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iş hayab 
1' eşkilitlandınl -
ınaya muhtaçhr 
~,_ her tarafuu ipiı&k 
L.u_ lanDıttır. B&ylk dev· 
;: bltçeleriade ipidere 
,. tahammul& g&çleten bir 

laaladedir. lşaizlikle mii
~ için alda gelen her ted· 
•e: ~ ~ayor. Buna ~·i'
.. .,.,~n kat'i bir. ~ekılde 
~çUmek çarelennın elde -

u rlremiyoruz. 
111 •-ı harptan sonra sar-

.-.rı m6vazene bili yerine gel-
:::.. ~r. Yalnız memnuni· 
b" . •Jdetmeğe mecburuz ki 
d~- memleketimiz için bu 
& •-.n mevzuubahs ediliş 
••rıa, eli• d ~ok farİ%er memleketler en 
ita•--- . ~ır. Yurdumuzda. aç 
IDe-ı.-~taızlere tesadüf edıle· 
la z. utlZI b61gelerde zaman 
ıe~arı •ılunt.ya dilşenlere rast· 
bi 1Joraak bunun da sebebi 
Ja.1e l&re itaizlikten değil, iş la.=m hiçbir teşkilita bağlı 
t.L.ı_~- •aaaaındandır. Daha açık 
--7~ek lhımgelirse, ifÇi me· ti!7_ hllkftmeti meşgal edecek 
.......,... halinde ele alınma· 

y andır. 
it -..cl~muzun it sahaları ve 
tar -y-ıeri teıpit olunmamıı
..:.ı.. tlrclda İfliz kalan •atan
.=-....... -.ktan rakamlanchnl
......... ı.... Bir yanda itçi ara· 
olaif la,...et kopanhrken. 

~--t ~ . ~:~::..·.:::~:; _., .""'!,.... ola, hu anor· ...... 
~a 

•ateı..... endllıtri ameleai 
~ 1eai yetiım~k~e~ir. ~ah· 
elf lrlnlerin yetişünlmeıınde 
ih~ abibi bulunan işçileri• 
11111• adedi çok mahduddur. 
8- ... beraber bayabnı ka
la~ içia inine her ne ı&-
~ 1apmıya hazır bulanan 
B Jlk bir ifçi kütlesi vardır • 
. llalan İhblU mefbumile çer
~•eleaaek için yine bir teıki-
~ ihtiy'Ç bulunduğunu in
tA&a.. edemeyiz. Meseli; bugiin 
... ,1111 balıelerinde yllz ku· :C... .. ele bulmakta zorluk 
t. ektedir. Bu zorluk hat• 
t ~ltba tarlada yanması 
8~eaini bile doprmaktadır. 
1'a .t.tu. muhakkak bir kaç 
, kilometre ltede on beş ku· 
:: lladelikle ubalıtaD alqa-
1' kadar ç•hpnak i8tiyeD itP 
ltleıeri nrdır. Ayai yuiyet 
~ ldaa mevıimiade doğa
'~ daram varlık içiade 
"- ı.. . .çeken bazı iauDla-

~lenm aadın1or. 
~'ter bizde ifçi bayab için 
..:. letkillt v&euda getirilmit 
, ... _. •e Yardan it bayab gk6-
ıe;ae balundarularak mevsim· 
, e llre muayyen miktar 

~~ bir balgeden diier 
tdiL.:-Olıeye nakilleri derpİf 
~ balunaa hem çalpn in· 
) ilab.aa ıahibi oJmalarma 
~ edilaait ve hem de it· 
l&L....1 - it balmak da.ua ki-
~ baHedilmit olur. 

tı...-; Ribi topraklan verim& 
•ta .. ~tkan bir &Jkede ha
~ -..aamak ıorluğnna rast
~, .. bunun aebebini teı· 
i"'-ljtlalcta ve yarım tahlilli 
le-.. ~rın kendilerine ıaeılek 
~t~ iıabetli bir yol •Jl· 
~ruıda aramak iycab 

~ lıa,ab, bir tetkilita !'-i: 
lln glrllecektir ki 

1saaanaaak zorluğu yiizde ...... - .-Zalacak ve memleketin 
hla1ai kanetlenecek-

Konferans hey' eti 
• 
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i Hareket .ettiler 
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Almanya Fransanın barış tekliflerine mukabil, in 
sulh teşkilitlanması hakkında yeni bir teklif yapması--

. ...... .... 
ala 26 halinn ceı.e.inde Ha· ıtrm ... ktedlr. Franm aafaa .. 
bet meselHile hirlikte Alman fili IDailterellİD berliacle tqeb~ 
meaeleaioin ele ruzaamede ol- 'biate ltaluurak Almuya71 bir 
duğu ma16mdur. Franaız maba· an •••el fikrini bilclirmeje 
fili bu ikinci meaelenin, ıon davet etmaiai ve baylece Ce· 
Inglliz Dotuma Alman ceva• nevre toplanbamdan 6nce de•-
bıom verilmit olmamua ylzOD- Jetlerin battılaareketlerini tayine 
den, mnz.akere edilemiyeceğin- imkln bulmalarını temeai et-
den endiıe etmektedirler. Bu mekteclir. 
mabafilde ıu noktalar kayde- Roma 15 (Ô.R) - LariJiz • 
cliliyor : ltalyan mllnuf.betleriDde pı-

Hitlerin ıulh plinına, eıki paqia aza' .... bt't hir teldi 
hariciye bakanı Flaaclin, yeni almaktadar. Lavalle bir&.kte ltal· 
bqbakaa Blum tarafmdan Romadıı Faşist medisillln luua1/luuuı üdizOI' ._ Ulk """'°" JU·Habet ..U.m t•W.. 
Amerikan kulOblndeki autkan- ile cevap •ermİfti. Fakat Al- Lokarno de•letleri .... , etaaediii itiraf eclllmektedir. •ttiii için kabiDeclen uıaklat-
cla •franaanın aulb tefkilltlan- mu lı&ktmeti f r8DllZ malı· aynca tekliflerde bulunmumı Şimdi Almuya •JDI .. kilde bnlmq olan ıir Samael Hoare'ia 
maıma hakiki bir hizmeti" braımdaki teklifleri kabule rica etti. Gerçi lngilterenin bu hareket etmekte ve ~~liz mal JİDe lılk6mete almm..., ltal-
yoluada tavıif edilen bir nota ,.aap1a11p lnrüiz kabiDeeinden teklifleri yapmakta pek iatical liatuincleld mlhim tekliflere •• - So•• 011m lfllıiJ«le -
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Kız kollejinde müsamere ıc~~=:~~1t:Ef:.=181f Kız enstitüsü sergisi 

Kollejdeki Türk çocuk- Atatürk Pazar günü vali tarafın _ 
lan çokm affak oldular Vazifeden dan törenle açıldı 

MUsebMlr•rl•n _ .. bu Jd ... an olen Hldz 
Tlrk lnzın• dlploma._. werllmlfUr affettiler Cumurlpt km ••••D bu ''' ilk mezuna.nnı 

verlJor. Muunl•r aa klfltllr 



Sahife -a 

Adliyede ........ 
Birer derece terfi 
eden hakimlerimiz 

Hakimler kanununa göre 
temyiz mahkemesi heyeti ile 
adliye vekaleti erkanından te• 
şekkül eden meclis terfie istih
kak kazanan adliyecilerimizin 
listelerini hazırlamıştır. lzmir 
Cumhuriyet müddeiumumiliği 
mıntakasındaki adJiyecilerimi
ıin terfi listeleri Vekaletten 
şehrimiz Cumhuriyet Müddiu
mumiliğine gelmiştir. Bu liste· 
ye göre başta Cumhuriyet Müd
deiumumisi Asım Tunçay ol
mak üzere Müddeiumumi baş 
muavini Mazhar, MüCldeiumumi 
muavinlerinden Şevki, Ali, 
Mümtaz, Orhan ve Huliısi, ih
tisas mahkemesi Müddeiumu· 
misi Arif ve Hakimi Hamdi 
birer derece terfi ettirilmişler
dir. Ağırceza mahkemesi aza• 
sından Sabit, aza muavini 
Zübeyde, birinci asliye ceza 
bakimi Kemal, birinci ve üçüncü 
müstantik Halil Sıtkı ve Hasan 
Basri, b'rinci hukuk mahke
mesi reisi Hüsnü, azadan Ali 
Riza ve aıa mülazimi iffet, 
ikinci hukuk mahkemesi reisi 
Bilal, aza ismet, Mekin ve aza 
müllzimi Hasan, Ihsan, Ticaret 
mahkemesi reisi Necati, aza Ali 

iza ve izzet, aza mülizimi Hik-
met, icra reis muavini Nimet 
Hamdi, icra memuru Ferhunde, 
icra memuru Ilhami ve icra me
mur muavini Fehamet, sulhceza 
hakimi Naci, sulh hukuk ha· 
kimi Ahmed Cevdet, Adem ve 
Kamil Kaya da birer derece 
terfi etti "lmişlerdit. 

K d adliye· 
cilerimiz de 

Urla müd'deiumuaıisi Kazım, 
Urla ceza ve hukuk hakimleri 
Kuşadası ceza bakimi Sadred
din, ve müddeiumumisi Yaşar 
Menemen hukuk hakimi Os
man, Karaburun müddeiumu
misi Necmeddin ve bakimi ikbal 
Torbalı müddeiumumisi Zühtü, 
hakimi Rüştü, Çeşme bakimi 
Sefer, Seferihisar hakimi Ab
dülbaki ve müddeiumumisi Is
mail. 

Terfi eden adliyecilerimizin 
temmıız aylıklarını yeni terfi 
zamlarına göre almaları kuv
vetle muhtemeldir. Bunun için 
Adliye vekaletinden gelecek 
emir beklenmektedir. 

Sular 
Temiz çıktı 

Bir kaç gün evvel memurlar 
kooperatifinin Şaşal suyunu sa• 
tan Karantina acentesi Abdul
lahın bu sulara Halkapınar ka-
rışbrdığmdan dolayı dükkanı
nın kapatılmasına karar veril
diğini yazmıştık. 

Dün yapılan tahkikata göre 
bu dükkandan alınan sular tah-
lile gönderilmiş temizliği anla· 
şılarak takibe değer bir hadi-
se bulunmadığı anlaşılmıştır. 
ilk nümune alınmasının böyle 
bir yanlış haberin şuyuuna se
bebiyet verdiği meydendadır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu yıl kız enstitüsü sergisi 
bir salon üzerinde toplanmış 

bulunuyordu. Sergide her sını· 
fın ayrı ayn köşeleri, küçük 
sınıftan daha büyüğe doğru 
başka bir olgunlukla gözleri 
çeliyordu. Talebelerin imtihan 
heyetleri önünde vücude getir
dikleri eserler takdir edilmiştir. 

Son sınıf talebesinin vücuda 
getirdikleri eserler, serginin en 
muvaffak köşesi idi. Bu yıl Kız 
eAstitüsü, beş yıllık muntazam 
bir tahsil devresinden sonra 
ilk mezunlarına vermektedir. 

. ilk mezunlar 23 talebedir. Hepsi 
de lise derecesinde tahsil gö
dükten başka bir kadına ev 
hayatında lüzumlu olan bütün 
teknik bilgilere de sahiptirler. 
Mezunlardan bir kısmı yüksek 
enstitülere devam edeceklerdir. 

YENi ASIR 

ŞERİR HABERLERİ 

Bahtiyarı kim öldürdü? Katil -- -
Esrarengiz hidisenin muhakemesi 

Tevkif olunarak 
hapishaneye 
gönderildi temyizce lzmire nakledildi 

Aydının Çine kazasında be
lediye reisi olan Sakibin evin· 
de hizmetçilikle çalışan 16 ya
şındaki genç bir kız birgün 
ansızın ölü olarak bulunmuş, 

yapılan tahkikatta Bahtiyar 
adındaki bu kızın nagant ta
bancasiyle atılan iki kurşunla 
vurularak öldürüldüğü anlaşıl· 
mıştır. 

Hadise çok şüpheli bir va
ziyet ifade ettiğinden tahkikat 
tamik edilmiş, belediye reisi 
Sakıp kızın katili olmak suçile 
zan altına alınmıştır. 

Vak'a Çine ve Aydın hava
lisinde bir çok dedi kodulara 
mevzu olmuş, nihayet Aydm 
Ağırceza mahkemesinde bu 
davanın rüyetine başlanmışb. 

Fa.kat Temyiz mahkemesi ta
haddüs eden bazı adli vaziyet· 
leri nazarı dikkate alarak dava· 
nın lzmire nakline karar vermiş 
ve dün bu cinayetin muhakeme
f'İne şehrimiz Ağırceza mahke
mesinde başlanmışhr. Suçlu mev 
kiinde Sakıb gayri mevkuf 
olarak yer almış bulunuyordu. 

Kararname okunduktan sonra 

Üzüm r~koltesi 
Bugün raporlar tedkik 

olunacakhr 
Şehrimize döndükJerioi bil

dirdiğimiz uzum rekoltesi 
tahmin heyeti dün raporunu 
hazırlamıştır. 

Bugün vali F aılı Güleçin 
başkanlığında bir toplanb ya· 
pılarak raporlar tedkik oluna
cak ve tesbit edilen netice 
ekonomi bakanlığına bildirile· 
cektir. 

Profesör 
zatı geliyor 

Bu Çarşamba günü akşamı 
Elhamra sinemasında ilk pre
zantasi yonunu verecek olan 

meşhur manyatizmacı profesör 
Zati Sungur'un yarın akşam 
Ankaradan ekspresle şehrimize 
gelmesi ihtimali pek kuvvetli
dir. Avrupada bilhassa Ame
rıkada büyük hünerleriyle şöh
ret bulan bu büyük üstad; iz
mir için, insan kesmek, kafayı 
kanlarla vücnddan ayırmak, 
saatlan bir anda ayar etmek, 
herkesin cebindeki parayı mik
darlariyle, cinsleri ve numara
lariyle söylemek gibi büyük 
şeyler gösterecektir. Biletler 
dünden itibaren satılmağa, ön 
koltuklar kapatılmağa başlan
mıştır. 

maznun &orguya çekilmiş, ev
velce Aydın mahkemesinde 
şahitlerin ifadeleri dinlenmiş 
bulunduğu için tekrar bunların 
celbine lüzum görülmediğine 
karar verilerek maznunun istic
vabına geçilmiştir. Sakip ha· 
diseyi şöyle anlatmışbr. 

- Vak'a günü öğle yemeği 
için evime gitmiştim.Yemekten 

sonra da elimi yüzümü yıkaya
rak çıktım. Belediyede vazifem 
ile meşgul iken yanıma gelen 
bir kişi Bahtiyann öldüğünü 
heber verdi. Hadise doğrudan 
doğruya intihardır. Sebebi de; 
üç ay evvel Ahmet adında biri 
kızla evlenmek istemiştir. Dü
ğün yapacak veziyette olmadı
ğım için üç ay sonraya söz ve
rebileceğimi bildirdim • Son
radan öğrendiğime göre Ah
metle Bahtiyann münasebetleri 
de varmış v•Bahfiy Abmede 
kaçacağını bile sö iş, fakat 
Ahmedin babası kaçarak gele
cek olan bir kızı evine alamı
yacağmı bildirmiş, kaçmak me· 
selesi de akim kalınca kızın 
bundan müteessiren intihar et· 
miş olduğunu tahmin ediyorum. 

Süt kazanında 
Can veren yavrucuk 
Menemenin Ali ağa nahiye· 

sine bağla Güzelbisar köyünde 
oturan Salih oğlu Ha sanın iki 
yaşındaki oğlu Salih evde 
peynir imal edilirken ocakta 
kaynamakta olan sütlerin içine 
düşmüş ve ölmüştür. Hadise 
tahkikabna Menemen müddei
umumiliği tarafından el kon
muştur. 

Karışık balmumları 
ihraç maddelerimizden olan 

balmumunun son günlerde pı
yasa da mahlut olarak görüldü· 
ğü ve ticaret odası tarafından 
bu hususta tetkikat yapıldığını 
yazmış ve bilbassa mahlut bal
mumunun Manisadan gönderil
diğini ilave etmiştik. 

Manisa ticaret odası tara
fından yap1lan tahkikat neti-
cesi cevaben alakadarlara bil· 
dirilmiştir. Bu cevapta Para
finli balmumlarının kasaplı 
Mustafa çavuş adında birisi 
tarafıodan hariçten getirilerek 
sabldığı ve Mustafa çavuşun 
aranıldığı halde balunamadığı 
tüccar ve eımaflara tebligat 
yapılarak bu gibi halleri görü
lenlerin ve ya görüp te bildir
miyenlerin mahkemeye verile
ceklerinin ilan edildiği bildiri!-

ELHAMRA 
TELEFON 3573 

18 haziran 1936 perşembe günü akşamından itibaren 
Amerikadan yeni gele~, asnmızın en kuvvetli Türk illüzyo

yonıst ve mıınyetizörü 

PROFESöR 
ZATİ SUNGUR 

Manyatizm, ipnotizm, fakirizm, illüzyonizm üstüne harikü· 
iade heyecanlı fenni tecrubeler ve hünerler gösterecek bir 
~adını gözleriniz önünde destere ile parçalıyacak, bir kadını 
ıs~elet haline getirecektir • 

izdihama meydan vermemek için numarah 
bfletferlnlzi evvelden aldırınız. 
Akşamları 9 da başlar. Cumartesi ve pazar gündüz 5 te 

matine •• 

Fiyatlar: Hususi 75 Salon ve Balkon 50 kuruştur 

Benim bu mesele ile hiç ala
kam yoktur. 

Müteakiben dosyadaki rapor
lar okunmuştur: 

Dosyada bulunan doktor 
raporuna ve Opratör profesör 
Hüsameddinin beyanatına göre 
Bahtiyarın kuHandığı iddia 
edilen tabanca büyük sistemde 
nagant tabancasıdır. Henüz on 
altı yaşında bulunan bir ktzın 
böyle ağır bir tabancayı çok 
nazik olan alan gibi bir hedefe 
getirip tetiği çekmesine bedeni 
teşekkülab müsait olmadığı gibi 
alnına bir kurşun yidikten sonra 
ikinci bir kurşunu da sıkmasına 
imkan yoktur. Çünkü ilk kur
şun yarasını aldıktan sonra 
kızın yere düşmesi ve ihtizar 
haline geçmesi lazımdır. 

Mahkeme küçük bir müza
kereyi mütaakib dava dosya
sında bulunan bu mutalea ile 
diğer bazı mutaleaların ve dok
tor raporları suretlerinin Istan-
bul tıbbı adli müssesesine gön
derilerek mutalea istenmesine 
karar vermiş ve muhakemenin 
devammı başka bir güne bırak
mışbr. 

Bornova cinayeti 
Karar 23 Haziranda 

verHecektlr 
Bornova nahiyesin!n Nuldö

ken köyünde 10 lira alacak 
yüzünden Zeynel ve Aıi2i öl
dürmekle maznun Kazım ve 
kardeşi lbrahimin muhakeme
lerine dün ağır cezada devam 
edilmiştir. 

Geçen celsede Müddeiumumi 
muavini Şevki iddiasını serde
derek maznunların suçları sabit 
olduğundan Türk ceza kanu
nunun 448 ici maddesi muci
bince 15 er sene ağır hapse 
mahkumiyetlerini istemişti. 

Dünkü celsede maznunlar 
müdafaalaranı yaparak cinayet
te alakaları bulunmadığını mak-
tullerle aralarında alelade bir 
kavga olduktan sonra çekilip 
gittiklerini, onları öldürmedik
lerini söylemişlerdir. Muhake
me karar için 23 haziran Salıya 
bırakılmıştır. 

K&rşıyakaya 
Dolu yağdı 

Evvelki gün Karşıyakaya 
yağmurla beraber d~lu düş
müştür. Bazı bağlarla bahçelere 
pek az zarar olmuştur. 

Gelen M~b'uslar 
Aydın Meb'usu Hulusi, Iz

mir Meb'uıu Sadeddin, Mardin 
Meb'usu Ali Riza ve Denizli 
Meb'usu Haydar Rüştü Anka
radan şehrimize gelmişlerdir. 

Cumaovası nahiye~inin Göl
cükler köyü civarında K1S1k 
mevkiinde tütün tarlasına su 
salmak meselesinden araların
da çıkan kavgada değirmenci 

AbduUabı biçakla kalbinden 
yaralıyarak öldüren Cumaovalı 
demirci Halil dün adliyeye ve
rilmiştir. Kavga esnasında Ha
lil de başından yaralanmıştı. 

Fakat onun yarası hafiftir. 
Diğer yaralı Hüseyin oğ)u Ali 
elan hastanede bulunmaktadır. 
Alinin yarası karnındadır. 

Halil dün akşam müstantik
likçe isticvap edilerek tevkif 
edilmiştir. Tahkikata devam 
olunacakbr. 

iki yangın 
Dün gece Hilal istasyonu 

geçidinde mütekait Ahmede 
ait bir sayılı evin mutbahından 
yangın çıkmış ve bitişiğindeki 
odanan çatısına bulaşarak beş 

metrelik bir yer yandıktan 
sonra itfaiyece söndürülmüştür. 

Dün gece de Alsancakta 
Çeliker sokağında kunduracı 
Mustafaya ait 55 sayıla evden 
yangın çıkmış ve yetişilerek 
söndürülmüştür. 

Zabıta haberleri: 

Ayllmak istemiyordu 
galiba 

Bayrakla Bornova caddesinde 
Giritli Hasan oğlu lbrahimin 
sarhoş olarak bağırıp nara at· 
tığı sırada görülerek karakola 
~etirilmiş, kendisinin ayıltılma
sı için amonyak kullanan me
mura hakarette bulunmuş ol
duğundan hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

Sesini beyendirmek 
tsterkenl •• 

Kemeraltında sekiz numarala 
dükkanda kolacılık yapan Ah
met oğlu ihsan fazla sarhoş 
olarak gazel söylemek ve ba • 
ğırmak suretiyle mahallin sü
kütunu ihlal ettiğinden kendi
sini sükuta davet eden polis 
memurlarına karşı koymuş ve 
hakkında lazımgelen muamele 
yapılmışlar. 

Kızlara sarkınllhk eden 
Karataş tramvay caddesinde 

22 yaşında Sara ve ayni yerde 
24 yaşında Mari ve Bohor kızı 
Selmaya elle sarkmblık eden 
Serezli Emin yakalanmıştır. 

Zorbahk etmek istiyordu 
Kemeraltı caddesinde Mus

tafa oğlu Zihni, marangoz Ta
biri tokatla döğüp bıçakla teh
did ettiğinden yakalanmış bı
çağı elinden alınmıştır. 

TAYYARE 3151 

Bu hafta iki büyük film birden 

1 - DAKTiLONUN AŞKI 
. " ~üçü~ Daktilo " ve " Daktilo Evleniyor ,, filmlerinin 

vımla san atkarı Marie GJory'nio yeni bir fantazi filmi 

2 - HARP 
Charles Boyer - Anna Bella İnkijinoff tarafmdan temsil 

•••• edilen Klod Farer'in şaheser filmi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAATLARI • 
Her gün ~6 - 19,30 Harp, 17,30 - 21,10 daktilonun Aşkı 
Cumartesı ve pazar günleri 14 de Daktilonun aşkı ile başlar 

FiYATLAR - 20 - ao KURU TUR 

16 Hal!:iran ca,::.6 
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. ...................... "' .. ti ..................... ogu er 
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Piyasada satllan Avrupa 

gübreleri 
Evvelki yazılarımızda asma· 

farın topraktan aldığı madeni 
gıdalardan ve bunların asma· 
farın tenebbüt safahatı ve 
mahsul üzerindeki müsbet te
sirler nden bahsetmiştik. 

Şimdi piyasada satılan mııh· 
telif kimyevi gübreleri ve bun· 
ların nasıl kullanılacağını an· 
latacağım: 

Asmalar için kullanılan po· 
taslı gübreler arasında yüz· 
de 33 - 40 potas bulunan ve pi· 
yasada yüzde 40 potas vardır· 

diye satılan potash gübreler 
gelir. Bundan sonra terkibin· 
dt: } üzde 50 potas bulunan 
klor potasyom gübresi vardır. 
Yeni tecrübelere göre en el ve· 
rişli gübre kibritiyeti potasyom 
olup terkibinde yüzde 48 po· 
tas bulunur. 

Ağır ve kireççe fakir top· 
rakJara kibritiyeti potas veril· 
melidir. Bu ~übre ağır toprak
ların ayna zamanda hikemi ev· 
safını da eyileştirir. Terkibinde 
yüzde 25 nisbetinde bulunan 
mağoezya, kirece benzeyn bir 
madde olup nebatın hücrderi· 
nin teşekkülünde fazla şekeı 
birikmesinde önemli bir rol 
oynar. 

Kibritiyeti potas gübresi taş· 
Jı, gevşek, kabili nüfuz top· 
raklarda toprağın alt tabaka· 
larına pek çabuk geçer ve 
gider. 

Kökler tam istifade edece~ 
vakit bulamaz!ar. Halbuki güb· 
relemekteki esas gaye, potas 
ı!mlahı şiddetli emmesi dola
yısile. alakası bulunan dip kök· 
Jere bu gübrenin isabet etti· 
rilmesidir. 

O halde, böyle hafif toprak· 
!ara az mikdarda potash gübre 
verilecek olursa .asmanan kök
leri tarafandan ancak cüz'i bir 
kısmı alınabilir. Onun için po· 
taslı gübrelerden hakkile isti· 
fade edebilmemiz, ya kuvvetli 
bir surette bağların gübrelcn· 
melerilt: olur, yahut o yıl ve· 
rilecek gübre u2unca bir fasıla 
ile iki defada verilir. 

Şu halete potaslı gübreler 
ağır topraklarda Sonbaharda 
toprağa saçılmala ve pullukla 
gömülmeli; hafif topraklarda 
ise, ilkbaharda diğer gübre· 
lerJe beraber verilmelidir. 

Eğer potas ilk defa verili
yorsa o yıl tesirini göstermedi 
diye yanılmamalıdır. ÇünKiİ 
potas tesirini derhal o yıl gös
termez. Bunu ancak her yıl 
bağı gübrelemekle anlarız. 

HAMIZI FOSFORLV 
GÜBRELER 

Evvelce söylediğimiz gibi 
toprağın hamızı fosfora ibfr 
yacı diğerlerine nisbetle az
dır. Fakat bu gübre çubuklart 
iyi yetiştirmesi ve üzümleri bir 
iki hafta evvel oldurması,tane· 
leri iri yapması itibarile bağ
cılarımız bu gübreye de müs• 
tağni kalamazlar. 

Hamızı fosforlu gübrele• 
içinde gübrelemede en ziyade 
tercih olunan Tomas gübresi· 
dir. Bu gübre içerisinde yüıdc 
15 • 17 nisbetinde hamıza fos· 
for bulunur. Asmanın kökleri 
tarafından kolaylıkla alınabilit· 
Bundan başka T omas gübrele
rinin terkiplerinde yüzde 30 
müeessir kireci de buloodll
ğundan, kireççe fakir topralı' 
lara verilmekle kireçlemekterl 
tasarruf edilmiş olur. ToıJJ'~ 
gübresi mümkün o!duğu kad•' 
kıştan evel ve potaslı gübre: 
lcrle berabr.r bağlara verilıJJeli 
ve toprağa derince karıştırılıJJ•-
1.dır. ikinci olarak SÜPERfoS· 
F AT'lar gelir. ( 00 17 - 21) b•' 
mızı fosforu ihtiva ederler. s.r 

-- ~01111 nlftnrı sm1ada -
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Son Telgra:f Haberleri 

Yunanistan tedbir alacak 1 eiR ADAM 

Sporcular Rusyaya çağırıldı 

Türk-Yusroslav miJli ta
kımları karşılaşacakbr 

L' •
1 

. . . y lstanbulda 
n..omünizmin ezı mesı ıçın unan Çocuk -k;çırırken 
hükômeti gereken tetkikleri yapıyor ~a~~ndı 

M acar Kı,peat takımı, Ollmplyat kafllemlzla bir 
. mı ç yapmak Uzera 2e haziranda geliyor 

Istanbul, 15 (Ye
ni Asır) - Dost 
Sovyet sporcuları , 
geçen sene lzmir -
lstanbul ve Anka

Atina, 15 ( Özel ) _ Hükumet komünizmin Atina, 15 ( Özel ) - Başbakan Metaksas 
eziloıesi ve bununla birlikte, işçi sınıflarının ha· kendi başkanlığı altında parti mümessillerinden 

müteşekkil bir bükümet yapılmast için müzake-
Y•t tartlannın ıslahı için bazı tedbirler düşün- reler cereyan ettiği haberi hakkında demiş-
llıektedir. Ticaret ve Sanayi odaları mümessil- tir ki: 
lerile mlllikatında Başbakan General Metaksas - Bu maksadla btnim nezdimde hiçbir te-
ltçi sın•flarının hayat şartlarını iyileştirmek ~ el>büs yapılmamıştır ve böyle siyasi bir hüku-
llıere burjuva sınıfınan da fedakirhkta bulun- met teşkili için müzakere yapıbb yapılmadığın-
•aaa IOzumunu kaydetmiştir. dan haberim yoktur. 

----------.. ·~· ..... •+••·~· .. ----------

Receb Peker 'in vedaı 

lstanbul, 15 (Yeni Asır) -
Bugün Çeogelköyüode bir ha-
dise oldu. Hafız Rıfatın ilç 
yaşındaki yavrusu Salih, Koço 
adında bir Rum tarafından 

kaçmhrken yakalandı. Zabıta 

tahkikat yapıyor. 

Ereğli' de -
Zelzele oldu 

Her işde en doğru ve en iyi yapan 1 

Atatürk, beni sekreterliktenaffettiler 

Ereğli. 15 (A.A) - Dün saat 
1?,20 de batıdan doğuya gayet 
hıfif ve çok kısa devam eden 
bir zelzele olmuştur. 

İngiliz-Sovyet 
konuşmaları Ankara, 15 (A.A) _ Recep Peker, vazifesinden aynJma münasebetile merkeze bağlı parti ve 

laaıkevleri 6rgütlerine a-aıdaki tamimini gönd. ermiı.tir.: . . . _. 
H or-e· k Ş fi At til k b P t 1 k t l - d Londra, 14 (A.A)- iyi ma-- • er itte en doğru ve en iyi yapan Büyü v e mız . a ~ , e~ı ar ı gene se re e~ ı~ın. en 

•ffettiler. Ellerimizde onun emaneti olarak tuttugumuz vazıfenm ıekli ne olursa olsun hepımız ıçin 16mat alan mahafiller lngiliz-
en bllynk ıeref, son nefese kadar KamAlizm eserinin sadık hizmetkirlan kalmaktadır. Sovyet deniz müzakerelerinin 

Bu aynlıı anında sizlere uzatbğım elin, vazife arkadaşlanm için yüreğimde yaşayan, derin sevgi müsatd · surdtt~ ilerlemekte 
~~ •• •aygı duygularının sıcağı ile meşbu olduğuna inanınız. .,. olduğunu 'bildirivorlar. ........... i~;~ç .... k.;bi~;;r .. ~rü";tii' ................. i ........... D.OkiOr·-· .. ·sa·111 .......... .. 
Yeni kabineyi Çiftçi . ... . . 
Partisi lideri kuracaktır Atı?a ve So~yada ıktı
~olm IS (Ô.R) - lsveç hükumeti istifa etmiştir. Bran

b ~ bbineainin bu istifası cumartesi gilnünden beri 
y~. ,_du. Zira hOkfimet ihtiyarlık tekaiidiyesini arbrmak için 
idi · li iliuının m~ker~siode ekalliyette kalmış 
ı:..._. ~/ 1 • ,.. .... ~ ~ 11:~. hfJıa,:; 
aQle memv e • et.On kiWd ebidıtfr. ' -

Ciltçi partisi parlamentonun ehemmiyette llçllncll gelen gru-. 
budar. Ynkıek mecliste 28, ikinci mecliste 37 iza11 vardır. Bu-
111111 için ıağ ve sol cenah partilerine dayanmadan hilktlmet 
~eaıez. Zannedildiğine göre, gelecek eyl6lda yapılacak seçime 
"-dar bu parti ıol cenaha dayanacakbr. Kral, yeni başbakan
~· mllmkiin olduğu ~adar geniş. bi~ pa.rl~meot~ esası ü~e~inde 
• il' temerküz kabinetı yapmak ıbtunalmı tetkık etmeımı de 
1ate111i9tir. 

Akdeniz ve lngiltere 
.londra, 15 (A.A)- BOyiik Britanya siyasetinin vşimdi~i. halde 

IDılletJer cemiyetinde bir reform yapılmasına dogru ıstıkamet 
alanıı olmaııodan bahseden Mancester Guardiyan gazetesi 
~ulıarriri diyor ki: . 

- "ltalyanın vilcuda getirilecek bir Akdeniz misakına iştirak 
e!aıeıine mukabil zecri tedbirlerin kaldırılması gibi bir pazarlığa 
rıritaıek kat'iyen mevzuubahs değildir." 

Muharrir Jngilterenin A kdenizdak~ vaziye_ti,ni~ zayıflablm~sını~ 
da katiyen mevzuu bahis olmadıgım, bıl akıs bu denızdekı 
611~ • bahirlerin yeniden ıslah ve tadili ~ibetine gidile: 
~iını kayd.:tmektedir. Meseli . Maltanın yenne h~ .hangı ol' tecav&ıe karşı mlldafaası daha kolay b!r üuD ~~bn ikame 

"llacakbr. Aynı zamanda muhtelif k6milr ııkelelerı ıle Kape
~•nda bir deniz istasyonu ihdası ıuretiyle icabında kullanılabi · 
-wc'!c yeni bir Hindistan yolu vBcude getirilmeıi hususun da 

~ile edilmektedir. -

SAFİ AŞK 
- 30 - TUrkçeye çeviren: R. B 

•ltınd k · a ırmızı - beyaz ınegın 

Y•nına çömelmiı, işlek ellerile 
onu 1 v 

1
• •gıyordu. EmmanOel ses-
iz ıe . . eli •ıız onu, hayran, seyre-

a ~Yordu. Bu sırada çayırın ve 
'1.ga~Jarın ötesinden uzun boy-

;•r köylü gözilktO. 
\rak;ki Konh çayırlannda 
111 

ıyle çalışmış olan bu ada
.. 

1 tanıyordu. Saçları hemen 
• tn kı · 
8 

1• kara dişler üzerinde 
an b kJ . IC>ıJ ~yı ı bir Norm&n, mavı 

kile erı daima yere bakan çe-

p 1 
Ylizü, bir kilitten daha ka-

a ı be . d h" .. ıa 
1 

nzıyor u. Hemen ıç soz 

111 
y ediii duyulmamıfb. Aptal 

~1'. ~olua kır adamlarının ek
olcll'iai gibi sadıece sessiz mi 
rolc11h1a-. farketmeğe imkin 

tu. 
IC-. herif LoraDllD YaDIDA 

gelince, beceriksiz bir tavırla 
kasketini çıkardı; aın yilztınün 
edası birden ayle değifti ki 
sanki ansızın içten gelen bir 
ııık onu aydınlabyor denile
bilirdi. 
Sağmayı bitirmiş olan Lorans 

kalkmıştı. Emmanüelin gizlice 
kendisini gözetlediğinin farkın
da değildi. ineğin arkasına 
dostça bir yumruk indirdi, son
ra elini köylüye uzattı. 

- Nasılsınız bakalım, koca 
Levavasör? 

Kısık ve yeknesak bir sesle 
cevab verdi: 

- Madam Föyan, Madam 
Föyan, sizi gördüm, siıj gör
düm ..• oo,notıyordum: "Şurada 
ineği sağan kendiAi mi?" Diye. 
inanamıyordum buaa, inanami-
vordam ... 

sadı teması 
Atina, 15 (Yeni Asır)- Ray,. 

bank müdürü Dr. Şaht Yu
nan •illl b...ar. direkt;örüyle 
-- l>ir ,........ -yapbktaa 
sonra Sefyaya~et .W. 

Sofya, 15 (Yeni 
bank müdiir& Dr. lıt 9'at o 
ikiye doğru tayyare ile buraya 
g_eldi ve hararetle karplandı. 
Gazetecilere beyanatında Al
man - &Ilgar ticari m&nasebet• 
lerini genifletmek yolunda ted· 
bir alınacağını söyledi. 

Atina, 14 ( A.A ) - Alman 
hankası direktöril Şaht bugün 
saat 13 de tayyare ile gelmiı 
ve Başbakan Metaksas'ın ver
diği Bğle ziyafetinde ' baı.ır bu
lunmuıtur. 

Şaht, yarın Sofya'ya hare
ket edecektir. 

Atioa, ıs (A.A) - Rayiş
bank. direkt6r0 Dr. Şaht ga
zetecilere verdiği beyanatta 
demiıtir ki: 

Atinayı ziyaretimin sebebi 
ekonomik maksatlarla olup si
yasetle hiçbir alikası yoktur. 
Ziyaretimin hedefi iki devlet 
banka11 arasında miinarebete 
girmeği ve iki devlet arannda 

Eğlenceli, samimi bir tavırla 
sordu: 

- Neden aceba? 
- Çünki size hiç rastlamı-

yorum da, madam Föyan. Sizi 
görmek, hani sizi görmemek 
yok mu, 6yle OzülDyorum ki ... 

- Sahi mi?... Diye sordu. 
Kızıl parmaklannda kasketini 

evir&b çevirdi. Sonra: 
· - 5aylesnizel, dedi. Lorans, 
Lesnenin çiftliğini aahn almağa 
daima fikı iniz var mı? Vadide 
küçilcük gilzel bir çiftlik de
ğil mi 1.. 

Şimdi ikisi de, hararetle, bir 
çok kelimelerini Emmaniielin 
anlamadiğı köylü dilile, müna
kaşa ediyorlardı. Satış fiatla· 
randan, hayvanlardan çayırlar
dan, çit dıvarlardao, ~Obreden, 
badanadan bahsettiler. Rakam
lar aralarında dansediyordu. 
Sert otlann üzerinde dimdik 
durduklan kızıl göiiin aJttnda 
btıtiln bir köylO fenni yapalı· 
yordu. Loranı: 

- Ben. dedi, beaim emaa 

1 

Dr. Şalıt 
ekonomik milnasebetlerin inki
şafını temin etmektedir. 

Almanyanın ekonomik aiya
ıeti, Alman malı alan memle
ketlerle ticaret mlibadelesini 
inkişaf ettirmektir. 

Yunanistaoa gelince, Alman
yanın Yunaoistandan ayni mik
tarda mal alması için Alman 
malı sabşının fazlalaştırılması 
lazımdır. 

ağaçları bu aene iyi mahsul 
verdi. 25 son tetrinde onlan 
ezebilecej'im gibi .•• 
Yapacağım o kadar çok it 

var ki kalbim kaynıyor. , 
Köylü, vecd içinde: 
- Ôyle gilzel çalışıyorsunuz 

ki, madam Föyan! 
Kasketi kızıl parmaklar ara

aında daha çabuk döndO. Mavi 
gözler yere baktı. 

- Bilirsiniz ya.. Hani bilir
siniz ya.. Size a6ylemiıtim, 
ıanki.. Ne kadar malım 
millküm varsa benim, bir 
isteseniz bepıi sizindir.. Si
zin gibi bir kadın, para 
kazanmasmı ve ev ışım ve 
herşeyi böyJe mükemmel bilen 
bir kadın bani bulunmaz.. Hem 
sonra öyle güzel bir kadınsınız. 
Öyle gilzel bir kadınl.Hem öy
le de temiz.. Mutfağınıza iltii 
yaptığınız sırada geldiğim gün 
çamaıırlarınızı görmOıt&m de 
gizlim kamqmııb. Emsali ol
buyan ıeylercli bunlar.. Emuli 
olauyan ıeyJer .. 

- - IJllWlldi -

raya yaptıklaı ı zi- ıctCTtJ. 

yaretin iadesi için 
sporcu kafilemizi 
Eylül ayı içinde 
Rusyaya davet et
mişlerdir. 

Bu teklif Türk 
spor kurumu baş
kanlığından futbol Evvelki yıl Rusyaya giden eporcu/arınuz Volga 
fed~rasyonuna bil· nehıi üzerinde 
dirililmit ve memnuniyetle ka- pa gireceklerdir. Son bazırlık-
bul edilmittir. Spon,ular Berlin lar Macariıtanın Kıspeıt takı· 
olimpiyatlan dönilşünde kısa bir miyle 26 Haziranda taksim 
hazırlıktan sonra Moskovaya stadında yapılacak; en son ola-
gideceklerdir. rak ta Tilrk milli takunı Tem• 

O muz ayının ilk haftam içinde 
limpiyat kampına çagıv rılan y l ugos av milli takımiyle karp-

8porcular Çarşamba günü kam- )aşacaktır. .......... 
Kız kollejinde müsamere 

Kollejdeki Türk çocuk
ları çok muvaffak oldulaı 

.--
MUsamerer1an sonra bu yll mezun olan sekiz 

TUrk J.azına diplomaları verilmiştir 

M üsame1eye rıkan 7üık kızla11ndan bir ll/Ub 

-: Baş taıa/ı 1 ~n" sav/ada - hlar. Hararetle alkıılandılar. 
baglı olmaaı bırçok tanınmıı Bundan sonra fogilizce b' 
ailelerin alikaaını şiddetlen- piyes temsil edildi. Piyeste r:ı 
dirmektedir. alan kızların lngilizceyi bir Jc .. 

Müsamereye on yedi buçukta giliz kadar düzgün aksanla 
başlanması mukarrer iken bir konuşmaları büyük takdirleri 
saat önceden hazırlanan yerler topladı. 
kimiJen doldurulmuştu. Gözte- Köylü elbiseJerine 

Akın piyesinde ... 
penin hav.dar tepelerinde ku
rulan ve etrafı yeıil ağaçlarla 
sanh bulunan mektep binalan 
sevimli bayraklarımızla •B•lea
miıti. Hepsi tertemiz giyinmiş 
olan melrtep talebesi 17 ,50 
de lstiklil marşile miisamereyi 
açblar. Mütealuben buene 
mektebden mezun olan Dilni
haf Atabek, Emine Sonat, Fıt
nat Zeki, Fuat Langer, Kam-
ran Fesci, Matilda Saporte, 
Nilllfer Akar, Zekivet Çelikay, 
adındaki sekiz kıza diploma
ları verildi. 

Hepsi \>eyazlara bürünmüş 
olan genç kızlarımızın nasiye-
lerinde elde ettikleri muvaf
fakıyetin sevinçleri okunuyordu 
Mtidilr Miu Parsons bir nutuk 
irad etti •e buna Fıtnat Zeki 
mukabele etti. 
. Mektebin genç kızlan on 
yedinci aann danılannı yap-

ı ve zeyben elbisel~ri giymiı 
genç kızların harman dalı tar
kııiyle zeybek oyunu oynama-
ları fevkalAde beğeniJdi. Etrafı 
çınlatan alkış'ar bu milli oyunu 
tekrarlattı. Hakikaten zeybek 
oyunu çok güıel tertip edil
mişti. 

Geçen yıl mezunlarından iki 
kızın da 14tirikile temsil edi
len akın piyesi sonu gelmi-
yen alkışlar topladı. Eski Türl 
medeniyetinin dilnyaya naıd 
yayıldığı keyfiyeti seyircileri 
heyecan içinde bıraktı. 

Kızların temsildeki fevkalade 
muvaffakiyetleri seyırcilerin 
hepsinin gözlerinden birkaç 
damla yaş kopardı. 

Mekteb marşile müsamereye 
geç vakıt nihayet verildi. Ço· 
cuk velileri mekteb idaresine 
takdir Ye teşekkürlerini bildi· 
rerek mektebden aynldılar. 

• 



Dallardan sesler: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sosyal yaralardan .... 
On dokuzluk bir kız. Anasının, babasının bir tanesi. 
Oynayan, titreyen, kıvrılan bir vücudü var. 
Hergün biraz daha serpiliyor, biraz daha gelişiyor, biraz daha 

duyuyor. 
Babasınıo mevkii, anasının serveti; ailesinin şerefi yerinde. 
Çiftliklerinden erzakları, hanlarından kiraları, devlet hazine

sinden maaşları geliyor. Kapısında hizmetçisi, odasında dadısı, 
garajında otomobili, salonunda radyosu, dolabında kat kat elbi
seleri var. 

Herşeysi tamam olan bu kızcağızın yalnız iki şeyi yarım kal-
nuş: 

1 - Tahsili; 
2 - Terbiyesi; 
Teşehhüd miktara damdösyonde, bir elif miktarı kollejde, 

bir o kadar da Türk mektebinde okumuş. 
Birbirine karışmış, bahçevan salatası olmuş karma karışık 

bir bilgisi var. 
" " " Holivut mer-••• .. nnR abonedir; gazetelerin aşk tefrika1arına 

müdavimdir. Çau ku u ıu , Sözde kızlan, Gönül bahçelerini, 
Zaniyeleri; Akşam güneşini o lcu nıuştur. Sinema arti!Ueri yalnız 
isimlerile değil, tercümei hallerile ezber:ndedir. Aşk macera1arı 
kulaklarını; sevişmek ihtiyacı kalbini; beğenilmek ar.zusu kafasını 

doldurmuştur. 
" " " 

Bir gün bakarsınız, bahçesinin bülbülü, evinin şenliği olan bu 
kızcağıza bir değişiklik gelir. 

lştihasına kesiklik, rengine solgunluk; gözlerine dalgınlık; 
haline durgunluk ariz olur. 

Anası telaşa; babası üzüntüye, dadısı meraka girerler, evin 
içinde kızı ararsınız. Gündüzleri grubun; geceleri kamerin kar· 
şısında bulursunuz. 

Radyoda, Gramofonda; orkestrada hep klasik parçalar arar. 
Tevfik Fikretin rübabı şikestesi; Celal Sahirin beyaz karanf ı lleri, 
Faruk Nafizin "Bir ömür böyle geçti,. si elinden düşmez. 

* •• 
Ev balkı bir sabah kalkarlar. Kız yok. Yatak odasında, komo-

dinosunun üzerinde iki satırlık bir tezkere bulurlar. Kız kaçmış. 
Nereye? Kime? Tahkikat, tetkikat, taharriyat, netice anlaşılır. 

Komşunun şoförüne. Nasıl olur? 
• •• 

Nasıl olacak. Anası pokerde, babası meyhanede dolaşan; evde 
yalnız cahil bir dadmıo, ne olduğu belirsiz bir hizmetçinin eline 
bırakılan; tarzı.ıtbay-. daimi bir kontrol altında bulunmıya11, 
yarım tahsilli, buçuk terbiyeli bir kızın akıbeti elbette böyle 
olacakbr. 

"Kızı kendi haline bırakırsan ya davulcuya, ya zurnacıya varır,. 
sözü kim bilir, kaç acı tecrübenin mahsulüdür. 

• . .. 
Kızlarını kaçırdıktan sonra dizlerini dövmeğe başlayan anala

rın, babaların bence içtimai bünyemizde tehlikeli yaralar açan 
birer mücrimden başka sıfatlara yoktur. 

Başı boş bırakılmış bir kız; iyi bir terbiye, kuvvetli bir tahsil 
almadıkça yalnız hüsnün esiridir. Gönül onu; akbğı yere sürükler. 
Onun kendine göre bir takım tesellileri vardır. 

iki gönlün bir olunca samanlığın seyran olacağına; aşksız; 
macerasız; heyecansız geçen bayatın bir "hiç,. ten ibaret olduğuna 
inanmıştır. 

Zavallı kız; bilmez ki; sade suya pişmiş "aşk pilavı,. nihayet 
bir iki defa yenilir. ilk fırtınaların hızı geçip, kasırgalar, heye
canlar durulunca Gülüstan olacağını zannettiği " samanlık " bir 
iğneli fıçıdan başka bir şey değildir. 

• • • 
Evlatlannı yalınız birer mahsulü zevk olarak dünyaya getirip, 

hayatın dikenli; başdöndürücü, uçurumlu yollarında yapayalnız 

bırakan analar babalar cezasız kaldıkça adaletin ısyanı 
durmıyacaktır. 

Vazifelerini ihmal yüzünden varının analarını tereddiye uğratan 
böyle ana babalann kastı menfaatla genç kızları fuhşa teşvik 
eden suçlulardan ne farkları var? Her ikisinin de ayni uçuruma 
yuvarlanan kurbanları bu cemiyetin evlalları değil mi? 

Biri neden ceza görüyorda diğeri serbest dolaşıyor fazla 
olarakta merhamet ve tescilimize mazhar oluyor? 

ıv.ı:-u.ra "t c;:ı:n.ar 

Ormanı hekliyen kız ........................................ 
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............................................. 
Çirkin veya gUzel, her genç kızm kalbinde seven 

yerler vardır. Ne kadar tuhaf ki çlrklnler, 
daha coşkun bir şekllde sevmesini blllyorlar. 

Eğer bir gün sen de, yanlış ı doğuran saik, fıkrimdeki ini 
bir hareketimiz yüzünden, Nec· değişikliktir. 
metlinin ismete acıdığı gibi Hastayım Hasan.. iki günden 
bana acırsan çok üzüleceğim. beri ciddi surette hastayım. 
Ben acınmasını bilen bir insa· Daha düne kadar tek başrna 
mm. Fakat acıyanın bana ya- kaytsızcasıoa dolaşan Somru, 
km olmasını hiçte arzu etmem. bugün şehirlerin hayabna ka· 

Görüyorsun ki zihnim fazlaca rışbktan sonra en ufak vesıle-
dağmık.. Şimdiden şu veya bu lerle ciddi surette hastalanı-
hadise hakkında salim bir ka· yor. Vücudumda belli başlı 
11aatım yok.. Evlenme husu· bir hastalık emaresi yok.. Acı 
sunda bir hamlede karar ve- duymıyorum. Yalnız kafamda 
recek vaziyette değilim. Şimdi- ve kalbimde gizlenemiyecek 
lik bu kadar, Hasan bey. kadar bariz bir ateş var •. 

· Somrudan Hasana- Ben ilk def'a düşman yüz-
Hasan b~ y, . . .. başısı F errnrı ile tanışbğım :z~-
Bu, aynı hafta ıçınde gon- man onu ciddi surette scvdı-

d~~~!ğim ikinci ~~ktub oluyor. ğimi sanmıştım. Bu ne kadar 
Goruyorsunuz kı ılk mekl~~u- yanlış bir zehapmış Hasan bey .. 
~u.n. ccv.?bını beklcmed~n ıkı~- Meğer benimki manasız bir 
cısını gondermekte bır beıs hevesmiş .. Ben aşkı yalnız şu-
görmiyorum. Bu mektubumu rada, şu küçük şehirdeki mu-

Seyahat Notları : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bugünkü Türk Futboı·· 
:• ••••••••••••••••••••••••••••••••••ııacrıeııııııııııııııaıaııa••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• ••••••••••••••••••• 

E 1 tanbul maçlarını takip etmgk Uzere lstanbula giden spor muharrirlmlz 5 
E .A.Oral seyahat intibalarını yazmağa başladı. Bu notlar lstanbulda yerle- 5 
E şen bir zihniyeti de anlatması balumından şayanı dlkkaktar 5 
~ . 
• R 1••aaaa1a••··············•ıaa1e1aaeaaaWe•aaaaa1a11aaaaı•aaaeaaaaaaaaea•ea•a111a111aa111a1111a111aaallll8aaaaeaaaae1a1aaaea1a1aa11 

Bcrlin Olimpiyatlarına gide
cek Türk ulusal futbol takı· 
mını teşkil edecek elemanları 
~eçmek üzere Ankara - İstan
bul - lzmir şehir takımları ile 
Viyana ikincisi Först Vien'a 
takımı arasında tertib edilen 
turnua maçlarını görmemiş ve 
yalnız radyoda gelişi güzel din
lemiş olan Yeni Asır okuyu
cularma bu maç.farı görmüş ol
mak salahiyetile kısaca fakat 
ana hatlarını, neden kazandı
ğımızı ve neden yenildiğimizi 

vahap meselesini ve lzmir şe
hir takımının bu çatışmalardan 
n e <Tıbi istifadeler ettiğini ve 
d :. er üç takımın kuvveti hak
kındaki görüşlerimi bildirmek 
istiyorum : 
lzmir Şerhir tak•mı bu maç

lara giderken belki de tam 
hazırlanmış değildi, Hele takı
mın iki açık yerinde oynayacak 
oyuncular bu mevkide bazen 
görülmüşler ise de maçlar iz
mirde olsa mecburiyet hasıl 
olmayınca oynablmıyacak!arı 
muhakkaktı. Fakat her iki 
oyuncunun (lbrahim ve Basri) 
şahsi kabiliyet ve istidadı bize 
muhtelitimizin iki aç.ığı~ın ak
samıyacnğı fikir ve kanaabnı 
veriyordu. 

Bu mütalaayı aynen cenah 
hafta oynıyacak olan Adil için 
de söyliyebiliriz. Esas kaleci
miz olan Mahmudun parmaklan 
ağrıyor. Cahid ise bu maçlar 
için henüz olgun sayılmıyordu. 
Sol bek yerinde Alinin ekzer
sizi yoktu. Fakat Cemil ile mü
navebe suretile oynatılarak bu
radaki gediğin mümkün mer
tebe kapatılacağını umuyorduk • 
Takımın diger tarafları iyi, gü
venilir. Bilhassa dört ortamıza 
bütün ümidimizi vermiş bulu
nuyorduk. 

Fakat aksiliğe bakınız ki 
yerinde en güvendiğimiz solhaf 
Adnan yolda rahatsızlanarak 
takıman bu tarafmı Cemil ve 
Nurullah gibi bu mevkide oy• 

oamağa alışık olmayan oyuncu
lara bırakmışb ki muhtelit için 
bu, telifisi imkansız bir kayıp 
olmuş ve biz bunun acısını her 
üç maçımızda pek acı olarak 
gördük. 

O kadar ki kanaabmca An
kara ve lstanbul maçlarım bu 
yüzden kaybettik diyebilirim. 
Onu sırası gelince göreceksiniz. 

Diğer taraftan senelerdir 
temas etmedisrimiz Ankara ve 
lstanbulun bugünkü kuvvet de
receleri hakkında kat'i bir fi
kir ve kanaatımız yoktu. Yal
nız bildiklerimiz Ankaranın son 

bitimde tanıdım. Hastahğımın 

mahiyeti anlaşılıyor, şu halde .. 
Ben de, maalesef ben de sevi
yorum Hasan bey ... Ancak bu
nun itirafından duyduğum his 
ve gurur küçüklüğünü bir türlü 
hazmedemiyorum. Bir şeye alıı
mamazlık fena şey ... 

Neden yalan söyliyeyim Ha
san bey.. Çirkin veya güzel, 
her kızın kalbinde seven yerler 

var. Ne kadar tuhaf ki çirkin
ler, daha coşkun bir şekilde 
sevmesini biliyorlar. Onlar gü
zelliklerine mağrur olmadıkları 
için daha eyi anlaşıyorlar. 

Daha iyisi, fütursuzca aşk ya
pıyorlar. 

Benimkisi de böyle Hasan 
bey... Ne kadar inkar etsem 
hakikaten buranın uzağında, 
sesini bile, ses vermiyen kale
min lisanmdan işitmek mecbu
riyetinde kaldığım birini sevi
yorum. Onun aşkı beni tered
düde sevketmişti. Bu tereddü
de de fena bir şey denemez 
Hasan bey.. Tereddüt sevilen 

Ankara mukteliti. 
temaslar dolayisile bir hayli ğmı açıkça gösteriyor idi. 
kuvvetlendiği ve Altayın Istan- Netekim birinci devre O - O 
bul temasları neticesi lstanbu- ve berabere bittiği halde 
lun yine eski üstün mevkiini ikinci devrede Istanbul sıra 
fazlasile muhafaza etmekte ile üç gol attı. Bunun üze-
olduğudur. Hele ilk maçta rine gevşedi ve Ankara biri-
karşımıza çıkacak olan Först cik golünü atabildi. Şunu da 
Viena takımı hakkında hiç bir ilave etmek lazımgelir ki An-
bilgimiz yoktu. Sadece dünyaca karaya atılan ikinci gol ofsayd 
maruf olan bu takımın şöhre- idi, 
tini biz de biliyorduk. Acaba Bu oyunda lstanbulun mer· 
kaç tane yiyeceğiz. Allah vere kez muavin vemuhacimden mah 
de ucuz kurtulsak. Ya lstan- rumiyeti dolayısiyle takımın 
buJla ne yapacağız. Bir gol müessir bir oyun ovnamkatan 
farkla yenilsek de fena değil uzak bırakıldığı o kadar bariz 
Fakat Ankarayı muhakkak bir surette görüldü ki ben 
yenmeliyiz. Yani ıstatükoyu kendi hesabım~za bir kere daha 
muhafaza edebilir ve milli ta- ümidlendim. Hele sağ iç Hak-
kım için kurulacak kampa bir kının ademi mevcudiyeti takı-
iki oyuncu verebilirsek muvaf- mm muhacim hattının kuvvetini 
fak olmuş sayılabiliriz gibi mü·I bari:r. şekilde zayıflatmış ve 
dabalelerde bulunuyorduk. tehlikeli hücum kabiliyetini 

işte bız lstanbula bu vazi· bayiiden bayiiye kesretmişti. 
yette ve bu düşünceler içinde Ankara takımında ise sürat 
beş Haziran akşamı ayak bas• ve enerjiden başka hassa yoktu. 
tık. Yirmi dört saat sonra ilk Hele şut kat'iyen. Takımı sü-
ınaçımızı yapacaktık. Diğer rükliyecek (as) lardan ise eser 

rakiplerimiz bizden evvel gel- yoktu. 
miş ve istirahata çekilmişlerdi. IZMIR-VIYANA MAÇI 
IST AN BUL- ANKARA MAÇI! Bizim çocukların ilk uyan-

Bu maç bizi şiddetle alaka- dırdığı güzel intiba takımın 
dar ettiği halde asaplarını heyeti umumiyesi ve birer birer 
zamanından evel yormamak ve hepsinin cüssece ve görünüşçe 
bozmamak için takımı sahaya Ankara ve Istaobul takım ve 
götürmedik. Sıc&ğın tesirinden oyuncularına nazaren bariz su-
olduğunu hükmetmekle beraber rette faikiyetleri oldu. 
maçın fazla gevşekligi ve sönük- Hepsi seçme ve uzun boylu 
lüğü bende takımımız lehine Viyanalı profesyonellerin takım 
olarak ümidler uyandırmıştı. halinde duruşlarındaki görülen 
Her iki tarafın beceriksizliği heybetli manzara hemen hemen 
devam ettikçe, muhakkak bi- bizim takımda da vardı. 
zim çocuklar bunlardan iyi Bu bakikah gören önümdeki 
oynıyacak, hele muhacim hat· sırada oturan Abidin Daver 
tımız kale önünde böyle bece- bana dönerek: 
riksiz kalmıyacak diyordum. - işte tam sporcu vücutlar. 

Bu düşünc~mi etrafımda Bravo lzmirlilere .. 
oturan lstunbul spor muhar- Demekle bir kerre daha an· 
rirlerine ve hakemlerine aça· latmış oldu. 
mıyordum. Belki de yanılıyo• Maçın daha ilk dakikaları 
rum diyordum. Fakat ne de güzel ve heyecanlı bir maç 
sönük oyun. Arasıra canlanan seyreciecegımızı gösteriyordu. 
Ankara lstanbulu tazyik edin· Etrafımda oturan lstanbulun 
ce, oyun heyecanlanıyor. Ancak spor allameleri daha başlangıçta 
Ankara muhacim hattının be· buna kanaat getirmişler ve 
ceriksizliği galibiyetin mu· şimdiden: 
hakkak lstanbul'da kalaca· - Bitmedi -

kadar sevenin de arzulamıya· 

cağı bir şey.. Şimdi ben daha 
açık konuşuyorum : 

Yorgunum Hasan.. Bir çok 
genç olmama rağmen hayat be
ni hakikaten yordu. Arbk be
nim de bir yuvam olmasını 
cidden arzu etmekteyim. Şüp
he edilmez ki benim de, or• 
manlar arasında büyüyen ya-

ramaz otlardan farksız kalbim 
birini sevecekti. Ben de her 
kız gibi aşkı konuşuyorum. 
Ben de akşamları erkeğimi evi· 
min penceresinden gözetliye
ceğim. 

Bunlar ne kadar açık ve 
haklı arzular değil mi.. Halbu
ki bu işin bir de iç yüzü var .• 
Hasan benim bazı mecburi va· 
zifelerim var.. Bunlar belki de 
birden ziyade değildir. Fakat 
bu bir, birkaçtan daha zorlu 
ve mühimdir, Başımda bakmak 
mecburiyetinde olduğum bir 
adam, lncila paşa var .. Cihan 
yıkılsa onun arzusuna karşı · 
gelerek kendimi bir başka 

erkeğe bağlamıyacağım. Çok 
defa beni evlenmeye teşvik 
ediyor: 

- artık vakbn geldi, Somru .• 
Evlenmelisin sen .. 

Diyor. Hasan bay, paşa bu 
acaba samimi mi zannedersiniz. 
Eğer böyle olsaydı hiç bir 
tereddüt dnkikası geçirme
den elimi size uzatırdım .. 

Fakat hakikat, görünüşün tama
men aksinedir. Çok eminim ki 
maazallah ben, evlenme husu· 
sunda ani bir karar versem 
paşa kahnndan ölecektir. Sen 
buradan ayrılalıberi bir az müs
terih. Akşamları beraberce 
oturarak yemek yiyor ve hazan 
da bahçede bava alıyoruz. Ben 
senin hakkında düşündüklerimi 
paşaya bir tarafını gizlemeden 
açıyorum. 

Paşa aramızdaki alakayı 
zahiren iyi buluyor. Her halde, 
ilk fırsatta böyle bir izdivacı 
kendi eliyle hazırlıyacağını bile 
vadediyor, Hasan bey, hakikat 
gün gibi aşikardır. Ben kendi 

Yazan: Eczacı k emal Aktaş ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karpuz kabuğu 
Karpuz kabuğu denize düş

meyince denize girilmez diye 
bir laf vardır. Bu lafın boş 

olmadığına inanmış bir arka
daşım var. Hekimler denize 
gir demişler, karpuzu ip ile 
çekiyor, denize hasretle hakı
yormuş. Nihayet iki gün önce 
Kemeralh manavlarında kar
puzu görmüş, ertesi günü de
nize girmiş. Daha ertesi günü 
de kafayı yere vurmuş, dört 
gün yatmış, iyice hastalanmış, 

eczaneye geldi. Kırk yılda bir 
eski bir lafdır diye inandım, 
karpuz çıkınca denize girdim, 
yine hastalandım, dedi. Yanlış 
iş yapbğını söyledim. Karpuzun 
kabuğu denize düşünce denize 
girmeli sözü doğrudur dedim. 
Kendisinin Kemeraltı manav
lannda gördü~ü karpuzun 
Antalya karpuzu olduğunu, bi· 
naenaleyh Antalyalıların Antal· 

yada deniıe girebileceğini an· 
lattım, yoksa Antalya kar· 
puzu lzmirde göründü diye 
lzmire de denize girmek, lafı 

ters anlamaktır dedim. Hayat
ta böyle söylenmiş ne kadar 
büyük sözler vardır ki birer 
hakikat ifade ederler. Her sö
zü herkes kendi akıl ve man· 
tıkına göre tefsir ettiği için· 
dir ki bütün bu hesapsızlıkla r, 
bütün bu manasızlıklar ve man· 
tıksızlar olur. Karpuz kabuğu 
bazen ayak altında muvazene
yi bozmağa sebep olur. Dik
kat gerektir, Kemeralh manav· 
larındaki karpuzlara bakarken 
lzmir malı mıdır dikkat lazım· 

dır, manav sözüne pek itimad 
edilmemeli, onlar yerli derler 
yersiz söylediklerini denizden 
çıkınca anlamamak için yerli 
karpuzu tanımak gerektir. 
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REMİNGTON RAND 
Mamuıatının lzmir 

acentası 

Remingtonun yazı 

makinalanm 

Cedvel - Cemi - Zarp 
makinalarını 

Madeni ·klasörler ve 
mobleleri 

Ya7.ı makinalan şiridlerini 

ABAJOLİ !i::id~!ha 
Bu mamuldlm prospeklris 

kalaiog/amu araymız 
lzmir - Saman iskelesi 

Kardiçalı han 
H. 3 S.4 (572) 
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başıma istikb:ılim hakkında bir 
karar veremiyecek mevkide
yim. Ben eğer evlenirsem çok 
e~inim ki paşa da arkamızdan 
hayata gözlerini ebediyen yu
macak. 

Bu sözler cıize hadiseleri çıp
laldığıyle aydınlattığı için beni 
mazur göreceğinizi ümit etmek 
isterdim. Hasan bey bu vesile 
ile bir noktaya daha işaret et
mek isteyorum. Benim bu müş· 
kül vaziyetim sizin istikbal hak· 
kında vereceğiniz karara tesir 
yapmamalıdır. Eğer siz şu veya 
bu vesile ile arkadaşmiz Nec· 
mettin bey gibi bir ismet bu· 
lursanız sakın onu reddetıne· 

yiniz. Benim istikbal hakkında· 
ki prensibim aşağı yukarı ına
lü:ndur. Paşanın sözünden çık· 
mak istemiyeceğimi takdir eder· 
siniz. Ancak siz evleninceye 
kadar aramızdeki alaka bütUO 
temizliyle devam edecek tir· 
Hayat böyle istedikten sonra 
onun yolunu değiştiremeyiı 
Sevgilerim Hasan. · ~ 

Somru 
- Deı•am etkı:ek -





Türk - Yugoslav dostluğu 

MATBUAT 

Beynelmilel sulh konferansında Konferansından sonra 
samimi telgraflar çekildi 

lngiliz kralının bir mektubu okundu, Eden, zecri 
tedbirler işinde fikrini söylemiye davet edildi 

/,,,;üz başveluJi ballhin 

Lonclra ıs ( ô. R ) - Dat 
itleri bakanı Eden bagia A•am 
bmarumda zecri teclbirJeria 
lajYI veya aaabafazaaı muele
liacle fikriai bildirmeje daYet 
edilaıqtir. 8a dakikada celH 
henüz açılmıt oldofa İçİll dıt 
itleri bakanına sorulan naller 
ve bunlara •erdiği cevablar 
henüz malüm değildir. Bununla 
beraber bu cevablann pdiden 
vaziyeti aychnf~ahi
yett.e olması b Bu 
netice, daha zifade pertembe 
ıhtl harici siyuet hakkında 
Avam kam.,..•nda alÇllacak 
ba,ak mDaabfa neticuİllde 

elde edilecektir. Bundan önce 
çaqamba glaii kabine Dov
uinı Street'de BaldYinin baı· 
kanhjl aibnda toplanarak itti· 
haz &deceği hareket hatbm 
tayin edecektir. Cenevrede 
baUedijecek zecri tedbirler 
meselesinde lngiltereDİD nuıl 
bir •azi) et alacağı bakkmclaki 
esu unsurlar bu içtimada tayia 
olunackhr. Baıbakaa Baldm 
..... Edeele ba- dair Ki......... 

MAKDONALDIN NUTKU 
Loadra, IS (Ô.R) - Kar

difte lçOncG be1aehailel salb 
kongre.mde bir nablk veren 
esiri bafbakan RammeJ Mak
donald, mubatablanna Milletler 
cemiyeti lehinde bir hitabede 
bulnnmut ve Miller cemiyeti 
olmazsa dünyanm, kararsızhk 
içiacleki vaziyetinin bir kibua
taa ibaret kalacajmı ı6ylemif
tir. 

Yazan: Tok Dil 

....... , ................. , 
Ubl/Jvill t/allaTında tlirqm salta
utın ~ tW Htqdarojlıı 
M#utıed V ellllalıa Uklınuule N1Hw 
nın intikamuıı aldı/dan so111a lt6yüne 
l/diyor. Oıada da lslanbullln /tT· 
lll4llik talısile gtlmlni /taip dt:la 
dldroı ve arluuklllarile bir Buısa 
dajlanndalti Katua o/tuna m/U4JU 
ollnaja gülıyor. o eide dursu11, /J~ıi 
t111afta lstanbulda Saltan ddi /f11a
lıütı 111111 odas111da luldlnlatla e~lt
nilun tkli bir lı~ltuıin loltau iızt-
f'İllt curta ptri/rr başıma üşüştü 

llothlsuyle, a1abara bimp kentli11i 
""""-la IUJlror. /-altat tam dar 
bü tUtlldda ltaışısına allSIZın bit 
ara/Hı pklw". 

16 iNCi MADDE den ance, milletler Cenevre okunmuttar. Bunda deniliyor ki: 
Makdonaldm fikrince Millet- mllesaesesinin deleletiyle bunun Sa Majeste kongre miizake· 

ler cemiyeti paktm taarruza 
karşa alınacak zecri tedbirleri 
tayin eden 16 ıncı maddesi hii
kümlerinin inceden inceye tet· 
kiki lizımdır. Bunun için 
bir komisyon teıkil edilmeli, 
bu maddenin hakiki ıumulü 

tayin edilmelidir. Öyle ki, mil
letlerin bu kadaı hararetle is-

tatbiki hakkınde tamamiyle rabmn, milteveffa kral George 
a~laflDlf olmahdırler. için o kadar aziz olaa ve Sa 

Makdonald diğer cihetten. Majeste tarafından da kalbinde 
fikrince, ekonomik meselelerin daha az yer verilmit olmıyan 
hallinin siyui mahiyette mese· sulh davamnı ilerleteceğini ümid 
lelerin halli kadar m&bim ol· eder." 
duğaoa tasrih etmiftir. Dibaya- Kongrede Edenin bir te1grah 
daki kararaızbğın baılıca sebebi oknnmuttur. Dıt itleri bakanı, 
ekonomik kanraızlıktır. eğer phıalar ansında olduğa 

Eski başbakan, kendi bq- ·b· mill tJ • • d d d tedikleri emniyeti ve dünyanın il ı, e enn YIC anm a a 
kanhğı altında vaktile Londra· 

beklediği sulhu kararlaşbracak da tapla111Dlf olan ekonomik birbiriyle sulh halinde yaşamak 
olan mühim meselenin tetki- dünya koiıferanıının akameti anan birlefirae, sulhun temin 
kikine vüzuh ile giriımek müm· ima ederek, bir gün yine böyle edilebileceğini bildirmektedir. 
kün olur. bir konferansın toplanmasına Bu kongre, bu istikamette nü-

Makdooald tunları ilive et· lüzum olacaiını kaydetmiıtir. fuzunu kullanmakla. beynelmi-
mi4tir: 1 Kardif beynelmilel ıulh kon· Jel ihtilifların sulh yoliyle hal-

IKTISAD KONFERANSI gTtıainde kral VllL Edvard tara• line çafıtan htıldlmetin vazife-
- Zecri tedbirler aiyaıetin- fından glnderilen bir hitabe de sini kolaylafbrmlf olacakhr. 

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

Bufalo' da nümayişler oldu 
Nümayişe iştirak edenler komünist 
yemini ederek şarkılar söylemişler 
Paris 14 (A.A) -Ayan mec

liai ticaret eacimeni unn bir 
münakapdan ve Blum tarafm· 
du mua madaya verilen iza· 
battan ...,. meb'MU mec:IİIİ 
tarafından kabul edilmiı elma 
ve ücretli tttil giialerine kol
lektif it mukavelelerine ve 40 
saatlık baftaJ• dair b1lhman 
iiç projeyi hiç bir aoktuuu 
değiıtiraeluizia kabul etmiftir. 

'Eaelmen mazbata muharrir
leriai mebuaa mecüi metni· 
nin tadil edilmekaizin kabulüne 
dair olan raporlannı iyan mec
liliae tevdi etmeie __..r et· 
miftir. 

Pari•, 14 (A.A) - Bash 
grev hakkındaki prgialik geait 
mikyuta zail olmqtur. Grev 
hareketinin devam etmekte ol· 
duğu korporaıyonlarda bile ya
pılmakta olan mtlzakerelerin 
yalnacla neticeleneceği tahmin 
edilmektedir. En baıhca mu
kavemetler bllyllk mağazalar 
müstabdimleri ile patronlar mü
rahbasları araR11daki müzake
relerde görlllmektedir. Ayni 
bal m,orta firketlerinde de g6-
rtılmlftlr. Bu iki ihtiW bükü-

Telrlke Ne.:e 

Arabacı içeri ejildi: 
- Saltanat arabası geliyor. 

Dedi. 
~erdeki klkre1erek: 
- Saltanat arabası mıl Sal

tanat araba• mı?.. Onun sal· 
tanab fibi rezaletinin içine ••• 

Bu lldetme o arada geçer
ken, deli lbrahimin de arabası 
durunca, deli lbrahim, uDana· 
rak, uabacıya: 

- Ne durdun? dedi. 
Bat arabaasa: 
- SuJtanım l Jiarıula bir 

araba var, ıokaktan geçilme&! 
Deli, ba lafı ifitir, qitmez 

bird_..tt barkırcla : 

metin hakemliğine banle edil· 
mittir. Umami1etle grev yalnız 
amelelerin miktaı;ı u olu kor
poruyoalarcla ..... peiFt.
dir. 

P..U. 14 ( A. A ) - Puia 
mıntakasmda yapı •e demir 
sanayii amelendea 330,000 
kiti yanndan itibaren tekrar ite 
&qlıyacaklardır. 

Framada umumiyetle Yazi
yet dllze1m• gibidir. Gre. an· 
cak maden mlmesıillerine mln• 
hasır kahmı ve eıuen bura· 
larda da hllr6metia miidaha• 
ıe.tyle pabenlar Ye itçiler ara
...ıa bir ..ı..ma laual a.1-
mek laendir. Ummal mesai 
konfederu1oaa mabafili Dik· 
hindirler. 

Renault fabrikaları diinden 
beri çalıımaktadır. 

Paris, tS (Ô.R) - Gre. ta
mamile bitmit sayılabilir. Pa
zar glinl parti grublan birçok 
ıiyast içtimalar yapmıılardır. 

Bu mUnaıebetle So.yaliat par· 
tiıinia gazetesi olan "Populaire,. 
hikimetin programile meşgul 
olarak buna bir taraftan ._. 
yalist kongresinde verilen di-

- Ne demek anba Yar, ben 
emretmedim mi ki, l.tanl.i 110-

kaldannclan bir tek araba geç 
miyecek, glriiamiyecek, hangi 
kendini bilmez baclclini bilmez· 
mit bul 

Fakat, arabUIDID uuma
imda da belinde kıvınm ban· 
çeri, 16zleri deli, bacaldan 
çıplak bir delikanbyı kUflllD
da 16rdG, o delikanlı: 

- Sen Kimsin? 
Diye bağırmıft deliyi yerin

den bile zıplatma .... aultaal? •• 
- Ben padi .. bıaal Zama•ı• 

ve ciMDID padiplul Di1e im· 

rektiflerin, diğer taraftan halk 
cebhesi mliıterek programında 
teıbit edilen prenaiplerin esas 
oldbfuna kaydediyor ve vazi
yeti ıa auretle hll&a ediyor 

•Mjlletia .... oeplauiai it 
...... ıetirmeaİDİD sebepleri 
fl1le laallaa edilebilir: Halkm 
m,bt h&rriyetleri tehdide ma
~u; bama içia fqiat tehln
lrelini bertarf etmek lizunğe
liyorda. IKi aıfuua ftZİyeti eyi 
değildi bunun dilzeltmeye ilıti· 
yaç Yarda. Nihayet nlh tehlü
kedeycli. Ba tehdidi ber
tanf etmek icap ediyordu. 
Hepsi IMmdan ibaret.Fakat iyi 
takdir edilir ki ba da az bir 
ıey değili" 

Paria ıs (Ô.R) - Komünist 
partiıi Bufola atadyomuada 
muazzam bir mitinı tertib etmit 
ve bunda parti yemini veril
miftir. Partinia pzde .. baiyel
lerinden birçoiu ıaz aım..ıar· 
dır. Vaillant Conturier "mem
leketin bliyllldiiiii ve bütün 
diiDya proJeterlerinia bimayeıi .. 
eaasına dayanan komüniat ye-1 
minini söylemiştir. Bu miting 
münasebetiyle, aJDi komünist 

rulmuftu. Genç korkunç bir 
kabkaha atarak: 

- T evekeli dep, ıorpcana 
tai yerine çiçek takmıpua 1 
Gidinin oğlu, hadi 1 0611 geri 
bakahm 1 Yoldan ben ıeçece· ... 
gam •• 

Deli lbrahim arka11nclaki at• 
Wara ifaret etmek, bağırmak 
istedi fakat baau ferkedea de
tik•nh beliadea hançeri çıka
np bainu dayacla : 

- D6n ıeri 1 Diroram •· 
na 1 Adamların bana yaz ıefir. 
Eter bir aklilik yapanan ali
mallah aeaia lefini k6peldere 
dajıtırım, badi bakalım .. 

Namuunla cebenaemin u
fellalafilinine dan 1 

Sultan l ıerdoneaine tekrar 
ç6kilp, arabacıya: 

- Dini Diye korkak bir 
emir verirkea, delikaaJı. padi· 
.. lua yanındaki fahifeain ya· 
aajına bir fiıke vurarak: 

- Gllzelain de kifirl dedi 
' naaus tam ..... , efelik ••••• 

olm•... eeni i>UDUD ~liıulea 

Belgrad, 14 (A.A) - Hükü
met gazetesi olan Samuprava 
siyaıi muharriri Renkoviçin 
imzasiyle Türk - Yugoslav 
dostluğu baıbğı ile neşrettiği 
uzun bir makalede, iki memle· 
ket araıındaki münasebabn 
temelini anlettıktan ve Belgrad 
ile Ankaranın mesafe ile bir
birinden uzak fakat duygu 
ve muslihane emeller birliği 
noktai nazarından birbirine pek 
yakın olduklarmı ehemmiyetle 
kaydettikten sonra diyor ki: 

iki memleketin teşriki me
saisi bugüne kadar çok esaslı 
neticeler vermİf ve müşterek 
nüfuzu arbrmıştır. iki memle
ketin de iyiliği namına bu 
yolda devam edilmesini anu 
ediyoruz. 

Bllkreı, 14 (A.A) - Balkan 
antantı basın konferansa nizam
namesini kabul ederek mesai
sini bitirmiı ve bqkan Dra· 
gunua imzasiyle dirt: devlet 
reiaine ayai maalcle tu telgrafı 
göndermiıtir: 

Dört memleket gazetecileri· 
nin müşterek ve müttehit ar· 
zularından dogan ve Bükreşte 
teşekkül konferansım akteden 
Balkan Antantı basını derin 
tazimatını ve sadakabnı arzet· 
mek şerefini bana tevdi et
miştir 

Konferans keıa dış bakan
larına ~a birar telgraf çekerell 
Balkan basın antantınm tetek· 
külünü ve bu teşekkülün teı
riki mesai fikrine hizmet ede
ceğini bildirmiıtir. 

Dragu ıöylediği kapanıı nut· 
kunda Balkan basın antantına• 
süratJe tahakkuk etmiı olması· 
nı övmüş ve buna dostluk. 
ahenk ve birliğin bakim oldu· 
ğunu kaydetmiş, heyeti murah· 
hasalara yaptıkları yardımda• 
ve gösterdikleri bü.snü niyetten 
dolayı tqekkür eylemiftir. 

Gazeteciler ıendikaai beyeti 
murabhasalar şerefine dün ak-
pm bir ziyafet vermip. He
yeti murabbasalar bugiia Ro-
manyada üç gün sürecek bir 
seyabata çılcmcılardar. 

Aydında hava 
alarm 

tehlükesine karşı 
tecrübesi oldu 

Aydın, 15 ( Yeni Aıır ) - Bu gün saat oubeşte şehrimizde 

hava teblükesine karşı alarm denemesi yapıldı. Deneme, ümid· 
lerin fevkinde muvaffakiyetli oldu. Herkes, üzerine düten vazi· 
feyi çok muntazam olarak bqardı. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mebusu .. Humanite" gazeteaia· 
de ıunJan yazıyor: 

Bufalo atadyomundaki içti
w ittirlk ....... .. ••• 
gençlik partinin birliğini koru

mak, it batma getirdiğimi& 
halk cephesi hllkikmetine mil· 
zaheret etmek ve blitiin dlinya 
proleterlerinini m6daf aa eyle
mek arzusunu ıöstermiflerdir. 

Pariı 15 ( Ô. R ) - Diinkli 
Pazar gllnll iç bakanı ve Ul 
meb'us ve belediye reiıi Sa-
lengro bu tehir ahalisi tarafın
dan pek parlak bir tekilde is
tikbal edilmiftir. Belediye mey
danında nutuk veren Salengro 
bu çok iyi kabulun tabaından 
ziyade halk cephesi bükümeti· 
ne teveccllh ettiiiai kaydede· 
rek demiftir ki : 

"lıçiler o kadar çok ızbrap 
çekiyorlardı ki Blum kabineai 
teıelddll eder etmez bu vazi
yetin değişmesini istediler. 
Batbakanhk konağında işçi ve 
patron deleteleri arumde el
de edilen anlatma İKİ auufı .................... 
bhbecikl 

Deli Dlrahim alan ela duy· 
duktan sonra daha de&ye dön· 
•llttG. Arabaca 1a•aı yavq 
arabayı geri d&Hllr&rken ce~ 
reyan eden t. .. ı•tıı e• 
den sonra delikanla; elindeki 
baaçeri befiadeki k•PIN JU
lettiriyordu, homurdandı: 

- Padiph ela bovardabk 
yapmak iatİJOI' amma, bm 
hovardalık mı cterler, lif 1 buna 
kancaldak derler. Ben Kabra 
otlu oldum olala b6yluiai gir
medim. Ben oaun yerinde ol
aaydam ha!. .. 

Deli lbrabimin; dar aokakta 
d6nea arabası claba oradan 
aynlmadıiı için delikaaltpan 
bu homartuaunu daymapu. Ka· 
hrcıotlu, arabaıına do;ru yü
rilyerek: 

- Ytırü be 1 arkalanndan l 
bak Kabrcıotlu, atanı çatlat
tıktan sonra latanbul' da at bu
lamaymca berifia oğluna ne 
oYUDlar oynadı. Hah 1 balı 1 

için bir zaferdir. Htlkimet 
sözftn& tutmuş, iş bayahnı 

ıslah eden •sosyal kanualan 
meche kabul ettirmittir .• 

iç bakanı, kollektif iı mu· 
ka•eleleri, ficretli tatil ve 4G 
saatlık hafta kanunlanndan 
sonra bu hafta içinde de 
h&kftmetin siyasi af, ilk 
mekteb müddetinin uıahlma-
sı ve tekaüd haddinin azal· 
blması kanunlarını çıkartacağını 
ve bundan ıonra Fransa ban• 
kasınm ıslahı, harb ... ayiinia 
millileştirilmesi, buğday ofisi 
gibi meseleleri ele alacağını, 
•1111 zamanc:la C111Db .. ri1et reji
minia feaad teıkilibna kart1 
himayesi için mecliae yeni ka· 
nunlar verileceğini bildirmiftir. 

Paria 1 S (0.R) - Din Pa
riste kısmi intihabat yapılmıt. 
münhal bir belediye azalığına 
komlniat Clamanuis ve mthllıal 
iki viliyet mecliai azalıklana• 
da "Ecbo de Paris" gazetelİ 
direktörü mürteci Keryllia ile 
Radikal aoıyaliat Peret aeçil
miflerclir. 

1 Jlrl bakahm 1 Poltika ilam. 
yoksa herifin camnı almak çok 
kolaydı, timdi. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 

Pir telif, Vezir Salih paşa· 
nın sarayıma hinde duran bir 
araba, ikindi namazana divanı 
durm"' zavallı •ezire ola.d.p 
namaz ıurelerini unutturdu. 

- Sultan seleli! di1e bap 
t1rlarken, lablene d&au 
Vezir: 

- lnni Ateynal 
Yı tamamlamadan umazmı 

bozub, benzi atarak : 
- Eb, ehi eh! 
Diye d6nmeie LqlacL .. 
- Sultan mı ıeldi, ehi Di· 

yen Sa&h pa .. yı kolundan tu· 
tup k~pıya g6tllrllrlerkea, deH 
lbrahimin sesi gtlrledi: 

- Çık be! Kodoş! Çık bt 
nlbeklrf 

Ktıldür, kllldllr inen Veziı 
paditahm eteklerine sanhp: 

- Emriniz sultanım! 
Dimej'e kalmadan: 

- Devanı td«dl -



te Hazlrah t939 
-~ 

Devlet demiryollarından : 
Aşağıdaki gayri menkuller 30-6-936 salı günü saat 15 te iz· 

ınir Alsancakta 8 inci işletme komisyonunda açık artırma usu
liyle ayrı ayrı ve üçer sene için kiraya verilecektir. isteklilerin 
aşağıdaki miktarda muvakkat teminat vermeleri ve aranılan ve
sikalar ve işe girmeye kanuni manileri olmadığına dair beyan
namelerle muayyen vakitte komisyona müracaatları lazımdır. 
Şartnameler Alsancakta komisyondan ve Nazilli ve Horsunlu 
istasyonlarından istasyon yazıhanelerinden parasız alınır. 

1 - Nazilli Atça istasyonları arasında 177x100 kilometrede 
İncir bahçesi ve içinde kulesi muhammen üç. senelik kira bedeli 
15 lira muvakkat teminat 113 kuruştur. 

2 - Horsunlu istasyonunda 91 metre murabbaı genişliğinde 
iki dükkan ve bir fınn arsası muhammen üç senelik kira bedeli 
25 lira muvakkat teminat 188 kuruştur. 16-20 1672 (1234) 

İzmirde Birinci kordonda dolmada 12-14 No. lu bina içindeki 
8 inci işletme şehir emtaa bürosu 25 Haziran 936 tarihinden 
itibaren kapatılarak Alsancağa nakledi!ecek ve işler Alsancak 
ambarlar müdürlüğünde görülecektir. 12-16 1606 (1200) 

Numarası 3399 Daimon 
Yirminci asrın elektrik devrinde icat edilen bu fenerler 

velespit motosiklet otomobiiler için imal edilmiştir. Gözlerin 
kamaşmaması kazaya meydan verilmemesi hususunda ziyayı 
yükseltir alçaltır uzaklaşbnr ve yakınlaştırır. Üç pillidir hem 
pille hem dinamo ile yanar tavsiye ederiz. 

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

Saçları dökülenler Komojen Kanzuk 

\ 
} 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesioe mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvt.tlendirir ve besler. Komojen saçların 
~dası?ır. Tabii renklerin_i. bozmaz, latif bir ra!ihası vardır. 
0ınoJen Kanzuk saç eksırı maruf eczanelerle ıtrıyat ınağazala

rıııda bulunur. 

Aydın iflas memurluğundan: 
936-2276 

d lzmirde oturan tüccardan ay-
ııılı izzete 6188 lira alacak 

ayrıca masraf ve avukat ücreti 
~erıneğe borçlu olduklarından 
0 tiirü 12-2-936 tarih ve 58 esas 
;.' 58 karar sa yılı Aydın asli ye 

1 ~cjret mahkemesi ilamile ify9 a.rına hükm-.ıdilen ve lzmir 
A. eııı Asır gazetesinin 25-4-936 
t Y~ın inci gazetesinin 21-4-936 
da~ıhli nüshalarında iflasın açıl· 
t!~ı ilan edilen Aydın Germen· 

1 nahiyesinde oturan Pazar 
~v ·ren oğullarından Tevfik ve 
bu'i;,lafa aleyhlerindeki iflas 

Nazilli asliye hukuk mahke· 
mesinden: 936-276 

Nazilli Turan mahallesinde 
kurabiyeci lbrahim oğlu Aki

fin karısı Hüseyin kızı Fatma 
aleyhine açtığı boşanma dava
sının tahkikatında müddeia· 
leyhin yeri belli olmadığından 
davetiyesi bila tebliğ iade 
edilmiş olmakla kendisine ila
nen tebligat icrasına karar ve
rilmiş ve muhakemesi de 
24-6-936 çarşambaya bırakıl· 

mıştır. Müddeialeyh Fat.manın 

o gün mahkemede hazır bu
lunması veya bir vekil gön
dermesi lüzumu il en olunur. 

(1230) 

YENi ASiR 

ALAŞEHİR -S.A..FtI:K:IZ 
ILICALARI AÇILDI 

Banyolarla otel kısmmda mühim tadilat yapılarak 
ziyaretçilerin her türlü istirahatleri temin edilmiştir. 

Cild, Sinir, Böbrek ve Romatizma 
Haatalıklarının yegane kat'i tedavisi 

S .A. :R. I ~ I .Z 

ILICALARIDIR 
Alaşehir istasyonuna on dakika mesafede olan ve 

şehrin içi sayılan bulunduğu mevkiin hava ve manzara 
itibarile olan hususiyeti şayanı kayıttır. 

Sıhhatını korumak istiyenler her halde ALAŞEHiR 

SARIKIZ 
ılıcalarından ve suyundan istifade etmelidirler 

Fiyatlar gayet ehvendir. 1-10 (1088) 

Salihli Kurşunlu Banyolari 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyettedir 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, Lokanta 
gazino hulasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müs ta
kil oda verilir. 

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan başına 
karyola 100 • 75 diğer kısımlarda gene insan başına yatak· 
sız 1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri : 
Kemahlı Ahmed Hamdi ve AH Balcı 

lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
Mezarlıkbaşında 58793 lira 84 kuruş bedeli keşifli hal binası inşası 

evvelce kapalı zarf usulile yapılan eksiltmede 52032 lira 55 ko
kuş bedelle mütaahhidine ihale edilmişdi. Mütaahhidin taahhü
dünü ifa etmemesi dolayısile mukavele feshedilmiş ve idare ile 
eski mütaahhid tarafından vücuda getirilen imalat mahkemece 
tesbit olunmuştur. Geri kalan imalat mütaahhld nam ve hesa· 
bıoa yaptırılmak üzere 14-6-936 tarihinden itibaren açık eksilt
meye konulmustur. ihalesi 30-6-936 salı günü saat onaltıda iz

mir Vakıflar Dire~törlüğü binasında müteşekkil komisyon huzu· 
runda yapılacaktır. istekliler keşif, şartname, proje, münakasa 
şartnamesi ve tesbiti delıiil raporunu hergün Vakıflar idaresine 
müracaatla görebilirler. 

Eksiltmiye girecek mütaahhidlerin kendilerinin mimar veya 
mühendis olmaları inşaatın bertürlü kanuni, idari ve fenni mes• 
uliyetlerini kabul ve ifa edecek mütehassıs mühendis veya mi· 
marla bütün muamelelerde müştereken müs'ul olmak üzere ça· 
lışmaları şarttır. Ayni zamanda bu eksiltmiye girebilmek için 
en az 30.000 liralık bir binanın inşaatını muvaffakıyetle bitirmiş 
olduğuna dair resmi fen heyetlerinden verilmiş musaddak bele
geler göstermesi mecburidir. Ayni zamanda mali teminat mek
tublarını veya idare veznesine yatırdıkları nakid teminat mak
buzlarını ehliyeti fenniye ve ticaret odası vesikalı.de birlikte 
ihale gün ve saatta kom syona müracaatları ilan olunur. 

16~18--23-30 1677 [1235] 

Sahife ,. 

AÇILDI ··---MüJDE MüJDE 
Salihli meşhur Sart ılıcası aÇıldı ·-Yüzlerce senderdenberi bir çok hastalai ın tedavi oca-
ğı olan meşhur çamur hamamları namile maruf Sart ılı· 
cası muhterem misafirlerinden gördüğü rağbeta karşı bu 
sene fevkalade muntazam odalar, banyolar ve hususi ban· 
yolu odalar da ilave edilerek açılmıştır. 

Banyomuzun romatizma, böbrek, siyatik, cild, bel, dil, 
rahim ve kısırlık hastalıklarına şifabahş eylediği bir çok 
tecrübelerle anlaşılmıştır. 

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

Banyomuzun çam çınar ağaçları ile dolu manzarası te
miz ve saf havası ve içilecek suyunun tatlılığı ve banyo 
suyunun çokluğu bir takım şellaleleri ve eğlence mahalleri 
çok cazibdir. Misafirlerin bütün ihtiyaçları için hususi ter· 
tibat alınmıştır. Teşrif buyuracak muhterem misafirlerimi
zın Salihli istasyonunda posta arabalarını sormaları rica 
olunur. Çamur hamamı sahiplerinden 

Rıza ve şeriki lskender 
1-7 (1089) 

lzmirliler Istanbu]danerede buluşurlar 

Sirkecidi0smaniyeotelinde 

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

00 

50 

lzmir Vilayeti Baytar Direktörlü-

ğünden: d d k" ı · · 13 ·ı· 15 b' k·ı Torbalı aygır eposun a ı. aygır ar ıçın ı a ın ı o 
yulaf ve 14 ila 15 bin kilo arpa açık eksiltme ile satın alına
caktır. Şeraiti anlamak istiyen!er hergün lzmir Baytar Direktör
lüğüne ve Torbalıda aygır deposu bavtarhğına, eksiltmeğe işti
rak için de 29 haziran 936 pazartesi günü saat 12 ye kadar Vi· 
layet Daimi Encümenine müracaat ve yulafın muhammen kıy
metinin yüzde yedi buçuk tutarı olan 80 ve arpanın muhamıııen 
kıymetinin keza yüzde yedi buçuk tutarı olan 65 lira teminatı 
muvakkate banka mab-bıızunun encümene ibraz edilmesi ilıin 

olunur. ~ 13-14-16-17 161~ _ (12.1_1)_ . 

ınünün kaldırılmasına Aydın 

~8~Ye ticaret mahkemesinin 3-
il: 3.6 tarih ve 936-58 sayı!ı 
d 11 1lııle karar verilmiş olduğun
al<ln aıüflis Tevfik ve Mustafa 
ı,'Yhlerindeki iflasın ve bu bap
' daireıniıde açılan iflas ma· 

0~~ ııın kaldırılmış olduğ u ilan 
n ır. 11 haziran 936 

iflas M. 
(1229) 

1 YORGUNLUGUNUZU GİDERİR 
lzmlr umum acentesi : '-· Ellli--

DIMAGINIZI DİNLENDİRİR HER YERDE BULUNUR 45 DERECELİK EN NEFİS RAKIDIR. 

Emirler çarşısı karşısında Mıhçılar HÜSEYİN BAHRi, ŞEKİP müskirat deposu. TELEFON : 3256 



2 ve 20 komprımelık ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 
;.ı • • 1\. ."-

üzerinde halisliğin timsali 
n ,. . , .,.., •' 

oian EB markasını arayınız. 

Sıhhat 
ve 

güzellik 
Sağlam ve 

güzel 
Dişlerle 

Sağlam ve gü
zel dişler de 

Ra~yolin 
ile temin edilir 

Ditlerinize çok dikkat ediniz 
Bazen en üstat doktorların bile sebeb ve menşeini 
bulamadıkları bir hastahğın, diş iltihabından ileri 
geldiği pek çok tecrübelerle anlaşılmııtır. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

BADTOLIN 
kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 

Merkez hastanesi doğum 
ve kadın hastalıkları 

cerrahi mütehassısı 

Hastalarım pazardan başka 
her gün ikinci Beyler sokağı 
Beyler hamanıı karşısında 41 N 

numaralı muayenehanesinde 
kabul eder.Ameliyatlarını Al- ' 
sancak SIHHAT evinde yapar 

·, Muayenehane 3686 
NTELEFHN Evi 3909~ 
~ Sıhhat Evi 2974~ 
N H. 3 (978) N 
lS~~XB'LZtrXZl'XAUZ?Jr/J 

lzmlr Beledlye~I nden: 
1 - Tire kapısmdaki eski 

duhuliye barakasının enkazı 
müteahhide aid olmak üzere 
yıkılma işi başkitiplikteki keş!f 
ve şartname veçbile 30 - 6-936 
sah günü saat on altıda açık 
arhrma ile ihale edilecektir. 
Bu işin bedeli keşfi 20 liradır. 
iştirak için iki Jiralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene 
gelinir. 

2 - Kültürpark sahası için
de Belediyece istimlak edilen 
18 ve 19 sayılı evlerin enkazı 
müteahhide ait o!mak üzere 
yıkılması işi başkitiplikteki ke
şif ve şartname veçhile 30 -6 -

936 salı günü saat on altıda 
açık arhrma ile ihale edilecek· 
tir. Her ikisinin bedeli keifi 
dört yüz liradır. iştirak için 
30 liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

3 -Belediyece istimlak edi
len elvaf? sokağında 8 - 1 sa
yılı evin enkazı müteabhid~ 

k tw ) • aid olma üzere yıkı ması baş 

kitipJikteki keşif ve şartname 
veçhile 30 - 6 - 936 salı gOnü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. işin l>edeli 
keşfi elli beş liradır. iştirak 
için dört liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

4 - Senelik kirası 120 lira 
bedeli muhammenli Asmalı 
mescitte 68 sayılı binanın baş 
kitiplikteki şartname veçhile 
bir senelik kirası 30 • 6 - 936 
sah günü saat on altıda açık 

artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için 9 liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile sönlenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 
12-16-20-24 1627 (1097) 

1 Lüks ve modern mobilya evidir 
• 

..... 
! .. ~. 

·r 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 

- uma~ a rı a~ı ,.. 

l'arafından mevsim dolayısilc yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAll -------- :zABIF 
m m c:ı1 m • m • 

-VE UCUZDUR 
ı 21 ı ı li~tadl'Z ..-rT zn«mH!ıı!K , mmra:m 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
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Mimar Kemaled- FAHR• K d . • w) 
din caddesinde ' 1 an emır og u 

ızr"R'LW'J1Z~~...erz;z.r~"'T'i 

Ayni kumaşlar lzmirde Sağırzade ve Asım Riza ·~ 

Karde 1 ri v S ru \J ··M~iıd~·~;~~~··1;~~·;;n;;~~i~;;~d~·~·~ı;i.;;~ki~'J;? ş e e t go ........................................................... . 
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şarbaylığından: 
1 - Atatürk parkında yapılacak 9220 lira bedeli keşifli 

gazinonun fenni ve umumi şartnamesi mucibince inşaatı arttırma 
ve eksiltme kanununun hükümlerine ·tevfikan açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltme müddeti 5-6-936 - 20-6-936 günlemecine kadar 
on bet gündür. 

3 - ihalesi 20-6-936 günlemecine rastlayan cuma günü saat 
16 da belediyede yapılacaktır. 

4 "7" Iıteklilerin ve daha fazla malumat almak isteyenlerin 
beledıyeye m6racaatharı ilin olunur. 

7-1~13-16 (1066) 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

Muza,,er Eroğul 

Keınal Çetiııdağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hutaneaind• 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 15-6-36 da 

gelip 20 - 6 - 36 da Anvers -
Rotterdam-Amıterdam ve Ham 
hurg limanları için yük ala
caktır. 

S\mNSKA ORIENT ,Linien 
VIKINGLAND motörü 29 

mayıs 36 da gelip Rotter
dam - Hamburg - Bremen -
(doğru) Copenhang - Dantzig
Gdynia • Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

NORDLAND mötörü 15 
haziran 36 da gelip Rotter
dam - Hamburg - Bremen • Co
penhage .. Dantziğ - Gdynia -
Goteburg - Oslo ve lskandi
navya limanları için yük ala
caktır. 

BIRKALAND rnotörü 29 
haziran 36 da gelip Rotter
dam - Hamburg - Bremen - Co· 
panhage - Dantzig - Gdynia • 
Goteburg • Oslo ve lskandi
navya Jimanlan için yük ala
caktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
ALBA JULIA vapuru 7-6-36 

da gelip 8·6-36 tarihinde Pire
Malta - MarsiJya 'Ve Barselone 
hareket edecektir. 

yolcu ve yük kabul eder. 
Uandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes"uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005-2663 
(ZZ7.Z:,ZZZZl!Y.Jf7...U.~ 

Doktor - Operatör 

Arif N. Yurcu. 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hastalarını pazardan başka 
her gün ikinci Beyler llokağı 
Müzayede salonu karşısında 
78 numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 
TELEFON:Muayenr.bane 3393 

Evi 4042 
H. 3 (979) 

~7JZ/J.7Z7J.I;cz;aır,;&ZM!ZYJ.Z72Zl 

lzmir birinci icra mt-murlu· 
ğundan: 932-1617 

Koca emir oğlu Hasan Hüs
ni\ye 454 lira ve ayrıca masraf 
borcundan dolayı Saidenin ipo
tekli bulunan lzmir Şavlaka 
Fethiye mahalles!nde kırımlı 
sokağında yeni 18 numaralı 
içinde rnutbak ittisalinde iki 
oda altında bodrum ve bir 
odayı ''e avlusunda iki iğde 
bir erik, bir incir, bir nar ve 
yedi badem ağacını muhtevi 
ve 500 lira kıymeti muhammi
neli bir bab ev açık artırma 
suretiyle 17-7-936 tarihine mü
sadif Cuma günü saat l 1 de 
satılığa çıkarılacaktır. 

Bu arttırmada ipotekli gayri 
menkul satış bedelinin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı tak
dirde en çok artıran isteklisi
nin taahhüdü baki kalmak şar
tiyle satış 15 gün daha uzatı
larak ikinci artırması 3-8-936 
pazartesi günü saat 11 de ya
pılacakt11. Bu artırmada dahi 
sabş bedeli muhammen kıyme
tin yüzde 75 ini bulmadığı tak
dirde satış 2280 numaralı ka
nun mucibince tecil olunacaktır. 

işbu gayri menkul üzerinde 
her hangi bir şekilde hak ta
lebinde bulunanlann iıbu ila
nın tarihi oeşrinden itibaren 
20 gün zarfında ellerindeki ve· 
s'kalarJa birlikte dairemize mü
racaatları lazımdır. Aksi tak
d!rde hakları tapu siciliyle sa
bıt olmıyanlar paraların paylaş· 
tnasından hariç bırakılacak· 
lardır. 

27 Haziran 936 tarihinden 
~ibaren şartname harkese açık 
ulundurulacaktır. Yüzde 2,5 

dellaliye iJe müterakim vergi 
~cnviriyye ve tanzifiyyeden olan 

elediye rüsum ve vakıf icaresi 
ltbrma bedt!linden tenzil olu
nur. 2762 numaralı vakıflar ka
nunu mucibince tediyesi icab 
eden taviz bedeli miişleriyc 
~İttir. Artırmaya iştirak etmek 
1stiyenlerin yüzde 7,5 pey ak
çesi veya milli bank itibar 
dektubunu hamilen birinci icra 

airesinin 32-1617 dosyasına 
Ve icra müoadisine rnüracaat
htrı İlin olunur. 1681 (1236) 

N. V. 
W. F. H. Van ()er 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
GALILEA vapuru 23 hazi

randa bekleniyor. 27 hazirana 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen limanlarına 
yük alacakhr. 

MACEDONJA vapuru 7 t.em
muzda bekleniyor. 11 t~mmuza 
kadar Anvers. Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen Jimanlanna 
yük alacakhr. 

CHIOS vapuru 11 temmuzda 
bekleniyor. Bremen, Hamburg 
ve Anversten yük çıkaracaktır. 
~ 

ARMENT H.Schuld- Hamburg 
DUBURG vapuru 29 ha~i

randa Hamburg ve Anvers li
manlarından tahliye için bek
Jenmektedir. 

DUBURG vapuru 29 baı:i
randa bekleniyor. Anvers, Rot· 
terdam, Hamburg ve Bremen 
limanlarına yük alacaktır. 

... C1I •• 

Export Steamsbip korporation 
EXAMINER vapuru 21 ha

ziranda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

•on&• 
JOHNSTON varen Lines Ltd 

Liverpool 
KENMORE vapuru 1 tem

muzda Liverpool limanından 

muvasalab bekleniyor. Burğaz 
Varna, Köstence, Galas, Ibrail 
Jimanlarına yük alacaktır. 

... Qôi:I ·-Service Maritim Roumain 
Bugarest 

DUROSTOR vapuru 8 tem
muzda Köstence, Sulina, Galas 
limanlarına yük alacağı gibi 
Beoğrad, Novisad, Budapest, 
Bratislava, Viyana ve Linz li
manlarına Galas aktarması yük 
alacaktır. 
~ 

S. A. Royal Hongroise de Na-
vigation DanuLienne- Maritime 

Budapest 
BUDAPEST motörü 18 ba

randa bekleniyor. Beoğrad,No-
visad, BudJJpest, Bratislava, 
Viyana ve Linz limanlarına yük 
alacaktır. 

"4BR&• 
Den Norske Middelhaslinje 
{ D.S A.S Spaoskelinjen ) 

SAN ANDRES vapuru 18 hazi
randa bekleniyor. lskendcriye 
ve Norveç limanlarma yük ka
bul edecektir. 
· SARDINIA vapuru temmu
zun ortasına doğru bekleniyor. 
lskenderiye, Dieppe ve Norveç 
limanlarına yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Tele fon No. 
2007 - 2008 

1 Denizyoiları jşletmesi müdürlüğü 
' 1 . t ı· ~. d 
1 

zmır acen e ıgın en: 
Her hafta Perşembe gün'eri lzmirdcn lstanbula hareket et

mekte olan ikinci sür'at postaları kaldınlmışhr. 
Yalnız her hafta Pazartesi günleri kalkan birinci sür'at posta-

ları yine seferlerine devam edecektir. 14-16-18 (1224) 

Oliver .Ve Şii. 
LJMITET 

Vapur Acentası 
CENDELI HAN BiRiNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES l TD. 

GRODNO vapuru on hazi· 
randa Londra, Hull ve An
versteu gelip yük çıkarataktır. 
Ve 25 haziranda avdet edip 
Londra, Hull için yük lacaktır: 

MARDINIAN vapuru 20 ha
ziranda LiverpooJ ve Svansea
dan gelip yük çıkaracalbr. 

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

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

Deutsche Levante - Linie 
TOFIA vapuru haziranm so

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip yük çıkara
caktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların iaimleri ve navlun üc
retlerinin değiıikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Daktilo aranıyor 
Türkçe, Almanca veya In

gilizce bilir, usul lüccariye 
vakıf daktilo bir bayan ya 
baya ihtiyaç vardır. Şapha

ne sokak, Şerif Rıza halef
lerine müracaatlan ilin olu
nur. 

16-18-20 103 (1231) 
&81 lf?iPzzt-

!Jir Oıipi11 nl111ada11 rvvrı 

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

ı• D. operatör • 

M. Nuri Artao 
İzmir memlP.ket hastanesi 

hariciye şefi 
Hastalarını her gün öğle

<len sonra 3 - 6 ya kadar 
lkioci Beyler sokağında ve 
Beyler hamamı karşısındaki 
43 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) ·-------·· Zayi 
339 Ders senesinde Samsun 

Sultanisinin yedinci sınıfını ik
mal ederek almış olduğum tas
diknamemi kaybettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

IBRAHIM SAHiR 

-----~~83 ( 1232 ) 

Zayi 
iskan dairesinin verdiği 12-

12-933 tarih ve 2608/4529 No. 
lu tasarruf vesikamı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Alsancak Hacıbekir 
sokak No. ıs 

Fatma 
1671 (1233) 

, 

böbrekleri ve kalbi yormaz ~ldtkla11 beş dakıka r;o!!!a 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GBIPl:N 
Emlak ve Eytam Bankasından 

RADYOLİN diş macunları- Esas No. Yeri No.sı 
nın en fennisidir. Dişleri ' Taksitle 

Nevi Depozitosu 
T.L. 

inci gibi yapar, diş etle- eski yeni 
rini muhafaza eder. 1 ~YUIXiZ7.Z7./.7.:ZZ77.zz,,y,~..,..~--QZZ"'"'""" 242 Karşıyaka AlaybeyM.Celil bey S.76.76/1 82-84 ev 240 

Mİno) yara, yanık, çıban 1330 Bayraklı Kanarya sokak 4 4 c!v 40 
ekzama, saç ara- p2s Karşıyaka Donanmacı M. Muradiye S 23 ev 1100 

sıoda kabuklar için bire bir ı 349 Ha-.an hoca M.Kızlarağası hanı içinde 25-52 oda 75 
deri merhemidir. 350 Hasan hoca M.Kızlarağası hanı içinde 12-25 oda 40 

fZT.LZ7~LZZ7J/7JL7.Z/J.7.ZZ:, 353 Hasan hoca mah. Osmaniye caddesi 29 taj mağaza 125 

Pastı•) for Boğaz ağ· 355 Karşıyaka Alaybey M.Hengağ sokak 36 11 ev 700 
rıları ve 404 K M arataş abmut Hayatı sokak 4 4 ev 160 

nezle öksürükleri İ\:in ağızda S8:l Üçüncü karataş lslabane arkasl 8 No. ev 160 
eritilerek yutulur pastillerdir. 1653 Üçüncü karataş Asansör sokak 19-2 taj arsa 15 

Bunları siz de evinizde bu- 658 Bornova Yaka M. ikinci Yaka S. 50 50 ev 60 
lundurunuz. Cu. Sa. Ça. 1660 Bu c· J 12 8 10 300 

---------mİllllllli rnova ıvan yo u - •• lmlr sicili ticaret me- 731 Birinci karataş Mansuri zade yokuşu 43 7 taj 1 ev 200 
murluğıundan: 785 Karataş irfan sokak 26-1 26 taj 30 ev 80 

970 Karataş Postacı Ali ef. sokak 39 39 ev 80 
[Viktor Benmayor] ticaret 

unvanile lzmirde Dellalbaşı so- 872 Birinci Karataş Icadiye sokak 15 taj 17 ev 220 
kag~ ında 10 numarada kömür hisseli 56-35 
şişe ve saire ticaretini yapan 
Viktor Benmayor'un işbu tica
ret unvanı ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 1662 
numarasına kayd ve tescil 
edildiği ilan olunnr. 

lzmir Sicili Ticaret resmi 
Mührü ve F. T enik 

(1228) 

Pazarlıkla 
860 Mersinli Burnova caddesi 14 kahvehane 81 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakın hizalarında işaret 
edildiği veçbile bedelleri peşin veya taksitle ödenmek üzere 
25-6-936 perşembe günü saat onda ihale edilmek kaydile açık 
artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozitoları veznemize yatı-
~~rak artırmaya giı·meleri ve yanlarmda iiçer fotoğraf getirmeleri 
ılan olunur. 9-16 '559 (1071) 

Bu sizin kendi kabahatınızdır, zıra dlşlerinızı 

ihmal etdiniz. bunlara iyi bakmadınız, halbuki 

bundan daha kolay bir şey yoktur,· zıra bu 

ihtıyacı temin edecek bir PERLODENT en 

iy• diş macunu vardır. 

-·-A'f-c.t ~ ~~·f'ccbUuf• ~ ~""""'-- ~~ 'W•\ 
'laa or~ ve ~4.w oGı.t- iALj~ .l."""4tt ....;1._..wr. .\ 
. . 

!PERLODENT 
~

. :( ~, ~ -~.".: ... 
~ .... :....r-·· . J --~-'-*·•:,...•· . ' .. , 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aym zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanıoız. Her yerde satılmaktadır. Yaloız loptan sa
tışlar için lzmirde Salibağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

ŞiFA. 
Eczanesi 

enni gözlüK 
Sıhhi korse 

Barometre, dereceler, Lastik 

eşya, Tuvalet çeşitleri 

Ender bulunan ilaç çeşitleri 
Her yerden daima taze ve 

ucuzdur 

S. Ferit 
~CZAC BAŞ 

ŞiFA 
ECZANESi 

Hüt; iimet sırası 

BALÇOVADA 
Ağamemn.un Ilıcaları açıldı 

Sağlık ve sağlamlığını gençlik ve dinçliğini korumak isti· 
yenler her halde tabiatın bu güzel kaynağına koşmalıdırlar. 

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

8-10 (1051) 
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Dr. Göbels ve Hess dün birer söylev verdiler 

• • 
ÇI şıyor 

"Nasyonal So aı·zm ir ihrac t mataı de 
Bilikis dahili istimale mahs s .ur.,, 

i dir. 
.. 

1 •• 

Berlin, 15 ( O.R ) - Alman 
cevabı hila Lokarno devletleri 
merkezlerinde beklenirken, iki 
gözde Alman bakanı çok mü
him birer nutuk söylemişlerdir. 

Propaganda bakanı Göbels 
harici siyasetten istihzalı bir 
Jisanla bahsetmiş ve Ren böl
gesının Almanya tarafından 

tekrar askeri bir hale ifrağmın ' 
haklı olduğunu göstermeğe ça
lışmıştır. 

Göbels bu nutkunu Hanovr
Brunsvik bölgelerindeki 100bin 
nasyonal sosyalist önünde Vi
derşayn şehrinde vermiş ve ha
rici siyasete temasla demiştir ki: 

- Habeş meselesi nihayet 
kapandı, zira Milletler cemiye
ti buna azimle müdahale et
mişti! Fakat, düşman hava 
bombardıman filoları birden Al
manya üzerinde gözükmüş ol
salardı. acaba Milletler cemi
yeti ne yap11caktı? En müsait 
prtlar dahilinde, sulhpervera
ne bir kar.ar suretile iktifa ede
cekti. Fakat milletlerin mukad
derab klğıt üzerinde kararlar
larla h;.lledilemez. 

Şimdi} e kadar bir harbın 
müsbet siyasi neticeleri, harbın 
haricinde kalanların nutuklarile 

hiç bir zaman ça1ışhrılmış de
ğildir. Bunun içindir ki biz Al
man şehirleri üzerinde ancak 
Alman bombardıman filolarının 
uçabilmesini isteriz. Milletler 
cemiyetinin istikbalde bir sulh 
istilıkamı olması mümkündür. 

MiLLETLERiN 
MUKADDERA Ti 

Fakat millatlerin mukadde
ratı bu esas üzerinde kuru
lamaz. Bunun içindir ld iki te
minat fikrimizce bir teminattan 
daha kuvvetli olduğu için or
dumuzu yeniden teşkil ettik ve 
ğarp hudutlarımızı korumak 
için Ren bö!gesini yeniden as
keri hale soktuk. Almanya 
gibi, iç siyaset sah:ısmda ken
dini diriltmek için yeni bir şe
kil bulan bir millet, en zengin 
ve en kalabalık bir eyaletin 
müdafaasız ve hücumlara açık 
vaziyette kalmasını kabul 
edemezdi. 

FÜHRERIN iŞLERi 
Führerin önünde o kadar 

mua:ızam bir iş vardır ki o 
komşuların duygularına hiç 
dokunmak istemez. Biz nasyo-
nal sosyalizmi dünyanın başka 
taraflarma yaymak istemeyiz. 
N asyonal sosyalizm bir ihracat 

mataı değildir. Bil'akis dahili 
istimale mahsus bir şeydir. 

Almanya zafer çiçekleri ka-

Oeçen ha/la Kiye/ manevralarında llüler 

1 

zanmak ta istemez. Ordumuz 
son harpte kafi derecede cesa
ret gösterdiği için hiç bir ser-

güzeşte ihtiyacımız yoktur. 
Taraftarlarımızın sayısını artıra
cak bir siyaset yapmıyoruz, 

zira kafi derecede taraftarımız 
vardır. Almanya sulh ister, 
çünkü sulha ihtiyacı vardır. 

29 Martta Alman milleti Füh
rere bağlılığını emsalsiz bir 
birlikle ispat etmiştir. Führe
rin sulh tekliflerine dünyanın 
cevabı madde ve fıkralardan 
ibaret kalmışt.r. 

SULH FiKRi 
Her şeye rağmen nibeyet 

dünyayı sulh fikrimize çevire 
bileceğimizi umuyoraz. zita 
dünya da sulha muhtaçbr. 

Diğer taraftan devlet bakam 
ve Hitlerin daimi mümessili 
Hess de Breslavda 40 bin es
mer gömlekliyi teftiş ettikten 
sonra bir nutuk vermiş ve de
miştir ki: 

- " Biz yaşıyan, asil, ve 
asırlarca tesir yapmağa muk-
tedir bir nazariyeyi temsil etti
ğimize eminiz. Kimsenin bizim 

· işimize karışmasını tasavvure
demeyiz. Bizim istediğimiz şudur 
ki kendi işlerimizi kendimizin 
halletmekJiğimizdir ve milleti-
mizin kendi yolunu takipte ser
best bırakılmasıdır. Hitlerin 
idare ve kararı altında Alman 
milJeti memleketin sulhunu ve 
nasyonel sosyalist imanını mü
dafaa için kafi derecede kuv-
vetlidir. 

~··························································· .... ···········································································································································································································~ 
Zecri te.dbirlerin kalkması muhtemel 
Alnıanya Fransanııı barış tekliflerine mukabil lngilterenin 
sulh teşkilatlanması hakkında yeni bir teklif yapmasını istedi 
-Baş toıa/ı ı ncı saı•Jada-

ya sefiriyle Furayn Ofis ara
sındaki görüşmeler bunun 
işaretleridir. Bu şartlar için
de Italyan umumi efkan 
şimdi vaz'yeti evvelki kadar 
bedbin bir şekilde görmüyor. 
Bütün dikkatler yakında Ce
nevrede toplanacak konseydo 
lngiltere ile birlikte harekete 
mecbur kalacağı tahmin l!dilen 
Fransız diplomasisinin faaliyeti 
üzerine çevrilmiştir. Roma va
ziyetin güçlüklerini gözünden 
kaçırmamak tadır. 

Tahmin edildiğine göre zecri 
tedl>irler lağvedilmekle beraber 
Habeşistanın ltalyao impara
torluğuna ilhakının tasdiki mes
elesi muaJlakta bırakılacaktır. 

zannedildiğioe göre bu mesele· 
nin halli de hadiselerin iJeride 
alacağı cereyane yani Avrupa 
devletleri ile ltalya arasında 
tedricen normal münasebetlerin 
iadesine tabi bulunacaktır.,, 

Londra, 15 (Ö.R) - lngiliz 
matbuatının mühim bir kısmı 
lngilterenin zecri tedbirlerin 
ilgası meselesinde vaziyetinin 
ne olacağını araştırmakla meş
guldür. 

J,fohafazakar (Morning Post) 
zecri tedbir Jerin ilgası ve Mil
Jetler Cemiyetinin ıslahı hak
kındaki kararın çarşamba günü 
toplanacak kabine meclisinde 
alınacağını yazarak şun!arı 
iJAve ediyor: 

, .. Verilecek karar şüpheli de
ğildir. Öğrenilmesi Jazımgelen 
bir ıu nokta kalıyor ki bu 
karardan sonra Eden dış işleri 

bakanı olarak mevkiini muba- ı 
faza edecek midir?" 

Roma, 15 (Ô.R) - Baron 
AJoizi siyasi vazifeler ve fev- f 
kaJade memuriyetler için dış 
bakanlığının emrinde tutulmak
tadır. Bundan anlaşıldığına 
göre Italyayı Cenevrede tem-
sile devam edecektir. 

Diğer cihetten eski hariciye 
müsteşarı Süviç Vaşington se
firliğine tayin edilecektir. Fa
şist partisi milli direktuvarı 
Habeşistanda gönüllü olarak 
hizmet görmüş olan ltalyan· 
ların partiye kaytlarını istiye· 
bilecelderine karar vermiştir. 

Londra, 15 (Ö.R - Gazete
ler kabinenin Çarşamba içtima
ında zecri tedbirler hakkında 
ya Sir Neville Cbanberlain ta-
rafından açıkça reddedilen 
zecri tedbirler ve kollektif 
emniyet sistemini brakmağa 
veya Cenevre siyasetinde 
ısrara karar verileceğini ya
ziyor!ar. B. Edenin bu sabah 
Baldvinle görüşmesi buna ait
tir. Kanaat şudur ki hükumet 
vaziyeti tasrih edecek ve 1900 
klübünde maliye bakanı tarafın· 
dan zecri tedbirler aleyhinde 
söylenilen !ilözlere iştirak edip 
etmediğini bildirecektir. Diğer 
cihette" muhalefet partileri dış 
siyaset hakkmda geniş bir 
münakaşa açı!masmı istemek
tedirJer. 

Londra 15 (Ö.R) - Karc!if 
sulh konferansında Makdonald 
şu sözleri de söylemiştir: 

"Sulh yavaş yavaş yeniden 
tanzim edilmelidir. Dünya Stahk 
vaziyette değildir son harp galip
leri ne isterlerse zanetsinler. Mil-
letier cem'yeti bir tecrübedir. 
Kimse bunun hemen mllkemmel 

bir netice vereceğini tahayyül 
edemezdi. Milletler cemiyetinin 
bırakılması bir delilik hareketi 
olur. 

Paris, 15 (Ö.R) - Ingilte
rede mühim şahsiyetlerin açık 
beyanah ile zecri tedbirler me
selesinde kendini gösteren fikir 
değişikliği Fransız gazeteler:n
ce alaka ile takip edilmek
tedir: 

"lnformation,, lngiliz umumi 
efkarının yeni temayüHerinin 
zecri tedbirlere gittikçe daha 
ziyade muarız olduğunu kay
dettikten sonra soruyor: 

- Acaba Furaynofisin başın
dakı şahıs yeniden değiştiril
miyecek mi ? Sıkı bir zecri 
tedbirci telakki edilen Eden, 
kafi derecede zecri tedbirci 
olmamak ittibamile kabineden 
çıkanlmış o)an sir Samuel Ho
are •in akibetine uğramıyacak 
mı ? 

Gazete bu suale menfi cevab 
vermektedir: Eden IngiJiz umu
mi efkarının tahavvülüne göre 
harekete mütemayil bulunmak
tadır ve Baldvin istifa etme
dikçe onun çekilmesi hatıra 
gelemez. 

"Debatsn da lngiliz gazete
lerinin zecri tedbirlerin ilgası 
için lngilterenin kat'i bir ha
rekette bulunmasını istedikle
rini kaydederek, Edenin şim
diye kadar zecri tedbirler 
hakkında takındığı tavur ve 
hareketin kabine tarafından 
yeniden alınacak vaziyetle te
lifi mümkün olub o)mıyacağıoı 
soruyor ve "Daily Mail,, in 
fikrine iştirak ediyor: Şim
d;ye kadar zecri tedbirci 
olarak tanınmış olan Eden, 
zecri tedbirler kaldılırsa, kabi
neden ,ekilmeğe mecbur ola-

Filistinde hadiseler durmadı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir çok yerlerde suikastler tertip 
edildi, köprüler uçuruldu 

lngiliz kuvvetlerine karşı bomba ile suikast yapanlar 
idam cezasına çarptırılacaklardır 

Kudüs 15 (Ö.R) - Tethiş J ... 

hareketlerine iştirak edenlerin j;;~--
ölüm cezasına çarptırılacağı . ~~-'~' ,,,.,;,~,·, 
hakkında dün fevkalade komi- 'Qtll-... 
ser sir Arthur Stanbop tarafın

dan neşredilen tehditkar teb .. 
Jiğe rağmen Filistinde süikast
ler devam ediyor. Iraktan gelen 
bo:u hattına müvazi telgraf 
hattı Erden ovası mıntakasında 
kesilmiştir. Gaze tayyare karar
gahı yanında bir bomba patla
mışhr. Vahim hiç bir basar 
olmamıştır. Diğer yerlerde infi
laklar demiryolunu ve bir köp
rüyü hasara uğratmışlardır. Bir 
çok suikastler ve taşlama hi- lfayfadaki hOdiselerden bit intiba 
diseleri kaydediliyor. 10 kişi Bölge komiserine bir harb kolonilerine karşı da mütead· 
tevkif edilmiştir. suçu işleyenlerin mallarını mü- did tecavüzler yapılmış olduğu 

Londra, 15 (A.A) - Filistin aadere için salahiyet verilmiştir. bildirilmektedir. Ancak her 
başkumandanı ve fevkalade Kudüs 15 ( A.A ) - Yahu- tarafta mütecavizler mahalli 
komiseri Sir Artur Stanhop di gazeteleri yeni ceza kanu- müdafaa kuvvetleri tarafından 
asilere karşı yeni tedbirler ka- nunun derpiş etmekte olduğu püskürtü]müşlerdir. 
rar altına almıştır. şiddetli tedbirleri büyük bir Yafa liman idaresi sandalcı· 

lngiliz kuvvetlerine karşı lan tekrar işe başlamadıklarl 
b ·ı h memnuniyetlt: karşılamaktadır. 

bom a ve 51 i ateşi ile sui- takdirde ellerindeki ruhsati-b ı k Bununla beraber arap çeteleri 
kastta u unma ölüm veya yeleri istirdad edeceğini beyan 
h · ezas 'b ı k demiryolJarına tecavüz etmek-apıs c ını mucı o aca tır. ile tehdid etmiştir. 
Şimendüfer ve telgraf hatları- ten geri kalmamaktadırlar. Şimdiki halde tahliye ame· 
na karşı tecavüz de ayni ce- Son 24 saat zarfında münfe· )iyeleri T elavivde yapılmak-
zayı muciptir. rit vaziyette bulunan yahudi tadır. 

...................................................................................................................................... 
caktır. harb sanayiinin millileştirilmesi, ten sonra bu sırada lngilterede 

" Paris . Midi ,, de lngiliz fransa bankası idaresinin değiş- de bir sosyalist hükumetin işba-
muba)efet ış partisi lideri At- tirilmesi 40 saatlık iş haftası şında bulunmamasına teessüf 
tellee bir makale yazarak Fran- mektep 'çağının uzatılması gibi ediyor. Zira o vakıt beynelmi-
sız başbak~~~n~n Ingiltereye kanunlar meclise verişindeki lel sahade iki hükumetin iş 
yol. göıterdı!flnı yaziyor ve azim ve ıilr'atın lngiltere için birliŞ:i tam manasiyle kurulmut 
yeuı hükümetin seıval reforma. bir misal olabileceğini kaydettik olabilecekti. · 


