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J İmtiyaz. sahibi : ŞEVKET BİLGiN : 
Başmuharrir ve umumi neşriyat mlldürü: ı 

HAKKI OCAKOGLU 
A.EIC>:N"E: ŞE:~İ'I'İ 

D~e_v_a_m__ müddeti 'Türkiye içi~ 'Hariç için 
_ S~nelik_" _. _ .. : . , __ 1.100 2.500 
Altı tı~lık . . . . . 700 1300 

1 TEl:EFON : 2&97 

• Bugün 
Altıncı sahifede 

Son spor haberlerini ve 
spor temaslarını bulacaksınız 

1 

.. --- (,mnlmriyetin Ve Oıonlıııriyet Eseriııi_n Bekçisi,_ Sabahları Çıkar Siyası Gazetedir Yeni A111r matbaasında basılmıştır. 

•• iler u 
Gece vakfı parti umumi idare heyetinin yapbğı 

toplantıda bazı mühim kararlar alındı 
Alınan kararlar bir 
tebliğle neşredilecek .• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lngiltere hükumeti ltalyanın Boğazlar konferansına iştirak etmesini 
istiyor. Konferansta bir Akdeniz ademi tecavüz paktı meselesi de 
görüşülecek .. Konferans, lsviçre dış bakanının bir söylevile açılacak .• 

Yalnız zevk ve 
eğlence bakımından 
nıütalea edilemez 
Y Neşrolunan istatistikler, rad-
o nıakin 1 . . d" h tar f e erının unyanıo er 

a •nd h kild an ayrete şayan bir şe· 
lurıd e _taanınıüm eylemekte bu
k ugurıu gözlerimizin önüne 

oyuyor. Yine bu rakamlar 
arasında Türkiyenin bu hususta 
ç~k- geri kaldığıoı teessürle 
goruyoruz. Bunun sebebini 
ar~tırmağa lüı.um yoktur. 

1 nkara ve lstanbul istasyon-
arının .f h gayet ı.ayı bulunuşu 
_al.kımızın radyoya olan ill{i-

aını k k ırma ta bu medeni ve 
serj y . ayını vasıtasını yurdumuz 
ıçı~ körletmektedir. 

nkılab yapmış Rusya, Al
~anya, Italya gibi memleket
ere bakıoız. En kuvvetli istas
~~nlar sabahtan akşama ve 
. Şamdan sabaha kadar günün 

Y•rmi d" t . d -d" or saatıo e mutema· 
ıyen çalışmaktadırlar. 
G- -lı b unun muayyen saatlerinde 

d~ erler verirler, halkı eğlen-
ıren ze . "k" 1 ngın musı ı program-

krı vardır. Bunların arasında 
la~ndi görüşlerine göre inkı-

larını ve inkıliblarınıo mu
llaffakıyetlerini içe ve dışa ya
r~n k~nferanslara, muhte'if şe
ııı dekı neşriyata büyük bir 

e;;ki aynlmışbr. 
iilk em.en hemen radyo, batı 
r elennde bir evin zaruri ih
ç1.~kçları arasıoa girmiştir. Kü
e~ı: . büyük radyosu olmıyan 
d rın adedi sayılabilecek ka
ar d l llZ ır. Buna rağmen ı.aman 
3nıan k li so ak başlarına konan 

• 
0
kParlörler halkın alakasını 

'' er 
oı!~dyo, medeni bir ihtiyaç 
Ilı gu kadar propaganda bakı
ba1111. dan en kuvvetli bir silah 

ltıd d" }'u e ır. Okuyanı bol, oku-
hi p Yazma bilmiyenler ya 
ke~ Yok veya pek az olan ili· 
li erde radyoya bu değer veri
~se bizim bu husustaki alika-

llırı b" k ~arur . ır aç misli fazla olması 
etı vardır ç- . 

llıa ~~kü halkımızın okuma yaz
tiy ılenleri pek azdır. Ekse
~ll~t b~ nimetten mahrumdur. 

telıf sebeplerin tesiri al
~ Sonu 2 uw snlıı/ene -
E\~ı C>~akojl;1u. 

Yetmiş 
Milyon Arap 

Filistin de 
Yahudi muhacei'etine mey 
dan vermemek azmında 

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

Istanbul Emniyet Direktörlüğü, 
haberi olmadığını 

lstanbul, 16 (Yei Asır mu· 
habirinden - Telefonla) - Pa
riste çıkan Paris • Soir gazetesi 
bugünkü nüshasında şüpheli bir 
haberi sütunlarına geçirmiştir. 

Bu gazetenin iddiasına göre 
geçenlerde (Ben bir casusum) 
adiyle bir eser yazan LIDA 
OZV ART isminde bir kadın 
Türkiyeden geçerken zabıtaca 
tevkif edilmiş .. 

böyle bir 
bildirdi 

tevkiften 

sen Paris - Soir gazetesi de 
bu hususta lstanbuldan tele
fonla malumat istedi. Zabıta 
böyle bir tevkiften haberi ol
madığını beyan etmiştir. 

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

Ber!inde 
Müstemleke blrllöl 

kuruldu 
Berlin, 16 (A.A) - Berlinde 

bir imparatorluk müstemleke 
Böyle bir kadının bundan birliği vücuda getirilmiştir. Bu 

bir müddet önce Malatyadan birlik Nasyonal Sosyalist par· 
geçerek Musula gittiğini de tisinin feıhini ilin etmiş oldu-
ayni gazete ilave etmektedir. ğu Alman müstemlekAt cemi-

davamızın iyi bir neticeye bağ
lanacağı ümidini taşıyorum.,, 
Demiştir. 

Dr. Aras Montrö konferan-

SULH 
Bizim siyasetimi
zin anahtarıdır 

Hakiki bir casus olduğu kuv- yeti yerine kaim olacakhr. Bu ~ • 
vetle söylenen bu kadının mem· birlik general Von Eppin ida- Dr. Şııs11ig 
leketimizden zabıtanın müraka- resindedir. Birliğe §İmdiye ka- Paris, 16 ( A.A ) - Matin 

b · it d · bt dar müstemlekeler lehinde ça· gazetesinin Viyana muhabiri Fransız· Yemm mııalıedesini imzauyan esı a ın a geçmesı mu e-
Yenıen Haricive Nazırı !(adı Ragıp meldir.Keyfiyeti emniyet direk- hşan bütün tetkilAtlar gire- B. Şuşningle mülakat yapmış-
-Yazısı 3 ncU sa~fada- törlüğünden tahkik ettim. Esa· Uda Ozvart cektir. - Sonu 4 üncü sahifede -

..........••............ ····················~················································································································································································· 

Fransada grev bitti 

Fransız işçilerini refaha 
kavuşturacak kanunlar 

Leorı Blum kabınesi 

Paris, 16 (Ô.R) - Fransada hali devam ediyor. Sen nehri 
grev tamamiyle bitmek üzere· kıyıları tenhadır, zira Dok 
dir. Yalnız büyük mağazalarda ameleleri protesto grevine de-
ve sig.:ırta kumanyalarında ~rev - StJnu d6rdllncü salıiJede -

ISTANBUL HAPiSHANE
SiNDE CINA YET OLDU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir katil 
Biçakla 
Arkadaşı ~ı\.hmedi 

yaraJıyarak öldürdü 
Maktul otuz dört seneye 

mahkQm edllmı,tı 

lstanbul, 16 (Yeni Asır) -
Gece vaktı Üsküdar hapisha
nesinde müthiş bir cinayet 
olmuştur. Otuz dört yıl hapse 
mahküm edilmiş olan Feriköylü 
lbrahim 28 yıl hapse mabküm 
Kara Ahmetle münakaşa etmiş; 
bıı münakaşa bir dövüşe mün· 
cer olmuştur. 
Dövüş esnasında araya gi

renler hadiseyi yatıştırmak is· 
tenıişlerse de muvaffak ola
mamışlardır. Neticede lbrahim 
Ahrnedi, ceketi arasında giz· 
!ediği biçakla ağır surette ya· 

- Sonu 4 üncü sahiJede -

K. Antant ve B. Antantı 

Bükreş'te bir askeri 
ittifak mı hazırlanmış? 

Biikreş seremonilerinde l(üçiik iti/Of devlet reis ten 

Paris, 16 (Ö.R) - Bükreşte Küçük itilaf ve Balkan antantı 
toplanan ve mühim kararlar arasında bir irtibat vasıta.lığını 
alarak dağılan küçük itilaf yapan Romanya dış siyasa 
devlet şefleri konferansı hak- adamları alakalı devletler arıı-
kında bura siyasi mahfellerinde sında bir askeri ittifak hazır-
bazı haberler dolaşmaktadır. - Sonıı 4 iitıcü salıiJefie --



Sanlle 2 

Radyolar 
-·-

Yalnız zevk ve 
eğlence bakımından 
mütalea edilemez 
-Baş faıa/ı 1 na saı;Jada

bnda gazete ve kitab fiyatlan 
pahalıdır. Okuma ya.zma bilen
lerin yarısından fulasında ki
tap ye guete okumak itiyadı 
yoktur. Binaenaleyh bizim gibi 
dünyayı hayretler içinde bıra
kao,bab ülkelerinin havsa'asına 
ıığamıyan biyük inkılaplara 
sahne olmuş bir memJektte 

radyo devrim için en lazım bir 
propaganda vasıtasıdır. Filha
kika Türk milletinin yaradılışın
da mevcut olan asil ruh, bir çok 
yeniliklerin kolaylıkla kuvvet 
bulmasına imkan vermiştir. 

Lakin bu durum bizi devri· 
min büyük manasını halkımıza 
anlatmak, onu kafalara yer
leştirmek ihtiyacından vareste 
tutamaz. Güzel bir esere, ruhi 
asaletle sevgi beslemek baş
kadır. O güzel eserin mana ve 
mefhumunu anlayarak ona inanla 
bağlı kalmak yine başkadır. 

inkılapçılar büyük eserlerinin 
tekamülünü ebediliğini temin için 
durmadan dinlenmeden çalış

mak ve inkılabı küçük büyük 
bütün balkın varlığına katmak, 
onu bir iman halinde halkın 

mah yapmak mecburiyetindedir. 

itiraf eyliyelimki bizim bu 
cephemiz çok cıhı.dır. Gerçi 
mesleğin içinde bulunmak iti
barile övünmek için söylemi· 
yorum. Gumuriyet basım zayif 
omuzlarına yüklenen nzifeyi 
fazlasile yerine g-etiriyor. Bazı 
Halkevlerinde küçük kımılda
malara rastlanıyor.Amma bizce 
bu kafi değildir. Eğer büyük 
ve kuvvetli bir radyo istasyo
numuz bulunsa, •e bütün köy
lere birer radyo makinesi konsa 
tahmin edilebilir ki bo ödev 
daha kolayhlda daha kuvvetle 
yerine getirilebilir. Bugün An
kara ve lstanbuJ istasyonJa:ını 

en kuvvetli makinelerle dinle
mek imkanlarından uzak yaşı
yoruz. Bu noksanın tamamlan· 
ması için sarfedilecek para, 
büyük ülküye yaklaşmak için 
elde olunacak neticeler karşı
sında çok küçük kalır. 

Fakat neden yapılmıyor, ne
den bu noksanımız görülmüyor 1 
Buna bir türlü akıl erdiremiyo-
ruz. 
~a.kk'I C>cak.og1u 

VekAletln bir suall 
Maarif vekaletinden şehrimiz

deki alakadariara gelen bir 
telgrafta bu sene ilk mektep
lerden mezun olan talebenin 
miktarı sorulmuştur. Alakadar
lar henüz mekteplerden netice· 
lcri almamış olduklanndan bu 
malumatın toplanmasmı bekle
mektedirler. Netice alınınca 
vekalete bildirilecektir. 

tt•••••••· 
Bıçak taşımak yasak 
Tepedkte Kağıthane cadde

sinde Mustafada bir bıçak bu
lunmuş ve musadere edilmiştir. 

'tENı AalR 

ŞEHİR HABERLERİ 

Iktisad vekiletinin ihtarı 1 
Dünya rekoltelerinin vaziyeti üzüm
lerimize çok müsaid bulunmaktadır 

Ucuz alivre satanlar zarar tehlükesi altındadırlar 
iktisat Vekaleti, alivre üzüm dir. Geçen seneki rekolte 48 de tesiri h emen hemen yok gi-

aabşlannın devam etmesi mü- bin ton idi. Evelki seneki re- bidir. Çünkü Ameı-ika dış mem· 
nasebetiJe şehrimizdeki alaka- kolte ise 53 bin tondu. Avus· JeketlerJe ticaretini anfaşmalar 

Valinin 
başkanlığında 
Dün toplantı yapıldı 

Üzüm mıntakasnıda yeni yıl 
rekoltesi etrafında tetkikler 
yapan heyetler dün ilbay Fazlı 
Gül~çin riyasetinde bir top
lantı yapmışlar ve geç vakite 
kadar müı.akerede bulunmuş

lardır. Bu içtimada iktisat Ve
kaletine gönderilecek raporun 
esasları görüşülmüştür. 

Teiefon 
darların bazı noktalar üzerine turalya üzümleri rekoltesinin az dışında ve peşin para ile yap-
ehemmiyetle nazan dikkatlerini olmasından memleketimiz üzüm· maktadır. Yeni makinelerin 
celbetmiştir: lerinin lngiltereye mühim mik· Hükümetimizfe Almanya ve gelmesi beklenmektedir 

1 - Bu seneki üzüm rekol- tarda ihracı mümkün olacakbr. lngiltere arasında imza edilmiş Ankara ve Istanbul ile Izmir 
tesi son zamanda bazı mınta- ç k l ki · 1 1 · · ün ü lngiltere, ihtiyacı olan ° an ermg an aşma arının 1>'1 arasında otomatik telefonla 
kalarda az olmakla beraber t• 1 • 1 k üzümleri daima Avusturalyadan ne ıce erı 0 ara geçen sene daha çok mükaleme temini 
görülen hastalıklar yüzünden Almanyaya 23 bin ton üzüm temin etmektedir. Avusturalya maksadile Avrupaya sipariş 
geçen seneki rekoltesinden nok- rekoltesi az olunca memleketi- ihraç ettiğimiz halde bu miktar edilen koranportor makinesinin 
sandır. Geçen seneki rekolte 80 bu.sene kırk bin tonu bul· miz üzümlerini almaktadır. bir iki ay içinde getirilip ku-
bin ton idi. Busene şimdiden muştur. Bu seneki üzüm rekoltesin- rulacağı haber alınmıştır. 
bu mıktarın yetmiş beş yetmiş 5 - Şimal memleketlerinde lstanbul ve Ankara merkez-
ltı b. t l h den Avusturalyadan lngı

0

ltereye a ın on o acağı ta min ilzüm stoklan çok azalmıştır. k ı b k k · · b. t ü .. - )erinde onmuş o an u ma i-
edilmektedir. Mahsulün yetiş- anca yırmı ın on zum gon- Bu da bu sene üzüm mahsu· d 

· d h · derilmesi mümkün olacakbr. ne ile ayni hat üzerin e bir-
mesıne a a epı zaman vardır. !ünün iyı· mahreder bulmasında 

H l A 1 T den beş kişinin mükalemesi 
Bu itibarla rekoltenin ne vazi- ersene aza an vustura ya amil olacakbr. .. .. k it · in ·ı imkanı elde edilmiştir. lzmir 
Yet alacagv ı henüz belli deg" ildir. uzum re 0 esı gı tereye üzüm Bütün bu sebebler oazarı 'h merkezinde de bu makine ku-
Bazı sebebler dolayısile rekol· ı racatımızın artmasını tenine dikkate alınınca ali-e sabşla-

k d E .,. rulduktan sonra burada da bu 
tenin bu mıktardan daha az yarama ta ır. vvelki sene bu rın düşük Hatlarla yapılması lrolayhk elde edilecektir. 
olması ihtimali vardır. yüzden lngiltereye 6 bin ton takdirinde bunu yapacak olan- -

2 - Buseneki Yunanistan üzüm ihraç ettiğimiz halde ge• !arın zarar edecekleri anlaşılır. Bir daktilo 
üzüm rekoltesi pek azdır. çen seneki ihracat 13 bin tonu Zaten Üzüm kurumu da ge- dUşUp yaralandı 
Kışın havalar pek kurak git- bulmuştu. Bu mikdar da bu çen sene tesbit edilmiş olan Çamaltı tuzlasında daktilo 
tiğinden Yunanistanın Sultani· sene artacakbr. asgari üzüm fiyatlarından daha Hakkı kızı 28 yaşlannda Peri· 
ye üzümleri rekoltesi 25 bin 4 - Bu seneki Kalifomiya aşağı fiyatla ilzüm sabfmama- han Kordonda postaneye mek-
ton tahmin edilmektedir. üzümleri rekoltesi 170 • 175 sını temine çalışacaktır. tup vermeğe giderken kendi-

3 - Bu sene Avsturalya bin ton tahmin edilmektedir. Zamanında piyasada bunun liğinden düşmüş ve vücudunun 
üzümleri rekoltesi de azdır ve Kaliforniya üzüm rekoltesinin için tesirli müdahaleler de bu- bazı yerlerinden yaralanarak 
32 bin ton tahmin edilmekte· Türkiye üzfim piyasası üzerin- lunacaktır. hastaneye kaldırılmıştır. 
·······················································································································••&••····················································· 

Gayri tabii bir şekilde 1 Hususi muhasebe yeni 
yükselen pamuk fiatları kadrosunu tamamladı 
Dün yeniden düşmeğe başlamıştır. 

44 kuruştan muamele olmuştur 
----------.-.<•H-..... ~~_...._,,, ________ __ 

Pamuk piyasası son gün· üzerinden muamele gören pa-
lerde çok mühim temevvüçler muklar 44 kuruşa kadar düş-
geçirmiştir. Hayli ı:amandan- müştür. 
beri 40 • 42 kuruş arasında Hafta sonuna kadar piyasa-
istikrar etmiş gibi gorunen nm yine 42 kuruş olması bek-
fiatJer haziran ayı içinde ya- )eniyor. Mamafih yapılan tab-
pılan mühimce ihracat yüzün- minlere göre mevcud stoklar 
den ansızın yükselmeğe baş- 7-8 bin balye raddelerinde 
lamış ve üç gün eveline kadar olub bunun nısfı yerli fabrika-
47 kuruşa çıkmıştı. Bunun sebe- ların ihtiyacına ve nısfı da 
bi yapılan ihracatın na kadar ihracatçıların angajimanlarına 
olduğunun tahmin edilememe-

karşılık tutulmaktadır. Yeni 
sinden borsada uyanan ani seneye geçen yıl rekoltesinden 
heyecandı. Gayri tabii bu yük- pamuk devredilmiyeceğine mu· 
seliş mevkiini muhafaza ede-
medi. Zira bu fiatlerle ne ih- hakkak nazariyle bakılıyor. 
racatçmın ve ne de yerli fab
rikaların mal alabilmelerine 
imkin tasavvur edilmiyordu. 
Üç gündenberi borsa büyük 
bir sükünet içinde geçtikten 
ıonra dün fiatler yeniden ma
kul hadde doğru düşmeğe 
başlamış, Sabahleyin 45 kuruş 

Ofise gelen müracaatlar 
Şehrimiz Türkofisioe Lon

dradan arpa, Hamburgtan haş-

Eski memurlarla maliyeden devro
lunanlar şubelere taksim edildi 
Muhasebei hususiye müdür

lüğü bina, arazi ve yol vergi· 
leri için merkez ve nevahi teş
kilahnı dün tamamlamıştır. Bu 
gün bütün memurlara yeni va
zifeleri tebliğ edilecektir. Yeni 
Muhasebei hususiye teşkilatı 

şu şekli aJmışhr: 
Merkez nevahi tahsil müfet· 

tişliğine Vasfi Demir, katibli
ğine Faik, tahsildarhklarına 
Ali Riza, Mustafa, Bekir Öz· 
bek, Ali Hilmi, Bekir, Kadri, 
Umer, Şaban. 

Nevahi tahakkuk şubesi ta
hakkuk memurluğuna Hikmet, 
katibliklere Yusuf, Fuad, Mu
ammer, Rıdvan, Cavid, Ali 
Işık, Şuayib, Ba~durak şubesi 
tahakkuk memurluğuna Cemal, 
katipliklerine Ahmed ve Fadıl, 
tebliğ memurluğuna Akkaranfil. 

Baıdurak şubesi tahsil me· 
murluğuna Mahmud, katipliği
ne Mustafa Şevket, tebliğ me
murluklarına Abdülvahid ve 

Merkez seyyar tahsildarlığı· 

na Nuri. 
M.ahmudiy~ şubesi tahakkuk 

memurluğuna hafız Mebmed, 
Katipliklere Osman ve Muam· 
mer, tebliğ memurluğuna Ali 
Ahi, 

Tahsil memurluğuna Hamdi 
(Muhasebei hususiyeden) 

Veznedar Şevket (Muhasebi 
hususi yeden) 

Katipliğine Muammer, tebliğ 
memurluklarına Vahide Hüseyin 
Tilkilik şubesi tahakkuk me· 
murluğuna Hasan Çelik, Katip
liklerine Hasan Basri ve lbra
him,tebliğ memurlğuna Ali Galip 
tahsil memurluğuna Tayyar 
(Muhasebei hususiyeden) vez
nedarlığına Baki, katipliğine 
Hakkı, tebliğ memurluklarına 
Ali R iza, Mehmed ve Suphi. 

ELHAMRA 

haş ve kendir tohumu, Berlin· 
den hububat ve haşhaş, Hay
fadan incir, Anversten üzüm 
tüccarlariyle iş yapmak için 
bazı firmalar müracaatta bulun
muşlar ve adresler istemişler

dir. 

Eşrefpaşa şubesi tahakkuk 
memurluğuna Mustafa Kolcu, 
katipliğine Rıfkı ve Ahmed 
Hilmi, tebliğ memurluğuna 
Mustafa ve Hakkı ve Osman, 
tahsil memurluğuna Ismail Hak
kı, vezuedarlığına Hüsnü ka
tipliğine Hüsnfi, tebliğ memur
luklanna Hasan, Abdullah ve 
Arif. 

TELEFON 3573 

Yarın aktamdan itibaren Amerikadan yeni gelen, 
asrımızın en kuvvetli Türk illüzyonist ve manyetizörü 

PROFFSöR 
ZATİ SUNGUR 

Manyatizm, ipnotizm, fakirizm, illüzyonizm üstüne harikü· 
iade beyecanh fenni tecrubeler ve binerler gösterecek bir 
kadını gözleriniz önünde destere ile parçahyacak, bir kadını 
isk.elet haline getirecektir. 

izdihama meydan vermemek için numarall 
biletferlnizl evvelden aldırınız. 

f\kşamları 9 da başlar. Cumartesi ve pazar gündüz S te 
matrne .. 

Fiyatlar: Hasusi 100 Birinci 75 Salon ve 

50 

TAYYARE Sineması 3151 

Bu hafta iki büyük film birden 

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

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

2 - HARP 
Charles Boyer - Anna Bella İnkijinoff tarafmdan temsil 

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

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

uı - 20 - 30 KURU TUR 

Karataı şubesi tahakkuk 
memurluğuna irfan Engin, ki· 
tipliklerine Faik ve Maz
lum, tebliğ memurluğuna 
Ali Riza, tebsil kısmında vez· 
nedarhğa Adem, katipliğe 
Y abya, tebliğ memurluklanna 
Tahsin, Arif ve Hakkı; Alsan
cak şubesi tahakkuk memur· 
luğuna Hamdi, katipliklerine 
Ahmet Şengül, Mehmet Nuri: 
tebliğ memurluğuna Adil, tah
sil memurluğuna Cevat, {muha· 
sebei hnsusiyeden) vezdarlığına 

[ •-K-Ö-ŞE_,M_D_E_N_J 
Masal 

Anadolunun oldukça göre
nekli bir muhitinde, ı.amamnın 
ağasına, geniş tepsiler üstünde 
halis yoğurt, susuz süt taşıyan 
genç bir yoğurtçu uşağı; ağa

nın kız.na her nasılsa gönül 
verir, tutuşur, yoğurt, s6t ver
dikçe arasua gördüğü bu dilber 
kızı; gözleri bulanarak, yüre
ğinden ateşler sızdırarak sey
reder, ve gider, çul çuval 
yatağında hulyaya dalmaya!. 

Böyfe, böyle, zavallı divane, 
işi azıtır, başının üstüne koy· 
duğu bir simidle taşıdığı yo
ğurt, süt kaseleri dolu siniyi 
unutur: 

- Şu sarayın kancığı beni 
sevse! Ben yoğurdu verirken 
elime yapışsa, ben seni seviyo
rum dese! Gel dese! Sen be
nim kocam ol dese! Hım? Olur 
ya! işte ben de gencim. O gel 
deyince ben de A! A! desem ... 
Diye başını geriye atınca yo
lun üstüne, başındaki tepsi 
olduğu gibi yayılır, çanaklar 
km ır, sütler, yoğurtlar, dö
külür. 

Döner, halini anlatır, usta
sınat ustasından da habrlıca 

bir dayak yer ... 
Masalın gerisi lazım değil, 

bundan alınacak duygu kafi ... 
Acaba, bu yoğurtçu uşağı 

gibi gönlündeki hayale, yüre
ğindeki aşka kendini verip, 
olurunu, giderini unutanlara 
ve hayalinin kurbanlan olan
lar aramızda yok mu dersiniz!.. 
ilk önce kendimi göstermeden 
evvel ey okuyut"um!. Sen var
sın! Sen varsın ki: Beklediğin, 
özlediğin, yandığın, tutuştu

ğun, koştuğun, yorulduğun 
bir hayal arkasında, başında; 
şimdiki; yaşayış tepsin müvaze· 
nesini bulmuşken : Şöyle olsa, 
böyle olsa, bunu de görsem, 
bunu da bulsam, onu da sev
sem, şuna da etsem derken, 
kimisine, hayalin : 

- He .. sile başını aşağı 

atar, kimisine de, hayaJin red
nile: 

- A ! A ! Diye başını geri 
çekersin, çekersin amma: 

"Dökülen mey, kınlan şişei 
rendan olsun " 

Diyecek takatın yok ki; bu; 
He ile 1 A ! A ! nın kırdık.lannı 
hoş ve boş göresin.. Sana; an-
cak kırılan varliğının dibine diz 
çöküp ağlamak düşer .• 

TOKDIL 

Buğdayların 
Analiz işi görüşülecek 
Buğday mahsulümüzün ana· 

liz işi için bugün öğleden ev· 
vel borsada bir toplantı yapı· 
lacaktır. Bu toplantıya hubu· 
bat ticaretile meşgul tüccarla· 
rımız davt!t edilmişlerdir. Buğ· 
day alım satımında tatbik edi· 
lecek analiz şekli üzerinde ko
nuşulacak, bazı kararlar alma· 
caktır. 

• ••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
rifat, Katipliğine lsmail Hakkı 
tebliğ memurluklarına Sıtkı, 

Şükrü ve Halil. 
Basmahane şubesi tabak~uk 

memuru Hüseyin Avni, katip
liğine Mehmed Nuri ve Süley ... 
man Sadık, tebliğ memurluğu"' 

na Bahri, tahsil memurluğuna 
Ahmed Acar, veınedarhkJna 
Ömer Behçet, katipliğine Y ... 
şar, tebliğ memurluğuna Mu
tafa ve Rüstem. 

Karşıyaka şubesi tahakkuk 
memurluğuna Şevki,kitip Ömer 

· katip Ödemiş varidat katibi 
Abdurrahman, tebli2 memur· 
Juklarına Ödemiş tebliğ me"' 
murlarından Şevket ve Hakkı, 
tahsil memurluğuna muhasebeİ 
hususiye Karşıyaka şubesindeO 
Şer af ettin, katipliğine h:%et, 
veznedarlığına Mustafa, tebliğ 
memurluklarına Ihsan ve Arif. 



t7 Hazıran teaa -·= 
MÜFTÜYE GONDERllEN 
MEKTUP SAHTE MI? 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Yetmiş 
Milyon Arap 

Filistin de 
Yahudi muhacet-etine mey 
dan vermemek azmında 

Paris 16 ( Ö. R ) - Surye • 
Filistin de!eğasyonu azasından 

Emir Şekip Arslan " Oeuvre ., 
gazetesine gönderdiği bir mek2 

tupta ltalyan!ardan para aldığı 
ve Kudüs baş müftüsüne güya 
ltalyanlar lehinde bir mektup 1 

gönderdiği hakkındaki haberle
rin yalan olduğunu bildirmekte ve 

1 
bu mektubun kendi yazısının ka- ı 
bataslak taklidi suretiyle yahu· 

diler tarafından uydurulduğunu 'ı 
iddia etmekte ve maksadın 
Filisti ndeki hareketi ltalyan 1 
propagandası tarafından tahrik 
edilmiş gibi göstererek itibar· 
dan düşürmek olduğunu kay· 
detmektedir. Mektub muharriri 
diyor ki : 

- "Biz Italyayı müdafaa 
etmiyoruz. Fakat bugün yırtıcı 
devletlere karşı zecri tedbir· 
lerin tatbikini istiyoruz. Ancak 
Yahudi gazeteleridir ki mesele

nin içyüzünü bildikleri halde i 
bilmemezlikten gelmektedirler. 
Bu sahte mektup Filistini Ya· 
hudileştirmek hakkındaki in· 
giliz • Yahudi ,projesine yar· 
dımı olsun diye tasni edil· 
miştir. Fakat Yahudiler ve 
Yahudiciler ne derlerse desin· 
ler, dünyada 70 milyona yakın 
arap mevcud oldukça bu proje 
tahakkuk edemiyecektir. Ya
hudiler Filistinde yerleşmiye 
:e kadar çok çalışırlarsa istik· 

al 0 nisbette tehlükeli ola· 
caktır. Araplar bu işde meşru 
müdafaa vaziyetindedirler." 

iş konferansında 
Cenevre, 16 (Ô.R) - Arsı• 

ulusal iş konferansı reisi kon· 
feran devesini kapatırken 
milletler arası ticaretinde seı
hestiye lüzum olduğunu söyle
miş ve gümrük mamaları aley
hinde bulunmuştur. 
Kırk saatlık iş haftası ko

misyonu 13 reye karşı 20 reyle 
40 saathk iş haftası prensibini 
kabul etmiştir. 

Zati Sungur 
Bu akşam geliyor 

Ankara 16 (Hususi) - Bir 
müddettenberi şehrimizde bu· 
lunmakta olan profesör manya• 
tizör lzmirde Elhamra sinema· 
llnda büyük tecrübelerini tek· 
rarlamak üzere hareket eyle· 
miştir. 

Son 
' 

Vekiller ---
Heyeti toplandı 

Ankara 15 (A.A)- icra ve· 
killeri heyeti bugün Başvekil 
ismet lnönünün reisliği altında 
toplanarak muhtelif işler üze
rinde görüşmelerde bulunmuş 

ve bu işlere aid kararlar ver· 
miştir. 

Tiftik sürümü için 
Ankara, 16 \ A.A) - Tür· 

kiye Tiftik cemiyeti memle· 
kette tiftiğin sürümünii ve tif
tik mensucatı sanayiini teşvik 
için çok zarif bir tarzda do
kuttuğu Ankara sofunu piya· 
saya çıkarmıştır. Ve maliyet 
fiatları üzerinden satıya boş· 
lamıştır. Bu kumaşlar arasında 
yazlık erkek elbiseleri, kadın 

tayyorları, oda döşemeleri, 
perdeler vardır. 

Atatürk 
Çin elçisini kabul 

ettiler 
ANKARA 15 ( A • A ) -

Cumhur rei•i Atatürk dün Çan· 
kaya köşkünde Çin elçisi ge

neral Hoyov Tsuyu sureti hu
susiyede kabul buyurmuşlardır. 

General Hoyov Tsu bu ka· 
bul esnasında Çin hükümeti 
başbakanı ve Çin orduları baş· 
kumandanı Mareşal Kienkey 
Senin Atatürke gönderdiği im· 
zalı bir fotoğrafını ve elçinin 
Çinde ipek üzerinde yaptırmış 
olduğu Atatürkün bir resmini 
takdim etmiştir. 

Şili 
Akvam cemiye
tinden çekilecek 

Londra, 16 (A.A) - Lon· 
dradaki Şili mahafili Milletler 
cemiyeti konseyinin Cenevre 
andlaşmasını tadil etmek zaru· 
retinde bulunduğunu iddia et· 
mektedir. Şayet bu yapılmıya· 
cak olursa Şilinin cemiyetten 
çekilmek ml'cburiyetinde kala· 
cağını söylüyorlar. 

Avusturyada 
Viyana, 16 ( A.A ) - Bilu

mum Heimvehrenler vatani 
cepheye katılmağa karar ver· 
mişlerdir. 

ispanyada 
Madrid, 16 (A.A) - Madrid-

1 de greve iştirak eden işçilerin 

1 
sayısı halen 120,000 den faz. 
la dır. ,1 .................. 1111!1 ... , ..................... , 

SAFI AŞK 
- 31 - Türkçeye çeviren : R. B 

Önünde dimdik duruyor, 
göğsü ileri fırlamış, ensesi açık 
gözlerinde cür'et ve eglence 
Parıltılarile kurbanına bakı· 
Yordu. 

- Haydi, zavallı Levavasör· 
c~ğiiml.. Dedi, içmiş bir adam 
gıb; konuşuyorsunuz. Halbuki 
Sarhoş değilsiniz, değil mi? 
, inci gibi dişlerini, hatta bo· 
iaıının içini gösteren alçak 
llotalı bir gülüşle güldü. Bu 
fülüşte, o kadar iç alıcılık, o 

adar tahrik vardı ki Emma· 
il" . Uel ne yaptığım bilmeden bır 
kaplan sıçrayışile çiti atladı, 
evıra girdi ve iki adımda 
0ransın yanına koştu. 
Şapkasını kaybetmişti. Koyu 

~açları geniş bir hulya alnı 
d ıeri_nde uçuşuyordu. ve o ka· 
• •r ölü gibi sararmıştı ki Lo· 
'ns, ürkerek, bir söz sövle· 

meden ellerini kavuşturdu. 
Köylü, bayın geldiğini gör

müştü ve eğilmiş başı doğrul
du. Emmanüel ve o boy ölçüş· 
tüler. Bu bir saniyelik karşı· 
)aşmada, çarpışacak horozların 
kırmızı gözlerindeki parıltı 
çaktı. Aşk şeytanına kapılmış 
bütün erkek mahlukların göz 
bebeklerindeki parıltı ... 

Bıınunla beraber, insanlığın 

emrettiği büyük bir gayretle, 
biri ve diğeri hiddetlerini zap· 
tederek gözlerini çevirdiler. 

- Haydi!.. Akşamler ha}· 
rolsun... Dedi Levavasöl. 

Uzaklaşıyordu şimdi. Yuvar· 
lak kırlı sırtı çayırın nihaye· 
tinde, küçük parmaklığın öte 
tarafında kayboldu. O vakit, 
Emmanüel Loransın üzerine 
yürüdü ve onu kolundan oka· 

--·-·-•.ı .. - tetHl . A&M , M ,;,, ?! z"'?n , f..! - - .. -· .Sahife • 
- -
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Telgraf Haberleri Atatürk 

İstanbu)u 
şereflendirdiler En büyük tehlüke - Baş tarafı 1 inci sahifede -

Gerek Suat Davas ve gerek 
Fethi yarın Montrö'ye hareket 
edeceklerdir. Türk projesinin 
metni ancak 22 Haziranda 
neşredilecektir. 

' ... 

lngilterenin çılgınca silahlanma ka
rarını tatbik etmeye başlamasıdır 

Londra. 16 (Ö.R) - lngil
tere hüküm eti, yarınki (bugün) 
kabine top'antısında 1ecri ted
birlerin ilgası yolunda veri
lecek karardan sonra Italya
nın Avrupa ile ış birliğine 
girişmesini derhal istemek 
tasavvurundadır. Bunun ilk 
neticesi olarak Londra, Ro
manın Boğazlar meselesi 
için toplanan Montrö konferan
sına mümes~illerini göndere
ceğini üm t etmekte ve buna 
çok ehemmiyet verilmektedir. 
Zira bu konferansta bir Ak
deniz ademi tecavüz paktının 
akdı meselesinin ortaya çık
ması muhtemel görülmektedir. 

Paris, 16 (Ö.R) - " lnfor
mation " zecri tedbirler me· 
selesinde lngilterenin vaziye
tinin ne o!acağını tetkik eder· 
ken büyük Britanya için en 
büyük tehlikenin Almanların 

çok gen'ş silahlanmaların

dan ileri geldiğini, bunun 
için ltalya ile Stresa 
cephesinin iadesine ihtiyaç his 

1 

edildiğini ve zecri tedbirler 
meselesindeki leke değişikliği
nin bu ihtiyaçtan doğduğunu 
yazmaktadır. "Paris-Midi., ln-
giliz harbiye naıırının bugün 
kü Avrupa vaziyetini 1914 
te daha vahim gördüğünü 
kaydettikten sonra Mak-
donaldın nutkundaki esas 
noktaları hatırlatıyor: Bun
lar Milletler cemiyetinin mu· 

hafazası, taarruzun tarifi, misa· 
kın 16 ncı maddesinin tadili, 
zecri tedbirler hakkında her 
dürlü yeni hareketlerin dur
durulması zaruridir. lngiliz ka
binesi erkanının birbiri ardınca 
yaptıkları bu beyanat lngiliz 
siyasetindeki istikamet deği
şikliğini izaha kafidir. 
"lntransigeant,, Fransanın zec· 

ri tedbirleri kaldırmağa taraf· 
olduğunu kaydederek şunları 

yazıyor: 

Fransanın vaziyeti hiç de· 
ğişmemiştir ve iç siyaset 
üzerindı-ki ekseriyet tebed
dülüne rağmen Fransanın 
harici siyasetinde devamlılik 
vardır. Fransa daima kollektif 
emniyet sistemine taraftardır, 

fakat prensipler uğruna reali-

teler feda edilemez. Alman sı· 
lahlanmasile günden güne ar· 
tan tehlüke karşısında ltalya 
ile işbirllği zarureti zecri ted
birlerin kaldırılması için kafi 
bir zarurettir. 

" Temps ) ayni fikri müda
faa ediyor Zecri tedbirler kal· 
dırılmadıkça Arsıulusal iş bir
liği iade edilemez. Almanya bu 
vaziyette ltalyaya avanslar ya· 
pacak ve Hitlerin zaten umu
mi bir şekilde ortava attığı 

sulh fikrinin tatbikine yanaşmı· 
yacaktır. 

Almanya hem lngiliz, hem 
ltalyan kartlarını oynamakta, 
kendi kartlarını açmaktan sa
kınmaktadır. Almanyanın tra· 
disyonel siyasetini bilenler buna 
şaşmazlar. 

Cenevre, 16 (A.A) - Ana· 
dolu ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

12 Haziranda Montröde baş
lıyacak Boğazlar konferansının 
ilk aleni celsesini lsviçre fede· 
ral hükümeti dış işleri depart· 
manı reisi B. Motta açacak ve 
heyeti murahhasalara lsviçre 
hükümeti adına beyanı hoşa· 
medide bulunacaktır. 

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

Fransız dış siyasetine Belçikada grev hadisesi 
Alman devlet adamları müda-

hale etmiye başlamış 1 

Paris, 16 (Ö.R) - Komünist 1 bunlar hakkında tatbikına ka-
meb'uslardan Pere, Alman ba- rar verilecektir. 
kanlarından Göbels ve Hes Paris, 16 (Ö.R)- Umumi iş 
tarafından söylenilen nutuklar- konfedrasyonu komitesi, başkan 
da Fransanın iç maselelerine Juhonun izahatını dinlemiştir. 
müdahalelerinden dolayı dış Juho hükümetin işçi isteklerine 
işleri bakanına bir istizah tak- b ı d k8' sız müzaherette u un u-
riri göndermiştir. K h 

Paris, 16 ( Ö.R) _ Sigorta ğ9ııu bildirmiştir. omite Ü· 

kumpanyaları ile müstahdemleri ete teşekkür hakkında bir 
karar sureti kabul etmiş ve arasında anlaşma olmuştur. 

Vilayetlerde de işçiler kitle patron mümessilleriyle umumi 
halinde tekrar işe başlamak· iş konfederasyonu delegeleri 
tadırlar. ara ' ıııdaki anlaşmayı tasvib 

Paris, 16 (Ö.R) _ Yarın edeıGk buna göre hareket edil-
bir kabine konseyi toplana· mesini bütün federasyonlara 
caktır. Bunda bazı liglerin tavsiye etmeğe karar vermiştir. 
mevcudiyeti meselesi görüşüle· Paris, 16 (Ô.R) - Hüküme· 

Amele tramvaylara 
ederek hadise 

hücum 
çıkardılar 

Liyej, 16 (Ö.R)- Belçikada umumi grev bazı hadiselere sebt:p 
olmuştur. Liyejde grevci 350 amele bir tramvayı durdurmak 
istemişlerdir. Polis müdahale etmiştir. Bir tramvay arabası tahrip 
olunmuştur. Polisin müdahalesi üzerine grevciler arasından bir 

tabanca pat amış, bir arbede bunu takip etmiştir. Polislerin 
demir başlıkları yamru yunırulanmıştır. Grevcilerden bir çoğunun 

elbiseleri yırtılmıştır. Liyej polis müdürü yeni polis kuvvetlerile 

gelmişse de bunlar grevciler tarafından sarılmışlardır. Arbedeler 
yeniden başlamış, nihayet zabıta kuvveti nizamı iade etmiştir. 
Üç polis ağır surette yaralanmıştır. Vaziyetin vehameti karşı· 
sında polis direktörü tramvay münakalatını muvakkatan kestir· 

miştir. Grevciler, Fransız grevcileri gibi, ücretli tatil, 40 saathk 
iş haftası ve kollektif iş mukavelesi istemektedirler. 

Ada nada bir facia 
rek yarı askeri cemiyetler tin büyük nafia işleri için 40 
hakkında geçen meb'usan mec- milyar franklık dahili bir istik· K k d b• 
lisinde kabul edilen kanunların - raz hazırladığı söyleniyor. amyon azasın a ır 

hükômeti üniversite-Çin 
liler birliğini dağıttı 

Şaı>ghay, 16 (Ö.R) - Reng • Şavda merkezi bükümetle ce· 
nub delegeleri sulh müzakeresine başlamışlardır. 

Şanghay, 16 (Ö.R) - Hopoy ve Çaban vilayetleri hüyümeti 
üniversite talebeleri birliğini feshe karar vermiştir. Bu karar 
talebe nümayişlerinden Japonyanın şikayet etmesi neticesidir. 

Şanghay, 16 (Ö.R) - Kuangsi. orduları bu vilayet hudu~~
nun 60 kilometre şimalinde mevzı almışlardır. Japon ateşemıli· 
teri Nankinde cenub ordularının bu ileri hareketini protesto 
etmiştir. 

dar şiddetle yakaladı ki 
kadın bir çığlık kopardı. 

Menekşelerini, ilkbaharını, 
mutlak zevkini çalan çoçoğunu 
dövdüğü günden bile kendini 
daha az tanıyordu. Bugün ve 
şimdi saldıran bir insiyaktan, 
öldüren bir hiddetten başka 
bir şey değildi. 

Parmakları Loransın koluna 
vahşice saplandı. 

- Nedir bu adam?. Kimdir 
bu herif? .. Diye bir deli sura· 
tile kekeliyordu. 

- Dur Ayol !.. Beni döve· 
cek misin yoksa ? . 

Bir erkek kuvvetile kadın 
kendini yaralıyan ellerden kur· 
tardı ve aşıkım bileklerinden 
yakaladı. 

- Aklını mı kaçırıyorsun 
- Seni gördüm... Gördüm 

seni .. : 
Onu kollarından kavrıyarak 

ve bütün kuvvetile sallıyarak, 
buğulurmuş gibi ancak bu söz· 
leri söyleyebiliyordu : ·" Evet, 
Gördüm: sana ask ilı\0 ediyor· 

du ... Sen onu dinliyordun ... Gü· 
lüyordun ... ., 

- Peki sonra?... Ağlamak 
mı lazımdı sanki? 

Yine kurtuldu ve geriledi. 
Gerilen çehresinin ifadesi bir· 
denbire değişti, müsamahakar, 
merhametli oldu, fısıldadı: 

- Zavallı sevgilim, hana söz 

söyliyen zavallı bir köylü için 
bak ne hallere giriyorsunl. Fa
kat sana söylemedim mi ki 
benimle hepsi böyledirler! 

Bir adam yaklaştı. 

- Aşkım benim, nasıl kıs· 
kanabilirsin başkalarını ki be
nim hiç bir zaman başka aşı· 
kım olmadığını sana koç defa 
söyledim. Bilirsin ki yalnız seni, 
daha 'fuzla sevmek mümkün 
olmıyacak derecede prestişle 
severim. 

Söyle, oh l söylesne!? Ben 
senin, yalnız senın olduktan 
sonra kıskanmağa yer var mı. 
Definem, güzelliğim benim? •• 

Ona sokulmuş, kollarını boy· 
nuna dolamıf, ağzını ağzile 

ölü üç yaralı var 
Adana, 16 (Yeni Asır) - Geçen gün burada bir kamyo ka· 

zası olmuş bir kişi ölmüş ve üç kişi de ağır yaralanmıştır. Vaka 
şu suretle olmuştur: 

Şoför Abdullah isminde birisi kamyonuna 25 amele alarak 
şehirden çıkıyor. Yolda süratle ilerilediklerinden bir dönemeçte 
karşılarına çıkan iki öközü ezmemek için şoför ani direksiyon 
yapıyor. Müvazenesini kaybeden kamyon devriliyor. Çamurlukta 

oturan Ahmet arabanın altında kalarak ölüyor. Üç kişi ağır sıı· 
rette diğerleri de hafif yaralıdırlar. Şoför yaka!anmıştır. 

birleştirmişti. Gözleri ölüyor, 
boğazı titriyordu. 
Boğuk bir kükreme gibi bir 

ses çıkardı : 
- Doğrumu? Benim misin?. 

Y elnız benim mi ? .. 
- Evet .. Yalnız senin ... Ah! 

Seni seviyorum ... Ölesiye sevi
yorum! Çok iyi bilirsin zaten! 

Şimdi erkek kıskançlığının 

verdiği hırsla Emmanüel bu da
kikada kendi arzusunun öte· 
kinin, bundan ötekiler n, Lo · 
ransi istiyen bütün erkeklerin 
arzusile genişliyerek kabardı

ğını hissetti. Onların hepsine 
karşı birden zafer kazandığını 
duydu sanki. Göğsünü doldu
ran ısırıcı gülüşü onların yü
züne fırlatmak istiyordu. 

Metresini belinden yakala
mıştı. Omuzuna doğru eğiltti, 
ağzı kudurmuşcasına onun ağ· 
zına yapıştı. Kolları arasında 
teslim olduğunu his edince, onu 
tamamile devirdi ve küçük .. 

. . . 

Nevyorkta 
Bir cinayet 

Nevyork. 12 (Ö.R) - Edi· 
sonun iş arkadaşı mucid Mak· 
ferham tabanca kurşunile öl· 
dürülmüştür. 

Avusturalyanın 
görüşleri 

Londra, 16 (Ö.R) - Avus 
turalyanın Londra meclisi Broos 
zecri tedbirler meclisinde Avus· 
turalya hükümetinin görüşlerini 
Londra kabinesine bildirmeğe 
memur edilmiştir. Avusturalya 
hükümeti zecri tedbirlerin kal· 
dırılmasını istemektedir. 

Bir ziyaret 
Paris 16 (Ô.R) - Dış işleri 

bakanı Yvon Delbos bu sabah 
Italya sefiri Cerutti ile uzun 
ve çok mühim olduğu tahmin 
edilen bir mülakatta bulunmuı· 

·---
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Dallardan sesler: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SOY ADI 
Kemeraltında aer gün seyyar satıcılar bağırıyor : 

Dün sabah Peştede bir feribot faciasıı Hergün 

oldu. On dokuz kişi boğuldu 1
-- Bir fıkra 

[ Soy adı kağıdı. Yüz paraya. Vakıt kalmadı. Bitiyor. Ay ba
ş ndan sonra ceza var ..• ) 

Hiç bir kanunun müeyyidesi; gazetelerle ilan edildikten sonra 
bir de günün seyyar satıcıları tarafındaıı bilmiyen1erin kafasına, 
işitmiyenlerin kulağına sokulmadı. 

işin ucunda 100 paraya sahlan matbu bir cedvel bulunması 
soy adı kanununa bu bahtiyarlığı verdi. 
Vakıt daraldı. Ay başına kadar kendilerine beğendikleri ismi 

vermemiş olanlara salahiyetli memurlar istedikleri ismi verecekler. 
Beğendim, beğenmedim yok. Ne çıkarsa bahtına. 

Ben öyle tahmin ediyorum ki alakadar memurların verecekleri 
isimlerde; herkesin kendine verdiği isimlerden daha ziyade isa• 
bet, benzerlik, yakışıklık bulunacak. Zira birincisinde mevcut 
olan insanların kendi kendilerini methetmeleri arzuları ikincisinde 
bulunmıyacak. 

Şimdiye kadar aşağı yukarı herkes kendim~ beşerin ebedi ve 
ezeli hastalığı olan üstünlük, kahramanlık, mertlik iddialanna 
kapılarak bir isim buldu. Taktı. 

Kimi dilinin tokluğunu, kimi soyunun temizliğini; kimi yüreginin 
akbğmı, kımi tabiatının sertliğini ileri sürdü. 

Bazıları da millete, vatana hizmeti; tarihe ismi geçmiş büyük 
adamların ahfadından olduklarını iddia ettiler. 

Kimse kalkıb da halimliği, selimliği, Kabakçı Mustafanın to• 
runluğunu kabul etmedi. Anlaşılan; ne kadar kötü tanınmış, 

zemmedilmiş adamlar varsa hepsi bila veled ve bili varis vefat 
etmişler ! Ortalık erlerle, özlerle; merdlerle dolu imiş de habe· 
rimi:r. yokmuş. 

Şimdiye kadar şuna cıhz, buna soysuz; ona kara yürekli, öte· 
kine miskin; berikine korkak demekle meğer ne künahlar işle· 
mişiz .. 

AJlah taksiratımızı af etsin. 
ıv.ı:u..:ra. t; Çın.ar 

·················~~~~~~~~······~~~·~···~~t·t~ ·················· 1 

Daha yirmi vatmanın akibetlerinden 'haber yoktur 
Kaptan hakkında tevkif kararı verildi 

Peşte ve Twıada iş/iyen jelibotlardaıı biti 
Peşte, 16 (Ö.R) - Bu sabah burada feci bir mütemmim malümat alınmıştır. Kaza kaptanın 

Feribot kazası olmuştur. Altmış tramvay ame- idaresizliğinden ileri gelmiş ve kaptan hakkın· 
lesini hamil olan Feribot devrilerek batmıştır. d k'f k ·ı · f Öl 1 · 
Şimdiye kadar altı cesed denizden çıkarılmış; a tev ı arart verı mış ır. en erm sayısı on 
34 kişi kurtulmuştur. Yirmi kişinin hayat ve dokuza çıkmıştır. 
mematlanndan haber yoktur. Kaza haber alınır alınmaz derhal imdadına 

Peşte, 16 (Ö.R) - Feribot kazası hakkında koşulmuş ve kazazedeler nehirden toplanmıştır. . ....... 
Fransız işçilerini refaha K. _A_nt_an_t_v_e_B_._A __ n_tantı 

kavuşturacak kanunlar Bükreş'te bir askeri 

Mlsafirlijje gitmif kavga 
çıkarmış 

lkiçeşmalikte Tuzcu sokağın· 
da Nazif oğlu Cemalin evine 
giden Rifat oğlu Mehmet ev· 
velce iş meselesinden Arala
rında geçen bir hadiseden muğ

ber olarak: Çık dışan seni öl
düreceğim, diye tehditte bu· 
lunduğundan tutulmuştur. Meh· 

vam ediyorlar. Fakat dün öğ
leden sonra sigorta kumpan
yaları memurlariyle kumpanya
lar arasında anlaşma hasıl ol
duğundan memurlar daireleri 
tahliyeye başlamışlardır. 

:~:;~~. k~~:'!.!e::0~: t::: ittifak mı hazırlanmış? 

Paris 16 (Ô.R)- Ayan mec-
lisi finans komisyonu Caillau'
nun başkanlığında toplanarak 
mebusan meclisince kabul edil
miş olan eski muhariplerin ver
giden muafiyeti ve memur 
maaşlan üzerindeki tevkifabn 
ilgaın layihasım müzakere 
etmiştir. Raportör, ayan mec
lisinin geçen mebusan mec
lisinin fikirlerine müzahe
ret etmiş olduğunu kaydettik
ten sonra bu defa aksi usul
leri tasvibe davet edildiğini 
hatırlatmış, fakat esas mesele
nin büdçe muvazenesini muha
faza olduğunu söyliyerek layi-

yon bu projeler ile takib 
ediJen gaye hakkanda baş
bakan ile finans bakanını 
dinlemiştir. Blum yalnız rakam
larla hesap yapmakla ekseriya 
çok derin yanlışlıklar işlendiğini 
siyasetinin umumi bir kal· 
kmma ümidine dayandığını 
söy:emiş, devletin yüklen· 
diği yeni masraf ve yüklerin 
işlerin inkişafile ve işsizliğin 
azalacağı ile telafi edileceği 
kanaatını göstermiştir. 

Paris, 12 (Ö.R) - Dışişleri 
bakanı lvoiı Delbos Kedorse
yin asma saatlar salonunda 
ecnebi gazete muhabirleri şe
refine bir ziyafet vermiştir. 
Fransız gazetelerinin dipJomasi 
muharrirleri de hazır bulunu
yorlardı. .......... 

Istanbul hapishanesinde cinayet oldu 
( Baş tarafı ikind say/ada) 

ralıyarak öldürmüştür. Hadise 
esnasında İbrahim de Ahmet 
tarafından başmdan bir yara 
almışlar. 

Maktul Kara Ahmet şaka-

vetten mahkumdu ve uzun 

senelerdenberi hapishanede ya· 

tıyordu. Biçağın hapishaneye 
nasıl girdiğini müddeiumumilik 
tahkik ediyor. 

,------------------..... --------·~ 
Ormanı bekliyen kız .......................................... 

- 30 - Yazan : A. Bllget 
................................................ 

Somru, 
Belkide farkmda olmadan 

veya istiyerek beni ciddi suret
te incitmış bulunuyorsun Somru. 
Beni kötü bir his kundakçısı 
o'.arak kabul etmene ciddi su· 
rette hayıflanacağıma inanma
masını isterim, Bu ne demek 
oluyor Somru,. Ben senin yanı 
başında aşk dilenen bir adsız 
hükmüne geçmek ister miyim .. 
Bilhassa şu cümleyi düşünerek 
mi yazdın: 

-
11 Ancak siz ev!eninceye 

kadar aramızdaki alaka bütün 
temizliğiyle devam edecektir. 

Somrum, bununla ne demek 
istediğini anladığım halde a n
lamamazlıktan gelmek istiy o
rum. Ben seninle evlcnmiye-
cek olduktan sonra neden kal
bine manası az, sebebi noksan 

bir oyun hazırlıyayım.. Seni 
ruhumun bütün enginliğiyle 
sevdiğimi daha evvel anlat
mıştım. Bu itirafın aleyhime 
kullanılmasından müteessir ol
mak hakkım değil mi? 

Anlaşıhyor ki sen eğlenmek, 
daha doğrusu kalbine boş za· 
manlarmila bir oyun hazırla· 
mak flkrindesin. Haz•r sana 
bütün mevcudiyetiyle bağll biri 
varken onun iyi hislerini istis-
mar ederek vakıt geç!rmen, 
belki de senin için hoş bir 
şey olacak.. Erkek olmadığın 
için belki de anlamazsın Somru .. 
Bir erkel~. en iyi arzularını 
vakfetti w i bir insan için her 
şeyini düşiiomeden feda eder. 
Fakat bu hislerinin başka şe
killerde israf edildiğini görünce 
cidden olem duyar. 

-Baş taralı l nci sav/ada -
landığını bilmünasebe ifşa et
mektedir. 

Gerek küçük antant ve ge· 
rek Balkan antanta erkanıhar
lliyeleri arasmda görüşmeler 
yapılacağı anlaşılmaktadır. Ti
tiileskonun işaret ettiği yetmiş 
milyonluk sulh bloku, bu dev .. 
Jetlerden herhangi birine karşı 
yapılacak bir tecavüz önünde 
derhal harekete geçmeği ka· 
bul etmiş vaziyettedir. 

Le Journal gazetesi, Küçük 
itilaf konferansiyle Dr. Şahtan 
seyahati arasında siyasi bir İr· 
tibat noktası mevcud olduğunu 
habrlatmaktadır. 

Paris 26 ( Ö. R ) - " Paris 
soir ., Kral Karol tarafından 

Bükreş muhabirine yapılan 
mühim beyanatı neşrediyor. 

Bunun en mühim kısmı şudur: 
" Benes size görüşmeleri

mizden memnun olduğunu söy
lemiştir. Ben daha az memnun 
değilim. Metodik bir iş gördük 
ve biç bir noktayı kölgede 
bırakmadık. Blltün devletler 
gayelerini bizim kadar sara· 
halle bilmelidirler. Küçük an· 
tanbn fikir birliği tamdır. Fikir 
birliği ise hareket birliği demek• 
tir. Hiç bir ihtimal yoktur ki 
onu önceden göz önüne alarak 
ona karşı gayretlerimizi birleş
tirmek için lizımgelen tedbir 
ve kararlan almış bulunmıya
lım.,, 

Avusturya Başvekili Snsnig söylüyor 
- Baş tarafı I mcı sav/ada -

tır. Başbakan muhabire ezcüm
le demiştır ki: 

Avusturyanın siyasası bir 
sulh siyasasıdır. Eğer öbür 
milletler bizim işlerimize karış· 
mazlarsa memleketimizin, siya· 
si, ekonomik ve sosyal bakım-

Dahası da var.. incili paşa 
ile arandaki alakanın derecesi 
beni pek haklı olarak düşün· 
dürmiye başladı. Eğer o senin 
için hürmet edilecek bir in
sansa bu alaka çerçevesini ge· 
nişletmiye sebep var mı? Yok 
eğer böyle bir sebep varsa bu
nu daha açık olarak itiraftan 
çekinmen neden? 

Çok acı konuştuğumun far· 
kmdayım Somru.. Dün gece
denberi son mektubunu mü· 
teaddit def al ar okudum. Onun 
üzerinde durmamak için ken· 
di kendimi kandırmak istedim. 
Hepsi de faydasız oldu. Ve 
sen gözümde, bütün çalışmafa· 
rıma rağmen eski şahsiyeti nle 
gizlenip kaldın .. 

Buranın denizi yok Somru .• 
Fakat buna mukabil akşamlan 
ufukta eriyen enfes bir akşamı 
var. Bazan akşamlan ufukta 
gunun eriyişini seyrederken 
hayal sukutuna uğrıyorum.Tam 
kendimi hassasiyete kaptırdı· 
ğım bir sırada derin bir yese 

dan kaJkanmasını az zamanda 
temin edecek vaziyete geliriz. 

Viyana, 16 (Ö.R) - Sabah .. 
leyin gelen sabık Italya dış 

bakanlığı müsteşarı Suviç, 
Avusturya siyasi ricalinden 
hiç kimse ile görüşmeden ak· 
şam yine Romaya dönmüştür. 

kapılıyorum. Ne fena ki tam 
böyle bir anda seni yam ba· 
şımda bulmıyorum. Hatırlıyor 
mısın Somru . . . Bir gece 
paşanm evinde ve sandalın 

içinde denizin açıklarında ge· 
zerken sen yanı başımda ne 
kadar da iyi idin. Derin bir 
teslimiyetle başını o:nuzfarıma 
bırakmıştın.. Şimdi düşünüyo• 
rum da hayret ediyorum .. Na
sıl oluyor da o güzel başı kıyıp 
ta öpemedim. insanlar gözle· 
riyle kadınlaşırken hisleriyle 
neden erkek olmıyorlar.. Ben 
de tıpkı bir kadın hassasiye .. 
tiyle seni incitmekten çekine
rek elimi saçlarına dokundur
maktan l:orkuyordum. 
Şu vesi!e ile sana bir itirafta 

buluacağım. Benim Manisada 
bir teyze kızım vardı. Mini 
mini bir şeydi. Çok güzeldi 
Daha çocuk yaşından itibaren 
bana karş_ı alaka duyduğunu 
bilirdim. Fakat onunla evlen
meyi hatmmdan geçirmezdim. 
Cilnkll onunla 4!Vlenmem İ İ 

met, Cemalin baldızı Tahireye 
de biçak çekmiştir. 

intikam almışlar 
Ali oğlu Sami sarhoş olarak 

evvelki gece lkiçeşmelikte 

kendisini evvelce yaralamış 
olan Ömer oğlu Ali çavuşun 

üzerine hücum etmiş ve hı· 
çakla göğsünden hafif surette 

yaralamıştır. Babası Ali de 
sopa ile yaralı Ali Çavuşun 
üzerine hücum etmiştir. 

Hırsız yakalandı 
Alsancakta Mesudiye cadde· 

sinde Kavalalı Halil oğlu Hüse· 

yinin inşaatında çalışan Süley· 
man oğlu Rifatın ceketini ve 
bir miktar kurşun boruyu çalan 
Hasan oğlu amele N ecmeddin 
tutulmuştur. 

Otobüs kazası 
Karantinada Salhane tram

vay caddesinde şoför Zekinin 
idaresindeki 932 nomarah oto• 
büs Mordehay oğlu Çelebi Ko
hene çarparak yaralamış ve 
şoför tutulmuştur. 

bir şey olamazdı. Çünkü benim 
onunla öğrenmek istiyeceğim 
bir şeyim yoktu. Onunla ev
lenmek niyetinde olmadığımı 
söyledikten sonra kendisini 
yese kaptırdı. Fakat kısa bir 
mfiddet sonra da evlendi. 

Bunu sana neden anlabyo· 
rum.. Hiç te manası yok değil 
mi? Zaten hayatta manası olan 
şeyler o kadar az ki .. 

Şimdi maksada rücu edebili· 
riz.. Ben artık incili paşayı da 
kıskanmıya başladım .• Eğer ra
zı olursan lncila paşaya resmen 
müracaat ederek seninle izdi · 
vaca talip olduğumu söylemek 
isterim.. Esasen bu haftanın 

sonunda iki gün iz.inle lzmire 
İneceğim. Orada paşayla görüş
mem aceba eyi lolur mu? 

Bu husustaki fikrini en kısa 
bir zaman içinde bildirirsen 
memnun olurum. Daha başka 
bir ricam da var.. İzmirde bir· 
kaç saatını benimle geçirmek 

ister misin.. Eğer buna da mu
vafakat edersen Torbalı am· 

Yazan: Eczacı k emal Aktal. 

MaY~f~;d~ .. ·~~d~ ! 
Geçen gün bir dostum ecza· 

hant!de kulağıma bir şey söy
ledi. Dedi ki : 

Aktaş sen bugünlerde mayo
lardan, kadınlardan, plajlardan 
çok bahsediyorsun. Dikkat et
tim, senin mayo, Çınarın deli 
akılJı bahsı birbirine pek mu
vazi gidiyor, ne demek istedi· 
ğini sordum. Fıkracılıkta mü• 
tenevvi süje vardir, bugün içti
mai bir mevzudan dem urulur 
Öbirisi gün bir fantazi yazılar, 
ertesi gün bir şehir işi tuttu
rulur. Bir ay içinde çıkan yazı
lan yanyana getirmek lazım 
gelse, her gün bir başka şey
den lif açıldığı görülür, halbuki 
sizin mayo bahsı deniz mevsimi 
geldi geleli iki defa geçti, Çı-

\ nann dallarından da akıllılık, 

1 

delilik süjesi galiba bir iki defa 
döküldü. Dostumun kulağıma 

1 
söylemesinde bir mana vardı, 
ayni manayı vermek için ben 
de eğildim, kulağına dedim ki 
bir mevzuu bir defa yav 
mak, ikinci bir defa ayni 
süjenin bir başka tarafından 
bahsetmemek için elde bir ka .. 
nun yok, bir usul, bir taamül 
yok ... 

Bak ıimdi ben yine mayo
lardan dem vuracağım. Busene 
kadın mayolarında bir değişik· 
Jik olacak. 1936 modası plaj
ları dolduracak imiş dedim. 
Mayo arhk gardi - roba girmiş 
bir şeydir. Kadınlarm mayola-
rında busene etek olacakmış. 
Göğüsden, göbek hizasından 
vücudun şeklin\ alarak bacak
ları yukarıdan serbest bıra-
kan mayolar pek dekolte 
addedilmiş ve göbekten doğru 
hafif bir etek inecek imiş, dos-
tum güldü, sizi her neden ise 
bu mayolar pek alakadar edi-
yor dedi, arkadaşımın bu gülü
şünde, bu sözünde bir sitem 
kokusu vardı, sonradan öğren
dim ki bu genç kafalı geçinen 
zat bugünün kadınlı erkekli 
plaj . alemlerine muarız imiş. 
asabı bozuk, mantığı bozuk 
olduğunu bilirdim, Murat Çı
narın yazılarına da oradan iliş
mek istemiş olduğunu şimdt 
anlıyorum ... 

Acemi binici 
Mustafa oğlu Hü~eyin bin

diği hayvam Kemer caddesinde 
9 yaşında Aliye çarptırmış ve 
Cemal adında, bir çocuk da 
yaralanmıştır. 

Arabadan a,ırmı' 
Bahribaba parkı önünden 

geçen Osman oğlu lsmailin 
arabasından iki parça kumaş 
çalan Mustafa oğlu Ahmed 
tutulmuştur. 

lıklarına gider ve orada eyi 
bir giinümüıü geçiririz. Kızıl
çuHudaki eski çiftlik te buna 
müsaittir. Sevgilerimi kabul et, 
Somrum .• 

Hasan 
Hasan bey, 
Mektubunuzu derin bir hay

retle okudum. Duyduğum te• 
essür engindir. lfadenizdeki 
tuhaflık beni cidden düşündür· 
dü. Tam mektubunuzu bitirdi-
ğim sırada incili paşa onu 
elime yakaladı: 

- Muhakkak bir aşk mek
tubu okuyorsun Somru, dedi. 

- Buyrun .• 
Dedim ve mektubunuzu ken· 

disine uzattım. Okumak iste· 
medi Sizden olduğunu, ortada 
gizlenecek bir vaziyet olmadı-
ğını kendisine söyleyerek oku· 
masanda ısrar ettim. Bu suretle 
ona da emniyet telkin edecek· 
tim. 

Paşaya pışirdiğim kahveyi 
getirdiğim zaman bana tekrar 
mektubu uzattı: 



YENi ASIR 

Almanya - ltalya yakınlaşması ciddileşti 

Almanya vaziyetten istifade cihetini tercih 
ederek Fransa He ltalyanın arasını açıyornıuş 

Parıs 16 (Ö.R)- ~~>"Z'~~;:::-~::; 
"o euvre ., gazete-
sinin bildirdiğine gö
re ltalyan - Alman 
Yaklaşması mühim 
bir mahiyet almak
tadır. Bunun delili 

Ingiliz sual listesine ~ir~~~~:~~~ ·~.:z:~:;~rJ(~~i~k~fJl~!~!J~~~~~ 
Alman cevabının ha- -~~~~ 

Ç
la verilmemesidir. 

ünkü bu ccvab 
Verilse, Almanyanm 
Italya ile pek fazla 
bağlanmak isteme- lMl!IJJ>"ı:•-m 
diği ve daha ziya- ~~ij/f}·!:f~~ 
de lngiltere tarafına Almaıı denizaltı gemile1inden M. Q 

~ön~üğ~ b~Jli olacaktır. Hal- maktadırlar: " Ne diye cevab ı Küçük itilaf devletJerini çok 
b~kı şımdıye kadar böyle vermekte acele edelim?" güç bir vaziyete düşürecek bir 
ır şey yoktur. Berlin cevab Hakikatte bütün bu işler, harekete teşebbüs etmesi için 

bunun açık delilleri vardır. 
Mesela Avusturya askeri tay
yarelerinin talimlerine Alman 

"ermezden önce ltalya, Fransa lngiltere ile Almanya için mü- bu devletle anlaşmıştır. Bunun 
Ve Ingiltere arasında vaziyetin sait bir şekilde müzakere aç- karşıhği olarak ltalya bu sene 

tayyare zabitleri iştirak etmek· 
tedirler. 

sarkahat kesbetmesini bekliye- mak imkanı olmazda Hitler büyük manevraların Brenoer 
ce tir. hududunda olacak yerd<! Ro- Fransanın Almanyaya karşı 

Vilhelmstrasse memurları bu ltalya ile anlaşmağa karar manm cenubunda yapılmasına vaziyetine gelince, Blum ka-
:~susta birşey soran ecnebi verirse, Führerin vereceği karar vermiştir. binesi ancak Almanya - lngiliz 
\1 ıplornatlan olursa, tabii: "Ce- emire bağlıdır· Muhakkak olan diğer bir sual listesine cevap verdikten 
F abınıızı hazırlıyoruz!" diyorlar. En doğru görüşlü diplomat- nokta da şudur ki Almanya sonradır ki bu hükümete mü-
d~kat nazi ileri gelenleri ayni lara göre Almanya ltalyanın Avusturyaya da her gün dai:ıa zakere teklifinde bulunabile-
• ıploınatlara, şu ağzı kullan- merkezi Avrupada Fransa ile ziyade yaklaşıyor. Her sahada cektir. 

·v;~i;;ı .. ·~;·~·;i .. h;;~·;;~~i·;;i .. ~i.bi ............. ı~·~iit~;~ .. ···çi~~····4s .. ;·iı;~·~·i~k ...... .. 
korkulu gözüküyormuş... istikraz verecekmiş 

d L
1
ondra, 16 (Ô.R) - Dün akşam zehri tedbirlerin hemen kal· 

b~rı nıası lehinde büyük bir nümayiş yapılmışbr. Harbiye nazırı 
ır nutuk ·· J k f'k · A b il kü · t' • 1914 d soy eyere ı rınce vrupanın ug n vazıye ının 

h k ~n. daha fena olduğunu söylemiş ve müfrit sulhculann 
o~de etını tenkit ederek lngilterenin kafi derecede kuvvetli bir 

. uya mai bulunması zaruretini kayt ile sözüne nihayet ver
nııştir. 

h L~ndra, 16 (Ö.R) - işçi partisi azasından Lort Ponsomby 
arbıye bakanının nutkunu tenkit etmiştir. 

Romanya Fransız siyasetinden 
ayrılmıyacağını temin ediyor 

Bükreş, 16 (A.A) - Fransa elçisi Dormessonun Romanyadan 
ayrılışı münasebetiyle dış bakanı Titülesko bir öğle ziyafeti 
Vernıiş ve ziyafette başbakan B. Tataresko Hükümet erkanı 
\1e elçiler hazır bulunmuştur. 

B. Titülesko söylediği nutukta Romanyanın daima Frans~nın 
Yanında bulunacağını çünkü Fransanıo ' bütün memleketlerle 
~~sl~bane anlaşmalar aradığını ve sulhun taksim kabul etmez 
: ugu prensibini güttüğünü ve keza Fransamn barb düşmanı 
k ulunduğunu ve mamafih icabmda harpten korkmadığmı 
aydeylemiştir. 

Almanyanın İngiliz sualnamesine 
vereceği cevap hazırlandı 

I ~~ndra 16 (Ö. R) - Berlinden bildirildiğine göre Almanyanın 
t°gtl_ız, ~ulbnamesine vereceği cevap hazırlanmıştır ve Hitlerin 
ıısvıbmı beklemektedir. 
Cevabın, Milletler cemiyetinin toplantısından evvel mi sonra mı 

~eceği de henüz malüm değildir. 

Yazan : Tok Dil 

1 - Behey! iz'ansız, ben sana, 
stanbul sokaklarmda bir tek 

:raba gezemiyecek diye emir 
~rnıedim mi? Buna mukayyet 

0 denı~dim mi? 
- Dedin!. 

~ - Ne demeye Davudpaşada 
ttadolu uşaklanndan Kabrcı-

DğJu dinen bir hain; araba ile 
~(! • 
d" ııyor, sen buna göz olup 

ttı UfUnrnedinmi? Etrafını kolla
G:~ın. nıı? .. Çağırın, ceJladları .. 
b . bıre bostancı başı! Al şu 
erıf' d . 1• çabuk!, çabuk, Salih 
enılen vezir, lstanbula müfid 

Tefrika No.: 7 

olmadığından ötürü cehennemi 
boylasın!.. 

Vezir, yalvardı, ağladı, ka
pandı, fakat deli lbrahimin 
tekmelerile suratına bir çok 
darbe yiyen veziri, bostancı
ları değil, padişahın arkasından 

gelenlerden iki saray haydu
du; kıskıvrak bağladılar, sara
ya haber gönderip kara Aliyi 
çağırmak uzun işti. Hemen, 

vezirin bahçe kuyusuna salla
nan urganı, kuyunun dolabın
dan kestiler. Hala. affını yal
varan zavallı Salih paşanın boy-

Tokyo 16 \ A.A) - Japon basını Sangto - Sungking demir
yolunun yapılması için lngiltereoin Çine 48 milyon yen ikraz 
edeceğini, japonyanın da şimali Çin demiryollarını yapacağmi 
yazmaktadır. 

Nankin ataşemiliteri döner dönmez bir japon - Çin anlaşma· 
sının akdedileceği ümid olunmaktadır. 

Adis-Abeba halkının selam usulü 
Adis - Abeba 16 ( A. A ) - Neşrolunan bir emirnamede 

bütün Habeş halkı umumi vali geçerken yolda araba veya atla
rından inerek Romalı usulü selim vermeğe mecbur tutulmaktadır. 
Kadınlar arabalarından inmeden ae selam verebileceklerdir. 

AdisAbeba 
etrafa 

civarında eşkiyalar 
dehşet salıyor 

Adis-Abeba, 16 ( Ö.R ) -
H. Harris isminde bir İngiliz 
çay çiftçisi Zvaz gölü civarın
daki Assala mmtakasında eş

kiya tarafından kuşatılmışlardır. 
fngilizin yanında biri Çek ve 
ikisi de Hollandalı olmak üzare 
üç Avrupalı ve birçok yerli 
vardır. Günlerdenberi eşkiya 
ile mücadele etmektedirler. 
Adis-Abebaya güç halle yol
dıkları bir muhbir Avrupalıların 
fena vaziyelte ölduklarını, er
zaklarının bittiği ve fazla daya· 

nuna düğümlü urganın kemen
dini atıp birisi bir taraftan, 
birisi bir taraftan Salih paşayı 
olduğu yerde yüzü morarmış, 
gık derneğe vakıt bırakmadan 
boğuverdiler ... 

Salih paşa, arkası üstü bo
ğulmuş devrilirken kahbece bir 
kahkaha atan fahişe; İbrahimi 
kolundan çekip : 

- Gel, gel l Dedi. Yorul
dun. Hocayı biz yanımıza getir
telim. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 

namıyacaklarını bildirmiştir.Bu
nun üzerine Adis - Abebada 
bulunan ltalyan kumandanlığı 
Avrupalıları kurtarmak için 
tayyare ve zırhlı tanklar gön
dermiştir. 

~111111 

Sof yada bir facia 
Sofya 16 (A.A)- Dün avcı· 

lar kulübü merkezinde bir işti
al olmuştur. Merkezde, muhte
lif av malzemesi deposu iştial 
neticesinde bir duvar yıkılmış 
ve beş kişi ölmüştür. iki kişi 
de yaralanmıştır. 

Elindeki bin sürü tesbihi 
oyuncak niyetine çeken lstan
bul müftüsü Abdürrahim, bah
çesindeki, o zamanın tertibi 
üstü açık kameriyesine kösmüş, 
altmda kat kat kuş tüyü min
derler, arkasında haşır, haşır 
ipek yastıklar; tek ve tenha 
düşünüyor, gecelik entarisinin 
kıvırımları arasına marpucu 
saklanan nargilesini arasıra 
ağzına götürüp tokurdabyordu. 

Abdurrabim, derin bir dü
şünce· içinde idi : Bu olmazdı, 
bu olmıyacaktı. Kösem sultan, 
deli Ibrahimin, gittikçe azan 
deliliği arasında hemen hemen 
saraydan koğulmuştu. Eskiden; 
Valde sultanJa elbirlik Bektaş 
ağa, Murad ağa, Muslih ağa, 
Kara çavuş, Kahya beylerin 
güciyle kuvvetiyle devletten 
kendi çıkarına) işler beceriyor
lar, milleti; har vurup harmana 
döndürüyorlardı. 

Şimdi;.. Şimdi lbrabim ka
dınların elinde onların emelle-
rine boyun eğmişti. Kendile-

:>anne s 

Bulgar sefiri söyryor 

Arzumuz, T··rkiye ile 
yaşamaktır sulh içinde 

16TUrk ve Bulgar mllletlerl hiç bir zaman 
kendi mllll hususiyetlerinden şUphe etmediler,, 

Ankara, 15 ( A.A ) - Bul
garistenın yeni Ankara elçisi 
Kristof Türk basını için Ana
dolu Ajansına aşağıdaki l· ~··"'
natta bulunmuştur : 
Herşeyden evvel samimi ve 

açık dostlukla LağJı bulundu· 
ğumuz yeni Türkiyede mem
ieketimi temsil etmek şerefli 

vazifesine tayinimden dolayı 

çok içten duymakta olduğum 
sevinci ifade etmek isterim. 
Hükümdarım M"ajeste Kral 
Borisin •e hükümetimin bana 
tevdi etmiş o!duğu vazifenin 
ehemmiyetini tam surette müd-

rik bulunuyorum. Ve şimdiden 
şunu söyliyebilirim ki bu vazi
fenin ifasına bütün kuvvetimle 
ve bütün kudretimJe çalışaca

ğım. iki gün evvel itimadna
memi takdim etmek üzere Cu· 
mur reisi Atatürk tarafından 

kabul buyrulmak yüksek şere· 
fine nail oldum. 

Bu kabul bende unutulmaz 
bir ir. bırakmıştır. 

Büyük şefinizin yüksek şah· 
siyeti bu kadar az bir zamanda 
modern ve kuvvetli yeni bir 
devlet kurmağa ve yeni bir 

milli kültürün temellerini at
mağa muvaffak olan Türk mil
letinin yüksek gayretini ve 
yapıcı dehasıoı temsil eylemek
tedir. Bu devletin merkezini 
Eskişehir çerçevesinin organik 
bir tarzda ilerleyici bir surette 
yeni bir yapıcılık idaresi çer-

çevesi içinde halolmakta bu
lunduğu Ankarayı görmek bir 
şefin azim ve ileri görüşü ve 
bir milletin o şefi imanla ve 
istikbal için güvenle takipte 
tehalükü ile elde edilebilecek 
başarıları duymak ve anlamak 
için kafidir. 

Türk ve Bulgar milletleri 
yakın bir komşuluk halinde 
yaşamakta ye yıllardanberi fa
sılasız temas halinde bulun
maktadırlar. Bu milletler hiç 
bir zaman kendi milli hususi-

yetlerinden şüphe etmemişler· 
dir. Bu milletler dostluklarım 

gerek coğrafya ve tarih ve ge~ 
rek iki milletin karşılıklı his-

siya h ve müşterek menfaatları 
emreylemektedir. Bu iki mill('ti 

birbirinden ayıracak olan şey· 
ler bunları bir birlerine yaklaş-

tıran ve birleştiren şeylere na
zaran hiç mesabesindedir. Ve 

bu bal ıld milletin evrensel 
medeniyet ve kültüre kendile-

rince kabil bütün semerelerini 
verme!eri için daha çak çalış-
maları lfızımgeldiğinden dolayı 

daha ziyade doğrudur. Bu 
keyfiyet aym zamanda bu iki 

milletin sulha olan bağlılıklan 
amillerinden biridir. 

Burada şurasmı sarahatle vcs 
tamamen açık kalple söyliye· 
bilirim ki bilhassa köylü bir 
millet olan Bulgar milletinin 
bütün komşularife ve bilhassa 
yine çiftçilik işine sükunet 
içinde kendisini vermiş bulu
nan Türk milletiyle sulh içinde 
yaşamaktan başka arzusu 
yoktur. 

Yeni Türkiyenin büyük Ön
deri ile ve kendisinin muhte
rem iş arkadaşları ile ilk te
masım şunu göstermiştir ki 
Türk devlet adamları da mem-

leketime karşı ayni dostluk 
ve anlaşma hisleriyle mütebas
sistirler. Bu vaziyette milletJc
rimizi birbirine bu kadar iyi 
bir surette bağhyan karşılıklı 

bağlaran takviyesine ve derin· 
leştirilmesine çalışmak ve iki 

· miJtet arasıoda bi.· ahenk ve• 
cuda getirmek hususundaki 
vazifem ziyadesile kolaylaşmı-1 
bulunmaktadır. 

Bu vazifemin ifası esnasında 
cumhuriyet hükumetinin müza· 
heretile muvazi bir surette 
ayni zamanda Türk basını ta· 
rafından büyük bir liyakatla 
ifade edilen Türk efkarı umu· 
mıyesının de müzaheretine 
mazhar olacağımı ümid ederim. 

Harp arkadaşları dostluk siyasetine 
devam edeceklerdir 

Sofya 16 ( A.A) - Milli banka direktörü dün akşam Şahtrn 
şerefine bir :dyafet vermiş ve bu ziyafette Finans ve Ticaret 
nazırlarıylc bazı endüstriyetler ve hususi bankaların mümessilleri 
hazır bulunmuşlardır. 

Şaht ziyafet esnasında bir nutuk söylemiş ve Almanya ile 
Bulgaristanın cihan harbinde müştereken toıavaşhklannı hatırla

tarak iki milletin bundan böyle de dostça münasebetlerine devam 
edecekleri ümidini izhar eylemiştir. 

rine faydası almıyordu. 
Deli padişah! Anber! Samur! 

Diye bir derde tutulmuş, or
tada ondan başka iş bırak
mamıştı. 

içi, dışt samur bir kürk mo
dası icad eden lbrabim, her 
paşaya, her valiye samurlar 
hediye etmesini bir devlet 
amiri olarak ferman etmişti. l 
Hatta, müftüyü; güya ziyarete 
gelen deli lbrahim, yarım sa
atlık bir eğlenmeden sonra: 

- Hani r demişti, samurlann, 
ben sana samur getirmeni, bana 
hediye etmeni emretmek için 
gelmiştim. Buraya boş gelme
dim. Bak sonra kendin düşün! 
diye omuzlarını kRkmııh. 

Müftü bu koyu düşünce ile 
sık sık nargile dokudahb tes
pihini hızlı hızlı çekerken, ya
nına kapı oğlanı geldi : 

- Efendi hazretleri, sizi bi
risi görmek istiyor, dedi 

Müftü dalğmhktan uyandı : 
- Sakın ! Pa 1 ! ( Lafım ta

mamlamadı ] • Kim imiş bu ! 
Dedi, 

Kapı oğlanı : 
- iri, yan, delişmen bir de

likanlı.. Dedi. Ben Anadoludan 

geliyorum, Müftü beni name ile 
istemiş, görelim, şu hocayı di
yor .. 

Müftü, başıoı hızlı hızlı ka· 
şıdı: 

- Name ile mi çağırmışım? 
iri, yarı mı? ... Anadolu mu? ... 
Elini uzattı. 

- Ha!!! dedi, bırakın onu 
içeri... Girin, gel:n benim yanı-

ma ... kapı oğlanı gittikten son
ra, müftü nyağa kalkb, der
lendi toparlandı, yine yerine 
oturdu, kis, kis gülerek, ken
di kendine: 

- Katırcı oğlu! Katırcı oğlu 
geldi ha! Aferin, şu merd 

hayduda, dur bakahm, işimizi 
görüp arkasını sonra düşünü-

rüz.. Hi! Hi! Kapı oğlanımn 

delaletiyle bahçe kapısına kadar 
gelen Katırcı oğlunun gür seli 
bahçede duyuldu: 



Sahife & 

Bu~ünkü Türk futbolu 
r····~;~;·;·~·;bolcu ·~~;;~··a~·;::~·~i~""i;~;;;h~;;;~i·;·~~;~·· 
E lesi yazı işleri mUdUrU Abidin Da ver, lzmlr muh
E telit takınu oyuncuları hak ;lnda neler dUşUnUyor-
1 il r •• Viyana - lzmlr maçının enteresan tarafları •• 
: Takımın umumi ahengi •• 
1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- 2 - Yazan: M. ALI ORAL 
- Allah razi olsun şu lz

mirlilerden, ne idi o aünepe 
oyun. Demeğe başladılar. Hele 
ağzı hiç durnııyan Gol' cü Re
fik Osmanm bizim çocukların 
muvaffakiyetli oyunu karşısında 
bir evvelki oyunun üzerinde 
bırakhğı bedbinlikten olacak, 
bizim takımın iyi oyununu gör
mek istiyerek: 

" Bunlar Viyananın aşçı ta
kımı, bunları Zati Sungur Edir
neden değiştirmiş ,, d-emesi 

hazır, biraz geride fırsat bek
liyen içlerinin verecekleri pas
ları bekler bir halde idiler ve 
biz işte bu şekilde arasıra 
Viyana kalesine akarak defan
sımıza yeni yeni hücumlar için 
nefes aldırıyorduk. Her türlü 
şahsi emel ve gayret)er unu-

tulmuş takım kül halinde tek 
bir makina gibi çalışarak müt
hiş rakiplerimizin on dakika 
süren baskısını bertaraf ettik. 

Bundan sonra oyunda teva-

Milli takımımızla karşı/aşacak olan Yugoslav milli takımı 
bihakkın gururumu okşuyordu. zün hasıl oldu. Viyanalıların be-
Filvaki Refik lstanbul - An- ceriksizliği bizi yeniden ümide 
kara maçı oynanırken: 

- Biz bu oyunla Berlin' e 
değil, Boğazlardan bile çıka

mayız diyordu. 
Profesyoneller oyuna ağır 

başlamışlardı. Fakat bizim ço· 
cukların sür'ati ister istemez 
onları da harekete getiriyordu. 
Yalnız beni korkutan iki cenah 
hafımızı geride oynadığımız 

için Viyanahlarm ilk dakika
lardaki ağırlığından istifade 
edemedik. Şimdiki halde ak
sayan tarafımız yoktu. Olsa 
bile bunu enerji ve makina 
gibi durmadan çalışa ıı ve işle
yen gayretimiz ve şuurlu oyu
numuzla kapatıyorduk. yavaş 

yavat etraftan: 
- lzmirJiler güzel oynuyor

lar. 
- iz mir ef elerı bizleri ümit· 

lencliriyor. 
gibi ıözler işidilmeye baş

ladı . Abidin Daver'io pek 
güzel tarif ettiği gibi Bi
zim takım bir körük gibi 
açılıp kapanıyor müdafaadan 
hücumk birdenbire bu .şekilde 
geçerek lstanbul halkının tak
dir hislerini uyandırıyordu. 

Arbk takım tutulmağa ve 
alkıılanmağa başlanmıştı. Buna 
rağmen ikinci devreye 0-1 ga
lip 9az.İyette bitirdiğimiz halde 
heD henüz nikbin değildim. 

lstanbulluların dediği gibi bu 
enerjiyi ikinci haftayımda de
vam ettirmemize imkan var mı 
idi. 

Bunun içindir ki daha ilk 
dakikada beraberlik golünü 
yimemiz seyirciler üzerinde ba
riz bir tesir yaratmış ve bir 
müddet alkışların arkasını kes
mişti. Uyanan kanaat Iımirin 
artık muhakkak bir mağlubi
yete doğru sürüklendigi idi. 
Bi%İm için bir haftayımı biJe 
0-1 galip bitirmek şimdi kafi 
bir muvaffakıyet teşkil ede· 
bilirdi. 

Filvaki Viyanalılarin o sıra
da gösterdikleri oyun bütün 
bu aksi ve bedbin kanaatlara 
kuvvet verecek derecede aley
himizde idL Fena sıkışıyorduk, 
Buna rağmen takım henüz 
ümidini kaybetmemişti. Ve 
açıklarımız yerJP.rinde hücuma 

düşürmüş ve dinmek bilmiyen 
gayretimizle tekrar şaha kalk· 
mış bir arslan manzaraı almış
tık. Stadyumun beşbin kişisi 

oyunun bu sıralarda aldığı bas 
döndürücü sür'atine zevk ve 
heyecanına kendisini kaptırmış 
görünilyordu. • 

Üç ortammn herkesi hayret
te bırakan emsalsiz anlaşmaları 
mütemadiyen alkışlanıyordu. Is· 
tanbul ve Viyanaya Türk fut
bolünün varhğını gösteriyorduk. 
lzmir şehir takımı zayıf noktala
rını harikulade gayretle örtmüş 
kuvvet ve kudreti hakkında son 
zamanlarda lstanbul ve Anka
rada dolayısiyle bütün Türki
yede uyandırılan kanaatları si-
lip süpürecek bir oyun göste· 
riyordu. Sovyet maçlarından 
ise lzmirin bu ikinci imtihanda 
da muzaffer ve yüzünün akıyle 
çıkması lizımdı. lzmirin kendi 
kendine yetişen çocuklarında 

ise bu hassa vardı. Bunu ikinci 
golümüzü yaptıktan bir dakika 
sonra üçüncüyü yapmakla is-
bat ediyorduk. Ne de kolay 
Viyana kalesine akıyorduk. 
Eğer dördüncü bir fırsatı Said 
üç golün verdiği gevşeklikle 
kaçırmasaydı merkezi Avrupa
nın üstadlarıoı muhakkak pa· 
niğe çevirecektik. 

Halbuki Viyanahların bu da
kikalardaki oyun ve gayretleri 
görülmeğe değerdi. Bu yüzden 
zaman olurdu ki top saniyeden 
saniyeye bir kaleden diğer ka
leye akıyor, zaman olurdu ki 
top karşılıklı uzun vuruşlarla 
havadan iki tarafın bek batlan 
arasında oynanarak muhacim
Jerin oyunu seyirci vaziyetinde 
seyretmeleri şeklinde tecelli 
ederdi. 

Viyanab üstatların bütün gay
retlerine rağmen takımın Uç 
golle kanaat etmiyerek dör-
düncü bir golü yapması ve 
gol remesi gösteriyor ki iz. 
mir takımının bugün karşısına 
üç takımdan her hangi birisi 
düşseydi yenilmeğe mahkumdu. 

Bu oyunda dört ortamız ve 
kalemiz temayüz etmişti. iki 
açık vazifelerini yapmış sayıl
makla beraber üç ortamızın 
oyunları yanında onlar kadar 
sivrilmemeğe mahküm idiler. 
Bunun içindir ki oyunda ve 
oyundan sonra uyanan ve ileri 
sürülen fikirlerde üç ortamızın 
açıklarını o ayarda oyuncularla 
kapatarak milJi takımın muha-

Y'ENI ASIR 

Binlerce • • 
seyrrcı önünde 

Melih, Yugoslav şampi
yonunu mağhib etti 

/ürk ve Yugoslav şampiyonları karşılaşma111n ilk dakikalarmda 
Uzun zamandanberi rakip- çıktı, alkışlandı. Arkadan Me-

sizlik yüzünden kendi kendine lih göründü, çok sinirli olduğu 
çalışan kıymetli boksörümüz anlaşılıyordu. Eşref Şefik, bok-
Galatasaraylı Melin nihayet sörümüzün sinirlerini yatışbr-
lstanbulda kuvvetJi rakibi Yu- mağa çalışıyor. 
goslav şampiyonu ile karşı- Hakem eRki boksörlerimiz-
laştı. Bu maç cumartesi Taksim den küçük Kemal .. 
stadyumunda yapılacaktı. Fakat Maç ikişer dakikadan 5 
havamn bozuk olması yüzünden raunt'tu. 
teehhurla yapıldı. Ringin bulun- ilk rauntta Yugoslav şam-
duğu salon çok kalabalıktı. piyonu seyirciler üzerinde iyi 
Epiy müddettenberi güzel bir bir tesir bırakmak için hUcum 
b~ks ~açı görmemiş olan seyir- ediyor. Melih çekingen, rakı-
cıler sınemayı doldurmuşlardı. bini deneyor. 
Günün mühim karşılaşmasın- ikinci raunddan sonra maç 
dan evvel bir iki amatör gös- baştan aşağı MeJihin şiddetli 
terişi yapıldı. hücumları altında geçiyor. Türk 

Bu musabakalarda Cihat(Gü- boksoru tamamile faik döğü-
neş) Mehmede ( G. S. ), Fahri şüyor,Maç bittiği zaman Yugos-
( G. S. ) Hmstoya ( Güneş ) lav şampiyonu perişan bir 
galip geldiler. LeventJe Ali haldedir. 
berabere kaldılar. NeHcede Melih sayı hesabile 

Sıra beklenen çarpışmaya galip .• Halk bu gilzel galebeyi 
gelmişti. Boksörler tarbldılar. dakikalarca alkışlad•. Melih bu 
ikisi ayni ağırlıkta : 66 kilo güzel döğüşünden sonra Olim-
400 gram... piyatlarda TUrkiyeyi temıil 
Rınge evvela misafir boksör edebileceğini isbat etmiştir. ........... 

Merkezi Avrupa kupası 

On altı kuvvetli takım 
karşı karşıya geliyor -·-·-·-Merkezi Avrupa kupası maç- J birlerile ikişer maç yapacak-

larına geçen hafta Pazar günü lardı. Bu maçlara iştirAk eden 
başlanmıştır. Bu sene ilk defa takımlar şunlardır: 
olarak lsviçrenin dört takımı de Admira, First Vienna, F av-
bu maçlara iştirak etmişler, oritsser, Austiria, Sparta, 
fakat dördü de ilk oyunlarda Slivya, Protejor, Zidenice, 
mağlup olmuşlar ve tasfiyeye Lausanne, Young, Grasshop-
uğramışlardır. Bu maçlara 20 pers, F.C.B. Bolonya, Roma, 
takım iştirak etmişti. Ambrosiano, Torino, Hungarya, 

Geriye kalan 16 takım bir- Ugpeşt, Frençvaroş, Fhebüs. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cim hattını teşkil etmekti. h- ettiği işikardt. Çok kırılmış 
mir futbolu hakkmda en görünüyorlardı. 
bedbin ruh taşıyanlar ise ]stanbul ise korku ve bay-
bu oyunumuzu bir tesadüfe at- retini gizliyemiyor ve bir mağ· 
federek fakat çekingen bir lübiyetin kendisine de mukad· 
surette ikinci ve üçüncü oyun- der olmaması için dua ettiğini 
larımııı beklemek icab edece- saklıyamıyordu. 
ğiİıi ileri sürebiJiyorJardı. Ya- Stadyumdan çıkan lıtanbul 
ıık ki lzmir takımı bundan ıon- seyircileri hmirin oyunu kar-

k. ı · t k 1 şısıoda takdirlerini gizle miyor-ra ı maç arı aynı a ım a oy- 1 d 
nıyamamak mecburiyetinde kal- ar ı. B 

1 1 
. A k 

d V d 1 - u oyun a zmır; n a-
ı. e tam ran man a ın~ma- rayı bırak bizi de muhakkak 

dı. Bunu bundan sonrakı sa- yener. 
hrlanmızda tebarüz ettirmeğe n· 1 i . . f tb ld k' 
çahşaca vız ıyoı ar ve zmırın o o a ı 

g • bu varlığını nasıl olup ta bile-
. Şunu de şuracıkta ve hemen mediklerine şaşıyorlar. Bir ta-
ılive edeyim ki bugünkü oyu- raftan da Türk fotbolu he-
numuz lehimizde uyandırdığı sabıne sineviyorlardı • Ar-
~~sait. intiba o kadar. ku~vet_: tık Sovyet temaslarında yegi-
lıdır kı bun~ ~e. t'rt.es~ gunku ne galibiyetin lzmirde oluşunun 
Ankara maglubıyetımız ve ne bir t~sadüf es~ri olmadığını bu 
de bundan sonra görülebilecek suretle bir kerre daha ispat 
ade!11i mu~affakkıyetlerimiz si- ediyorduk. Futbol federasyonu 
lemıyecektır. Onu ancak se- reisi Hamdi Emin bile stad-
neler .Ya~~ . zaman . denilen yuından çıkarken : 
kuvvetlı sılındır belkı silebile- _ Gördünüz ·· ı B 
cek~ir. Hele .. Altayı? lstanbulda çıkar bu turnuvad.:; di;:~ard~ 
lz~ır futbolu aleyhınde doğur- Milli takım .hakkında söz söy-
dugu çok fe~a kanaatları ta- leınek hangı şehrin hakkı imiş. 
mamen ve bır daha dönme- Diyor ve sonra bana döner:ek: 
mek üz~r; .Yokettiği hakikatın - Yahu bu kaleciyi de ne-
ta kendısıdır. O akşamki gö· reden çıkardınız diye ilave 
rüşmel~rde Ankaranm şimdi- etmekten kendini alamıyordu. · 
den bıze mailübiyeti kahnl - Dewıin elk 'tlı ...:.. · 

~---==-·~~ .. Ll.ı"-ka;nD_!U!,!!n!!....!!k~U:.:.Y..:.YC.:..tl:__L-......_~-ı.~..ı.e.ıCJ....il!.!!!==:..!----'"-·-.ıaKe.ıı;_D8kliyatının munta-

17 ftaztran 1936 

Atletizm müsabakalarında 

Genç atletler üç Türkiye 
rekoru kırdılar 

Faik 110 ma!lialı 

lstanbul (Özel) - Bu hafta 
Istanbulda Fenerbahçe - Galay 
tasaray atletleri mühim bir 
karşdaşma yaptılar. Havanın 
bozuk ve sahanın çamurlu ol
masına rağmen Uç Türkiye 
rekoru kırıldı. Bu müsabaka
larda göze çarpan bir iyi nok
taya dokunmak isterim: 

Cihad (F) imtihanları oldu
ğu için bu müsabakalara işti
rak edemedi. Kuvvetli rakibi
nin yokluğundan istifade ederek 
Haydarın yüksek atlamayı ra
hatça kazanacağını zannedenler 
aldandılar. Bu da bize bir 
atletin sporun her şubesinde 
şampiyon olmak hevesile cahş-
mamaaı lazımgeldiğini pek gü
zel anlatıyor. Bir yüksek atla
yıcı nihayet bir yüksek atlayıcı 
kalmalıdır. 

reko11ınu kmyor 
Diğer bir nokta da artık eski 

atletlere bel bağlamanın ma
nasızlığıdır. Bugün vasat de
receler alan genç atletler bizim 
için çok iyidir. Yarm onlardan 
çok iyi şeyler bekleyebiliriz. 

Bir tek Semih, bir tek Hay
dar artık bu sporu ileriletmek
ten çok uzaktırlar. Derecelerin 
ekserisi bozuktur. Kırılan re
korlar genç elemanlar tara
fından yapılmıştır. Receb 
(G.S) 1590 metrede eski Tür· 
kive rekorunu 4 dakika farkla 
kırdı. Riza 5000 de rahat bir 
koşu ile yeni bir rekor yaptı. 

Faik 110 metre manialıda 
zayıf rakıplerle koştuğu halde 
16 saniye gibi güzel bir de
rece yaptı. Genç atletleri can· 
dan tebrik ederiz. 

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

A!~an 1 Bas~~!bol 
Güreşçilerigeliyor Seçmeleri yapılacak 

lstanbul, 16 (Yeni Asır) _ Basketbol takımımızın olim-
Milli güreş takımımızın Berlin piyatlara gidip gidemiyeceğini 
oyunlarına hazırlanması için anlamak için iki deneme mü-
ikinci bir ecnebi takımı davet sabakası yapılacaktır. Bunun 
edilmiştir. Bu takım Almanya- için Polonya ve Yunanistan 
nın en kuvvetli güreş ekibi 
olan Dortmund'tur. Milli takı~ milli basketbol takımları davet 
mıımz Almanlarla dart müsaba- edilmi7tir. Polonya takımı ayın 
ka yapacaktır. Bunların ikisi yirmi dördünde Istanbula gele-
Greko·Romen diğer ikisi de cek ve iki maç yapacaktır. 
serbest güreş olacaktır. 
~AH~Ol....7:%/fil'/.V.ta. 

Borsa Haberleri 
Dün Borsada 

Yapllan Salıflar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı 
114 H Alanyalı 
40 H Z Ahmet 
40 S Gomel 
25 inhisar idare 
18 Kaptan Nuri 
16 AJbayrak 

Fiat 
8 50 11 
9 9 
7 50 8 75 
6 75 6 87 
8 75 8 75 
9 9 50 

9 M J Taranto 
6 T Debas 
268 Yekün 

10 75 10 75 
9 50 9 50 

516714 Eski satış 
516982 uumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
116 Buğday 5 50 6 
19 ton •• 
45 Mısır dan 6 6 
50 ton Bakla 4 125 4 125 

112 K palamut 650 725 
Bugiin tube kitabetine not 

ettirilen ve henüz vizita edil
memiş olan pamuk satıılan: 
96 balye pamuk44 45 

• t • 

Zabıta haberleri: 
Hırsızhk için glrlyormut 
Karataşta Halil Rifatpaşa 

caddesinde Rüstem kızı 23 
yaşlarında Melek'in evine hır
sızlık maksadile girmeğe teşeb-
büs eden Receboilu Ahmtd 
tutulmuştur, 

Açıkgöz misafir 
Karantinada Cerrah Mehmed 

efendi sokağında Mehmedoğlu 
lbrahim polis karkoluna müra
caatla 15 gün evvel misafir 
gelen Hüseyin kızı 16 yaşla
rında T ev bide 'nin kendisine 
aid bir kol saatını çaldığını 

hild\rmiıtir. 

Gümrük 
ambarları 
1 Temmuzda liman 
işlerine devrolunacak 

Liman işleri umum müdür· 

lüğünün Maliye vekaletinden 
Iktisad vekiletine devri hak

kında Kamutayca kabul edil

miş olan kanuna göre lzmirde

ki gümrük antrepo ve depolara 
da tamamen liman işleri umum 

müdürlüğüne geçecektir. Bun
ların idaresi için kullanılacak 

memurların vaziyeti tespit olun

maktadır. Yeni teşkilat epey 
geniıtir. Haber aldığımıza göre 

liman işleri umum mildürliiğ& 

1 temmuzdan itibaren gümrilk 

antrepo ve depolannın idareıi 

ni ele alacakbr. Yeni liman ta

rifeaile depo ve antrepo tarife· 

ıi de ayrıca tespit edilecektir. 

Yeni tarifenin mühim tenzilih 
ihtiva edeceği söylenmektedir. 

Bunun için tedkiklere başlan
mıştır. 

Yeni posta şubeleri 
Eşrefpaşa ve Tepecik gibi 

kalabalık semtlerde yapılacak 

yeni posta şubeleri ikinci kA· 
nun ayında yeni teşkilat kanu· 

nunun tatbiki ile beraber vü· 

cuda getirilecektir. 

Kordondaki merkez posta

hanesi binasının istimlak mu· 

amelesi bitirilmek üzeredir. 

Yunanlı emvalinden olan bu 
binaya 15 bin lira kıymet tak· 
dir edilmiştir. 
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- işte kalbim, yalnız ölen 
bir adamın arzusunu yerine 
getirmek isterseniz, monsinyor 
dö Damoyile; kendisine sadık 
olarak öldüğümü söylemenizi 
rica ederim. 

Dedi. 
Her iki Pardayan bu feda

karlığı takdir ederek hayret 
içinde kaldılar. Birdenbire tit
reyen bir ses: 

- Mösyö dö Pardayanl 
diyordu. Pardayan başını çevi
rince, kıçının arkasından çıkan 
Jilloyu gördü: 

- Korkma senin de sıran 

gelecektir. Peşin amcan, sonra 
sen ... Fakat seni öldürmiyece
ğim yalnız kulaklannı kesece
ğim. 

Titreyen Jillo: 
- Biliyorum.. Kulaklanmı 

kesmemeniz için size bir tek
lifte bulunacağım. 

- Teklifin ne imiş bakalım? 
- Aradığınız kadınları ben 

biliyorum. 
Vekilharç: 
- Sen hal Bu ahmağın söz

lerine kanmayınız. Yalan 11öy
liyor. 

Diyordu. 
Pardayanın elinden kurtnla

rak yeğeninin üzerine ablan 
Jil : 

- Yalan söyliyorl 
Diye tir tir tepiniyordu. Fa

kat Pardayan vekilharcın gırt
lağından yakalıyarak şövalyeye 
teslim ettiği için Jillonun ya
nına yaklaşamadı. Bunun üze• 
rine Jilloya : 

- Söyle! 
Dedi. Jil: 
O: O Ahmak ne bilir? 

J
. ıye •öylenib duruyordu. 
ıllo da: 

- Amca yalan söylemiyo
rum ki. Arabayı hazırlamak 

İçin emir aldığım gün kuşku
landım ve bu dalaveralan öğ
renmek için arabayı takib 
ederek herşeyi gördüm. Ara
banın nerede durduilunu bili
yorum. 

Şövalye ortaya atılarak: 
- Orası neresidir? 
D di e . 
- Lahaş sokağıdır 1 
Hemen Alis dö Lüksün ha

yali gözlerinin önllnde canlanan 
Şövalye: 

- Lahaş sokağı mı ? 
Diye gözlerini açmıştı. 
Fakat bu sokakta Alisin 

YAZAN : Mlşel Zevako 
seni astırır, parçalatır, kemik
lerini kırar, diri diri işkence 
çarhına bağlatır 1 

- Mösya Pardayan 1 Bu ev 
çabuk tanılabilir. Bir bahçesi 
ve bu bahçenin de yeşil bir 
kapısı vardır. 

Vekilharç kudurmuççasına 

bağırıyordu. Jillonun doğru 
söylediğini bu öfkeler gösteri
yordu. ihtiyar Pardayan : 

- Koşalım 1 
Dedi. 
Fakat şövalya sapsarı kesi

lerek yerinden kımıldamadı. 
- Bu budala herifin sözle

rinden şüpheleniyor musun? 
Onu da beraber alırız ve şayet 
yalan söylemiş ise ... 

-Soııu Var -

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
ı\l ÜTEHASSISl 

Or. Be~cet Uz 
Hastalarını her gün 11,30 

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

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: lkinci Bey· 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü "t"apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No, 2545 

DOKTOR 

Hulôsi [rel 
Sinir hastalıktan 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalannı 
kabul eder. ( 3436 ) 
~ ----

YErtt A81R 

VEFAT İlan 
San'atlar mektebi eski mü

dürü Ferit Özelin kaynanası 
ve makine mühendisi Fuat 
Özelin büyük anne&i baytar 
miralayı müteveffa Kerim B. 
zevcesi general Süleyman Sabri 
ve Arif T osyanın teyzesi hassa 
müşiri Rauf ve Abdi paşaların 
yeğeni, muhacirin komisyonu 
reisi müteveffa Mahmut B. kızı 
Hamide Kerim H. uzun zaman
danberi müptela olduğu hasta
lıktan kurtulamıyarak vefat 
etmiştir. 

Hayırsever kendisini tanıyan· 
lara çok sevdirmiş nazik ve 
saliha bir hanımdı, kendisine 
rahmet diler Ferit ve kızı Ayşe 
Özele ve ailesine başları sağ 

Noterlikçe tasdiki istenilen 
evrak ve tercümelerin Noter 
kanununun otuz yedinci mad
desi hükmüne muvafık otuz 
santim boyunda ve yirmi san
tim eninde ve sol taraftan beş 
santim mahalli kalın hat ile 
ayrılmış kağıtlarda yazılması 

lizımgeldiği ve buna uymıyan· 
lann 10-7-936 gününden sonr!I 
kabul olunmıyacağı vukubulan 
tebliğat üzerine sayın ahaliye 
bildirilir. 
Birinci noter ikinci noter 

imza imza 
Üçüncü noter 

imza 
olsun deriz. 1705 (1239) . 13-17 1632 (1206) 

.. ,• ",' ··J'". . '~ : •.:.~, . - ·-·· .; 

A_Ç-..11O1 
MüJDE MüJDE 

Salihli meşhur Sart ılıcası açıldı ·-Yüzlerce aen~lerdenberi bir çok hastalaıın 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. 

Banyomnzun 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) 

. , ~ ı T~ ~ ~ ı ,.,, ' , 

,lzmirliler Istanhuldanerede buluşurlar 
• 

Sirkecid~Qsmaniyeotelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin müeı
aisidir. Kuk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Bütiln bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

. ~ 

Doktor 
Sabiha 

Süleyman 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Pazardan maada her gün 

öğleden sonra 3 - 6 ya ka
dar ikinci Beyler sokak 81 
numaralı muayenehanede ka
bul eder. .llSZZ/ 

lzmir Asliye Mahkemesi 
ikinci Hukuk Dairesinden: 

Karşıyakada Dedebaşı ma
hallesi Menemen caddesinde 

6 numaralı evde oturan Giridli 
Ali kızı Adile tarafından ko
cası ayni adresde oturur Ali 
oğlu Hüseyin aleyhine açtığı 

sübutu talak davasına müteda
ir arzıhal suretile davetiye va· 
rakası müddeaaleyhin irae edi

len adresde bulunamayıb ika
metgahının meçhuliyetin~ mebni 
tebliğsiz olarak iade edilmi ş 

olduğundan keyfiyetin ilanen 
tebliğine ve tahkikatının da 
10·7-936 cuma günü saat 10a 
talikine karar verilerek bu 
babtaki tebliğsiz iade edilen 
davetiye ile dava arzıhal sureti 
mahkeme divanhanesine asıl

mıt olduğundan müddeaaleyh 

Hüseynin tayin olunan gün ve 
saatta mahkemede tahkikat 
hakimi 1. ldil'in huzurunda ha
zır bulunması veya bir vekil 
göndermesi, aksi takdirde hak
kında muamelei j\'İyabiye ya
pılacağı tebliğ makamına ka· 
im olmak üzere ilan olunur . 

[1245) 

Doktor operatör 

Ceva~ Alpso~ 
Merkez hastanesi 

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

Telefon evi 3203 

:Sahlf• 7 

Dördüncü mıntaka tapu sicil 
muhafızlığından : 

Bornova nahiyesinin Pınar· 
başı karyesinde sağı Veli solu 
Ali arkası hacı hafız Mehmed 
evlerile önü yol ile çevrili ev, 
ile şarkan Çınar oğlu veresesi 
ve gümrükçü lsmail tarlası, 

garben yol, şimalen Sadık oğlu 
veresesi tarlası, cenuben Dibek 
veresesi tarlalarile çevrili Narlı 
kahve mevkiinde bir hektar 
iki bin sekiz yüz altmış altı 

metre tarla ve şarkan Hüseyin 
veresesi ve Bornovalı Cemalin 
ve fırıncı lsmail tarlaları garben 
yol ve arab hancısı Salih bağı 
şimalen köy vakfı tarlası, ce
nuben keresteci Nuri ve Hü
seyin veresesi tarla ve bağı ile 
çevrili Manisa yolu mevkiinde 
bir hektar üçbin yedi yüz sek
sen beş metre tarla ve şarkan 
hazineye aid Garib oğlu zey
tinlilderi, garben hazineye aid 
zeytinlikler, şimalen lsmail oğlu 
Şakir ve Hurşit oğlu Rece!. 
zeytinlikleri, cenuben Mustafa 
karısı Hayriye ve Hasan oğlu 
Akif ve hazineye aid zeytinlik
ler ve yol ile çevrili yukan 
bağlar mevkiinde sekiz hektar 
sekiz bin iki yüz yirmi dört 
metre zeytinliğin murisleri Şe
moel oğlu Yusef Amadonun 
senetsizden malı olduğundan 

veresesi intikalen namlarına 

tescili için müracaat etmişler

dir. Tapuca yapılan tetkikatta 
müseccel olmadığı tebeyyün 
etmekle senetsiz tasarrufattan 
muamelesi yapılacağı ve bu 
hususta 30-6-936 salı gün Ü 

saat 16 da mahalline memuru
muz gideceğinden herhangi bir 
suretle bu gayri menkuller üze
rinde tasarruf veya bir hak 
iddiasında bulunanların talıki· 

kat gününden evvel mubafız

lığımıza veya tahkikat günü 
1 

mahallinde bulunacak memuru· 
muza ellerindekı vesaikle bir-

likte müracaatlan ilan olunur. 
1682 (1244) 

Paria fakültesinden diplomalı 
Di• tabipleri 

Muzaffer Eroğııl 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar mem!eket hastanesinde 

ILMAZ RAKISI 
evinden başka bir takım ev
ler de vardı. Mariyakın nişan
lısı olan A listen şüphelenmişti. 
Onun sözlerinde bazı uçurum
lar sezmişti. 

Vekiharç Jil bağırdı : f SON SİSTEM TESİSATI HAiZ FABRiKAMIZIN MAHSULÜ OLUP 45 DERECELİK TÜRKİYENİN EN NEFİS RAKISIDIR. 
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Bundan evvelki yazılarda da 
'.SÖrüldüğü veçhile lngiliz do-
11anması lstanbuldan döndük
~en sonra Mısıra giderek Is-

enderiye ve Reşidi işgal et
ltıişti. Mebmed Ali paşa he
llleo Kölemenlerle barışıb on
l;ır(a beraber lngilizlere hücum 
etti ve lngılizleri 14 Eylül1807 

~e Mısırdan kaçırdı. Bu hizmeti 
abıalice boş görülmüş ve hak-

kınd k' .. h · • b' · ı a ı ~up e ve ıg ırar zaı 

~ınuştu. Mehmed Ali pıışa 1 
b art 1811 de alayda bulunmak 
d abaoesiylc Kölemen serger
k elerini kaleye davet ederek 
aff l!Sİni öldürttü. 

Az zaman zarfında Mısırın 
idaresini yoluna koyan Meh
med Ali paşa memlekette hayli 
ıslahat da yaptı. Sonradan Sü
leyman bey ismi verilen miralay 
(Seves) ve Cerisy gibi Fran
sızlar n yardımiyle de ( asakiri 
cihadiye ) namiyle talimli asker 
ve donanma vücuda getirdi. 

Mısırda yeni ziraat usullerini 
tatbik ettirerek birçok mahsu
lat yetiştirdi. lskenderiyeye 
yetmiş sekiz kilometre uzunlu
ğunda ve otuz metre genişli
ğinde açtırdığı Mahmudiye 
cedveli ile Nilden su getirerek 
lskenderiyenin eski mamuriye
tini iade eyledi. Mekke ve 

Medineyi işgal ve yağma ede
rek hac yolunu kapatmış olan 
Vehabiler üzerine memur olan 

· Mebmed Ali paşanın 1818 de 
Mekke ile Medineyi Vehabi
lerden kurtarmağa muvaffak 
olması şöhretini artırdı. Cidde 
valiliği vezirlik rütbesiyle 
oğlu lbrahim paşaya verildi. 

Mebmed Ali paşa Mısır hu
dudunu Sudana kadar uzattı. 
Hartuın şehrini de teais eyledi. 
More ihtilalinin yatıştırılması 
için Babıalinin emrile oğlu lb
rahim paşayı hayli asker ve 
donanma ile oraya göndermişti. 
Navarin vak'asında donanması 
yandı.lbrahim paşa da Istanbul
dan müsaade almaksızın asker
lerini alarak Moreden çekildi. 

Babıaliden mllsaade almak
sızın Mehmed Ali Paşanın Mo· 

1 
radan askerlerini çekmesi ve , 
Rusya muharebesinde kendi
sinden istenilen askeri gönder· 
memesi Babıalinin gözüne 
çarptı ve Mebmed Ali Paşa 
hakkında sübheler hasıl eyledi. 

Rusya barbı ve Mora gailesi 
bittikten sonra Mısır işine bak
mak zamanı gelmişti. Çünkü 
Mehmed Ali Paşa yirmi otuz 
bin kadar talimli ve muntazam 
askere ve onbeş yirmi gemiye 
malik olub ötedenberi Şam ve 
Haleb eyaletlerini de eline al
mak arzusunda bulunduğu Ba
bıalice malüm idi. 

ihtilali yatıştırmak için Mo
raya geldiği sırada Mora vali
liği lbrahiin paşaya verilecekti. 
Yunanistanın istiklali üzerine 
Morayı lbrahim paşaya vermek 
mümkün olamadı. 

Mehmed Ali paşa Moranın 
yerine Suriyeyi istedi. Babıali 
Mısıra bitişik olan Suriye gibi 
mühim bir kılanın hareketleri, 
şüpheler uyandıran Mehmed 
Ali paşaya verilmesini muvafık 
görmiyerek Mora yerine Girid 
valiliğini Ibrahim paşaya verdi. 

Mehmed Ali paşa Giride bir 
mıktar asker gönderdise de 
rum ısyanına iştirllk etmiş 
olan Girid' de bundan sonr" 

ihtilal eksik olmıyacağını an
ladığından ve gözü Suriyede 
bulunduğundan Giridi kabul 
etmiyerek Suriyeyi istemekte 
ısrar eyledi. Mehmed Ali pa
şanın ( Navarin ) de mahvolan 
donanması için Lübnan orman
larına ihtiyacı vardı. Niyetle
rine de Suriyeyi elverişli bu
luyordu. 

Mehmed Ali paşa Suriyeyi 
eline geçirirse büyük bir bü
kümet tesisine kalkışaca2'ı şüp
hesizdi. Babıali talebini red
deyledi. 

lşkodralı Mustafa paşa isya
nında Mehmed Ali paşanın 
Mustafa paşaya asker ve para 
vadedilen ve zamanı gelince 
lstanbula yürüyeceğini bildiren 
mektupları tutulmuş ve Babıa
linin eline geçmişti. 

Devletçe Mebmed Ali paşa· 
nın Mısırdan azline ve tedibine 
karar verilmişti. Mehmed Ali 
paşa bunu haber almıştı.Babıali 
talebini red edince Suriye üze· 
rine atılmak icin sebep aradı. 

Akka valisi Abdullah paşadan 
alacağı olan parayı alamamasını 
ve Mısırdan oraya kaçanların 
kendisine iade olun.mamasını 
bıı.lıane ederek - güya Abdul
lah paşayı tedip için - oğlu 
lbrahim paşayı otuzbin kişilik 

bir ordu ile Suriyeye gönderdi. 
lbrahim paşa Akka üzerine 
yürüdü. Mısır askeri ve donan
ması Akka kalesini karadan ve 
denizden tazyik eyledi. Altı ay 
muhasaradan sonra lbrahim 
paşa Akkayı 27 mayıs 1832 de 
zabt edebildi. 

Babıalı Suriyeden asker ve 
donanmasını geri alması için 
Mehmed Ali paşaya emir ver
mişti. Mehmet Ali paşa bu 
emre itaat etmediğinden te· 
dibine karar verildi. Ağa Hü
seyin Paşa,_ otuz bin kadar as
kerle Suriyeye gönderildi. 

lbrahim Paşa Akadan sonra 
Şam şehrini zabt ve ( Humus ) 
da Mehmed Paşanın kuman
dasındaki askeri mağlüp etti. 

- '>on 11 var -
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Emlak ve Eytam Bankasından: 

C. N. Yeri Nu. sı Nevi Depozitosu 
Eski Yeni T. L. 

1 Gaziler Mah. Kemer sokak 37-4-S 45.45/1 ev ve mağaza 250 
3 KOçllk Tuhafiyeciler çarşısı 46 dllkkln 100 
4 .. .. .. 45 .. 100 
S ikinci Snle-ymaniye M. Hakkı 

bey sokak 
6 Karşıyaka Alaybey Hayal S. 
7 Küçük Tuhafiyeciler çarıısı 
8 Hasan Hoca Mab. Büyük 

Tuhafiyeciler Ç. 
9 ikinci Süleymaniye Ruhi 

Bili Nu. 
6 taj 

Biİi Nu. 

ev 

dük kin 

12.12/1 mağaza 

150 
300 
150 

2000 

baba sokak 2-4 3/5 ev 400 
100 11 Küçük Tubafiıeciler çarşısı 6 • 12 Karpyaka Alaybey Han, 

Günaydın sokak 
16 Memduhiye M. Kireçlikaya S. 
17 .. " " 
18 " u " 

20 Hasan Hoca M. Küçük T u
hafiyeciler Ç. 

24 ikinci Silleymaniye M. Ka-

21 19 
6 
8 

10 

20 

mağaza 

ev .. 
.. 

dük kin 

250 
200 
200 
200 

100 

mil paşa S. 138 148 ev 100 
25 ikinci Sultaniye M. 3 üncü 

Nezaket S. 
25/1 u .. u u 

2512 u u u .. 

36 Bllyllk Tuhafiyeciler çarşışı 
40 OçOncO Karata, Halil Rifat-

pap ıokak 
41 ikinci Silleymaniye M. Hii-

ıeyin Ef. S. 
47 Babkpazan Mahmudiye C. 
48 Mahmudiye M. Bahkpazan 

taj 412 
u 2 
u 112 

43.43/1 

233.235 

u ) 

" ) 
u ) 

dtikkin 

ev 

250 

200 

500 

12 u 200 
105 iki katlı mağaza 750 
67 dOkkln 300 

49 " " eski Bahkpazarı 68 .. 300 
50 Hamidiye M. Tire kapısı sokak 
53 Mahmudiye mahallesi 
63 Ahmet oğlu Mab. Y emit Çar. 

40-42 ev 300 
61 dükkin 100 

Sağar S. 23-24 mağaza 500 
ev 400 72 KeıteUi Mab. Batdurak S. 97/1 taj 101 

73 Karşıyaka Alaybey M. Han S. 23.23/1 ev 400 
77 Karııyaka Osmanzade Reıadiye 25 21 ev 600 
79 Mahmudiye mahallesi 51 mağaza ıoo 

82 Mahmudiye caddesi eski Balık 
pazarı 

83 Kestelli Mah. Başdurak sokak 
85 Akdeniz M. büyük Tuhafiye-

bili No. ,, 400 
97.77.77/1 taj 99 ev 750 

ciler çarşısı 
86 Ahmet ağa Y emİf çarşısı 
89 Kadiriye M. Atureci sokak 
90 Hacı Mahmut M. hacı Mab· 

mut sokak 
92 Dördüncü Sultaniye M. Hacı 

Mevlit çıkmazı sokak 
95 Hasan Hoca M. Bliyük 

Tuhafiyeciler çarpsı 
96 Repdiye Tramvay caddesi 

102 Akdeniz M. BtiyOk 
Tuhafiyeciler çarpsı 

103 Akdeniz M. Büyük Tuhafi-
yeciler çarı111 

105 Karııyaka Turan sokak 
106 Fevzipap M. Hacı Mahmut S. 
107 Natırzade M. Müftn birinci 

çıkmazı 
108 F evzipaşa M. Hastane sokak 
114 Karşıyaka Alaybey Naldöken 

tramvay caddesi 
147 Kuşadaıı Alaca Mesç;t M. 

Kanara sokak 
148 Kutadası Alaca Mesçit M. 

Kanara sokak 
149 Kuşadası Alaca Mesçit Ej'ri 

4-4/1 
5 

42 

3 
s 

S2 

14 

111 
985 

22.22/l 

ıo6.ı06ı1 

6 
15 

5 11 

mağaza 800 
" 500 
ev 75 

ev 500 

ev 125 

matau 500 
ev 900 

mağaza ı50 

" 250 
bahçeli ev 500 

ev 750 

ev 
ı58 taj 174 ev 

150 
750 

55 ev ve dükkan 400 

32 han 500 

30 kahvehane 200 

küllh sokak 2 ev 200 
152 Karııyaka Alaybey M. Mirat S. 48 23 ev 500 
159 Şeyh Mah. Osmanzade sokak 712-7/4 depo 500 
178 Buca Yağhane sokak 42-44 ev 300 
181 Karpyaka Alaybey Sellmet S. 16 taj 22 ev 125 
186 Buca Halk ıokak 98,21 ev SOO 

Mevkii ve numaralan yukanda yazıh emllkin hizalannda ipret 
edildiği veçhile bedelleri d6rt taksitte ve yOzde 9 ~ faize tibi 
olmak prtiyle &denmek lizere 26/6/936 cuma g&nll saat onda 
ihale edilmek kaydile açık arbrmaya konulmuttur. 

latekli olanlann hizalannda yazılı depozitoyu veznemize yab
rarak arbrmaya girmeleri ve yanlannd• Uçer fotoğraf getirmeleri 
ilAn olunur. 17-24 1581 (1238) 

Milli Emlik mOdüriyetinden: 
Sabı sıra No. Lira 
342 Karııyaka Bahariye Y emiıçi Pap 30-32 taj numaralı 

ev ve alhnda d&kkAn 1000 
343 Kartıyaka Bahariye Yemişçi pap 28 taj numaralı ev 600 
Yukarıda yazılan emvalin mülkiyetleri peıin para ile aden~ek 

üzere on bet gün müddetle arttırmağa konulmuıtur. lhalesı 29 
Haziran 936 Pazartesi günü saat 17 dedir. Alıcıların Milli Emlak 
müdüriyetine mOracaatları. 1554 (1237) 

iLAN 
Torbalı malmüdürlüğünden: 
Cellat gölünün yakmda kurululacağandan içindeki balıklan 

tutmak üzeı c ıo haziran 936 tarihinden itibaren on bet giln 
milddetle açık arlıtmaya çıkarılmıştır. Müşterilerin ıeraiti anla
mak ve pey ıürmek üzere muhammen kıymeti olan 5000 lira 
lzerindea 7Uzde yedi buçuk nisbetinde pey paruiyle Torbalı 
malmlldilrll\jline miiıacaatJan ilin olmaur. 

14. 17. 19. 2' 1647 (1219) 

,,.... ..... 

KREM BALSAMİN 
Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 

kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kimilen izale 
eder. Yanm asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
11hhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamiu yağh gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gilndüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
Meccanen numune : Gazetenin bu parçası kesilerek bize 

vereceğiniz muvazzah adresinizle ve altı kuruşlu kposta pulu lef
fen gönderildiği takdirde size dört şekilde Krem Balsamin nü
munesi meccanen ve hususi ve kutuda takdim edilir. 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoilu Istanbul 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini fBfll •r laayret içinde bıra.kmııbr 

F em inen Dişi Maskülen Erkek 
iki cins koku 

Hilil ~Eczanesi 
1 .,r 

( Baharçiçeği ) ( Gönill ) ( Fulya ) ( Sonhatıra ) ( Menekşe ) 
( Akşam gilneşi ) ( Leylak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktaı kokuları yerine batka ıeyler verilirse kabul et
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokuları 
yerine verilecek şeyler, Hilil eczanesinin kıymetini bir daha ia-
pat edecek, Kemal Aktatı ıize bir daha alkışlatacakbr. Zevk, 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandat 1 
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TAZE TEMiZ UCUZ 
llAC 

HAMDI NOZı.IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
Bllyük Salebçi oğlu hanı karşısında 
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lzmir liman işleri umum müdür
lüğünden: 

Birinci Kordonda kain umum mndorUik binasının ikinci Kor
don cephesinde ve bina dahilinde yapıl~cak tadilat ve intaat 
eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 23 Hazıran 936 tarihine mü
udif Salı gilnü saat 16 da idare ancUmeninde yapılacakhr. Ta
lip olanlann bu iti yapmağa ehil ve muktedir olduklanna dair 
idaremiz mühendisliğinden ehliyet veıi~ı almalan ve 1562 lira 
keşif bedelinin yüzde yedi buçuğu heıabıyle muvakkat teminat 
akçesi olan ı ı 7 liralık vezne makbuzunu ve yahut milli banka· 
lardan birinin teminat mektubunu ibraz ederek eksiltmeye p
meleri lizımdır. Ke,if varakalarmı ,armek ve feraitini anlamak 
ve daha ziyade mal6mat almak iatiyealer ~":: tefli~ne mlra-
caat eylemeliclirler. v;73 (1242) 

Sıhhat 
ve 

güzellik 
Sağlam ve 

güzel 
Dişlerle 

Sağlam ve gü
zel dişler de 

Ha~yolin 
ile temin edilir 

))işlerinize çok dikkat ediniz 
Bazen en üstat doktorlarm bile sebeb ve menşeioi 
bulamadıkları bir hastalığın, diş iltilıabıodan ileri 
geldiği pek çok tecrübe:erie <t111aşdmıştL;.·. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçahyarak ve daima 

BADI01·~1N 
kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 

BALÇOVADA 
Ağamemnun Ilıcaları açıldı 

Sağlık ve ıağlamlığını gençlik ve dinçliğini korumak isti
yenler her halde tabiatın bu güzel kaynağına koşmalıdırlar 

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

8-10 (ı051) 

Daimon cep vantilatörleri 

En ı.on icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille işler 

bir saatta bir kuruşluk sarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram 
olup zarif bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında baylar 

cebinde taıır. Herkesin yanında bulunması 
lazım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : lzmirde Suluhan civannda No. 28-9 Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

EmJiki milliye müdüriyetinden: 
Satış S. Nu. Lira K. 

361 lamelpaşa M. Bardakçı S. 9-11 eski 11-5 taj nu-
maralı 45,00 metre murabbaı araa ıs 75 

362 lsmetpaşa M. Bardakçı S. çıkmazında 11·8 eski 
ve ı 1-4 taj numaralı 72 metre murabbaı arsa 25 20 

363 Ismetpaşa Morahane S. 58·3 taj numarah 27 
metre murabbaı arsa 8 10 

364 lametpata Morahane S. 58 taj numaralı 7 metre 
murabbaı arsa 2 10 

365 lsmetpata Bardakçı S. 11·3 taj numaralı 76,70 
metre murabbaı arsa 26 85 

366 lsmetpaşa Bardakçı S. 11-2 taj numaralı 67,30 
metre murabbaı arsa 23 56 

367 lsmetpap Morabane S. 58-5 taj numarah S4 metre 
murabbaı arsa ı 6 20 

368 lsmetpqa Bardakçı S. 13.11-6 taj numarah 28 
metre murabbaı arsa 14 

369 Iımetpap Makara çıkmazı 25-6 taj numarah 123 
metre murabbaı arsa 43 05 

370 lsmetpap Makara S. 25-4 taj Nu. h 44 metre 
m~b~a~ 17~ 

371 lametpaşa Makara S. çıkmazında 25-7 taj Nu. h 
30 metre murabbaı arsa 10 50 

372 lsmetpaşa Morahane S. 58-4 taj numaralı. SO metre 
murabbaı arsa ıs 

373 Ismetpata Morabane S. 58-2 taj numaralı 31 metre 
murabbaı arsa 9 30 

374 lımetpap Makara S. çıkmazı 25-8 taj numaralı 
45 metre murabbaı arsa 15 75 

375 lımetpaşa Bardakçı S. 6-4 taj numaralı 66 metre 
murabbaı arsa 26 40 

376 lsmetpaşa Bardakçı çıkmazı ada 403 pareel 26 45 
metre murabbaı arsa 13 So 

Yukanda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 
lizere on beı g&n middetle artbrmaya lionulmuıtur. ihalesi 
2-7-936 perıembe glnl saat 17 dedir. Ahcalana . Milli Emllk 
•lcllriJetiae aalıacaatları. 17-21 1708 (1240) 
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'F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 15-6·36 da 

gelip 20 - 6 • 36 da Anvera • 
Rotterdam-Amsterdam ve Ham 
burg limanları için yük ala· 
cakhr. 
SVENSKA ORIENT Linien 
VIKINGLAND motörü 29 

mayıs 36 da gelip Rotter· 
dam - Hamburg - Bremen -
(doğru) Copenbang - Danhig
Gdynia - OsJo ve Iskandioavya 
limanları için yük alacaktır. 

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

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

SERVfCE MARiTiME ROUMAIN 
ALBA JULIA vapuru 7-6-36 

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

yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes•uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005-2663 

lzmır beledlyeslnden: 

·- ;::: 
wı -0 CIS -.5 111 .... -n ;::: 
u -o~ as as 

~ ... 
Demir potrel 

as 8 41 ::s ... 
25 8X16 322.20 

" " 20 6X16 193.32 
" " 80 6X16 620. 78 
" " 20 8Xl4 206,93 
"hers kö· 

fe bend ile 32 8X70 32, 00 
" " 150 5X60 75 

Kensel 300 525 
" 100 150 
Bedeli keşif yekünu 2125, 23 
Belediye elektrik tesisatı için 

Yukarıda cins mıktar ve tutarı 
Yaz.ıh sekiz kalem deıTJir mal
ıerne başkatiplikteki keşif ve 
Şartname veçhile 23 • 6 - 936 
salı günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
iştirak için 160 ·lirahk muvak-
kat teminat makbuzu veya 
Banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encü
lllene gelinir. 
6-9-13-17 1514 (1047) 
- Güzel yalı ve Tepecik pa· 

ıar yerlerinde, Kazım Özalp 
bulvarı civarında olmak üzere 
üç umumi hali ve Gazi bulvarı 
ağzında bir mebal yaptırılacak
tır. Bu işin heyeti umumiyesi
~in bedeli keşfi 2659,67 lira-

ır. Açık eksiltme ile ihalesi 
23-6-936 Sah günü saat 16da
dır. iştirak için iki yüz liralık 
llıuvakkat teminat makbuzu ve
Ya banka teminat mektubu ile 
•CSylenen gün ve saatte encü
lbcne gelinir. Rlan, keşif ve 
~~tnameleri 14 kuruş muka
~~ınde başmühendislikten te· 

1h olunur. 1513 (1048) 
6-9-13-17 

. - Kültür Parkın muhafazası 
~in yaptırılması icab eden dört 

111 lira bedel keşifli büyük 
-.ıtrenin inşası 3-7-936 Cuma 
-:.ıtınu saat on altıda açık ek-
ft tıne ile ihale edi•ecektir. 
~ tirak için üç yüz liraılık mu
~kat teminat makbuzu veya 
~tıka teminat mektubu ile 

Ylenen gün ve saatte tnciı· :tne gelinir. Keşif, şarlnaruo 
k t Planı 20 kuruş bedel mu· 
l ~bilinde baş mühendislikten 
~., •rik edilir. 
·--20-24--28 1713 ll243) 

• V. 
W. 11"'. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

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

randa bekleniyor. 27 hazirana 
kadar Anvers. Rotterdam,Ham 
burg ve Bremeo limanlarına 
yük alacaktır. 

MACEDONIA vapuru 7 tem
muzda bekleniyor. 11 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam.Ham 
burg ve Bremen limanJanna 
yfik alacaktır. 

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

ARMENT H.Schuld - Hamburg 
DUBURG vapuru 29 hazi

randa Hamburg ve Anvers li
manlarından tahliye için bek
lenmektedir. 

DUBURG vapuru 29 hazi
randa bekleniyor. Anvers. Rot
terdam, Hnmburg ve Bremen 
limanlarına yük alacaktır. 

-~4Ml-C81 t• 
Export Steamship korporation 

EXAMINER vapuru 21 ha
ziranda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

--•._.c::ır.:ıtel .... .___ 
JOHNSTON varen Lines Ltd 

Liverpool 
KENMORE vapuru 1 tem

muzda Liverpool limanından 
muvasalatı bekleniyor. Burğaz 
Varna, Köstence. Galas, lbrail 
Jimanlarına yük alacaktır. ... ~ ·-Service Maritim Roumain 

Bugarest 
DUROSTOR vapuru 8 tem

muzda Köstence, Sulina, Galas 
Jimanlarma yük alacağı gibi 
Beoğrad, Novisad, Budapest, 
Bratislava, Viyana ve Linz li· 
maolarma GaJas aktarması yük 
alacaktır. 
~ 

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

Budapest 
BUDAPEST motörü 18 ba

randa bekleniyor. Beoğrad.No-
visad. Bud"pest. Bratislava, 
Viyana ve Linz limanlarına yilk 
alacaktır. 

·~· Den Norske Middelhaslinje 
( D.S A.S Spanskelinjen) 

SAN ANDRES vapuru 18 hazi
randa bekleniyor. lskenderiye 
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 biç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

RADYOLlN dış macunları
nın en fennisidir. Dişleri 

inci gibi yapar, diş etle
rini muhafaza eder. 

CZ/J.Z7.Z71/./77.7.Z7.7.Z:07..7..7.Z. 

Mı. nol yara, yanık, çıban 
ekzama, saç ara· 

sında kabuklar için bire bir 
deri merhemidir. 

r7Z7.7..ZZZ7.zT..LZZ?..ZZ./ZZ~...Z:. 

P t •J F Boğaz ağaS 1 O r rıları ve 
nezle öksürükleri i~in ağızda 
eritilerek yutulur pastillerdir. 

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

Göz He~imi 
MJ.TATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

'tENı ASIR Sahife e - 1 

Haşarat öldürücü bir mayi aldıöınız vakit 

• 

FLiT olmasında,isrcir ediniz 
Fena ve tesirsiz haşaraf tenekeler içerisinde sa-
öldOrOcü maviler atmakla tıldıtını hatırınızda tutu· 
paranızı beyhude yere ıs- nuz. Bu tenekeler mUhür· 
raf etmeyiniz ve FLfT'ln 
sahtelerinden sakınınız. lu otdutunelan her türlü 
Aldanmamak için yalnız hlyleden Arldlrler. Hakiki 
bir r:'LIT olduğunu ve siyah fllT kullanıldık.da bütün 
kuşaklı asker resimli sarı haşaratı öldüreblllrslnlz. 

Delikltrı ve yanklara fLIT tozu lıopııu. Ha· 
şarat, toUı temas ~ dmn dlrlıal 6lilrler. 

Uoııuml lltfM• I . CllSPIN, lstukl, Calata. Vı,..._ itan 1 

iıılftı~--

Oliver Ve Şii. 
LIMITET 

Vapur Acen~ası 
CENDEL\ HAN BtRtNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

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

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

DRAGO vapuru temmuz ip· 
tidasında Londra, Hull ve An-
versten gelip yilk çıkaracakhr • 

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

Deutscbe Levante - Linie 

D. operatör 

M. Nuri Ar~an 
lzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 

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

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 

TOFIA vapuru ba.ıiranıo so- •••••--•--••••• 
nunda ffamburg, Bremen ve Doktor Anversten gelip yük çıkara-
caktır. 

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

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 

Müflis Aksekili Mustafa Nu- Her Nevi RONTKEN 
ri iflas idaresinden: Muayeneleri 

Masanın vaziyeti tetkik ve Ve Elektrik Tedeavileri 

tasfiye şekilleri hakkında karar YürUyemiyen ve bilhassa 
vermek nzere alacaklıların 20 RAŞiTiK çocuklara UJtra • 
Haziran 936 Cumartesi saat Viole tatbık ve Rontken 
9 da Birinci Kordonda iş ha- ile KEL tedavileri yapıhr. 
moda 3 numaralı yazıhaneye ikinci Beyler sokak fınn 
gelmeleri rica olunur. karşısı No. 25 
iflas idaresi ve memur Avukat Telefon: 2542 

NURi ESEN H 3. (182) 

1709 ( 1241 ) ·---------llllİ-•lr::llır:i 

..,..,, ~ ::..ı. -- ~ . .- ' , 
·.~·~· 5 "dokika:. E:Yvei ~·.- · . 

/Jir Otivüı almadan e~·veı 

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

, 

'·5 .dol<iko Sonra. ... . · 

böbrekleri ve kalbi yormaz AldıkttVı beş dakika so111a 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GBiPiN 
~ 

.A.N"T .A.L Y .A.. 
Nakliyatı Umumiye Şirket~ 

lzmir Şubesi 
CZ7..z.27Z:z;an:.r...Gry...2] 

Büyük Kardiçalı han altında Numara 6 
TEIEfon - 3560 Telgraf - ANTANBAR 
rzzzT"..LZZZ27..xzz~rr.-ıw a:o.zrrzma•iiM 

Deniz, Kara, Mesajeri, nakliyatı gümrük ithalat ve 

ihracat komisyon işleri yapar 
Türkiyenin bilumum liman ve istasyonlarında şube ve 
acenteleri bulunan geniş teşkilatlı bir kurumdur 

2-26 1223) 

~de ... 
--...... "PERLODENT.. diş macununu 
tercih edeceksiniz, 

<zira e~ızın bllcDmle •eraltl sıhhlyesin' 
-haiz olan bu macun dişleri çOrOmekter. 
'korur, dit etlerinr kuvvetlendirir, nefesi 
serlnletl~ v~ insanın gOrOnOJ efesınl 
1ertırır. 

-·--1'.cewe~ .?~.t-~ ı.c&UulWIA ~ ~-. 
~ "iV' ve~ "'-" iA:tor~ ~ -.;~~ \ 

- .A 
2 

1 

llllll-~~~~=--' 
TURAN Fabrikaları mamulatıd1r. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını. traş sabunu ve kremi ile güzellik krem· 
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa· 
hşlar için Izmirde Salihağa hamuda umum acentelik Nef'i 
Naci ve j. C. Hemsrye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

ŞiFA 
Ecza esi 
Fenni gözlük 

Sıhhi korse 

Barometre, dereceler, Lastik 
eşya, Tuvalet çeşitleri 

Ender bulunan ilaç çeşitleri 
Her yerden daima taze ve 

ucuzdur 

S. Ferit 
ECZACIBAŞI 

ŞiFA 
ECZANESi 

Hükumet sırası 

lzmir Vilayeti Baytar Direktörlü-
ğünden: . 

Torbah aygır deposundaki aygırlar için 13 ila 15 bin kik 
yulaf ve 14 ifa 15 bin kilo arpa açık eksiltme ile sahn alına· 
caktır. Şeraiti anlamak istiyenler hergün lzmir Baytar Direktör· 
lüğüne ve Torbalıda aygır deposu baytarhğma, eks:ltmeğc işti
rak için de 29 haziran 936 pazarte i günü saat 12 ye kadar Vi
layet Daimi Encümenine müracaat ve yulafın muhammen kıy
metinin yüzde yedi buçuk tutarı olan 80 ve arpanın muhammen 
kıymetinin keza yüzde yedi buçuk tutarı olan 65 lira teminatı 
muvakkate banka mallbuzcnun enc:ümene ibraz edilmesi ilin 
olunur. !3-14-16-17 1613 [12111 
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• 
• 1 

Zecri tedbirlerin kalkması emri vaki haline 

lngiliz kabinesi bu ün zecri tedbir
lerin ilgasına karar verecek ••• 

Italyan kabinesi de bugün toplanarak Milletler Cemi
yeti asamblesine karşı alacağı vaziyeti görüşecek ... 
Londra, 16 (Ö.R) - Zecri 

tedbirler meselesi üzerinde 
hidiseler tahmin edildiği şe
kilde inkişaf etmektedir. Mes
elenin anahtan, ltalyan - Ha
bet barbının batından beri In
giliz hükumetinin ba, mevkii 
tutması hasebile, Londradadır. 
Avam kamarasında dün akşam-
ki ıuallere cevabında Eden 
bilkimetin siyasetini ifşa ede· 
cek birşey a6ylememiş, bu bu
•aata Perşenbe günü Kama
ranın harici siyasetine tahsis 
edeceği celaede uzun beyanatta 
bulunacağım bildirmiftir. 

LONDRADA 

1 

kümetini Avrupa dışı bir ihti
lafı halletmeğe sevketmiştir. 
Simdiye kadar Avrupa hava
sını kanştırmış olan bu ihtili· 
fın halline, Alman hükümeti• 
nin takındığı vaziyet de ya· 
hancı değildir. Berline g6nder· 
diği sual listesine Gübles ve 
Heu tarafından verilen istih· 
zalı nutuklardan başka bir ce· 
vab alamamış olan lngiltere 
ltalyanın yerini almanya ile 
doldurmak niyetlerinin boıa 
çıahğını anlamaktadll'. Zecri 
tedbirleri liğvetmek ıaretile 
ltalyaya tekrar büyük Avrupa 
devletleri ailesine girmek im· 
kinını vermek istiyor. 

~~~~~~ ~;;;:;ı 

N«aşi, HabqWallUI l.ıJndla elçisi Dr. Martin'le g6ıüşilvor 
Eden tarafmdaa tamamlan· Londra. 16 (Ô.R) - Zecri 
maka ve teıbit edilmekte olup tedbirlerin muhafaza veya ilgaıi 
pnn ( bag8n ) Baldvinin baş- meselesinde, kabine erklnı 
kanlığı albnda Dovning Strette arasında fikir ayrıbklan çıkb· 
yapılacak kabine meclisine bil- ğına dair olan haberler Loodra 
dirilecek ve kabine tarafından mahafilinde esassız telikki 
tanib ohmacakbr. edilmektedir. Gerçi zecri ted-

Fakat. Avam kamarumdaki birlerin kaldanlması nazırların 
kabine daireainde h8k6metin bazıları tarafından daha ziyade 
hqbca liderleri arasında yapıl· teeHllfle, diğerleri tarafından 
1D1f olan mtlzakerelerden elde ise memnuniyetle kabul edil-
edilea neticeye fire yana ka· mektedir. Ancak bu tedbirlere 
biaeain zecri tedbirleri lağYa nihayet verilmesi IDzumu hak· 
kUlll' vereceji fimdiclen ala- kmda kabinede fikir ittifakı 
.... aktedır. mevcuttur. 

EN BOYOK HADiSE Diter cihette• aellhiyettar 
Leaclra 16 ( O. R ) - Hl· mabafil dıfitleri bakana Edenin 

kamete iftirak için iç milh par- istifaya mecbur olacait ve 
tİaİD dit ifleri komİaJODU İçti• onanla kabine arkadaflan ara• 
•MMla zecri tec:lbirleria ilin 11nda aJnhtm nhimlettiti ha-
--i':;J!rltllmlt ve komiı· berlerini eıauız tellkki etmekte 
1• · yalaa bir eberi· blt&n alylenenlerin parti mil· 
yetle zecri tedbirlerin bldml· nakaplanndan ibaret olduğunu 
ma11 lehinde bulanmuthlr. Hil· kaydetmektedirler. 
k6metçe buna dair verilecek AVAM KAMARASINDA 
karar harp aonruı diplomasi Londra, 16 (Ô.R) - Avam 
tarihinin en mlhim bir laleli.esi kamuasında harici ı:yaıet lze-
olacakbr. rinde açılacak umumi 1Dilnaka· 

lagiliz umumi efklnada zecri ıanın perıembe giln& mi yapı· 
tedbirlerin ilgası lehinde hlsıl lacağı, yoksa erteıi pazartesine 
olan cereyanı bir taraftan eıki mi talik edileceği hen&z kat'i 
dit itleri bakanı sir Samuel olarak bilinmemektedir. Fakat 
Hoare'un ba defa amirallik ıimdidenhaber verildiğine göre 
bat Lordu olarak yeniden ka· bilktimetin beya~atı ta~ ve açık 
bineye girmesi, diğer taraftan olaca.k "!! ~ecrı tedbırler ~~-
air NöviJ Çemberlainin ıon nut• s~lesı . uzerınde F?ra>:nofısın 
k tak · t · ti 1 ..:ı:. h nıyetlen hakkında biç bar ıOp-

u vıye e mıt r. 0 a&U6 a· heye yer bırakm kt . • . . . d d . ıyaca ır. 
ncı sıyase~ı. üzerın e .aıma Roma 16 ( Ô R) _ LolRl· 
b&ytık tesın olan d&mıoyon · . 
hlkimetlerinin vazi eti de bu rada zecri tedbir_ler.io }'gası içı.n 

• . 1 .. .• yapılan büyük bır ıçtımada bır 
yenı cereyan ıle alikaaız degı.- çok konse"atör meb'uslar, 
dir. Lordlar ve salihiyettar finans 

ALMANY ANIN SESi ve ekonomi talsıiyetleri hazır 
AYrUpamn çok kanıık ve bulunınutlardır. Meşhur lrlan· 

telallkeJi ftlİJ"ti Lonclra hi- dah mQbarrir Benaard SMv de 

. ltalvan sivasdi üzoinde müessir olan Papa 
a6z almıı ve diğer hatiplerle lerin kaldınlmasına kanr ver· 
birlikte zecri tedbirlerin ilgası• mit olcluia artık ıllphe gGttlr• 
nı iıtemiıtir. Bu minada bir mez bir hakikat oldutundan 
karar ıureti kabul edilmiştir. gazeteler kabinelerdeki ihtillf· 

Atina, 16 (Ô.R) - Dlf işleri larla Eden'in iıtifaıı lıakkmda 
bakanlığı direktörlerinden Mal· mlltalealar yllriltmektedirler. 
tas Yunanistanm zecri tedbir- Nevs Chronicle ıazeteıi cli-
leri ilga etmesi lehinde bulun- yor ki: 
muı, Romanya ve Yugoslav- Zecri tedbirler kalkınca ln
yamn ~ecri tedbirle~den g6r- ,Utere hlk6meti Ren ile Ak-
dlllden zarar dolayıııle Franıa denize ait taalahltlerini tasrih 
ve lngilteredeo tazminat aldık· d bil L&!_ 

la -• le . t' e e eceaur. nm .,.,, mıı ır. M • P . k 
CIBUTIDE iŞLER BAŞLAMIŞ ornmg oat ıuetem, a· 

Roma, 16 (Ô.R) _ Cibati- bine erkanı arumda ihtillf 
den gelen haberlere g&re bu cö•ı~ old~ja lı.akk••da~ ha-
tehirdeki Fran•z malt ve eko· berlen kat 1 ıurette tekzıp et· 
.-rik maha61, ltalyanlarm mekte ve lngiltereAİD daima 
J:labetiıta~da . . yerlepaeleriyle aaille~ cemiyeti makevelena-
&man faaliyetinm artmıı olma· meainin kat'i,_ tatbik eclilme-
aından m~m~UD bulunuyorlar: IİDİ mldafaa etmiı oldutundan 
Bu~nn. fikrince F~ zecn dolayı mezk6r amiyetin mu· 
tedbırlen kal~n~sa bu !fler bir vaffakıyetaizliie uğramıı olma· 
kat daha genııbyecektir. Ha· d ul lmad.. t · · . h • aın an mes o ıgı ezım 
beııstanın er sene hançten il · llrm kt d' 
ithal ettiği binlerce ton tuz ve en • e e ·~· • 
aair emteanın nakli Franıız Her bllk6metin kendı taah· 
fimencllferlerine ve Cibuti li- bitlerinin niıbetini tayin etmesi 
manına iı verecektir. Fnnsa zaruri bahmmaktadır: 
zecri tedbirleri bırakmağa ka· Roma. 16 (Ô.R) - Musso· 
rar verince Cibutinin eskisi gibi lininin bqkanhğı altmda top-
faal bir ticaret merkezi olacağı lanacak kabine meclisi Cenev· 
bildiriliyor. Hatta Cibutinin J'ede toplanacak Milletler ce• 
~ta~ya ~çin ıer~est liman ?iması miyeti Asamblesine karıı ltal-
ıhb~alınden bıle bahsedılmek· yanın alacağı vaziyeti karar· 
tedır. FRANSADA laıtıracaktır. Ro'Dlada, Cenev

reye gönderilecek yeni- bir 
Roma 16 (Ô.R) - Fran11z vesika hazırlanmaktadır. Hu 

Enatitü azaları tarafından zecri 
tedbirlerin ilgası lehinde neşre· vesikada ltalyan hilkftmeti yeni 
dilen beyanname çok çabuk delillerle Habeı harbında ken-
imzalarla dolmaktadır. Yakın- disinin miitearrız olmadığı te-

ıioi mndafaa edecektir. da, toplanmış olan imzaların 
yekünu bir milyonu bulacaktır. Bu yeni muhbra, asamblenin 
GAZETELERiN GÖRÜŞLERi toplayması için Arjantin hllk6-

Londra, 16 (A.A) - lngil• meti taıafmdan yapılan tepb· 
tere lalktmetiw ıecrl teclWr- blUle pek ,.ır.u. allbclar-

dır. Arjantin sefirinin Kigi 
sarayına yapbğı ziyarette bu 
mesele görüşiilmüştür. 

EMRiVAKi DAV ASI 
Maltim olduğu üzere, ilk bir 

kararsızlık dakikasından sonra, 
ltalya açıkca Arjantin teklifi
nin aleyhinde cephe almııtır. 
Bunun sebebi ıudur : Roma hü
ktbneti pek iyi takdir ediyor ki 
Arjantin için mühim olan mese
le zecri tedbirlerin muhafaza 
veya ilgası değil, cebir ve kuv-
vet kullanmak suretile elde edi· 
len emri vakiin tasdiki veya 
tasdik edilmemesidir. ltalya da 
vaktile, cebir ve şiddet ıu-

0ı!J.mi.". 
w.tt@ ~ 

karsa daha büyük ve aşılmua 
daha güç müşktılitla karşıla
tılacaktar. Zira bu celsede 
ltalya temsil edilmiyecektir. 
Bunun içindir ki, Almanya 
mütecaviz mevkiinde olduğunu 
ispat makıadile yeni bir takım 
deliller ileri sürecektir. ltalyan 
tezi, hakiki müteamzın kırk 

senedenberi ltalyan mlistemle
kelerinin hududunu tahdit eden 
Habeşistan olduğu merkezin· 
dedir. 
CEBiR VE ŞiDDET YOKMUŞ 

ltalyan tezine göre ltalyan 
imparatorluğu cebir ve tiddetle 

ita/ya dış bakanı ltont Civa110 
retiyle arazi ilhakını red· tesis edilmiı değildir. Ancak 
deden Cenubi Amerika be· Necaıi ile bakanlarının karan, 
yannamesine iıtirak etmişti. Habeşistanda hiç bir h:ik6met 
Romada Milletler cemiyeti kalmamaıı, ahalinin ltalyan 
uamblesinin Habeş emri vakü kıt'alarım memnuniyetle kar• 
meselesinde açıkca vaziyet al· plamalan ltayan hllk6metinl 
mata mecbur kalmaktan kor· bu memleketi teıkilitlanclır· 
kulmaktadır. Zira fU takdude mağa mecbur etmiıtir. 
asamblenin emrivakiin taıcliki Bu tez Arjantinin ltalyu 
aleyhinde hlklm vereceji fllp- doatlujımu cenubi Amerika 
hesizdir. için çok mllhim olan •cebri· 

iT AL YANIN DONOŞO fiddetle ilbalon reddi. eauiyle 
Halbuki bu meselenin g&I· telife yuayacaktır. Biricik ay-

gede bırakılması llzerinde itti- nhk fU noktadadır ki Ar jaatia 
fak hlaıl olmut aibiycli. Habe· lallk6meti bu notum milletler 
fiatanm ilhakı meselesi, ancak cemiyeti asamblesine verihae-
ltalyanan ltepelmilel it birli· .m iatediji halde Roma lall-
jine d6nmeainden IODl'a ortaya lılmeti uamhleden ince ...... 
çakacakta Te Cenevrede aleni milletler cemiyeti 1ekreter&tl-
bir kararla detiJ, fakat bilva• ne 16ndermek flkrindeclir. 
11ta tuclik edilecekti. 

YENi SEFiRLER 
Bu neticeye varmak için, 

ltalya ıefirler heyeti aramada 
yapılacak tebeddllllerden istifa· 
de etmek niyetindedir. Yakın· 
da Romaya yeni Avusturya ae· 
firi ıelecektir. Bu ıefirin itimat· 
nameleri, ilk defa olarak, "kral 
ve imparator" Viktor Emanuel 
adına yazılmış olacakbr. Diter 
cihetten ltalyanın Vaşington 
aefirlijine tayin edilen Suviç, 
Moskova sefirliğine tayin edi· 
len Boso ve yeni Vartova ıe· 
firi, verecekleri itimadnameleri 
" Kral "Ve imparator ,, namına 
vereceklerdir. Böylece ltalyan 
imparatorlujıJoun tesiıi meıe
lesi dolambaçlı bir yolla halle· 
dilmit olacakbr. 

Halbuki, meıele Milletler 
C.mi,etilHle açıkça ortaya cı-

Aha.lata tarihten bir ay 
sonra 6c:lenmeğe baı

lamlmak lzere 

6 AYDA 

Haraççı 
Kardeşler 

Mobilye evinden, en son 
model mobilye temin 

edebilirsiniz. 
Fırsab kaçırma11nız 


