konuşkan ve iyi insanlar.. Fa· 
kat muhit henüz alışamadığı 
iç!n aile toplantıları olmıyor. 
Burada iyi bir arkadaşım var. 

Harbiyede beraber okumuştuk. 
Adı Necmeddindir. Tertemiz 
bir çocuk. 

Sana biraz Necmeddin'den 
bahsedece2im. Bu iyi çocuk 
burada ismet isminde şirin bir 
köy kıziyle ta~ışmış.. Birbirle· 

rini çok, hem de pek çok se
viyorlarmış.. Necmeddin şimdi 
geeclerini ayakta geçırıyor. 
Gözlerine uyku girmiyormuş .• 
Sebebini merak ettim. Zavallı 
çocuk saf bir düşünüşe uyarak 
anlattı: 

" ismet tertemiz bir kız .• 
Bakışlarında en ufak bit hile 
yok. Onunla, çılgın bir arzuya 
uyarak tamştım. Onu hakika
ten sevdiğime eminim. 

Ancak onun beni daha zi
yade sevdiğine kaniim. Beni 
görünce laleler gibi kızarıyor. 
O evlenmekten bahsediyor. 
Bana gelince buna cesaret 
edemiyorum. Daha açıkçası 
evlenmek fikrinde değilim. Eğer 
biz evlenirsek ismetin mes'ut 
olacağına eminim. Fakat kendi 

m nazrran 1e3• __ 
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Hergün ., • 
Bir fıkra 

Kadın 
• • 

tayyarecımız 
Ynzan: Eczacı Kemal Aktaş ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gazetelerde büyük Türk 
kızını Sabiha Gökçeni okudu· 
ğum vakıt Türkiin erkeği ka
dar dişisinin de medeniyet ufuk
larında kanının asaletile uçtu· 
ğunu ve daha da uçacağını 

görerek adeta tüylerim ürperd~ 
Daha yirmi beş sene evvelkı 
yüzleri kapalı, çarşaflarının 
içine büzülmüş Türk kadınınlD 
hayalini unutmuş değiliz. Bü· 
yük Türk Devriminden herşef 
amma herşey beklemek te dün· 
yanın hakkı vardır. Türkün 
bükülmez kolundan geniş me· 
deni kafasından dünyalar isti· 
fade edecek, insanlık huıur 
ve rahat bulacaktır. Evet bir 
zamanlar mizah gazetelerinde 
kadının beceriksizliği suje olu· 
yordu, kadından saylav tu· 
haf geliyor, kadından memur 
kadından hekim, hakim her şeJ 
nasıl olur deniliyordu. Bence 
kadın ile erkek tam bir insan· 
dır. Başlı başına erkek eks;l< 
bir adam, başlı başına kadın da 
noksan bir insandır. Mütekamıl 
bir çift işte mütekamil bir adam 
tipidir. Kadının bazı fizyolojik 
hususiyeti vardır. Fakat bu bu· 
susiyet bir erkek gözüyle gö-
rünen hususiyetlerden başka 
bir şey değildir, kadın madem· 
ki insandır, erkeğin yapaceğı bet 
işi yapmak kabiliyetini taşımak· 
tadır. 

(Sabiha Gökçen) i Türk ta· 
rihine geçen bir kadın olarak 
tanıyorum, Türkün büyük ) )ev• 
rimi Türk'te erkeklik, dişilik 
hususiyetlerini kaldırmıştır, ya~ 
şasın Türk... " 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• 
piyadlarda ulusa! varlığımııl 
temsil edebilir kanaatındayını. 

Sol hafımız Adnan vapurda 
hastalandığından onu Istanbul· 
da hiç oynatamadık. 

lstanbulda bu turnovada ya· 
pılan altı maçı üç mıntakaya 
mensup altı hakem idare etti. 
Bunların içinde en iyisi Gala-
tasaraylı Suphi ile bizim Altı: 
nor.dulu Mustafadır. Diğerler• 
zaif ve hissiyata mağlfıpturJar· 

HüJasa olarak son senelet 
içinde lzmir sporu aleyhinde 
lstanbul ve Ankarada haksı• 
bir şekilde uyandırılan cere-
yanları her hususta tekzip et
mek üzere çocuklarımızın bıJ 
seyahatta gösterdikleri yüksel< 
kabiliyeti ve yurdseverliği bu-
rada takdirle tekrarlamak is· 
terim. 

1 lzmirli futbolcuların futbO 
san'atkarı, profesyonel Viys· 
nablara karşı kazandığı fevk'' 
iade muvaffakıyeti tebrik et· 
mekle büyük kadirşinashk giW 
teren bütün büyüklerimize "e 

' ·ı vatandaşlarımıza gençlerio>•. 
namına bir kerre daha teşel< 
kür etmeği vazife bilirim.~ 

hesabıma bu bir felaket ohJf· 
ismetin beni tatmin eden pıe" 
ziyetleri o kadar az ki.. 'f ab' 
sili iptidai.. Onunla ben yaı11ı• 
aşkı konuşacak olmadığı~' 
göre bu birleşme benim içıf 
felaket olabilir.,, 

Bunu sana neden yazıyort 
bilmem, Somrum.. Belki ~ 
sevişenlerin üzüntülerine Ju1 
d .. aı~k .. - d Bu•16" ugum a a yuzun en.. l' 

bir tarafta Necmettin, avuç!'." 
d k 1 b T iç•" arasın a a an ir sevgı ı f• 

gözyaşı dökerken memnun ° 
mamak hakkım mı? "'ı 

Filvaki Somrum.. Biz b.eP:ç 
yarınımız hakkında ciddi bırlc1. ... ıı· 
cümle bile konuşmuş degı 1, 
Senin bu husustaki fikrini 8

, 

k d 011r 
ma , sen en ayrıldıktan. 5• at3 
çok lüzumlu .. Ben Sefer1hı5 b 
nakledeliberi hemen her sa~;. 
erkenden kalkıyorum. ı<alD ıe 
de derin bir boşluk var.. r.~ıı1 
korkunç bir boşluk kı, or 11811 
dolması için kalbime ya!'llıı 8sı 
yaralı kuşun yanımda buluotJl 
lazım •• 

- Deı•am ederrk -
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Dünya sulh konf er~nsı toplanıyor 
Dün;a sulh konferansı 4 Eylô.lde Cenevrede 
pt~pl~na~adk bütün bulanık _işleri görüşe~~!~!!:ŞA 

R 
arıs, 12 ( Ö. R ) - or ' Londra, 12 (Ö.R)- Neville 

obert Ç ·ı 4 E rlde Cenev-
d 

ecı Y u lh Cbamberlaio tarafından çar-
re e toplanacak dünya su 
kongrasi hak~, oda "Paris-Soir" 
de bir makale yazarak diyor ki: 

"Evet, sulhu kurtarmak müm
kündür. Hatta, sulhun pek va
him bir tehdide maruz olma
dığını da iddia edebilirim. Fa
kat vaziyetin harb iç.in olgun 
olmaması bize emniyet vermiye 
kafi değildir. Zira sulh için de 
olgun değildir. Sulh ve barb 
arasında oynıyan terazinin ke· 
fesini kat'i olarak sulh tara
fına indirmek lazımdır. Cenev
re dünya sulh konferansının 

gayesi bu olacakbr. 
ITALYADAKI TELAKKl 

Paris 12 ( Ö. R ) - ltalya
nın vaziyetini tahlif eden "Peti
te Grande ,, şunları yazıyor : 

" ltalvanlar, doğru veya yan
hş, zec;i tedbirlerin kaldırıl-
ınamasına lngilterenin değil, 
Frnnsanın çahşhğı kanaatmda-
dırlnr. Bunun için Italyada 
F ransaya karşı fena bir telakki 
hasıl olmuştur. Halbuki zecri 
tedbirler Fransada sevilen şey-
l~r değildir. Fransızların e kse
rıyeti vaziyetin karışıklıkların-
dan bu tedbirleri mesul tut
~~ktadır. Zecri tedbirler mu• 

1 a aı.a edilirse ltalyanın Millet
er ceıni ti 

1 • ye nden ayrılması me-
se esıne ı· v• F ge ınce, lngıltere ve 
ransanıo böyle bir tehdide 

boyun eğmiyecekleri tahmin 
edilebilir. 

iNTiKAL DEVRESi 
Paris, 12 (Ö.R) - "Depeche 

de T oulouse,, ltalyanın bir inti
kal devresinde olduğunu ve 
harici siyaseti için yol aradı
ğım kaydediyo;. Eğer Cenevre 
ve devletler, Habeşistanın fethi 
işile zecri tedbirlerin kaldırıl
ması meselesini telife çare 
bulmazlarsa Mussolininin daha 

/nf!ı/iz k1alı sekizuıcı Edvard saltanat arabasmda 

kubulüne bağJıdır. Böyle ol- nını verecek tedbirler almnkta 
mazsa, ltalya muahedelerin ve bunlardan birini veya diğe-
değiştirilmesi siyasetine döne- rini tercih için hadiselerin bir 
cektir. Şimdiki halde ltalya sebeb çıkarmasını beklemek· 
muhtelif şeki 1de hareket imka· tedir. 

şömba akşamı zecri tedbirlerin 
lağvı lehinde söylenilen nutuk 

dolayisile avam kamarasında 

bir münakaşa olmuş ve bu 
fikirlerin hükumetin siyasetine 
tercüman olup olmadığı sorul-

muştur. Baldvin cevabında 
nutkun şahsi olduğunu ve fa
kat şahsan kendisinin de bu 
fikirlere muarız olmadığını söy· 
!emiştir. 

TEFSiRLER 
Paris, 12 (Ô.R) - "Echo de 

Paris,, Sir Nevil Çemberlaynm 

nutkundan anlaşıldığına göre 
lngiltercnin Cenevrede zecri 
tedbirlerin ilgası için teşeb

büste bulunacağını. bunun ne
ticesi olarak büyük Britanya-

nm Avrupa işlerindeki mcs'u
liyetlerini, yalnız Fransa ve Bcl
çikaya karşı taahhütleri müs
tesna olmak üzere-terkedeceği
ni yazıyor ve kollektif emniyet 
siyasetinin bundan sonra ayakta 
durabilmesinden şüphe ediyor. 

"Oeuvr,, gazetesi de lngil
tereoin zecri tedbirlerin terki 
mes'uliyatini kendi umumi ef
karına karşı Fransanm üzerine 
atacağını yazmaktadır. 

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

Çıkarılan haber er esassız elçika kabinesi 
Brüksel, 12 (Ô.R) - Van 

F 1 d Zeelandın kabineyi teşkil te-r a DS J Z para arının am- şebbüsünün akameti üzerine 
kral Leopold yeniden istişare-

gaıanacagw d "" d ""•ı Ierine başlamış ve eski baş-
1 ogru egı .•. bakanla tekrar görüşmüştür. 

Van Zeelandın kabineyi teşkil 
için son bir gayret sarfma Paris, 12 ( Ö.R ) - Maliye 

bakanı Vincent Auriol Fran
samn alacağı mali tedbirler 

hakkında Londra ve Pariste 
çıkan şayialar hakkında şu 
beyanatta buluumuştur. 

"Esass.z haberler çıkarılmış
tır. Paraların damgalanacağın
dan ve diğer tedbirlerden bah· 
sedilmiştir. Bu rivayetlerde 

memlekete müracaat edeceğiz. 
Almanyada Dr Schacht tara
fından alman tedbirlere ben-

zer bir maceraya atılacağımız 
da söylendi. Fransa gibi 40, 
45 milyarlık biriktirilmiş parası 
olan bir memlekette bu mahi
yette tecrübelere hakkımız 

yoktur. Perşembe günü mec· 
liste beyanatta bulunacağım. 

Herşey milletin kendine olan 
itimadına bağlıdır. Vergi sis
temini ıslah edeceğiz. Tahsil 

memur edilmesi muhtemeldir. 

PARİSTE 
Paris 12 ( Ö.R ) - Delbos 

Japonya, Belçika ve Brezilya 
sefirlerini kabul etmiştir. Sa· 
bahleyin dış işleri bakanı müs
temlekelere protektoralara ve 
manda albndaki araziye aid 
meseleleri müzakere için ala-
ltadar bakanların içtimaına ri
yaset etmiştir. 

Balkan matbuatı 

1 

sıkı bir surette Almanya, Avus
turya, Macaristan ve Lebistana 
doğru çevireceği, vaziyetlerin
den memnun olmıyan ve ya 
Alınanyanın nüfuzuna tabi 
olan memleketler arasına 

katılacağı muhakkaktır. Gerçi 
Duçe Ingiltere ve Fransa ile 
anlaşmağ'ı ve Almanyanın da 
Cenevreye a vdetini tercih eder. 
Fakat bu, lngiliz umumi efka
rının vaziyeti kavrama~ıı~a ve 
küçük antant devletlerının de 

doğru hiçbir şey yoktur. Bu 
gibi fevkalade tedbirlere hiç 
ihtiyacımız yoktur. Böyle şayi

alar ancak endişe uyandırır. 
Kararsızlığı ortadan kaldırmak 
için bundan sakınmak lazım
dır. Vaziyeti bildirdikten sonra 

masrafı temin ettiği varidattan 
fazla olan birçok vergiler var
dır. Bu anarşi vaziyetine niha
yet vermek lazımdır. 

Bükres, 12 (Ô.R) - Balkan 
matbuat konferansında Titüles- J 
ko Balkan antantı ruhunun sulh 1 
ruhu olduğunu söylemiştir, 

Yazan: Tok Dil -
Geçen saylların hulasası 

Ulubur/uda Sögütlü dağmda lop
lanall lf a)'riar oğlu Melımef ve ar· 
kadaşları gere Uluburluya inip Veli 
baba tekkesi11deki /sta11buldan man-
11/ı şeyh ve muJ;afızlan kesiyoılar. 

Me//met babastnın illfikamım börte 
a/dıkta11 soma rolda 01kadaşların
daıı avfllıp kövtine gidiyor Sahalıa 
karşı arkadaşlarının yanına tekıar 
dö :ıe" llaı;dar oglıı köyde H l1smen 
<lj:a11lll evine toplanmış /sta11bulu11 
11r aı•da lir dl'fa talısil yapan adam· 
/0rı11a 111/rum rdıp /ıepsını doJ[ta· 
kl!llu a11/atoor. 
ııanların hepsi ağızlarında 

tattı ve nıeraretli bir tebessüm-

Tefrika No.: 4 

le milletin intikamını bir parça 
alan bu yiğit reislerine hayran 
hayran bakıyorlardı : 
Mehm~d şöyle bağladı : 
- Arkadaşlar! Dedi. Anam

dan duydum, Hüsmen ağa da 
söyledi. Hem Hüsmen ağa bize 

geliyor, yarın onu burada 
bekliyeceğiz. Ha ! Ondan da 
duydum. Bursa taraflarında 
bir Katırcı oğlu varmış ... Oda 
bizim gibi Padişahın kepaze
Hkleri derdile kabarmış, gezi
yormuş. 

Başımızdaki Vezirler, Padi-

şahlar bizi birbiri üstüne hara
ca kestiler, AJlahın vekiliyiz 
diyen hainler Allahın emrettiği
ni yerine getirmek şöyle dur
sun, insanlığa yakışmıyan aşağı

lıklar ediyorlar, çocuklar, yolu
muz, Bursa tarafıdır. Her köyü, 
her kasabayı bu kepazelerin 
adamlarından kurtararak Bur
saya akacağız. Hadin nerede! 
şaraplar, nerede oyunlarımız? .. 

- SENE 1057 -
Kösem sultanın oğlu, Oı· 

mania imparatorlarından Mura· 
dm kardeşi deli ib;ahim, kar· 

deşi ölüp te tahta çıkacağı 
sırada, Muradın korkusundan 
padişahlığı kabul etmemiş,oda
sına kapanıp deli deli bağır
mıştı •• 

- Ben sultanlık istemem, 
ben tahta çıkmam, bırakın beni! 
Kardeşim beni öldürür ferya
dı ile yeri gökü yıkmışh, 

Fakat Muradın cesedi ba
cağından tutularak saray so
falarından takır takır sürükle
nerek bu delinin odasının ka
pısına getirilmiş, anası olacak 
kanı bozuk kahpe: 

- Oğlum! bak anahtar de
liğinden bak: Kardeşin öldü, 
onun yerine tahta sen çıkacak
sın diye cesedi hırpalathrmış, 
tokatJatmış, hatta hançer bile 
sokturmuştu. 

işte bu deli tahta böyle kor
ku ile çıkıp ta sultanlık sıfatını 
takınınca ortadan korku kalktı 
diye yapmadığı zulüm kalma· 
mış, anasına, kadınlara uyarak 
her haltı, her eziyeti miflete 
r~va ~örmüştü. Kardeşinin se-

:safine s 
__ .. C2 

p rti b 
Başbakan 
Boğazlar 
hakkında 

ismet lnönii 
konferansı 

izahat verdi 
Ankara, 12 (Yeni Asır mu

habirinden - Telefonla) - Ka
mutay Parti grubu bugünkü 
toplantısında Başbakan ismet 
lnönü'nün izahatına dinlemiştir. 

ismet loönü 22 Haziran ta
rihinde Montröde toplanacak 
boğazlar konferansı hakkında 
partiye izahat vermiş ve söz
leri alkışlarle karşılanmıştır. 

Parti grubunda, Antalya say
lavı Rasih ve Yozgad saylavı 
Hasanın Buğdayı koruma ka
nunu hakkındaki bir takririne 

Finans bakam ızahat verdi. 
Buğdayı koruma vergisinden 
elde edilen lt:mettüün her 
yıl biraz daha artacağını ve 
935 yılı varidatının c.lh milyon 
457000 lira olduğunu, buna 
mukabil cibayct masrafının 
412000 lira olduğunu söyledi. 
On bir aylık tahsilatın ise 
5512000 l ı rayı aştığını söyliye
rek tahsilatın iyi gittiğine işa
ret etti. 

Göçmenlere araıi verilmesi 
hakkındaki bir suale de içiş· 
Jeri Bakanı izat verdi. 

Treni uçurmak. istediler 

ir Arab hey t · Londra
da propaganda pacak 

Filisfilldeki lı!ıdiselerdrıı bır mtıba 

Kudüs, 12 (Ô.R) - Bir arap Demiryelu kenarına bırakı-
heyeti Londraya gitmek ü:ıere lan bir bomba patlamıştır, 
hareket etti. Londrada arap lngiliz istihkam kıtaatmı nak-
melalibatı hakkında propa- leden hır treni uçurmak 

ga~d~/ap~~k( ~:A ) _ Dün için ko~ulduğu zannediliyor. 
u 5 • Fakat ışten haberdar olan 

akşam he! i~tikam~ttekı bütün hükümet bu trenin evvelinden 
teller kesılmış oldugundan şeb- b" •1 t t · · 1 k 
rin biç bır tarafla telgraf mu- ır pı 0 renını yo a çı a_r-
vasalası kalmamıştır. Bu yüz- mıştı. Berhava olan bu trendır. 
den maddi zarar on bin ister- Nüfusca hiçbir zayiat yoktur. 
lin raddesiodedir. Çok hasara uğrıyan yol, istih-

Londra, 12 (Ô.R) - Kudüs- kam kıt'aları tarafından tamir 
tan Royter Ajanasına bildiri- edUmiş ve bunlar sonra yolla-
liyor: rına devam edebilmişlerdir. 

İtalyan siyasetinin alacağı şekle göre 
askeri kuvvetler artacaktır 

Paris 12 ( Ö. R ) - " Debats ,, ltalyada hararetli bir faaliyet 
olduğunu yazıyor. Hava kuvvetleri çoktan beri seferberdir. Az 
zamandanberi donanmada ayni vaziyete sokulmuştur. Mareşal 
Badğliyo erkanı harbiyenin başında kalmak için Habeş kral 
vekilliğinden çekilmiştir. Almanyanm hemen harekete karar 
verdiği hakkında meş'um rivayetler vardır. 

Paris 12 { Ö. R ) - " Paris - Midi ,, Mareşal Badoğliyonun 
Italyan kuvvetlerinin tensiki için Italyada kaldığını yazıyor. 
Halen silah altında bir milyon asker vardır. Italyan siyasetinin 
alacağı şekle göre bunların hareketi tayin edilecektir. Erkam 
harbiye yakında tatbiki lüıumlu olabilecek bir çok planlar 
hazırlamaktadır. ,, 

nelerce hapsettiği odalardan 
kurtulup gün yüzü gören lbra
him, etrafında bir iki güzel 
kadını da görünce hayvanlığı 
kabarmış, saltanatının bu son 
senesine kadar sarayın odala
rında kendine verilen cariye
lerle demgüzar bir imparatorluk 
yapmıştı. 

Kadınlara o kadar müptela 
ve o kadar hırslı idi ki, gittik
çe sönüp, tükendiiini hissedince 
"anber,, lerle şehvetini tahrik 
etmişti. Anber, dirhemi bin 
akçaya nadirattan oluvermişti. 

Kadın, iıret, anber, etrafın
dan aldığı telkinlere, eski ma
yası bozuk olan bu deliyi zır 
değil hınzır deli etmişti. Saka
lma inci dizdirenden ne bayır 
gelir. . . . . . . 
. . . . . . 

Deli lbrahim, taht odasında, 
tahtın alt basamağına belini 
dayamış, kıllı ayaklarını geniş 

entarisinin arasından; birini bir 
tarafa, birini bir tarafa uzat-

rnış, bacağının arasına aldığ" 
şarab destisini boğazından kav
ramış oturuyordu?! Sağında bir 
icadın, solunda bir kadın, bir 
birisine, bir ötekine dönüb 
dudak şapırdatarak: 

Karşısında eJ pençe divan 
duran bir sakiye, göz kırpıp, el 
sallıyarak : 

- Hişt! gel, al ! şu destiyi, 
doldur bakalım kadehi l diye 
emir verdi. 

Dilber bir cariye koşarak, 

deli Ibrahimin bacakları ara
sındaki destiyi almak isterken, 
deli lbrahim onu saçından tu
tup kucağına çekti, ve desti 
ikisinin arasında devrildi. 

Kızın göğsüne dehşetli bir 
çimdik atıp, hart! diye ısırdık
tan sonra: kızın : 

- Aman ! Aman ! 
Çılgın bir kahkaha atarak, 

ayağıyle göbeğine bir tekme • 
savurdu, kendinden ayırdı, ba· 
şını d elice sallayıb gülerek, sa· 
ğmdaki kıza işaret etti : 

- Bilmedi -
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ANKARA -ÇANKA YA 
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Avusturyanın Ankara elçi
liği sabık müsteşarı Norbert 
V on Bishoff " Ankara ,, adlı, 

çok değerli bir eser meydana 
getirmiştir. Memlekeıimizi yük
sek bir görüşle \ahlil eden bu 
eserden bir parçayı aynen sü
tunlarımıza geçiriyorz: 

Ankaranm yarım saat cenu
hunda, Türk istikbalinin tepe
leri yükselir. Bugün oraya ge
niş bir asfalt cadde gitmekte
dir. Caddeni iki yanına, elçilik 
ve bakanlık binaları ve bun
ların bahçeleri dizilmiştir. Fa
kat o zaman yani bu tepe se
çilirken ve Anadolunun tepe
leri arasında en kudretli tepe 
olurken, hiç bir hususiyeti 
yoktu. Alelade, sağlam, kaba
saba, Anadolunun binlerce te
pesi gibi köylü işi bir tepe idi. 
Ayaklarını aşağıda akan sıtmalı 
Engürü-Suyu'nun batağına dal
dırmış, yayvan sırtları çayırlar 
ve bağlarla kaph bir tepe idi. 
Tozlu bir yol, bağların arasın

dan seyrek bağevlerine ve gö
nülsüz Çankaya köyüne tır· 
manmakta idi. Ve bu köyü, 
bataklığın ötesinde uyuklayan 
ve tarih içinde gördüklerinden 
yorgun düşmüş olan vilayet 
merkezine, Ankaraya, Engürü
ye bağlıyordu. 

Denizden bin metre yüksek 
Anadolu yaylasının temiz ha
vasında, tepeden bakan göz, 
Galataya illerini alabildiğine 
ıeyre dalabilir. 

Uzakta, mavi sıra dağlar, 
daha açık mavi göğün zemini 
ıert ve kesin bir nakış ile iş
liyerek, doğuda muhteşem bir 
halka halini alır. Şimalde, dağ
lar, daha yakına sokulur. Y 011-

tuluşlarıuda bir keyfilik vardir. 
Bunlar, Paflagonya illerine ve 
denize doğru geçit verirler. 
Batıda ise, dağlar, birden 
engine doğru uzaklaşırlar. 
Ve Anadolunun sahibi olan 
güneş, kararan ufukları her 
akşam, öylesine bir ateşe 

verir ki, Bizans kalesinin du
va rJarı koyu kırmı~ı tutuşur ve 
kalenin dibindeki tepenin sırt· 
!arına yapışık kara Ankara 
evlerinin pencerelerinden sanki 
a levler fışkırır. Cenuba doğru 
ise, tepenin ötesinde bozkırın 
umudsuz boş!uğu başlar. Bir 
) okluk ki, orada, ne insan 
umduğunu, ne kanaatkar ku
z.utar otunu bulur. Ve o yıllar
da bu istikamette, ancak za· 
man zaman bir deve kervanı 

o da iyi muhafaza altında, 
Konyamn emniyetsiz yolunu 
tutabiliyordu. 

Böyle pathetik bir vaziyet 
ve manzaraya AnadoJunun bir
çok tepeleri maliktir. Eğer 
bunlardan yalnaz bir tar.esi 
seçilmek taJiini elde etmişse, 
bunu, zengin bir Ermeninin yir-
mi otuz sene evel gölgeli 
bir pınarın başında kargir 
bir ev yaptırmış olmasına borç-

ludur. O sıralarda her zengin 
ve ileri nüşünceli adamın evi 
gibi, bu evin de bir kulesi 
vudı. Ôyleki asi Mustafa Ke
mal, Anadolu hattının iç Ana
doluya uzanan ko!unun niha-

yet noktasını teşkil eden An
karaya 1919 kışında ayak ba
sınca bu ev, camlı pencereleri 
fırtınaya dayanabilen, kapıları 
açıp kıpanabilen ve şehre ya
kın bulunan bir kaç evden 
b.r tanesi idi. Hatta, bu evde 
yaylı bir koltuk bile vardı. O 
sıralarda ancak masaJlarda 
mevcud olan bu konfor ve bir 
de evin bulunduğu noktanın 
hijyenik olması, ilkin şehrin 
şimalindt bir yerde olurmuş 

o1an paşayı cezbetmiyc kafi 
gelmiştir. Ve Pasa, evle te-

Ça1tkavkdall 
peyi satın alarak civardaki 
bağlara destlarını ve arka
daşlarını yerleştirmiştir. işte 

Türk milletinin istikbalini 
barındıran tepedeki evin hi
kayesi budur. Fakat o sıralar
da bu istikbalin ateş çemberi 
içinden fedakarca geçilerek 
elde edilmesi gerekiyordu. işte 
üzerinde bağ veleri ve çayırlar 

bulunan bir yanı bataklık ve 
bir yanı çöl olan tepe, böylece 
Türk kurtuluşunun öznüvesi, 

Türk yurdunun kutsal ocağı, 
dütün boğuşmaların ve barış· 
maların manevi sahnesi ve di
reği olmuştur. 

Yurdun yapılması ve kurulu
şun başarılması buradan, TUrk 
istikbalinin bu tepesinden baş
Jıyacektı. 

Bugün, kuleli evin biraz 
ötesinde, Türk miJletini Gazi 
Mustafa Kemal'e yaptırdığı ve 
tepenin başına bir tac gibi 
giydirilmiş bulunuyor. Aş1'ğı 
doğru salınan merdivenlerin ve 
bahçe traçalarının üzerinde, 
tek katlı ve geniş cepheU ya
pının düz bir damın altında 

beliren manzarası sade, asil, 
vakur ve tesirlidir. Evin şeklin
de, batının en modern yapı 
tekniği ile bozkırlar Asyasımn 
kübik tradisyonu kusursuz bir
leşmiştir. Evin ortasında, avlu 
yerini tutan ve Anadolunun 
sıcak günlerinde serinlik ver
mek üzere yapılan dört köşe 
havuzun etrafınrla geniş kori-

bir götiilliiş 
dorlar ve gölgeli pergolalar 
vardır. Odaları süıdiyen mobil
yalar sadedir. Fakat Avrupanın 
en mükemmel atölyelerinde en 
iyi malzemeden yapılmıştır. 

Birkaç ıeçme tablo ve sanat 
eseri. Muhteşem bir kitaphane. 
Fakat lngilizleri Geliboluda 

durduran ve Yunanlıları Dum
lupınarda mahveden adamın 

evinde trofeler, savaş hatıraları 

göremezsiniz. Asil bir zevkle 
eksiksiz bir konfor, evin hava
sını tayin etmektedi:-. Yaldız 
ve gösterişten sakınılmıştır. Ne 

livreli uşaklar ne de göz ka
maştıran üniformalar görürsü
nüz. Evin sahibi zaten mme
tine azadhk ve hayat hakkı 
tanıttığı gündenberi, üniforma
sını çıkarmış ve milletinin kar
şısına o gün bugün, sade bir 
vatandaş kılığında çıkmıştır. 

Günümüzün devlet reisleri 
arasında, bir o vardır ki, barok 
yahud klassik saray debdebe
sinin uzağında ve yirminci yüz 
yılın yapı, mobilya ve teknik 
derken anladığı ve yarattığı 

dekorun ortasında yaşamakta
dır. Öyle ki tepedeki ev, 
kültürlü bir iş adamının, ki
bar bir yurddaşın evidir. 
Bu ev, sahibini, olduğu gibi 
temsil etmektedir. Bu evde, 
hem sahibinin arzu ediş tarzı 
hem de millete verilecek yur
dun örneği remizlendirilmiştir. 

Tercüme eden 
Burhan Belge 
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inkılip yapıyorlar 
- Baş taıafı ı mcı say/ada -

yetler kongresile hemen ayni 
salahiyetleri haizdir. Birliğe ait 
kanunları çıkarmak, birliğin 
cumhuriyetleri arasında satışla
rı tayin etmek onun salahiyeti 
dahilindedir. 

PARLAMENTO KURULUYOR 
Birliği teşkil eden cumhuri

yetlerin her biri birlikten çekil
mek hakkıoı muhafaza etmek
tedir. T ranskafkas cumhuriyet
ler birliğinin Jağvile cumhuri
yetlerin arazisi yeni bir taksime 
uğramıştır. Gürcistan, Acaris
tanJa birleşmiştir. Yüksek mec
lis için her 30000 vatandaş bir 
meb'us çıkaracaktır. Mecliste 
572 meb'us bulunacaktır. 

MiLLETLER MECLiSi 
Milletler meclisi birliğe dahil 

CumuriyetlerJe muhtariyetli ara
zinin delegelerinden teşekkül 
edecektir. Yüksek meclisle 
milletler meclisinin hakları ve 
salahivetJeri müsavidir. Bunların 

herbirinde her kanun ekseriyetle 
kabül edilebilir ve her ikisinin 
kabulünden sonradır ki tatbik 
mevkiine geçer. iki meclis ara
sında çıkabiJecek ihti1if12rı hal 
için bir hakem komisyonu teş
kil edilmiştir. Layıhalar konsey 
süpremiyle, Milletler meclisi 
tarafından kabul edilerek baş
kan ve sekreterler tarafından 
imza edildikten sonra kanon 
hükmüne girecektir. 

Yüksek meclis senede iki 
defa toplanır ve intihabattan 
en az biray sonra ilk toplan
tısını yapmağa mt!cburdur. 
Prezidium denilen başkanlık 
hr.yeti, iki meclis arasında ihti-
laf halinde yüksek meclisi fes
he ve yeni intihabat ilannıa 
salahiyettardır. 

İntihabatta namzedler işçi 
teşkilatı, yani; komünist partisi, 
sendikalar, işçi birlikleri vesaire 
tarafından gösterilir. 18 yaşını 
geçen her vatandaş seçmek 
hakkını haizdir. 

saatlık hafta 
Kanun Fransız parlamentosunda 75 

reye karşı 385 reyle kabul edildi 
Eski bakaniardan Reynandi, frangın kıymetinin düşü

rü mesi hususunda gürültülü bir teklif yaptı 

Franstz pa1/amentosu topla/ısından iki illtiba 
Paris, 12 (Ö.R)- 40 saatlık Jaşmaların samimiyetle tatbikini kanun projesini meclis~. ver· 

iş haftası kanununun müzake- istemiştir. "lnformation,, bu se- miştir. Bunlar ilk tahsılın 14 
resinde sağ cenah liderlerin- sin duyulmasını temenni ede- yaşına kadar uzatılmasına, te-
den ve eski bakanlardan Rey- rek kararsızlık içinde emniyet kaüd yaşının daha erken baş-
nand iş hacmıoı artırmak için olamıyacağını ve emniyet husul lamasına, siyasi cürümler için 
hükumetin frangın kıymetini bulmadıkça birşey yapılamıya- umum~ af ila?ı~a ~e h~kfım~te 
azaltmak yoluna girmemesine cağını yazıyor. umumı af selahıyetı verılmesme 
hayret etmiş ve yeui iş kanun- Paris, 12 (Ô.R) - 40 saat- a!ddir. Gelecek_ hafta d~, 
Jarının müessir olamıyacağını ' · ı haftası kanunu meclis Fransa bankası nızamnamelerı· 
söyliyerek demiştir ki: .ından 8 ıaat mütemadi nin değ~ş~iril~~si, ~arb ir~aJa· 

"Dünyanın her tarafında üc- n. _akere neticesinde 175 reye tının mılhleştırılmesı, bugday 
retler altın esasına göre, yıkı- karşı 385 reyle kabul edil- ofisi tesisi kanunları meclise 
lırke~ bize her aaatlık ücretin miştir. verilecek ve i.ntaç edilecektir. 
yüzde 35 nisbetinde artınl- Leon Blum, Reynand'ya ce· ~aris 12 ( Ö .. R ) - Meclis, 
ması teklif ediliyor. Fransanın vab verirken: korıdorlarında, ış kanunlarının 

ticaret muvazenesi bundan mn- _ Memlekette frangın kıy- kabuJile işçilerin greve esas 
teessir olmak tehlikesine ma• metten düşürülmesini ini ola- o_larak iJ.eri ds~lrd~~.kJeri istel~d~-

d B · f nu enf rın tatnıın e 1 ıgı ve grev erın 
~uz ur. 1 u s~;ase ın ıo - rak tatbik mes'uliyetini kim artık gayesi kalmadığı kayde-

asByo1 n obaca ırk.:'d b lizerine alabilir? Diye sorunca dilmektedir. Buna rağmen grev-
um u ten ı e ceva ve- J d b . . ı · t 

. . Rcynand •• Ben ,, iye ceva cıler ışe başlamaz arsa vazıye 
rerek, fikrınce verilen llcret . t' b b k b' k'I ı kt r . .. vermış ır. am aş a ır şe ı a aca ı • 
yekunu ıle hayat pahalıhgı ara- 2 (Ô R) O tli R d'k l b l 'ha 
ıında zaruri bir münasebet ol- Paris, 1 . - ere at ı a ·mı e ~s ~r. greve nı. .,-
mldığını şimdiye kadar Fran· tatil, 40 aaatlık mesai haftası yke f vderı mesı ıçm um1uıı:ı:ı ı 

.. h ld ve kollektif iş mukavelesi on e erasyonunun ame e uze-
aada llcretler azaldıgı a e . d k' f k )) a 

v kanunJan mebuslar meclisi ta- rın e ı nu uzunu u anmasın 
hayat pahalılıgının artmasının h""kA r b k ti b'r 
buna delil olduğunu söylemiş rafından kabul edilmiştir. Bu- ve u ume ın u ma sa a ı 

.....n.... Senato'da müzakere edi- teşebbüste bulunmasına lüzum ve istihsal maısrafcnda en mü- a-
him unsurun ücretler olmadı- lecektir. Hükümet yeni dört görüyorlar. 

ğını, azalhJması imkanı olmıyan Mii~~d~;~ .. ~diİ~~ ... j\;f Ü·~;y· .. ~d~ .. ij"~···f ~·;: 
umumi idare masrafları oldu-

ğunu, bunları daha fazla silahlar kalade satış 
mamul ef ya üzerine tak-
sim için istihsali canlandır· 
mak lizımgeldiğini ilave etmiş
tir. 
Başbakan intikal devresinde 

hükumetin de, sanayicilerin de 
bazı güçlükler çektiklerini ka
bul etmiş, bunları hafifletmek 
için hi!kfı.metin yardım edece
ğini vadetmiıtir. Blum grev ha
reketine geçerek demiştir ki: 

"Grev asıl maden sanayii 
ile yapı işlerinde kütle halinde
dir. Birden sabahtanberi vazi
yet başka bir çehre almıştır. 
Sendika teşekküllerine yabancı 
unsurların greve müdahale et
tikleri görülmüştür. Hükfı.met 

nizamı kurmağa azmetmiştir.,, 
Paris, 12 (Ô.R) - Şüpheli 

unsurların grevciler arasına ka
rışmalarile hidiseler çıkmasının 
önünü almak için hükumet yol
larda tecemmüü menetmiştir. 

Bir çok tevkifat yapılmıştır. iç 
bakam, demokrasiye yaraşan 
itidali muhafaza etmekle bera
ber, ·polisin vazifesini yapaca
ğını bildirmiştir. 

Paris, 12 (Ö.R)- Meb'uslar 
meclisinin kabul ettiği kanun 
projelerini senatoya tevdi 
ederken Blum kısa bir nutuk 
söyliyerek grevin paıartesi 
günü biteceği ümidini bildir
miştir. Başbakan iJave etmiştir: 

- Hükümet nizam ve asa· 
yişi muhafaza edecektir. Hü-
kumet bit anarşi hükumeti de
ğildir, nizam hükumetidir. Cum
huriyet nizamını koruyacaktır. 
Şüpheli unsurlara karşı Jizım
gelen tedbirler alınacaktır. 

Paris, 12 (Ö.R) - Radika! 
sosyalist partisi patronlarla iş
ciler arasmda imza edilen an-

Roma 12 (Ö.R) - Habeşia
tanda yalnız Adis-Ab~ba m10-
takasında ıimdiye kadar 75 
top, 9 mitralyöz, 170 makineli 
tüfenk, 11500 tüfenk ve mühim 
miktarda cephane ve süngü 
müsadere edilmiştir. 

Fenlandiya 
borçlarını veriyor 

Vaşington, 12 (Ô.R)- Fen
landiya hükümeti harp borçlan 
taksiti olan 164075 dolan va
desinde ödeyeceğini bildir
miştir. 

Ira 11ın Moskova 
maslahatgüzarı 
Moskova, 12 (Ö.R) - Iranın 

Moskova maslahatgüzarı Ro
maya tahvil edilmittir. Üç se
neden beri Moskovada bulu
nuyordu. Evvelce de Iran dip
lomasisinde ve mlilki idaresin
de mevkiler işgal etmişti. Iranın 
Roma işgüzarı Moskovaya ta
yin edilmiştir. 

Bir istifa 
Londra, 12 (Ö.R) - Kontes 

Asford zecri tedbirlere muhalif 
olduğu için Milletler Cemiye
tine yardım birliğinden istifasını 
vermiş ve Avrupada her teca
vüze mukavemet için müteka
bil bir yardım sistemine taraf
tar olduğunu bildirmiştir. 

Çocuğa kızınca 
Kahramanlarda 88 numaralı 

adada Bitlisli Abdurrahman 
kızı Fatma, bir çocuk kavgası 
yüzünden kızarak Türklüğü 

tahkir edici sözler söylediğin
den tutulmuştur. 

14 Haziran pazar günü sa· 
bahleyin saat 10 da A!sancak 

Mesudiye caddesi Gayret so
kağında 1 O numaralı hanede 

maruf iki aileye ait fevkalade 
zarif mobilyeleri müzayede su· 
retiyle satılacaktır. 

Satılacak mobilyeler meya• 
nında fevkalade lüks modern 

iki kanatlı kristal camlı şifon" 
yeralı dolap ve 3 aynalı tuva· 

leli iki komodinosu iki aded 
karyolı.sı, dokuz parça kadifeli 

salon kanepe takımı, aynalı 
aaybur, kare açılır yemek ma'" 

sası ve altı aded iskemlesi, 
tek kapılı aynalı dolap, iki ki• 

şilik direksiz nikel karyola ma• 
somya, Ediıon markalı saloO 

gramofon ve birçok plaklat• 
misafir odası için kadifeli bit 

kanepe iki koltuk, Amerik•11 

duvar saatı, yeni bir halde 

Gebr Döhmert markalı Alm•11 

piyano ve taburesi, perakende 

Avrupa sandalyaları, yağlı bo!' 
tablolar, iki aded şemsiyehlı• 
sehpalar, fevkalade lüks kri5" 

tal işlemeli duvar aynası, lii1'5 

ıemine aynası, Türkçe Adle' 
yazımakinesi yeni bir hald~• 

k d. 1 bJf çocuk arabası, omo ıno ar, 
çok porselen tabak takıınt~r•; 
Etejer, hasır bir kanepe •" .. 
koltuk, kitara, fotoğraf malıe 

. h 1 k"I" cade]er, mesı, a ı, ı ım ve sec bil .. 
vesaire birçok mobilyeler 

F ,at• 
müzayede satılacaktır. ır 
kaçırmayınız. 

Fırsat artırma salo;~56 
Aziz Şınık telefon 8')) 
' s. 6 ) 2-3 (lO 
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- Alay ediyorsunuz değil 
mi? 

- Ben mi? Eğer senin hak
kında böyle yalan bir söz 
söylersem dilimi şeytan kopar· 
sın! Sana ciddi olarak söylü
yorum. Evet, sana daima ka
dınlardan çekinmekliğini tav
siye ederdim. Fakat senin bu 
sözlere kulak asmadığını ve 
bu fikrinden vazgeçirmek 
mümkün olmadığını görünce 
ben bu deliliğe mecburiyetle 
uyuyorum. Luizle evleneceksin 
degil mi? 

Şövalye titrek bir sesle: 
- Babacığım; artık bu me

selenin sözü olmaz. Çüokil 
Luiziu, Fronsova dö Monmo
ransinin kızı olduğunu unutu
yor musunuz? 

- Ey f ne olurmuş? 
- Fransanın en büyük bir 

sinyorunun kızı olan Luiz'in 
benim gibi bir kopukla evlen
mesini nasıl aklınıza getiriyor
sunuz? 

- Ah l fıkrini perişan eden 
şey bu mu? 

- Evet babacığım f Lakin 
sizin de hakknız var 1 Luiz dö 
Monmoransi'yi sevmek benim 
için bir deliliktir. 

ihtiyar Pardayan oğlunun 
elini tutarak: 

- Ben de sana, bu kızla 
evleneceksin diyorum. Hepsi 
bukadar değil, bunda en ziyade 
memnun olacak Monmoransi 
ailesidir. Senin ne kadar de
ğerli ve yüksek kalbJi bir adam 
olduğunu ben bilirim. 

d Şövalye başını saUadt. Lüizi 
e Çok sevdiği için: 

b -.. lier ne olursa olsun ba-
'j acıgım, ilk iş Jan Dö Piyen 
.ı e kızını bulmak Jizım. 

- Hakkın var! 

- Deminden bunların nere-
de bulunduklarını bildiğinizi 
söylemiştiniz? 

- Hayır, bunu öğrenmek 
elimdedir. Nasıl oldu da bunu 
daha evvel düşünemedim. Hay
di mareşal Dö Monmoransiye 
haber ver. Haydi ... Yahut iste
mez... Haydi şimdi beraber gi
delim. MareşaJa kızını yine ben 
getirirsem pek iyi olur. 

- Haydi gidelim! 
Yolda ihtiyar Pardayan: 

• .~ 
YAZAN: işel Zevako 

tur. Çünkü konağın her tara
fını karış karış bilir. 

;- Ya deminden onun çık· 
masına müsaade eden sen de
ğil mi idin? Lakin çıkacak bir 
delik bile yoktur. 
Oglunun sözleri ihtiyar Pardaya
nı kuşkulandırdı. Baba i!e oğul 
koşmağa başladılar ve otel dö
Memeye gelince bahçeden içe
ri girdiler. 
Doğru mahzenin kapısına 

yürüdüler. ihtiyar kurd her ne 
kadar metin bir adam idise de 
yine, hemen kapıyı açmak isti
yen ağlunu durduttu ve din
Jemeğe başladı. Şüphesiz, jil 
ile Jillo içeriden ayak seslerini 
işitmişlerdi. Çünkü baba ile 
oğlu kapının önünde durur 
durmaz yalvarma başlamıştı: 

- Allah için bizi kurtarınız! 
ihtiyar Pardayan sesini de

ğiştirerek: 
- Siz kimsiniz? 
Diye sordu. Mahzenden hınç

kırıklı bir ses: 
- Ben mareşal dö Damoil'in 

vekilharcı Jilim. Bir sefil, ipsiz 
sapsız bir herif tarafından 
kapanarak ... 

Gülmekten bayılan Parda-
yan: 

- Yetişir! Y etişirl Usta Jill 
Diye bağırdı. 

Jil defnetmek istediği ada· 
mın sesini tanıyarak : 

- Aht Mel'un Pardayan l 
- Ta kendisi, benim de-

ğerli vekilharcım ! Yeğeniniz 
nasıldır? Kulaklarını kesmeğe 
geldim. 

Uzaktan bir inilti hissedili
yordu. 

- Usta Jil, siz de sözlerimi 
dinleyiniz. 

- Sizi dinliyorum. Mösyö! 
- Size acıdım. Gelişimin 

sebeb' de budur. Evet sizi 
böyle açlıktan öldürmek bir 
insana yakışır bir hal olmadı
ğını düşündüm. 

- Devam edecek-

Doktor 

Kemal Satir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü 'apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, TeJefon No. 2545 
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936/437 
lzmir Birinci icra Memurlu

ğundan: 

Hazinenin Narlıdere köyü 
muhtarı Hüseyin zimmetinde 
alacağı olan dört bin lira ve 
ayrıca masrafının temini istifası 
için borçlunun tahtı hacze alı
nan Narlıdere köyü derealtı 

mevkiinde kain 1960 metre 
murabbaında ve 60 lira kıy
meti muhammeneli bir kıta ha~ 
açık artırma suretile 17-7-936 
giinüne tesadüf eden cuma 
P.'Ünü saat 11 de satılığa çı
karılacaktır. 

Ru nrtırmada satış bedeli 
muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmadısrr tak
dirde en çok artıran teahhüdü 
baki kalmak şartile satıs on 
beş gün daha uzatılarak ikinci 
artırması 3-8-936 tarihine tesa
düf eden Pazartesi giinü saat 
11 de yapılacaktır. Bu artır
mada dahi gayri menkul tah
min edilen kıymetin yüzcte 
yetmiş beşini bulmadığı tak-
dirde satış 2280 numaralı ka
nuna göre tescil olunacaktır. 

işbu gnyri menku 1 üzerinde 
her hangi bir şekilde hak ta
lebinde bulunanlar vesaiklerile 
birlikte tarihi ilandan itibaren 
20 ~ün zarfında müracaat et
meleri aksi takdirde hakları 
tapu sicili lle sabit olmıyanlar 
pavlaşmadan hariç bırakıla
caktır. 

Şartnamenin 27-6-936 tari
hinden itiharen her kese açık 
bulundurulacağı ve isteklilerin 
yüzde yedi buçuk pey akçesi 

Her fiata satış 
Azimet dolayisile acele 

müzayede ile satış 
Önümüzdeki pazar günü ya

ni haziranın on dürdüncü günü 
sabahleyin alafranga saat on 
buçukta Karşıyakada F ahret
tinpaşa caddesinde Osmanza
dede Reşadiye karakolu kar
şısında Reşadiye sokağında 
5 numarada madam Epstayma 
ait bilcümle meypl lüks mobi
leleri biJmüzayede satılacaktır. 

Lüks maun koltuk takımı, 
lüks kabine, lüks tek kanatlı 
aynalı dolaplar, lüks ı.naun 
saybor, 1 kanape hasırlı, 9 
hazeran sandalye, 1 şemsiyelik, 
despenç, büyük kanape, maun 
karyo~a iki kişilik, 1 geniş kol
tuk, 2 etajer, tandur, muhtelif 
dolaplar, muhtelif masalar 

' lüks karderoba maa tuvalet,kü-
çük tuvalet, 2 lavaman mer
merile, yağlı boya levhalar, 
mutbah takımları, yer muşam
baları, siyah karyola, salmcak
hk, gramofon, halı ve secca
deler ve sair birçok lüks mo
bileler bilmüzaycde satılacaktır. 

Satış peşindir. 

Büyük Kardiçalı Ibrabim bey 
hnmnda Emniyet müzayede 

salonu müdüriyoeti 

2 - 3 (1085) 

Paris fakültesinden diploma!;· 

oı, tabipleri 

ile veya itibarı m21i bank 
mektubu ile arhrmıya iştirak 
etmeleri ve yüzde iki buçuk 
tellaliyenin müşteriye aid oldu- f 

Muzalfer Eroğul 
Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

i?u ve taliplerin lzmir Birinci 
icra dairesinin 936-437 No. lu 
do!lyasına ve icra müna,disine 
müracaatları ilan olunur. 

1644 (1?08) . -lzmir ikinci icra memurlu· 
ğundan: 

Paraya çevrilecek gayri men
kulün ne olduğu: 

Izmir gerenlik mahallesi İ(ı
rımlı sokağında tasarruf ka-
nununun nesrinden mukaddem 
muhdes mülk zemini Kadı Jlyas 
vakfından mukabalı bir bap ' 
hane ile zemini. 

işbu gayri menkul açık art
tırma ile satılıR-a çtkarıldı. Bi-
rinci arttırma 16-7-936 tarihine 
musadif Perşembe günü saat 
15 raddelerinde dairemizde ic· 
ra edilecektir.Bu arttırmada yfiz-
de yetmiş beşi nisbetinde be
deli verildiği surette ihale edi
lecek aksi halde ikinci arttır
ması 31-7-936 tarihine muşa-
dif Cuma günü saat 15 te yine 
dairemizde icra edilecektir. Bu 
a~ttmı.ıada da yüzde yetmişbeşi 
nısbetınde bedel verilmezse sa-
tış 2280 No. Ju kanuna tevfi-

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

kan beş senede ödenmek üzere 
geri bırakılacaktır. Muhammen 
kıymet 175 yüz yetmiş beş li
radır. 

ı • işbu gayri menkul üzerinde 
hak talebinde bulunanlar elle
rindeki resmi vcsaikle birlikte 
ve yirmi gün zarf mda müraca-
atları lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicillince malum 
olmadıkça paylasmadan hariç 
kalacaklaraır. Şartname 4-7-
936 tarihinden itibaren herke
sin görbiJmesi için açıktır. Sa-
tış peşin para iledir. Müzaye
deye iştirak etmek isteyenle
rin muhamınen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetirıde pey 
akçesi ibraz etmeleri lazımdır. 
Daha fazla malumat almak 
istiyenlerin 930-430 Dosya ile 
münadiye müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 1630 (1209) 

lzmlr beledlyeslnden: 
- 1 - lzmir ve civarında 

belfdiye tarafından işletilecek 
otobüsler için ilk parti olarak, 
4 veya 6 silindirli tam dizel 
motörlü 20 ila 24 kişilik ve 
şehir yolJarmda çalışan tipler
den olmak üzere sekiz aded 
Komple otobüı:ı kapalı 2arfla 
münakasaya konmuştur. 

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

3 - Mali ve fenni şartname
leri üç lira bedel mukabilinde 
lzmir belediyesi makine ve 
elektrik mühendisHğinden 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 eHi liradır. 

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

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 teldif mektuplarını ihale 

tarihi olan 31 temmuz 936 cu
ma günü azami saat 15 e ka
dar lzmir belediye: reisliğ;ne 
vermelidir. 

12,20,30,10 1628 (1098) 
t: 

a 
iştirak için 160 liralık muvak-
kat teminat makbuzu veya 
Banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene geHnir. 
6--9-13-17 1514 (1047) 
- Güzelyalı ve Tepecik pa· 

zar yerlerinde, Kazım Özalp 
bulvarı civarında olmak üzere 
üç umumi hala ve Gazi bulvarı 
ağzında bir mebal yaptırılacak
tır. Bu işin heyeti umumiyesi
nin bedeli keşfi 2659,67 lira· 
dır. Açık eksiJtme ile ihalesi 
23-6-936 Sah günü saat 16da
dır. iştirak için iki yüz liralık 
muvakkat teminat makbuzu ve
ya banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. Rlan, k~şif ve 
şartnameleri 14 kuruş · muka
bilinde başmühendislikten te-
min olunur. 1513 (1048) 

6-9-13-17 
Adet Vatı Kuruş Lira 

13.000 28 27 3.51 o 
500 58 38 190 

15.00 97 55 825 
15000 4525 
Belediyenin bir senelik ihti

yacı için yukarıda miktarı, vat 
kuvveti ve muhammen bedeli 
yazılı on beş bin adet elektrik 
ampulü BaşkatibJikteki şartna
~~ veçhile 19-6-936 cuma gü
nu saat 16 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. iştirak 
için 340 liralık muvaklrnt te
minat makbuzu veya banka 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta encümene ge
linir. 

3-6--9-13 [1024] 
- Mezarhkbaşmda Hayred

dinpaşa sokağında belediyeye 
aid beş sayılı aile evinin, en
kazı müteahhide aid olmak 
iizere yıkılması başkatiplikteki 
şartname ve keşifname veçhile 
19161936 Cuma günü saat 16da 
açık arttırma ile ihale edile
cr.ktir. Bu işin bedeli keşfi iki 
yüz elli liradır. iştirak için on 

dokuz liralık muvakkat teminat 
. iii "'O "= 
t:: " -·- ~-: 

-"Tt 
r:ı 

makbuzu veya banka teminat 
J 

:§ mektubu ile söylenen gün ve u «f 8 ...o 
G> 

Demir potrel 25 8X16 322 20 saatte encümene gelinir. 
193° 32 3 - 6-10-13 (1023) " " • c:O.:T.7ZZ727-ZZlrz.z?-7.7-77..7.7...ZZZ...7J_ZJ 

~~~· ~~ f)oktor · Operatör 
20 6X16 

" " 80 6X16 

" ., 

· Arif N. Yurcu 
20 8Xl4 

"hers kö'· 
şe bend ile 32 8X70 

" " 150 5X60 
Kensel 300 

" 100 150 
Bedeli keşif yekünu 2125, 23 
Belediye elektrik tesisatı için 

yukarıda cins mıktar ve tutarı 
yazılı sekiz kalem deroir mal
zeme başkatiplikteki keşif ve 
şartname veçhile 23 - 6 - 936 
sah günü s~at on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

Merkez Hastanesi Operatörü 
Hastalarını pazardan başka 

her gün ikinci Beyler ı;okağı 
Müzayede salonu karşısında 
78 numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 
TELEFON:Muaycnc~hane 3393 

N Evi 4042 
H. 3 (979) 

- Bu iki mahpus kadının 
nerede bulunduklarını bilen yal
nız bir a:lam vardır. Bu da Ma
reşal dö Damoilin mel'un ve
kilharcıdır ki bütün şeyleri o 
bilir. iL AZ R 

77.T/777-7:777'l7.79f.TZ77.z:r.7.Y.Y7ZXJ 

Ki 1 • - Jil !.. Hakkınız var •.• Ko- r 
şalım. 

- Korkma o elimizdedir. 
- Kim bilir, belki mahzen- YORGUNLUGUNUZU GİDERiR DIMAGINIZl DİNLENDİRİR HER YERDE BULUNUR 45 DERECELİK EN NEFİS RAKlDIR. 

:en_ çıkmak çar':ini bulmuş- lz~I~-umum acentesi.: Emirler çarşısı ~arşısmda Mıhçılar HÜSEYİN BAHRİ, ŞEKİP müskirat deposu. TELEFON : 
3256 

~ • il ve Karadeniz hakkında hiç liir 

ZLAR 1 de Babıali artık söz.lerine ku- Habıali bun'3 da yanaşmadı. 

BOGA mese esJ• hükmü ihtiva etmiyor. 23 Ey- lak asmadı. Osmanlı devleti ötedenberi 
Jul 1805 tarihinde Rusya ile .,,,•. lngiltere ile eyi geçinmekte 

B 8 k doku~ sene müddetle aktedil- N l B b' k 

T • h • • apo yon on apart ır ço idi. Bu def'a Rusya ve Fransa 
aı•ı }0 e }( a JŞ miş olan ittifak muahedesi ise vaadlarla kendi tarafına çek- sebebine bozuşmuştu. Lakin 

1 harb dolayısiyle hükümden miş olduğu Osmanlı devletini lngiJizler lstanbuJ ve Mısırda 
Y A..ZA...N" ; .A... ~- düşmüştü. Tilsit ve Erfurt'ta resmen feda uğradıkları muvaffakıyetsizfik-

(/ktibas ve tcucme. lıakkı malıf11zdur) B l d 
• • e gra muahedesi ahka- etti. Fakat kendisi de az zaman ler üzerine ısrar etmiyerek 
••--=-H••--------mı------rm-- mından Osmanlı devleti baş- · sonra Tilsit neş'esinin himarını Akdenizin şark sularındaki do-

-
23 

- lıca iki büyük zarara ujrı- çok acıklı bir surette çekti. nanmalarını çektiler. Hatta Is· 
Sulh müzakereleri kesilerek Prut nehrinden hudud kesil- yordu: O k l d va ıt Babıaliyi aldatmamış tanbu önfişünden sonra Boz· 
murahh ı d t tt' Bunun mek ve Effak ile Bugw danın 1--Basarabya k t' kayb as ar av e e ı. 1 asını - ve Osmanlı devletini yakadan cada Rus amiralı Siniavin tara-
üzerine Rusya ile son dereceye eski imtiyazlan baki kalmak etmesi ve ·bu suretle Rusyanın atmamış olsa idi moskova ric'a- fmdan beraberce tekrar Ça-
kadar uğraşılmasına karar ve- şartiyle 12 Mayıs 1812 de Bük- Tuna deltasına ayak basması tinde uğradığı güçlükler çok nakkaJe boğazını geçib fstan-
rildi. Lakiu Osmanlı ordusu eyi reşte sulh muahedesi aktolundu 2 - Sırplara ıç işlerinin hafifJeşebiliridi. Ve her halde bula gelmek yolunda yapılan 
bir halde değildi. Yeniçeriler ve barba nihayet verildi. Rus- kendi ~araflarından idaresi ve o derece perişanlığını mucib teklife de muvafakat etmemiş-
gemi azıya almışlardı. Orduda yanın Eflak ve Buğdanı i~te- vergilerinin senelik maktu bir olmazdı. NapoJvon Bonapartın lerdi. 
intizamdan eser kalmamışb. mekten vazgeçmesi o sırada miktara bağlanması gibi bazı Tilsit ve Erfurt'ta resmen feda Tilsit muahedesinden sonra 
Buıtun için bu sefer de ordu- Çar birinci A leksandr ile Na- imtiyazlar verilerek velevki bir eyledigi Osmanlı devleti az lngilterenin Osmanlı dev!etiyle 

1 1 B t b 1 dereceye kadar olsun serbesti zaman sonra Frarısanın perı·şan- barışmasına manj olacak bir 
arımız yüz ağartamamıştı. po yon onnpar ın arası ozu .. 1 

R f veri miş olmasıdır ki Mora ve lıgw ını uzaktan seyreyledı". sebeb kalmamıştı. Osmanlı ve 
usya ordusu Basarabyayı, E - muş ve yakında Fransa ile d ı d k hh a a ar a i rumlara fena bir " lngiliz mura asları bir sulh 

hik ve Buğdanı işgal etti. lb· Rusya arasında harb çıkacağı misal olmuştur. Rusya - Fra'~s; harbının pek muahedesi akt.!tmek için Ça-
rail, lsmail, Rusçuk, Silistre anlaşılmış olmasından ileri gel- Napolyon Bonapart bu ınua- yakın olduğunu gören Çar bi- nakkale boğazında müzakere 
ka(eı · · t ı d' miştir. Çar Fransa ile harb b d · k · R 1 d ı .crını zap ey e ı. e emn a tı sıralarında us ya rinci A leksandr dahi Be gra etti er. 

Rusya ile üç sene cenkleş- başlamazdan evvel Türkiye ile ile harba hazırlanıyordu. Babı- muahedesi imza edilir edilmez Fransız elçisi buna da mani 
til.-te B b k t' barba nihayet vermek istedı', ·1· .. J d · F O ı d l k • n sonra asara ya ı ası a ıye muracaat a muahe enın ransa aleyhine sman ı ev- o ma istedi. Çok çalıştı. Lakin 
Rusy ç 1 w b k ı k Bel"rad muahedesi bogw a:ılar akt' " · 1 ı t' 1 f k 1 L k a ar ıgına ıra ı ara " me manı o m w au ıyse eti le itti a a a ı h. a in artık kimse dinlemiyordu. 1809 

senesi ilcinci Kanununun beşin· 
de lngiltere ile sulh muahedesi 
aktolundu. 

Bu muahcdenin on birinci 
maddesinde Çanakkale ve ls
tanbul boğazlarından babsolu
nuyor. Bu maddede boğazların 
bütün devletlerin harb gemi
lerine kapalı bulunduğu esası 
kabül edilmiş ve lngiltere dev
leti de buna riayet etmeği 
taahhüd eylemiştir. 

• • • 1828 senesi Nisanının y;rmi 
altısında Çar birinci Nikola 
Osmanlı devletine harb ilan 
ederek 7 Mayıs 1828 de Rus 
ordusu Pruth nehrini geçti ve 
Buğdan ile Efliikı işgal eyledi. 

Oı.manlı devletinin donan
ması (Navarin) de mahvolmuştu. 
Yeni çeriler ilga edilmiş ve yeni 
Osmanlı ordusu henüz yetişti
rilmekte bulunmuştu. Bununla 
beraber Tunada muharebeler 
p~k şiddetli oldu. Ruslar ( Ib
raıl ) de büyük bir mukavemete 
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Daima Genç, Güzel 

KANZUK 
Elli senelik bir maziye malik ve dünyanın her tarafında takdir 

kazanmış güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve tazeliğini 
muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar mahafilin
de rağbet bulmuş ciddi bir markadır. ÇilJeri ve buruşukları 
izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruhnüvaz 
kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi katiyen ku
rumaz. Teninizin latif tazeliğini cildinizin cazib taravetini ancak 
Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsamin kulla
nan başka krem kullanamaz. Tanınmış itriyat mağazalariyle 
büyük eczanelerde bulunur. 

Numarası 3328 Numarası 3371.F. 
Daimon marka velespit, motosiklet otomobil projoklörleri 

Bu fenerler iki yüz metre mesafeyi gösterir. iki ampullü
dür. Tek ve çift yanar, hem pille hem dinamo ile yandığı 
gibi gayet dayanıklı ve çok sağlamdır. Bu fenerlere mahsus 
dioamolanmız da gelmiştir tavsiye ederiz. 

Deposu lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir. 

• 
İzmir Kadastro müdürlüğünden: 

Akdeniz mahallesinde Doktor Hulusi caddesinde 26 kapı sa· 
yılı şimali Doktor Hulusi caddesi, şarkı Sakrakör müessesesi 
binası, cenubu Ismetpaşa bulvarı, garbı vaktiyle seot aotumariye 
kilisasma bırakılan bina ile çevrilmiş kargir deponun maliki kim 
olduğu üç senedenberi kadastro tarafından yapılan araştırma
larda bulunamamıştır. Maliki her kim ise ilan tarihinden itibaren 
otuz gün içinde vesikalariyle Kadastro komisyonuna müracaatla 
bu binanın miliki olduğunu bildirmediği takdirde 2613 sayılı ya
sanın 22 inci maddesinin H. fıkrasına göre davet adına yazıla-
cağı ilin olunur. 1650 (1204) 

Milas hukuk hakimliğinden: 
Küllük gümrük katibi Hıfzı

nın zevcesi lzmirde üçüncü 
Kahramanlar mahalJesinde Akın 
sokağında yedi numaralı evde 
mukim iken halen ikametgahı 
meçhul bulunan karısı Azmi 
kızı Hediye aleyhine açtığı 

boşanma davasında ilanen teb
ligat icrasına karar verilmiş ve 
muhakeme 23-6-936 salı günü 
sa at 9 a talik edil~iş olduğun
dan yevmi mezkurda gelmediği 
veya bir vekil göndermediği 

halde gıyabında muhakeme 
yap~acağı ilan olunu~ 

1643 (1205) 

İlan 
Noterlikçe tasdiki istenilen 

evrak ve tercümelerin Noter 
kanununun otuz yedinci mad
desi hükmüne muvafık otuz 
santim boyunda ve yirmi san
tim eninde ve sağ taraftan beş 
santim mahalli kalın hat ile 
ayrılmış kağıtlarda yazılması 
lazımgeldiği ve buna uymıyan• 
larm 1O-7-936 S?"Ününden sonr!l 

1 

rLL/./..Z//////.l~L/:L'L"L/ZLZT./.773 

Doktor - ()peratör 

Yusuf Ziya 
ÜSTÜN 

Merkez hastanesi doğum 
ve kadın hastalıkları 

~ cerrahi mütehassısı 
~ 

~ Hastalarını pazardan başka :-\ 
N her gün ikinci Beyler sokağı ~ 

Beyler hamamı karşısında 41 N 
;....; numaralı muayenehanesinde ~ j 
'\ kabul eder.Ameliyatlarını Al- ~ 
' ~ sancak SIHHAT evinde yapar~ 
~ Muayenehane 3686\ 
TELEFHN Evi 3909~ 

~ Sıhhat Evi 2974~ 
N H. 3 (978) ~ı 
>.;l7J.Z/.ZZ77.Z7JJJ7..Lr/./.77./T/7.//_7,, 

kabul o!unmıyacağı vukubulan f 
tebliğat üzerine sayın ahaliye 
bildiriHr. 

Birinci noter ikinci noter 
imza imza 

Üçüncü noter 
• ımza 

13 -17 1632 (1206) 

tENf ASIR 

Salihli Kurşunlu Banyolari 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

ŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyet.edir 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, Lokanta 
gazino hulasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo
bili Salihli istasyon ur. da emre amadedir. Her aileye m üsta· 
kil oda verilir. 

lzmirliler Istanhuldanerede buluşurlar 

~rkecide Osmaniye otelinde 

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

Bütün bu fevkalideliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

ŞURESI 

Hor türlü banka moaıoeJatnı ifa ve kabul eder 
c ALMANY AJ>A seyahat, ikamet, tahsil ve saire için 

ehven ~MAitl~ BF.OTR'l'ERMARK ~Atılır > (h-1) 

Fenni Gözlükcülük 

. 
ECZANESi 

HİLAL ECZANESİ 

; 

HER NEVİ FENNf GÖZLÜK 
Altın, nikel, elektroyalviz, selloloit, has baga her türlü çer· 

çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 
veya yakından her türlü gözlükler, tayyare ve şoför gözlüklerile 
güneş ve loz gözlükleri, ile bütün opkatmin bütün icabatı. Göz 
hekimleri için muayene kutulan, alat ve edevat deposu 

~OPTAN ve PERAKENDE 

-. -. 

Sıhhat 
ve 

güzellik 
Sağlam ve 

güzel 
Dişlerle 

Sağlam ve gü
zel dişler de 

ı Ha~yo in 
ile temin edilir 

13 rtazıran t9S& 

J)işlt~rin~ze çok < ikkat ediniz 
Bazen en üstat doktorların bile sebeb ve menşeioi 
bulamadıkları bir hastalığın, diş iltihabıodan ileri 
geldiği pek çok tecrübe!er!e anlaşılmıştır. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

Ol~ N 
kullanarak dişlerinizi koruyabilir~iz 

t · ı 

Almanca ve Türkçe lisanlariyle ihracat mu~abere işlerin( 
bihakkın vakıf bir memur almacağından isteklilerin talepname, 
hüviyet cüzdanı ve diğer vesikalariyle birlikte üzüm kurumu 
direktörlüğüne müracaatları Han olunur. 
Aynı zamanda Fransızca veya lngilizce bilenler tercih oluna-

caktır. 12-13-14 1601 (1202) 

Türkiye iş ve Ziraat bankaları üzüm 
kurumu limited şirketinden: 

Nakliye ve istif 
Romanyadan getireceğimiz tahminen 20,000 yirmi bin metn 

mik'abı kutuluk kerestenin araba ile nakliye işile hammaliye ve 
istif işleri ayrı ayrı veya her ikisi birlikte eksiltmere konulmuş· 
tur. isteklileri 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: 

Elisiltme 
Üzüm kurumunun Romanyadan getireceği tahminen 20,000 

yirmi bin metre mikabı kutuluk kerestenin giimrük mua,melitının 
takib ve intacı eksiltme suretile ihale edileceğinden isteklilerin 
şartnameye vukuf peyda etmek üzere üzüm kurumu muamelat 
şefliğine müracaatları lüzumu ilan olunur . 

12-13-14 1602 (1201) 

BÜTÜN DÜNYADA ., 

~ 
EFT .. A. C..f:i!! _.ij ~~~ı=e.I 

Bi CAGINI 
!ie: u Enl<ESs!~~ ıu: 11 1--< ;:ım 

TERCi HAN 

Kll.lA•IR 
Balıkesir şarbaylığından: . 
1 - Atatürk parkında yapılacak 9220 lira bedeli keşiflı 

gazinonun fenni ve umumi şartn:omesi mucibince inşaatı arttırıP: 
ve eksiltme kanununun hükümlerine tevfikan açık eksiltıneY 
konmuştur. 

2 - Eksiltme müddeti 5-6-936 - 20-6-936 günlemecine kad•' 
on beş gündü~ ı 

3 - ihalesi 20-6-936 günlemecine rastlayan cuma günü sa• 
16 da belediyede yapılacaktır. .,. 

4 - isteklilerin ve daha fazla malumat almak isteyenler• 
belediyeye müracaatları ilan olunur. 

7-10-13-16 (166) 

{\ 

l 



t3 ffiizrı--n 1936 
'Ti;;;;:; 

? 
oanııe • 

'fiirkiyenin en birinei birasıdır. Fennin en son terakkiyatına · tinaden imal edilmiştir. En sıhhi ve en teıniz biricik 

l JLUS L rı~ ve cı~nf ~ ~ br11sı11da Mıhcılaıda B eyin Balıri ve kip TELefON 3256 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
RQy ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
·HERMES v puru 30 mayısta 

beklenmekte o1up yükünü tah-
liyeden sonra Burgas • V ına 
ve Köstence limanlarma hare· 
ket edecektir. 

ORESTES vapuru 31 ma· 
yısta beklenmekte olup yükiı
nü tahliyeden sonra 6-6-36 da 
Anvers. Roterdam, Amsterdam 
ve Hamburg )imanlan için yük 
alacaktır. 

HERMES vapuru 15-6-36 da 
g~ip 20 - 6 - 36 da Anvers -
Rotterdam-Amsterdam ve Ham 
burg limanlan için yük ala· 
cakttr. 
SVENSKA ORIENT Linien 

VIKINGLAND mot6rü 29 
mayıs 36 da gelip Rotter
dam - Hamburg - Bremen -
(doğru) Copenbang - Danhig
Gdynia - O Jo ve lskandina~ 
lirnanlan için yük lacakbr. 

NORDLAND mötörü 15 
hatir n 36 da gelip Rotter
dam - Hamburg - Bremen - Co
Penhage - Dantziğ - Gdynia • 
Goteburg - Oslo ve lskandi-
navy ı· l · · -k 1 ıman arı ıçın yu a a-
caktır. 

h ~lRKALAND motörü 29 
aııran- 36 . 

d d gelip Rotter-
am .. li rnburg - Bremen - Co-

panbage D . Gd . G - antzıg - ynıa -
oteburg - Oslo ve lskandi

na vya limanları için yük ala
caktar. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
ALBA ~ULIA vapuru 7-6-36 

da gelip 8-6-36 tarihinde Pire· 
Malta - Marsilya ve Barselone 
hareket edecektir. 

yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerHe 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004---2005-2663 
~ 

N. 
W.F.H.Van r 

7~ & C.,o. 
DEUTCHE LEVANTE LlNIE 

G. m. b. H. 
SA 10S vapunı 10 haziran

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

MANiSA vapuru 10 hazi
randa beklenilmekte ve 13 ba· 

zirana kadar Rotterdam ve 
Hamburg limanlarına yük nta
caktar. 

TINOS vapuru elyevm lima
nımızda olup Anvers, Rotter-

dam ve Hamburg limanlann
dan yük boşaltıyor. 
MACEDONİA vapuru 22 b -

.ıiranda bekleııiyor.27 haziran 
kadar AnYers. Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen için yükliye· 
cektir. 
Amerıcan Export - Line The 
Export Ste mship korpor tion 

Nevyork 

EXAMINER vapuru 21 ha· 
.ıirana doğru beknilmekte olup 

Nevyork iç.in yükliyecektir. 
Service Maritim Roumain 

Bugarest 

DUROSTOR vapuru 10 ha
ziranda bekleniyor. Köstence. 

Sulina, Galah ve Ga1atz ak
tarması Belgrad, Budapest, 

Bratislava ve Viyana için yük 
kabul edecektir. 

Den Norske Middelhaslioje 
( D.S A.S Spanskelinjen ) 

SAN ANDRES vapuru 19 hazi- ı 

randa bekleniyor. lskenderiye, 

Hayf , Dieppe ve Norveç li

manları için ylik kabul ede· 
cektir. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon N o. 
2007 • 2008 

zmir Vilayeti Bay ar o·rek ör .. -

ğünden: 
Torbala aygır deposundaki aygırlar için 13 illi 15 bin kilo 

Yulaf ve 14 illi 15 bin kilo arpa açık eksiltme ile satın ahna

:~ktır. Şeraiti anlamak istiyenler hergün l~mir Bayt~r Di~ek~ö~
lugüoe ve Torbalıda aygır deposu baytarhgına, eksıltmege ışb-
rak için de 29 haziran 936 pazartesi günü saat 12 ye kadar Vi
Jayet Daimi Encümenine müracaat ve yulafın muhammen kıy-
llıetinin yüzde yedi buçuk tutarı olan 80 ve arpanın .mubam_men 
kıymetinin keza yüzde yedi buçuk tutarı olan 65 hra tcmıno.tı 
nıuvakkate banka makbuzunun encümene ibraz edilmesi ilan 
olunur. 13-14-16-17 1613 (12111 

Eınlaki Milliye Müdüriyetinden: . K 
Satış 5 N Ltra . 

ıra u. 
339 ik· · K t' Samı' ef S 8 taj Nu. lı ada 1737 

ı ıncı aran ına · · .. 
71 parsel 5061 metre murabbaı ve ıçınde su 
kuyuıru ve bir oda mevcut tarla 101 22 

341 K k D d b Menemen C 41 taj Nu. h fırm 225 
arşıya a e e aşı · 

344 " Bostanlı Mektep S. eski 28 taj 125 Nu. la 75 

dükkan k' 11 1 t . 
345 Karşıyaka Bostanlı Taksim S. 8 es ı . 8J 80 

uuınarah ev "kk~ 250 
347 u kJ B C 79-71 taj Nu. h ev ve du an oayra ı ornova · " 120 
348 B ki " " 20 eski 16 taj Nu. b 

ayra ı · 113 
351 Buca Paradiso Kızılçullu C. 61 61/1 eskı 1 ' 

t . N 1 390 etre murabbaı arsa ve bar ka 156 
aJ u. ı m • 'k' · 

\' uka d ı ı·n mülkiyetleri peşm para veya ı mcı 
ra a yazı ı emva ı · dd ı 

t rtip l f" 'k ·ı "denmek üzere on beş gün mü et e as ıye ve ı ası e o . . . 
1 ttırın k 1 t ihalesi 29-6-936 pazarte ı gUnU saat 
7 

ya onu muş ur. . . ti 
dedi At 1 'lli emlak müdürinetme mUracaa an. 

r. ~ ıcı arm mı .13-23 1653 (1210) 

Olive~ _Ve Şii. 
LIMliET 

Vapur Acentası 
CENDELI HAN BıRİNCl 

KORDON TEL. 2443 . 
THE ELLER AN LlNES L TD. 

GRODNO vapuru on hazi-
randa Londra, Hull ve An
versteu gelip yük çıkaracaktır. 
Ve 25 haziranda aYdet edip 
Londra, Hulliçin yük alacaktır. 

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

DRAGO vapuru temmuz ip
tidasmda Londra, Hull ve Aıi-
versten gelip yük çıkaracaktır. 

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

Deatsche Levante - l..inie 
TOFIA vapuru buiranıo so

nunda H mburg, Bremcn ve 
Anversten gelip yük çıkara· 

O. operatör 

M. Nuri Artan 
İzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 
Hastalarını her gün öğle

den sonra 3 • 6 ya kadar 
ıkinci Beyler sokağında ve 
Beyler hamamı karşısındaki 
43 numarala muayeneha
nesinde kabul eder. 

-
Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 

cakhr. 
NOT : Vürut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
saliyet kabul edilmez. 

=-················· .. ·· ... ············································· • • 
E TAZE TEMiZ UCUZ E 
• • . . • • 
E 11.ı\.<:: E . -
g HAMDİ NÜZ~IET . 
• 

§ Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

nu Ciıw111 almadan n•ı•ri 

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 Aldıktaıı brş dakika soma 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

i PiN 
İzmir memurları ıstihlak koope

ratifinden: 
28 - 5 - 936 Tarihinde toplanan umumi içtima ruznamesinde 

mev~~~ mad?e.ler~ konuşmak üzere Lazım olan nisap elde edil
medıgınden ıkmcı toplanbnın 18 Haziran 936 tarihine musadif 
Perşe~bc günü saat ~ 7 ye talik edildiği ve toplantının yine 
halkevmde yapılacağı hıssedarlarımızca malum olmak üzere ilan 
olunur. 

RUZNAME 
l - idare heyeti raporunun okunması 
2 - Murakıp raporunun okunması 
3 - 935 Plançonuo tetkik ve tasdiki 
4 - Kauıncm sureti taksimi 
5 - idare heyetinin ibrası 
6 - Müddeti biten idare heyeti azalan 

seçilıoesi 
7 - Yeni sene murakıplarıuın seçilmesi 
8 - Nizamnamede tadilat 

yerine yenilerinin 

1631 ( 1207) 

zmir Tramvay ve elektrik sosye
tesinden: 
Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın bu ayın on dördünde 

saat yediden on ikiye kadar bütün Alsancak mıntakasında 
kesileceği sayın ab•melerimizce bilinmek üzere ilan olunur. 

Sevincin bir ifadesidir. 
,GOzet ve sıhhi difler her tnunı ziyade
sUı memnun eder. 
GOzellik ve sıhhatınızı muhafaza etmek 
istersenir siz de emsalsız olan 

••PERLOOENT" 
diş macununu kullanınız. Bundan elde 
edeceljinlz mOkemmel neticeden çok mem· 
nun olacaksınız 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Tauan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzeilik krem

lerini kullanmız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa

bşlar için lzmirde Salihağa hanmda umum acentelik Nef'i 

Naci ve j. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 
Posta Kut. 224 Telefon 3 es 

IF/. 
Eczanes 

enni gözlük 
Sıhhi korse 

Garomet re, derecele r, Lastik 
eşya, Tuvalet çeşitleri 

Ender bulunan ilaç çeşitJeri 
Her yerden daima taze ve 

ucuzdur 

S. Ferit 
ECZACIBAŞI 

ŞiFA 
ECZANESi 

Hükumet sırası 

BALÇOVADA 
Ağamemnun Ilıcaları açıldı 

Sağlık ve sağlamlığını gençlik ve dinçliğini korumak isti• 
yenler her halde tabiatın bu gih:el kaynağına koşmalıdırlar 

Romatizma, siyatik, kum ve böbrek sancılarından kıvranan 
ve mide ve bağırsak ve kadın hastahklarına tutulanlar vakıt 
geçirmeden banyo almalıdır. lki bllklnm ve kütük gibi dei· 
neklerle gelenlerin banyolarını aldıktan sonra koşa koşa ve 
sevine sevine avdetlerini görenler pek çoktur. Bu yıl hususi 
hesaplar direktörlüğü kaynakları tcmi!lcttirdi. Su götleri 
açıldı. Sularımız boldur. Kışı çelik gibi çalışarak geçirmek 
ve yorgunluklarını dinlendirmek isteyenlere tavsiye olunur. 
Her türlü kolaylık gösterilecektir. OtobUsler işlemeye başla-
mıştır. Şimdiden odalarmızı kiralayınız. SAIT 

6-10 (1051 
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Sir Növil Çemberlayn'in hayretle karşılandı 

lngiltere zecri tedbirlerin ilgasına önayak olarak 
Itlya ile bir taraflı mukarenet vücuda getirecek 

Londra, 12 (Ö.R) - Maliye 
bakanı Sir Neville Cbamberlain 
tarafından zecri tedbirler aley
hinde verilen nutuk lngilterede 
Dominyorılarında ve ecnebi 
memfeketlerde ehemmiyetle tef
sir ediliyor. Captavndan Roy
ter ajansına bildirildiğine göre 
Sir Neville'ın sözleri cenubi 
Afrika siyasi mabafilinde hay
ret uyandırmıştır. Şu noktalar 
soruşturulmaktadır: 

1 - Aceba lngiliz hükume
tinin maksadı zecri tedbirleri 
kaytsız ve şartsız ilga etmek, 

2 - Ve Milletler cemiyetini 
ıslah ederek onu sadece isti
şari bir heyet haline sokmak 
mıdır? 

Bu mabafilin fikrince, ancak 
bir suale verilecek cevab menfi 
olursa herşey mahvolmamış 
sayılabilir. Şu takdirde ise, Sir 
Neville Chamberlain söylediği 
sözlerle, kendi siyasi idam 
hükmünü vermiş olacaktır. 

FRANSA YALNlZ 
KALACAK 

Roma, 12 (Ö.R) - Fransız 
mahafilinde, bir lngiJiz - ltal
yan anlaşmasının tahakkuku 
halinde Fransanın Avrupa si
yasi faaliyetinde yalnız kalması 
korkusu hissedilmekted!r. Ga
zeteler Sir Neville Chamberla
in tarafından dün söy1enilen 
nutuktan sonra lngilterenin 
zecri tedbirleri kaldırmağa ön 
ayak olacak derecede ileri git
mesini bile mümkün bulmak
tadırlar. 

Roma, 12 (Ö.R) - Viyana 
gazeteleri logiliz maliye baka
nının zecri tedbirler hakkında 

ki nutkunu, beynelmilel siya
set üzerinde sebeb olabilec~ği 
tesirler bakımından gözden 
geçiriyorlar. " Reicbspost ,, bu 
beyanatın kabinenin en nüfuz
lu bir azası tarafından yapıl· 
ması, hükumet tarafından ka
bul edilmiş olduğuna deJil sa
yıyor. Bu itibarla, Sir Nev
rille Cbamberlainin sözleri hü
kumeti bağhyacak mahiyette 
telekki edilebilir. Şu halde, bu 
gazete zecri tedbirlerin yakın
da kaldırılmasını beklemekte
dir. Esasen, ona göre, babeşis
tanda barp bittiği için zecri 
tedbirlerin muhafaza edilmesi
ne biç bir sebep yoktur. 

"Nazional Zeitung,, ua Lond
ra muhabiri şimdiki vaziyeti 
gözden geçirerek şu neticeleri 
çıkarıyor: 

ZECRi TEDBiRLER 
"Zecri tedbirler, Mussolini 

kollektif emniyet sistemini boz
duğu içiııdir ki ltalyaya karşı 
tatbik olunmuştur. Çünkü Mil
letler cemiyeti paktı bu sisteme 
daya• ır. Halbuki şimdi harp 
bitmiştir. Zecri tedbirlerin de-
vamına hiç bir sebep yoktur. 
Ortada Milletler cemiyetinin 
prestijini -korumak ve kollektif 
emniyeti mümkün mertebe kur
tarmak meselesi kalıyor. 

Bunun için ise bala zec
ri tedbirlere bağla kalmağa 
ihtiyaç yoktur. Bir uzlaşma for
mlllü araştırmalıdır. Mesele, 
ltalyan ilhakının kabül veya 

reddi meselesidir. Uzlaşma da 
bu noktada araştırılmak la
zımdır.,, 

Diğer gazetelere göre de ln
giliz muhafazkar bakanlarının 

ekseriyeti zecri tedbirler aley
hindedir. Gerçi dış işleri ba-
kana Eden bunlarla aynı fikirde 
değilse de o da ergeç ekseri
yetin ihtarlarına boyun eğmeğe 
mecbur kalacaktır. 

FRANSADA DÖNÜŞ 
Paris, 12 (Ô.R) - Radikal 

sosyalist partisinin gazetesi 
olan "Republik,, bugünkü baş-

tavsiye ediyor gibidir: 
"Şurası göze çarpıyor ki ln

giliz diplomatları ltalyamn Av
rupa siyasetinde iş birliğinden 

bahsetmiyorlar. Anlaşılan, on
ları asıl alakadar eden nokta, 
bir lngiJiz - ltalyan anlaşma
sıdır. 

ltalyanın Londra sefiri Gran
dinin sir Robert Vansittart ile 
görüşmeleri bunu açığa vuru
yor. Foraynofiste neşredilen 

resmi notalarda ltalyanm 
- zecri tedbirler lağvedilirse -
yeniden Avrupa devletleri 

Sif Samul'L /loare 
makalesinde zecri tedbirler 
meselesinin son vaziyetinden 
bahsediyor. Şimdiye kadar en 
hararetli zecri tedbirci olan bu 
gazete diplomatik muharriri 
Pierre Dominique şimdi fikrini 
değiştirip zecri tedbirlerin il
gası lüzumundan şöylece balı-

Oe11e1al Badoğlio,sekiz a)'datlbni O}'rı kaldıg ı J d11su11u Romada tejlış ediyor Sir Nöı1il Çember/ayn 
ahengine karışacağını bildir .. 
diği kaydediliyor. Dün akşam 
Pariste işin felsefesi yapılıyor· 
du: Londra ve Roma :ırasında 
bir taraflı bir mukarenet hasıl 
oJursa, Fransa her tarafta, 
hem Roma, hem Londra ve 
hem de beynelmilel sahada 

"Zecri tedbirler işine acele 
bir nihayet vermek Jazımdır. 
Fransa bir teşebbüse girişme
lidir. Eğer bunu yapmazsa, te
şebbüs anlaşılıyor ki lngiltere-

den gelecektir. lngiliz kabine-
. sinin iki nüfuzlu azasını, sir 
Samuel Hoare ve sir Neville 

birlerin aleyhind" bulundular. 
lngiliz siyasetinin yeniden, bir 

az geç kalmış olmakla beraber, 
ampirizm devrine döndüğünü 

görüyoruz. Fransa şuursuz bir 
lngiliz mülahazasına iştirak et
memeli idi. Zaten bunu kayıt al
tında yaptı. Bunun için şimdi va-

melidir. Bunu yapmak irade
sini göstermeli ve emniyeti na
mına prensipleri terketmelidir.,, 

PARLAK TECERRÜD 
FORMÜLÜ 

Paris, 12 (Ö.R) - "Oeuvre,. 
gazetesinde Bn. Genevieve Ta
bouis Fransa için, lngiliz usulü 

setmektedir: Chamberlain acıkça zecri ted- ziyeti düzeltmeR"e teşebbüs et- bir "Parlak tecerrüd,, formülü kayroh çıkaçaktır. ,, .....................................................................................•.............................................................................. , .••.••..............•• \ ..............................•..• 

Amerikada seçim faaliyeti 

Ruzveltin biricik rakibini 
dün seçtiler 

ı<.o~ ~t vrll 
Klevland, 12 (Ö.R) - Cum-

huriyet partisinin cumhur baş
kanlığına namzedini seçecek 

olan milli cumhuriyet .kongre
sinde senator Svansea, Kanzas 

valisi Landonun namzetliğini 
tervic etmiş ve söylediği nu
tukla cumhur başlcanı Roose
velti n eserini şiddetle tenkid 
ederek, tatbik ettiği sistem
lerle demokrasi esaslarına mah
vettiği iddia eylemiştir. Şimdiki 
başkanın hatalarını tasrih et
tikten sonra, hatip Kanzas va
lisinin meziyetlerinden behset
miş ve namzetliğinin kabulü 

için ısrar eylemiştir. Rey ya
kında verilecektir. 

V~şington, 12 (Ö.R) - Klev
landa toplanan Cumuriyet par
tisi Konvansiyonun beklenildiği 
)ı!İi>İ Kanzas valisi Landonu 
cumur başkanlığı için Cumuri-

yet partisinin namzedi olarak 
seçmiştir. Böylece, önümüzdeki 
aylarda Amerikada yapılacak 

olan cumur başkanlığı müca
delesi, demokratlar namına 
Rooseveld, cumuriyetçiler na
mına Landon arasmda ola
caktır. 

;T cmps,, gazetesine göre 
Klcvland konresinde bütün 
hatipler Rooseveltin Amerika
nizm usullerinden ayrılmasını 

tenkid etmişlerdir. Cumuriyet
çiler mukabıliyet muahedele
rinin ilgasını Amerikan çiftçi' 
ve jşçilerinin menfaatierinin 
kafi derecede himayesini, nlas
tiki gümrük tarifeleri sisteminin 
yeniden tesisini, devletin hu
susi sınai teşebbüslerle reka
betin ilgasını istemektedirler. 

"Temps,, diyor ki: "Bunlar 
mükemmel şeyler. Fakat Ruz~ 
veltin vücuda jl'etirdiği eserin 

Avam kamarasında 
bir ıskandal 

Devlet sırlarının ifşası hakkındaki 
rapor okunurken bir hadise oldu 
Eski müstemleke 

daha 
bakanı A vam Kamarasını bir 

dönmemek Üzere terkettiğini söyledi 
Londra, 12 (Ö.R) - Bugün 1 ~~~~---~~~~~ 1 man salonda derin sessizlik 

Av.am kamarasında bir hadise hüküm sürmf.kte idi. BuııuP 
olmuştur. Devlete ait sırların üzerine Tomas ağır adımlarla 
ifşası hakkında mahkemece me'clisin ortasına geldi. Reisill 
verilen rapor muhteviyatı Avam önünde hafif bir boyun kır 

dıktan sonra : 
kamarasında okunmuş ve tas- u A k bı·r - vam amarasını 

vip edilmiştir. Bu sırada mah- daha gelmemek üzere terket-
kemece mes'uliyeti tebeyyün tim.,, Dedi ve salondan ayrıldı. 
eden eski müstemleke bakana Londra, 12 (Ö.R) _ Gaıe .. 
Tomas da salonda bulunuyordu. tder avam kamarasındaki ha'" 

Tomas ayağa kalktığı za- diseyi u!un uzadıya tefsir edi
yorlar. Muhalif gazeteler T~ .. 
masın masum olduğunu, hükU .. 
metin, T om as bu işe bir yaP ... 
JışlıkJa karışhrdığmı iddia edı .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yerine cumuriyetçilerin neyi 
ikame etmek istedikleri pek iyi 
görü imi yor.,, 

Paris, 12 (Ö.R) - " lnfor
mation ,, Amerikan Cumur 
Başkanlığına Cumuriyetçilerin 
namzedi olan Landonun 
programı, serbest iktasadi ra
kabet usulünü iade etmek of-
duQ-unu vazıvor. 

yorlar: .. -·-Tekzib 
Meksiko, 12 (Ö.R) - Nig~: 

ragova elçiliği Meksika ile N: 
garagova münasebatınan ke~ı
Jeceği haberini tekzib etnıittit• 


