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Müessir bir ayrılma 

Avni 
Dün işçiler Birliğine 

veda ziyareti yaptı 
··································~·~~·~··································· 

lzmlrln değerli halkına : 
Yurdu, partiyi duyarak ve bilerek seven ve 

her bakımdan Ustun yai9adllan lzmlrlllere veda 
eder ve içimde kf:ndilerlne karşı yaf ayan alAka 
ve minneti saygıyla anar1m. 

Eski Parti batkanı Yozgat saylavı 
A.DOÖAN 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
_DGnkn sayımızda neşrettiği- uzaklaşmağa mahkum idi. 

mız Batvekil ve C.H.P. genel lzmir için bu acıyt bugün 
başkan •ekil ismet lnönü'nün değilıe yarın duymak mukad-
bütün vifiyetlerde Parti baş- derdi. 
kanlığuua vill,yetia valilmae A.ai Doiaa, Kamutaydaki 
devredilmesi hakkındaki be- vazifesine devam etmek üzere 
ya.nnamesi ilgili makam 1:ırıt .ı., .... .,mızda'l :ı .. -, -.rakhr. F<ikat 
tebliğ olunmuş
tur. 

Vali Fazlı 
Güleç Berga
madan dönUnce 
Parti itlerini de 
filen tedvire 
başlıyacaktır . 
Devir muame
lesi hazırlıkları 
tamamlanmııtır 
Elyevm viliye
timiz Parti baı
kana olan Yoz-
gad saylavı 
Avni Doğan 
'Vazifesinin hi
tam bulması 
dolayısiyle ve-
da ziyaretlerini 
Yapmağa baş
lamıştır. 

Büyük şef
lerin, Partinin 
İnkişafını arttırmak ve hızlan
dırmak için Parti faaliyeti ile 
lıük6met idaresi arasında daha 
•ıkı yakınlak ve daha samimi 
heraberlik temin edilmesi bakı
nundan ittihazına lüzum gör
dükleri bu tedbirin, ulusumu! 
İçin hayırh sonuçlar vermesini 
IÖnülden dilemek, bütün yurd
daşlar içio bir vazifedir. 

Yalnız bu yüksek kararla, 
kendisini lzmire çok sevdiren 
daba doğru bir tabirle lzmire 
2Önül veren ve lzmirlilerin 
gönlünde yer alan Avni Do
kantn aramızdan ayrılması, 
bofgemizin her köşesinde umu
tıli bir teessür uyandırdığım da 
kaydetmeğe mecburuz. Gerçi 
Ulus işlerinde vazife almış in
&anlarm kaydı hayat şartiyle 
8Yni mevkide kalmasına imkan 
tasavvur edilemez. 

Bugün yüksek kararın icabı 
riarak aramızdan ayrılan Avni 
b 0 ian bir gün her hangi da
a nıühim bir vazifeyi deruhte 

t)lenıek vesile.ıile de lzmirden 

Avni Doğan samimiyetin ve 
dürüstlüğün timsali olarak dai
ma kalbimizde yaşayacaktır. 

lzmir bu Tiirk çocuğunu ne 
için bu kadar kuvvetle sevmiş
tir? Onun ayrılığı büyük bir 
maksadın tahakkukuna yol aç
mak icin olduğu halde ne için 
kalblerde bu kadar acı uyan
dırmıştır? 

Bu iki sual; ulus işlerinin 
mes'uliyetini omuzlarında taşı

yanlar için cidden etüd edil
meğe değer bir mevzudur. 

Avni Doğan lzmirde çok az 
zaman kalmışhr. Buna rağmen 
herkese muhabbet telkin et
mişse bunun sebebi, politika 
hayatının muvcaffakıyetini, bazı 
basit düşünceli adamların an
ladığı gibi kulak kulağa fis
koslarda, şüpheli manevralarda 
değil, dürüstlükte, samimiyette, 
açık kalplilikle aramış ve bul
muş olmasındandır. 

lzmir parti bakımından yıl
larca öksüzlük çekmiş, hatta 

_ SOTıu 2 uw sahı/ede -

FRANSIZ HÜKÜMETININ ICRAA Ti 6:L'l~~N ~~!~~~~~~· 

Yarı askeri mahiyetteki cemiyetlerin 
ilgasına ait emirnameleri 

Cumhur başkanı Lebrön imzaladı 

Paris, 19 (Ö.R) - Yarı as
keri mahiyette cemiyetlerin 
ilgası için içbakam Salengro 
tarafından cumur başkanına 
imza ettirilen emirnameler şu 

~ esbabı mucibeyi ihtiva etmek
tedir: 14 Memlekette nizam ve 
asayişin muhafazası maksadile 
hükumet yollarda her nüma-
yişi meneder. Askerlik hazırlığı 
ve idman cemiyetlerı müs
tesna olmak üzere askeri 
mahiyette olan bütün te~ek
ktHlerin dağıtrfmamna k!!rar 
verilmiştir. Hususi milisler gibi 
milletin bütünlüğünü boza bi-
lecek ve hükumet kuvvetlerine 
kuvvetlP. karşı gelebilecek te
şekküller de mülgadır.,, 

Bu karar, lağvedilen sağ ce
nah teşekkUllerine bildirilmiş-
tir. Bu cephelerin dağıtılması 
halk cephesi proğramında da
hildi. " Oeuvre ,, gazetesinde 
Andre Guerin kararı iyi kar
şılayarak şunları yazıyor : 

-
14Hükumet iyi iş görmek 

istiyor. Bunun esas şartı ise 
yollarda ve memlekette nizamın 
hüküm sürmesidir. Bu sebeble-
dir ki vatanperver gençlikler, 
ateşli haçlar, fransistler ve 
Fransız tesanüdü cemiyetleri 
ilga ediliyor. Böylece bunların 
mötörlli milislerinden, Hitler 

Cemiyetler derhal kapatılacak 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Leoıı Blum 
ve Mussolini usulü üniformalı 
gösterilerinden, sözde sosyal 
birer teşekkül olmak iddiasında 
iken hususi işaretler taşıyıb 
yollarda toplanmalanndan kur· 
tulmuş olacağız. B.Saleugro bu 
iş için uzun milddet tereddtıd 

etmemiştir." 
Sağ cenahtan 14Figaro,, bil

akis hükümetin kararını ıöy

lece tenkid ediyor: 
" lı başına gelen her yeni 

hükumet kendine hasım olan 
vatanperver teşekküllerini da-

iş başında 

ğıtmağa kalkıtırsa bunun ıonu 
gelmez.,, 

Bu gazete Blumun meb'uıan 
meclisinde ekseriyete dayandı
ğından projesinin tasdik edile
ceğine şüphe etmemekle bera
ber: "Fakat, diyor, bu bir ka
nun değildir. Emniyet verid 
bir usul dejildir. Halbuki it 
baıında olan her hük6met par
tilerin emniyetini kazanmalıdır. 
Galipler, mağlubların yaralıla
rı~ı bitirmek için geri dönme
melidirler .. ,, 

•••••••••••••••••••••••• 

Küsôf 
Bazı şehirleri 

karanlıkta bıraktı 
Oüneşin tutul

ması h(Jdisesi, kü
suf sahasının dört 
ta1a/ında olduğu 

kadar şeluinıizde 

de blivük bir ala
ka ile takip edıldi. 
Halk, daha güneş 
dofmadan yüksek tepe/erdrn kiisıit 
hlidiı;esbli takip r.lmişttr. 

Nil doğma çıkan mua/lun g11ıbu· 
nun ilim bakımından yapltğı fclkık· 
/er hakikaten rok istifadeli olmuştur. 
Bu gruba livaset eden Nevzat C. 
Dağemre ile bir mualıim aıkadaşmuı 
yaptık/an letklkien (6}ınrı sr.ı•Jamız
da bulacakeınrz. ·-· ISTANBUL HALKI 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Orduya 
Yedi tayyare 
hediye edecek 
lstan}>ul 19 (Yeni Asır mu

habirinden) - Hava kurumuna 
bu yıl içinde hediye edilen 
paralarla tayyareler satın alın
ması tekarrlir etmiştir. lstanbul 
halkı namına satın alınacak 
tayyareler adedi yedi tanedir. 
Bunlar t6renle orduya tevdi 
edilecektir. 
Öğrendiğime göre diğer vila

yetlerden bazıları da ayni şe
kilde hareket ederek tayyare 
bayramı günü, yeni tayyarelere 
ad konma merasimini kutlulıya
caklardır. 

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

Vekalet · tebliğ ediyor Başvekalete ihbar yapıld1 

!ihracat vesikası istiyen- Akhisarda zengin petrol 
ler vekalete başvurmalı damarlan bulunmuş •. 

Celal Bavar 
Anka.ra, 18 (A.A) - 2-12- ketlerden birine yapılan ibra· 

935 tarıh ve 3627 sayılı karar· cat mukabilinde mezkur mlld· 
namenin A fıkrasına istinaden denin B fıkrası mucibince is-
Türk parasının kıymetini koru· tenilen vesikayı getiremediğin-
ma ha~kındaki 11 sayılı karar· den dolayı şimdiye kadar itl'ıa-
na~e~ın mu.addet 32 nci mad- lat yapamıyanların aşağıdaki 
desının tatbık edildiği memle- - Sonu 3 üncü sahiJtde -

iktisat veklletl petrol· grUıbu dlrektörU 
Akhlsara gelerek ilk tetklklerını tamamladı 

Akhiaar 18 ( Yeni Aıır ) -
Buraya baflı Y ayak6y nahiye
si sınırlan içinde petrol da
marlan bulunmuştur. Keyfiyet 
bura avukatlarından Hüsnü 
Yavuzer tarafından telgrafla 
Başbakanlığa ihbar edilmiş ve 
Başvekalet bu ihbar ile alaka
lauarak Ankaradan petrol gru
bu direktörü Cevad T aşmanı 
mahallinde tedkikler yapmak 
üzere buraya göndermiıtir. 

iki gün önce tetkiklerini 
bitirip tekrar Ankaraya dönmüı 
olan grup direktörü yaptığı 
incelemenin müsbet sonuçlar 
vereceği kanaatmda olduğunu 
bildirmiş ve Ankaraya vardı-
ğında buraya arzıyat mütehas
sıslcirından bir Amerikalının 

gönderilmesini alakadar maka- J/ıbafl yapall aı'llkat ffusllli Yavuzer 

mata bildireceğini söylemiştir. tehassıs damarların bulundu-
Gelecek olan Amerikalı mü- - Sonu 4 üncü sahi/ede -



Avni Doğan ····-Dün işçiler birliğine 
veda ziyareti yaptı 

-Baş taıafı 1 11a savfada
yıllaıca suizan altıada blmtt
br. o,ıe adamlar çıkaufbr ki 
kendi aeıdamu lrtmek içle bfl. 
tin bir memleketi kötülemekt• 
tereddüt göstermemitlerdir. F •• 
kat Ani Doiaa bmiri çok aı 
zamanda çok iyi tanımış, b11 
memleketin bünyesinde mevcut 
eaerji ve kabiliyeti çok iyi ölç
mliş buna samimiyetini karıt
brarak inkıllpçı lzmirtileri ol
d11ğ11 gibi taaıttırmak imkla 
ve fırsatlarını çok kısa bir za
manda elde ebniftir. 

Bu itibarla eski parti baş
kanının memleketimize yaptığı 
lüsmetler çok blylktür. Bütün 
bmirlilerin parti etrafnıda ur· 
lllmaz bir birlik kurmalannda 
Ami Doğanın mesaisi şahsi 

meziyet ve ahllklan daima 
ıayp ile amlacaktır. Ozerleri
ulus ifleri alan muvaffak ol
mak isteyen adamlar için 
Avni Doğama hayatı. çallflll& 
sistemi lnaek olarak s&aterile
cek ve anılacakbr. 

* • • 
Yozpd uylavı Avni Doğan 

d&n alqam esaaf ve İfçiler 
birlpe giderek hhfik idare 
1aeJeti ualarma Yeda etmitler· 
dlr. Keacli ..Ut enerji.ue iz· 
mirde ifçilv için gtl•enilecek 
Wr çatı laamiıyaa Avni Doğan, 
...ı •• İffİler birlikleri he
yetleri toplaadıjı salona girer· 
ken çok mliteheyyiçti. Kllrsüye 
çıkarak ima bir hitabede bu
lundu. Salonda hazır bulunan· 
lar çok mllessir ıamimiyet ve 
seYgi tezah&ratile ba ~en ge
lon sGzlere karfdık verdiler. 

A•ni Doianm, iKi birlikle· 
rinden bahsederken : • Onu 
ıu.ır ...... de .. .t. ~ eaer• 
jik sa1lavın kendi etıfe kurdu-
ğu bu teıekküJI ne kadar 
Bıtlba bir seygile benem1edi· 
ğini anlabyordu. Avni Doğan 
hazıruna vali ve belediye reisi 
hakkında ıitayitklr sazler s&y
liyerek oolann İIÇilerin her 
arzularını yerine getirecekle
rini teyi etanittir. 

Avni Doiaııa işçiler birlikleri 
merkez heyeti um•aa Berrak 
lıık ee.ab •enniftir, 1.Perdeu 
bir renç, A mi Dotana, Esnaf 
ve iıçiler birlijinin fahri reit· 
liğini kabul etmesini rica etmiı 
ve bütün balar bu içden ge• 
len arzuya qtirik edince Avni 
Doğan bu arzuyu yerine ge
tirmitth·. 

Avni Doğan geç vakıt işçi· 
ler birliğinden ayralmlfbr. 

Yangın 
Dtıo ıece uat yanmda Kalı

ramaalarda altına sokakta Hk· 
kal Selime aid 52-1 sayılı elik· 
kanın tayamndaki ıla lmfıtlan 
tutuımuş ve ıirayetine meydan 
verilmed• liadlrl\lmlplr. 

&tıcm 1 ...... 

MkhkGm edlldl 
Kwlpqaaın Halilbeyli k6-

ytacle bir cllltb emuaacla 
KAmll otla Abmecl, arbmnclaa 
giden çocvldara, 7erden alchjı 
bir aygç kama afm'f, fakat 
kamlar arU1Dcla bahmaa bir 
bf ı.met amada bir ~
alama lubet etmif Ye yarala· 
mqtı. l.met ertui ,an llmlftl. 
Abmedia ıelırimiz ajlrceza 
malıkemetiııde devam eden 
muhakemeıi neticeleamiı ve 6 
ay 20 ftla hıplİDe karar Yeril• 
miıtir. .......... 
Kalp aektealnden OldU 
HlikDmet caddeıiade Adnan 

Karakatın mağazuı ininde 
dütGp &len, Balıkeair butaneai 
idare memuru Yusufun mua
yenesinde kalp durmasından 

Bldllf tı aolaşıloıııtır, 

YENi ASIR 

ŞEHİR BA.BBRLBRİ 

Vali Başdurak cinayetiniri ~ Ahmed 
Berguuda tetkikJerı muhakemesi devamda lzehirle:di';i yoksa 

yapıyor , blb sektesinden mi 
.v.n !~ Gll4tc u. lthhat Yalancı tahidlikten tevkif edilen Ali ö•dtı? 

Dırektoru Cevdet Saracoğlu- •f d . d d• 
nun eneılri gün Bergam•r• ı a esın e ısrar e ıyor 
gittiklerini düakn sayımızda • • ·-• -· • • 
yumqbk. Valiye ilb1aak etmek Başdurakta kasaplar içinde lendi ve vak'ayı ıu suretle an• 
kere Türkofis Direktlrft Ziya dlrt yol ağmada uabacı lb· latb: . 
da dün sabah Berıama,a git- rahimi öldürmek ve Eski,ehirli - Gece Kemeraltında dev· 
mittir. Hüseyini yaralamakla maznun riye geziyordum, bir gürültil 

Heyet Bergama •o Dikilide kasap MiDtikof lbrahimle kar• işittim. Gürlilt6nlia geldiği ta· 
iktııadi bazı tetkikler yapacak deşi Hasan ve kainb!raderi Hü- rafa doğru koştum. Dört 
Ye bu akşam ıehrimize döne- seyin Hüsnünün mubakemele· yol ağzında uzun boylu 
cektir. riae dtıa aju cezada devam birinin kaldırım üzerinde 

Göçmenlere 
Kat'iyyen zorluk 
gösterilmiyecek 

Mahalli Vali ve kaymakam
lar tarafmdaa memleketimize, 
geJea mabacirJeria beraberle
rinde getirdikleri eua itin ve· 
rilen gilmrilk mafi;ret kltıdı 
&zerine gtlmriUderce tahkı"kat 
ve tedktkata giriıilcliği glriil· 
llliİftlr. 

G6mriikler umum mldlirlii
jtlnden alikadarlan rel• bir 
tamimde Wra.a kaaw etJa 
muafi1etiae alt 31 inci madde· 
... apk lallml kaqmada 
g&çm• 8f1a ve ... ,.........._ 
memlekete aerbetçe ithal edil
melİDİt biyle açık h&klmlen 
aylan maameJelerle ,açmeale· 
• :.1-..:-:- • L---lnlm rıa ııpvnuua ren Ull'R amaa• 

DID 'e ba Jallllllta IAsma f~lea 
tahkik Ye tecllrHcler mllld1e 
mlfettifleri tarafmclaa yapda
capa pe ıtmrlte ıWefi
lea ıllllllk ._.Jel ldplı 
lwine slPD• 9f1A Ye hay
vaalannua derhal memlekete 
ithal edib11W lllldirmiftir. 
ŞQpbe Ye tahkdd IDllcilt Wr U
reket glrllllne .,,. ....ıe
kete tokaldaktaa aoara Val 
ve kaymakamlara bildirilecek 
ve ondan IOlll'a tahkikat ya• 
pılacakbr. -
Üç memurluğa 

edilmittir. yatmakta olduğunu g&rdüm. 
Vak'anın nasıl olduğunu gör- Yanına yaklaşarak: 

dlfll •e bildiji ve bunu zabı· - HeJD1Crİ kalk, aeni kim 
tada ve müatantiklikte söylediii vurdu, diye tordum. Hiç 
halde mahkemede ifadeaini cevap vermedi. Ba sırada ora-
deiiftirea Eakiphirli AJi hak· den geçen bir arabayı çevirip 
·kında mü•taatiklikçe yalan yere yaralıyı hastaneye göndermeye 
phitlik etmekten dolayı lüza· ÇUflJOrdum. Ant olarak birisi 
mu muhakeme karan verilmiş Kahramanlar 10kağına doğru 
ve Ali tevkif edilmifti. Diiakii kaçmaja baıladı. Halinden 
eel.ede ...-kal AH de maznun- f6pheye dlftllm ve yaralıyı 
lar aruında bulunmakta idi. bırakarak kaçanı takibe bq-
Malakeme reill, Aliyi iaticnb ladua ve bir aralık darl diye ba
etti. Ali, enelce mahkemede ğırdıoı ve elektrik feurimi ken-
mylediği .azleri tekrar ede- diıine doğru tuttum, durdu,yanı-
rek demipir ki: na gittim elektrikle yüzüne bak- ı 

- Bea ,.ı.. .a,lemiyorum tım, bu adam timdi davacı l 
Ye p'-W!kta kabul etmem. mevküade buhınan Hüseyin 
Vak'a - Kuaplar içine idi. Elinde bir balta ile bir 
pldifim aman O.rahimle çolak sopa vardı. Neden kaçbğını 
Ahmedia kavga ettiklerini ve kendisine aordum ve bu balta 
timdi burada davkı meTkiinde ile sopa nedir, dedim. Hüse
balanaa Hllleynin de balan yin bana fU cnabt Yerdi: 
ayırmata çalıprken kavga eden· - Ben 1enden kaçmıyorum 
leria keadİIİDİ itmeleri tlzerine beni davilyorlar, aldtlrliyorlardı. 
ka1&b Ha1&am dllrk•amm ke- Elimdekf.sopa ile balta da ba· 
,..,.e çarpbjma rlrcltlm. Ba· na T1U'daklan ıeylerdir ben 
- ilerine lliaçikof lbrahim yarahyım, dedL Bakbm haki
dıpn çıktı. Bqka bir ıey bil- katen baıından ve giiğsündeo 
lli1onm. ağır yarah idi. 

Ba •retle ,at.Da plütliktea Istanbalda bulunan iki phi-
teykif edile• Ali JİM ıeçea dia ifaclelerinia de istinabe 
celMdeld ifadeainde grar etmif ıuretile almmuına karar veri
oluyordu. Vak'a tahitlerinden lerek muhakeme başka bir 
Kemeraltt bek~ai Osman din· güne barakılmıfbr. .......... 

ihracatçılar Beraet etti 
Pazarteal gUnU toplana· . 

rak vazlyeU gllrllfacakler 
Fakat Umarhaneye 

gltnderllecak 

Zinet mobilye fabrikası sa· 
hibi Alımedin bir bardak çayı 
içtikten sonra ölmliş olmasın
dan kardeşlerinin ştibheye düş
tüklerini ve zehirlenmesinden 
korkarak AdJiyeyeye müracaat 
ettiklerini yazmıtbk. Mezardan 
çıkarılarak Memleket hastane• 
sine götüriilen Ahmedin cese
dine dlln Milddeiamumi mua· 
vini Alinin önftnde otopsi ya
pılmıştır.Cesedin bagırsak ve 
midesi çıkarılarak kavanozlara 
konmuş ve tahnit edilmiştir. 
Müddeiumumilik bu agşayı Is
tanbul Tıbı Adli müessesssine 
gönderecek ve orada tetkik 
olunacakbr. Bu tetkik netice
sinde Ahmedin zehirlenmek 
suretile mi yoksa diğer bir su• 
retle mi &Imut olduğu aalaşı· 
lacakbr. 

Haber aldığımıza göre, Ah
med kalb hutahğmdan ölme· 
mittir. 

Küçük yaramaz 
Zabitamn gayretine 
rağmen bir türlü 
ele geçmiyor 
Karataşta futbol oynamak 

yilzünden iki yahudi çocuğunu 
yumrukla döven ve yarahpn 
Kazım adındaki çocuk zabitaca 
el'an yakalanamamıştır. Evvelki 
giln Şehit N usre-t sokağında 

gGrDlen KAzımın yakafanmuı 
için taharri ve resmi poliı me
murları tertibat alarak bütün 
sokakları tutmuşlar fakat buna 
raimen Klzım elden kaçmlfbr. 
Korkutmak için arka•ından 

ablan kurıunl•ra rağmen healiz 
bir çocuk denilebilecek yatta 
olan Klzım on metre ylikaek· 
likte bir duvardan athyuak 
kaçmlfbr. 

.. tallp ,, ... 
V-ıllyet evrak kaleminde 

münhal bulanan llç memurluk 
için don talipler arasında vi
layet salonunda imtihan yapıl
mıfhr. Üç memurluğa yedi ka· 
dın •• 18 erkek iıtirlk etmiı· 
tir. imtihan heyetine vaJi ma• 

Pazartesi ıüaü saat onbirde 
Kuru meyva ihracatçılan birliği 
Türkofis müdürü Ziyanın baş
kanlığında ve üzüm kurumu 
miidibii lsmail Hakkının işti· 
rakile bir toplanb yapacakbr, 
bu toplanbda, iktisat vekaleti• 
nin talebi veçhile dünya rekol• 
telenne ve memleketimiz re• 
kolteıine nazaren fiat iatikra• 
nnı temin edecek eıaalı karar• 
lar alınacak ve aagari fiat 

Kalp 25 kuruıhık imal et-
mekle memun diıçi Uşakh 
lsaaail Hakkıma ağırcezac\aki 

1 Emir bekleniyor 

avini Cavid riyaaet etmiftir. 
Bugün imtihan evrakı tedkik 
edilerek muvaffak olanlar tayin 
edileceklerdir. 

Muallimlerin imtihanlan 
$ebrimiz ilk mektepler mual

limlerinden orta me"teb mual
limi olmak iatiyea 129 ki.-. 
Dumlnpmar mekteMade denm 
etmekte olan prap imtihanlan 
ltitmlttlf. imtihan evrakı maarif 
•eklletlne g&nderllecektir, 

tespit olunacakbr. 
Alınacak kat'ı kararlar Ye• 

kilete. bilcliriıecektlr. 
11. • • •• .. 

Olliunluk lndlhanlan 
Şeliriw erJ,ek ve luz Hte• 

)erinde pazartesi gtbl8nden iti· 
bareaı olraaluk lmtibanlanaa 
baf)aaacakbr. 

EL HAMRA 
TELEFON 357S 

llU AK'All e DA Amerikaclaa yeni relen, unmı11a 
en kuvvetli Tirk i.111zyoaiat ve mınyetidrtl 

PROFESöR 
ZATİ SUNGUR 

Maayatizm, ipnotizm, fakirizm, illtlzyonim lıtbe laariktl· 
lide heyecanh fenni tecrubeler ve hlaerler ,aaterecek bir 
kadını a-6zleriııiz önünde deatere ile parçahyacak, bir kacb111 
iskelet haline getirecektir. 

izdihama meydan vermemek için numarah 
blletlerlnlzl evvelden afdtrınız. 

Akpmlan 9 da başlar. Cumartesi ve pazar gtındliz S te 
matine •• 

Fiyatlar: Huıuai 100 Birinci 75 Saloa ve 

Balkon 50 

muhakemesi neticelenmiftir. 
Hastanede miiphede albnda 
lsmail Hakkının serbe•t bıra· 
kalmam bile caiz olmıyan bir 
deli oldutu hakkındaki rapor 
muhakemenin dtinkl celsesinde 
okunmuı ve kanun mucibince 
kendisinin beraetine hükmolun
muştur. lsmail Hakkı, tehlüke · 
li bir deli oldupdan bir baı· 
tanede daimi surette tedavi 
altıucla balandurulacaktır. ,,. ....... . 

Adliye tatili 
AdJiyeaiD 1u tatili 20 Tem· 

muıda bqhyacak •• 5 Eyltlle 
kadar de•am edecektir. Ya• 
landa ba ıeneld albetçi malı· 
kemeler tubit edilecektir. 

TAYYARE 

Yakında devir 
muamelesine başlanacak 

Şehrimiz liman itleri umum 
m6dllrlliillnlln Maliye vekile• 
tinden lktitat veklletine devri 
hakkında heaOz ıebrimizdeld 
allkadarlara resmen emir gel· 
memiftiı. Fakat bu emrin bu· 
günlerde relmeai beldeamek
teclir. DeYir muamelelİ için 
Liman işleri umum mftdOrlOğll 

tarafından hamrhk 7apılmak
tadır. Yeni kanuna garo ı&m· 
rük depo •e antrepolan da 
liman itleri umum mlldGrlOtG· 
nün teıkillt •e teslsab ıibi 
iktisat vekAletine geçeceğlnde&1 
bu husaıta da tetkikat yapd· 
maktadır. 

. 
Bu hafta iki eafes filim bir arada 

1 - PARIS KRALI 
lvaa Petrovitclı ve Marie GJorie"nin beraber çevirdikleri 

çok rttıel bir aık macerası 

-SPOR ve GENÇLi 
Her sporcunun, her mekteplinin, genç, ihtiyar, kadın 
erkek berkesin görmesi icap eden bllytlk Rus filmi 

FIYAtLAR Hl - 20 - ao KURUŞTUR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

8EAN8 8AATLARI 
Her ıh 16 - 17,10 - 19,15 - 21,30 Cumarteıi ve 

Pazar leri 14 ta 114v• Mansı vardır. 

r KÖŞEMDEN , 
• • Çocuk taşımak 

Çocuğu karnında taşımak 
değil, kucakJarda tqımak. ,u 
son zamanın bir meselesi, ve 
babanın, amcamn, yakın akra
badan bir erkeğin kueağıada 
tıp"ması moda oldp. 

Fakat; bana ne kadar ııd 
fikirli deseler, kadın diişmanı 
uysalar, kanaatımdan bu te· 
lakki ile şaşacak, dönecek 
adam değilim. Kucakta tatın· 
ması lazımgelen çocuğu; bence 
anc:ak anası taıar. Qndülesi 
bozulmasın, çocuğun salyasile, 
öpücüp-üyle pudram, dudakla
rımdaki kırmızalık bozulmaaın 
elimde taşıdığım çantamı ra
hat tutayım, endamımı iyi· 
ce göstereyim, roplarım bü· 
tün teferruatile göze çarpsın, 
yürüyüşüm şaşmasın diyen ve 
kucağına alacağı çocuğu ko
casının kucağına veren kadm
ları doğrusu ben ltoş görme
yorum, hatta bu kıhbıklığa alı· 
şıp kansile gezmeğe çıkarken 
önde kadın, arkada dadıdan 
farkı olmıyan kucağı cocuklu 
erkeklerin hali bana gülünç 
geliyor ... 

Anlanm : Kadın çocuk değil, 
mantosunu taşıyamıyacak kadaı 

I 

zayıf ve takatsız olur, adımla· 
rını bin besmele ile atacak 
kendini bile taşıyamaz bir hal
de bulunursa [ böylesinin gez
mesi de caiz değil a 1 Hani su 
almak, kona komşuya gitmek 
zorluğile yola çıkıldığında ] er
keğin karaıana merhameten ço· 
cuğu taıtması boynunun bor· 
cudur, zaten bunu ·garenler de 
hoş bulurlar, böyle olmasının 

zaruri olduğunu anlarlar. Lakin, 
ya bundan gayriler, yani ka
dınlaıan erkekler •.. 

Ben niceleriai görd&m: Ka
dın Polad gibi kuvvetli, baı· 
dığı taşları yerinden oyaabri 
kolunda çocuğunu değil, koca
sını bile soluğu 11klqmadaa 
taşıyabilir. Kocası iae, iifürlllae 
yansrın kalesinin tepesine bir 
gazal yaprağı gibi uçacak. Üs· 
~tindeki elbise bostan korku· 
lujuna takılan bezler gibi aar• 
kar, Bir deri, bir kemik iken; 
kucağında çocuk, kanıınm ar
kaaıadan, kan tere boğulmuı, 
nerede ise kollarını ulıverib 
çocuğu d&ıemNere atacak bir 
titreme ile sokaklarda ibret 
alem olurlar •. 

Bayleai itin mubaJağua, öte• 
ki tlrltiall de tabiatin muba-
llfaıı, fakat, kucajında çöcu· 
ğunu taşıyabilecek kuvveti olan 
kadınların ne demeye çocuk
larmı kocalanna tatıttıklarına, 
çocuk tqunak hakkı tabiat 
kanunun bozulmaz hl!ıkftmlerile 
anaya verilmitken ne dimeye 
analarına vermeyip kucakların· 
da, modadır, adettir diye ana· 
lık yapan erkeklerin düfiince
lerioe, y.ıaşayıılarına, fikirlerine, 
kanaatlanna tatmamak, alil· 
memek eldeu ıelmiyor, bu 
ıarplıhk ise ben ecpebilerde de 
bunları garmedlıu. Bllınem yan
hş mı t 

TOKDIL 
• •• Hlzmelçl•lnl dlv•llf 

Karşıyakada Selimiye toka· 
ğında ot\tran lbrabim kaftlf 
Nedime, eviacle hizmetçi ola· 
rak bulunan Meluaed kaa 11 
yaşlarında AYfeyi divdql 
zabıtaya ıikayet edilmi,tirı 

Kaması alınllı 
Tepecikte Alman kuletiade 

Ahmd oflu Huamn llaerinde 
bir kama bulunmuş ve ahn
mışbr. 

Kızı zorla kaçırmıt 
Menemen kaza11nın Emirlleıa 

nahiyesine bağlı alan içi ki• 
yünden Ahmed oğlu Ömer, 
aym köyden Yusuf kızı 3:17 
doğumlu Nesibeyi zorla kaçır• 
mış ve jand•rmalar taraft•d•• 
takib neticesinde tuıuı.Ufhll'• 



20 Hazırah 19ae 

Yunanistan karar verdi 

hakkındakj Boğazlar 
1 

1 

projemizi tasvip edecek '. 
Atina, 19 (A.A)- Başbakan 

Metaksas ecnebi gazetecileri 
kabul ederek kendilerine muh· 
telif meseleler hakkında beya
natta bulunmuştur. Başbakan 

hükumete diktatörlük temayül
leri atfeden şayialar hakkında 
bunların asıl ve esası olmadı-

ğını söylemiştir. 

Başbakan Türkiyenin mütte
fiki bulunan Yunanistanın 

Montrö konferansında Türk 
noktai nazraına müzahreret 
edeceiini, Türkiyenin yapaca
ğı müsbet teklifleri henüz bil-

memekle beraber Türk proje· 
sini Yunanistanın müdafaa 
etmesinin takarrür etmiş bu
lnuduğunu bildirmiştir. 

Metaksas Alman bankası 
direktörünün yaptığı seyahatin 
münhasıran ekonomik mahi
yette olduğunu ve elde edilen 

anlaşmanın Yunan - Alman kle
lering hesabından Yunanirtanın 
geriye kalan alacaklarının tarzi 
tesviyesini temin eylediğini be
yan e tmiş, Yunanistanın bir 
Akdeniz misakını Akdenizde 
alakadar bütün devletlerin işti

rakiyle tahakkukunu görmek
le bahtiyar olacağını kaydeyle
miş, zecri tedbirlerde Yunanis
tanın Milletler cemiyetince ve
rilecek karara uyacağını söy· 
lemiş ve nihayet Bulgar - Yu
nan münasebatı hakkında ihti
laflı meselenin münhuıran eko-
nomik olduğunu çünkü iki 
memleket arasında siyasi ihti
lafların mevcut olmıyacağını ve 
mezkur ekonomik ihtilafların 
iki tarafın da memnuniyetini 
mucib bir tarzda hallini Yuna· 
nistanın arzu etmekte olduğu-

nu ilave etmiştir. 

Maksim Gorkinin cenazesi 

YENi ASIR Sahife il 

Telgraf 

Istanbulda bir Avukat 
duello daveti yaptı 

Son Haberleri 

Duelloya davet edilenler iki kişidir 
Her ikisi de avukattır 

Akhisarda tahkikat 
Akhisar, 19 (Yeni Asır) -

Manisa ağır ceza mahkemesi 
reisi Rasim Uz, bazı adli tah
kikat yapmak üzere buraya 
gelmiş ve bir haftadanberi tah
kikatle meşğul olmuştur. 

Başkan tahkikatını bitirmi ~ 

olduğuodan yarın yine Mani
saya dönecektir. 

Tayin 
Manisa, 18 ( Yeni Anr ) -

lstanbul, 19 (Yeni Asır muhabirinden - Tele- Düello davetini yapan avukat Hasan F ebmi Manisa ceza hakimler' .• den Ce-
fenla ) - Burada avukatlar arasında dedik»du dıyor ki: lil Sırrının terfian kırk lira 
hal!ne gelen bir hadise cereyan etmiştir. Hadi- - Bu davanın ruyeti esnasında müdafaamı maa ş la Çapak-;ur ceza hakim-
senin kısası şöyledir. yaparken (müerettep olduğu anlaşıldı, dedim. liğine atand:ğ ı haber alınmıştır, 

- Istanbul barosunda kayıdlı avukat Hasan Arkadaşların bunu yanlış anladılar. Ve ( anla- J ı b" • 
Fehmi, baroya verdiği bir istidada avukat ar- madım) şeklinde tefsir ettiler. sveç Ka ınesı 
kadaşlarından lsmail Münirle avukat Sedad Bu sui tefehhüm üzerinde baroya şikayet et- lstokholm, 19 (Ö.R) - Per· 
Fuadı düelloya davet etmiştir. tiler. Baro heyetinin daveti üzerine gittim ve son tarafından yeni teşkil edi· 

Üç meslekdaşı düelleya sevkeden hadise müdafaamı yaptım. Bu esnada bana, meslek len kabinde Agrer partisinden 
adliye dairesinde başlamıştır. ikinci ceza mah- arkadaşlarım önünde hakaret ettiler. 6 nazır vardır. Diğer 6 bakan 
kemesinde görülen bir yalancı şahitlik davasında Bizim kanunlarımız duelloya manidir. Ancak 
adları geçen avukatların dava hakkında serdet- başka memleketlerde münevver insanlar şeref yüksek memurlardır. Dış işleri 
tikleri sözler yanlış anlaşıldığı için böyle bir için duello ederler, demiştir. Duelloya davet bakanliğı profesör Vestman 
vaziyet hadis olmuştur. edilenler henüz cevap vermemişlerdir. tarafından deruhde edilmiştir . .........•••.••••••......••••...••.•............•••.....•...•.••..........•••.........••••.................••.......•..........•.•.........................•..•.•......•••... ,. 

lzmit'te 19 Mayıs Güneşin tutulma hadisesi 

Bugün saat 18 de Kızıl Atatürk'ün lzmite ayak Istanbul küsuf esnasındcı 
meydandan kaldırılacak basdıkları gün kutlulandı ı.ı..b.ı ~~~.'!!!lı!!?; .. ~~,!.~~ld. m"•' 

, 
lzmit, 19 (A.A) - Atatürk'ün 922 yılında lzmite ilk ayak ve heyecanla takib edildi. Halk yüksek yerlere çıkarak küsufu 

l bastıkları gün Halkevimiz tarafından 19 Haziran olarak tesbit seyretti. Tam küsiıf esnasında şehir kömür tozuna bürünmüş 
edilmiş ve adıka At.ıtürk günü denilmiştir. Bu münasebetle bu- gibi bir hal almıştı. Karanlık üç dakika kadar sürdü. 
gün şehrimiz halkevinde kutlama yapılmış ve bnudan böyle her lneboluda tam küsuf beşi elli sekiz dakika geçe olmuş ve 

Moskovada 
Moskova 19 (A.A)- Maksim 

Gorkinin cenaze merasimini 
tertib için hükumet hususi bir 

komisyon teşkil etmiştir. Mera
sim 20 haziran saat 18 de 
Kızıl meydanda yapılacaktır. 

Maksim Gorkinin edebi mi
rasını ve muhaberatını tesellüm 
etmek üzere de ayrıca bir ko
misyon teşkil edilmiştir. 

Moskova 19 (Ö.R)- Krem· 
lin hastanesinde ölen Maksim 
Gorkinin cenazesi için henüz 
hiç bir tarih tesbit edilmemiş
tir. Büyük muharrire milli ce· 
naze merasimi yapılacağı mu· 
hak kaktır. 

k.ızıl meydan 
Paris 19 (Ö.R)- "Humanite,, 

gazetesinde Vaillant Couturier 
Maksim Gorki için çok takdir
kar bir makale neşretmiştir. 

Komünist saylavı bu makalede 
Gorkinin Dotoyevski ve T olstoi 
gibi geçen nesil muharrirlerile 

Sovyet sosyal edebiyatından 
doğan muharrirler arasında 
ışık'ı bir köprü olduğunu kay
dediyor: "Proleter Gorki, hare
ket adamı olan Gorki, Rus 
muharriri olan Gorki ve Sovyet 
muharriri Gorki ve nihayet 
dünya muharriri Gorki arka
sında ışıklı bir yol bırakmak
tadır . ., ,------------'!! ....................... , 

SAFI AŞK 
- 34 - TUrkçeye çeviren: R. B , ______ ! __________________ _, 

Oh! sevgilim, senin ya
nında o kadar rahatım kil se
ninle yaşamak ne güzel bir 
nayatl fakat imkansız! Annemi 
kederden öldüremem ki. 

Emmanüel yüzünü onun yü· 
ıüne yaklaştırdı. Tatlı sesi 
esrarlı, · kandırıcı bir ihtizaz 
•ldı: 

- Düşün, Lorans .. Artık hiç 
birbirimizden ayrılmıyacağız ... 
1-fer gece, her gece birlikte 
Yatacağız.. Kayıplardan, kom
şulardan, yarınlardan korkmı
Yacağız artık .. Düşün .. 

Gözleri uzaklarda kaybola
rak tekrarladı: 

- Her gece.. Her gece .. 
Kadın, başını eğerek, kısık 

•e~fe itiraz etti: 
- Biraz tehlükeli olmaz mı 

dersin .. 
Hararetle Rordu: 
- Kimin ıçın tehlikeli ola· 

cak? 
- Aşk için. 
- Ne demek istiyorsun? 

Diye haykırdı. Geriliyerek: 
- Bilir misin, aşk, benim 

için, beraber geçirilen bir gü
zel gece, sonra, sonra sekiz 
gün, on beş günlük hatıradır. 
Bunun içindir ki güç randevü
ler elzemdir ve aşka engel olan 
her şey aşka hizmet eder. 

Onun böylece, bu kadar sü
kunetle ifade ettiği bu içi saf 
inceliği her keşfettiği an gibi, 
yine hayrette kaldı. 

- Ne düşünüyorsun, defi
nem? 

Loransa cevab vermek İçin 

yıl yapılması kararlaştırılmıştır. ortalık akşam saat yirmide olduğu gibi tamamen kararmıştır. 
Bugün şehir beştanbaşa bayraklarla donatılmış ve saray bah- Karanlık 93 saniye sürmüştür. Hava çok bulutlu olduğu için f9ll 

çesinde Halkevi tarafından 100 kişilik bir çay ziyafeti verilmiş heyetleri tetkiklerini müşkülatla yapabilmişlerdi r . 
ve Atatürkün o gün verdikleri söylev okunmuştur. Akşam da Fransa kararını verdi 
halkevi tarafından bir müsamere verilmiştir. 

Asamble~ zecri tedbirler 
meselesini görüşecek 

lngilterenin 
kaldıracağı 

• 
zecrı 

daha 
Cenevre, 19 (Ö.R) - Edenin 

beyanatı Milletler cemiyeti mah
fellerinde hayret uyandırma· 
mıştır. Sir Samuel Hoerin tek
rar kabineye girmesi, ma iye 
nazırı Nevit Çemberlainin son 
beyanatı, Baldvin tarafından 
bu beyanatın teyidi basebile 
bu karar esasen tahmin edil
mekte idi, Ancak, Cenevrenin 
yakında ittihaz edeceği karar
lar itibarile ortaya çıkan mes· 
ele şudur: Aceba, önünde lngiliz 
hükumetinin ayni beyanatı tek
rar edeceği Asamble bunu na
sıl karşılayacaktır. Dikkat edil
melidir ki asambleden bahse· 
diliyor. Konseyden değil. Zira 
konsey zecri tedbirlerin mu· 

derin nefes aldı ve hissetti ki, 
bu tabii mahluka, kendi dü,, 
şüncesini izah edemiyecek. 
Nihayet: 

- Ne mi düşünüyorum? .. 
Dedi, seni düşünüyorum, Lo· 
rans. Seni sevdiğimi düşünü· 
yorum. 

Ellerini kavuşturarak, bir çığ· 
hkla: 

- Ohl dedi. Bana bunu 
böyle ciddi bir tavırla söyledin 
mi o kadar mes'udum ki. . 

Sesini alçaltarak: 
- Lorans, dedi, senden bir 

çocuğum olmasını istiyorum ve 
bunu düşünüyorum. 
Vereceği cevabı endişe ile 

bekliyerek bakıyordu ona. 
- Oh! iş ona kalsın! .. dedi, 

bir sevinç tavriyle çıktı bu söz· 
ler a~zı!'ldan canlanarak, açıl
mak ıstıyerek, ilave etti. 

- Galiba "olınası güçmüş,, 
bana, fakat beceririrz nasılsa. 
düşün, düşün, senin dimağın 
ond~ d~ olursa, sevgilim, senin 
ıekavetin olursa, senin ı.rözlerin 

tedbirleri 
evvel anlaşılmış 
hafazası veya kaldırılması hak
kında bir haber vermeğe sa· 
lahiyettar değildir. Mesele an
cak asamblede umumi bir mü
nakaşa neticesinde halloluna• 
caktır. 

Esasen asamble son kararın 
verilmesini muhakkak surette 
irtibat komitesine havale ede· 
cektir ki bu komitede, muha
sım iki taraftan maada, bütün 
milletler cemiyeti azalan tem
sil edilmektedirler. 

Diplomatik mahfiller, lngi
liz hükümeti tarafından zecri 
tedbirlerin lagvı için yapılacak 
tavsiyeyi zecri tedbirci mem
leketlerin takib edeceklerine 
emindirler. 

olursa! Sonra, biliyor musun, 
sana vereceğim yavru benim 
sapasağlam bir evlad olur! Kız 
kardeşimin çocuğu gihi bir şey 
olmıyacak. Daima hasta, bu za
vallı Definel Bu söz üzerine 
Emmanüel titredi. Yılan kalbi
nin derinliğini ısırmıştı: 

Ellerini çatırdatırcasına sıka
rak bağırdı: 

- istemem benden başka

sına "Define,, demeni, anlıyor 
musun, istemem! 

Ona daha ziyade yaklaştı, 
ağır başını iç gömleğinin ger
diği göğsü üzerine dayadı ve, 
alnı aşağıda, gözleri gömülmüş, 
boğuk bir sesle itiraf etti: 

- Kıskanıyorum... Kıskanı· 
yorum ... Ah! bilsen, ne kadar 
ıstırab çekiyorum! .. 

Onun üzerine eğilerek, onu 
kolları arasında sallıyarak: 

- lstırab mı çekiyorsun? .. 
Diye tekrar etti, ıstırab mı çe
kiyorsun?. Hayır Definem, biri
cik Definem benim, bu olma
malı! Bak nasıl kendine eza 

Cenevrenin vereceği 
karara iştirak edecek 
Paris, 19 (Ö.R) - Eden tarafından lngiliz hükumetinin zecr i 

tedbirleri kaldırmağa karar verdiğini bildirdiği Avam Kamarası 
mühim celsesinden sonra Fransa da kararını vermiştir. Bu sabah 
" Elize ,, sarayında Lebrun'un başkanlığında yapılan içtima ne
ticesinde hükumet fili mülahazaların zecri tedbirlerin ilgasın ı 
elzem kıldığı neticesine varmıştır. Kollektif emniyet sistemine 
sadık kalan Fransa Cenevrede verilecek herhangi bir karara 
iştirak edecektir. Şu halde son söz Cenevre müessesesi tara
fından, azalarının heyeti umumiyesile verilecektir. 

Fransız mahafilinden bildirildiğine göre, meselenin esası hak· 
kında Fransanın vaziyeti sarihtir. Fransa zecri tedbirlerin kal· 
dırılmasına muhalefet etmiyecektir. Buna varmak için takib edi· 
lecek usul meselesi ve Fransız harici siyasetinin ana hatları 
gelecek salı günü Meb'usan Meclisinde yapılacak bir içtimada 
hariciye bakanı Delbos tarafından izah edilecektir. 

Vekalet tebliğ ediyor 
-Baş tarafı ı ncı savfada -

vesikaları tedkik edilmek üzere 
en geç 30-6-936 akşamına ka
dar iktısad vekaletine gönder
meleri lüzumu bildirilir: 

1 - ihracat beyannamesinin 
musaddak sureti, 

veriyorsun ve bana da eza ve
riyorsun! Halbuki, bundan ne 
kadar daha basit bir şeydir 
aşk! Sen, bilmem beni niçin se
viyorsun; fakat ben seni sen'n 
için, gözlerin için, düşllncen 
için severim, yapyalnız olduğun 
için, bakılruaklığa ihtiyacın ol
duğu için severim. Yalnız se
nin yanında rahat olduğum 
için, yalnız seninle birlikte ol· 
duğum anlarda yaşadığım için 
severim .. 

- Ya ben, ben seni sadece 
severim ... Ah, seni niçin sevdi
ğimi anlatmıyacağım, fakat se
verim güzelim, büyük yavrum, 
dostum benimi 

Başını şiddetle kaldırmıştı. 
Ve, daima diz üstü, onu kalça
larından tutarak, bakışlarını 
gözlerine daldırdı ve ilhamlı 
bir tavırla sordu: 

- Lorans... Benimle evlen
mf'k ister m!sin? 

- Büyük bir heyecanla tit
reyerek ilave etti : 

Evlenmek ıni?... Seninle 
mi? 

2 - Takas tedkik heyetle
rinin takdiri kıymet beyanna
mesinin musaddak sureti, 

3 - Satış faturalarının mu

saddak sureti, 

4 - Konşimento sureti. 

Gözleri yaş doldu : 
- Oh 1 Ne kadar sevıyor· 

sun beni, ruhum ! 
Fikrinin seyrine kapılarak 

devam ediyordu o : 
- Dinle 1 Dinle 1 Her şeyi 

yoluna koyacagız çare bu! Sen 
dul, serbestsin. Annene diye
cek söz kalmıyacak 1 

- Zava lı yavrucuğum .. . Fa· 
kat ne söylediğini düşünüyor· 
musun hiç?... Sen, sen bu ka · 
fanla, bütün bildiklerinle, be· 
nim gibi bir şey bilmeyen biı 

kızla evlenebilir misin? .. Fak at 
müvazeneyi bulmak için tera· 
zinin öbür kefesine ben ne 
koyabilirim ki? Çorba pişir
mekten ve inekleri sağmaktan 
başka bir şey bilmem, beni 
Ya, Pariste, benim gibi bir 
zevceyi nasıl gösterirsin?. 

- Evvela, Parise hiç dön
miyeceğim ... Sonra ... 

Karanlık bir tavırla söyle· 
mişti bunu. Tekrar başını onun 
üzerine düşürdü! 

- llilmedi-
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Dallarda sesler: 
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Yahya em al 1 ~~~~~~·i;;I-·~~~j;~f ~~~~~~ 
Türk edebiyatı 5feminde - özlü ve canlı şiirleriyle - başlıbaşına 

Lir varhk olan Yabya Kemal onbeş gündenberi aramızda bulu
nuyor. 

yenememe le lzmlrin kazandığı netice daha : 
fazla kıymet almış oluyordu. i 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5 - Yazan: M. ALI ORAL 

Uzun müddet susuz kıılmış seyyahlar önlerine çıkan bir men
baın başına nasıl üşüşürlerse lzmirin edehiyat yolculan da onun 
etrafını aynı ihtiyaç, aynı hararetle sardılar. Yalnız edebiyatçılar 

değil; doktorlar, avukatlar, tarihçiler, riyaı.iyeciler, onun peşinde .•• 

Menbaından bir kase değil, bir yudum içenler bile ksndilerin
den geçiyorlar. 

Şiir onun ağzında bir musiki oluyor. Öyle bir musiki ki güf
tesini anlıyanda mest, anlamıyanda ... 

Yazdıklan şiir, söyledikleri şiir, hikayeleri şiir, tarihi şiir bir 
varlık ki serapa şiir ... 

Ben ne şairim. ne edibim. Öyle iken bu kadar duyuyorum. 

Ne mutlu onu tanıyanlara, hele dinleyenlere .•• 
~"1.1.:ra~ Çın.ar 

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

Futbol hey ti r • • 
ıs 

Spor 
bazı 

muharririmizin notlarındaki 
noktaları ayd nlatıyor 

··-·-·· Futbol heyeti reısı Suat 
Yurtkoru, bize gönderdiği bir 
mektupta spor muharririmizin 
seyahat notlannda temas ettiği 
iki noktayı aydınlatacağını bil
dirdikten sonra bilhassa Izmir-
Ankara maçına temas ederek 
diyor ki: 

lzmir-Ankara maçında takı· 
mımızın fena teşkil edilmiş ol
duğu hakkındaki iddiası şahsi 
kanaat mahsulü olduğı.ı için 
buna bir şey demiyeceğim. 

Ancak, "ik"nci devrede enerjik 
takım yapsaydık bu oyunu mu
hakkak kazanabilirdik. Bunu 
yapmak için elde kafi miktarda 
oyuncularımız da vardı,. tarzın
daki düşüncesini hayretle kar
şılamamak mümkün değildir. 

Bu iddianın ne kadar yer.siz 
olduğunu şu basit hesapla an
lamak kabildir: 

Seyahate (16) kişifik futbol
cu kadrosu ile çıktık. Futbol
cularımızdan biri seyabatın 
daha başlang1<.1nda hastalandı 
ve oyunlara iştirak edemedi. 
ihtiyat futbolculanmızdan birisi 
de kaleci idi ki bunun, enerjik 
farzedilen bir takımla alakası 
olamıyacağı göz önünde tuta· 

lor ve Ankaralılara karşı da 
(11) kişi ile çıktığımız hesap 
edilirse geriye (3) ibtiyatımız 
kaldığı anlaşılacaktır. 

Bu üç ihtiyattan birini ikinci 
devre ba langıcında oyuna al
dım. Bir müddet sonra da Va
hab sakatlanıb çıktığından 
oyuna diğer bir ihtiyat girdi. 

Bu hale göre~ Ankara ma
çmın ikinci devresinde on 
alb kişilik kadromu:ıdau on 
üç fudbolcuyu bilfiil oyuna 
sokmuş iki tanesini de hasta 
ve kaleci ihtiyab olmak itiba
rile hesap harici bırakmış bu
lunuyoruz. (16) dan (15) çıkar
sa (1) kalır. 

Acaba, lzmir muhtelit takı· 
mının (Teknik) vasfının (Ener-
jik) vasfına değişebilmesi ihti· 
yatta bırakılan bu (1) futbolcu 
ile mi mümkün olacaktı? 

Mebmedalinin futbol işlerin
deki ihtısas derecesi hakkında 
söz söylemeğe kendimi salabi
yetli bulmuorum. Fakat, bir 
futbol takımının kazandığı ve
ya kaybettiği bir maçın esba
bı 111ucibesi izah edilirken biç 
olmazsa hesap batası yapma
mağa çalışmak doğru olur, 
zannederim. " ........ 

Bilhassa üç sağ açık oyun· 
cusunun - Melih, Niyazi, Nec
det· yanyana ve muhacim hat
tının tamamen sağ tarafım teş
kil edecek surette tertip edil
mesi hakikaten lstanbul gibi 
elemanı bot bir mmtaka için 
gülünecek meseleydi. Fakat bir 
Hakkının olmamasından bu 
hataya ve bu mecburiyete dü
şen lstanbul futbol heyetini bu 
aciz mevkie düşüren lstan
bul takımına yaraşacak bir 
merkez muhacimin olma
ması idi. htanbul takımının 

başka ve en mühim bir 
zayif noktası da merkez muavin 
yerinin boşluğu idi. Bunun için 
Istanbuı mıntakası daha şim

diden on altı mevcutlu kadro
yu doldurmuş ve on sekize 
çıkarmıştı. Maçların lstanbulda 
o)ması bu cihetten ele lstanbul 
için avantaj leşkil etmekle bizim 
onların karşısına çıkardığımız 
takım tam olamaymca du
rabildiler, ve yenişemedik. 

lstanbul takımı bugün en 
son gayretini sarfederek Viya· 
nalılara karşı koyabiliyordu .. 
lzmirden geri kalmamak dü- ı 
şüncesi de hakim olunca Viya· 
nahlar için muvaffakıyet bugün 

için de zorlaşmıştı. Buna rağ
men Viyanahlar ancak bugün 
taze bir kuvvet halinde oyu
na giren müdafi Yaşarın 

fevkatade güzel oyunu saye
sinde durduruluyordu.Sonra da 
on sekiz kişilik kadrosunun 
hemen hepsis de bu oyunda 
harcanmak suretiyle lstanbul 
maçı kaybetmekten kurtuldu, 
kurtuldu diyoruz çünkü 0-1 
galip vaziyette maçı kaybet
mek mevkline düşmüşler ve Vi
yanalılara tabi bir oyun siste- · 

mi tutturmuşlar.Son dakikalarda 
parlayışları bir kıvılcım gibi 
kısa sürmii§tn. 1 - 1 beraberlik 
neticesinden sonra bugünün 
akşamı lstanbul spor efkin 
umumiyesi karma karışık zihin 
meşguliyetleri içinde yüzüyordu. 

Almanya müsavat istiyor 
Eğer lngiltere bu iş için ça~ışırsa 

Ahenk meydana gelirmiş 
Roma, 19 (Ö.R) - ltalyan ftı. 

gazeteleri Edenin nutkunu Ital- g~~iif!;~~~~ 
yan hükümetinin nasıl bir hisle C't4'iV.AılC"!lit.."'!f<: 

karşıladığını ifşa etmemekte- fi 
dirler. Gazeteler ihtiyatlı bir ~/ ,." ~_.. /,fo.'41111'!!!1-

lisan kullanmakta ve lngiltere- • ~ 

nin kararını ilk sahifelerinde ,ı;~~~~~~~ 
altı sütunluk manşetlerle bil- ~ 
dirmekle . iktifa etmektedirler. 
Esasen bu serlevhafar hep bir
birinin aynı oh1p şövledir: .. İn· 
giltere Eenevrede zecri ted· 
birlerin lağvı teşebbüsünü üze
rine alacakhr. 

Sadece "Picolo,, gazetesi 
Edenin nutkunun inkar edilmez 
kıymetini tasdik etmek lazım 
geldiğini kaydetmektedir ... Mes-
sagero,, gazetesi ise BaldYinin 
nutkunda zecri tedbirlerin bir 
tecrübe mahiyetinde olduğu 
hakkındaki fıkra üzerfode du-
rarak şöyle yazıyor: 

"Bazı siyasi adamların saç· 
masapanlannın sağlnmlığmı ve 
müeuirliğini milletlerin kana
yan etleri üzerinde tecrübeye 
teşebbüs edilebilir mi? Akıl ve 
mantık böyle bir tecı übenin 
kabulünü reddeder . ., 

Beri in, 19. (Ö.R) - Edenin 
nutkunda Alman meselesin.o 
mühim bir yer tutmasıoı Alman 
gazeteleri tarafından ehemmi
yetle tefsir edilmektedir. 

A.lmall ask.o/eli bir töıCJJdr. 
"Frankfurter Zeatung.. yeni I mez. Çünkü o zaman muahe

bir harbıo önüne geçmek için 1 delerin yeniden tetkiki ancak 
muahedelerin ekonomik. arazi nazari bir mese!e kalır. 
ve müstemleke hükümlerinin Hitlerin silhhlı meselelerin 
yeniden tedkiki laıımgeldiği halli aleyhindeki beyanatı In-
hakkında Lord Lansdovn tara- giltereyl tatmin etmelidir. Füh

f ından " Times " gazetesinde 
neş:-cdilen mektubu me~uu 
bahsederek diyor ki : 

" Şunu bilmek lazımdır ki 
ne muahedelerin yeniden tet
kil<i, ne c1e yeni bir teşkilat, 
bunların tesirfoi hükümsüz bı-
rakmnğa matuf olan emperya
list siyasi gruplar devam et· 
tikçe harp tehlükesini izale ede-

rerin beyanatı Ingiliz sualleri-

ne çoktan beri verilmiş 
sarih bir cevaptır Fakat bun· 
dan daha az aydınlık bau 
meseleler vardır ki bunlar da 
bazı ittifak muahedeleri ve 
bazı erkauı hnrhiyeler arasın
da milıakere!erdir. 

Norman AogeJl tarafından 
( Taymia ) gazetesinde bütün 

Viyanayı 1-4 yenen lzmir An· 
karalılara maj?'lub o1muş Istan
bul bütün avantajile 1-1 bera
bere kalmıştı. O halde bunun 
mantık neresinde idi. Ve ya
rınki maçlarm neticesi ne ola
bilirdi? 

Bugünkü neticeler viyana ga
libiyetimizi bir parça düşürmüş 
olmakla beraber lstanbul takı· 
mını da yükseltmediği için son 
karşılaşmalar daha doğrusu iz. 
mir - lstanbul maçı - çünki Vi
yananın Ankarayı kolayca ye
neceği herkesçe arhk teslim 
ediliyordu - çok mühim görün
meğe başlamıştı. Vaziyet her 
cihetce enteresandı. 

Bunun için daha o akşam 
Ankarada bulunan Beşiktaşlı 

Hakkıyı Istanbulda görünce 
şaşmadık. 

- Çocuklar ! lstanbul son 
kuvvetini hazırlıyor. 

Sah günkü maç Türk ulusal 
takımını teşkil edecek bütün 
oyuncuları karşı karşıya geti
recektir sözleri otel havasını 
doldurmağa başladı beri taraf
tan işin fecaatına bakınız ki 
Vahap ben oynıyamam diyor 
ve başka bir şey demiyordu. 
Sait benim vaziyetim de kötü 
diyor, kalecimiz bitkin, Ali ile 
lbrahim ise topalhyorlardı. 

Bu vaziyet k,arşısında kafile 
reisi federasyona şu teklifte 
bulundu: 

İstanbul 16 kişilik kadroyu 
geçti. 18 e çıktı. Artık bun
dan fazla oynatamaz. Hal
buki Hakkıyı getirttiğini gö-
rüyoruz. Bizim ise kadromuz 
az, üstelik te oyuncularımızın 
çoğu oynıyamıyacak dorecede 
sakat. Ve madam ki bu maçlar 
temsdi mahiyeti haiz değildir 
federasyonca bütün uyuncuJarın 
tecrübesi matlup olduğuna göre 
de bize üç lıtanbul oyuncusu 
verilsin. Bir müdafi bir muavin 
ve bir sağ açık. Meseli Lütfi, 
lbrahim ve Niyaziyi takunımıza 
alalım, lstanbulcla istediği kad· 
ro ile çıksın. , 

Federasyon bu teklifimizi 
haklı görerek kabul ettiği 
halde Istanbul futbol ajanı 
Kemal Rifat razı olmamı, ve 
Hakkıını: çıkmağı göze aldıracak 
kadar mütemerrid görünmüştü. 
işte bunun üzerinedir ki biz bir 
gün istirahattan .sonra l.stanbulla 
kendi sahalarında 4 üncü dafa 
olarak karşılatmağa hazırlan
dık. 

V ahabın oynaması için kafile 
reisi tarafmdan yapılan bütün 
dilek ve ısrarlar hiç bir 
semere vermemişti. Vahab, 
oymyamıyacak vaziyette oldu
ğunu ileri sürerek fikrinde se-
bat edtyordu. Halbuki bu Is
tanbul maçı bilhassa kendisi 
için son derece mühim ve bel
ki de kendi futbolu noktai na
zarından hayati b :r kıymeti 
haizdi.Vahap bu oyunda ya bü-
tün aksi fikirleri bir kere daha 
çevirerek milli takımın rakipsiz 
merkez muhacimi olacak veya
hut bir daha ümit ve ihtimal 
kalmamak üzere sönecekti. 

Fakat Vahap maç saatine 
kadar devam eden bütün tek
lifleri reddetmekte ısrar etti. 
Ve biz maça güvendiğimiz 
muhacim hattımızın bilhassa 
üç ortamızın denişik bir 
halde ve bambaşka bir oyun 
sistemi i!e başladığımııa şahit 
olarak başladık. 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 
Avrupa büyük devtetleri 
arasında bir ittifak akdinin 
tavsiye edilmesi de dikkate 
şayan görülüyor. "Frangaforter 
Zestung" bütün meselelerin 
Almanyanın ne şekilde olarsa 
olsuo, tam bir hak müsavatile 
iştirak edeceği nıüzakerelerJe 
ancak mümkün olabiieceğini 
ve Hekcmonya sisteminin buna 
mani oJacağını kaydediyor. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yap lan Satışlar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fi at 
145 S Celardin 8 80 9 25 

75 M J Taranto 9 25 11 
29 S Emin 9 50 12 50 
8 J Taranto M 1 315 7 375 
7 Kaptan Ah. 10 10 
3 HKori 10 10 
267 Yekun 

517443 Eski sahş 
517710 uumi sabş 

Zahire 
Çu. Cinsi 
100 Buğday 
100 ton H 

6 
Fi at 

o 75 

11 Arpa 3 3 
20000 ki.Pa. çekir.3 25 3 25 
36311 kilo yapağ 49 66 50 

Bugün şube kitabetine not 
ettirilen ve henüz vizita edil
memiş olan pamuk satışlan: 
355 balye pamuk43 50 43 50 

••• 
Zabıta haberleri: 
Yangın yeri kumarbazı 

Y an~m yerinde zarla kumar 
oynadıklan görülen Mehmed 
oğlu Osman, Yusuf oğlu Sabri 
ve Ali oğlu lsmail tutulmuş
lardır. 

Amcasını yaraladı 

Ödemişin Kiraz nahiyesine 
bağlı Çalılar köyünde oturan 
Anaç oğutlarından Yusuf oğlu 
Mehmet ile amcası Mehmet 
oğlu Kadri arasında kavga 
çıkmış, Mehmet orakla Kadriyi 
ağır suretle yaralaDll§br. Ya
ralı Kadri vak'adan az sonra 
ölmüştür. Katil tutularak ad· 
liyeye verilmiştir. 

Dikkatsiz çocuk 
Alsancakta Mesudiye cadde· 

sinde velespitle geçen Yahya 
oğlu Salih dikkatsizlik neticesi 
olarak velespitini yolda oyna
yan Zihni kızı 6 yaılannda 
Gültene çarpbrmış ve başından 
yaralamı§hr. 

Keçi hırs1Z1 
Birinci Aziziye mahallesinin 

Sinekli caddesinde 65 numaralı 
evde HiUeyin karısı Ayşenin 
yavrulu bir keçisini çalan Mus
tafa oğlu Hakkı tutulmuştur. -. -aa,vekftlele ihbar yapıldı 

Akhisarda zengin 
petrol damarları 

bulunmuş •• 
- Baş tara/' l fJıci saki/ede -

ğuna ihtimal verilen kısımlarda 
jeolojik incelemeler yapacak, 
muhtelif yerlerde sondajlar 
yaptıracaktır. 

Söylenildiğine göre, bu da
marların Soma maden kömürü 
C.amarlariyle de karışık olduğu 
tahmin edildiğinden, Cevad 
Taşman Ankarada, Soma ma· 
den kömürlerinin tahlil rapo
nına bir ikinci defa olarak tet· 
kikten geçirecek ve Soma kö
mürlerinin kuvvei Haruriyesinin 
beş binden aşağı olduğu görül
düğü takdirde bu damarlarda 
petrol bulunduğuna kat'iyetle 
kanaat getiriJmiı olacağından 

daha esash ve geniı araşbrma· 
fara girişilecektir. 

Mütehassıs Cevad Hışmanm 
fikrine göre Yayaköy mınta

ikası ve bu mıotakanın şimal 
ve şimali garbisinde yükselmiş 
olu silscle her halde üzerinde 
etütler yapılması lazım gelen 
bir yerdir. Mu~aı.eyh inceleme 
yapbğı yerlerde bulduğu ma
den taşlarını muayen~ ettikten 
sonra kanaatlarının daha çok 
kuvvet bulduğunu ilave etm~
tir. 

Mütehassıs; Batıkesir, Ber· 
gama ve Ayvalık mıntakala
rında da petrol l:.ufonduğuna 
dair o!an ibbarlaı.u da nazarı 
itibare alındığı ve fakat ora
larda yaptığı incelemeJerin 
menfi netice verdiğini bildir
miştir. 

20 tlazlran teae 

Bir fıkra 
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Zati Sungur 
Beş on gündenberi lzmire 

geldiydi gelecekti diye lafı çok 
geçen meşhur manyatizör ni
hayet geldi, Elhamra sahnesin
de hakikaten destere ile bir 
kadını ikiye böldü, profesör 
Zatiye söyliyecek sözüm yok 
ben ondan korktum, esrarlı 
gözleriyle güler yüzüyle insanı 
şaşırtan ve hatta korkutan bir 
şahsiyettir. Bu zahn bir başka 
hususiyetini evirdim, çevir
dim bir yere _ bağlıyamadım. 
Yirmi iki senedir Türkiyede 
bulunmadığı için hünerlerini 
göstermek için Amerikada ln
gilizce, Almanyada Almanca, 
Fransada Fransızca söylemek 
mecburiyetinde kalmış, yirmi 
iki sene dile kolay ! Aşağı yu
karı bir asnn dörtte biri kadar 
bir zaman, Türkçe ana dili 
olmasına rağmen hecelerini bo
zuk söylüyor, aceba bir insan 
ana dilini yirmi beş sene söy
lemezse böyle mi olur dersiniz, 
hani bir laf vardır bir insan 
pek çok dil öğrenir fakat bir 
tanesini bilir o da ana dilidir 
derler, bu söz Zati Sungura 

bakılırsa yalana çıkıyor, dün 
eczaneye geldi, bayağı çekin
dim, aman bizim şişeleri bir 

işaret ile havalandırmasın 
dedim... Bahis reklamcılığa 
açıldı, orijinal fikirleriniz var 
diyecek yerde original fikirle

riniz var diyor, dili hep logi
lizceye çalıyordu. Arap harfle
rile bazen yazı yazmağa kal

karsam imlada tereddüd etme
ğe başlıyorum. Fakat ana di
lini unutmak bir meseledir 
değil mi, bizim Sungurun bir 
tabiri var, sönmüş ateş çabu.k 
yanar derler, ben de yine bir 
lstanbul şivesile konuşacağım, 
bir ay daha ister diyor. 
Hokkabazın işlerine nasıl şa

tılıyor, hayret içinde kalını
yorsa ben kendi hıesabıma hali 
Sungurun ana dilinin bozulan 
hecelerine ıaşmaktayım, Zktl 
Songur but Her ıeyde bir hay
ret sahnesi yaratmak onun işi.. 

•••••••• 
Zecri tedbirler 

etrafında 
lnglllz kabinesinin ekse
riyet kazanacağı muhak· 

kak sayılmaktadır 
Paris, 19 {Ö.R) - "Pariı -

Soir" ın Londradan istihbar ana 
göre Salı günü Avam kamara
sında yapılacak münakaşa çok 
hararetJi olacaktır. Hüküme· 
tin ekseriyet kazanacağı muhak
kak olmakla beraber muhalif 
partiler milletler cemiyeti lehin-
de de " ihanet diye gösterilen 
hükii.metin hareketi aleyhinde 
propagandalanna devam ede
ceklerdir. 
Hükiımet mabafiJinin fik

rince ise İngiJiz hükumeti
nin kararı fikirleri yahştır

dığından lngiliz • ltalyan mü • 
nasebetleri yine Habe~ me
.seJesindcn evvelki samimi şek
lini alabilecektir. Şimdi Alman 
meselesi ile me~gul olunmak
tadir. Eden ve Baldvin nu· 
tuklannda Almanyamn tekrar 
Avrupa devletleri ailesi içine 
girmesi arzusunu göstermit
lerdir. 

Güneş tutulması 
Yabancı memlekeUerde 

nasll görülc!U 
Paris, 19 (Ô.R) - Pari, ra

sathanesi küsufun tam tayin 
edilen dakikada olduğunu tes
bit etmiş ve güneşle ayın le
kelerini tetkik için bundan is· 
tifade ederek baıı filimlcr çek
miştir. 



•• va a ş 

Loid Corç, 
taşkın 

kabi • 
esı rkinına b ZI 

Londra, 19 (Ô.R) - Avam 
Kamaramnda dün cereyan eden 
münakaşa esnasında bazı mü
essif hadiseler de olmuştur. 
Denilebilir ki, Avam Kamarası 
son seneler içinde bu şekilde 

gürültülü sahnelere şahid ol
mamıştır. 

Hariciye nazırı nutkunu bi
tirdiği zaman muhalif amele 
fırkası namına söz söyleyen 
B. Arthur Green Vood gerek 
Edene ve gerek hükümete 
karşı şiddetli hücumlarda bu
lunmuştur. Greenvood demiş
tir ki: 

Hükumet intihabat yapıldığı 
sırada etmiş olduğu vaitleri 
tutmamış ve lngiliz. tarihinde 
en büyük siyasi ihaneti irtikap 
etmiştir. 

Mumaileyhten sonra Loyd 
George öz almış ve uükiimete 
karşı daha şiddetli hücumlarda 
bulunmuştur. Milletler cemiye
tinin cephesi henüz. bozguna 
uğr mamıştlr. Eden Cenevreye 
bu işi vapmak, bu cepheyi 
bozguna uğratmak için geliyor. 
Kehdisi C enevreye milletler 
cemiyetini ezmek, parça parça 
etmek için gidiyor. Bu işi baş-
ka birine bırakmasını çok arzu 
ederim. 

.Loyd George, Milletler ce
mıyeti rnukavelenamesinin der-
piş etmekte olduğu bütün ted
birlerini tatbiki hususunda 
F rans nan lngiltereye müznbc-

cun • •• m ku a 

J 
İ11gi/tere11in harp sonu başvekili Loit Cor( 

ret etmeye hazır olup olmadı
ğını sormuştur. 

EDENiN SÖZLERi 
Eden şu cevabı vermiştir : 
- Yeni Fransız hükumeti 

erk na ile bir ço defalar gö
rü mek fırsabnı elde ettim. 

Fransız ricali zecri tedbirlerin 
kaldanlması meselesinde 'önayak 
olmağa hazır olmadıklannı söy
iediler ve lngiltere hükumeti 
ile beraber çahşmağa çok ar
zu etmekte oldukl rmı bildir
diler. 

Yalmz Fransız hükumeti buna 
şimdiki zecri tedbirlerin muba
f azasını mı yoksa yeni tedbir
lerin tatbikine müzaheret et
mesini mi arzu etmekte oldu
ğunu sarih surette bildirmedi. 

INGILIZ DONANMASI 
Loyd George şu mukabelede 

bulunmuştur: 

- Zecri tedbirler tatbik 
edildiği zaman harb teblükesi 
azalmışb. Büyük lngiliz harp 
filosunun ltalyanlara lrnrşı ko
yamıyacağı gibi inanılmaz bir 
söz sarfetmiye imkan tasavvur 
olunabilir mi? Biz.im donanma
mız hali hazırda her ihtimale 
karşı mllkemmel hazırlanmıştır. 
ltalya müstesna olmak üzere 
bütün Akdeniz devletleri size 
müzaheret etmiye hazırdı. Buna 
rağmen siz kaçtın1z. 

Bundan sonra Loyd George 
gürleyen bir sesle ve kol!annı 
Edene ve kabine erkanına doğ
ru uzatmış olduğu halde şöyle 
demiştir: 

- "Bu gece alçakçasına 
te Iim olduk. Alçaklar da işte 
burada.,, 

Muhalefete mensup bir çok 
meb'uslnr Baldvin'den bu sual
lere hemen cevap vermesını 
istemişlerdir. Başvekil şöyle 
demiştir: 

- Eğer lngiltere her hangi 
bir tehdide maruz kalmış ol
saydı, eli silah tutan her kes 
silaha sarılacaktı. 

..:ıahlfe s 

kabinesine 

•• k 
Milletler Cemiyetini 
yıkmağa azmetmiş 

··-·-·-Londra, 19 \Ö.R) - lngiH2 paktına bağlılığını teyid ettik 
matbuatının Edenin nutku bak- ten scanra memleketin vicdanını 
kındaki tefsirleri umumiyetle bu istikamette uyandırmak için 
şiddetlidir. Hükfımete mensup Liberal teşkilatına harekete 
iki üç ga%ete istisna ediJirse, geçmelerini tavsiye etmektedir. 
bütün gazeteler hem Edeni, CENUBi AFRIKADA 
hem Baldvini şiddetle tenkid Londra, 19 (Ô.R) - Cenubi 
etmektedirler, esasen bu ten- Afrika birliği mehafilinde bil-
kidler birçok vesile ile hare- dirildiğine g öre lngiliz hükü-
kete de inkılap ediyor. metinin zecri tedbirleri kaldır-

Hükümelin karannı bildir· mak kararma K anada ve Avus· 
diği celse sonunda Travayist turalya hükumetleri iştirak ede-
grubu, başkam Attlee tarafın- ceklcrsc de Cenubi Afrika 
dan sah günü müdafaa edil- birliği hükümeti buna karfı 
mek üzer , hükumete karşı evvr · ce almıŞ olduğu vaziyeti 
bir ~a~bih karar sur~ti kabul değiştirmiyecektir. Birlik baş-
etmışhr. Bunun metnı şudur: bakanı general Herzog tara· 

11 Hükumet, Habeş mesele- fından Mitlct meclisinde ted-
· nı idaredeki kararsızlıkla birlerin kaldırılması aleyhinde 
m~mleketin n~fuz.u~u a~altmı .. ş, verilen nutuk lngilterenin 
Mıllctler Cemıyetını za fa ug- buna karar vermesinin esa-
ratmış, sulhu tehlükeye k.or sen beklenildildiği bir sıra-
muş ve bu sebeble meclısın da verilmiş olduğu için birli-
ıtimadını. kaybetmiştir. " . ğin muhalefeti kat'i ve 

1 

mut-
Sos~alıst grubu ~yrıca. mıl- laktır. Birliğin milletler cemi-

lete hıtab~n neşredıle~ ~ır be· yeti asamblesindeki milmessili 
yunnameyı kabul etmışhr. Bu general Hcrıog tarafından mü-
beyan~ame . ~ecri . tedbirlerin dafaa edilmiş olan tezi Ot'ada 
terkedılmesını takbıh etmekte da tasrih ederek ancak müte-
ve umumi efkin kollektif em-
niyet ve Milletler cemiyeti va
sıtasile sulh prensibine bağh
hğını bildirmeğe davet edil
mektedir. 

Djğer taraftan liberal parti
sinin konvansiyonu da bu sa
bah toplanarak kabul ettiği 

karar suretinde parti az.alannın 
hükumetin mütecaviz. tara
fından teslim olmak kararını 
büyük bir utanç ve nefretle 
öğrendiklerini, kabinenin bu 
suretle milletler cemiyetine 
ihanet ettiğini ve intihabat za
manında verilen vaadJeri hiç 
hesaba katmadığını bildirmekte 
ve partinin milletler cemiyeti 

arrıza karşı kuvvetli bir hare· 
ketin sulhu kurtarabileceğini 
kaydedecektir. 

Cenubi Afrika dominyonu· 
nuo bu tezi müdafaa etmesi, 
arsıulusal ahlakın zayıf düş· 
mesinin önüne geçmek kay· 
gusiledir. Fakat eğer Ccnev· 
rede Milletler Cemiyeti asam· 
blesi tarafından kuvvetli bir 
ekseriyetle zecri tedbirlerin 
kaldırılması lehinde karar veri
lirse, cenubi Afrika birliği müş-
terek karara riayet ede~ektir. 

Cenevre,, 19 (Ö.R) - Mil
letler cemiyeti mahafili Fran-

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

sanın vaziyetini alaka ile takip 
etmekte ve Fransız hüküm eti· 
nio, Loodrada verilen karar 
ferdasında, umumi siyaseti 
hakkmda başbakan Leon BJum 
\le Ivon Dclbos tnrafmdan 

er on 
• • 
iÇi 

ovasın a bom a a la dem·ryolla ını tahrib 
Araplar bazı eşebbü.Jere gir .. şmişler 

..•............................•.......•.••............ , ....... . 
Kudüs, 18 (A.A) - 1929 hücumuna ınaruz kalmış ve istelclerini bildirmek üzere dün 

~arışıklıklariyle alakadar olarak vukua gelen bir çarpışmada Akşam bir Filistin Arap heyeti 
ıdam edilen üç Arap şefinin bir Arap ölmüştür. Müteaddid bruaya gelmistir Tasrih olun-
hu idamlarının yıl dönümü olan h d' .. ı · k .. .. '" . du·· büt- 1 k t d h'l. d ya u ı muessese erıne urşun- duguna gore bu heyet resmen n, un mem e c a ı ın e .. 

milletler cemiyeti kürsüsünden 
yapı.acak beyanatı merakla 
beklemektedirler. 

Mili etler cemiyet inin ı slahı 
meselesine gelince, zecri ted-
birler meselesinin bir neticesi 
olmakla beraber, miJletler cem
iyete mehafiJi bu mesenin 
şimdiki miJJetler cemiyeti dev-
r esinde tetkiki faydalı olmıya
cagı ve Eylül devresine bıra-
kılması lazımgeleceği hakkın
da Eden tarafından söylenen 
sö2leri mernnuniyeile karşıla
mışlardır. 

vazıyet gayet gergin devam lar ntılmışbr. . muzak.erelerde bulunmıyacak· 
etmiş ve bir çok hadiseler Seron ovasında bomba ıle tır. Zmı Araplar tarafmdan 1 Füisti11e sevkedilen /11giliz kuvvellrri 

Filhakika bu mesele ltalyan
H abeş ihtilafı kadrosunu aşa-
cak kadar geniş olup ortaya 
çıkardığı noktaların halli haytrlı çıkmıştır. demiryoUarını tahrip için bazı Filistindeki bugünkü buhranın 

Yafa civarmd otomobilli teşebbüslerde bulunulmuştur. halline salahiyettar olan heyet 
~ir polis müfrezesi Arapların Londra, 18 (A.A) - Arap yalnız Kudüs Arap yüksek ko-

n : o'< Dil 

b• - Ne ile olacak! Bulurum 
ır at, bulurum bir raba! De

rı · d lte kadar varırım, ondan sonra 
d Üsküdara geçince, Oskü-

rda bıraktığım küheylanın 
•ıttıne atladığım gibi .. 
-. Doğru Bursaya! 
t~ Helbet!. Ah ben kendi 
,.. 1 lstanbul olmklannda 
.. ıl'İd 
~a. oynamak, yahutkim, ya-
' 

11 Yapıldak gezmek isterdim 
b::a, ilin, herifin oğlu lstan
! k a arabaların gezmesini yı:ı-
d~nı etmiş diye duyunca ina
tlt a arabaya bindim. Hani 

da r tlamasam, arabayı sür· 

o: tO 

dürecektim Saray sokaklarına 
kadar ... 

Katırcıoğlu bir adım atb: 

- Ne ise! bizim eski dostl 
Sen sağlıcakla kal! Hadi bana 
yol göster. 

Müftü; Katırcıoğlu ile birlik 
ayağa kalkmıştı. Bu son söz - . , 
uzerınc: 

_ HeJe dur efem, ben sana 
tavladan bir at çektireyim, ya
nına bir de arkadaş vereyim, 
yol göstersin .. 

. . 
Katırcıo~lu; Müftü Abdür-

rahimin konağından aldığı bir 
atla yola çıkmıştı. Sahile gelib 
bir kayıkla Üsküdar'a geçen 
Katırctoğlu müftünün adamla
rına atmı teslim etti ve Üskü
dar' da sakladığı kendi atına 
atlayıb gece vaktı Bursa'oın 
yolunu dört nala tuttu.. Zih· 
nind~ ~üftü ile görUştüklerİ 
resmıgeçıd yapıyordu .. 
. . . . . . . . 

•*• 
Deli padişahın aklına: Ter

sanedeki kasrının bahçesini 
gezmek esti. Sabahın erken va-

mitesidir. 
Londra, 18 (A.A) - Haber 

verildiğine S?Öre, Hayfa bele-

kıtlarmda, arkasına iç oğlanla
rını, kahya başısını ve bütün 
tevabiini takıp kasrın geniş 
bahçesinde ağır ağır gezineo 
lbrahim; bahçenin sonunda beş, 
on metre yüksek dıvara kadar 
ilerleyince, dıvarı şöyle dibin
den, tcpesioe seyredip : 

- Bunun arkasında deniz 
var değil mi? dedi. 

Arkasındaki el bağJamışlar .. 
- Evet! Sultanım dediler. 
- Bu duvar bugün yıkılsın, 

akşam burada oturacağım, eğ
lenirken karşımda denizin gü
zelliğini st!tredecek engel gör
mi yeceğim .. 

Diye geri döndü ve o gün 
tersane ka~rının içinde, bahçe
sinde mütemadiyen gezindi, 
delinin delilik damarı tutmuştu. 

Snltanın bu emri, derhal et
rafa yayıldı, karısı Turhan ha
tun duydu, veziriazam Ahmed 
paşa duydu, ve baştan sona 
bütün saray erkanı duydu .• 

- Olmaz, diyorlardı, ayıb 
ayıb. 

diye dairesine bombalar atıl
mış ve bina ciddi surette ha
sara uğramıştır. 

- Duvar yıkılırsa, denize' 
karşı bahçe açılacak. 

Hele Turhan kadın bağrmı 
döverek: 

- Duvar yıkıhp ta bahçe 
açılınca, deJinin bütün deliliği 
meydanda olacak, ah! o kızlar, 
hasekiler, havuzlarda yıkanıp, 

delinin kucağına atılırken Lütün 
kayıkçılar, bütün lstanbul halkı 
bunları seyredecek aman ya· 
rabbi ! ne kepazelik .. 

Koştu, kahya başını çağırth. 
Sultanın odasma giren kah
yaya: 

- Aman kuz.um! Ne yap, 
yap! Padiıahı ikna eti Duvar 
yıkılmasın. 

Kahya ağa yerlere kadar 
eğilip: 

- Sultanım ben de biliyo
rum bunun mahzurlarını amma, 
söz. dinletmek kabil olmaz. 

Turhan tepindi: 
- Ne demek kabil olmaz, 

söyleyin vezire, söyleyin ağa-
lara, Kösem sultan 
defedildi, o oisavdı .. 

bir tedliike lüzµm göstermek-
tedir • 

onun da hükmü kalmadı, ahi 
Söyl~yin şu "Şekerpare,, de-

dikleri kaltağa! Anlatın bunun 

önünü alsınlar, hadi, durma! 

Ağa, dudak burarak aynldı, 
lakin bunu yalnız deli lbrahi-

min karısı düşünmemişti. Deli 
lbrahime bir lisanı münasiple: 

- Yıkalım mı devletluml 

duvarı? 

Diye sokuldular .. Deli ibra· 

him hiddetle: 
- Hali mı soruyorsuoud 

Benim ağzımdan çıkan ilhamı 

ilahidir. Derhal yıkın! 

- Fakat! 
- Fakatı yok .. 

- Fakat haremleriniz.le bah-

çede ge:rinirken, kadınlar ha
vuzda yıkamrken .... 

- E? 
- Denizden geçenler görür. 

D eli padişah sakalını sıvaz
layıb: 
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Akalı old .... 
eş ar • 

1 a anlıklara büründü en şe 
Istanbulda 

gibiydi. 
güneş tutulduğu 

lneboluda ise bir 
zaman 
gece 

şehir kömür tozuna bürünmüş 
manzarası halini taşıyordu 

Ni/ dağma, küs11Ju ilim bakı
mından tetkik irin rlkall muallım/er 
ıtrubuna riJıaset eden Nevzat C. 
Dağemfl', bize ihtisaslarını a11la
tıyo1 : 

Bu sene güneşin tutulmasiy
le bütün dünya çok, hatta baş
ka senelerinkinden daha fazla 
bir alaka ile meşgul olmuştur. 
AyJardan beri dünya mecmua
larında bu hadisenin tafsilatını 
okuyoruz. Dünyanın her köşe
sindon ilim adamları küsuf sa
basına heyetler ve mümessil
ler gönderiyor. Gazeteler ma
kale ve resimleriyle dolu ... Bu 
alem şümul aliikaya bir de öğ
retim ödevini ilave edersek bi
zim küçük grubun harekete 
geçmesinin sebebi anlaşılmış 

olur. 
Evvela şunu arz etmek iste

rim ki, biz sırf bildiklerimizin 
mümkün olabilecek cihetlerini 
bilfiil görmek ve bilhassa kendi 
sınıf çalışmamızı kuvvetlendir
mek için uğraştık. Bunun için 
de bulabildiğimiz vesaitten 
mümkün mertebe çok istifade 
etmek istedik. Bu çalışmada 
bizi bir çok memnun eden ha
kikatları bilfiil gördük. Hiç 
şüphesiz bir çok fırsatları da 
kaçırmış bulunuyoruzdur. 

Bu __çalışmaya atılma kararını 
verdiğimiz glinden beri küsuf 
hakkında bir çok materyeli 
derleyib toplamağa çalıştık.Biz 
küsuf hadisesinden bir gün 
öncesi, akşam geç vakitte Nif 
dağına ç1kmış olduğumuzdan, 
güneşin doğmasından yirmi da
kika evvel Niflerin en yüksek 
tepesinde yerleşmiş ve makina
larımıua gölgeli camlarımızı 

hep hazır bir vaziyete koy
muştuk. 

Hava daha evvelden tesbit 
edildiği üzere çok iyi idi. Ne 
bulutlardan, ne de bulunduğu
muz tepE-nin şarkını dolduran 
tepelerden biç bir müşkülata 
düçar olmıyacağımızı memnu
niyetle görüyorduk. Güneş saat 
4,49 da ilk parlak hüzmesini 
rengin ufkun derinliklerinden 
semaya fn lattı. Birkaç dakika 
sonra, altımızda henüz gecenin 
sükünetini kaybetmemiş olan 
renkJi ovalara ve onları çerçe· 
veliyen sayısız yamaçlara bu 
büz.melerini ulaştırmıştı. Hepi
miz büyük bir heyecanla küsii
fu bekliyorduk. Güneşin görün
mesinden tam on üç dakika 
sonra küsüf başlamıştı. Bunu 
bir taraftan isli camlarla daha 
dikkatli bir surette tedkik 
ederek kat'iyetle bu hadisenin 
tahakkukuna çalışırken diğer 

taraftan da zamanın doğru 

olarak zaptecHlmesine gayret 
diyorduk. 

Her ne kadar güneş bize çok 
mail bir vaziyette isede te
menni ederiz ki o dakikadan 
itibaren fotograf makinelerimiz 
ve sinemamız almağa çalıştı
ğımız safahatını açıkça tespit 
edebilmiş olsun ki biz de bun
lardan gelecek sene ders ça-
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Daktilo aranıyor~ 
Türkçe, Almanca veya ln

gilizce bilir, usul tür.c.ıriye 
vakıf daktilo bir bayan ya N 

baya ihtiyaç vardır. Şapha- ~ 

ne sokak, Şerif Rıza halef
lerine müracaatları ilan olu-
nur. 

lışmamuda istifade edelim. 
Saat 5.08 de küsüf Hilal şekli· 
ne gelmişti. Saat beş otuz dörtte 
güneşin yarısı tutulmuştu. Saat 
beş elli beşte tam küsuf e 
en yakın bir vaziyet mey
dana gelmişti. Küsufun t~mını 
ben göremedim. Arkadaşlarımın 
çoğu da bunun mevcudiyetinde 
şüphelidir. Bunların içinden 
yalnız bir arkadaş tam küsüfu 
pek hakiki bir surette göre
bildiğini ifade etmiştir. Belki 
biz ziya ilüzyonuna uğradığı
mızdan tam küsiifu kaçırmış 

bulunuyoruzdur. Belki de bek
lediğimiz on beş saniyelik tnm 
küsuf lzmirimizde vukua gelme
miştir. Bu meselenin tahakku
kunu, lstanbuldan alacağımız 

raporların ifadesinde bulmıya 
çalışacağız. 

Oüneşüı tutulması lıiidisesinden 
bir /ıfulise 

Tam küsfıflarda (Solar At· 
mosfer) in -Kromosfer- tetkiki 
kabildir. Bu esnada görülmiye 
başlıyan semavi mevcudiyetlerin 
durumları da kolaylıkla tesbit 
edilebilir. Hali tabiide bize ışık 
veren güneş, ince hır tabaka 
kromosfer ile çevrilmiş parlak 
bir disk halindedir. Bu Kro· 
mosferde gaz halinde bulunan 
bir çok maddeler vardır. Tam 
küsuflarda güneşin önüne ge
çen ay, Kromosf erin güneş et
rafında mücella bir halde gö
rünmesini temin ediyor. Mev
kiimizde gerek küsufun pek 
kısa olması ve gerek bizde 
teleskopun bulunmaması bizi, 
yapmak istediğimiz bir çok 
tetkikattan mahrum bırakmış
tır. Kromosferin kendisi mev· 
celerinin vaziyeti bugünün alim
lerini çok alakadar etmekte
tedir. 

KUSUF ÇIKINTILARI 

Uzun süren tam - küsufJarda 
kararmış olan güneşin etrafında 
gayri muntazam bir halde ve 
al renkte bir takım ziya hüz
melerinin etrafa saçıldığı görü
lür. Bu büzmeleri meydana 
getiren şeyin al bir renkte 
oluşuna bakılırsa bunun terki· 
binde Hidrojen ile Kalsiyomun 
mevcudiyetini ihsas ettirir. Ba
zen bunlar güneşin muhtelif 
yerlerinde oldukça mühim bir 
kesafet peyda ederler. Güneş 
lekelerinin mevcudiyeti bunlara 
atfedilmektedir. Bu hüzmeJerin 
150000 • 3610UO mil uzaklara 
kadar intişar ettikleri zanne
diliyor. Biz kromosfer hüzme
lerini bir hayal kad:ır hafif ve 
pek çabuk geçen esirlerini gö· 
rür gibi olduk. 

CAZiBELERiN TESiRi 
Yeni Asır gazetesinin 17 

tarihli nüshasınd da yazıldığı 
16-18-20 103 (1231) l'-
~ '7//.///LZL/Zt"//,/LJ. üzere güneş Zİ}asının azalması, 

semada diğer bazı mevcudi
yetlerin görünmesini mümkün 
kılmaktadır ki bu da fen adam
larının ortaya koydukları cazi
be kanunlarının tetkiklerine 

susta henüz sarih ve kat'i bir 

Qflneşin /11/11/ma sa/ıasını /!ÔSfercn bir haıi/a 
çok yardım eder. Malzememi- den bunlara bakıldığın da Ko-
zin ve bilgimizin azlığı bu ilim rona'nm hep ayni vaziyette bu-
sabasımn aydınlanmasını bize lunarak gorunmesi son şık-
değil, fakat rasat alimlerinin km ademi mevcudiyetini is-
daha foce tetkiklerine müte- pat etmiştir. Diğer iki 
vakkıftır. O saatte biz semada şıkka gelince; küsuf safahatını 
büyük bir alaka He Utarid V. tam malzeme ile takip eden-
S. birkaç yıldız gördük. lerin görgüsüne göre korona-

BAIL y YUMURCAKLARI lar güneşe aittir. Zira hareket 
halinde bulunan ayın bunları 

iyi bir dürbünle blle 
baklldıljı zaman tam ltU
sufa yahlaşan güneşin 
orta ında i lyah gölge. 
nln ( ayın gölgesi ) her 
tarafında ayni s< nlyede 
başlamadığı ve bu gölge 
biterken de güneşin Uze-

Küsfi/u eöımek üzere Nil 
rlnden ayni saniyede 
çakllmedlAI görUlmek
tedlr,. Bunun da sebebi 
ayın muntazam bir sat
ha mallk olmamasıdır. 
Aydaki dağlar, ovalar ve 
hufrelar bu lntlzamsız
hğı meydana getiriyor. 
Bu girinti ve çıkıntlların 
arasından gelen veya 
arkasından aksedip te 
bize bllvaslla ulaşan gU
ne' bUzmelerı küsOtun 
başlangıç ve bitiminde 
gördUğUmUz intizamsız
lığı meydana getirmek
tedir. Bu cihetleri biz 
açıkça görebildik. 

KORONA : lklil : 
Tam küsuf zamanlarında gü

neşin etrafında ak ve parlak 
bir ::-enkte görülen bir gaz ta
bakasının meydana getirdiği 
halettir. Bunun güneşe veya 1 

aya aidiyeti çok münakaşa edil
miştir. Hatta bunun arzımızda
ki atmosferin in'ikiisa uğrıyan 
ziya hlizmclerinden ibaret ol· 
duğunu söylemek istiyenler bile 
vardı. Her ne kadar bu hu-

beraberinde alıp getirmediği 
muhakkaktır. isli camlı dür
bünlerimizle yaptığımız tetki-
katta ayın bunlara benzer h:ç 
bir iklili beraberinde getirdi
ğini görmedik. 

GÖLGE BANTLARI 
Tam küsüf meydana gelmek 

dağına rıkanlardall bu IJTllP 
üzere iken, yani güneşin par
lak tarafı hilal şeklinde görü· 
nürken arzın sathı üzerinde 
müteharrik bir halde bulunan 
ve ziyadan hasıl olan gölge 
bantlarının mevcudiyeti görün
meğe başlar. Biz bunları Ni
fin bin beş yüz metreye ula
şan yüksekliklerinden pek 
caıibeli bir surette gördük. 
Kasaba ovasından Kemalpa
şaya, oradan da Bornova ko
yuna ve iz mir körfez ine doğru 
koşuşan bantların mora çok ya
kın renkierini Nif üstünden 
seyretmek cidden çok hoş olu
yor. Arzın sathına gelen mün'a
kis güneş ziyasının bize çarpa· 
rak atmosferimizden gayrı 
muntazam bir surette in'itaf 
etmesinden ve inkisara uğra
ması!1da~ bunların meydana 
geldıklerı zannediJmektedir. 

Hakkımızda J'apılan bunca teşvık 
vrrid sözlerden ve yazılardan çok 
miildıassis olduk. işbu makaleyi 
11m1111ıu11 ~·c bı/hassa meslek a1kadaş
ıa11mızla ta/ebenin istifadesine aız 
rdiyoıuz. 

Nevzat C. Dağen re 
ı<ıı Enstitüsü Fen öğretmeıı: 

Gezinti nasll oldu? 
Aylardanberi söylenilen bir 

güneş tutulma meselesi hemen 
herkesin ağzında vardı. Bu 
güneş tutumunu daha iyi gö· 
rebilmek için lzmirin en yük
sek dağı olan Nif dağına (1500 
metre) çıkmak ve oradan bu 
hAdiseyi seyretmek düşünül

muş ve birçok kimseler l.>u ge· 
ziye katılmışb. Geziden maksat 
yalnız güneşin tutulması değil 
oraya gidinceye kadar yurdu
muzun güzelliklerini, tabii man
zaralannı görmek ve aynı za
manda bol ve temiz hava, 
güneş alarak iyi hır gün ge
çirmek idi. Saat 16 da oto
büsten Kavaklıdere dibinden 
yere indik. Kafile 15 kişiden 
ibaretti. Bunun beşi öğretmen 

kalanı da talebe ve amatör 
dağcı arkadaşlardan ibaretti ... 

K.üsujtan bir saf ita 
DAG ETEKLERiNDE 

Hep beraber dağların etek
lerine ilerledik. Kafileye baş
kanlık yapan Dağemrenin dağ
cılık hususunda mehareti ve 
şevki hepimize alaka ve sev
gisini son dakikaya kadar ida-

me ettiriyordu. Zaten bu ar
kadaş buraya bir çok defalar 

çıktığı için yolları o kadar iyi 
biliyordu ki her bir patikanın 
nereye gitiiğini ve bizim için 
en kısalarının hangileri ol
duğunu adeta bir hissi tabii 
halinde buluyordu. Bir saat 
daha yürüdük bir çok hafif 
tırmanmalar yaptıktan sonra gü
zel bir kaynağa ulaştık. Birinci 
dinlenmeği burada yaptık. yolu
muza devam ettik. Ve gittikçe 
zorlaşan tırmanmalarla yüksel
meğe başlıyorduk. Yükseldikçe 
sıcağın şiddeti azalıyor ve serin 
rüzgarın neş'esi bizde arbyor
du. Bir iki saat gittik daha 
bir suya rast gelemedik. Dört 
gözle bir su, bir kaynak an
yorduk. 

1 

den sünger gibi yosunlardan 
damlalar halinde buz gibi sular 
akıyordu. Bu damlalar çok ol
makla beraber ayrıca bir gü
zellik ve serinlik veriyordu. 

lçmeğe bir türlü doyamı
yorduk. Biraz dinlendik. Ve 

tekrar tekrar içmeğe devam 
ediyorduk. Yolumuza devam 

etmeğe başladığımız zaman 
adeta yeni enerji sahibi olmuş-

tuk. Şarkılar söyliyoruz ve 
sevinçle yolumuza devam edi

yorduk. işte bu vakıt idi ki 
havada dolaşan kahraman tay
yarclerlmizin selamlarını alıyor 

ve güzel vatanın hür ev
latları sıfatile coşkun bir 

sevinç ile yolumuza devam 
ediyorduk. Arasıra arkaya ba-

kıyor ve yukarıdan yeşil çam· 

)ar arasından lzmirin güzel 
körfezini seyrediyorduk. Ne 

güzel yurd ne güzel ülke ... 
GECE YARISI 

Gece saat 12 de tepeye 
u1aşmışbk. İlk işimiz odun 

bulmak ve gecenin soğuğun

dan korunmak için ateş yak: 

mak oldu. Bu kamp ate
şının zevki da pek büyük 

idi. Bilhassa tepeden lzmirin 
aydınlıklarını görmek haya
tımızda hervakıt hatırlayaca

ğımız en tatlı bir zevk mem
baı olmuştu. 

RASAT YERiNDE 
Sabahleyin saat3.45 rasat 

yerinde idik ve kiisufu tesbit 
edecek aletlerimizi kurmak
la meşgul olmağa başlamıştık 

bu çalışmanın tafsilatı Dag
merenin raporunda yazılmıştır. 

Bu çalışmada bilhassa Mus
tafa Nafizin fotograf ve sine-

macılığı şayanı takdirdir. Saat 

6 da bütün işimiz bitmiş ve 

büyük bir memnuniyetle avdet 
etmeğe başlamıştık. 

Bu güneş tutulmasının vesi-

lesile neler gördük, neler öğ
rendik. Yurd sevgisi ancak 
yurdunu bilmek onu yakından 
görmekle olur. 

Öğretmen 
M. Oztarhan 

Rusyada güneş 
tutulması 

Moskova, 19 (A.A) - Baş
tıcaları Stanista Belorcenkaya 
Akbulak ve Orenburg yakının
daki Sart noktalarında olan 10 
rasat noktasında giineş tutul
masının tetkik şartları iyi ve 
muvaffakiyetle olmuştur. Orenr 

SUYA KAVUŞTUK yakinindeki Kustaoai ile Tuap· 
Yüksek çam agaçları arasın- se yakınındeki Cubgada şid-

dan bir su şıkırdısı işidiJdi detli yağmurlar rasada mani 
yanma yaklaştık. Dağın nzerin- olmuştur. 
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,-Çeşme ılıcalarında ~ 
Rasim Palas 20 haziranda açılacak 

• Uzun zamandanberi hazırlıkları devam eden Çeşme plaj 
ve kaplıcalarındaki RASiM PALAS Otell bu hafta 
cumartesi günü açılacaktır. 

Tabi dot yemekler çok enfes ve çok ucuzdur 

Akdenizinı emsalsiz kıyılarına kavuşmak için hafta tatil
lerinizi çeşme plajlarında geçiriniz. Kafanızı burada dinlen
diriniz. Sıhhabnızı buradn koruyunuz. 

DIKKA T : On günden fazla ka
lacaklara mühim tenzilat yapılır: 

(h.3) 1-15 S.6 (1254) 
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- Hayır, madam t 
- Kendisinden hiç bır haber 

alamadınız mı ? Ne yaptığını, 
ne düşündüğünii öğrenmek için 
hayatımı bile feda ederim. 

- Kendisinden henüz bir 
haber alamadım, madam! Fakat 
bütün Paris halkı, Navar kra
liçesinin Bluva'da Fransa kra
liyle müzakerede olduklanm 
biliyor. Kontun da on beş gün
denberi Bluvada bulunduğumu· 

hakkak ... 
- On beş gün mü? 
- Evet, madam. Lakin Kont 

gibi bir süvari için Bluvadan 
Paris dört günlük bir mesafe
dir. 

Alisin gözleri sevinçten par
lamıştı. Şövalye söylediği söz
lerde sevinçli bir şey göreme
mişti. Fakat Alis bu sözlerden 
pek büyük bir şey anlamıştı : 

- Şayet Navar kraliçesi bu 
gizli ve kapakh şeyleri anlat
mış olsaydı, Kont şimdiye ka
dar çoktan Parise gele bilirdi. 
Eğer Maryakın hiç bir şeyden 
haberi yoksa beraberce Paris
ten kaçarız. 

Diye düşünüyordu. 
Verdiği karardan dolayı yü

zü gülmeğe başlamış olacak ki 
ihtiyar Lora'nın yemişler Te 
souk içkilerle beraber şeker
leme getirmesini emretti. Lakin 
Pardayan kendisine sonulan 
şeylerin biç birisine el sürme
di. Şimdi titremek sırası ken
disine gelmişti. Bu iyi kalpli 
delikanlı karşısındakinin ıstı
rabını dindirmek için kendini 
unutuyordu. Bununla beraber 
Lüizden malumat almak için 
geldiğini habrladL Fırsat kol
larken Alis söze başladı ve: 

- Demin kendi huausi iı· 
leriniz için beni görmüş oldu-
ğunuzu söylemiştiniz değil mi? 

Dedi. 
Şövalye artan derin beye-

canile: 
- Evet, madam! 
Diye bildi. 
Alis bu heyecanın farkına 

varmıştı ve delikanlıyı dikkatle 
ıU.zdü. Borçlu bulunduğu şük
rana karıuık olmak üzere: 

- Size yahnz birıey söyle
yeyim. Şayet saadetiııU. için 
bana muhtaç olwsanız, sizin 
için her bir fedakirbğı ifaya 
hazırım. 

Bu söz üzerine derin bir 
nefes alan Şövalye: 

-
YAZAN : Mlşel Zevako 
mertsiniz. Şayed sızlıyan yara
nın acılariyle ağzımdan kaçır
mış olduğum sözler\ bir diğe
rinin önünde söylemiş olaydım 
mutlak o adam benden kaçar
dı. Fakat siz bana bir şey sor
madınız sebeplerini bilmeksizin 
bana acıdınız. işte bu sebebe 
binaen sızin için en büyük f e
dakarlığı göze aldırmağa mec
burum. Söyleyiniz. 

Şövalye bu sözleri mutadı 

olan bir sadelikle dinlemiş ti. 
- Madam, şunu da biliniz 

ki ben de sizin gibi seviyorum 
kont dö Mariyak sizin için ne 
ise sevdiğim kız da beııim için 

odur. Şimdi, nişanlınız olan 
kontun evimde hapsedildiğini 

ve siz de onun kurtulmasını 

istediğiniz için bana müracaat 
ettiğinizi düşününüz! işte, Luiz 
de Monmoransinin niçin bu kın 

size teslim ettiğini anhyorum, 
Daha doğrusu anlamakta iste
miyorum. Yalnız bana bir keli· 

me sövleyiniz madam l Benim 
için yapmasını arzuladığınız fe
dakarlık ]an dö Piyen ile · 

kızım serbest bırakmak dere· 
cesinde büyük müdür ? 

Şövalye söyledikçe Alis daha 
ziyade heyecanlanıyordu: 

- Siı: Luizi seviyor musunuz? 
- Eveti 
Alis yeisle: 

- Bahtsız delikamlıl 
Sözünü söyledi. 
- Ne söylediniz madam? 
- Pek bahtsız olduğumu, 

hayatımda bir uğursuzluk bu
lunduğunu ve bana yaklaşan 

kimselerin talihsiz olduğunu 

söylüyorum. 
Titriyen dudakları bembe

yaz kesilen şövalye: 
- Madam! Madam! Luize 

yeni bir felaket mi geldi? 
Diye bağırdı. 
- Hayır! Hiçbir felaket 

gelmedi. Fakat .. 
- Fakat mı? 

teslim edemezsiniz 
- Luizle anası 

ğildir. 

Onu bana 
değil mi? 
burada de-

Bu söz, delikanhya müdhiş 
bir darbe gibi tesir etti. Alis 
dö Lüksün doğru söylediğine 
kani idi. 

- Bu kadınlar, Mariyakın 
Navar kraliçesine gittiğini söy
lediğiniz günün ertesi günün
denberi burada değillerdir. 

- Devam edt'rrk -

YENi AStR 
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Salihli Kurşunlu Banyolari 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ·ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KU ŞUNLU Ilıcaları 
Faallyetledlr 

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

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan başına 

karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına yatak· 
sız 1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri : 
Kemahlı Ahmed Hamdi ve AH Balcı 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
icar No. 

30 Bayraklı vapur iskelesi tamirab müstecire aid 
olmak üıere 

50 Tepecik Altay sokağı 21 eski numaralı dükkan 
51 iz.inci Kordon Tuzbane 12· 18 eski No. dükkan 
52 ikinci Kordon Tuzbane 14 eski No. dükkan 
53 Kemer Polis karakolu arkasında bili No. ahır 
54 Alsancak Tütün inhisar çarşısı bilii No. arsa 
55 Göztepe Danişbey 41 eski No. ev 
56 Tepecik Alman Kulesi Yeni mahaJle 461 eski No. 

baraka 
57 Halkapınar Kağıdhane Caddesi 250-2 eski No. ev 
58 Kahramanlar Aydın Demiryolu 95 eski No. arsa 
59 Ayavukla Kemer Caddesinde 208 eski 214 yeni 

No. arsa 

Lira 
75 

16 
36 
36 
75 
24 

120 
15 

131 
19 
20 

61 Mortakya Kelıramanlar caddesi 197 eski No. ev 50 
62 Buca Uzun Sokak 10 eski No. dükkfın 64 
Yukarıda yazdı emvalin birer senelik ican on bt-ş gün müd-

detle arbrmaya konulmuştur. ihalesi 2-7-936 perşembe günü 
saat 17 dedir. Talihlerin Milli Emlak Müdürlü~ne müracaatlan. 

1705 [1265] 

D~çe Oriyantbank' 
DRESDNER BANK ŞUBESi . • 

IZMiB 
MKRKK:Zl: BERL1N 

Almanyada 175 Şubesi Mevcuttur 
Beımaye ve ihtiyat Akçesi 
165,000,000 Raybemuk 

Tfirkiyede Şnbeleri: 1S1'ANBUL ve 1ZM1R 
Mısırda Şubeleri : KAHiRE ve lSKKNDERlYE 

Her türlü banka mnaıoelıttnı ifa ve kabul eder 
• ALMANYAHA seyahat, ikamet, tahsil ve saire i9in 

ehvt'n ~6raitlo RRGISTICRMA RK satılır. • ( h-1) 

AÇILDI ..................... 
MiiJOE MfiJDE 

Salihli meşhur Sart ılıcası açıldı 
Yüzlerce senderdenberi bir çok hastalann 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. 

Banyomuz.un romatizma, böbrek, siyatik, cild, bel, dil, 
~ahim ve kısırlık hastalıklarına şifabahş eylediği bir çok 
tecrübelerle anlaşılmıştır. 

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

Banyomuz.un çam çınar ağaçlan ile dolu manzarası te
miz ve saf havası ve içilecek suyunun tatlılı~ ve banyo 
suyunun çokluğu bir takım şellaleleri ve eğlence mahalleri 
çok cazibdir. Misafirlerin bütün ihtiyaçtan için hu!!usi ter-
tibat alınmıştır. Teşrif buyuracak muhterem misafirlerimi
zın Salihli istasyonunda posta arabalarını sormaları rica 
o]unur. Çamur hamamı sahiplerinden 

Rıza ve şeriki lskender 
1 - 7 (1089) 

~~~~~~~~~~ -~~ 

Emlaki milliye müdüriyetinden: 
N Lira K. o. 
310 Birinci karataş dokuz Eylül S. 16-16-2 No.lu 215 107 50 

metre :nur bbaı arsa 
311 Reş diye mahallesinin reşadiyeS.18 t j No.lı 197,25 

metre murabbaı arsa 
59 10 

312 Karantina demir sokağınd 28 keipl No.lı224 metre 179 20 
murabbaı ar a 

321 Karşıyaka Osmanzad~ inki af S.7 eski 28,11 taj 
No.h 146,50 metre m. müfrt"z arsa 

322 Karşıyaka osmanzade inkişaf S. 7 e ki 
numaralı 252,50 metre m. mlifreı arsa 

323 Karşıyaka osmanzade inki~af S. 7 ki 
numaralı 291 metre m. müfrez arJa 

324 Karş1yaka osmanzade inki f S. 7 eski 
numaralı 209 metre m. müfrez arsa 

325 Karşıyaka osmanzade inki f S.7 eşki 
numaralı 235 metre m. müfrez arsa 

326 Karşıyaka osmanıade inki f S. 7 eski 
numaralı 251 metre m. mfifrez arsa 

327 Karşıyaka osmanıade inkişaf S. 7 esl<i 
numarah 173 metre m. müfrez arsa 

328 Kargıyakn osmanzade inkişaf S. 7 eski 
numaralı 185 metre m. müfrez arsa 

329 Karşıyaka osmanzade inkişaf S. 7 eski 
numaralı 237;50 metre m. müfrez arsa 

it 
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" 

" 
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" 

" 

" 

" 

.. 
it 

" 

" 

.. 

43 95 

101 00 

87 30 

62 70 

94 00 

7S 30 

51 90 

55 50 

71 25 

335 Göz.tepe tramvayC. 675 eski 791 taj No.h 134,50 300 00 
metre m. arsa 

Yukanda yazılı arsaların mülkiyetleri peşin para ile satılmak 
fiz.ere artırmaya konulmuş ise de haddı Jiyıkife alıcı çıkmadığın
dan 18-6-936 tarihinden itibare:n on gün 111üddetle artırmaya ko· 
nulmuştur. Alıcıların 29-6-936 Pazartesi günü saat 17 de Milli 
emlak müdüriyetine müracaatları. 1757 0271) 

lzmir Sahil sıhhiye merkezi başta
bipliğinden: 

Bedeli keşfi 3658 lira 81 kuruş olan merkezimiz binasının 
yanan fıst kısmının tamiri 5 - 6 - 936 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle eksiltmeye konalmuştur. istekliler kcşifname ve şart
nameyi her gün Pasaportta Sahil sıhhife merkezinde görebilirler. 
Eksiltmeye girecek oJanlann Nafia baş mühendisliğinden musad· 
dak ehliyetname ve yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçe
lerile birlikte ihale günü olan 25 haziran 936 Perşembe günü 
öğleden sonra saat 16 da Dairemizde müteşekkil komisyonda 
hazır bulunmaları. 

5-10-15-20 1495 ( 1044) 
- Madam 1 Belki istegimde 

büyük bir fedakarlıktır. 
- Ne olursa olsun hazırıml 

Siz de benim kederlerimi anla
manıza yardım eden ısbrabı 
seziyorum ve okuyorum. Siı 
beni teselli ettiniz. Siz çok 

Y 1 L M AZ· R A K 1 S 1 , 
iKi ÇEKiLMiŞ VE FİLTREDEN GEÇMiŞ BOL ANASONLU SU IÇIRMEZ BAŞ ~GRiSi VE BULANTI YAPMAZ 45 DERECELiK EN NEFiS RAKIDIR. I 

lzmlr umum acentesi : Emirler çarşısı karşısında Mıhçılar HÜSEYiN BAHRi, SEKİP müskirat deoosu. TELEFON : a~s& 

- 1 •• 

BOGAZLAR meselesi 
Tarihine Bir Bakış 
""Y A..Z .A.l."1" ; .A... Fi.. 

(iktibas ve fetmne ltal:kı malı/azdar) 

·----------------------------· -28-

Birinci madde Rusya çarlığı 
ile Osmanlı devleti arasında 
barış ve dostluğu ve ittifakı 
ilan ediyor. Bu ittifak iki taraf 
nıemleketlerinin her türlü te-
cavüzden korunması maksadına 
dayanmakta idi. iki devlet 
isayiş ve emniyetlerine aid bu-
susatı tanzim eylemeği ve bu 
bapta yckdiğerine yardım et
nteği vnadediyorlardı. 

ikinci maddede Edime mua
hedesiyle diğer muahedelere 
tarnamiyJe riayet olunacağı 
ıikrolunuyor. 

Üçüncü madde, Osmanlı dev
letini Rusyanın asker ve do· 
llanrnaca vardımmı istemeğe 

mecbur edecek ahval zuhurun· 
da Rusya çarlığının asker ve 
donanma ile muavenet edeceği 
taahhüdünü ihtiva ediyor. 

Gizli maddeye gelince: Bu 
maddede deniliyor ki: 
Osmanlı devleti ile Rusya 

çarlığı ittifak muahedesinin 
birinci maddesi mucibince lü
zumundan y.ekdiğerine muave
net etmeleri icab ediyorsa da 
Rusya Çarı maddi muavenet 
icraoında hasıl olacak güçlük
lerden Osmanlı devletini kur
tarmak için lüzumunda bu mna· 
veneti istemeyib onun yerine 
Osmanlı devleti Çanakkale bo
ğazını kapatacak ve hiç bir ec-

nebi gemisinin Karadenize gir· 
mesini müsaade etmiyecektir. 

Bu muahedenin aleni ve gizli 
maddelerine göre Osmanlı dev
leti lüzumunda Rusyanın mua· 
venetini isterse Rusya Çarhğı 
deniz ve kara kuvvetleriyle 
yardım etmeği taahhüd etme· 
sine mukabil Osmanlı devleti 
Çanakkale boğazını Rusyanın 
düşmanlarına kapamağı taah
hüd ediyordu. 
Osmanlı d.evletinin bu taah

hüdü Rusyayı garb devletleri· 
nin cenubundan hücumlarına 
karşı tamam~n muhafaza ve 
müdafaa etmekte idi. Demek 
ki bu mnahededen sonra Rusya 
Karadenizde taarruz edilemez 
bir halde idi. Rusyanın da is
tediği bu idi ve bunu yine gü· 
ler yüz göstermekle, dost ve 
müttefik sıfaliyle sekiz sene 
için elde etmişti, 

Ingiltere ile Fransa muahe
denin bu hükümlerini haber 
~ldıkları. vakıt telaş ettiler. Bu 
aevletlerın Akdenizdeki donan· 

maları Çanakkale yakınlarına 
geldi. Avusturyada bu telaşa 
iştirak etti. Bir çok notalar 
abnıb verildi. lnğiltere ile 
Fransa Hünkar iskelesi muahe
desini tanımıyacaklarını bildir· 
diler. 

Mısır meselesinin ilk safha
sına nihayet veren itilaf ne 
Padişahı ne de Mehmed Ali 
Paşayi memnun etmemişti. iki 
taraf da buna istemiyerek mu· 
vafakat etmişlerdi. Bir taraf 
çok kaybettiğini, diğer taraf 
ise fırsat ele geçmişken istedi· 
ğini yapamadığını söyliyerek 
işi tekrar alevlendirmek için 
fırsat bekliyordu. 

Mchmedali Paşa hiç olmazsa 
kendisine verilmiş olau eyalet-
lerin veraset suretile evlatları .. 
na dahi geçmesini temin ey
lemek istiyordu. 

Surye ve Adananın Mısıra 
ilhakile teşekkül eden büyük 
kuvvete mukabil olmak üzere 
Diyarıbekir ve Harput'4 Sivas 
ile birleştirilerek idaresi Meh-

met Reşit paşaya ve bunun 
vefatında Hafız Mebmed pa
şaya verildi. Gerek Suriyede 
Ibrabim Paşa ve gerek Di
yarbekirde hafız Mebmed pa
şa hazırlanıyor ve yekdiğerine 
yan bakıyorlardı. 

Nihayet iki ordu (Nerib) de 
karşılaştı. 24 Haziran 1839 da 
dört saat cievam eden şiddetli 
muharebe yine Mısırhlarıo ga
lebesile neticelendi. 

Bu acı haberi almadan ikinci 
Mahmud 30 Haziran 1839 da 
vefat eyledi. Henüz on sekiz 
ya~ında olan oğlu Abdülmecid 
padişah oldu. 

Padişahlığının ikinci günü 
Nez.ib bo:ı.gunluğunun haberi 
geldi. Bir kaç gün sonrada 
donanma kumandanı Ahmet 
paşanın Osmanlı donanmasını 
İskenderiyeye götürüp Mehmet 
Ali paşaya teslim ettiği haberi 
alındı. 

Mısır meselesinin ikinci saf
hası pek acı başlamıştı. Kara
da Osmanlı ordusu bozulmuş, 
denizde Osnınnh donanması 
Mehmed Ali :paşaya tP.s-

lim edilmişti. Padişah pek 
genç ve tecrübesiz idi. Sa
daret makamına koca Hüs· 
rev paşa gelmişti ki Mehmet 
Ali paşa ile arasında yenilmez 
bir kin vardı. Bu bal uyuşma
ğa mani idi. Hünkar iskelesi 
muahedesinin müddeti henüz 
bitmemişti. Yine Rusyadan mı 
istimdat olunacaktı? Bu ilaç 
hastalıktan pek çok tehlükeli 
idi. 

Valhasıl hastalığa ilaç lcizım 
Lakin bu ilacı bulmakta lstan
buldakiler aciz idi. 

işte bu sırada idi ki fevka· 
iade elçilikle Londrada bulunan 
hariciye nazm Mustafa Reşid 
paşa lstanbula geldi. Sadırazam 
koca Hüsrev paşanın idam teh
ditlerine rağmen padişahla 
görüşerek tanzimatı hayriyeyi 
ilan ettirdi. Tanıimabn ilanı 
Avrupada Osmanlı devleti le· 
hine iyi tesirler yaptı. Mustafa 
Reşid paşa bundan istifade 
ederek Mı!'ır meselesinin halli 
için garp devletleriyle müzake
reye girişti. 

- Bilmrdi -



e Sabite 
c 

lzmtr beledlyeslnden: 
- KUltür Parkın muhafazası 

için yaptırılması icab eden dört 
bin lira bedel keşifli büyük 
antrenin inşası 3-7-936 Cuma 
günü saat on altıda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 
iştirak için üç yüz lir&hk mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. Keşif, şartname 
ve planı 20 kuruş bedel mu
kabilinde baş mühendislikten 
tedarik edilir. 
17---20---24---28 1715 (1243) 

1 - Tire kapısındaki eski 
duhuliye barakasının enkazı 

milteabhide aid olmak üzere 
yıkılma işi başkatiplikteki kt!ş•f 

ve şartname veçhile 30 · 6-936 
salı günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
Bu işin bedeli keşfi 20 Jirartır. 
iştirak için iki liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene 
gelinir. 

2 - Kültürpark sahası için
de Belediyece istimlak edilen 
18 ve 19 sayılı evlerin enkazı 
müteahhide ait olma.k üzere 
yıkılması işi başkitiplikteki ke
şif ve şartname veçhile 30-6 -
936 salı günü saat on altıda 
açık artırma ile ihale edilecek· 
tir. Her ikisinin bedeli ke~fi 
dört yüz liradır. iştirak için 

30 liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

3 -Belediyece istimlak edi
len elvan sokağında 8 - 1 sa
yılı evin enkazı müteahhide 
aid olmak üzere yıkılması baş 
katiplikteki keşif ve şartname 
veçhile 30 - 6 - 936 salı günü 
saat on albda açık artırma ile 
ihale edilecektir. işin bedeli 
keşfi elli beş liradır. iştirak 

için dört liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

4 - Senelik kirası 120 lira 
bedeli muhammenli Asmalı 
mescitte 68 sayılı binanın baş 

katiplikteki şartname veçhile 
bir senelik kirası 30 - 6 - 936 
sah günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için 9 liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile sönlenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 
12--16---20-24 1627 (1097) 

- 1 - lzmir ve civarında 

bel~diye tarafından işletilecek 

otobüsler için ilk parti olarak, 
4 veya 6 silindirli tam dizel 

motörlü 20 ili 24 kişilik ve 
şehir yollarında çalışan tipler-
den olmak üzere sekiz aded 
Komple otobüs kapalı zarfla , 
münakasaya konmuştur. 

2 - Beherinin bedeli mu
hammeni yalnız gümrük re mi 

belediyeye aid olmak şartiyle 
lzmir belediyesi itfaiye binası 

önünde teslimi şartiyla yedi bin 
beş yüz ve hepsinin altmış bin 
liradır. 

3 - Mali ve fenni şartname
leri üç lira bedel mukabilinde 
lzmir belediyesi makine ve 
elektrik mühendisliğinden teda-

rik edilir. Taşradan isteyenler 
şartname ve posta ücretini 
peşin göndermelidirler. 

4 - ihale, 31 temmuz 936 
~uma günü saat 16 da şehir 

meclisinin tasdiki şartına bağlı 
olarak lzmir belediyesi daimi 
encümenince yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat dört 
bin iki yüz elli liradır. 

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

7 - Teklif yapacak firmanın 
otobüsler hakkındaki bilümum 
katalog ve teknik resimlerle 
broşür, plan ve izahnamclerini 
ve yedek parça katalogunu ve 

YERi ASfR 
' . :sa+ 1 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
.. 

Tarh Nu. Mükellefin işi yeri ve sayısı ihbarname Nu. kazanç yekdn 
lira K. lira K. 

62 Ali Galip diş doktoru Hükümet 59 97-2 6 94 6 94 
136 Hilmi balıkhane mutemedi balıkhanede 75·2 51 25 51 25 
102 Nuri kebapçı Kemeraltı 34 49-2 30 77 30 77 
102 " " il " 50-2 56 56 
520 Ulviye ebe Mustafağa 16 92-2 2 22 2 22 
522 Abdullah oğlu Veli tatlıcı Kemeraltı 66 54-2 7 70 7 70 
522 " " " " " " 55-2 75 75 
541 Ömer oğlu Rasih yoğurçu Kemeralı 21 64-2 18 61 18 61 
561 Hüseyin Ruşen Ankara Pastahanesi Hükumet 44 96-2 32 54 32 54 
Yukarıda isimleri yazılı mükellefler namına Başdurak ~ubesince 933 mali yılı için tarholunan 

kazanç vergileri isimleri hizasmda gösterilmiştir. Kendileri terki ticaret ve san'at etmiş olup nerede 
bulunduklannın bilinememesi hasebile hukuk muhakemeleri usulü kanununun 141 - 142 nci mad-
deleri mucibince tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 1754 (1267) 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 

- uma~ a n a~ı ,.. 

1.,arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAD -------- 1ZAn·F 
1 ---- ---v:e: ucuz• >UR 
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Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

~~l~l~I~~I3 SA iŞ ERLERi · ~~JYli~vJ~J 
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Birinci Kordonda ş K HALI T A ş 
186 Numarada • • 
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Ayni kumaşlar lzmirde Sağırzade ve Asım Riza 
T • ~ 'ol a11111111ooooaooo111000111111110111111111111111a11111111a111~ 
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Zayi 
17-6-936 tarihinde para cüz

danımı kaybettim. içinde nüfus 
cüzdanım asker; vesjkam hazi
neyi maliyeye aid 2250 numa
ralı ve 305 lira kıymetinde bir 

makbuz emlaki milliyeden aldı
ğım arsaya mukabil depo ola

rak verdiğim 23 lira kıymetin
de diğer bir makbuz da vardı. 
Bulup getiren memnun edile
cektir. D. demiryolJarından al
dığım yevmi seyahat pasosu da 
vardır. 

D.D. Yolları lzmir gar müdür 

muavini Muammer vası
tasiyle Nuri 

1753 (1269) 

fiat listelerini vermesi mecburi
dir. 

8 - iştirak için 2490 sayılı 

kanunun tarifi dairesinde ihzar 

edilmiş teklif mektuplarını ihale 

tarihi olan 31 temmuz 936 cu
ma günü azami saat 15 e ka
dar lzmir belediye reisliğine 
vermelidir. 

12,20,30,10 1628 (1098) 
- ikinci Süleymaniye ma· 

halJesinin ikinci iplikçi soka-

ğında ibiş ağa sokağından baş
lıyarak 143 metre boyunda 

lağım yapılacaktır. Bedeli keşf 
Bin elh liradır. Başkatiplikttki 

keşif ve şartname veçhile 7-7-
936 Sah günü saat 16 da açık 

eksiltme ile ihale edilecektir. 
iştirak için yetmiş dokuz lira-

lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 
20-24-30 - 3 1755 (1270) 

iLAN 
Sağır dilsiz ve körler müessesesi 

satın alma komisyonundan: 
Karşıyakadaki Sağır dilsiz ve körler müessesesinin bir senelik 

ihtiyacı olup ilişik listede isimleri ve miktarları yazılı 31 kalem 
erzak vesaire kanununa tevfikan eksiltmeye konulmuştur. 

4-7-936 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat tam 9,5 da 
ihalesi yapılacağından isteklilerin ihale günü sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğünde müteşekkil bulunan komisyona gelme
leri ve şartnamesini görmek istiyenlerin hergün müessese mü
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
Cinsi en az en çok 

Ekmek 1 nci 
Ko. kuzu eti 
Dana eti 
Sadeyağı 
Zeytinyağı 
Tuz 
Salça 
Pirinç Tosya 
Mercimek 
Şehriye 
Makarna 
Kuru fasulya 
Nohud 
Toz şeker 
Sabun 
Soda 
Süt 
Yoğurt 
Yumurta 
Patates 
Kuru soğan 
Lahana 
Tomates 
Prasa 
Taze fasulya 
Ispanak 
Patlican 
Limon 

1 nci 

Odun kömürü 
Kok kömürü 
Pamuk Prese 1 nci 

10.000 
2.000 
1.500 

800 
400 

1.300 
150 
150 
250 
600 
300 

1.000 
600 

8.000 
1.200 
1.000 

400 
1.300 

400 
600 
500 

4.500 
3.500 
3.000 

10.000 

12.000 
2.500 
1.700 
1.000 

500 
400 
100 

1.700 
250 
200 
350 
700 
400 
600 
800 
400 

1.200 
800 

10.000 
1.500 
1.200 

500 
1.500 

500 
700 
600 

5.500 
4.000 
4.000 

14.000 
1.260 kilo 

20-24-28---2 

Muhammen kıvmet 
Lira K. 
1290 
1000 
425 
800 
215 
15 60 
17 50 

391 
50 
44 
87 50 
56 
60 

157 50 
248 
28 

120 
160 
125 
112 50 
90 
50 

150 
25 
56 
30 50 

187 
80 

140 
455 
589 5 

1758 (1272) 

~u flaz1ran 193& 

ve 
~ güzellik 
Sağlam ve 

güzel 
Dişlerle 

Sağlam ve gü
zel dişler de 

Ha~yolin 
ile temin edilir 

[)islerinizc cok dikkat tı.«liniz 
.. , ,!il> 

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

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

BADTOLlN 
kullanarak dişlerinizi 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
IIAC 

HAMDİ NÜZl-IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
BüyUk Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

KREM BALSAMİN 

Kumral, sarışın, esmer her tene evafuk eden yegane sıhbi 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
edet. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
ııhbi güzelJik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 

3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
Meccanen nllmune: Gazetenin bu parçası kesilerek bize· 

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

lngiJiz Kanzuk eczanesi Beyoğlu lstanbul , .. · .~ıt. 1 .. - ~"' ;, ·"" rr •• , • '- •• 
- · . .... t .. •. - ıl. ••• . , .• ; 

DAIMON 
Masa vantilatörleri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç adet 
pille işler. Bir saatta bir kuruştan daha az sarfiyat yapar. 
Bankalara ve yazıhanelere, evlere hastahanelere ve her 
yerde lazım olan bir ihtiyaçtır. Bilhassa saatta bir kuruş 
gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır, Tavsive 
ederiz. 

Satış yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 
28.9 Ödemişli Hüseyin Hüsnü 



F ratelli Spereo 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

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

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE UNIE 

G. m. b. H. 
HERMES vapuru 15·6-36 da l MACEDONIA vapuru 23 hazi· 

gelip 20 - 6 - 36 da A11't'en - randa bekleniyor. Ti hazirana 
Rotterdam-Amsterclam ve Ham kadar Anver1, Rottef'dam,Ham 
burg limanlan için yük ala- burg ve Bremea limanlanna 
caktır. yük alacaktır. 

DELOS Yapuru 7 teaa-
SVENSKA ORIENT Linien muzda bekleniyor. 11 temmuu 
VIKINGLAND motö,. 29 kadar Auen, Rottuda-,Haa 

mayıs S6 da selip Rotter- ~ rre Bttmen linwalanna 
dam - Hamburr - Bremea - yük alacakbr. 
(doğru) Copen\ıaag • Da•tzig- ı CHIOS vapuru 11 temmuzda 
Gdynia - Oslo ve Iskandinavya b-elden;yoy. Bremcn, Hambmg 
limanları İ~n yük alacaktır. ve Anversten y .. k çıkaracaktır. 

NORDLAND IDÖt6rü 15 ~:o<:>-
haziraıı 36 da gelip Rotter- İ ARME T H.Sclıutd • Hamburg 
dam - Hamburg - Bremen - Co- 1 DUBURG vapuru 29 hazi
penhage _ Dantziğ _ Gdynia - ı Tanda Ham1burg ve Anvers li-

manlanndan :tahliye için bek-
Goteburg - O.alo ve lskandi- lenmektedir. 

navya limanları için yük ala· ı DUBURG vapuru 29 hazi-
caktu. :randa bekleniyor. Anven, Rot-

BIRK.ALAND motörii 29 1 terdam, Hamburg ve Bremen 
haziran 36 da gelip Rotter- limanlanna yük alacaktır. 
dam - Hamburg - Bremen - Co- • ı C:S1 ı • 

Export Steamship korporation 
panhage - Dantzig - Gdynia - EXAMINER vapuru 21 ba-
Goteburg - Oslo ve lskandi- ziranda bekleniyor. Nevyork 
navya limanları için yük ala- için yük alacaktır. 
caktar. • a a 81 ... 

SERVICEMARiTiMEROUMAINI JOHNSTON varen Lines Ltd 

ALBA JUUA vapuru 7-6-36 KENMORE Uverpool l 
8 6-36 ""-...:!L~d p· vapuru tem-

da gelip - ~ e ue- muzda Liverpool .limamndan 
Malta - MarsiJya Ye Baneloae mavasalab bekleniyor. Barğaz 
hareket edecektir. Vama, Ka.tence, Galas. lbrail 

yolcu Ye yük kabel eder. limaalamaa Jiik alacaktır. 
Handaki hareket tariblerile eı o:o •• 

navlunlardaki değifildilderden Senice Maritim Roamaia 

acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilit için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 

Bagarest 
DUROSTOR vapuru 8 tem

muzda Köstence, Sulina, Galu 
limanlarına yük alacağı gibi 

binası arkasında FRA TELLi Beoğrad, Novisad, Budapest., 
SPERCO acentesine müracaat Bratislav.a, Viyana ve Linz li-
edifmesi rica olunur. manlanna Galas aktarması yük 

Telefon: 2004-2005-2663 alacakbr. 

fl°/2'.n!:~,,.P.!!2!!11111 .... iZJll ...... 

lloktor - Operatör 

rif N. Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

HastalanDI pazardan başka 
her gün ikinci Beyler ıeokağı 
Müzayede salonu karşısında 
78 numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 
TELEFON:Muayenehane 339 

Evi 404 
H. 3 (979) 

" !:7.0 1 -
IZMIR SULH HUKUK MAH

KEMESiNDEN: 
hmirin Değirmendereye bağlı 

Kesre köyünden Molla Hüseyin 

oğlu Hacı Alinin Terek esinin 

defteri mahkemece tutulmakta 

olduğundan alacaklı ve borç

lularının ilandan itibaren bir 

ay içinde alacak ve borçlarıDI 

nıahkemeye kayd ve beyan 

etmeleri ve bu müddette ala

cağına yazdırmıyanlar mirasçı· 

ları ne şahsen nede terekeye 

izafetle takib edemiyecekleri 

Hin olunur. 
1749 (1268) 

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

Budapest 
BUDAPEST mot6rü 18 ba

randa bekleniyor. Beoğrad,No
visad, Bad1.pest, Bratislava, 
Viyana ve Llnz limanlarına yük 
alacakbr. 

••••• 
Societe Commercial Bulgar de 

Navigation A vapeur 
BURGAZ vapuru yann lima

nımıza gelmasi beklenilmekte
dir. Portsaitten yük çıkaracak 
ve Burgaz, Varna, Köstenci li
manlara için yük alacaktır. 

_..,. ... &nmf41•--
Den Norske Middelhaslinje 
( D.S A.S Spanskelinjen ) 

SAN ANDRES vapuru 18 hazi
randa bekleniyor. lslcenderiye 
ve Norveç limanlarma yük ka
bul edecektir. 

SARDINIA vapuru temmu
zun ortasına doğru bekleniyor. 
lskenderiye, Dieppe ve Norveç 
limanlanna yük alacaktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
ritilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Z.e & Co. 

Birinci Kordon T clefon No. 
2007 - 2008 

lzın irli ler Istaııhulda nerede buluşurlar 

~ . ~ ..... ~·· ;_ .. 
Beyoğluoda Bristol ~telinde 

Sirkecid.;.Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkes~ kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herke~ 
bilir. Istanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendı 
evlerindeki rahab buracaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

YEHı ASUt Sahife• 
• Oliver _Ve Şü. O'Z7/7777L7ZJrz7.ZZZZZZ7..zz7..Xzz;::-, 

Doktor - ()peratör 
LIMITET 

Vapur Acentası 
CENDEU HAN BıRİNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

GRODNO vapuru 25 han· 
randa beklenmekte olup Londra 

1 ve Halt içiıt yük alacaktır. 

1 

MARDINIAN vapuru 27 ha
'%innda bek1enmek9e ~1up Li .. 
werpool ve Gla.,.ov için yük 
alaeal.:br. 

DRAGO ,.punı temmaı or· 
ta\arında Loadra. HuH •e Aıı
versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni Eame!tda L~f'fl, ve HuU 
için yük alacaktır. 

Yusuf Ziya 
ÜSTÜN 

Merkez hastanesi doğwn 
ve kadın bastalıldan 

cerrahi mütehaSJısı 
Hastalarını pazardan başka 

her a-ün !kinci .Beyler sokqı 
Bey!er 1ı .. amı DflUlada 41 
numara ı maayeaellanes'i.de 
kabul eder.Ameliyatlarım Al
sancak SIHHAT ~viade yapar 

Muayenehane 3686 
fıELEFHN Evi 3909 LESBIAN vapura 15 tem

muzda Liverpool ve SYansea
dan gelip yük çıkaracaktır. 

Sıhhat Evi 297-'N 
H. 3 {978) N 

Deutsche Levante - Linie 
TOF A •apuru 25 haziran

da ffamburg, ve Bremendcn 
gelip yük çıkaracaktır. 

r7.77..2.7.J!ZZ7-ZZZT..LZ~.JJZ'T.L7Z7.ZZJ 

NOT : Vürut tarihleri, va
purlamı isimleri ye naThın üc .. 
retlerinin değitikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

1 

Paris f!kültesinden diplomalı 
oı, lablplerl 

MU7.affer Eroğul. 
Kemal Çetindağ 
Hastalanm her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
ammalı muayenehanelerinde 
bbul ederler. 

Telefon : 3921 
Cama Te sah 8 den 1 O a 

bdar memleket hastanesinde 

Aydın Hukuk Mahkeme· 
sinden; 

Kurtuluş mahaUesinden ayen 
Mehmet kıu Emiaenin kocası 

ayni mahallede oturmakta iken 
tegayyüp eden Akşehirli Mus-

tafa oğlu Sami aleyhine açbğı 
boşanma davasımn yapılacak 

olan tahkikat ve mubakeme~u 
için ikametgahının meçhutiyeti 
do1ayisile tebligat ifası müm

kün olamamış bulunduğundan 

davaya karşı ilan tarihinden 
itibaren on gün içinde cevap 
vermekle beraber tahkikat gü
nü olan 14-7-936 salı günü 
saat onda mahkemeye gelmesi 
aksi takdirde muhakemenin 
gıyabında yapılacağı ilan olu-
nur. (1266) 

A.N9T .A..L Y" .A.. 
Nakliyatı Umumiye Şirketi 

lzmir Şubesi 
CZ7ZZZ/:Z/'.Z.JSDDr7JJ 

Büyük Kardiçah han altmda Numara 6 
TE,Efon - 3560 Telgraf - ANT AN BAR 
rz/..Z/.z7.ZZZZ7..ZY..7..ZX~JZ.a7~~ 

Deniz, Kara, Mesajeri, nakliyata gümrük ithalat ve 

ihracat komisyon işleri yapar 
TOrkiyenia bilumum liman ve istasyonlarında şube ve 
acenteleri bulunan geniş teşkil.'.:.tlı bir kurumdur 

,.......... mukabilinde bOyOk bır tOb PER
LOOENT dı' macunu alabılırsınız. 

PERLOOENT fenni btr tarzda haZtrfan
mı,, iyi, ldarelı ve ço1' hoş lezzete malık 
1
01ub, nefesi serinletir Ye dişleri mQ
ltemmel surette temizler 

TURAN Fabrikalan mamulatıdır. Aynı zamanda Turaa 
tu...a:let sabunlannı, traş sabunu ve kremi ile güzdlik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız loptan sa
b$lar için lzmirde Salihağa hamnda umum aceatelik Nef'i 
Naci ve j. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 22c Telefon 3C&s 

I 

2-26 (12!!!123~) 'l'!'P."lll~~~ım 

ŞIF/.t 
Eczanesi 
Fenni gözlü!< 

Sıhhi korse 

Barometre, dereceler, Lastik 

eşya, Tuvalet çeşitleri 

Ender bulunan ilaç çeşitleri 
Her yerden daima taze ve 

ucuz der 

S. Ferit 
ECZACIBAŞI 

1 ŞiFA 
!ECZANESi 
! Hükii.met sırası 

Devlet Demiryollarından : 
Apğıdaki gayri menkuller 30-6 936 salı günü saat 15 te iz. 

mir Alsancakta 8 inci işletme komisyonunda açık artırma usu
Jiyle ayrı ayn ve üçer sene için kiraya verilecektir. isteklilerin 
apğıdaki miktarda muvakkat teminat vermeleri ve arantlan ve
sikalar ve işe girmeye kanuni manileri olmadığına dair beyan
namelerle muayyen vakitte komisyona müracaatları lazımdır. 
Şartnameler Alsancakta komisyondan ve Nazilli ve Horsunlu 
istasyonlarmdan istasyon yazıhanelerinden parasız alımr. 

1 - Nazilli Atça istasyonları arasında 177X100 kilometrede 
incir bahçesi ve içinde kulesi muhammen üç senelik kira bedeli 
15 lira muvakkat teminat 113 kuruştur. 
. ~ - Horsunlu istasyonunda 91 metre murabbaı genişliğind~ 
ıkı dükkan ve bir fırın arsası muhammen üç senelik kira bedelı 
25 lira muvakkat teminat 188 kuruştur: 16-20 1672 (1234) 

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

nununa göre haczedilen Hasanhoca mahallesinde Palancılar Çar-
şısmda kain 27 sayılı dükkan tarihi ilandan iHbaren 20 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Pey sürmek istiyenlerin def· 
terdarhk tahsilat kalemine gelmeleri. 

12--16--20--24 1622 [1099} 

.. .,. - j: ı• 

· 5t;Jcikİl<<l .Evvel ... . ·- _,, ..• 

Bir Oıipüı olmoda11 ewr.1 

· Istırabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en ça· 
buk ve en ucuz geçirme
nin ~aresi bir kqe GRiPiN 
almaktır. Mideyi bozmaz, 

5 dakll<a Son ra.' .... 

böbrekleri ve kalbi yormaz Aldıkta11 b ş dakika soma 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GBiPI~ 

Fenni 

ECZANESi 

HİLAL ECZANESİ 

HER NEVİ FENNi enztDK 
Albn, nike1, yal, elektroviz, selloloit has baga her türlü çer· 

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

TOPTAN ve PERAKENDE 



Sahife 10 TENi ASIR 20 

• 
• 1 

Zecri tedbirler kararının Avrupa merkezlerinde akisleri 
• z aı b 

lrlanda bük"' m t reisi Habeşist ın akibetinin b ··tün 
ettiğini söylüyor .. milletlere bir ihtar teşkil 

sôylemişbr, ki nutkun birim 
için en mühim noktası budur. 

"Fakat Fransa bir teşebbüs 
yapabilir miydi? Yeni Fransız 
kabinesi teşebbüslere ön ayak 
olabilir mi idi? O içinden çı

kılmnz bir vaziyette iş başına 
gelmiştir. Hadiseleri göz önün
de tutmağa ve ona göre mes
uliyeti almağa mecburdu. 

BALDVININ iZAHA Ti 
Londra, 19 (Ö.R) - Avam 

kamarasında Edenin söylediği 
kıvrak ve mühim nutuktan 
sonra başbakan Baldvin, ekse
riyet sıralarmın a'kışları ara
sındeı kürsüye çıkmış ve lngiliz 
hükumetinin zecri tedbirleri 
öteden beri kollektif emniyet 
siyasetinin bir tecr übesi mahi
yetinde teJakki ettiğini ısrarla 
kaydettilden sonra demiştir ki: 

" Bu tedbirler gayeye vasıl 
olamamıştır. Şimdi bu muvaf
fakıyetsizliğin sebeplerini tet
kik etmek lazımdır.,, 

Baldvinin fikrine~ hükumet
ler Cenevrede milletlerin kabul 
edebileceklerinden fazla taah-
hüd kabul etmişlerdir. nirı reyini sormadığından salı 

Başbakandan sonra muhale- günü hükümet aleyhinde rey 
vermeğe hazırlanmaktadırlar. 

Londra kabinesinin karannı ö..t:rrndıkte.n son1a lskoo•aı·a fet partisi lideri binbaşı Attlee B kd d k 
'5 .. ı k B td · · d. v · u ta ir e Saymen ve Ma -

nfden na"'Z inıpa~nfor Nrcaşi soz a ara a vıoın \'er ıgı d ld k b d k k 
6 •· .. ona a ine en çe ilece ler 

Paris, 19 ( Ö.R ) - Edenin yüzden güç bir mevkie düş- izahattan derin bir hayal inki-
ve kabine münhasıran mubafa-

nutku Fransız gazetelerini ve düğünü itiraf etmiş ve şimdi sarma uğradığını söylemiş ve · zakarlardan ibaret kalacaktır. 
bilhassa sağcenah gazeteleri kuvvetini toplamağa çalışaca- Sosyalist muhalefet partisinin Ottova 19 (A.A) _ Kanada 
tarafından umumiyetle ı·yı· kar- gv ını bı'ldı·rmı·ştı·r. bükfımete karşı bir itimatsızlık h'.k" ti. M'll ti . t• d u umo ı e er cemıye ın e 
şılanmaktadır. Fak at so!cenah takriri vermek fikrinde oldu- zecri tedbirlerin kaldırılmasını 

1 . b 1 Ed f "Sonra, M!Iletler Cemiyetinin gv unu bildirmiştir. Münakaşanın f gazete erı i e, enin i ade· müda aaya karar vermiştir . 
• d k 1 k kuvvetlendirilmesi meselesine devamı gelecek Salı gu"nu"ne sın e i a isti iyet sebebile, BERLINOE TEFSiRLER 

nutku fena karşılamamışlardır. gdeçdmişkt~r. Buh hul fsusFta, hatırlar- bırakılarak celse saat 19,30 da Berlin, 19 (A'.A) _ Edenin 
.. p 1 . . a ır ı mu te i ransız hü- tatil edilmiştir. opu arıe ., guet-:sı şu avam kamarasındaki beyanatı 

mutaleayı yürütüyor: kiımetleri bir çok defalar Mil- 1STIF A HABERLERi Alman matbuatı tarafından 
Eden bu Afrika işinde mu- letJer cemiyetınin ıslahı için Lonra 19 (A.A) - Reisleri müsait bir surette tefsir edil-

vaffakiyetsizlikleri tasdik et- projeler vermişlerdir ve bun- Saymen olan milli liberal grubu mektadir. Gazeteler şu nokta-
miştir. MilJetler Cemiyetinin Jarın hepsi az çok sür'atle gö- mebuslariyle reisleri Makdonald Jarı kaydetmektedirler: 
muvaffakiyetsizliği ve lngilte- mülmüştür. Eden bilhassa Fran- o!an milli işçi grubu mebusları 1 - Zecri tedbirlerin mu-
nin muvaffakiyetsizliği. lngiliz sanın her hangi bir teşebbüse zecri tedbirlerin kaldırılması vatfakiyetsizliğe uğramış ·oldu-
dışişleri bakanı lngilterenin bu ön ayak olmaktan kaçtığını kararında, hükumet kendileri· ğu itiraf edilmiştir. 
················-································································································································································ 

• 

Bükreşte Romanya kralı S. M. Karolun mısafiri olarak bulunan 
Çek cumur başkanı Benesle Yugoslavya kral naibi prens Pol 
arasında ce:eyan eden hususi görüşmeler birçok Avrupa mer
kezlerinde akisler uyandırmıştır.Fransız ga1eteleri, yeni kabineyi 
Küçük antant devletleri reislerinin mülitkatlariyle yakından 

alakadar olmağa davet etmektedirler. 
Yukarıdaki fotoğraf : 
Bükreşte üç devlet reisi onuruna yapılan tezahüratta Romanya 

kralıyle Yugoslav kral naibini ve Çt:k cumur başkanını bir 
arada göstermektedir. 

1 

2 - tlngiltere 
filosunun bir kıs
mını devamlı su
rette Akdenizde 
bulundurmağa ka 
rar vermiştir. Bu 

· karar lngilterenin 
Almanyanın sulh
perverane niyet
lerine itimadı ol
duğu suretinde 
tefsir edilmekte 
ve Streza cephe
sine indirilmiş ye
ni bir darbe sa
yılmaktadır. 

3 - Milletler 
cemiyetinde ya-
kında bir takım 
reformJar yapıla
cağı bildirilmiştir. 

4 - Ren mm· 
takasının yeniden 
silahlandırılması - Zecfi tedbitllr ışi11de 11eş'esi kaçan Kaplideıı bil bıtibtJ 
nın bir emri vaki olduğu te· ilan eylemekte ve halkı Millet· 
beyyün etmiştir. Jetler cemiyetinin idaresi altın· 

5 - istikbalde yapılacak da kollektif emniyeti, sulhu ve 

sulhperverane mesaiye iştirake adaleti müdafaaya ve Milletler 
Almanya da davet edilmiştir. 

· BiR iHTAR 
Dublin, 19 ( A. A ) - Dö 

Valera beyanatında demiştir ki: 

Habeşistanın akıbeti bütün 
milletlere bir ihtar teşkil et-

meli ve bu milJetler hattı ha-

re ketlerini ona göre 
eyl~melidir. 

tanzim 

Roma, 19 (A.A) - ltalyan 
gazeteleri, Edenin zecri tedbir-

ler hakkındaki beyanatım neş
retmekte ve lngilterenin Ce

nevreee zecri tedbirlerin kal
dırılması teşebbüsünde buluna
cağını yazmaktadırlar. 

ıNGILIZ MiLLETiNiN SESi 
Londra, 19 (A.A) - işçi 

partisi halka hitaben "Hiyaneti 
vataniye,, başlığı ile neşrettiği 

bir beyannamede hükumeti, 
resmen giriştiği taahhütleri 
tutmamakla itham etmekte, ln
giliz dış siyasetinin anahtarı 
MilJetler cemiyeti olduğunu 

cemiyeti konsey ve asamblesi• 

nin meşum toplantısından evel 

sesini duyurmıya davet eyle· 

mektedir. 

Baldvin 
nutuk söyleyecek 

Londra, 19 (Ö.R) -Bafdvin 

Bu sabah Londradası lskoçyaya 

hareket etmiştir. Başbakan 

yarın lskoçyada öğleden sonra 

bir nutuk söyleyecektir. 

F ra rı.sız ayan 
meclisinde 

Paris, 19 ( Ö. R ) - Ayarı 
meclisi kırl< saatlık iş haftas' 

kanununu 82 reye karşı 18~ 
reyle kabul etmiştir. Bunu ınU

teakip kollektif mukavele ka· 

nunu da 5 reye karşı 279 reyle 
kabul edilmiştir. 


