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1 Başmuharrir ve umumi neşriyat müduru: 
il 
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Katırcı oğlu 
HAKKI OCAKOGLU 

A.EIC>N'"E:: -ş~:RA.t-:r:t Tefrikamızı 5 inci 
sahifemizde okuyuuuz 

Devam müddeti Türkiye için IHS.:~ç için 
Senelik . . . . . . . Jf/00 _ . _.JOO 

_Allı a;;lık • .•... - 700 lfJOO 

- TELEFON : 20'!!__~ 

Cımıhw·iyetiu Ve Oımı1ıuriyet Eserinitt Bekçisi, Sabahları ÇıkM Siyad Ga~eledtr Yeni Asır matbaasında basatmıştır. 

Davanın esasını j 
,r//Z/7.//~ Konferans heyeti gidiyo e?»>> ..... " 

Kooperatifleşmede 
aramak gerektir 

Arbk gün gibi aşikirdır ki; 
lzüm fiyatJanmn diifürüimesin· 
de en hlyük Amil ihracat ta· 
eirlerinia aralaranda hüküm 
•iiren ıuursuz rekabettir. 
Ge~ yıJJarın tecrübeleri, 

büJlk Avrupa merkezlerindeki 
Tür1' ticaret mümessillerinin 
raporları batta bir kısım ihracat 
tacirlerinin kendi itirafları bu 
bakikatı bütün çıplaklığıyla or· 
taya koymaktadır. lbracatcılar 
bu duruıuun mesuliyetini yeni işe 
başhyan bazı küçük firmalara 
yüklüyorlar. Küçük firmalar da 
çok eski müesseseler yanında 
inkipf imkanı bulabiloıek için 
tıcuzluktan başka silahları ol· 

ınadığını ileri sürüyorlar. 
Şu şöyle diyor, bu böyle 

diyor. Fakat muhakkak olan 
cihet şudur ki, arada Türk 
mustabsili eziliyor ve ulusal 
ekonomimiz da,.beleoiyor. 

Bir iki yıl eveline kadar bu 
vaziyet bu kadar kat'iyetJe 
ortaya konmuş değildi. 

Fiatlarm kırılması için dünya 
buhranı, arsıulusai piyasalarm 
vaziyeti ileri sürülebiliyordu. 
L;tkin bugün mevzuubahs olan 
bu sebepler değil, doğrudan 
dojruya ihracatçılarımızın ken
~- . aralarındaki rekabettir. 
-~•lık alana vurulunca teda
•ıı• ı_ 

d 
1 •oJay• .. -ır. Bundan dolayı· 

ır iri -t k. A ' İhtacat tüccarlarını teş-
datlan~ JıareketJerini 
koa~·•lilMiıiiıılldlı.-..• 
için kanun yapılmlfbr. iç piya
lada nazımhk rolü yapacak 
T arit kurunıu vllcuda getiril
ıni9tir. 

itiraf eylemeğe mecburuz ki, 
bu iki tedbir istenilen amacı 
elde etmek için çok faydalı 
olmakla beraber kat'i netice· 
nin istihali için y"!ter sayılamaz. 

Daha doğru bir tabirle, bu 
iki tedbire kuvvet verecek te
ıekktWere ihtiyaç vardır. Bu da 
tüpheaiz kooperatiflerdir. 

Kanunlann mani bir kuvvet 
olduğunda ıüpbe yoktur. Am
ına, kanuna aykın hareketle
rin mutJak bir şekilde önlen
diği de iddia edilemez. Ka
çakçılık yasaktır. Bunu mene
den kanunlar mevcüttür. Buna 
reğmen az çok kaçakçılık de
vam eylemektedir. 

Binaenaleyh ihracat için ko
nulan kontrola rağmen yine el 
altından binbir konbinezona 
vücud verilmiyeceğinden emin 
olamayız. 

Tarif mevaim esnasında en 
l<uvvetli şekli ile nazımlık ro
lünü iyfa için geniş bir müba
Yaa hareketine girişebilir. Fa
kat .Sylr.ı rekoltelerle karıılaşa
biliriz ki arz fazlalığı onun da 
kudretinin üıtüne çıkabilir. 
Ve nihayet tarişin azami 
hüanü niyetine dayanmıt ol
sak bile bu müessesenin iş 
ve Tarım Bankası sermayesin
den vücud bulduğuna göre 
hissedarlarına hesap vermek 
ınevkiinde bulunduğunu göz 
Ö116nden uzak tutamayız. 
Şu halde ihracat kontrolünü 

Tariş'in nazımlak rolünü hede
finıiz için gü1el iki vasıta ola
rak kabul evlemeh ve asıl ana 
tedbiri, yani üzüm müstahsille
rini kooperatifler etrafında 
toplamayı asi& ihmal etme· 
llleliyiz. 

- Sonu 2 um sa/11/ede -
~•kkı c:>oakoğıu. 

• • • a 
y 

Ankara, 13 (Yeni Asar • ı e- Hava ihtiyat zabitten yetit· una lftirllı edecek hey'etiml.w düilclirler. ney·ete m•Yir 
N lefonla) - ihtiyat zabitleri ve dirilmesine dair olan bu ka· kat'i olarak teıekktli •tmiıtir. olarak deDiz filoau kumandanı 

askeri memurlar kanununun 14 nunda bazı mühim kaytlar •ar- Tevfik Rllftl Aru'ın bqkanh- Fahri, hava alay kumandanı 
N üncü maddesini değiştiren k~- dır. ihtiyat zabitlerinin 11enede ğlndaki konferana heyetimize yarbay Çakmak, Pariı ve Ro-

nun, dünkü celsede kabul edı- bir ay pilot uçuşu yapmaları Numan Menemencioğlu, bllyiik ma atetemiliterimiz de iıtirik 
len kanunların en mühimmidir. d ki d. H · · kil 

lüzumlu görülmüştür. e'rkinıbarbiye asbaşkam gene- e ece er ır. arıcıye ve e-Bu kanunla hükümetimiz ha- . 
~ vacıhğa bir kat daha ebem- Ankara, 13 ~Yeni Asır - Te- ral Ası~ ve Cene.vre daım1 tinden daktilo Naciye Nigar da :;J 
~ miyet verm 'ş oluyor. lefonla) - Bogazlar konferan-ı dele~;DnzNec~eddın Sadık da hey'etJe birlikte gidecektir. Mareşal feı•zt Çakmak 
~..L7.7JY/Z/1/JL/.zrzzzl'...z7...7~' 1 rx.Z'Y.ZOJ7~..2JiiU~~ IGZ! ! l L b il 1 illa V/.7.7'.LZZT1Z7JJ..7.7-7/7..ZZ..z7JJ... 

MENELIK'IN MOZOLESiNi AÇMIŞLAR 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Romanya dış bakanı 

Necaşi Adis Abebadan ayrılırken Türklerin neden samimi 
Menelik mozolesindeki mücevherleri olduklarını bilirim, diyor 

beraberinde götürmüş .. 

Necr.şinm Londıa intibalamulan : Mü/etler «miydint müzalıntt büli,jl adma NICtlşiyı baMt ,trlliyor 
Adi. • Abeba, t3 ( Ô.R ) - ı ltalyaa otoriteleri halen Mene· ı dan bannmak için kulallllllf)ardı. 

Habeı madenler b~kanlığının Jikin mozoleıinde bulunmuı Roma, 13 (Ô.R) - Adisabe-
_k~saları. açılmıştır. Bır çok mil· hazinelerin tasnifine baf)amıı- banın ekonomik teekilib de-
hım ves~kalar ve bu meyanda! )ardır. Necaş i, hareketinden vam etmektedir. Mareıal Ba-
aon dak!ka~a çıkartılmış gayrı evvel, mozoleye tecavüz etmit doiJiyo'ya Adiı-Abeba dllka11 
mevcut ımtıyaz beratları bu- b" k dık 1 il unvanının verilmesi Habeı pa-
l Hiikü t Adi A ve 1rço AD a bn ve m - . unmuıtur. me , • • - h b h xus. n tü yıtahbnda memnuniyetle kar• 
b b d nJk b"b" 1 1 cev era a p gu1.urmut r. . 

e a a mu sa ı ı o an .ann M d · d" K t d" tılanmıtbr Dıfer taraftan Ma· 
b ·· · · d h" d b ezar a tım ı op ın • on ef gun ıçın e ıe ır e u- . . repl Grazianinin Habefiatan 

ıunmaları IAzımgeldigıv "ni yoksa kıtapları, hahlar, kıymeth k 1 killiv. t . . . k 
' · • ü ı b ı k H ra ve gıne ayınını ço mülklerinin müsadere edılece- mınyat r er u onma tadır. a- h ki bul b k'" 

v• . . . . . . . . a ı uyor ve u mey ne 
gım bıldırmıştır. beşler, şebrın ııgalinden ön- ondan batka geçirilecek kimae 

"Şunun unutulmamı aı IAzımdır ki harp aıa,ı 
bir daha Balkan hudutlarından lntl,ar etmlyecek" 
Bnkreı, 12 (A.A) - Rador 

Ajanaı bildiriyor: 
Romanya dıtitleri bakanı 

Titulesko dıtiıleri bekanlığl 
mlıtetarı Rad61eako, Türkiye 
elçiıi T anrıher, Y unaniıtan 
elÇisi Kolaı, Yugoslav elçilik 
müsteprı Akaktamoftç, Balkaa 
a11tanb memleketleri basm di
rektirleri, ba memleketler de-
•eleri ve Romuı..Çm mü.-.....n..... ..... 
din Balkaa antanb bum bir
Jiti koafera• apJmqbr. 

Romanya dit itleri bakanı 
Tituleako bu mlllluebetle •ta· 
jıdaki nutka aaylemiftirı 

Romanya Dış bakanı Tüülako 
mir bir çabpnadan sonra yeni· 
den bulutmak llzere Amimi bir 
aurette aynlmalan akabinde 
toplanmaktadır. 

Buglln niçin bir Balkan an· 
tanb basın birliği teıkil edi
yoruz? 86yle bir birlik kuru-
yoruz? Çünkn siyasi anlatma· 
lar bunlara gllnlnk bidiae ma· 
biyetini devamlı surette vereAdis Abeba, 13 ( Ö.R ) - ce, burasını hava hücumların- olmadıfmı bildiriyorlar. 

MiDiLLiDE DiSiPLiNE 
MUGAYiR HADiSELER 

- Ne kadar muut ve ne 
derece pyanı kayd bir teA
clllftilr ki Balkan antanb buı
Dını karacak olan konferanı 
Bllkrefte küçllk antant devlet
leri reislerinin hakiki kiymeti 
ancak mllltakbel hlclitelerin 
iakitafı ile bilinecek oJan ma.- - Sonu 3 DndJ saJıl/tdt -

Polis listesi 
. .......................................................................................................................................................................................................................... ... 

terfi 

imtihanda muvaffak olan 
polislerin listesi çıktı 

•••••••••••••••••••••••• 

Donanma 
Suikast 

Terfi eden yeni komi~er ve. merkez Hareketine iştirak 
memurlarından tayın edılenler için hazırlanmış 

Emmvet dırcklörü Feı•zi 

1 Ankara, 13 ( Yeni Asır ) -
·ı Geçenlerde açılan . imtihanlar

da terfi eden polis komiserle
ri!'in listesi hazırlanmıştır. İzmiri 
alikadar eden terfi ve tayin
leri bildiriyorum: 

Çanakkaleden Fethi lzmir 
merkez memurluğuna, Bilecik
ten Sırrı lzmir merkez memur
luğuna tayin edilmiılerdir. lz
mird~n komiser Faik birinci 
komiaeliğe terfi ebnittir. 

Mardin'den Necmi lzmir 
birinci komiairliğine, Antepten 
Hüsnü lzmir birinci komiserli· 
gıne, lzmir komiserlerinden 
Siret birinci komiserliğe, İzmir 
komiserlerinden Lntfi lzmir 
birinci komiserliğine, Karstan 
komiser Hakkı lzmir birinci 
komiserliğine tayin edilmiş
lerdir. 

lzmirden birinci .komiser lb· 
rahim ve Manisadan KemaJ, 
münhal memuriyet olmadıği 
için merkez memurluğuna nam
zet olarak kalmıılarcbr. 

••• 
Yunan hUkOmeU bu ha

beri tekzlb ediyor 

Y11nmı başvekili Melaksas 
Atina 13 (Hususi)- Akşam 

gazetelerinden birisi donanma
da geniş bir Venizelist· komii· 
nist suikast hareketinin baı
göıterdiğini, Midillide disipline 
mugayir hareketler olduğunu, 
6len bir küçllk zabitin cenaze 

- Slln• 2 uıa ıahıltdt -

Buhran günlerinden sonra 

Van Zeeland nihayet 
kabineyi teşkil etti 

Yeni kabinenin merkez elkleUnl 8oeyallat ve 
Katollk partller ıe,kll edlyorıar 

Bıükselikn bir l[öıü11iiş 
Brüksel 13 (Ô.R) - Sabah J baıbakanla birlikte altı kiti, 

yaptığı müzakerelerden soura liberal bakanlar da yine parla-
Von Zeeland öğleden sonra mento harici olan mitli müda-
kabineyi teıkile muvaffak ol- faa bakanını general Denis iJe 
muştur. So11yaliıtlere geniş birlikte üç kişidir. Fakat ge-
tavizler yapılmıştır. Kabinede, neral Denis henüz kat'i kabul 
sosyalistlerin ısrarla istedikleri cevabını vermemiştir. 
dıı iıleri bakanlığı dahil olarak Brüksel, 13 (Ô.R) - Kralın 
altı bakanlık sosyalistlere ve- israrı üzerine Van Zeeland 
rilmiıtir. dün akşam yeni kabineyi teş-

Katolik bakanlar, parlamen- kil vazifesini tekrar kabul 
to harici bir pbsi7et olu etmiştir. 

-~~~~~~~...---. ....... ~~~~ ...... ~~ ........... ~-



Davanın esasını 

Kooperatifleşmede 
aramak gerektir 

- Baş tara/ı ı ma salıiJede -
Bağcıların kooperatifleşmesi 

başlı başına bir kuvvet teşkil 
eder. Rekoltelerin vaziyetine 
göre satış harekdJeri istenil
diği ğibi tanzim olunur. 

istihsal kredileri için yetiş
tiriciler sık boğaz edilmez. Re
koltenin sükunetle sisterııatik 
bir şekilde ihracı imkanları 

kolaylıkla elde edilir. 
Esasen ekonomi bakanlığı 

bu ihtiyacı duymuş ve bu hu
susta kendisine lazım olan sa
lahiyetleri kamutaydan almıştır. 
Hatta mevcud kooperatifler 
henüz talimatnameleri yapılma
mış olan bu teşekküllere ka· 
yıdsız ve şartsız iltihak ede
ceklerini önceden bildirmişler· 
dir. Bu hareket Türk mustah· 
sillerinin kooperatifcilik ül
küsüne bağhlıklarını ve onu 
biricik kurtuluş yolu olarak ta• 
mdıklarmı anlatmağa yeter. 
Alınmış olan bazı tedbirler, 
alinınası gereken ana tedbiri 
geciktirmemelidir. 

Kooperatiflerin filen işe baş
laması müstahsil davasım kö
künden halledecektir. 

~ak..k.ı C>cak.oğı.u. 

MiDiLLiDE DiSiPLiNE 
MUGAYiR HADiSELER 

•••••••••••••••••••••••• 

Donanma 
Suikast 

Hareketine iştirak 
için hazırlanmış 

Yunan hUkOmetl bu ha
beri tekzib ediyor 
-Baş tarafı ı nci sav/ada

merasiminde bahriye zabitleri-
nin donanma ve filotilla kuman
danları aleyhinde sözler söyle
diklerini yazmıştır. 

Bu gazeteye göre bahriye 
bakanlığı bunun önüne geçmek 
için mühim tedbirler almıştır. 

Bu haberler bahriye erkanı 

harbiye reisi tarafından tekzib 
edilmiş ve donanmada tam bir 
disiplin mevcnd olduğunu söy
lemiştir. Bahriye bakanlığı bu 
haberleri veren gazete aleyhine 
dava ikame etmiştir. Başbakan 
general Metaksas ta ayni ha
berleri tekzib etmiş ve bunları 
veren gazeteye karşı takibat 
emrettiğini bildirmiştir. 

••• 
Küçük haberler 

ilk mekteplerde 
imtihanlar 

ilk mekteplerde son sınıflar 
talebesinin mezuniyet imtihan
ları dün bitmiştir. 

Yarın bu talebelerden imti
hanlarda ibka ve ikmale kal
mış olanlara tebliğat yapıla
caktır. ikmal imtihanları da bir 
hafta sonra başhyacakbr. 
Palamut ve zeytlnyaAı 
Şehrimiz Ticaret odası tara

fından Mayıs ayındaki çikat 
ürünleri hakkında· hazırlanan 

bir rapora göre Mayıs ayında 
lzmir limanından dış ülkelere 
J 388,4 ton palamut ihraç edil
miştir. Geçen senenin aynı 
ayındaki palamut ihracatı 1612 
ton idi. 

Zeytinyağı, Mayıs 936 ayında 
ihraç edilmemiştir. Geçen sene 
ayni ayda 140 ton zeytinyağı 
ihraç edilmi,tir. 

1 ••••• 1 2liii4": 

Doğum 
Lölövan gazetesi sahiplerin· 

den ve Aydın bira fabrikası 
müdürü Mişel Kanberin dün 
bir kız evladı dünyaya geldi
ğini ve Monik tesmiye edildi
ğini memnuniyetle haber aldık. 
Ebeveynini tebrik eder ve yav-
1'Uya uzun ömürler dil~rizı 

ŞERİR B~BBRLERİ 
Profesör Rohde geldi 

Burnovada bulunan mo
zayiki dün ~özden geçirdi 

Burnavada çıkan mozaik tize- bildirilecektir. 
rinde incelemeler yapmak için Manisada bulunub henüz 
Maarif Vekaletinden gönderi- okunmamış olan kadim, kitabe· 
leceğini geçende yazdığımız leri okumak ve daha diğer 
Ankara dil, tarih, coğrafya fa- bazı antikiteler üzerinda ince-
kültesi kadim Yunan ve La- lemeler yapmak için profesör 
tince ve klasik lengistik pro· Rohde ile antikite müzeleri 
fesörü G. Rohde gelmiş ve Direktörü Sclahittin Kantar 
Mü7.eler Direktörü Salaheddio yarın Manisaya gideceklerdir. 
Kantar ile beraber bmir haf- Bu seyahatten bir gaye de 
riyabnı ve Buroava mo:ıaikini Manisa fıbayı Murad Germenin 
tetkik etmişlerdir. Haber al· Manisada yeniden kurduğu 
dığımıza göre, mozaik ehem- antikite Müzesine konacak 
miyetlidir. Tetkikatın sonuçları eserlerin tetkik. ve tanzimidir. 

. .......... . 
Manisa muhteliti geliyor 

Manisalılar K.S.K. takı
miyle bir maç yapacaklar 

··-·-·-K. s. K. çocuKları bu maça ehemmiyet verdiklerl 
için çok kuvvetll çıkacaklar 

lzmir muhtelitinin lstanbul kadrolarına alacaklarından maç 
seyahabndao evvel lzmirde enteresan bir vaziyet almıştır. 
karşılaştığı Manisa muhtelit ta- Mevsimin son futbol maçını 
kımı bugün şehrimize gelerek teşkil edecek olan bu karşı-

K.S.K takımiyle bir maç yapa- laşmada Manisahlann iyi bir 
cakt.r. netice almak istiyecekleri ve 

Manisa muhteliti bu defa tam maçın heyecanlı geçeceği şüp· 
kadrosiyle ve kuvvetli bir şe- hesizdir. 
kiJde gelmektec!ir. K. S. K. Gelecek pazar günü atletizm 
lılar da lstanbuldan mubte- hazırlık müsabakaları yapıla-
Jit ile dönen oyuncularını caktır. . . ......... . 

Rapor 
Pazartesi hazırlanacak 

Vali Fazlı Güleç ve Türk o

fis müdürü Ziya, Çeşme, Urla 

ve Seferihisar havalisinde üzüm 

rekoltesi için tetkikler yapa· 

rak dün akşam şehrimize dön· 
müşlerdir. 

Kemalpaşa, Turgudlu, Ma

nisa ve Kırkağaç havalisinde 

rekolte tetkikatı yapan heyet 

de dün akşam lzmire dönmüş 

bulunuyordu. Rekolte tetkika

katma aid rapor yarın hazır

lanacak ve lktısad Vekaletine 

gönderilecektir. 

-Torbalı-
Tepeköy hudutlarına 

girdi 
(Torbalı köyü) nün Torbalı 

kazasının merkezi olan Tepe

köy belediyesi hududu içine 

alınmasına devlet şürasıoca ka

rar verildiği Dahiliye vekaletin

den vilayete bildirilmiştir. 

Giridli Hüseyin 
Çobanı Hüseyini neden 
tabanca ile yaralamış 

Bozyakada e~ki lzmir mev

kiinde eski çobanı Hüseyine 
öldürmek kasdile silah atmakla 

maznun Giridli Hüseyinin mu
hakemesine dün Ağırcezada 

devam edilmiştir. Çoban Hüse

yin, birgün, evvelce çobanlık 

ettiği Giridli Hüseyinin kız 

kardeşi ile evleneceğini söyle· 

miş olduğundan muğber olan 
Hüseyin, kendisine silah at· 
mışlı. 

Müddeiumumi muavini Şevki 
iddiası r ı serdetmiş ve maznun 

Hüseyinin kız kardeşinden bah
sedilmesi suretile tahrik edil-

miş olduğunu söyliyerek öldür
mek kasdiJe hareket etmedi

ğini ve muhakeme safhasına 

nazaran yelmz korkutmak kas· 

dile sitah attığını söylemiş ve 
o suretle idiyen yaralamak 

suçundan cezesmm tayinini is· 
tem iştir. 

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 
Ayrıca : 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 numarah 

bllet!erlnlzl evvelden aldırınız. 

Samaniskelesinde vukua 
. gelen araba kazası 

Madam Rozine ve arabacı hadiseyi 
başka başka anlatıyorlar 

Saman iskelesinde, idare et· 
tiği arabayı dikkatsizlik yüzün
den madam Rozineye çarptıra
rak bir buçuk ayda iyi olabile
cek derecede yaralanmasına 
sebebiyet vermekle maznun Ali 
oğlu Ahmedin muhakmesine 
dün asliye cezada başlanmıştır. 
Rozina genç ve henüz 27 ya
şında bir kadındır. Gayet şık 

giyinmişti. Tfirkçe bilmediğin
den tercüman vasıtasiyle istic
vab edilmiş ve kazayı şu su
retle anlatmıştır: 

- Bocada istasyon cadde
sinde oturuyorum, evliyim. Çar
şıdan öteberi almıştım Buca 

trenine yetişmek için Saman 
iskelesine doğru gidiyordum. 

Yol kenarında çuval yüklü bir 
araba duruyordu. Arabacı araba 

üzerinde yük düıeltmekle meş
guldü. O sırada arabaya koşulu 
olan beygir birdenbire yaya 
kaldırıma çıktı ve bana çarp
tı tekerleğin birisi ayağımın 
üzerinden geçti. Kan içinde 
kalap ayağım fena halde ya
ralanmıştı. Arabacı kaçtı, fa
kat sonra yakalamışlar, beni df> 
hastahaneye kaldırdılar. 

Mahkeme reisi, arabacıyı is
ticvaba başladı. Arabacı Ahmet: 

- Evliyim kireç hanında 

oturuyorum. Başıma şimdiye 
kadar böyle bir vak'a gelme-
di. Ben araba üzerinde meş

gul iken rüzgar bir kağıt 
parçasını uçurarak hayva
nın yüzüne çarpmış, fakat 
ben görmedim şahitler söy
lüyorlar. Bu yüzden korkan 
beygir yaya kaldırımına çıktı 

ve bu kaza oldu, dedi. Ahmet, 
fevkalade müteessirdi ve: 

- Böyle bir vak'aya sebe
biyet vermeği hiçbir vakit is
temezdim amma oldu ne çare, 
dedi. 

Abmedin polis tarafından 

evelce alınmış olan ifade
si okundu. Bu ifade ile 
mahkemedeki ifadesi birbirine 
aykm idi, Ahmed bu ifadesin
de diyordu ki : 

- Arabayı sürüyordum, diz
ginler koptu onları bağlamağa 
uğraşırken hayvan durmadı ve 
yaya kaldırımın kenanndau yol 
alırken bu madamın ayağı 

çiğnend :. 

Dinlenen şahitler arabacınıo, 
arabayı sürerken dikkatsızhk 

yüzünden madama çarpbrdı
ğmı söylediler. 

Karar önümüzdeki salı günü 
bildirilecektir. 

Tütün tarlasını sulama 
yüzünden bir cinayet 

Üç kişi birbirlerini bıçakladılar. Biri 
öldü ikisi ağır yaralıdır 

Evvelki gece saat 24 te Cu
ma Ovası nahiyasinin Gölcük
ler köyünde Kısık mevkiinde 
bir cinayet olmuştur. 

Cinayetin sebebi tütün tar· 
lasmı sulamaktır. Cumaovali 
demirci Halil ile değirmenci Ab
dullah ve Hüseyin oğlu Ali, Kı-

sık mevkiindeki tütün tarlalarını 
suluyorlardı. Demirci Halil bir 
arıktan akan suyu tarlasına 
vermişti. Fakat değirmenci 

Abdullah ile Hüseyin oğlu Ali
nin tarlalarına da su lazımdı. 

Abdullah ve Ali gidip suyu 
kendi tarlalarına çevirmişlerdir. 

Demirci Halil, tarlasına gel
mekte olan suyun kesildiğini 
görünce gidib bakmış ve su 
başında Abdullah ile Aliyi bul· 
muştnr. Suyu sahb salma
mak meselesinden aralarında 
kavga çıkmış ve her iki 
taraf da birbirlerine ağız do-

TAYYARE 

lusu küfretmeğe başlamış

lardır. Demirci Halil belinde 
taşıdığı bıçağını çekerek Ab

dullaha hücum etmiş, Abdullah 

ve Ali bıçaklarını çekmişlerdir. 
Kavga sonunda Halil, Ab-

dullahı yarahyarak öldürmüş

tür. Kendisi de başından 
ağır surette biçakla yaralan-

mıştı. Kavgaya karışan Ali de 
karnından ağır yaralanmıştır. 

Hadise derhal Cumaovası jan· 

darma kumandanlığına ve ora· 
dan da adliyeye haber veril· 

miştir. Müddeiumumi muavini 
Şevki ile adliye doktoru 
hadise mahalline giderek tah-

kikata ba,lamışlardır. Ağır ya· 
rah olan Halil ile Ali Memle-

ket hastanesine getirilmişlerdir. 
Yaralarının vaziyeti sebebile 

ikisinin de hayatı tehlikededir. 
Tahkikata devam ediliyor. 
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Bu hafta iki büyük film birden 

1 - DAKTiLONUN AŞKI 
' " Küçük Daktilo " ve " Daktilo Evleniyor ,, filmlerinin 

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

2 - HARP 
Charles Boyer - Anna Be11a İnkijinoff tarafından temsil 

edilen Klod Farer'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 

FiYATLAR uı - 20 - ao KURU TUR 

Yeni pullar 
Ağustos iptidasından 
itibaren kullanılacak 

Türk harflerile ve yeni şe
killerde tab ve ihzar edilerek 
her yerin yıllık sarfiyat mık

tarma göre defterdarlıklara, 

altı aylık ihtiyaç göz önüne 
alınarak darphane ve damga 
matbaası müdürlüğü tarafından 
gönderilmekte olan yeni harç 
pulları 1 Ağustos 936 tarihin
den itibaren kuilanılmağa çı· 
karılacaktır. Eski harç pulları 
bu tarihten sonra katiyeo isti
mal edilmiyecektir. 

.. .......... it 

Şarbon ve rua~ 
mücadelesi 

Vilayetin muhtelif kazalarm· 
da şarbon ve ruam hastalık· 
larile mücadeleye devam edil
mektedir. Mücadele baylarları 
bütün kaza merkezlerinde ve 
belediye bulunan nahiyelerle 
köylerdeki beygir ve eşekler
de ruam hastalığı o!ub olma
dıklan anlaşılmak üzere mal
leyin tatbik edilmiştir. 

Geçen ve evvelki seneler 
şarbon hastalığı görülen mın
takalardaki ve diğer hayvan
lara vaki suretil~ şarbon aşısı 

tatbik edilmektedir, Ziraat ve
kaletinden iki litre şarbon aşısı 
gelmişse de bu mıktar ihtiyacı 
karşıhyamıyacağı için baytar 
müdürlüğü bir mıktar daha 
istemiştir. 

.. 11 ...... ,. 

Kuşaadası cinayeti 
Kuşadasında Davutlar nahi

yesinde çoban Konyalı Meh
rnedi ve hüviyeti belirsiz diğer 
bir çobanı öldürmekle maznun 
Giritli Mehmed Ali ile kayın

biraderi Ahmed ve Ismailin 
muhakemelerine dün ağır ce
zada devam edilmiştir. Maznun
lardan lsmail cild Kangranı 

hastalığından tedavi altına alın
mış bulunduğundan ve maznun· 
larm avukatı, dava dosyasın
daki raporlarda görülen müba
yenetten Kuşadası hükümet ta
bibinin şahid sıfatiyle celbedil
mesini istediğinden mahkemece 
şahidin celbine karar verilmiş, 

muhakeme başka bir güne bı· 
rakılmıştır. 

Hangi hayvanlar 
Vergiden istisna edlleceh 

2897 numaralı hayvanlar 
vergisi kanununun ikinci mna· 
fiyetler maddesinin (C) fıkra· 
sında hükümetçe tayin oluna· 
cak şartlar dairesinde memle
ket dahiJ ve haricinden teda
ri~< edilip damızlık olarak ge· 
tirilecek hayvanlar vergiden 
muaf tutulmak lazımdır. Bazı 

yerlerde talimatname muci· 
hince köylerde teşekkül eden 
muayene heyetleri tarafından 
verilen damızlık vesikalarının 

kabulile. hayvanlar vergisinin 
terkinine esas tutulduğu görül· 
müştür. 

Maliye vekaletinden vilayete 

gelen bir em~rde köy hayvan 
muayene heyetlerince verilen 

damızlık vesikalarının ancak 
baytar dairelerince tasdikinden 
sonra hayvanlar vergisinin ter
kinine esas tutulması lazırn· 

geldiği bildirilmiştir. 

Kırım folkloru 
Simfirropol'da kain Alupkin 

müzesi idaresi, Kmmın ceoub 
sahillerinde yaşayan Tatarların 
folkloruna aid iki cilt eserı 

baskıya vermiştir. Bu iki eser, 
bütün Tatar efsane ve hikaye· 
lerini ihtiva eylemektedir. Bun· 
lar, halk şair ve hikayecilerin· 
den Mustafa Topla, yaşlı Sof il 
Özen ve sairenin ağızlarından 
dinlenerek zaptedilmiştir. Eser, 
ayrıca kıymetli resimlerle de 
tezyin olunmuştur. 
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T ı :f H b 1 
. Romanya dış bakanı 

Son e gra a er er1. T .. ki . d .. 
L~~-~----~~~~~~-~- ~- ~~-~~~- -.. 1 ur ~nne en samımı 
Kudüste yeni hidiseler Me~~.~slar " olduklarını bilirim, diyor 

Ankaradan ayrıldı "Şunun unutulmam& sı ıazımdır ki harp alefl 

B A b t • •ı t b •• J bir daha Balkan hudutlarından lnllfar etmırecek" 
ı•r ra çe esı } e o o us yo • Istanbul, 13 (Yeni Asır) - - Baş tarafı ı incı sav/ada - O derece habrlahr ki Türki· 

1 
Kamutayın tatil kararı vermesi cek basın anlaşmalariyle ge· yede bulunduğum zamanlar 

Cuıarı mu .. sademe etti er üzerine bir çok meb'uslar sa· nişletilmez ve adi gazete de· ben kendimi kendi vatammda 
bah treniyle An karadan ayrıl· nen modern hayatın bu lüzumlu h ·ss~derim. 
dılar. Hepsi de intihap daire· yolile alakadar mılletlerin gün- Niçin Elenlerin kanaatkar 
terine gidiyorlar. Bazı meb'us· lük ha~atlarma karışmağa baş· hayatı Romanya köylüsünün 
lar bu akşam şehrimize gelmiş· lamaz ıse bu anlaşmalar ne kanaatkarlığmı bana hatırlatır? 

Kudüs, 13 (Ô.R) - Yeni 
tedhiş hareketleri hasebile bir 
beyecan kaydedilmektedir. Ya
ralanan bir lngiliz polis mü
fettişinin sıhhi vaziyeti vahim
dir. Kendisine refakt etmekte 

terdir. kadar kıymt:tli vesikalar ve Niçin Romen adetlerinin bir 
mükemmel kombinezonlar teş- çoğu Yugoslavyada Yugoslav 

Bir gazetede 
değişiklik 

olan bir polis de yaralanmış· Paris 13. ( Ö.R ) - Burada 
br. Hemen öldürülmüş olan bulunan Nazi aleyhtarı Alman 
katil kudüslü bir Arap mual- unsurları tarafından Hitler re· 
liaaidir. jrmi aleyhinde çıkanlmakta 

Kudtıs, 13 (Ö.R) - Kudü- otan bir gazetenin sahipleri 
ıün şimalinde bir Arab çetesi, arasında çıkan ihtilaf üzerine 
bir otobllse ateş açmışbr. Oto- yerini başka bir gazeteye terk 
bGste bulunan yolculardan bir etmiştir. 
Yahudi ağır surette yaralan· Eski gazetenin tahrir heyeti 
mııbr. Vak'a yerine derhal kamilen yeni gazeteye geç-
bir mllfreze askerle polis kuv· K.udüsteki Arab nümayişçiluden bir grub miştir. 
•etleri gönderilmiştir. çetelerinin silahlan, fişenkleri Katolik arapların Vatikanın 

Kudns 12 (A.A)-Vaziyette mükemmeldir. Ve askeri kuv- Vf' protestan arapların da Can-
-

aal&h hasıl olmuş değildir.Arab vetlere karşı ciddi bir muka· terbury baş peskoposunun bu 
rüesaaı itilAfa yanaşmamakta vemet göstermektedirler. işe müdahele etmesi temenni· lnglterenln Ankara bU-

lngiliz kralı 

ısrar etmektedirler. Telgraf hatları yine kesil· sinde bulunmuş oldukları sôy- yUk elçlslnl kabul etti 
MGnferid ıuikıastJardan sonra miıtir. Şeria vadisinde binler· lenmektedir. Londra 13 (Ö.R) - Kral Ed-

•raplar çete halinde taarnız· ce ağaç tabrib edilmiştir. Arap Kudüs, 12 ( A.A ) - Hayfa vard dün akşam Bukingam sara· 
lara kalkıımıılardır. Ancak bu zimamdarları grevin devam ed~- deniz kulübüne bir bomba atıl- yında başbakan Baldvini ve on-
taarruzlarda muvaffakıyet elde ceğini bildirmişlerdir. Mağaza· mıştır. Ziyan yalnız maddi ve dan sonra Makdonaldı kabul et-
edilememiştir. Bu taarruzlar ya· ların açılmasını mecburi kılan cüz'idir. m!ştir. Hükümdar bunu mütea· 
hadilerin saklı oldukları yer- bir kanun neşredilmiş olmasıııa Evvelki gece Akki polis kib lngilterenin Ankara büyük 
leri himaye eden karakol· rağmen mağazalar kapalı bu· merkezine de bir bomba at ı l- elçisi sir Percy Lavrenl·e'i hu-
~ra karşı yapılmışbr. Arab lunmaktadır. mıştır. zoruna kabul etmiştir. 
···········~~i·~~~~·~~···~~~~···~~~i~'i~~i''''''''''''''''''''''''''''''''''''~~~~~···~~~i''''~~~·~·~·~···················· 

Grevciler vapurlara kö- Buf alo s~lonunda sulh le-

~~~af>Ü~~t~~~~~!~ittir. 
Anverste vaziyet değiımemiftir. Grevciler vapurlara kömilr 
Yiikletilmesini menetmişlerdir. BÜ sabah ıoförler de grev ilin 
etmiılerdir. Liyejde, grev hareketi diğer kömilr madenlerine 
ıirayet etmiştir. Harp silahları fabrikalarında grev umumidir. 
Hareket, sür'atle genişlemekk beraber, sükiin içinde cereyan 
etmektedir. 

Brüksel 13 (Ö. R) - Yeni Van Zeeland kabinesinde, başkan 
vekilliği ve sıhhiye bakanlığı sosyalist lideri Vandervelde tarafın· 
dan derubde edilmiş ve dış işleri bakanbğına Stark tayin 

edilmiştir. 

Amerika sulh divasının 
arkasında koşuyormuş 
Vaşington, 13 (Ö.R) - Cumur başkanı Ro~se.velt. az kimseleri 

lopiayan bir ziyafette bir nutuk vererek demıştir kı: 
Amerikada yalnız milli duyguyu değil ayni zamanda beynel

ınilel duyguyu inkişaf ettirdik. Bunun içindir ki sulh divasını 
aiidafaa ediyoruz. Bununla beraber, Amerika dUnyada eyi kom· 
tuluk esasına dayanan harici bir siyasetin tatb~kini. !eşvik arzu
ıuna rağmen, şunu tasrih etmek liıımdır kı.. b.ızım yabancı 
•illetlere yapabileceğimiz yardım ancak manevı bır yardımdır. 

- 29 - TUrkçeye çeviren : R. B 

Eylülün ağ r ağır düşen gü
zel günlerinde onlar; yavaıça, 
Çayırdan beraber geliyor, kim
senin bulunmadığı keçi yolla
rından geçiyorlar. Burada kim· 
sellin t(Özüne iJişmemekten 
ernindirl-=r. Lorans sağ kalçesi 
Üzerinde, içinde sallandıkça 
köpüklenen süt dolu bakracı 
taşıyor. Başı bazen açık, ba
zen de kırmızı başlığına sarı
l ı dır. Emmanüel sol kolunu sı
k~ sıkıya tutuyor, hep ayni şe· 
Yı konuşuyorlar. 

- Egv er beraber yaşasak, 
d" • •Yor Lorans ben her şeyı, , 
Yemeği bile kendim yapacağım. 
Gnzel yemekler say ıyordu. 
Sonra güzel akisli gülüşleri boy
nQnu kabartarak: 

- Böylece, diyordu. Beni 

sevmekten bıkacağın zaman, 
aıçı gibi yanında alıkorsunl 

- Beraber yapsak, diyordu 
Emmaniiel, misafir odasında 
bir piyanom olacak, sana gü· 
zel şeyler çalacağım. Kil toprağa 
getirterek büstünü yapacağım, 
yahut bir zafer alihesi gibi 
çırçıplak heykelini... Hem de, 
sana sevdiğim şairlerin mısra· 
)arını okuyacağım ... Belki ken· 
diminkileri bile .. 

Kız bir sevinç çığlığile soru· 
yordu: 

- Sen şiir de yazar mısın? 
- Öyleya ... Hatta buğünler· 

de senin hakkında yazdım ... 
-Hem de bana okumiyorsun 

da sonra! 
Şimdi cür'et ve ibtıras dolu 

kısa bir ıiir okuyordu ona. 

~4·..,...de y.işle~ oldu 
Paris 13 (Ô.R)- BufaJo salonunda 20 bin ıeyirci önünde 2 

memleket delegelerinin iştirAkiyle su'h lehinde büyük bir nüma· 
yiş yapılmıştır. Muhtelif sosyalist ye hiemünist korollerinin şefleri 
ve ayni teşekküller idman kollarımn idman hareketleri dinlenmiş 
ve seyredilmiştir. Tribünlerde bava bakanı Pierre Cat bütün 
~ü~ya sulh toplantısı başkanı Lord Robert Cecil, komnnist par
tısı ~amın,. Sen senatörü Marcel Cachen, sosyalist partisi namına 
fahrı başkanı Brack, adam hakları cemiyeti namına baıkanı 
Bach, umumi iş konfederasyonu ve daha birçok teşekküllerin 
mümesı1illeri hazır bulunuyorlardı. 

Cenevre toplantısından önce Pariste 
diplomatik görüşmeler olacak 

Bertin, 13 ( Ô.R ) - Paristen bildirildiğine göre, Cenevrede 
Milletler cemiyeti konseyi içtimaından önce salahiyettar İngiliz 
ve Fransız bakanları arasında bir görüşme yapalması hakkında 
Fransız hükumetinin arzusu gazeteler tarafından teyit edilmek
tedir. Fransanın Londra sefiri Corbin Fransız hükiimetinin bn 
arzusunu lngiliz kabinesine bildirmek emrini almııtır. Şimdiye 
kadar bu mülakatın ne vakıt ve nerede yapılacağı maliim 
değildir.Gazeteler dış iıleri bakanı Delbosun ltalya sefiri Cerutti 
ile mülakatının yalnız Habeş meselesi üzerinde •>lmadığını ve 
Avrupa meselelerinin öriifüldüğünü yazmaktadırlar. 

I~!nde bütlln arzusu titriyen bir 
ııır. 

Gözleri yaşararak soruyordu 
ol 

- Oh! Bunu benim için mi 
yazdın sevgilim! 

Sonra hem saf, hem mağrur 
ilave ediyordu: 

- Öyle ise kitaplar da ya· 
ıabilinin sen!.. 
· - Bir tane yazdım bile .•• 
diye fısıldadı. 

Şimdi biraz geçmiş bayatını, 
çocukluğunu, edebiyat, san'at, 
musiki, fen hayabna girişini 
anlahyordu. Çok sevdiği baba· 
sından, annesinden, kendisini 
anlamamış olan üveyi kız kar· 
deşlerinden, bütün teessürleri, 
şerefleri, samimiyetleri, bütün 
safiyetleri içinde onu incitmiş 
olan kimselerden bahsediyordu. 
Matem ve acılık hislerini ona 
anlatmağa koyuluyordu. 
Kadın onu, her söylediğine 

beslediği saygı ile dinliyordu. 
Sözlerinden her biri şllphesiz 
m6kemmel ve kanıık bir ıeJ 

benziyordu ona. Şimşek ışılh
sile, kendisi için anlaşılmaz bir 
muamma olan bu rubu görü
yordu ve derin bir memnuni
yetle: 

- Sen ne kadar ıeyler bi· 
liyorsun, ruhum 1 Ne kuvvetli 
dimağın var! Benim gibi koı 
koca bir hayvana bir dakika 
bile nasıl allka besJiyebildiğini 
düşünüyorum. 

Ve tekrar başlıyordu : 
- Beraber olsak, senin ça

lışmanı, yeni kitaplar yapmanı 
isterdim bilsen! Seninle ne ka· 
dar iftihar edecektim! 

O da, hülyaya dalıyor : 
- Belki diyordu, belki sen 

benim yanımda olsan çalışır-
dım.. Sen salonda, benim iş 
masamın yanında dikiş diker· 
din. ben seni orada hisseder, 
yazar, yazardım ... 

Bu hulya üzerine gözlerini 
yarı kapayarak, saadetlerinin 
içkin tablosunu seyrediyordu. 
O vakıt Loranı devam edi· 
Yord'I: 

kil ederlerse etsinler nihayet adeti olarak telakki erlilit? 
mücerret yapılar halinde ka- Hem de 0 derece edilir ki 
lırlar. Yugoslav dostlarımla onların 

. Müsaade ederseniz daha kendi memleketlerinde milli 
sarih surette ifadei meram ede· 
ceğim. Siyasi bir anlaşma basın 
tarafından kabul edilmedikçe 
nihayet bir inşaat basının faali· 
yeti ile başhyacaktır. Mütema· 
di seyir halinde bulunan canlı 
bir inşaat da düşünülemez 
Onun için basın mümessilleri 
siyasi bir anlaşma yapanların 

hakiki iş arkadaşıdırlar. Sizlere 
şunu söylemek isterim ki bu 
suretle hayat vereceğiniz an· 
laşma çok güzel bir anlaşma
d1r. Ve bu anlaşma güzel ol
duğu kadar da sağlamdır. 

BALKAN FiKRi 
Balkan antantı fil:<ri güzel· 

dir. Çünkü bu fikir başkaları
nın hakkına hürmet gibi asil 
bir taahhüde dayanmaktadır. 
Başkalarının hakkına o derece 
hürmet ki Balkan antantı aza
larıaın bu azalık sıfatiyle olan 
hakları henUz aza olmıyanla· 
nnkinden fazla değildir. 

Balkan antantı fikri güzel
dir. Çünkü bu antant iımi ih
tilal ve barb kelimeleri ile mü
teradif olan bir mıntakaya em· 
niyet ve sükun hissi, evvelce 
ancak ka,.,..1ctk we ~zicf -bu
lunan bir yere ahenk mefhu
mu getirmiştir. 

Balkan antantı fikri g6zel
dir. Çünkil blokumuzun teşek
külündenberi yeni birşey kur
muş olduğumuz hissini duymı
yoruz. Duyduğumuz his birbi
rimizi nihayet bulduğumuz his
sidir. 

Filhakika Balkan antantı ba· 
cısı gibi memleketlerinizin hep· 
sini müteaddid defalar gezdi· 
ğim ve bütün hükumet mer
kerk ezlerini ziyaret ettiğimden 
beri ne kadar çok rikkat ve-
rici manzaralarla karşılaştım. 
Bu manzaralar bili fikrim· 
dedir. 

TÜRKLER VE EMNiYET 
Niçin Türkler ancak emni

yet ve muhabbet hissi telkin 
ederler? Niçin Anadolu bizim 
kendi memleketi:nizin bazı 

köşelerine ve bilhassa benim 
doğduium köyü hatırlatır. Ve 

- Beraber olsak, seni v.ıah· 
şilikten çıkarırdım ben. HilA 
ıehre bile inmediğini dnşünii
yorum dal Bilirmisin, burada 
seni her konağa kabul eder
lerdi. Belediye· reisine de, tah· 
ıildara da ... 

Bu sözlerle uyanıyor, unut· 
tuğu vilayet kadınını birden 
bire sağında tekrar bu!mukla 
hayrete düşüyordu. 

Konuturlarken , sütbaneye 
yaklaşıyor ve sesleıini daha 
çok alçaltlyorlardı. Çayırlarda, 
çitlerin arkasında, Loransın 

adımlarını tanıyan daneler, be· 
şer altışar koşuşuyor ve çalılar 
arasında onu takibe çabalıyor· 
lardı. 

Anlatıyordu o : 
- Beni tanırlar ... Onları ben 

büyüttüm. Bunun için, kendi 
dilleriyle, beni sevdiklerini söy
lerler ... 

Emmanüel düiünceye dalıyor: 
- Onlar da, buranın deli

kanhları gibi peşini bırakmı
yorlar .. · 

saydıkları ve bizim kendi mem
leketimizde milli saydığımız 
şeyler üzerinde daima müna· 
kaşa ederim. 

Münakaşalarda Romen va
tanperveri sıfat yle şahlanan 
heyecanımı ancak o memleke
tin müttefiki bulunduğumu ha
tırlıyarak zaptederim. Çünkü 
ittifak yardım demektir. Fakat 
tecavüz değil. Bütün bunların 
sebebi şudur: 

Çünkü biz!er, Balkan millet
letleri bir tek aileyiz. Vaktiyle 
tarihin felaketleri bu aileyi 
parçalamıştı. Fakat şimdi her 
gün beraber bulundukça şunu 
müşahede ediyoruz ki dostlu
ğun iyiliklerinden istifadt: ede
bilmek için daha evvel itimad 
telkin etmeleri lazımgelen ya· 
bancılarla münasebat halinde 
değiliz. Münasebette bulundu· 
ğumuz inHnlar kendi mubah· 
bet haklarını istiyen kardeşle
rimizdir. Balkan milletlerinin 
bu tam birliği O derece kuv· 
vetlidir ki bizim birliğimize 
bala dahil olmannşlara baktığı· , 
mıı .. ıaman diyoruz ki: 

- T.teclijiaiz kadar koadi 
menfaatlannız icabı telikki et· 
tiğiniz yolda yilrüyünüz. Şunu 

biliniz ki, bizim için "izler de 
ailedensiniz. Fakat Balkan an· 
tantı fikri yalnız ıüzel değil
dir. Ayni zamanda emsalsiz bir 
sebatı da haizdir. 

Avrupada olan bitenlere en
dişeli bir gözle bakıyoruz. Bir 
çok Avrupa mıntakalarında 

sulhu bozabilecek bazı teblü· 
keler görüyöruz. Cereyanlar 
ve mukabil cereyanlar, hare· 
ketler ve aksülameller müıa· 
hede ediyoruz. Fakat bütün bu 
cesaret kırıcı tetkike rağmen 
dünyaya haykırabiliriz. 

BALKANLARDA HARB 
OLMAZ 

Burada, Balkanlarda harb 
patlamıyacakhr. Çünkü aramız
da birbirimizi ay1ran hiç bir 
şey yoktur. Eğer bu harb baş· 

- Lüilen çeviriniz -

Ve bu delikanlı söıile, eli 
bakışı, karanlıkta çakan ıüp· 
beli bir bakışla aydınlanıyordu. 
ilk günlerdeki azabının, kalbi· 
nin derinliğinde taıpamile iyi 
olmadığını birdenbire duyu· 
yordu. 

- Lorans, benim kır çiçe· 
ğim... Benden önce biç işıkm 
yoktu, sahi mi? •. Eczacının oğlu 
bile? .. 

Kırmaksızın sözünü kesi· 
yordu: 

Bilmem ki seni nasıl 
inandırayım ... 

Neş'eli, biraz da amirane 
bakışlarile onu süzdü: 

- Bana inanmadığına göre 
nihayet sana yalan söyliyece
ğim. O vakit belki hoşuna gi· 
der. Ben iyi konuşması nı bil
mem, fakat doğru söylemesini 
çok iyi bilirim. 

Bir akşam çayıra geliyordu 
ve çit arahğından Lorans yal· 
nız mı diye baktı. Genç kadın , 
batmakta olan güneşin kınllığı 

- Devam ed«elt. -



&anne .. 
•• 

Dallardan sesler: 
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POKER .... 
içtimai bünyemizi kemiren hastalıklardan biri de - biç şüphesi.z-

1.umardıt. Kumar çeşitleri içinde en zayade yayılmış, yalnız 
v;fayetlere değil, ·kazalara, hatta köylere kadar burun sokmuş 
olam da " Poker ,, dir. 

Üç evli bir köyde bile poker masalığı yapan gaz ıandıkları 
var. 

Bunu oynıyanların maksatları bir değildir. 
Kimi para kazanmak, kimi heyecan duymak. kimi de modaya 

uymak için oynar. Oynıyanlann maksatları ne olursa olsun 
akibetleri birdir. Her "Siyans,,ı ahlaktan, sıhbaltan, keseden bir 
parça koparan poker; müptelalarını günün birinde ya timarha
neye, ya hapishaneye, yahut ta sefalete sürükliyor. 

Bu hastalığın bıraktığı arizaların en hafifi borcu gırtlağa 
çıkarmaktan aşağı düşmiyor. 

Pokerci, hastalığının fiyevrisine tutulduğu zaman gözleri yalnız 
(Floş ruvayyal)ı görür, kafası yalnız çekeceği (Rest) i düşünür. 

Pokerci, masaya otururken ( Kare asın ) Zevkine ( sold ) un 
heyecanına parasını, sıhhatını hatta bazen ahlakını feda etmiştir. 

Masa başında kalb sektesinden ölenleri emanet parayı masada 
bırakıb mahkeme kapılarında, hapishane köşelerinde sürüklenen
ler; kiğıd çahb ahlakını bozanlar, daimi uykusuzluk ve heyecan• 
dan çıldıranlar hep bu hastahğın kurbanları değiller mi? 

Umumi mahallerde oynanan kumar - velev on kuruşluk olsun· 
zabıta takibindedir. Buna teşekkürden başka diyeceğimiz yok. 

Fakat mikrobun en azılısı mahalle kahvelerinde; otel odala
Jarında değil, mesken masuniyetinden istifade edib kapısını ka-
pıyan hususi kumarhanelerdedir. Kanunun pençesİi bütün kaça
mak yollan kapıyarak bu kapıların tokmaklarına yapıştırıb için
deki hastalan posta ettiği gündür ki içtimai bünyemiz bu deva 
kabul etmez yaralardan kurtulmuş olacaktır. 

1'1.i:'-1.ra"t Oıxıa.r 
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ka taraftan gelirse şurasını da 
bütün dünya bilir ki hudutları· 
mızı ve hakkımızı müdafaa için 
hepimiz birleşeceğiz. 

Balkan antantı sağlamdır. 

Çünkü Küçük antant gibi an
tantımıı da kendi menfaatlarının 
siyasetini gütmektedir. Milli 
menfaatlarımızın esiri olmakla 
beraber mukabilinde hiçbir 
kimsenin de emri altında de
ğiliz. Biz istisnasız bütün bü · 
yük devletlerin, Fransanıo, ln
gilterenin, ltalyanın, Almanya
nın, Sovyetler birliğinin ve di
ğerlerinin dostluğunu istiyoruz. 
Bu devletlerin tekrar tekrar 
hepsine karşı kendilerile barış 
ve dostluk içinde yaşamak 
hakkındaki samimi arzumuzun 
müsbet delillerini vermeğe 
hazırız. Fakat buna mukabil bu 
devletlerin hiç birisine karşı 

hatta bütün büyük devletlerin 
heyeti umumiyesine karşı dev
letler arasındaki müsavat pren· 
sibinden, yani kendi kendimizin 
amiri olmak hakkından feda
karlık yapamaz. Ve bizim hak· 
kımızda bizim tasvibimiz olma· 
dan alınacak hiç bir kararı 
hiç bir zaman kabul etmemeğe 
karar vermiş bulunuyoruz. 

70 MiLYON 
Başka başka çerçiveler için· 

de küçük antan ve Balkan 
antantı ayni hedefi gütmekte· 
dirler. Bu iki antantın üstüste 
gelmesi ile Prağdan Ankaraya 
kadar sulhun emrinde 70 mil
yon müdafi vardır. 

Fakat bizler sulhu sevmekle 
beraber körü körüne sulhçu da 

değiliz. Şunu da biliyoruz ki 
sulhu idame ettirmek için bar
ba hazırlanmaktan ve lüzumu 
anında harb yapmaktan korku
muz yoktur, diyebilmekten da
ha emin bir çare yoktur. 

Yine şunu da biliyoruz ki 
bütün milletler sulha ayni de
recede yüksek bir aşkla mer
buttur lar. istisnasız bütün dev
letlerin sulhçu zihniyetini hür
metle selimlanz. Fakat bugün
kü Avrupa haritasına bakar· 
ken ve birbirleriyle vuruşacak 
olan kuvvetlerin muvazenesi 
meselesini tedkik ederken şunu 
müşahede etmekten kendimi 
alamiyorum ki bazdan eğer bir 
harb patlarsa bunun bazı şe
rait altında ve ban istikamete 
doğru tehlükesiz geçebileceği 
zahabına düşmüşlerdir. 

Balkan antantının şerefli ci
hetlerinden biri de üzerinde 
böyle bir mesuliyeti çökmüş 
olarak bırakmadığıdır. Kendi 
menfaatları tehlükede bulwı
duğu zaman balkan antaob 
derhal bu hususta her türlü 
teşvik verici telmih ve şayia
ları dalına dağıtmıştır. 

Basın mümessilleri olan siz· 
lerin vazifeniz büyük ve asil
dir. Ve vicdanınızın emri altında 
hu vazifenizi yapınız ve sulhun 
idamesi için çalışınız. Aralan· 
mızdaki muahedelerden, statü
lerimizden ve zaman zaman 
neşrettiğimiz tebliğlerden çıkan 
direktiflere bugün size bütün 
kalbimle söylediğim sözlerden 
çıkan manaları da ilave edebi
lirsiniz. Bugün benim bir tek 

YENi A:51R 1.ı11 Haziran tea• 

100 yedi yaşındaki prenSeS1 

__ H_erg-ün 
·- Bir fıkra 

Necaşinin kızı, kızaran gözleriyle 
harb facialarını anlattı 

Prenses yurdunu 
nasıl ıstıra b 

nasıl kaybettiğini, halkın 
çektiğini de anlattı 

Londra - Deyli Herald ga
zetesinde muharrir Mary Fer
gusun Habeş imparatorunun 
k .. ıı prenses Tsahai ile yaptığı 
bir görüşmeyi şu satırlarla 
anlatıyor: 

"- Birdenbire, bende ve 
benim dostum olan genç ka· 
dınlardaki her saadet verici 
şey, ezilip gidiyordu. 

Harb, bizim saadetimizi ha· 
rab etti. Ben, bu memlekete 
geldiğim zaman beni, güler yüz
le selamlı yan bütün genç kadın
lara bugünkü harbın ne demek 
olduğunu anlatmak istiyorum. 

Onlara hitab etmekten çe
kinmiyorum; onların da beni 
dinliyeceğini umuyurum." 

Londraya sığınmış olan Ha
beşistan imparatorunun on yedi 
yaşında bulunan narin ve mah
cub tavırlı kızı prenses Tsahai, 
dün bana bu sözleri söyledi. 

Bu sözleri bana hususi bir 
görüşmede söyliyen prenses, 
Londraya gelir gelmez, lngiliz 
kadınlarına hitapta bulunarak 
sulh uğrunda yardımlarını dile
meyi, esasen, tasarlamış bulu
nuyordu. 

Bu hitap lngiliz kadınlan 
sulh cemiyetinin önümüzdeki 
Pazartesi günü akşamı saat 
8 de Queen Hall'da yapacağı 
toplantı da söylenecektir. 

Böyle genç bir kızın, büyük 
bir kalabalık anünde ayağa kal
karak memleketinin geçirmiş ol
duğu felaketli hadiseleri an
latmak mecburiyetinde bulun
ması acıkh bir şey olsa ge
rektir. 

Prenses sözlerine devam ede
rek dedi ki: 

- Yurdumu kaybettim. An
nem bu feliket yüzünden kah
rolmu~ bir haldedir. Memleke
timde harb devam ettiği her 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kederim vardır. O da hepinize 
ayrı ayn bütün benliğimi ve
rebilmek için bir çok parçalara 
ayrılamadığı~dır. 

Habeş imparatoriçesi ve kızı 
gün çocuklar ve kadınlar sava- hakkında neler konuştuğunu 
şın kötü sonuçlarından kendi- duymak arzusundadır. 
lerini kurtarabilecek bir yar- Birçok kimseler kendisine 
dımın gelmesini göz yaşlan karşı nazik davranmışlardır. 
içinde dilediler. Bana dedi ki : 

Zehirli gazın tesirile yüzleri "- Hiç tanımadığım kimse· 
gözleri yanmış, gözleri kör lerin bana göndermiş olduğu 
olmuş, ciğerleri paralanmış şu güzel çiçiklere bakınız. 
adamların evlerine dönüşleri Buraya geldiiim günden beri 
ve sonra ne yapacaklarını bil- her gün sepet sepet çiçekler 
meyişlerini anlatmak feci bir- alıyorum. 
şey. Annem, hergün bu adam• Bir çok bayanlardan aldığım 
cağızların tedavi için ne yapa• mektuplarda kendilerinin bana 
caklarmı şaşırmış bir halde ve annemle babama karşı de-
bulunan karılarına gönüllerini rin bir sempati besledikleri bil-
hoş edecek te~elli haberleri diriliyor. 
yolluyordu. Bunlara şifa vere- Bir çok taraflardan çay da-
cek kimse yoktu. vetleri aldım. Bu ne kadar şef-

Biz, bu zavallılarm imdadına kat! Bunun karşısında ağla-
koştuğumuz sırada uzaktan maklı oluyorum." 
uzağa top sesleri gelmiye baş- Prenses istikbal hakkında 
lamışb. Bunun üzerine artık hiç bir şey söylemek istemedi: 
kaçmamızın zamanı geldigınıv · • - Bunları babam düşünür, 
anlıyarak yola çıktık. 
Babamın kahraman askerle· 

nnden bir çoğunun yüzlerin
de gördüğüm zehirli gaz tah· 
ribahnı, o tanınmaz çehreleri 
ve körleşmiş gözleri bütün ha· 
yatımda hahrlıyacağım. 

Ben lngiliz kadınlarına bir 
hitabede bulunacağım. Fakat 
bir çok hitabeler de yapılsa bu 
faciaları kendi gözleriyle gör-

müt olan kadar anlamalarına 
imkan yoktur." 

Bu prenses gibi, ince, narin 
boynunda altın gerctanhk ve 
kollarında altın bilezikler bu
lunan gene bir kıza yabancı 

bir paytahtta modern bir Jan 
Darklık vazifesi verilmemeliydi. 

dedi. 
Kendisi, memleketine karşı 

dünyanın iyi niyetJer besledi
ğine, işlerin düzeleceğine iyice 
inanmaktadır. 

Prenses beş dil konoşuyer : 
Fakat dikiş dikmesini bilmi
yor. Kendisine yazı makinası 

kullanıb kullanmadığını sordu
ğum zaman kahkahalarla gül· 
du ... 

Bakteriofaji 
enstitüsü 

Tifliıte, 1917 de Fransız 
alimlerinden d'Errel'in buMuğu 
bakteriofaji hakkında tetkik
lerde bulunmak iizere bir Ens• 
titü açılmış ve çahşmalarma 
başlamıştır. Usulün mucidi 
d'Errel de müessesede çalışa· 
caktır. 

Yazan: Eczaa Kemal Aktas ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ilk reklam 
Reklamcılık ile alakamı bilen 

bir dostum dün bana pek oriji
nal bir haber verdi. Reklamcı· 
lığın miliddan üç yüz. sene 
evvel olduğunu işaret eden 
Mısırda bir kitabe bulunduğunu 
söyledi. Herhangi bir şeklin 
mahiyetini olduğu gibi etrafa 
tanıtarak o şeye karşı rabıta 
ve alaka uyandıran her vasıta
ya reklam deriz. Miladdan üç 
yüz sene evvelki reklam elbet 
bir radyo reklamı, bir Frigider 
veya Kelvindor reklamı olmaz· 
dı. Bu kitabe üzerindeki ilan 
şöyle imiş: Rüyalarınızı icabah 
diniye dahilinde tabir ederim. 

Filan mahallede filin sokakta 
filan yerde öğleden evvel şu 
saatJarda rü'ya tabir ederim, 
tabirlerim dini icababn bütün 
hepsini camidir. Rü'yasını gö· 
rüp te tabir ettireceklere tav· 
siye ederim, gelip beni bulsun· 
lar .•. Pek güzel deyil mi, bun· 
dan iki bin sene evvel de ipekli 
çorap reklamı olacek değildiya, 
o zamanın en canlı reklamı 
olsa olsa rüya tabiri idi, çünki 
insanların hayatı dar, muaşereti 
dar, muhiti dar idi. Gök, sema, 
din, rü'ya ve hulya hayat bu 
idi, insanların en iptidai za
manlarında bile reklama ihtiyaç 
duymaları bugünün ticaret ile· 
mine güzel bir ders oluyor. 

Reklamı mana ve mefhumunu 
bilerek, duyarak yapmak ge
rektir. bmir Ticaret lisesinde 
reklam dersleri verdiğim vakıt 
talebeye söylediğim bir sözüm 

vardı, reklam yalan olmaz, ya
lan reklam olmaz. Bu kitabe 
iusanlar arasında reklamcılığın 
bir başlangıcı bir tarihi adde .. 

diliyormuş, müzede bu kitabe· 
nin değeri pek büyük olacak· 
tır zannediyorum ... 

Sandalla 11 bin 
kilometre 

Kiyeften son günlerde Dina· 
mo spor teşkilatına mensup 

sekiz sporcu sandalla 11 bin 
kilometrelik büyük bir seya· 
hayata çaknuşlardır. 

Seyahat yolu şudur: Dniepr • 
Karadeniz - Azak deninizi • 
Don - Volga • Şimali Dvina • 
Beyaz deniz - Yukarı Volge • 
Dniepr. 

Seyahat dört ayda tamam· 
lanacakbr. 

Titüleskonun bu nutkundan 
sonra Türk, Elen ve Yugoslav 
basın direktörleri de birer nu
tuk söyliyerek kendi memle
ketleri basınlarının büyük bir 
sevinç e Balkan antantı birli
ğine iltihak etmekte oldukla
rını bildirmişlerdir. 

Prenses güzel ve zarif şey
lf!rden hoşlanıyor' Londra 
mağazalarını pek seviyor; sık
sık oralara gidiyor. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• 

Toplantıyı müteakib delege
ler davetli bulundukları Türkiye 
elçiliğine gitmişlerdir. 

Kendisi kılığını değiştirerek 
otobüslerde ve tramvaylarda 
seyahat etmek, bu suretle hal
kın kendi babası ve memleketi 
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Bu husustaki fikrini öğrene-

bilirmiyim Somrum.. En iyi 
sevgilerimle .. 

- ..Sonuudan lfasan'a -
Hasan bey, 

Görüyorsunuz ki gıyabınızda 
size hala Hasan demiye cesa· 
ret edemiyorum. Hala, bütün 
arzumuza rağmen birbirimizle 
serıli benli değiliz. Bu biraz da 
benim kabahatim olacak .. 

Ben neden samimi olamıyo
rum, Hasan .. Bunu bir çok za
manlar kendim bile tahliJ im
kanını elde edemedim. Balki 
de daha çocuk yaşımda feci 
hadiseler:e l.arşılnşhğımdan 
o!acak.. Ne diyordum, ben 
hayatı başl\aJarmdan farklı b:r 
şekilde kabul ediyorum. Evlili
ğin neler getirceğini henüz bil
memekle beraber bana haya-

tını ortak edecek insanın bir 
çok yükümler altına girmesi 
icap edecek .. 

Ben evlilik hayatında körü 
körüne bir samimiyeti kabul 
etme yo~una kendimi kandıra
mıyorum. Ben istiyorum ki 
bana eş olacak olan adam, 
hayatının hiç bir anında bana 
zaaflarını göstermesin. Bu tak-
dirde erkeğimdcld pejmürdelik 
beni ondan çok çabuk soğuta
bilir. Benim erk\!ğim daima, 
hususi hayı:ıtınm her yerinde 
bana kuvvet ve azım aşılama
lıdır. Ben onun göstermediği 
yerleri görmek için daima ze
kfmı kullnnnıak mecburiye
tinde kn:mnk isterim. 

Ne diyordum .. Mektubunu 
sevgiyle aldım Hasan.. Sana 
ondan bahsetmeden önce ha-

ber vermek isterim. Bugün be
nim en büyük günlerimden biri .• 
Kızılca ormanda, düşman sün
güleri altında can veren kah
raman arkadaşımm kardeşi 
Semihayı kara tapraklara terk 
ettikten sonra onu daima ha· 
tırlatacağımı kendi kendime 
v.:ıdetmiştim. Semiha çek şirin 
bir kızdı, Hasan.. Bana birgün 
demişti ki: 

- Somru abla .. Ben köyde 
iken daha mes'uttum. Her ayın 
on dördüncü günleri köy ke
nannda eğlenceler tertip eder
lerdi. Şimdi onle.rda:ı mahrum 
kaldım. 

Hasan b~y, küçüğümün arzu
suna uyarak şimdi ben de 
ayın on dördüncü günlerini 
bayram yapıyorum. Bilhassa 
bahara rastlayan bu ay dönüm
lerinde adeta kendi kendime 
neş'elenecek vesileler arıyorum. 

işte böyle bir günümde se
nin çok ciddi bir mektubuna 
cevap vermek mecburiyetinde 
kalıyorum. Bana hayatımın en 

zorlu sorgusuna soruyorsun. 
Kendimi hazırlamadan ona ce· 
vap vermek o kadar güç ki .• 

Seni sevmeğe başladığımı 
inkar edecek değilim Hasan .• 
Çok merd hareketlerinle daha 
ilk tanışma günlerimiz benim 
için bir ilham kaynağı olmuştu. 
Hakikaten seni seviyordum. 
Bu sevgi belki de bir çılgınlık .. 
Buna çılgınlık ismini vermeye
biliriz Hasan. Fakat hangimiz, 
ormanlar arasında yetişen bir 
yabani ot yığınının uzatacağı 
aşka kendimizi inandırabiliriz. 
inkara neden sapmalı.. Arka
daşın N ecmeddin için istif-
ham o!an sorgu, benim için 
neden varit olmasın. Sen yük
sek tahsil yaparak kültürünü 
oldukça ilerletmiş bir insansın. 
Bense ancak ilk tahsilimle sana 
hitap edecek cesareti gösteri
yorum. Sevginin yalnız başına 
bir kıymet ifade edemiyeceğini 
bir çok vakıalar anlatmış bu
lunuyor. 

- Sonu wv-
Pompienbı son günle1i filmillde Flaıli11s ıolii11dc /olm Vood 

ve güzel esire Clodia rolünde D01otltez Vilson 
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Fransadaki grev devam ediyor 
Grevciler (il belediy~ dairesini işgal ettiler. 

Amyenste cenazeciler bile grev yaptılar. 
Son dakikada grevin d~r_ması. iç~? bir ~.nlaş~a meydana getirildiği 

haber verilmıştır. Şımdı de numayışler başladı. 
Paris 13 (Ö.R)- Dün akşam 

8~t 18 de maden sanayii fab
~1. alarında grevin bitmesi içın 
Gr anlaşma hasıl olmuştur. 
d'revciler talebleri kabul ettir· 
ıklerinden sevinç nümayişleri 

raPrnışlardır. Birçok fabrika
harın işgaline şimdiden ni
t ayet verilmiştir. Bununla be-
~ber büyük fabrikaların 
~ clyelerinde gece işçilerin 
ışgnr d 1 evam etmiştir. Maden 
sana ·· . Yıı ame!esinin yani grev-
cıler· ' 

ın en mühim kısmının, pa-
ıartesi - .. k J gunu te rar norma 
~~~ilde işe başlıyacaklan bil
.1tıliyor. Büyük mağazalarla 
~gorta kumpanyalannda, müs-
ahdcınlerle kumpanyalar ara

sında anlaşma husulü için mü
lakere devam etmektedir. 
b Roma, 13 ( Ô. R ) - Grev 
t ar~keti F ransada genişlemek-
edır H b-t- "lA t 
h 

· emen u un vı aye 
Şe İrle . . . . 1 d d rı grevın tesm atın a-
c.l ır. Garsonlar çaltşmadıkların
k an Marsilyada bütün kahveler 
8Palıd D tajlar ır: unkerkte grev ga· 

ena'd • 5•ravet etmiştir. Ami
rnışla;d1;enazeciler işi bırak
va yla ." Sen Kantande tram
çiler rb /şl~rrıiyor. Lilde iş
etnıj l e edıye dairesini işgal 
1 • ş erse de poliafa m&daha-
~sı Üzerine tahliyeye mecbur 
~ .. rn~şlardır. Liyonda hemen 
S Ulun loncalar grev halindedir. 

entetyende 1500 işçi maden 
sana . f b . • 1 . 
1 

yı a rıkasını ışga etmış-
erd· . ır. Sen Naz.erde askeri de-
~ız tezgahlarında 1000 işçi işi 
ırakrnıştır. Bordoda biiyük 

rna~ gaza!arla yeyecek mağa-

ta'arında iş tekrar başla
'llıştır. Kanda kadın şapka
c~ları grev yapmıtlardır. Pa
tıs nııntaltasında grev nehir 
nı·· p u~akalatına de durdumuştur. 

1 
arıs civarında 200 ziraat ame-

b~si bazı köylülerin çalıştıkları 
bır tarlayı istila etmişler ve 

ı unlara hücum etmek istemiş
erd· Ik· ır. Bir çarpışma olmuştur. 

1 Yaralı vardır. işçiler bun
ean s b' - . 1 onra ır magazayı ışga 
etın· ı . •şler ve bazı zirai mahsül-
erı tahrib etmişlereir. 

Paris, 13 (Ö.R) - Madeni 
'~nQ . ba ...___!ı amelesiyle anlaşma -

~~an : Tok Dil 

(}gk Aç bunun göbeğini r Hah! 
1( h onun karnına bu şarabı .. 
()~~ ka~.! kah!.. Dar, hele! 
,..,_ • bınkenleri içeyim, sen or· geç ... 
tat Ye. ~oldakinin de kc:.rnına 

•b daktUmeıini emretti !. 
k F •kat soldaki kız delişmen bir 
it id' ·ı· ~eril ı, daha emir ven ~r, 

kalk llıez, . birdenbire ayaga 

11111 tı, Elındeki desti ile kar· 
1 ,,._ .. k' 

~ıpı.k-•ga gelen dilber sa ıye 
\ttırd •yağile bir tekme sa

ı' Kız bir tarafa, desti: 
ldt ı bir tarafa dliltn •• 

Ftansız başvekıli Leon Blum bir zi;•a/elle 
sıl olmasına mukabil yeni bazı başma geldiğinde umumi bir istisnası, memurlarm maaşından 
ufak tefek ğrevler çıkmıştır. grev karşısmda bulunuyordu tutulan yüzde onun :Igası, kol-
Mesla berber salonlan kısmen ve Fransız tarihinde teşekkül lektif iş mukavelesi, ücretli işçi 
kapalıdır, Fakat yakında Paris eder etmez bu kadar ağır bir tatili ve 40 saatlik iş haftası 
ve varuşlannda ve bütün Fran müşkülJe karşılaşmış başka bir kanunu iki gün içinde me-
sada normal çalışma bayabnın hükumet yoktur. Buna rağmen buslar meclisince kabul edil-
başlıyacağı ümidi kuvvetlen- iş ihtilafı hal yoluna girmiştir. miştir. Bu da, iş ihtilafı-
miştir. Muvaffakıyet sebebi hükumetin nın süratle halline yardım 

Pariı, 13 (Ô.R) - Blum hakem rolünü oynamaktaki etmiştir. Önümüzdeki hafta 
kabinesinin teıekkülünden beri sür'atidir. Aynı sür'at parla- içinde de ikinci seri kanunlar: 
geçen bir hafta içinde yeni mento safhasındaki tatbikatta Umumi af, hükumete af sali-
hilk•atia k•••nchjl may.ffa- da keadiai p.termiftir. Böy- hiyetinin verilmesi, ilk tahsilin 
lciyet, hareketindeki azim •e lece sosyal kananlann ilk seri- on d6rt yaşına lradar uza-
!lür'at siyul makafilde takdirle sini teıkil eden beş kanun, blması ve diğer metinler mec-
karşılanmaktadır. Hükümet iş yani eski muhariplerin vergiden listen çıkacakbr. 

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

Kral seyahata çıkıyor 

T eotokis, halk partisi 
erkiniyle anlaşamadı 
Atina. 13 (Hususi) - Kanun esası komisyonu esas itibariyle 

bir Senato tesisi lehinde karar vermiştir. 
Atina, 13 (Hususi) - Halk partisinden intihabattan evvel ay

rılarak ayn bir parti teık 1 etmiş olan Teotokis ile halk partisi 
erkinı arasında yapılan müzakaratta iki partinin tekrar birleş
mesine imkin olmadığı, ancak daha sıkı iş birliğine çalışabile
ceği anlaşılmışhr. 

Atina, 13 (Hususi) - Kral Pazartesi sabahı Trakya ve Make-
donya seyahatına çıkacaktır. Kral bir torbido ile hareket edecek 
ve Salı sabahı Dedeağaca varacaktır.Sonra sıra ile Gümüfcine, 
Jskeçe, Kavala, Drama, Serez, Selanik ve Kılkış ve garbi Trak
yayı ziyaret edecektir. 
Kılkış muharebesinin tes'idi merasiminde hazır bulunmak üzere 

Bqbakan B. Metaksas da 20 Haziranda Atinadan hareket ede-
cektirr. 

Tefrika -No. : & 

Sağındaki kızın göğsüne ka
panan deli imparator, bu gü
rültüye aldmı etmemişti am
ma, ensesine, delicesine bir 
kahkahanın şakraklığı odada 

çınlarken yumuşak bir tokat 

da indi. 
Birdenbire zıplayan lbrabim 

başını çevirince; çılgın kahka
halar atarak, oynayıb şıkırdı-
yarak kaçan sol hasekisinin 
kapıdan çıkbğını hayretle sey
retti. Üstü başı kan gibi şa · 
raba bulaşmış saki kız, yerden 

kalktı: 

- Delirmi~, dedi.. 
Göbeğinden şarabın içilme

sine; gıdıklanarak tabammiil 
eden sağ Haseki : 

- Perileri tutmuş. Dedi. 

Ha ! Perileri tutmuş hal •• • 
"man! işte deli lbr ahimin en 
büyük vesvesesi, gözlerini kapa
tarak : 

- PerHer mi tutmuş, deme! 
Demek şimdi o benim yanımda 
iken, onun berileri de vardı 
ha ! Demek, bana el dokundu· 
runca onun perileri beni de 
tutacak.. Aman aman!.. Koıl 

Kudüste hadiseler 
Kudüs, 12 (A.A) - Haber 

verildiğine göre askeri kon
trolün daha kof aylıkla yapıl
ması için memleket dört mın
takaya ayrılmıştır. 

Arap bozguncuları şimdi nakil 
vasıtalarını tahrip etmeye çalış
maktadırlar. Bozguncuların iki 
noktada treni yoldan çıkarmıya 
teşebbüs ettikleri haber veril-
mektedir. Bundan başka bir 
köprü tamamiyle yıkılmış bir 
diğeri kısmen tahrip edilmiş 
ve bazı yolfar da bhrip edil
miştir. 

Modern kaza 
Nevyork 13 (Ö.R)- Yüksek 

bir binanın on ikinci katından 
kurtularak düşen bir asansörde 
12 ki,i ağ1r yaralanmıştır. 

Deli lbrahim, delirmiş, ayağa 
kalkmış taht odasını bir baıtan 
bir basa geziyor, bağınyordu: 

- Koşl Koşun! Hocalan ça
ğırın, hocalar gelsin! Nefesi 
kuvvetli hocalar, beni tütsüle· 
si-eler, bana okusunlar! Onu 
da tiz elden kurtaran!.. 
Sağ haseki, o ismi belli ol

mayan ve yirmi dört saatta 
yirmi dört tanesini değişenler
den o günün baıekiai olan gü
zel cariye; lstanbulun uzak 
semtlerinden ahnmıı bir fahi
şeden başkası deyildi, kırıtarak 
sokuldu. 

- teliş etme, Sultanım, te· 
lif etme: Haydi! Seninle gide
lim, senin cinci hocaların bir 
para etmez, benim bildiğim ne· 
fesi kuvvetli birisi var .. 

Deli lbrahim bu fahişenin 
koluna yapışarak. acele acele: 

- Kim, kim bul Söyle de 
getirteyim! Dedi. 

Kadın işve ile lbrahime so
kuldu: 

- Hayır Sultanım 1 O srel-

f Küçük antant 
erkanıharbiyeleri 

Prag, 13 (Ö.R) - Çekoslo
vak erkanı harbiye reisi gene
ral Greysbi, küçük antant 
erkanı harbiyeleri müzakerele
rinde hazır bulunmak üzere 
Biikrete hareket etmişti:. 

ispanyada 
tehlüke durumu 

Madrit, 12 (A.A) - Meclis 
bfttün lspanyad11 teblüke duru
munun bir ay uzahlmasını 34 
reye karşı 147 reyle kabul et
miştir. 

Şeyh Şamil 
Ha'-'lnnda yeni etUdler 

Kafkas folkloru toplavıcı:a
rmJan meşhur tarihçi Buhura
ulı, son yıllarda, Kafkas dasr· 
lıklarında yaşıyanlar arasında 
Şeyh Şamile aid geniş ve çok 
kıymetli malumat elde etmişfr. 
Bu malumat, Şamilin Çarlık 
otokrasisine karşı açtığı otuz 
yıllık mücedelcde tarihini baş
tan sonuna kadar kaplamakta 
ve aynı zamanda o devrin 
Kafkas dağlarının hayatına ve 
Şamilin verdi~i bütün muha
rebelerin sarih tafsilatına da 
aid bulunmaktadır. 

Toplanan bu maJümat ara
sında en ziyade kıymeti haiz 
olanlan, Şeyh Şamilin kendi 
idaresi altındaki dağlılar ara
sında vücuda getirmek istediği 
ve bir çok kısımlarında da mu
vaffak olduğu inkılapçı yeni
liklere aid bulunanlandır. Şi
malin ''nizam,. farından bazıla
rı, miras işlerine, evlenme ve 
boşanmaya, hükumet teşkilatı 
ve idarecilik işlerine, ganaimin 
taksimine ve buna mümasil 
sosyal sabalara taalluk eyle
mektedir. 

Buhurauhnın bu kıymetli tet
kik eseri, Sovyet ilim akade
misin 'n Gürcistan şubesi ta
rafından, şimdilik yalnıı Gür
cücf', tabedilmektedir. 

19 Haziran küsufu 
için faaliyet 

Ôniimiizdeki 19 haziranda 
vukua gelecek olan küsufun, 
Krasnoyarsk civarında 6 bin 
metreye kadar havalanacak 
olan iki tayyare ıçinden de 
tedkik olunmasına karar veril
miştir. 

Ayni küsufun 9 ila 1 O bin 
metre yüksekliğe çıkarıla
cak Substratostat'dan tedkik 
edilmesi de düşünülmektedir. 
Substrastostabn uçuşu esnasında 
küsuf hadisesi, baştan niha
yete kadar, otomatik surette 
filme alınacakhr. 

Sovyetler Birliği ilim akade
misi küsufun görüleceği yer
lere 10 kadar ilmi heyet gön- · 
dermektedir. 10 kadar yabancı 
memleket ilim beydi de bunun 
için Sovyetler Birliğine gelmek 
arzusunu iz.har etmişlerdir. 
Bunlardan bir lngiliz heyeti ile 
bir Amerikan heyeti şim-
diden Leningra 'da vasıl 
olmuı bulunmaktadır. Ame
rikanın Harvard ve sair Üni-

mez, biz ona gidelim, çünkü 
nefesinin tesiri ancak onun 
evinde olur. 

saz bilmeden deli lbrabimin 
elleri şakladı: 

- Çabuk, çabuk, arabam 
hazırlanıın, çabuk diyorum 
size! Diye yarı giren yan 
girmiyen bir kapıcıya göründü .• 

Dört beyaz ahn, gümüş ta
kımlarım pkırdatarak iki ara
bacı idaresinde latanbul sokak
lannda anaazın beliren padişah 
arabanm içinde kafasını arka
ya vermiı, yanına yarı çıplak 
f ahifeyi almış, sallana ıallana 
onun bildirdiği Davudpaıa sem-
tine gidiyordu. Günlerde bir 
cuma günü idi. 
Topkapıdan Davudpaşaya 

kadar şak! şak! lcoşao saltanat 
gerdonesi (I?) geçtiği yerlerde 
insanları sağlı sollu dağıtıyor, 
fakat bir fahişenin yanında 
mesti layukal giden deli lbra
himin, yani padişahlarının ger
donedeki halini 2örenler ho· 

Mıs!r ve zecri 
tedbirler 

Roma, 13 ( Ö.R ) - lsken
deriyede çıkan " Reforme ,. 
gazetesinde Mısır siyasi rica
linden birisi, Milletler Cemiyeti 
i:ıası olmıyan Masınn zecri 
tedbirleri tatbik etmesi esasen 
yersiz elduğunu ve Kahire hü
kumetinin buna ancak ecnebi 
taı.yiki altında karar verdiiiui 
yazarak Roma ile Kahire ara
sında ötedenberi mevcud olan 
iyi münasebetleri kavdediyor. 
Muharrir, netice olarak, Mısı
rın zecri tedbirleri i'ga etme~ 
sini istemektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Moda: 
• •••••••••••••• 
936 MAYOLaRI ·TAMA· .. 

MEN DEGIŞTI 

Bu yıl may(l modaları tama
men dejiıtf. Bilha .. Amerilra
da bu yılın mayo mo:tası ge
çen senenin tamamen aksi
nedir. Geçen sene mayolarda 
etekler kalktığı halde bu yıl 
tekrar etekler iade edilmiştir. 
Buna sebep eteksiz mayolarm 
fazla dekolte bir vaziyet yarat
ması imiş .. 

Amerikadaki moda müesse
seleri bu yıl Paristeki moda 
müesseseleriyle bir anlaşma 
yaparak müşterek harekete 
karar vermişlerdir. Gerek Ame
rikada ve gerek Avrupada bu 
yal ayni tekilde mayolar kuUa
mlacak; ancak omuzlar üze
rinde ufak değişiklikler yapı
labilecektir. 

........................ ················-
versiteleri alimleriaden mü-
teşekkil olan bu heyet, Oren
burg civarında Akbulak köyün-
den küsufu tetkik eyliyecektir. 
lngiliz heyetinin başında prof. 
Kerrol, Amurikan heyetinin 
bafında da prof. Meazel var-
dır . 

murdaoıp, hatta bağırarak kü
fürler savuruyorlardı. 

Gerdune, latanbulun; bir tek 
araba geçmiyeo aokaklanodan 
geçti, Davudpaıaya ulqb, Da
vudpapdaki çınar ağacının ya
wndan ve dar bir sokaktan 
şakırdı yarak ilerlerken, soka· 
ğın ancak hır arabanın sığa• 
cağı dar sahasında, atları kö
pürmüş, kmk, derik bir pay· 
tonun belirdiği görüldü. 

Sokak dardı, kar11dan aulta
nıo arabası geliyordu, delice
sine . . . Onun kartısından ela 
atlanna acımadan kamçı vwan 
bir arabacının arabası sakin 
etmitti. 

Ya öteki geri çekilecekti, ya 
beriki; ki yol açıı..nt Fakati 
kartıdan gelen arabacı k6püren 
atlarının gemini, ağızlanm ya-
tarcasına çekib arabasını dur
durmuştu. Sultanın arabası da 
yine bu hızla durmuştu. 

Karşıdan gelen arabanın 
içinde bir ses gürledi : 

- Ulan 1 Ne durdun! 
-Sonu Var-
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Paris 8 (Hususi muhabirimiz

den) - Sesli film icadından 
sonra beyaz perdede tutunamı
yan yüksek sanatkarların sra
smda Emil Janings'i de aay
mağa mecburuz. Bir vakitler 
bize Varyete, Şehvet kurbanı, 
Babaların günahı ve Mavi me
Jek gibi hakiki şaheserJer ve
ren ve o zaman "dahi sanatkar,, 
adı ile anılan bu Alman artisti 
sesli film icad edildikten sonra 
birkaç sonor ve sözlü film çe
vird; ise de bunlar Janings'in 

&essiz fiJmJerinin gördüğü rağ
betin binde birini bulamadı. 
Senede birkaç film veren dahi 
artist yavaş yavaş sinema ve 
film alanından çekilmek yolunu 
tuttu. Son bir senedenberi ar
tık Janings'in ismini Alman 
sinema mecmualarında bile 
göremez olduk. Alman janingsi 
sönerken Fransada yeni bir 
Janings parlamağu başladı. Bu, 
iki senedenberi yaptığı eserler· 
de mazinin Emil Janings'i kadar 
muvaffakıyet gösteren ve hak· 
kiyle alkışlanan Harry Baur' dır. 
Bir fark ile ki: Baur'ın bu 2 sene 
içinde yaptığı filmler kadar Jan
niogs on senede yapmamıştı. 

Baur,un muvaffak olduğunu 
gören prodoktörler ellerindeki 
senaryoların baş rollerini hemen 
yeni Fransız Janingsine ver
mek istemişlerdir. 

Harry Baur'un geçen iki sene 
içinde burada çıkan ve rağbet 
ğören filimleri şunlardar: 

Golotha, Un homme en or, 
Les jeux noir, Cette vieille 
canaille, Crime et chantiment, 
Rotcbild, Poil - de - Carotte, 
Le greluchon delicat, Le juif 
Polonais, Amants et voleurs, 
Criminel, Nuits Moscovites, Les 
MisernbJes, David Golder, La 
tet d'un homme, Le golem, 
T rass Boulba .. ve en son çıkan 
şaheser Samsan. 

Şaheser diyorum çünkü Sam
son filminde Baur bir san'at 
harikasıdır. Janings nasıl bir 
şehvet kurbanını, bir varyeteyi 
yaşatmış ise dahi Fransız ar
tisti de Samson'u yaşamış ve 
yaşatmıştır. 

Samsan piyasaya çıkınca öyle 
bir rağbet gördü ki son za· 
manda hiç bir filme nasib ol
mıyan bu rağbet karşısında 
filmi hemen bütün Paris sine· 
maları angaje etti. Filmin mü· 
teaddit kopyeleri bulunmasına 
rağmen Paris sinemaları elde 
etmek icin sıra beklevorlar. 

, . 
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"Samsan,, u llk defo büyük 

bir gala ile Paramount sine
ması programa dahil etti. Bu 
Fransız cumur reisinin başkan
Jığında idi. Film, diğer filmler 
gibi meslektaşlara ve gazete
cilere bile hususi seansta gös
terilmemişti. Cumur reısının 
başkanlığında yapılan ga!a mü
sameresinin biletler: 25 frankla 
100 frank arasında idi. Dü
huliyenin bu kadar pahalı ol
masına rağmen galaya bir hafta 
kala bilet ka!mamıştı. Kişe'er 

ltarty Baıır Samson /ilnwıde 

kapanmış, ancak spekülatörler 
ellerindeki biletleri daha pahalı 
fiatle satıyorlardı. 

Yüksek para vererek Sam
sonu görenler Harry Baur'u 
bir memleketin iftihar edebi
leceği yüksek bir san' atkar 
olarak kabul ediyorlardı. Baş 
kadın rolünü oynıyan, sessiz 
ve sesli sinema devrinin de
ğerli yildızı Gabey Morlay da 
Samson filminin muvaffakıye
tinde büyük bir amil olmuştur. 
Yine sinema emektarlarından 

Andre Suget filmde muvaffak 
rol alanlardan biridir. Henry 
Bernstein'in meşhur eserinden 
filme adapte edilen mevzuu 
anlatayım: 

Meşhur maliyeci Jak Bran
şar bugünkü servetini ve yük
sek mevkiini çetin mücadele 
senelerine borçludur. Servet 
ve şerefin en yüksek mer
tebesine varan bu adam 
F ransanın en meşhur aile
lerinden Marki Dandinye'nin 
kızı Anmariyi seviyor. Bütün 
servetini kaybetmiş olan dan
dinye ailesi, kendilerini iflas
tan kurtaracak olan bu adamla 
evlenmt:sini kızlarından rica 
ediyorlar. Genç kız bu izdivacı 
kabul ediyorsa da kocasına 
karşı ne hürmet, ne de muhab
bet hissetmemektedir. Branşar 
da bunu anladığı için mütees
sirdir, ıztırap duyuyor. Bu ıztı

rabın verdiği hızla ve karısı
mn kalbini ve takdirini kazan
mak için mali oyunların en 
'ehlükelilerine giriyor ve mu
vaffak olduğu için serveti mü
temadiyen artıyor, karısını ve 
onun ailesini servete, refaha 
ve bolluğa garkediyor. 

Branşar'ın akrabasından ve 
onun sayesinde kolayca para 
kazanmış Jaron Lögo\•eri ismin
c1eld güzelliğine mağru:- deli
kanlı Anma. iye sürekli Hurette 
kur yapmaktadır. 

Sevemedii'ô kocası ile, para 

an 
es 

için kendisini bu adama satan 
ailesinin hodbin muhitinden 
ruban sıkılan genç kadın Jero
nun aşkında teselli arıyor. 

Jeron, sergüzeştçi bir çap· 
kından başka bir şey değildir. 
a k muvaffakiyetlerini arkadaş
larına göstermek itiyadiyle 
Anmariyi kocasının bir iş seya
hatına çıkmasından istifade 
ederek bir suvareye davet 
ediyor. Sevgilisinin hakiki hü· 
viyetinden habersiz olan genç 
kadın bu daveti kabulde tered-

ddüt göstermiyor . Suvarede 
Jeron'un bazı çapkın arkadaş
ları ve eski sevgilileri de var
dır. 

Süvarcnin tertibindeki mak· 
sadı çabuk anlayan Jeron'un 
eski metreslerinden Gras, onu 
hala sevdiği için Anmariyi kıs· 
kanmaktadır. 

Bu rakip genç kadmı mah
vetmeği düşünerek Branşar'a 
imzasaz bir mektupla meseleyi 
haber veriyor. Karısının garip 
haJJerinden esasen şüJJheJen
mekte olan Branşar seyaha
tinden vazgeçerek P;triste ka
lıyor ve süvarenin verildiği es
nada evine geliyor ve karısını 
bulamıyor. 

Diğer taraftan genç kadın 

ise sevdiğini sandığı adamın 

kendisini ne maksatla, nasıl 
bir muhite düşürdüğünü anla
yınca isyan ve ona hakaret 
ederek suvareyi terkediyor. 
Evine döndüğü zaman kocasını 
karşısında buluyor. Branşar 
karısından izahat istiyor. Ka
dın kocasına karşı da isyan 
ederek bütün hakikatları onun 
yüzüne haykırıyor ve ayrılmak 
istediğini söylüyor. 

Branşar kırılmış ve harap 
olmuştur. Fakat çektiği ıshra· 
bın şiddeti ona kuvvet veriyor 
ve tarihteki Samson hatırına 

geliyor. Ve işte bu dakikada 
Jeronu mahvetmek kararmı 
veriyor. 

Tarihteki Samsan rakipleri
nin başına mabedi yıkmıştı, 
o da borsayı yıkacaktır. 

Öyle tehlikeli borsa oyunlan 
yapıyor ki rakiplerini iflasa 
ve felakete sevkediyor ve bu 
arada kendi servetini de kay
bederek hiçe iniyor. 

Branşarın bir parasız kaldı· 
ğmı gören ailesi genç kadını 
bu sevmediği adamdan ayır· 
mağa teşvik ediyorlar. Fakat 
kocasının aşkını ve ıstıraplarını 
anlar»ıs olan Anmari onun 

,.. = 

Şeykspir'in şaheser· 
a T re==;= 

omeo ve Jülyet filntinde 
a Şerer oynıyacak 

~-,;...,."'~~,,;;,._."'l<-:~·---.--_...,....--.ı şirketleri son senelerde daha 

Nofma Slıeaur 

Hollivut - Sesli sinema icat 
edildikten sonra yapılan film· 
lerin yüzde doksamm komedi 
ve vodvilJer teşkil ediyordu . 

Fakat zamanla seyirciler bu 
cins filmlerden de bıkmağa 
başladılar. Bunu anlıyan film 

ziyade macera ve tarihi filmlere 

ehemmiyet vermeğe başladılar. 
Bilhassa hakiki vak'alara isti· 
nad eden tarihi filmler halk 
tarafından çok tutuldu. 

Bu sefer M.G.M. film şirketi 
Ingilterenin en büyük şAiri 

Shakespeare'in ölmez eser
lerinden biri olan Juliet ve 
Romeo'yu filme alıyor. 

Şirket bu filim için yüz bin
lerce dolar sarfetmeği göze 
almıştır. Hiç bir masraftan ka
çınıimamış en yüksek artistler 
angaje edilmiştir. 

Juliet rolünü bir senedenberi 
istirahatta bulunan Norma Şcrer 
oynıyacaktır. Ayni zamanda 
üç büyük artist daha bu film
de rol almaktadır. Bunlar Les
Jie Hovard, Reginald Denny, 
john Barrymore gibi kıymettar 
sanatkarlardır. 

Senelerdenberi sahnede her 
zaman ayni kuvvetle temsil 
edilen bu şnheser bakalım per· 
dede ayni tesiri yapabilecek 
mi l 

Bir güzele açık mektup 

Virjinya rus, seveceği erkeğin 
mavi gözlü olmasını istiyor 

Holivut, Haziran ( M. C. ) -
Burada sinema yıldızları ara· 
sında bir anket hazırlanmıştır. 
Tanınmış sinema yıldızlarından 
ekserisi bu ankete çok şayanı 
dikkat cevaplar vermektedir. 
işin daha iyi tarafı erkek yıl· 
dızların bu anketlerde kadın· 
)arı söz gelişi etmelerine mu· 
kabil, kadın yıldızların da er· 
keklerden bahsetmeleridir. 

Holivudun tanınmış sinema 
yıldızlarından Virginya Bruce 
bu münasebetle ( Bir güzele 
açık mektup ) \>aşlığı alhnda 
bir yazı yazmıştır. Bunda kısa
ca deniliyor ki : 

- Muhayyilemdeki sevgili· 
me şimdiye kadar hayatta ma
alesef rast gelemedim. Muhay
yel sevgilim hergün rastladığım 
gençlerden pek o kadar farklı 
değil.. Fakat nedense hiçbiri 
tamamen onunun yerini doldu~ 
ramıyor. 

Çok uzun erkeklerden hoş· 
lanmam, çünkü dans etmesini 
severim. Dansla uzun erkeğin ne 
alakası var diyeceksiniz? Bunu 
kendilerinden çok uzun boylu 
gençlerle dansetmek gafletinde 
bulunan kızlara sorunuz. 

Sevgilimin gözleri mavi ol
malıdar. saçlarının kıvırcık ve 
kumral olmasını isterim. Gül
mesini ve güldürmesini bilme· 
ildir. Somurtkan insanlardan 
hoşlanmam. 

Ukala erkekleri hiç sevmem. 
Benim her şeyimi iyi bulmalı, 
her fikrimi takdir etmelidir. 
Bütün bunlardan daha mühim-

/oan Orav/otd 
mi fırsat düştükçe güzelliğim· 
den bahsetmeli, hayatında gör
düğli yegane güzel kadının be
nim olduğumu söylemelidir. Bu 
sözlerin bana vereceği zevki 
başka hiç bir şey vermez. 

Zaten bütün kadınların en 
büyük emelleri medhedilmek 
değil midir ? ,, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bu delice hareketinden kendini 
mes'ul saydığı için bir felaket 

gününde kocasmı yaloız bırak· 
mağı vicdanına sığdıramıyor. 

Branşar karısına, bu işi is· 
tiycrek yaptığını, herkesin na-

mussuzca kazandığını söylediği 
bu serveti kasten mahvettiğini 

şimdi yepyeni bir adam oldu· 
ğunu, eğer kabul ederse bera-

berce yeni bir hayat yaratabi
leceklerini söyliyor ve H eğer 

kendinde bu cesareti bulamı
yorsa iflasın verdiği hacaletten 

kurtulmak için kendini öldür· 
mekte tereddüt etmiyeceğini,, 
ilave ediyor. 

Aumari, aşkmı kazanmak için 
servetini feda eden bu adama 

elini uzatıyor ve kalbini veriyor. 
u 

il ,, 

Harry Bauru bilen ve bu 

derin mevzuu okuyan muhte

rem okuyucular Samsonun na

sıl bir filim olduğu hakkında 

iyi bir kanaat edineceklerdir. 

Ben daha fazla birşey yazmı

yacağım .. 
MUçteba Valay 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MahkOm oldu 

Tepecikte uıı ı umhane ser· 

mayelerinden Güzideyi jilet 

bıçağı ile yüzünden yaralıyan 

Urlalı Cevdetin asliye cezada 

bir sene dört ay hapsine karar 

verilmiştir. 

Yeni filim!er: 
••••••••••••••••••••••••••••••• 

Moulin Rouge 
Parjsin meşhur Moulin • Rou; 

ge'i bundan yedi sene evfe 
sinema yapılmışta. Bu sinedl• 
geçen hafta kapılarını kapadı· 
Yeniden tadilat yapılarak ıne"· 
sim başında yine müzik tJoı 
olarak açılacaktır. Herşey aslın• 

A d O 1 rucu e ermış ... 
CHARLES BAYER 

Bu sevimli Fransız artisti. 
Amerikalı filim amili y. Tbal· 
berg tarafından yaptırılaca~ 
ula Comtesse Valevska,, isiııı.1 filimde Napoleon rolünü teııı51 

t!decektir. bu filmin baş kadıO 
rolü Grata Garbo ya verilnıİf 
tir. 

CiDDi BiR ESE~ 
Üniversal Amerikan şirketi 

( Madam Curienin hayatı ) isiOJ" 
li kitabın filme çekiJmek hak· 
kını satın almıştır. Bu fifıııdt 
alim kadın Eve Curieyi Jreııe 
Dunne temsil edecektir. 1 

MADELEINE cuırrı 
Bir çok Fransız filmleriodt 

aldığı komik rollerde bizi gii · 
düren tipik Fransız artisti rJa· 
daleine Cuittız geçenlerde \e· 
fat etmiştir. Sinema hayatı 

karışmazdan evvel sahne art15 

ti olan bu sanatkar kadın b 
çok sene Bouffes Parisieıı< 
F olies Dramatique, Variette! 
Moulin-Rouge gibi Parisin b0' 
yi!k tiyatro ve müzik Hollarıode 
çahşmış ve sinemaya geçtikte~ 
sonra da sessiz ve sesli ~~ 
çok filmlerde küçük ve hüyil 
roller almıştır. 

Madeleine Cuitty'yi son se' 
nelerde Ekmekçi Kadın filpıİ~· 
de gazinocu ihtiyar Matmaıe· 
Hayat Acılan filminde parı•· 
yırcı, Aşk Bandosu filmiodt 
muzikacı kadın roJlerinde gat' 
müştük. Bunlardan başka Zo~' 
zou, Nadir bir kuş, Kimses•; 
ve Ademai tayyareci isiJJl 
filmlerde de rol almıştı. Bu sel'' 
Maurice Chevalier ile berabt~ 
bir film çev1recekti. f at<• 
ömrü vefa etmedi. 

Fransız san'at aleminin b' 
emektarı vefatında 65 yaş111d' 
idi. ; 

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

Müzayede ile fe\f; 
kalade satış 

14 Haziran pazar günü s•~ 
bahleyin saat 10 da A 'sanca 

Mesudiye caddesi Gayret sdo' 
kağında 10 numarah haoe e 
maruf iki aileye ait fevkalade 
zarif mobilyeleri müzayede sıı· 
retiyle satılacaktır. 

•• Satılacak mobilyeler rneY 
nında fevkalade lüks moder1' 

iki kanatlı kristal camlı şifofl' ,. 
yeralı dolap ve 3 aynalı tu" ~ 

Jeti iki komodinosu iki ade 6 karyolası, dokuz parça kadife b 
salon kanepe takımı, ayıı• ,. 
saybur, kare açı!ır yemek ııı . 

sası ve alh aded iskeınle~' 
tek kapılı aynalı dolap, iki Jıı' 
tilik direksiz nikel karyola 111~ 
somya, Edison markalı sal0 

gramofon ve birçok plakl•~; 
misafir odası için kadifeli bl 

kanepe iki koltuk, Amerilc~: 
duvar saab, yeni bir bal 

1 ,o 
Gebr Döhmert markalı A aıı de 
piyano ve taburesi, perakeP 

1 
Avrupa sandalyaları, yağlı b0{ 

tablolar, iki aded şemsiye!~ ~ 
sehpalar, fevkalade lüks k~~' 
tal işlem~li duvar aynası, I~ , 
şemine aynası, Türkçe Add:, 
yazımakinesi yeni bir bal bi' 
çocuk arabası, komodinolar, 

1 ıar' çok porselen tabak takıJ1J ·~İ 
Etejer, hasır bir kanepe 

1 
, 

koltuk, kitara, fotoğraf ın•1::, 
mesi, halı, kilim ve seccade ~I· 
vesaire birçok mobilyeler tı 
müzayede satılacaktır. fır~' 
kaçırmaymız. 

Fırsat artırma saloP~56 
Aziz Şınık telefon ~) 
( s. 6 ) 3-3 (10, 



AÇILDI 
M .. JDE • MüJDE 

Salihli meşhur Sart ılıcası açı ~ı 
b · b" ' bastalnıın tedavi oca· Yüzlerce senderden erı ır ÇOt{ 

• b l namile maruf Sart ılı-gı olan meşhur çamur amam arı b 
.. d- ·.. - b ta karşı u cası muhterem misafirlerinden gor ugu rag e ~ 

sene fevkalade muntazam odalar, banyolar ve bususı ban-
yolu odalar da ilave edilerek açılmışhr. . . 

B · b""b k siyatik cıld bel dıl nnyomuzun romatızma, o re • • .• '. . • • 
rahım ve kısırlık hastalıklarına şifabahş eyledıgı bır çok 
tecrübelerle anlaşılmıştır. • 

Her banyo misafirlerimizin arzusuna göre on dakıkada 
boşalıp ve doldurularak teslim edilir. 

Banyomuzun çam çınar ağaçları ile dolu m~nzarası te· 
miz ve saf havası ve içilecek suyunun tatlılıgı ve bany~ 
suyu kJ • bı'r takım şellaleleri ve eğlence mahaJlerı nun ço ugu . . · · h · t 
çok cazibdir. Misafirlerin bütün ıhtıyaçları ıçın . u~usı . e~-
tibat alınmıştır. Teşrif buyuracak muhterem mısafırlerır~H
zm Salihli istasyonunda posta arabalarım sor_mal~rı rıca 
olu Çamur hamamı sahıplermden 

nur. 'k' 1 k d Rıza ve şerı ı s en er 
1-7 (1089) 

emiryollarından : . 
Senelik muhammen kira bedeli bin lira olan lzmır birinci 

kordond D 1 d 12-14 numaralı depo 26-6-936 cuma gunu a oma a k k' . . 
saat on beşte açık artbrma usulile lzmirde Alsanc~ ta se ızıncı 
işletme binasında kiraya verilecektir.l~teklile.r!? 75 lı_ra muvak~at 
teminat vermeleri ve kanunun tayın ettıgı vesıkalar ve ışe 
girrneğe kanuni manileri bulunnıadığma beyannamelerle ~uayye.n 
vakitte komisyon reisliğine nıüracaatlar1 lazımdır. Bu ış~ aıt 
Şartnameler Alsancakta sekizinci işletme müdürliik kalemınden 
Parasız alınır. 14-18 1605 (1212) 

Mitli Emlak müdürlüğünden : 
Satış 

Sıra No. 
352 ismet paşa mahallesinin Morahane sokağında 

58/1 taj numaralı 50 metre murabbaı arsa 
353 ismet paşa mahallesinin Bardakçı sokağında 

9/1 taj numaralı 21 metre murabbaı arsa 
354 ismet paşa mahallesinin Morahane sokağında 

58/6 taj numaralı 70 metre murabbaı nrsa 
35S ismet paşa mahallesinin Morehane sokağında 

5817 taj numaralı 238 metre murabbaı arsa 
356 1 met paşa mahallesinin Bardakçı sokağmda 11 
3

57 
ve 917 taj numaralı 44 metre murabbaı arsa 
lsnıet paşa mahallesinin Bardakçı sokağında 
916 taj numaralı 112 metre murabbaı arsa 

358 ismet paşa mahallesinin Bardakç..ı sokağında 
11 taj numaralı 72 metre murabbaı arsa 

359 ismet paşa mahallesinin Bardakçı sokt!ğında 
914 taj numaralı 82 metre murabbaı arsa 

360 ismet paşa mahallesinin Bardakçı sokağında 
913 taj numaralı 140 metre murabbaı arsa 

Lira K. 
15 

7 35 

21 

71 40 

17 60 

44 80 

28 80 

28 70 

50 40 

Yukanda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 
üzere on beş gün müddetle arttırmağ~ konulmuştu~. ~ lhal~si 
29 • 6 - 936 pazartesi günü saat 17 dedır. Alıcıların Mıllı Emlak 
müdüriyetine müracaatları. 14-23 (1214) 1652 

İLAN 
lzmir bayındırlık direktör üğünden: 
1 - Bayındırlık ve sağlık soysal yardım yönetgelerinin makam 

hizmet otolarile kamyonlarına gereken olan bir yıllık 2400 
teneke benzin (9600) lira bedelle ve kapalı zarf usulü ile 
10-6-936 günlemecinden itibaren 20 gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - isteklilerin eksiltme ve arttırma yasası hükümlerine göre 
hazırlayacakları teminatlarile teklifnamelerini ihale günlemeci 
olan 1 temmuz 936 perşembe günü saat on birde vilayet daimi 
encümenine getirmeleri. 

3 - Şeraiti görüp öğrenmek isteyenlerin bayındırlık direk-
törlüğüne müracaatt etmeleri. 1577 (1216) 

as 
1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç adet 

Pille işler. Bir saatta bir kuruştan daha az sarfiyat yapar. 
, Bankalara ve yazıhanelere, evlere hastahanelere ve her 

Yerde lazım olan bir ihtiyaçtır. Bilhassa saatta bir kuruş 
, gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır, Tavsive 

ederiz. . 
Sat.ş yeri ve deposu : Izmirde Suluhan cıvarında No. 

28.9 Ödemişli Hüseyin Hüsnü 

i LAN 
orba ı n1almüdür üğün en : 

CeHat gölünün yaknıda kurutulacağmdan içindeki balıklan 
tutrnalc üzere 1 O haziran 936 tarihinden itibaren on beş gün 

llıüddetle açık artır a} a çıkarılmıştır. Miişterilerin şeraiti anla

lllak ve .. k ·· ere muhamm n kıymeti olan 5000 lira pey surme uz . 
U:terinden yüzde yedi buçuk nisbetiode pey parasıyle Torbalı 

lllafnıüdurlüğüne müracaatları ilan olunur. 
14.16.19.23 1642 ll219) 

ç 

Gayri menkul malların aç.ık 
artırma ilanı: 

Bergama icra Memur)uğun
dan: 

Açık artırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne ol
duğu 7 odalı maa müştemilat 
bir bab han. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı, nu
marası: Bergamada lbni Mür
sel mahallesinde eski Atpazarı 
mevkiinde. 

Takdir olunan kıymet: 1500 
liradır. Bin beşyüz liradır. 

Artırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat: 17-7-936 cuma saat 
11-12 Bergama icrası. 

1 - işbu gayri menkulün 
arbrma şartnamesi 20-6-936 
tarihinden itibaren 3311110 No. 
ile Bergama icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malu
mat almak istivenler, işbu şart
nameye ve 933/1110 do~ya 
numarasile memuriyetimize mü· 
racaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin % 7.5 
nisbetinde pey veya m:m bir 
bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı· 
larla diğer alakadarJann ve 

irtifak hakkı sahihlerinin gayri 
menkul üzerindeki haklannı 
hususile faiz ve masrafa dair 

olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri 
İcab eder. Aksi halde haklara 
tapu sicilile sabit olmadıkça 
sa~ış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde ar· 
tırmaya iştirak edenler artırma 

şartnamesini okumuş ve lüzumlu 
malumat almış ve bunları ta
mamen kabul etmiş ad ve iti· 
bar o uourlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 

gayri menkul üç defa bağırıl
dıktan sonra en çok artırana 

ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıytıetin 
yüzde yetmiş beşini bulaz veya 

sat;ş istiyenin alacağına ruc
hanı olan diğer alacaklılar bu-

lunub da bedel bunların o 
gayri menkul ile temin edilmiş 

alacaklarının mecmuundan faz
laya cıkmazsa en çok artıranın 

taahhüdü baki kalmak üzere 

artırma on beş gün daha tem· 
did ve on beşinci günü ayoı 
saatta yapılacak artırmada, 

bedeli satış istiyeniıı alacağına 
ruchanı olan diğer alacaklıla
rın o gayri menkul ile temin 

edilmiş alacakları mecmuundan 
tazlaya çıkmak şartile, en çok 

artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale ya
pılmaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendi· 
sine ihale olunan kimse derhal 

veya verilen mühlet içinde 
parayı vermezse ihale kara'rı 

fcsbolunarak kendisinden evvel 
en yüksek teklifte bulunan 

kimse arzetmiş olduğu bedellP. 
almağa razı olursa ona,razi ol
maz veya bulunmazsa hemen 15 
ğün müddetle .artırmaya çıka
rıhb en çok artırana ihale edi
lir. Ik ihale arasındaki fark ve 

geçen güoler için % 5 den be· 
sab olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükm·e hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. Madde 

Bir bap han Yukarıda gös
terilen 7 - 7 .. 936 tarihinde 
Bergama icra memurluğu oda
sında işbu ilan ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde 
salılncağı ilan olunur. 

Tarih ve icra memurunun 
resmi mührU ve imzası 

(133\. 1658 rı2ısı 

Merkez hastanesi 
Operatörü 

Hastalarını hergün saat 3 ten 
6 ya kadar İkinci Beyler so
kak şerbetçi karşısı No 81 
de kabul eder. Beden,bacak 
ayak çarpıklıkları, düztaban 
ilh haııtalıklan en son orto
pedi usullerile tedavi eder. 
Telefon muayenehane 3315 

Telefon evi 3203 

lzmir Asliye mahkemesi 
rinci hukuk dairesinden : 

Hazine tarafından lzmirde 
Mumcu hamamda Makaracı so
kağında No. 4142 evde yapıcı 
Ali aleyhine açılan tazminat 

davasından dolayı 23 Mayıs 936 
Cumartesi günü saat 10 rad

delerinde icrası mukarrer tahw 

kikat ve muhakemesi için na

mına çıkanlan davetiye vera

kasınm mübaşiri tarafından ve

rilen meşrubata nazaren mez
luir numaralı hanede bu nam
da kimsenin ikamet etmemekte 
olduğu beyaniyle iade kılınmış 
olmaktan naşi ikametgah ve 
meskeninin meçhul kaldığı an
laşılan mumaileyh Aliye ilanen 
tebliğat icrasına karar verile· 
rek olbaptaki tahkikat ve mu
hakemesi 23 Haziran 936 Salı 
günii saat 1 O a bırakılması 
tensip ve tebliğ olunacak ev

rakın bir nüshası da mahkeme · 
divanhanesine talik kılındığın
dan yevmi mezkfırda mahke
meye gelmediği veya tarafın-

dan bir vekil gönderilmediği 
takdirde hakkında gıyap kararı 
çıkarılacağı lüzumuna mütedair 

davetname tebliğ makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet 
H.U.M.K. kun 141 ve 142 nci 
maddeleri mucibince ilan olunur. 

1663 (1220) 

Doktor 

. -- Sahne 7 --- -
lzmir Milli Emlak müdürlüğünden: 

icar N o. Lira 
48 Kızılçullu Güneş dere Şimendifer C. 1 eski 15 taj 24 

numaralı ev. 
49 Karşıyaka Alaybey Selamet S. 8 eski ve taj numaralı ev. 38 
Yukarıda yazılı evlerin bir senelik icarı on beş gün müddetle 

arttırmaya konulmuştur. ihalesi 29 Haziran 936 Pazartesi günü 
saat 17 dedir. Taliplerin Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 

14-23 1651 cı2i5> 

Umumiye 
lzmir Şubesi 

rzz7..ZZZZZ7ZZZXT..n 
Büyük Kardiçalı han altında Numara 6 

TEIEfon - 3560 Telgraf - ANTANBAR 
rz7...ZZZ~.LZZT'LZ7...ZZZ/~/7_,/JJ..7..7..z7.ZZ-L7-ZZ7.7,ZZZJ 

Deniz, Kara, Mesajeri, nakliyatı gümrük ithalat ve 

ihracat komisyon işleri yapar 
Türkiyenin bilumum Jiman ve istasyonlarında şube ve 

acenteleri bulunan geniş teşkilatlı bir kurumdur 
1-26 (1223) 

zmirliler Istanhuldaneredehuluşurlar 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski oteki 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
i dlr. Bay Ömer Lütfi Izmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstnnbulda her iki otelde konaldıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaliideliklcre ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

DOKTOR 
• 

1 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) 

ÇOCU 
HAST ALıKLA RI 
1\1 ÜTEHASSISl 

1 

Hastalarını her gün 11,30 
dan saat on üçe kadar 
Beyler !lokağındaki kıliniğin
de kabul eder. T eJefon 3990 

Sabiha ~ 41lpmi3milli::m~::n:ZC11i::m;aım1m11ı::ııı. 
~ Her fiata satış 

Azimet dolayisile acele 
müzayede iie satış 

Süleyman~ 
Çocuk hastalıkları N 

mütehassısı 
Pazardan maada her gün ~ 

öğleden sonra 3 - 6 ya ka- N 
dar ikinci Beyler sokak 81 , 
numttralı muayenehanede ka- ~ 
bul eder. IJ 

Paris .fakültesinden diplomalı 

t>I tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
{emal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Doktor 

a ri şık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken miltehaassısı 
Her Nevi RONTl< N 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yüriiyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole talbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fınn 

kar~Jsı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

o 
Mübadil bonosu, banka 

hisse senetleri ve bilumum 
hazine tahvilah Ergani, Si
vas dahili istikrazı satın ahr. 

Adres: lzmir Kemeraltı 

Hacı Hasan otelinde 
60 numarada Cavide 
müracaat. 

TELEFON: 3903 

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

Zayi tasdikname 
lzmir Burnova ziraat mektebi 

926 senesi mezunlarınc!an 19 
Numaralı İsmail Hakkı yazılı 
tasdiknamemi zayi ettim. Ş\m

di de diplomamı alacağımdan 
tasdiknamemin hükmü l<alma
mıştır. 

Turgutlu'da lsmaiJ ağa zade 
Nuri oğlu İımail Hakkı 

(1217) 

Pa .. k otelinde ır ızhk 
Memleket hastahanesi civa

rında Pnrk otelinde oturan ı 

kemençeci A nastas oğlu Praş

ko banyo yapmnli: için odasın
dan çıktığı sırada boş kalan 

odasına giren hırsız ta afından 

13 lira parası çalınmışbr. 

Hırsızlığın, otel katibi Salih 

oğlu Süleyman ve kaçan arka

daşı Şevket taraflarından ya

pıldığı şikayet edildiğinden 

tahkikata başlanmıştır. 

Önümüzdeki pazar günü ya
ni haziranın on dürdüncü günü 
sabaMeyin nlafranga saat on 
buçukta Karşıyakada FahrE>t
tiopaşa caddesinde Osmanza
dede Reşadiye karakolu kar
şısında Reşadiye sokağında 
5 numarada madam Epstayma 
ait bilcümle meypl lüks mobi
leleri bilmüzayede satılacaktır. 

Lüks maun koltuk takımı 
lüks kabine, lüks tek lrnnatl; 
aynalı dolaplar, lüks maun 
saybor, 1 kanape hasırlı, 9 
hazeran sandalye, 1 şemsiyelik, 
despenç, büyük kanape, maun 
karyo:a ilci lcişilik, 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, 
mutbab takımları, yer muşam· 
baları, siyah karyola, salıncak
Jık, gramofon, hah ve secca
deler ve sair birçok lüks mo
bileler bilmüzayede satılacaktır. 

Satış peşindir. 
Büyük Kardiçalı lbrahim bey 
hanında Emniyet miizayede 

salonu müdüriyoeti 
3 - 3 (1085) 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane: I inci Bey

ler sokağı 65. Tel. 3956 
Evi: Köpa ü t·apur iskelesi 

Berat aparhmanı No. 6 
Ev, Telefon No. 2545 



SalUfe e 

lzmlr slclll ticaret me
murluğundan: 

bmirde Osmaniye caddesin
de Yandevi Hanında 1 numa· 
rada muamele yapan lstanbul 
küçük istikrazat sandığı Türk 

• YENi ASIR 

-YILMAZ RAKISI 
YORGUNLUGUNUZU GİDERiR DİMAGINIZI DİNLENDİRİR HER YERDE BULUNUR 45 DERECELİK EN NEFiS RAKIDIR. 

anoniJn şirketi lzmir şubesi için '-ı=~~~~~l~z~m~lr~u~m~u~m~acentesl : Emirler çarşısı karşısında Mıhçılar HÜSEYİN BAHRi, ŞEKİP müskirat deposu. TELEFON : 325& 
vekil tayin kılınan Y omtov Çi
kurel, Mates Alaluf, Eli ezer 
Roditiye ait vekaletname tica
ret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 1659 numarasına kayt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

bmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mührü ve imzası 

F. Tenik 
Vekaletname: 
Umumi No. 3329 
Hususi No. 390 
Tarih: 23 Mart 1936 
1 -Vekaletname: 
İzmirde küşad eylediğimiz 

şube namana olarak musaddak 
nizamnamci dahilimizde muay
yen umur ve muamelab ifaya 
ve ikraz muamelatını icraya ve 
her türlü makbuz imza ve itaya 
ve ahzü kabz ile sulh ve ib-
rayk ve Türkiye cumhuriyetinin 
alelumum devairi resimiyesinde 
ve mecalisi idaresinde ve bil
cümle mahakim huzurunda 
mezkur şubeyi temsile ve şir
ketin heyeti umumiyesinde 
mütt~haz mukarrerat ile mer
kezden sadır olacak evamir ve 
talimatı ifaya ve İzmir şubesinin 
leh ve aleyhine vaki ve mü-
tehaddis ve -atiyen tahaddüs 
edecek olan kiffei deaviden 
dolayı iktiza edenlerle ait ol
duğu mahakimi asliye ve huN 
kukiye ve ticariye ve cezaiye 
ve sulhiye ve idariyenin kaffei 
aksam ve derecatında müddei 
ve müddeialeyh ve şahsı saJis 
ve dahili dava ve itirazülgayir 
sıfat ve suretleriyle bidayeten 
ve itirazen ve temyizen ve tas
hihan ve iadeten talebi dava 
ve muhakeme ve muhasemeye 
ve mürafaa ve müdafaaya ve 
reddi cevaba ve ikame ve tan 
ve reddi şuhuda ve protesto 
keşidesile cevab itasına ve za• 
rar ve ziyan iddiasına ve ye-
min kabul ve teklifine ve teb
liğ ve tebelluğa ve haczi ihti· 
yati ve icrai vaz ve fekkini 
talebe ve alelumum ihtiyati 
tedbirleri ittihaz etmeğe ve mü
meyyiz ve hakem ve ehli hibre 
ve vukuf nasb ve tayin ve az
line iktisab ve tetkiki hat ve 
hatimi talebe ve rüyeti muha
sebeye, keşif ve muayene ta
lebine, tayini merci, vazife ve 
selabiyet iddiasına, reddi aza 
ve iştikaianilbükkama iflas ta
lebe konkordato aktine ve sen· 
dik tayin ve azle ve mesalihi 
iflasiyenin istilzam ettirdiği bil
cümle umur ve muamelatı ka
nuniyeyi ifaya ve hissei gara
meyi ahzu istifa ile makbuz 
itasına her nevi evrak ve leva
yib tanzim ve imza ile maka
mah aidesine takdime ve veka
let uhdelerinde baki kalmak 
üzere selihiyeti mevduanın ta
mamı veya bir kısmı ile aharı 

tevkil ve teşrik ve azle ve mün
feriden ve müçtemian icrayı 
vekalete ve mevzuatı kanuni· 
yeye muhalif ve nizamnamei 
dahili ahkamına mugayir ola
rak şirketi ilzam edecek mua
melat ve taahbüdat ve icraat 
ile ~irkd - aleyhindeki ikrarı 

muteber olmamak ve lzmir şu
besinin nam ve hesabına ola
rak ikisi müçtemian vaz'ı imza 
etmek selahiyeti ile mezkür şu
benin temin ve muhafazai hu
kuk ve menafii için mütevak
kif olduku umurun küllisini 
'faya mezun olmak üzere lzmir 
şubesi müdürü mahalli mez
kurda mulrim Y omtov Çikurel 
ile Mateo Alaluf ve Eliezer 
Roditi'yi vekaleti mutJakai sa
hiha ile vekili umumi nasp ve 
tayin eyledim. 

lstanbul Küçük lstikrazat 
sandığı Türk Anonim şirketi 
namına heyeti idare reısı 

Henri G.Reisner 
Müdür Josef Niego 

Pul üzerinde Küçük istikra-

lzmlr Beledlyeslnden: 
1 - Vezir Osman ağa su 

şebekesi için 2200 metre elli 
ila dört yüz milimetre kutrunda 
font boru, muhtelif ebadda 29 
adet mansen. 14 adet ambu
vatmanlı T. ,29 adet dirsek ve 
7 adet busen dekstremite a'ı
nacaktır. Hepsinin bedeli keş
fi beş bin sekiı. yüz otuz yedi 
lira doksan beş kuruştur. 

26-6-936 cuma StÜnÜ saat on 
altıda kapalı zarfla ihale edi
lecektir. iştirak için dört yüz 
otuz sekiz liralık muvakkat te
minat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile 2490 sa
yılı kanunun tarifi dairesinde 
hazırlanmış teklifler o gün sa-
at on beşe kadar encümen 
başkanlığına verilir. Keşif ve 
şartnamesi baş katipliktedir. 

2 - itfaiye ve diğer oto
mobiJlerin bir s<:nelik ihtiyacı 

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

3 - Bayındırlık sahasında 
Doktor Mustafa Enver cadde-
sinde 1200 metre kanalizasyon 
ile bu kanalizasyona bağlana-

cak Kazım Özalp bulvarında 
180, Şükrü Kaya bulvarında 
225, Celal Bayar bulvarında 
175 ve Kültürpark içinde 280 
metrelik fenni lağım yapılması 
14450 lira bedeli keşifle 26-6-
936 cuma günü saat on altıda 
kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Jştirak için bin seksen dört li
ralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminet mek
tubu ile 2490 sayılı kanunun 
tarifi dairesinde hazırlanmış 
teklifler o gün saat on beşe 
kadar encümen başkanlığına 
verilir. Keşif, proje ve şartna
meleri baş mühendislikten 72,25 
kuruş mukabilinde temin edilir. 

7-11-14-18 (1059) 1541 

zat sandığı Türk Anonim şir
keti firması ve 23 Mart 1936 
tarih ve Henri G. Reisner ve 
Jozef Niego imzaları. 

Kıraat ve meali takrir ve 
tefhim olunan bu vekaletname 
altındaki imzalar şahıs ve hü
viyetleri marufumuz Henri G. 
Reisner ile Jozef Niegonun olup 
müvacehemizde vaz ve mün
derecatını tamamiyle kabul ve 
ikrar eylediklerini makamı şe
hadette beyan ve tasdik ederiz. 

Ga!atada Senpiyer hanında 
kain lstanbul Küçük lsıikrazat 
sandığı şirketinde memur Sa
betay ve Seloni ve Leon Pe
rahiya. 

Pul üzerinde 23 Mart 1936 
tarih ve imzaları. 

Bu bin dokuz yüz otuz altı 
senesi Mart ayının yirmi üçüncü 
günil tarihi ile olan bu vekalet 
altındaki imzalar şahıs ve hü
vjyetleri baladaki şahitlerin ta
rif ve şehadetleriyle teayyün 
eden Bay Henri G.Reisner ile 
Jozef NieS?"onun imzaları olup 
muvacehemde vaz ve münde
recatına tamamiyle kabul ve ik
rar eyledikten sonra noter ka
nununun 67 inci maddesine 
tevfikan tasdik ettim. 

T.C. Beyoğlu Dördüncü No
teri Mithat Cemil Kuntay resmi 
mühürü ve imza. 

Umumi No. 4836 
Hususi No. 1/148 
Bu vekaJetname suretinin gö· 

rülen aslına ve dosyamızda alı· 
konulan nushasına tJygun ol
duğu tasdik kılındı. 

Bın dokuz yüz otuz altı se-
nesi Haziran ayının üçüncü 
Çarşamba günü. 

T.C. lzmir üçüncü noterliği 
resmi mühürü ve imzası 

ımza okunamamıştır 

1659 '1222) 

NASlRilACl 
KANZUK 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

.. · ":\ ., ~ 

m 
ÔZAR-

DOKTOR JEMSi" 
En eski nasırlara bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umumi deposu: lngiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. , 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde hır"kmışhr 

F em inen Dişi Maskülen Erkek 
iki cins }(oku 

Hilil Eczanesi 

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

Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokuları 
yerine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha is-
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacakbr. Zevk, 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandaş ! · 

lzmir Sahil sıhhiye merkezi başta
bipliğinden:· 

Bedeli keşfi 3658 lira 81 kuruş olan merkezimiz binasının 
yanan ~st kısmının tamiri S - 6 • 936 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. Jstekliler keşifname ve şart-'~ 
nameyi her gün Pasaportta Sahil sıhhiye merkezinde görebilirler. ;, 
Eksiltmeye girecek olanların Nafia baş mühendisliğinden musad- : 
dak ehliyetname ve yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçe-
lerile birlikte ihale günü olan 25 haziran 936 Perşembe günü 
öğleden sonra saat 16 da Dairemizde müteşekkil komisyonda 
hazır bulunmaları. 

5-10-15-20 1495 ( 1044) 

.. 
lzmir muhasebei hususiye müdür-

lüğünden: 
ldarei hususiye akaratından olup bmirde Eşrefpaşa caddesinde 

kain 500 No.lu eski muhasebei hususiye tahsilat şubesi binası 3 
sene müddetle kiraya verilmek üzere 10-6-936 tarihinden itibaren 
25-6-936tarihine kadar 15 gün müddetle müzayedeye çıkuılmıştır. • 
Talip olanların şeraiti öğrenmek üzere hergün muhasebei husu
siye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de 
ihale günü olan 25-6-936 Perşembe günü saat 10 da depozito 
makbozlariyle birlikte Encümeni viliyete müracaatları ilin olunur. 

1618 (1213) 

Sıhhat 
ve 

güzellik 
Sağlam ve 

güzel 
Dişlerle 

Sağl. ım ver~ -

1 zel dişler c:e 

1 RaOyolin 
ile temin edilir 

Dişlerinize çok dikkat ediniz 
Bazen en üstat doktorların bile sebeb ve menşeioi 
bulamadıkları bir hastalığın, diş iltihabından ileri 
geldiği pek çok tecrübelerle anlaşılmıştır. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

BADIOLiN 
kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 

Türkiye iş 
üzüm kurumu 

MEMUR 

ve Ziraat bankaları 
limited şirketinden: 
ARANIYOR 

Almanca ve Türkçe lisanlariyle ihracat muhabere işlerine 
bihakkın vakıf bir memur alınacağından istekliJerin talepname, 
hüviyet cüzdanı ve diğer vesikalariyle birlikte üzüm kurumu 
direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 
Aynı zamanda Fransızca veya lngilizce bilenler tercih oluna· 

caktır. 12-13-14 1601 (1202) 

Türkiye iş ve Ziraat bankaları üzüm 
kurumu limited şirketinden: 

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

mik'abı kutuluk kerestenin araba ile nakliye 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 ilin olunur. 

12-13~14 1600 (1203) 

Türkiye iş ve Ziraat bankaları üzüm 
kurumu Limited şirketinden: 

Eksiltme 
Üzüm kurumunun Romanyadan getireceği tahminen 20,00U 

yirmi bin metre mikabı kutuluk kerestenin gümrük muamelatının 

takib ve intacı eksiltme suretile ihale edileceğinden isteklilerin 
şartnameye vukuf peyda etmek üzere üzüm kurumu muamelat 
şefliiine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

12-13-14 1602 (1201) 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEF~~ 
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Tiirkiyenin en birinci birasıdll'. Fennin en son terakkiyatına istinaden imiil edilmiştir. En sıhhi ve en temiz biricik 
ULlJSAL biradır. lzmir ve havalisi acentesi : Emirler çarşısı karşısında Mıhcılarda Hüseyin Bahri ve Şekip TELEFON 3256 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
Roy ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 15-6-36 da 

S?elip 20 • 6 - 36 da Anvers -
Rotterdam-Amsterdam ve Ham 
burg limanlan için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORIENT Linien 
VIKINGLAND motörü 29 

may:s 36 da gelip Rotter-

~~ - Hamburg - Bremen -
G ogru) Copenhang - Dantzig· 
I' dynia - Oslo ve lskandinavya 
ınıanları için yük alacaktır. 

ha ~ORDLAND mötörü 15 
d zıran 36 da gelip Rotter-

am - Hamburg - Bremen • Co
~enhage - Dantziğ - Gdynia • 

oteburg - Oslo ve lskandi
navya limanları için yük ala
caktır. 

h ~IRKALAND motörü 29 
d azıran 36 da gelip Rotter· 
p arrı - Hamburg - Bremen - Co· 
Ganhage - Dantzig - Gdynia • 

oteburg - Oslo ve Iskandi
nakvya limanları için yük ala
ca tır s . 
E.RvıcE MARiTiME ROUMAIN 
da AL~A JULIA vapuru 7-6-36 
M gelıp 8-6-36 tarihinde Pire-
ha~ltk - Marsilya ve Barselone 

e et edecektir. 
j~lcu ve yük kabul eder. 

navt11d•ki hareket tarihJerile 
a Unlardaki değişikliklerden 
centa F mes'uliyet kabul etmez. 

k az/a tafailat için ikinci 
b~rdonda Tahmil ve Tabliye 

1nas1 arkasmda FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

T clefon: 2004-2005-2663 
........ ~ ...... 111111!1~11!'-... 

Göz Hetimi 
MlTATOREL 
z Adres - Beyler Numan 

ade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

...... 
N. V. 

W. F. . Van Der 
Zee & Co. 

DEUTCHE LEV ANTE LINIE 
G. m. b. H. 

SAMOS vapuru 10 hazir~n
da beklenilmekte ve 13 hazi· 
rana kadar Hamburg, Bremen 
liman arına yük alacakb. 

MANiSA vapuru 10 hazi
randa beklenilmekte ve 13 ha

zirana kadar Rotterdam ve 
Hamburg }imanlarına yük ala-

cakhr. 
TINOS vapuru elyevm )ima

nımızda olup Anvers, Rotter· 

dam ve Hamburg limanların
dan yük boşaltıyor. 

MACEDONiA vapuru 22 ha· 
ziranda bekleniyor.27 haıirana 
kadar Anvers. Rotterdam,Ham 

burg ve Bremen için yükliye

cektir. 
Amerıcan Export - Line Tbe 
Export Steamship korporation 

Nevyork 

EXAMINER vapuru 21 ha
zirana doğru beknilmekte olup 

Nevyork için yükliyecektir. 
Service Maritim Roumain 

Bugarest 

DUROSTOR vapuru 10 ha
ziranda bekleniyor. Köstence. 

Sulina, Galatz ve Galatz ak
tarması Belgrad, Budapest, 

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

SAN ANDRESvapuru 19hazi

randa bekleniyor. lskenderiye, 

Hayfa, Dieppe ve Norveç li
manları için yük kabul ede
cektir. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhüde gi· 

rişilmeı:. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon T clefon No. 

2007 - 2008 
~~;;;;;;:;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~~ 

lzınir Vilayeti Baytar Direktörlü-..... 
gunden• 

T b • · ı · · 13 iJa 15 bin kilo or ah aygır deposuodakı aygır ar ıçıo. . 
Yulaf ve 14 .1A 15 b. kilo arpa açık eksıltme ıle satın ahna-

ı a ın o· k .. 
Caktır Şe y 1 k istiyenler hergün lzmir Baytar ıre tor-
1 .. ~ • raı ı an ama k •1 w · f 
~Ki.ine ve T orbahda aygır deposu baytarhğına, e sı tmege ış ~-
r~k için de 29 haziran 936 pazartesi günü saat 12 ye kadar Vı
layet Da· • E .. . e mu .. racaat ve yulafın muhammen kıy-

ımı ncumenın 

tlıetinin yüzde yedi buçuk tutarı olan 80 ve arpanın .muham.men 
kıymet' . .. d. b k tutarı olan 65 hra temınah 

ınıo keza yuzde ye ı uçu . . . A 

rtıuvakkate banka makbuzunun encümene ibraz edılmesı ılan 
olunu.... 13-14-16-17 1613 [1211) 

lznıir Belediyesinden : . 
Ptte"kii sok w K N Cinsi Sahası Kıymetı Sahibi 
A.. agı apı o. E 1 kdeniz ı . . k 2 71 80 Postahane 437.75 15000 mva i 
d ıncı or- , , metruke 

0n Bo k binası 
~k rsa so ağı 00 8000 Emvali 

deniz ı · · k 3 5 7 Postahane 203. 
d ıncı or- , , t Ak 

on B b me ru e 
ursa sokağı Am arı . _ 

\' ukarıda . kıymetlerile mevkii ya zıh gayrı menkulun 
v·ı cıns ve . . IAk k 

ı lyet . ·ı · oldugw undan ıstım a arar-
Çe ıstimlakine karar verı mış . . 

n_aınesinin 8 inci maddesi buyruğunca bu yerlerm ha~ıtal~rı .ta~
~ıın kılın . he eti muhamminece takdır edılmıştır. 

1( mış ve kıymetlerı Y • •. .. 
tyfiyet malüm olmak üzere yine bu kararnamenın. ~ozu ge-

Çen 8 · . . .. .. t f kan tarihi ilandan ıtıbaren 8 
.. ıncı maddesı hukmune ev 1 • • • 

Run • . • alakadarların bır ıtırazlan 
.., ).arfında mülk sahıplerının ve . . . 
arsa . . 9 cu maddesi mucıbınce lzmır 

ş,rb Yıne bn kararnamenın un 
'Ylığına müracaatları ilin olunur. 1664 t J 221 ) 

Denizyoiları jş)etmesi müdürlüğü 
lzmir acenteliğinden: 

Her hafta Perşembe gün'eri lzmirden lstanbula hareket et .. 
mekte olan ikinci sür'at postaları kaldmlmıştır. 

Yalııız her hafta Pazartesi günleri kalkan birinci sür'at posta-
ları yine seferlerine devam edecektir. 14-16-18 (1224) 

Oliver Ve Şii. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
CENDELl HAN BıRiNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

GRODNO vapuru on hazi
randa Londra, Hull ve An
versteu geJip yük çıkarncaktır. 
Ve 25 haziranda avdet edip 
Londra, Hull için yük alacaktır. 

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

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

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

Deutsche Levante - Linie 
TOFIA vapuru haziranın so

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip yük çıkara-

D. operatör 

M. Nuri Artan 
İzmir memleket hastane:ıi 

hariciye şefi 

Hastalarım her gün öğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
ıkinci Beyler sokağınd l ve 
Beyler hamamı karşısmdaki 
43 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 

• • caktır. 
NOT : Vürut tarihleri, va

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

:····································································· . . . . . . . . . . . . 
TAZE 'fEMiZ UCUZ 

llAC 

HAMDi NUZl-IET 

Sıhhat Eczc_.~ ~est 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oP,-.u hanı karşısında 

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

~~~· 5 dakika. E vve/ .. .. 

/Ju Oıin111 al111ada11 n•ı n 

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

5 dakika Sonra .. . . 

böbrekleri ve kalbi yormaz Altlıkıaıı brş dakika s'?.!!!a 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GBiPl:N 
Lö F eniks Espanyol 

Hayat Sigorta Şirketi 

MERKEZ iDARESi: PARIS 
31 kf,nuouevvel 934- t~irihinde. ;.t;;.;;;~· ve ihtiyat akçeleri 

271.107.872 .34 Fransız frangı. Türkiyede 1895 senesinden 
beri hali faaliyette. 

ZARARLAR Ç!BUK ÖDENiR 
Yeni sistem hayat sigortaları akdi için lzmir ve havalisi 

umum acenteleri. Kardiçalı hanında 24 numarada 

AHMED BESİM VE ASIM ISMAiLE 
müracaat edilmesi tavsiye olunur 

Telefon : 2371 Telıraf adresi: Beusim 

TURAN Fabr"' -.•arı mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuval et sa , traş sabunu v~ kremi ile güıeJlik krem-

lerini ku .ıız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa-

tıslar için Izmirde SaJıbağa hanında umum acentelik Nef'i 

Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz . 
Posta Kut. 224 Telefon 3465 

ŞiFA 
Eczanesi 
ir enni gözlük 

Sıhhi 1 orsc 

uarometre, derf'celer, Lastik 

eşya, Tuvalet çeşitleri 

Ender bu!unan ilı:iç çeşitler; 
Her yerden daima taze ve 

ucuzdur 

S. Ferit 
ECZACiBAŞl 

ŞiFA 
ECZANESJ 

Hükumet sırası 
,,,' .. ".. ··, . -.; \,..' . 

1 • '·.·.· 

BALÇOVADA 
Ağamemnun Ilıcaları açıldı 

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

Romatizma, siyatik, kum ve böbrek sancılanodan kıvranan 
ve mide ve bağırsak ve kadın hastalıklarına tutulanlar vakıt 
geçirmeden banyo almalıdır. iki büklüm ve kütük gibi değ
neklerle gelenlerin banyolarını aldıktan sonra koşa koşa ve 
sevine sevine avdetlerini görenler pek çoktur. Bu yıl hususi 
hesaplar direktörlüğü kaynakları temizlettirdi. Su gözleri 
açıldı. Sularımız boldur. Kışı çelik gibi çalışarak geçirmek 
ve yorgunluklarım dinlendirmek isteyenlere tavsiye olunur. 
Her türlü kolaylık gösterilecektir. Otobüsler işlemeye başla-
mıştır. Şimdiden odalarınızı kiralayınız. SAlT 

6-10 (1051) 
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Zecri tedbirlerin artık kalkması bir • 

emrı vakidir 

ltalya bütün uluslarla barışacak 
•• • o 1 ray 

• 
şa e ır 

an o 
e ar 

r iliz şveki i de 
ol adı-ı ı söy e 

Londra 13 (O.R) - Zecri 
tedbirJer işi hakkında resmi 
çevrenlerde yavaş yavaş husule 
gelen fikir değişiminin başlıca, 
hadiselerin tetkik ve müşahe
desine dayandığı göze çarp
maktadır. Birkaç haftadanberi 
daha tam şekilde tetkikine im-

üzere - Milletler cemiyetine ve
ya ayrı ayrı her devlete ne gibi 
teminat verebileceği meselesi 
kalır. 

lngiliz resmi mahafilinin fikri 
bu şekil hakkında henüz te
bellür etmemiştir. Diğer taraf
tan, Sir NevHfe Chamberlain 

lıyan bir nutuk oldupou ka· 
bul etmek lazımdır. Zaten Baş
bakan Baldvinin de Sir Nevil-
le Cbamberlain ile ayni fikir
de olduğu malumdur. 

Ancak bu hal, lngiliz kabi
nesının bütünlüğü ile ne ka
naatta olduğunu göstermeğe 

müsaid değildir. Bahusus ki 
dışişleri bakanı Eden şimdiye 
kadar kendi kanaatmı ihsas 
etmemiş ise de zecri tedbirle
rin kaldııılmasına muhalif ol
duğu tahmin edilmektedir. 

VIY ANADAKi AKİSLER 
Roma, 13 (Ö.R) - V;yana 

gazetderine göre Sir Neville 
Chamberlain nutku ile, şimdiye 

hakkında bir işaret olmuştur. 
CENEVRE iYi KARŞILADI 

Roma, 13 (Ö.R) - Paristen 
bildiriJiyor: "Oeuvre,, gazete
sinin Cenevreden istihbarına 
göre lngiliz Maliye bakanı Sir 
Neville Çemberlain'in nutku 
Cenevre mahafilini hiç hayrete 
düşürmemiştir. lngilterenin çok
tan beri zecri tedbirleri bırak
mak ve l\ıilletler Cemiyetinir. 
ıslahını istemek için kat'i bit 
fikir beslemekte olduğu hissi 
burada esasen mevcuddu. Bn. 
Genevieve Tabouisin bildirdi
gme göre Cenevrede zecri 
tedbirlerin ilgası meselesi, ya 
Şili hükumetinin bunu isteyen 
bir talebine dayanarak, yahut 

ita/yan kralı, Romadaki Faşist merkezilldell rıkaıkrn Mussoli11i. Habeşistandan rJö11en gmeral Badoglio ile müsafe.lza ediyor Adıs - Abebadaki İtalya11 tab111lamıda1Z biti 
kin buJuoan bu mesele üzerin- tarafından verilen nutuktaki ifade etmiş olduğunu söyle- islahını istemi~tir. Bunu yalnız kadar çok karanlık olan Av- da lngiltere, ya Fransa, ya bıJ 
de ancak üç hal çaresi olabile- ifadeye bakarak, lngiliz hüku· miştir. kendi hesabına söylediği far- rupa siyasi vaiiyetini iyi ay- dev)etJerin her iki3İ birdeo 
ceği anlaşılmıştır. metinin zecri tedbirleri kaldır- HUSUSi BlR FIKIR Mİ ? zedilemez. Bu sözler resmi bir dınlatmıştır. Maliye bakanının veya başka bir devlet tarafın" 

ABES TEDBiRLER mağa karar verdiğine hükmet- Roma 13 ( Ö. R ) - " Ek- ziyafette söyJenmiş ve maliye sözleriyle bütün lngiliz kabine- dan ileri sürülecek bir teklife 
1 - ltalyaya karşı şimdiye mek bir hata olur. Bu beyana- selsior " gazetesi Sir NeviJle bakanı hükumetin diğer aza- sini bağladığı şüphe edilemiye- göre ele alınacaktır. 

kadar alınan tedbirlerin tevsii. tın tahrik ettiği münakaşa bu Chamberlain tarafından söyle- farı tarafından tasvib edilmiş· cek bir noktadır. Şu halde FRANSA TECERRüD6 
Bu karar, Şüveyş kanalının mesele üzerinde herhalde be- ı ı iJen nutku tahlile devam ede- tir. Esasen daha önce diğer zecri tedbirlerin kalkması bek- DÜŞECEK : 
kapatılmasına, askeri bir hare- nüz birlik hasıl olmadığını gös- rek yazıyor : hüküm et erkanı de ayni fikir- lenebiJir. lngiliz bakanının nut- " Jour ,, gazetesi de Bluııl 
kete, yani harbe kadar dayana· termektedir. Baldvin de maliye Sir NeviJJe zecri tedbirlerin leri müdafaa etmişlerdi. Şu ku Fransız kabin~si ve Yvon hükumetinin tereddütlerle vakıl 
bilir. Habeşistanda Italyan fethi bakanının ancak kendi fikrini ilgası ve Milletler cemiyetinin halde bu nutkun hükumeti bağ- Delbas için de tutulacak yol kaybetmemesi ve zecri tedbir-

:::.·.~!::;,:ı~:v:~~,=~.::.:~~ ........................... "i(~·~·i~~d~· ···~~ ;iy·~t ... Ç~k"··~~-~i"i~·ti;····· ........................... [e··· .. O···~···Bı~·m· ... .. . !::iiy!;:a;:;!:e~:;~a:ö:~;~:ı;~ 
faydası melhuz olan böyJe bir sanın taallülü halinde vaziyet 

harekete başvurulmasının abes- ç• h •• k A t• b• h •• k A ti d • • 1
' • sarihtir. 

liği herkf's tarafından takdir ın u ume ı, ecne 1 u ume er en Roma sefiriyle Roma ve Berlin birbirine 
edilmektedir. K 1 .- h 1 d yaklaşacak, dig~ er taraftan Lon" 

2 - Zecri tedbirlerin olduğu an tona si a sa tınama arını iste i gÖrÜştÜ dra ve Roma anlaşacaklardıt• 
gibi muhafaza ve devamı Fakat Paris 13 (Ö.R)- Leon Blum Her halde Fransanın tecerrüde 

Pekin, 13 (Ö.R) - Çin kay- d'' ~ · b b ll'd' şimdiye kadar tesirsiz olduğu bu sabaha Fransanın Roma uşecegı es e 1 ır. . 
b 1 nağından geJen haberlere göre sefiri kont De Chambrunü ka- "Kotidiyen,, gazetesi de ayr>l 

sa it 0 an böyle bir siyasete Kanton hükumetinin harp ha- tezi müdafaa etmektedir.NibS" 
de k b. t' · bül etmiştir. 

vamın anca ır ne ıcesı zırhkları devam etmektedir. 
olabilir. Bu da bunu tatbik Maliye bakanı Vincent Auriol 

Kuantung ve Kuansi eyaletle-
edecek devletleri gülünç mev- rinde seferberlik devam ediyor. 
kie düşürmektir. Kanton harbiye mektebi za-

3 - Şu halde yalnız bir tek bit namzetleri cepheye har.:-
hal sureti kalıyor. Bu da, hali kete hanrlanıyorlar _ Nankin 
tatbik mevkiinde olan tazyik hükumeti Kanton hududuna 
tedbirlerinin terkinden iba-
rettir. 150 bin asker göndermiştir. 

iLHAK T ANINMIY ACAK Kanton kuvvetlerinin ricab hak-
Diğer taraftan miJletler cem- kmdd, bu kararın Kuantung 

iyetinin muhasamatın onunu kumanda heyetinin teşebbüsile 
aJamadığı ve bunJarı durdura- yapıldığı bildirilmektedir. Kan- ' 
madığı sabit olmakJa beraber tonda yakında Nankinden ta-
herşeye boyun eğmesi hatıra mamile müstakil bir ihtilal hü-
gelemez. Yani Habeş ilhakının kumetinin teşkil edileceği ha-
tanmması mevzuubahs değil- ber almıyor. 
dir. Sadece zecri tedbirlerin Çin hükumeti ecnebi hükii-
milletler cemiyeti prestijini metlerden Kanton hükumetine 
pek sarsmayacak şekilde , kal- silah satmamalarını istemiştir. 
dm!ması için bir formül bul- Londra 13 (Ö.R) - Japon 
ruak kalır. Bu da irtib;tt komi- işgüderi dış işleri bakanlığına 

tesinin işidir. Bu komite, Ha- giderek lngilterenin 40 bin 
beşistanda muhasamat niha· tonluk tonaj fazlasını torpito 
yete erdiğine göre, zecri ted- muhriplerine tahsisi niyeti hak-
birlerin tatbikine bir sebep kında fikir teatisine girişilmesi 
kalmadığını ilan edebilir. arzusuna hükumetin cevabını 
iT ALYA TEMiN VERiR MI? vermiştir. Şifahi nota halinde 

Bundan sonra, ltalyan hü- olan bu cevapta Japonya da 
kümcti tarafından - Habeşis- kendi tonaj fazlasını torpido 
tandaki yeni vaziyetin huku- muhripJeri ve tahtelbahirlere 
kan kabulünü temin etmek tahsis arzusunu bildirmiştir. 

""' 
Na11/dıı kın·ı•etlrti kııma11da111 Çan Klll Şek 

Fakat iyi haber alan lngiliz , miştir. Hadiseler vaziyeti de-
mahafilinin fikrince bu mese- ğiştirdiğinden Japon tehliğinin 
Jede teminat maddesi tatbik şimdi muteber olmadığı ve bu 
edilebilir. Zira Amerika bu sebehle neşredilmiyeceği kana-
yolu ihtiyar edeceğini bildir- ah vardır. 

mali vaziyetin biJançosu hak

kında Perşembe günü meb'us
Jar meclisinde bir nutuk vere
cekhr. 

Maksim Gorki 
ağırlaşıyor 

Moskova, 13 (Ö.R) - Mak
sim Gorkinin sıhhat vaziyetin-

de bir iyileşme yoktur. Ciğer
lerin ilt babı devam etmekte-

dir. BununJa beraber son iki 
gün içindt! daha fazla bir kaJp 
zaifliği görülmemiştir. 

lspanya'da grev 
Madrid, 13 (Ö.R) - Kabiııe 

ıneclisi halledilemiyen bazı güç-

lükleri tetkik etmiş ve kanuna 
aykırı ilan edilen grevlere 
karşı fevkalade vaziyetin ila
nına karar vermiştir. 

Kırk saathk hafta 
. Cenevre 13 (Ö. R) - Bey
nelmilel mesai birliği on reye 
karşı 15 reyle 40 saatlık hafta 
projesinin tanziwi takririni ka-
~ul etmistir. 

yet kralcı "Action F rançaiserı 
şu hükümleri yürütüyor: 

Gerçi Fransa da zecri ted" 
birleri tatbik etti. Fakat bıl 
işte Laval bir tavik siyaseti 
gütmüştü ve Fransa ,imdi" 
ye kadar bu zecri ted" 
birler meselesinde bazı kayıtlatl 
ileri sürmekten gerı kalmad~· 
Bir çok Fransız muharrirler•: 
altı ay mütemadiyen, .ıecrı 
tedbirlerin tesirsizliğini belirt" 
tiler durdular. Şu halde bil 
siyaseti bırakmak şerefi f raıı• 
sanın olmak lazımgelir. Zir• 
zemini hazırlıyan odur. öyle 
amma, şimdi bu işten istifod' 
edecek olan lngilteredir ,, ... 

Bu gazete, bermutad, b~ .. 
tün kabahati parlamento reJ1 

minde ve cumuriyet karışı1'" 
hğında arıyor. 

1 
Roma 13 (Ö.R) - PoP~r~ 

Ditalya gazetesi, zecri tedb1 

ler ilga edilir edilmez Italyarıı~ 
bütün milletlerle barış yapn''. 
ğını ve Habeş davasından bsŞ 
ka ltaJyanm güdeceği ~~:~ 
kalmıyacağmı, Romanın dı~11e ulusların sulh ve ınesaleınetı .. 

.. d kf d w • • y•" vucu unu va e ecegını 

maktadır. 


