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Son değişiklik -·-Valilerin vazifelerini 
mes'uliyetlerini 
ağırlaştırmıştır 
Bütün ulusca ve bütün dün

yaca kabul edilmiş bir hakikat 
vardır ki topraklarının dörtte 
üçünü kaybeyleyen, hayat ve 
istiklali yok edilmek istenen 
Türkiyeyi muhakkak bir inkı • 
raztan kurtaran Kamal Ata
türktür. Onun uzakları güren, 
karanlıklan yaran nafiz gözleri, 
ulusa hayat ve istiklal veren 
dahiyane kararlan bugünkü 
mevcudiyetimizin temelini teş
kil eylemektedir. 

Ulusumuzun hayatiyet kud
retini, kabiliyet kaynaklarını 
cok iyi bilen ve onları çok iyi 
bir şekilde harekete getiren 
Atatilrk, yalnız bu me-mleketi 
inkırazdan kurtarmış değil, ona 
eski medeniyete layık, asrm 
icaplarına uygun bir Devlet 
vncude getirmek kudretini 
vermİ§tir. 

Yeni Tilrkiye devletinin re
jimi Kamalizmdir. 

Kamalizm demokrasinin en 
mütekamil ıekli ve Türk mil
letinin ana vasıflarma en uy
gun bir idare sistemidir. 

Kamalizmin esas prensipleri 
cumuriyet Halk parti-sinin alta 
oku ile ifade edilmiştir. 

Bunlardan biri balkçılıkhr. 
Hnkomet halkın iradesine da
yanmaktadır. 

C. H. P idare makinesinde 
yapılan son değişiklik halk ve 
büktimet mefhumlarının birleş-
tirilmesinden ve bu iki otori
tenin bir elde toplanmasından 

bafka bir şey değildir. 
Esasen Cumuriyet hükume

tinin ana vasıflarından biri de 
halkçılık değil midir? Binaen
aleyh son karar mevcud vazi
yeti takviye eylemekten başka 
bir manaya gelemez. Ancak 
bu karar, tatbik sahasında 
valilerin vazife ve mes'uliyet
lerini ağırlaşhrmaktadlr. Bunu· 
da takdir eden başvekil ismet 
Jnönll valileri Ankaraya top
lamış, onlara yeni direktifler 
vermiştir. Dahiliye bakanı ve 
C. H. P. genel sekreteri şeh
rimize gelmiş, burada Ege 
valilerini toplıyarak demok
rasiye gönül bağlamış bir 
adam heyecaniyle idare amir
lerine hareketlerini, halk
çıhk mefhumuna uygun bir şe .. 
kilde tanzim eylemeleri lüz'IJ
munu hatırlatmıştır. Üçüncü bir 
toplantı da Edirnede yapıla
caktır. 

Düne kadar halkın ihtiyaç 
ve dilekleri parti kongrelerin
de toplanır, hükümet kanalile 
sıraya konarak tahakkuk etti
rilirdi. Bugün halkın ihtiyaç 
ve dileklerini toplıyacak ve on
ları sıraya koyacak ve tahak
kuk ettirecek kuvvetin başları 
birleştirilmiştir. 

Bu durum karşısında valile
rin, genişliyen vazife ve mes~u
liyetlerini na~ırhğını müdrik bu
lunarak mesailerini arthrmala· 
rıua ve çalışmalarına, hal
k• doğru bir istikamet 
·ıennelerfoc ihtiyaç \·ardır. Bu 
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ltalya ı~giı·ı~;e lngiltere 
Avrupada 

lngilterenin arzusu ile 
KDENIZDE 

lngiltere, Türkiye, Fransa, Yunanistan ve 
Yugoslavya arasında 

yaptlan anlaşmanın feshini istiyor •• 
Milano, 27 (A.A)- Gazetta Del Popolo, zecri tedbirlerin 

kaldırılması ile beraber lngiJterenin Fransa, Türkiye, Yuna-
nistan ve Yu~oslavya ile yapbğı Akdeniz anlaşmalarının da 
feshini taleb etmektedir. Italya serbest bir Akdeniz istiyor. 
Ve Akdenizde serbesti ve müvazenenin ltalya aleyhine 
değişmesine müsaade edemez. Eğer yeni anlaşmalar yapılırsa 
ltalya bunlara iştirak etmeyi istemektedir. Ve bu bilhassa 
boğazlar hakkındaki mukavele için böyledir. 

Roma, 27 (Ö.R) - Akdenizle alakalı devletler arasında 
yapılacak deniz anlaşmasına ltalyanıo iştirak arzusunda 
olduğu resmi mahafilde söylenmektedir. 

ilk posta tayyaresi 

Dün akşam lstanbul yo..
luyle lzmire vasıl oldu 
ilk posta tayyaresinde bir yaşında 

bir yolcu da vardır 
Devletin başarıcı eli hava 

yolile Ankarayı lstanbula bağ· 
ladığı gibi lzmiri de Ankara 
ve Istanbula bağlıyor. hk posta 
tayyaresi dün akşam gün ka
rarırken, saat 19 sularında 
lzmire geldi ve Gaziemir is
tasyonuna indi. 

Dün akşam §ehrimize uğn~ 
yan ilk post'l tayyaresile baş 

pilot Ahmed Ali, Ankara tay
yare istasyonu müdürü Abdul
lah Bülbül ve tayyareyi kul
lanan pilot Tahir Maner şeh
rimize gelmişlerdir. İllt posta 
tayyaresinin gelişi çok entere
san olmuştur. 

Değerli tayyarecilerimiz dün 
sabah saat onda Ankara hava 
istasyonundan hareket etmiş

lerdir. Program mucibince ev· 
vela lstanbula uğranılacak; 
ondan sonra da lzmire geline
cekti. Tayyareye binen yolcu· 
lardan dördü erkek, ikisi ka
dın, biri de henüz bir yaşında 
bir çocuktu. 

Tayyare Ankara üzerinde 
bir tur yaptıktan sonra lstan• 
bula yollanmış ve dakikalar 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
suretle Kamalizm'in kendile
rine gösterdiği emniyet ve 
itimada liyakat kesbeylemiş 
olacaklardır. 

Yurdun en küçüğünden en 
büyüğüne kadar bütün herkese 
düşen v:1zife Kamalizme kuv
vet vermektir. Son karar Ka
malizm~n idare makinesinde 
vüruda getirilen bir reform 
olduğuna göre bu yeniliği mu
vaff akıyetc isal eylemek istis· 
nasıı bütiin vatandaşların üze
rinP. <liişcn bir vatan borcudur. 

~,, .. ı~ı C>cak.osıu. 

içinde hedefine doğru ilerle
miye başlamışbr. Saat 11,50 
de tayyara Istanbulun üzerinde 
süzülerek Yeşil köy tayyare 
meydanına inmiştir. 

Dün Akşam Jzmire gele11 
posta tayyaresi 

Tayyareciler Istanbulda öğle 
yemeğini yedikten ve istirahat 
ettikten sonra saat 17.20 de 
lzmire gelmek üzere lstanbul-
dan havalanmıştır. Tayyare 
kısa bir müddet sonra Çanak .. 
kaleyi, Anadolu sahillerini aşa
rak ilerlemesine devam edi
yordu. Yaz günü çok müsaid 
bir havada yapılan bu yolculuk 
esnasında en uf ak bir arıza 
bile olmıyor. Bil'akis insan 
evinde imiş gibi rahat rahat 
bu yolculuğu bitiriyor. ilk posta 
tayyaremiz saat yediye çeyrek 
kala lzmir üzerinde görünmüş 
ve halkı selamlamıştır. Saat 
18.45 de Gaziemire inmiştir. 

lstanbul-lzmir seyahatı ancak 
bir buçuk saat sürmüştilr. iz. 
mire gelen tayyareciler bir iniş 
istasyonu arayacaklardır. 

Ha~?i kuvvv~tl~reı Stanhop' a talimatında 
guvenecegını BOGAZLARDA 
araştıracak 

Jngiliz müdafaa bakanı 

Lord Sf elini 
Loudra 27 (A.A) - Salahi-

yettar menbadau alıuau malu
mata göre Sü bakanı bütün 
ataşemiliterleri muhtelif Av
rupa devletlerin.in teılihab 
hakkında doğru bir fikir elde 
etmek için pek yakında Lon· 
drada toplanmaya davet ede
cektir. lngilterenin Avrupa 
kıtası siyasasına gittiçe daha 
büyük bir ehemmiyet atfet· 
mekte olduğu ve Avrupada 
hangi kuvvetlere gllvenebilece• 
ğini öğrenmek istediği zanne
dilmektedir. 

·Almanya 
·-· Neden cevab 

vermiyor? 
Paris, 27 (Ö.R) - ''Temps., 

gazetesi Almanyanın lngiliz 
notasına neden hala cevab 
vermediğinı soruşturarak şun-S 
ları yazıyor: 

Alman devlet reisi hitler 
Von Ribbentrop Almanyanm 

harici siyaseti hakkındaki bir 
tahlilinde bu memleketin arazi 
fethetmek ve yabancı milletleri 
hükmü albna almak istemedi
ğini, bunun bütün nazariyele
rine muhalif olduğunu bildir
mektedir. Şu halde, Almanya 
vaziyetinin uyandırdığı endişe
leri izale için neden açık bir 

- Sonu 3 üntü sahiJtde -

Tezimizin kabulü için diğer d&vletler 
muri hhasları Uzerlnde 

nüfuzunu kullanmasını blldlrmlf 
lstanbuJ, 27 (Yeni Asır) - Morning Post, Boğazlar kon

feransından bahseden bir yazısında lngiliı murahhası Lord 
Stanhop'a kabine tarafından verilen talimat hakkında ifşa· 

atta bulunmaktadır. Bu gazete Türkiyenin Boğazlar hak

kındaki tekliflerinin bazı ihtirazi kayıtlarla kabul edileceğini, 
bu yolda diğer delegeler üzerinde nüfuz icra edilmek üzere 
Lord Stanhopun teşebbüsata girişeceğini yazmaktadır. Ayni 
gazete diyor ki : 

"Türk - Ingiliz siyasi münasebetleri mükemmeldir. iki 
devletin Şarki Akdenizdeki menfaatleri müttebittir.,, 

Macar Boçkay takımıyla 

Muhtelitimiz karşılaştı 2-
şer golle berabere kaldık 
Muhtelitteki İzmirli oyuncular 

muvaffak olmuşlardır 
çok 

ISTANBUL, 27 (YENi ASIR 
Muhabirinden .. Telefonla) -
Macaristanın birinci sınıf ta
kımlarından BOÇKA Y bugün 
Olimpiyada iştirak için hazır· 
Jaamakta olan Milli oyuncula
rımızla iJk maçını yapb. Bizden 

piyatlarda koruyacak kardeş 
Türk sporculariyle karşılaş• 
maktan mütevellit sevinçlerine 
tercüman oldu. 

Saat beşi beş geçe hakemin 
ilk işaretile bizim çocuklar 
hücuma geçtiler. Ruzgjr lehi-

.. 

Bo{.kay /alummm Be.lgralta 0-2 Jla/lbiyeliyle bitirdiği maçda11 bir enstantane 
çıkan takım (A) muhteliti idi. mize.. Şereften Fuada giden 
Maça saat on yediyi üç geçe top derin bir pasla Macar ka-
hakem Sadi Karsan'ın hakem- lesi önlerine kadar gidiyor. 
liği alhnda başlandı. Akabinde topu kurtaran Ma· 

Taksim stadı, ender görlllen carlar bizim kalemiıe akıyor-
kalabalık günlerinden birini lar. Faruk, yerinde müdahale· 
daha yaşıyordu. Seyirciler ara- sile bu akını kesiyor. 
sında Federasyon reisi General Macarların müdafaa hatları 

Ali Hikmet, ecnebi konsoloslar ve sağ hüc11m hatları mütead-
ve sefirler, şehrimizdeki say· dit defalar beynelmilel olmuı 
lavlar göze çarpıyordu. Gaze- oyuncularla teşkil edildiği için 
teciler locası da çok kalaba.. bütün teblükeyi sağlarında gö-
lıktı. rüyorduk. Bu maçta lzmirdcn 

Önce misafir takım, sonra kampa giden dört oyuncu ile 
bizim muhtelit sahaya çıktılar. yine lzmirli Lütfü ve lbrabim 
Kısa bir seremoni yapıldı. Nu- de oynıyorlardı. Yani aşc\ğı 

tuklar söylendi. iki taraf bir- yukarı müdafaa ve iki iç oyuıı-
birine bayrak hediye etti. Maç cu. lzmirlilcrden teşkil edifmi~ti. 
başlarken Macarların kafile ilk dakikalarda vaziyet şöy· 
reisi radyoda verdiği kısa söy· le idi : 
)evinde, Türk bayrağını olim- - Sonu 3 JJncü sahi/ıdl -



Çetinkaya -. -
Çeşme ılıcalarında 
istirahat edecektir 

Nafia Vekili Ali Çetinkaya
nın bu ay SODuada ,ehrimize 
geleceğiai ruaqbk. Ali Çe
tinkaya lımirde 15 zün kadar 
kalacak ve Nafialar işler.ini 

tetkik etme e 'beraber lür 
müddet de istfrü..atı.için Çeşme 
plaj ve ılıcalarına gıaecektir. 

Zühtü 
Yakında Kayser. ye 

'gidecek 
Kayseri ziraat müdürlüğüne 

tayin edilen vilayet ziraat mü
dürü Zühtü Baysal yakında 
yeni vezifesine başlamak üzere 
Kayseriye gidecektir. lmir zi
raat rııüdürlüğüııe tayin edilen 
mmtaka ziraat üfettişi Nadir 
müfettişlik vazifesini de göre
cektir. 

Bina vergisi 
Tadilat komisronları 

ltfe llafladılar 
Bina vcrgiai tadillt 1kom.i.

y0t1ları teşkil edilmiştir. iki 
komisyon mahallitta it gör· 
meğe başlamış'tır. 

istinaf komisyonu da bugün
lerde teşekküt ederek mek
tubcanun riyasetinde toplan
tılartna ba,t1yacaktar. -
Küşat resmi 
Bir halta eonraya 

talik edildt 
Tuzlada ill$a edilen ince 

sofra tuzu fabrikasının 1tüşat 
resmi Haziranın 29 unda yapı-
lacaktı. Küşat resminin tem· 
mDzun ilk haftasının sonlanna 
bırakıldığı haber alınmı§br. Bu
nun sebebi Gümrük ve in
hisarlar vekili Ali Rina He 
lnhiaarlar umum müdürü Mita
b.n ancak o vakit luaİl'e gele
bUe~elderini bitdirm· olma-
landır. 

Vesika alacaklar 
Ticaret odasına 
başvu .. acaklar dır 

İktisat vekaJetiodeıı şehri
mizdeki aliikadarlara gelen bir 
emirde ihracatı kontrol kanunu 
mucibince ihracat ruhsatnamesi 
almak üz.ere ihracatçıların tica
ret odası vasılasile iç ticaret 
umum müdürlüğüne müracaat 
edilmesi lazımge!diği bildirif
miştir. 

lhracabn kontrolü işi de 
Türkofisce görülecektir. 

Zati Sungur 
Elhamra inemasında ilmi ve 

fenni hünerleriyle herkesi hay
retlere dü..,üren manyeı.itör 
Zr ~ Sungur bugün saat beşte 
b" natine verecek ve İzmirli
le. • bir sürperiz yapacakbr. 
Haber aldığımıza göre büyük 
sanatkar son oyununu Pazartui 
ftkşamı y2pacak orada halkı
mıza bir veda hüneri takdim 
edecek ve bir kaç oyunun iç 
yüzlerini gösterecek ve ~cte
cektir. .......... 
:Eczacı Keınal Aktaş 

Hilii eczanesi sahibi Kemal 
Kimil Aktapn pek yakında 
yeni bir müstahzarı ile karp
lapcağımı:ıı haber alıyoruz. 
Büyük bir ilmi kıymeti taşıya-
cak olan bu yeni ilaç kadın, 

erkek herkesin önemli bir ih
tiyacını temin edecek, memle-
kette bir eksik kapayacaktır. 
Kemal Kamili hep biliriz; tut· 
tuğunu esaılı yapan, yaptığını 
beğendiren ciddi esaur üze
rinde çalışan bir zattır. Kemal 
Aktaşa göre önce e.ser, sonra 
reklamdır. 

Hilal eczanf'si sahibi gibi 
değerli bir ilim adamımızdan 
değerii bir ilaç meydana çıka
cağım bilir, şimdiden yeni ese· 
rln kıymetini takdir eder sayın 
üstada muvaffakıyetler dileriz. 
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Yunanlı mallarının satışı iç Bakam Ş. Kaya 

tamamen durmu tur Bugün Çeşme plajların
lav.allı gayri mubadillerin vaziye eri 
de gittikçe fecaat kesbeylemek edir 

Gayrimübadillere ait Yun ı 
maDarınm 'Satış • leri çok ~
vaş gitmektedir. Bunun sebebi, 
Yuna.oh mallarında oturanların 
hukuki vaxiyetlerinin tespiti 
için esaslı tetkikata girişilmiş 
olmasıdu. Milli emlak müdür-
-ğü tarafmdan bşa çıkarıl· 
ş olan 300 bin fua değerin

deki fabrika, depo ve saire
deki Yunanlı hisselerini kimse 
satm almamış oJd ğa ;çin bu 
gibi hisseli matlar Milli em
lak müdürlüğünün elinde kaJ
llUJlır. Sah§a çıkardan ba
zı bina1ar da fe'fkalade ba
rap vaziyette bulunduğundan 
bu gibi biıaaları evvelce takdir 
ed.Wıllt olan yüksek kıymetler 
üzerinden almağa kimse talip 
olmamaktadır. Milli emlak mü
dürlüğü, bu gibi kıs.men har.ap 
vaziyetteki binaların evvelce 
takdir edilen 'kıy.metlerinin yüz
de elti nisbetinde im\irilmesi 
•ı~ gc1di~ni Maliye Te'ki1e
tine bitdimıi~ •e bu kabil mal
ların bir cetvelini göndermiştir. 

Bina vergisinin uhasebei 
usuıiyeye deni münasebetile 

gayri m badil mailuını satış
larında yeni bazı mrluklar 
daha başgöstermiştir. Satılan 

Arazi 

bir Yuna ahnın geçmiş 
senelere aid müterak:m bina 
vergisi Muha!ıebei Hususiyeye 
defaten verilmedikçe tescil 
muamelesi yapılmamaktadır. 

Haber aldığımıza göre Mu
hasebci Hususiye müdürlüğü 
bu gibi maJlarm bina vergile· 
rini gayri mübadiller komisyo
nundan istemektedir.. Komis
yon. bu binalardan şimdiye 
kadar istifade etmemiş ol
duğuna göre bunların ver
gilerini ödemek mecburiye
tinde değildir. Zaten sahşa çı
karılan Yunanlı mallarının mü
terakim bina vergileri satış 

kıyaetıeriadea daha yüksektir. 
Burilana Yeı:gİleriain pgillerin
den an•••..a tqebbiis .edil· 
mekte İle de geçmif senelerde
ki şagille.ri eben,. baı... •••• 

makta ye bulananlar ela böJle 
kabarık bir wergiJİ ıreremiyc
cek laalde bahmmaktadırlar. 

Bu yiizden lmürde Y ananb 
mallanma ubf işleri tamamen 
dunu gibiclir. Biımetice gayri j 
mübadil bonolarmm esasen 
yüzde on beı gibi çok düşük 
olan löymetleri de mütemadi
yen d- ekte deya eylemek
tedir. 

tahriri 
MüfettişJerin vazifelerini 

bildiren talimatname .. 
Arazi tahrir komisyonları, 

vilayet içindeki ara%İ .. e arsa
ların tahririne devam etmekte
dirler. Tahrir muamelesinin iki 
senede biteceği tahmin ediliyor. 
Vilayette bütün arazi tahrir 
komiıyonlarma gönderilen bir 
tamimde her komisyonun gün
de 75 parça tarla, arsa ve sa
ire yazması lazımgeldiği bildiril
miştir. Fakat bazı dağhk yer· 
ferde hu mıktarın doldurul
masına imkan görülmemektedir. 

Arazi tahrir komisyonlarmm 
teftişi hakkında Maliye veka
letinde hazırlanan talimat vi
layete gelmiştir. VilayetJerin 
büyüklüğü ve yekdiğerfoe olan 
mesafeleri nazarı dikkate alı

narak 15 teftiş mıntakası tes
bit cdilmiıtir. Teftiş müddeti 
vekaletçe tayin edilerek vila
yete Ye müfettişe bildirilecek
tir. Bir vilayet dahilindeki ka
zalann teftiı tarihi ve müddeti 
iıe valiler tarafından tesbit 
edilerek tebliğ olunacakbr. 

Bir vilayete giden müfettiş 
evveli vali ile görütüp işe 
hangi kazadan başlamak laztm 

TAYYARE 

galeceği 1ıakkında direktif al
dıktan sonra kanun ve talimat
name hükümlerine göre teftişte 
bu1unacakbr. Evvelden tayin 
edilecek teftiş sırası hiç bir 
suretle değiştirilmiyecektir. 

Bir kazadaki tahrir komis
yonu işlerini teftiş ederken 
ayni vilayetteki diğer bir ka
zanın tahrir işleri hakkında 
ihbar veya şikayette bulunu· 
Jursa bunun ehemmiyetine göre 
müfettiş oraya gönderibilir. 
Müfettişler, mıntakalan dahi
lindeki vilayet ve kaza
ların birinden diğerine gi
derken bunlann coğrafi va
ziyetlerine göre en kısa ve 
en az masraflı yollan takib 
elmeğe mecburdurlar. Aksi 
takdirde fazla ıarfedildiği an· 
laşılan nakliye ücretleri kendi
lerine taxmin ettirilecektir. 

ymakamları, hususi 
11 r müaür ve memurları ve 
tahrir komisyonlan müfettiı· 
lerin iatiyecekleri bertürlü ma
liimab veımeğe ve müfettişlere 
kotayhk göıtermeğc mecbur
durlar. 
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Bu hafta iki seçme ve nefis filim birden 

1. - Gönül istediğine gider 
Villy Fritscb - Kalbe de Nal!'y gibi iki yüksek san"atkirıa 

hariku!ade güzel bir eserleri 

2 Bırakın Sevişelim 
Ann Sothero - Edmund Love'un beraber çevirdikleri çok 

nefis Fransızca sözlü ve şarkılı filim 
FiYATLAR te - 20 - ao KURUŞTUR 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANS SAATLARI 

Her gün 16 - 18,50 - 21 ,45 Gönül istediğine gider 
17 ,30 - 20,30 Bırakıa Seviıelim.. Cumarteai ve paıar 

ünleri saat 14 te Buakm Sevişelim ile hatlar 

daki ziyafette bulunacak 
-.-

Sayın Bakan dün Vali ile .. . .. iayet er. m 

Şüluii. Kapa Anka1ada 11ğıırlanl!koı 

Şehrimizde bulunmakta olan rında bir ziyafet vereceklerdir. 
dahiliye vekili ve parti genel Misafirlerimiz bu sabah saat 
sekreteri Şükrü Kaya Muğla altıda otomobillerle Çeşmeye 
~ahatını daha müsaid bir za- gidecekler; günü orada geçire-
mana talik eylemiştir. ceklerdir. 

Sayın misafirimiz düıı öğle- Şükrü Kaya ve refakatindeki 
den evvel Atatürk konağından zevat yann saat 16 da limanı· 
çakarak yaya olarak hükumete mızdan kalkacak olan deniz 
gelmişler ve vilayet makamında yollarının ekspres postasiyle b-
valimiz Fazlı GUleçle bir müd- tanbu1a gideceklerbir. lstanb'.11-
d t ")" et ti" : .. t • t da bir gün kaldıktan •onra Edır-e vı ay ve par "'rerı e - k 

- - _ neye geçecekler ve mu arrer 
rafında goruşmuş, meıgul ol· olduğu şekilde Trakya valileri· 

muşlar~ı~:- nin Edimede yapacaklan top· 
Vekıl ugleden sonra bazı lantıya iştirak edeceklerdir. 

hususi ziyaretler yapmış ve ta- Dün genyön kurulu üye· 
mdıklarınm .ziyaretlerini kabul lerindan bazıları Belediye reisi 
eylemiştir. doktor Behçet Uz ile birlikte 

Şehrimizde bulunmakta olan Kadife kalesini, Kültürparkı 
meb'uslar Dahiliye Vekili 1Je Fuvar yerini ve şehrin . diğer 
parti genyöa kurulu üyeleri imar sahalarını gezerek bazı 
şecefine bugiin Çqme plajla- tedkikler yapmıılardır. 

Nüfus müdürlüğü 
Soy adı için yeni 

tedbirler aldı 
Soy adı alma kanununda 

muayyen olan müddet 2 Tem· 
muzda bitecektir. Bir kaç gün
denberi nüfus müdürlüğü ko
ridorları doluyor ve bu yüzden 
iş yapmak mümkün olam1yordu. 
Bunıı nazan dikkata alan nü
fus müdürlüğü tedbir almak 
lüzumunu hissetmiıtir. Ahnan 
tedbirlere göre soy adı tescil 
beyannamesi verenlerden be
yannameler alınacak ve gece 
gündüz çafııacak olan memur
lar tescil muamelesini yapaıak 
sonra müracaat edecek olan
lara ntifuı cüzdanlarını vere
cekıerdir. 

Gittiler 
Şehrimizde bulunan ve ikti

sadi tetkikler yapan Türkofiı 
baımüpviri Halil Mitat Kara· 
gülle ile lngiltere Ticaret ne
zareti memurlanndan Mister 
Kabin dün Eskiıebirc gitmiı
lcrdir. 

Muamele vergisi 
Vekalete yine yeni bir 

tamim geldi 
Sınai mües!'leselerin muamele 

vergileri hakkıoda Maliye ve
katetinden VilAyete bir tamim 
ge1miştir.Bu tamima göre sınai 
müesseselerde muharrik kuv-
veti beş beygirden aşağı düşü
renler bu tarihten sonra mua
fiyet iktisap edecekler ve daha 
evvel imal etmit olduktan me• 
vat için muamele vergisine bibi 
olacaklardır'.. Yalnız bu kabil 
müesseselerin muharrik beygir 
kuvvetini beş beygirden aşağı 
d~ürdüklerini bildirmeleri la
zımdır. Müessese sahipleri ver
giye tabi olduğu teshil edilen 
mevadın satıldığı veya satılmak 
üzere komisyoncuya gönderil-
diği tarihi takip eden ayın on 
beşinci günü akşamına kadar 
nev'i ve mikdannı ve Hbş 
fiyatını kanunun sekizinci mad-
desi mucibince bir beyanname 
ile bildirmfk ve vergisini uautü 
dairesinde tesviye etmekle mü
ke11ef olacaklardır. 

İZMİRDE ÜÇÜNCÜ VE SON 
PRC>G ı:=t.A.ıvı: 

B U G 0 N 
PROFESöR 

ZATİ SUNGUR 
Akıllara durgunluk veren harikalı fenni tecrübelerle dolu 

üçüncü son proğramına bu akşam başlıyor 
Göstereceği çok mühim tecrübeler arasında BiR GÖL
GENiN .. HAY~TA GELiŞi ve ESRARENGiZ BAVUL 

Tecrubelt!rı herkesi hayretler içinde bırakacaktır 

ELHAMRA 
B 

Fiyatlar: 
Balkon 50 

TELEFON 2573 
U AKŞAM 

Hususi 100 Birinci 7 5 Salon ve 

kuruştur 

BugUn ve yarın s de matine 
Talebeye tenzilat vardır 

, 

KÖŞEM EN 1 
~--l!fDl'lmımmaEmsm.:Killl•· 

BOKS 
• Bostandan dışarı kabak, 

eaııaftan dıpn tabak " diye 
1'.>ir tekerleme yaparJar. Elim
den gelse ben de; bu; vezni 
kafiyesi düzgün tekerleme gibi 
bir tekerleme ile ... lbokı ., u 
'* or dı moına ak 
• terdim. Hat!ti kedemc ile 
ıileğil, ekme 11le frr1atma da 
insaf etmezdim . Ve " boks " u 

birbirlerfoio .canına .kıyan cani· . 
a; spor v. ler, 

adam akıllı knaca'k1ar, lıatta 
onfann da etinden gelse beni 
hayatın dışına fırlatacaklardır. 
Yağma yokt dinleyin de ondan 
sonra!, .. 

Geçen günlerden birgün; 
biz.im gazetede meşhur boksör 
Maks B~ann ağrandisman bir 
kafa fotoğrafını seyrettim. O 

_kafa; bana neler anlatmadı. 
Merak ederseniz, bulun, buluş
durun; herifin başına; bir eyice 
siz de göz gezdirin. 

Kulak:.. Haşa.. Kulak değil 
alelacaip yamrı yumru bir et 
parçası halinde kafasının yan
lanna yapışmıı ve delikleri 
tıkanmış... Kim bilir o kulak 
anasından doğduğu zamanla 
"boks" a merak ebnediği vak
te '.kadar bildiğimiz ıman 

kulağının, sesi, tozu zapt 
eden tatlı inhinalarilc bir gül 
1,ribi idi. Fakat bocasmdaa 
başlayıverip, "nakavt., etmeğe 
meram ettiği kendi gibi çeh
resi bozuklann yumruklarını 

yedikçe, şişmiş, patlamış, ka
namış, yaralar peydahlamış ni
hayet alı a . ahşa taban altın
daki kesilse duyulmaz nasırlara 
dönmüş, kendi tabiiliğini kay
betmiş.. Böyle değilse ben ka· 
len.imi kırarım?. 

Burununa gelince: Armut de· 
sem değil, asma kabağı desem 
o da değil, olsa olsa; kömür
leri yanan mangallann tepesine 
kona~k boruya dönmfiş .• Dön
mesin de ne haltetsin ki: Bin· 
lerce kerre ve kerre yidiği yum
rukların aasiyle şarf şarf Kan 
akıtmış, fas, fas kabarmış, 
işmiş, o da; kulak gibi yara

lar, bereler içinde bu zora 
ahştıktan sonra, olmuş bir 
kütük .. 

Hele gözleri, bir iki yumruk 
daha yer e, üst kapaklan alt 
kapaklanna yapışıp, şişerek 
sarkacak .. 

Zira o gözler; karasının an
cak dörtte birini gösterir, uy
kudan yeni kalkmış, şişkin bir 
manzara veriyor. 

Batı ve alnı yumruk yiye 
yiye saçını dökmüş, baş ve 
tepir, tüpür bir şeyler olmuş, 
çene, in an çeneliğine çoktan 
veria edib bir şeylere benzemiş. 

Acaba; ağzının içindeki diş
lerin keyfi nice olsa gerek!?. 
Eğer ağzı açık bir fotograhm 
da görseydim, yahud kendisile 
mü~errcf olabilseydim, her 
halt!e ne olduğunu anlardım, 
amma görünen köy klağuz is
temez ki... Her halde dişleri; 
içine kurd girmiş seyrek daneli 
Mtstr dansından farklı değildir. 

Ben bu boksörü söz temsili 
et-tim, bütün boksörlerin uğra
dıkları akıbet bundan başkd 
mıdır! 

Sporun hertürlüsünü hoş gö
rürüm, hele güreş hepsinin 
şahıdır. Bunların vücuda zararı 
o!madan faydaları vardır. Ya 
boksun ne faydası var? Ale
min karşısında; medeni yum
ruklar yiyib, yüz, göz cin çarp
mışa dönecek, kulak şiıe-
cek, göz pathyacak, diş 
kırılacak ve kazara bir 
yumrukla kalp sekteye bile 
uğrıyacak olduktnn sonra öyle 
spor ekıik olsun.. Tenasübü, 
endamı yerinde gürbüz, baba• 
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Macar Bockay takımıyle 

~f u htelitiıniz karşı-

laştı. lkişer golle 
berabere kaldık 

-Baş tara/ı 1 nci sav/ada -
Macarlar sahaya alışamadık

ları için bizim hücumlarımızı 

kesmekle vakit geçiriyorlardı. 
Buna mukabil bazan çok teh-
likeli bir şekil alan hücumları 
müdafaamız tarafından kesili
yordu. Şimdilik gözlerde en iyi 
tesir yapan lzmirli Adildi. Be
şinci dakikada Niyazi, Hakkı-
dan aldığı derin bir pası sürdü. 
Müdafilerden birini atlatb. Çek·· 
tiği güzel bir şut avut oldu. 

Şimdi onlar akmıya, hem de 
tehlükeli olmıya başlamışlardı. 
Top, en meşhur oyuncuları olan 
sağ açıkları Markos'ta .. Faruk 
bu hücumu güçlükle kesiyor. 
Topu sağ açık Niyaziye derin 
bir pasla gönderiyor. Fakat 
Niyazi yerinde olmadığın~an 

bu fırsat heder olı1yor. Macar
ların bertaraf etmek istedikleri 
tehlükeye yetişen Fuat topu 
kapbğı gibi güzel bir şüt çe
kiyor. Kaleci bunu zorlukla 
kurtarıyor. 

ilk devrenin bundan sonraki 
kısmı çok heyecanlı geçiyor. 
Markos otuz birinci dakikada 
boş kalan kalemize ilk golü 
yapıyor. Buna kırk üçüncü da
kikada Şeref demir gibi bir 
şutla mukabele ederek bera• 
berliği temin ediyor. 

IKINCI DEVRE 
ikinci devreye çıkarken Ma

carların oyuncu değiştirdikleri 

görülüyor. Belli ki bizim takımı 
kolayca yenilir bir kuvvet bul· 
madılar. Tam on beş dakika 
Macar kalesini şut yağmuruna 

tuttuk. Mubacimlerden başka 
muavinlerimiz bile şut çekiyor
lardı. Bilhassa Şeref ve Fuadın 
bir kaç şutu büyük bir talisiz
lik neticesi semere vermedi. 
Bu sırada en eyi oynıyanlar 
Şeref, Adil ve Lütfü idi. Hakkı 
da orta haf mevkiinde cidden 
muvaffak oluyordu. 

Bilahara onlar açılarak çok 
sıkı hücumlar yapblar. Macar 
sistemi sık paslar görülme-
mekle beraber bir an önce 
neticeye varacak bir tabya 
takip ediyorlardı. Biz ise ne· 
ticeye yaklaşacak merhaleyi 
adım adım hazırlıyorduk. An
cak neticelelerde birleşme vardı. 
Ne onlar ne biz gol çıkaramı-
yorduk. 

Daha sonra biz de ciddi 
hücumlar yaptık. Onların ka
rışıklıktan istifade ederek at
tıkları bir gole Şeref demir gibi 
bir şutla mukabele ederek ne-
tice 2-2 beraberlikle bitti. 

Daha önce de bildirdiğim 

gibi Adil ve Şeref çok güzel 
oynadılar. Diğer oyuncular da 
vazifelerini başardılar. 

Almanya neden 
cevap vermiyor? 

- Baş tarafı I ıncı say/ada -
cevab vermiyor? Neden Avro
da siyasi ve arazi vaziyetini 
açıkca kabul etmiyor? Halbuki 
bu, Führerin biltüo mılletlere 
emniyet vermesi ve lngilterenin 
bütün istediği müzakerelere 
yoi açması için biricik çaredir 
ve Fransada, herkes ;çin elzem 
olan teminata verilmek şartile, 
hu müzakerelere itiraz etmi
yecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yiğıt gençler yetiştirip adeleyi 
kuvvetlendirecek olan spor her 
halde boks değildir kanaatin
deyim. 

"Boks,, yani medeni yumruk 
atmanın, spor sabasına girme• · 
siyle yandığını bir şey daha 
varsa; o da, sokaklarda, altı 

Yaşından tut, yirmi yaşına, hatta 
25 ine kadar çocukların deli
kanlıların; oyun olsun, eylence 
olsun, spor olsun diye birbir
lerine rastgele dehşetli yum
ruklar savurup kaş yapayım 
derketı göz çıkarmalarıdır.! 

TOKDIL 

Tt:.nı A;ı:tHr 

aberleri Telgraf 

Hüsnün· yetimiz geniştir 
ltalya yokken el çabukluğu yaparak 

bir karar almak istemiyoruz 
Haklı davamızı bütün milletlere kendi 

arzulariyle kabul ettirmek istiyoruz 

Montrö, 26 (A.A)- Anadolu 
Ajansının sureti bususiyede 
gönderdiği muhabirinden : 

Milletler cemiyetinin toplan
tıları esnasında konferans işleri 

geriye bırakılmıştır. Mamafih 
bu mesainin inkıtaı demek 
değildir. Zira teknik ko
mite pıojenin muhtt!lif mad
delerinin tetkikine devam ede
cektir. Fakat bazı murahhas 
heyetlerinin ihtiraz kaydı koy
dukları mühim noktalar üzerinde 
kararlar ancak altı temmuza 
doğru başhyacak umumi içti

malarda alınabilecektir. Teknik 
komite şimdilik bir karar ver
meden bütün noktaları müza
kere eyliyecektir. 

Montrö 26 ( A.A ) - Havas 
Ajansının muhabiri bildiriyor: 

Boğazlar konferansında mü
zakerelerin ilk safhasının hita· 
mı üzerine siyasi mahafilin san· 
dığına göre, lngiltere Boğazlar 
hakkındaki müzakereler vası
tasile İtalya ile yaklaşma im
kanları bulabilecektir. 

Montrö kasabasılldall güzel bir göriilliiş 

da hareketin üç sebebi vardır. \ dönülmez neticelere girişme-
1 - Tezahür eden fikir mek, 

farkJarıni meydana çıkarmak· Şurası kayde şayandır ki 
tan tevakki etmek ve diplo- dün dahi ne lngiltere ne de 
masiyle had zaviyeleri geniş- Japonyanm ihtiraz kayıtlarmın 
letmek zamanı bırakmak. aynını dermeyan eden ltalya-

2 - Heyeti murahhasalar nın kendi müzaheretini vere-
şeflerine Cenevreye giderek cek bir hale gelmesinden evvel 
M lletler cemiyeti asamblesine müstakbel mukavelenamenin 
i tirake müsaade etme~ esas nolCtaları hakkında taah-

3 - Zaman kazanarak Italya hütler almaya mütemayil gö-
yok iken kat'i ve yahud geri rünmemişlerdir. 

••••• 
Köy hocalığı için 

Açılan kursa yüz köy 
delikan ısı devam edecek 

Ankara, 27 (Yeni Asır muhabirinden) - Askerliğini bitirmiş 

ve okuma yazma bilen göylülerden ilk mektep hocası yetiştiriJ
mesi hakkında maarif vekaletince verilen kararın tatbikine 
Temmuzun ilk günü başlanacaktır. 

Bunun için Ankara civar köylerinden imtihanla yüz köylü se

çilmiştir. Köylüler 1 Temmuzda Ankarada toplanacak, ilk kursu 
görmek üzere ziraat vekaletinin faıkişehirdeki Çifteler 

çiftliğine gönderileceklerdir. Çiftlikteki kurs dört ay devam 
edecektir. Köy hocası namzetleri bu müddet zarfında yarım gün 

hubuat ziraatı, hayvan bakımı ve meyvacıhk öğrenecekler, yarım 
gün de tedrisat yapılacaktır. Kursu bitirenler dört ay muallim 
stajı yapacaklardır. 

Lisan Bllenlmlz yok mu? 
•••••••••••••••••••••••• 

Şam sergisindeki 
Türk komiseri 
·geri çağırıldı 
Ankara, 26 ( Telefonla ) 

Şam sergisindeki Türk paviyo
nunun vaziyeti ehemmiyetle 
tedkik edilmektedir. Öğren
diğime göre sergi komiseri 
Ragıba işten el çektirildiği tel
grafla konsolosumuza bildiril
miştir. 

Sergide eşyanın iyi teşhir 

edilm~diğine alakadarlar işti
rak etmekle beraber daha zi
yade malların iyi toplanmamış 
olmasının bu neticeyi doğur
c:!uğu kanaati vardır. Nümu-
neleri lstanbul Türkofiı4 şubesi 
toplamış ve Tel Avive giden 
nümunelerden bir kısmı Şama 
bırakılmışb. 

Mamafih Vahdetin neşrıya
lını mubalağah bulanlar ve 

bunu sergi komiseri olmak için 
müteaddit müracaatler yapan 

bir yerlinin tertip ettiğini söy· 
liyenler vardır. Çünlcü Telaviv 
için hazırlanmış incirlerimiz de 
yanlışlıkla Şama gittiği halde 
bunlar da götülenmektedir. 
Şamdan yeni gelen bir tacir 

bu hususta demiştir ki: 
" - Panayırda ki Türk pa

viyonunda lisan bilmiyen me
mur başka bir çok lisanlar bildi· 
ği için 20 liraya angaje edilmiş
tir. Kendisi de aslen Türktür. 
izahatı sergi komiseri daimi 
şekilde verirken Vahdet mu

harririnin ziyareti esnasında 
orada bulunmuştur. 

Kamutayın 
Fevkalade toplan
tıya çağırılacağı 

söyleniyor 
Ankara, 27 ( Yeni Asır ) 

Kamutayın bugünlerde fevkal
ade toplanacağı hakkında bir 
haber vardır. Alakadarlar bu 
hususta, haberi tamamlıyan 

malumat vermemişlerdir. Bu 
haberin doğru olması muhte· 
melse de henüz alınmış kat'i 
bir karar yoktur. 

Bir ıııualliın grubu 
Rusyaya gidecek 

Ankara, 26 ( T elefonla ) -
Sovyetlerin dav etile kırk mu
allimden mürekkeb b:r kafile 
Rusyaya gidecektir. Maarif 
Vekaleti ilk, orla ve yüksek 
mekteb mualJimJeri arasında 

bu kafileye girecekleri seç
mektedir. 

Konferans, dün mesaisinin 
ilk kısmını bitirmiştir. Bu te
rakkiler elde edildiğine dela
let etmez. Güçlüklerin ekserisi 
sükunetle ve sessizce şimdilik 
bir tarafa bırakılmıştır. Bu tarz-
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~----------------------------' Lörans izah etti: 
- Çünkü, dedi, ayırmasak 

yavrusuna aşık olacak!.. Onu 
kendisinin temizlemesi bile 
olmaz! 

Anayı, ayakları tutulmasın 
diye, zorla kaldırdılar. Nor· 
mandyada herieY içkile bittiği 
için, inek kuvvetini toplasın 

diye, bir çanak şarab yutturul
du. Sonra hizmetçi kız, ilk süt 
akınını sağdı. Bunu da zaten 
yine inek kendisi içecek. 

Şimdi buzağı temizlenirken, 
nemli burnu, büyük yavru göz
leri kızıl-beyaz tüyleri ve uzun 

' . 
bacaklarile yavrucuk tertemız 
ve sevimli bir kılıkla ortaya 
çıkmca, Lörans boğazına bir 
avuç tuı soktu. Oradaki son 
.. tutkalla. ı" ıridermek icin. 

- Işte, buzağı vaftizi dedi-
ğimiz budur! dedi. 

Bu gidiş geliş üzerinde Em
manüel kendini her :zamandan 
daha yabancı buluyordu. Fakat 
Löransın hayatı olan bu şeyle· 
re bütün ruhile alakadar olu
yordu. Onu böylece cesur, 
azimkar, iş bilir ve yorulmaz 
bir kadın gibi görmesini se
verdi. Çiftliğin sıhhat ve em
niyet verici havasını bol bol 
ciğerlerine çekiyordu. 

Hissediyordu ki burada nıet· 
resi tamamile onundur. Parisin 
tehdidlerinden, sesi duyabilecek 
kulaklardan paradan ve şöh
retten uzaktır. 

Dört aya yakın zamandan
b~ri, doğruya ben1iyen vesile
lerle. biraz Dara kazumak ça· 

resini bulmak için Parise y~
pacağı seyahatı geri bıra
kıyordu. Nişanlısından ayrıl

mak çok ağır geliyordu ona. 
Sabah olur olmaz koşup mut
bağmda veya çayırlarında onu 
buluyor ve ev işlerile veya 
hayvanlarla meşgul olduğu 
sıraca yanında kalıyordu. Ye· 
mek yer yemez yine geliyor, 
ancak akşam vakti yemeğe 
alıkonulmad1ğı zaman çekilip 
gidiyordu. 

Elmalarm ezildiği ilk teşrin 
baskısından, yeni armut şef
tali ve erik fidanlarının 
dikildiği son teşrin meyva 

bahçesinde hep onun yanında 
idi. Sent Katerin yortusunda 
her ağaç kök tutar. Şimdi 
bütün tarla ve kır işlerine aid 
atalar sö2lerini biliyor. Biliyor
ki, bu son kanun ayında "Son 
elmalar,, ezilecek ve rakı kay
natılacakhr. 

Kıyılmış pançardao, kıyılmış 
umandan, kepek ve' ottan ya• 
pilDUf olan punond" adh cor• 

bayı her sabah damlurdaki 
sütçu kızlara nasıl getirdiklerini 
biliyor. Küçük danalara nasıl 
süt içirildiğini bilir: Süt kovası 
içine parmak daldırırlar ve 
hayvancağız bJJnu anasının me
mesi sanır .. Parmaklıkların na
sıl kapatıldığını biJiyor.. Ya
kında bir çiflik işlerinin ve 
günlerinin nasıl geçtiğini ta
mamile bilecek. 

Serbest bir saatta Lörans 
büyük şöminenin yanına gele
bildiği vakıt, ateş üzerine eği • 
larek aşıkı için ekmek kızart
mağa uğraşır hala. Emmanüel 
hulyalı bir bakışla onu seyre
der ve göğsü taşacak gibi bir 
saadetle kabarır. 

Lörans ona tebessüm eder, 
çok samimi bakışh gözlerinin 
ışığile onu okşar yahut, neden 
olduğunu bilmediği halde, bo
ğazı şarkı dolmuş gibi, orada 
duyduğu her hangi bir müzik 
parçasının birkaç yerini söyler. 
Bunlar bütün evi titreten saf ve 
ııcak n·otalardır. · 

- Sonu rtV-
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Bağcılarımıza :::::: 
••••••••••••••••••••••• tıJ ••tı ..................... ogu er 

rL~r//ZJl'Z7.2LL/"..L/...LZT'/Z . 

Bağcdarunızın kaJ-
kınması nasıJ olur? 

Bağcılarımızın ekonomik kal
kınması nasıl olur diyince en 
başta kooperatifleşmek gelmek 
üzere sırasiyle teknik bilgimizi 
artırmak, üzümlerimizin kalite· 
sini mümkün olan mertebeyi'? 
yükseltmek, asma zararlarına 

karşı koruma vasıtalarım ço
ğaltmak, faideli tabiat kuvvet· 
lerinden en üstün istifadeler 
yapmak, diğer taraftan çalış· 
kan müstahsilimize yeniden 
uzun vadeli krediler temin et-
mek, üzüm mahsulümüzü aynen 
veya şarap, pekmez yaparak 
onları iç ve dış pazarlarda sarf 
için müstahsillerimizin ihtiya
cına uygun tedbirler almak, 
satış teşkilatımızı köyiere va
rıncaya kadar şümullendirmek, 
müstahsil ile müstehlik arasında 
yalnız kooperatiflerden başka 
hiç bir mutavassıtm girmesine 
müsaade etmemek, üzümlerin 
gıdai kıymeti hakkında geniş 
propagandalar yapmak, bu 
kıymetli ürünümüzün aile eko
nomisinde büyük bir yer tut
masını temin etmek gibi bir 
takım işlerin yapılması düşünü· 

lür. Kooperatiflerin içtimai te• 
şekkülleri ne , muasır devletl~rin 

ekonomik kalkınmalarında ne 
esaslı rol oynadıkları bugün 
inkar eclilemiyecek bir haki
kattır. Bunlar lehinde yazılan 
yazılar, verilen konferanslar 
sayısız denecek kadar çoktur, 
Kısaca söylemek lazımgeli rse 
kooperatifler bir memleketin 
ekonom k bünyesinin bel kemi· 
ğidir. 

Gözümüzün önünde gördü· 
ğümüz büyük ve zengin dev
letlerin yükselmek için yegane 
bastı klan basamaktır. Ben koo
peratiflerin lehinde daha fazla 
söyJemeği mutahassıslarına bı-

rakarak, ba~cılarımızın kalkın
masında yukarıda bildirdiğim 
bağcılık tekniğine ait düşünce· 
lerimi yazacağım. 

Bağcılık tekniğinde eksiği· 
miz nelerdir? Bir kerre şunu 
tebarüz ettirelim ki: Türkiye
mizde bağların işgal ettiği saha 
(450) bin hektar kadardır. Bun· 
dan aşağı yukan yılda ( 750 ) 
bin ton kuru, yaş, şaraphk 

üzüm mahsulü alırız. Bu rakam · 
lar bağcılarım ızın Türkiyemizde 
oldukça mühim bir mevki tut
tuğunu J.{Östermektedir. 

Daha ile ri giderek diyebiliriz 
ki, dünya bağuhk memleket
leri arasında Türkiye en ön sı· 
rada gelenlerdendir. Buna göre 
üzüm yurdumuzun zenginliğini 

yapan tabii servetlerinden biri
dir. Buğday mahsulümüzden 
sonra ikinci sırada üzüm gelir. 
Bu böyle olmakla beraber yu
karıda verilen rakamlara göre 
dönümden alınan üzüm miktarı 
ortalama olarak ancak l 200 ) 
kilodur. Halbuki memlketimizin 
muhtelif mıntakalarında, me
sela Erzincanda dönümden 
(1900) kilo, Ege bağ:arından 
(2000) d ~ n fazla üzüm alınır
ken dönümden yalnız (10-15) 
kilo gibi çok az mahsul alınan 

yerlerimiz de vardır. Randl
nıandaki bu ademi tecanüse te
sir eden bir takım tabii amil· 

ler olmakla beraber, şurası mu· 
hakkaktır ki, teknik, bilgi mık
sanhğımızın da bunda biiyülı; 
bir payı vardır. Şu halde bu 
kıymetli mahsulümüzü her yer
de büyük bir kıskançlıkla ko-
rumak ulusal vazifelerimizden 
biridir. Onun yetiştirilmesinde 
en büyük itinalar! göstermeli
yiz. Memleketimize tabiatın 
bahşettiği çok miistesna iklim 
şartlarından azami istifade ede
rek ü:ıümlerimizi başka ülke· 
lerde bulunmıyan hususi evsaf 
ve keyfiyetle yetiştirmeliyiz. 

- Liit/tn (tviriniz -



Dallardan sesler: 
·····~····~····~~~~~·····~~~~·~~~;:j''' 

Moda baliae gelen bir çok feyler arasına Kurd tohmnhl ki
pe !der de kabldı. Kurd; köpekle birlqince ortaya klpek tarafa 
da, Kurd tarafı noksan kalmış acaib bir mahluk çıkb. 

Halk; bu cinsi bozuk mahlukata uzun uzadıya tarif etmek zah· 
metinden kurtulmak için 11Kurd kiSpeği" diye bir iaim uydurdu. 

Bu tertib k&peklerin marifeti bir yudumda fareyi, bir lokmada 
kediyi bir hamlede de insanı parçalamakbr. 

lşlerl gOçleri yutmak, parçalamak, yırtma~tan. ibaret olan bu 
k&peklerin tehir içinde, mahalle aralarında atlen ne? 

Bu ıldl bozuk haranlar yalnız buralarda ya1&makla kaim· 

1orlar. Banlum çoğa k1Jf tnyl yutıklarla alsleamiı diYanlarda 
ptarlar, son model otomobillerle gezerler, poralen tabaklarda 

Jirler. 
Sadakat ve ihanet bah11nda lmrd taraflar1 galiptir. Ekmepai 

Jedikleri evin bejüae, lıanımına, çocuğuna salclaracak kadar 
nanklrlftk ettikleri Yakidir. 

Hllia klpelder lıakkmda ıadır olmut Ye derec:attan geçerek 
kat'iyet keabetmit (sadakat hllkmtl) bu bozuk tohumla hayvan· 
lar Jldnden unalmaia, bozuJmağ'a bqladı. 

Belediyenin lmme aelimeti namına ihdu ettij'i kafesli araba· 
mnclan, zehirli habJannclan yakuını kurtaramıyarak can veren 
klpelder arumda bu canavarlardaa bir daauiae teaadilf 
edemedik. 

Ba lmrd otlu klpelder; uyku •• yemek zamanlannın haricinde 
batl•nm bot balunce itleri g&çleri &nJerine gelenlere aaldırmaktar. 

Şerlerinin vereceği uran &elemekten korkan sahipleri tara
fmdan o kadar itina ile mallafua albaa ahnmıılarclır ki zehir
lenmek, kancalanmak tehlikesi b•lar içia varid dejildir. 

Banlann kltllllklerinden kurtulmak için çareler tavsiye ede
cek değilim. çilnki biliyorum. (Yıl uğurauzundur.) Ne yapama? 

1.\4u.ra~ Cın.ar 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tabiabll ba milateaa lltufla- medilderini a.IAkadar müeue-
nm, diğer taraftan yetiftirme 
la118U8uada ihmal neticeaiade 
ye,. bilmiyerek yapbğunız tek
nik hatalarla biçe iDdiraıeme
liJİL Banan içila baicalanmaz 
çok uyanık olmahclırlar. 

Bajmclaki asmuının kuvve
tini, anacının toprağa ne de
rece uygun oldapnu, toprağı
ma u murafla verim kabili
yetini arbrmak için çiftlik ve 
kimyevi gllbreleri beuph kul
lanarak, ap kalemlerini yıllarla 
mlpbede albada bulundardup 
yerimJi ........... alarak, ... 
ma zararhlarile ııla ve kolfek
tif bir mücadeleye tutuprak 
•• matlak lıiç yaJat kaybetme· 
d• ietibul kooperatifleri ku
rarak kuvvetli ve bilıiJi olmak 
yollanm tubaalaclırlar. 

Fit.iki çok merakb baplan· 
mıa nr. Fakat maatteeatlf 
bat :retiftina•Ji iki çapa ve 
.. ......... lhuet bir it 
sannedenler de u deill? Bir 
uma çabapna topnta daldır
mak ve qalımalda bat ubibi 
oldakJanna inananlar da yok 
ma? 

Blyleleri bir kaç yıl aoara 
batuwı hutalanclatun, mabml 
vermeclitlnl ılrlnce bajalağa 
kilallyorlar; hatta o kadar mu
raf etmİf, emek çekmiı iken 

llbatuu klkleyib bqka bir zi· 
raat yapmaia kalkıyorlar ve 
Jaluat ne yapacatuu bilmiye· 
rek ıaılnn Ptkın oyalana1orlar. 
Halbaki ba tibiler bua teknik 
bil · ria et ed.-ek ve bil· 

ıelere 10rarak iıe baılarlana 
daha ziyade muvaffak olacak· 
lan gibi baialaim her sıma11 
kirla bir aan'at oldajana ela 
precelderclir. Ba itibarla bir 
bat y~tiftirmek merakına dl· 
ıenlerimizia ea fazla dikkat 
edecekleri noktalan gelecek 
haftaki ya11mda biJdireceğim. 

Burnova: Balcı . ........ . 
Altınordu 

Voleybol şampi
yonası yapılıyor 

Albaordu kalabllnla MDelik 
voleybol maçlarma batla•-. 
ve dla pce ikinci karplq• 
malar7apı'-tbr. iki maç llu• 
tafa ve Abclinia idare ettik· 
leri takımlar aruında olmut· 
tur. ilk deneyi 5.15 Maatafa, 
ikinci dnreyi 12.S AWi n 
final •• ıs.ıs Abdi talnı• 
kazaDD11fbr. 

ikinci maç bmall ve Nariala 
kaptan buluaduldan takımlar 
arasında olmuıtur. umailia ta
kamı 11.15 ve 9.15 ıalib ıel· 
mittir. Çaqamba pi alqa• 
dimi final ... J•palacakbr. 

Tekaütler maçı 
Bu,en lzmirspor birinci ta· 

kımiyle oa beı aene evvel fut
bol OJDly•n mlltekaid oyaaca• 
lar aruuacla bir karplqma 7a-

alacaktar. 

-·-··-...... -------········ Milli R --·-·-.. ·---·······-·--····-· omıan 

Sabiha kı.. bir za...... ••r• lhtlyarl.,.o• ..... 
canlı bir menken kadar diri vUcut ........... 

lurıtıklar k•"'8C•lını bitiyordu 

koadurdup kaba hlviyete rağ
men ruhunun ince ve baıua 
kıaımJan onun kıymetİDİ mey
dua vwuyordu. Fakat neden 
bu kadar mağrurdu. Ona affet
mai için kapwna kadar gitti
ii halde neden iyi bir kabul 
Jld glatermemİf ve kocasına 
Adeta hakaret et.mitti. 

Gittikçe, dilfliDdükçe Çirkin 
Alunedi dalaa ziyade takdir 
edi1orda. Kocusnm biç mlaa• 
ıelleti wokken vaobia ia t_.-

lifiae Wfl Aluaedia vercliji 
ıert cevap ne kadar da mai· 
rur ve uillae idi. 

Fakat neden Alamedi bu ka
dar içten ıelen bir arza ile 
takdir ediyordu. Bu allkaya 
acıma biısi de denemezdi. Acı
mak, bir an için plılaaan tef· 
katın hir tuabllrG olmak iycap 
ederdi. Halbuki ondaki arza 
ve dlfllnme ihtiyaa çoktan 
bu dereceyi qmqtı. 

S.Wlaa yemekte ~ 

8 nci işle!mede . Aliyi öldüren Mustafa mı Hergün 
Kadrolar henuz gelmedı ? 

ci ~~:::e °:"'aıW:ı~::~n~k~ yoksa Reşad mı. ..---· Bir fıkra 
kadrosu e11n relmemiıtir. Ha 
ay batan• kadar kadro gelmi· 
yecek olursa verilecek olaa 
maapa bir mOddet gecikmesi 
muhtemel ılrlfmektedir. seld
zir.ci iıletme mUdlrlüğil umum 
müdürlüğe telgrafla müracaat 
c Jerek yeni kadı-onan acele 
gönderilmesini iste mittir. · 

••••••••• 
Define ihbarları 
Son gUnlerde azalmıt 

Son günlerde define ibbar
lan ualauıbr. Geça g6a yan• 
gın Jerinde mllaim miktarda 
albn ve mllcevberat glmlllll 
oldup ibbar edilmifae de ya• 
palan arqbrmada birpJ çak· 
mamııbr. Geçenlerde balanmut 
olan mühim miktarda mllcev• 
berat, tabviJAt ve altmlarm 
ilabari1e biuu elin verilme· 
mittir. Balana mDcevberat, 
kıymet takdir edilmek ve bu· 
nun lıerindea ilabari1esi veril· 
mek llzere ..Ub eaallk midir· 
IOğil tatafından maliye vekA· 
Jetine pderilmltitr. 
.......................................... 
Zabıta haberleri: 

KDçUk lf 
Sabtkaldardan Abdullah otla 

Ahmed, Yaaaf ve Mebmed Al 
arumda bir alacak meaeleain
dea kavp pkmıı ve birbirİDİD 
1akalannı tutmak suretiyle d&
viifmüılerdir. Yusuf, kavga es· 
nasında cebinde bulunan otuz 
liranın qmldığını ve Ahmedin 
cebinde bulunan bir dirhem 
afyonun keremidliie abldıtım 
iddia etmiftir • 
Çocul• çarpan tramver 

Vatman Yuauf otlu Nurallala 
idareaindeki 7 numarala tram
YaJ arabuuu Karatqta Osman 

kıa bet yaflDcla Sevime çarp
brmıt ve yaralaom.... ıebe
biyet vermiftir. Vatman tutal· 
mUfhu'. 
Heklketen ÇtldınıHf IJH7 

Hilll iataıyoaa yanında otu
ran Abdallah otlu Alinin kan• 
aı poliıe mllracaatla kocuımn 
alal baatahtaaa mtlptell oldu
- Ye .. daktald tabancayı 
alarak 10kap çaktapu laaber 
veraiftlr. Ali bdalaaut ve ise
rinde baluaaa tabmam alm
llUfbr. 

lnaafaızca dlvmOt 
Bayraklıda Menemea cadde

Iİllden ıeçmekte olan miyan
klld ,akli ve Huan otlu Ha· 
aanın idaresindeki kamyonun 
arkaaaaa takılan Mehmet otla 
13 Jqlannda Hamicli yakala
yan pir Huan ~uta dh
mtlt ve bir ditlni lurmlfbr. 
Zabıtaca talakikata baf1aa-
m r. 

fazla g&ilfmecli. Keneli -kea
cllllni clinlemiye ve lıiılerilll 
tealbe etmeJ8 ihtiyacı Yarda. 
Erkmdea J&bmflarcla. Koca· 
aıyla .,.. oclıcla J&laJorcla. 
Onların aralarım aJll'&ll kaha 
bir daftr nnh. Bana makabil 
Od oda71 ayına kap1 daima ........ 
..... ---- octa..a 

IOjaarkea ldeta laa,.Ber Ale-
mine dalmıtb. Boy aJll•llDlll 
hlllde Ylcadma ıeyrederken 
derin bir ye 'iı ipnd• beala· 
daiw farkediyorda. Gbel ol
mak, Ylcadm ve çelaıuine 
ihtimam etmek neye yararda? 
Ona en ziyade ukh olclata 
bir zamanda ok.yacak yalma 
bir erkek eli, takdir edecek 
bjr koca zevkile yalın •bulun· 
madaktu sonra yapmanın bile 
mAnlıı, fazla bir ehemmiyeti 
kalmazdı. 

Sabiha klu bir zaman IOlll'& 

ilıtiyarhyacatuu ve ta dakıbda 
canla bir mukeadea farlu.. ..................... 

14 şahitli cinayet davasının rüyetine 
dün ağırcezada başlandı 

Karaman sokağında Kayse- dedi. Reıadı kolundan çeki-
rili Ahmed oğlu Aliyi lldür· yordu, Reıad : 
me1de maman kasap Hasan - Bea ıeni tallımıyonım, 
oğlu Muıtafa ·ile Repdın mu- cevabım verdi. Fakat manav 
bakemelerine Atırcezada bq- Bayram, iyi çocuktur diyerek 
lanmqbr. Mahkeme salonu bu kahveye girmemill tepik etti. 
daviyı dinlemek tlzere gelen- Kahveye ıirince Tevfik : 
lerle hıncahınç dolu idi. V aka- - Şimdi rakı İçeceğiz. Bu-
mn 14 ıalıidinden on biri din- ranın allahı ben!m, dedi. Zaten 
ki celaede dialeamiftir. Oka- kalı~e, Arhot halde bulunu 
nan iıtintak lrararnamelİne Ka71erililerle dola idL Repd 
gire phitler Aliyi lld&renia rakı içmemekte •ar etti. O 
Repd oldatuna ve Re .. dın vakıt Tevfik, bayanm dapn, 
athta mlAhtaa AHaia lldlltlal dedi Bia pkarkea kab•edeld 
saaaetmitlene d4! doktor ra• ıca,.eriWer a1ata kalkarak 
porana ,ere Al biçalda ve biae AndaJ1e atmap bq· 
Mustafa tarafından lldllrllmlt• laclılar. Dapn çakmak laterkea 
tir. Repcl, korkutmak makA· llea Ali utma ile kerime 
diyle liWunı Aliaia ayaklanrıa hlcam etti, kapıyı tutmllflu. 
dotra at9f ederek kaçmqtır. Arka kaptdan çakmak iltedim 
Katil Mutafa, mahkeme reilİ· Arkamdan utan ile yetifti 
nin nail lzeriae cinayeti flyle ve euemden yaraladı. O aıracla 
anlatmııbr. ben de baçatum çekmiftlm. 

- Vak'a akpmı Repdla Ve arkaya dojn ..ılaamfbm. 
lkimia TilkWkte kaup HBmB· Ali yaralaallUf fakat yine bisi 
ala dlkklnına aittik. Hıma takip ediyordu. Ba defa ban 
1emek laasırhyorda. Biz de ye• kapgmı tatmatta. Repd da 
mek yapmak iltedik. Fakat ban içinde balana1orda. Tevfik 
fODr& vupçtik. Kemer kip• korkarek baaıa içine kaçmafb. 
rtlll lzerindeki kebapçı dik· AD ba 11rada Repdın lurbae 
klnma slderek 1emek yedik. ablmak iltiyorcla. Bea kqtam 

ve arkadan bir aillb H8İ duy-
O 11rada kuap Hllsnll bir tİfe dum,ne olduğunu anlayamadım 
nkı almlfb, onu hep beraber 
içtik ve bir araba ile Etref- 10nra Ali ölmtlf, 

Mazaualardan Rept da vak· 
paıaya gitmekz Gere yola çık· ayı arkadatı Muıtafa mbi an• 
tak. Araba Yıkıkminare'den •· 

latmaı ve demif tir ki: 
yokuı yukan çıkamadı. Biz de _ Ali elinde uıtra olduğu 
inerek Karaman sokağındaki halde ban kapı11ada duruyordu. 
Temk'in kahvehanesi yanında Ozerime gelmek istedi yaldq-
balunan mcadan ruoz içmek mamasıni a6yledim bakdım ile-
iıtedik ve gaı:ozlar aıcakb vaz• . rileyordu tabancayı 1ere doiru 
geçtik. Bafdarata çakacağımız bir el atq etW. ve kaçtım. 
IU'ada manaY Bayram adında llinlenen phitler Mustafayı bı-
bir arkadapma rutladık. Ken- · çakla Aliyi yaralark• prme· 
diainden birer Iİgara aldık. diklerini, Alinin tabanca kar-
o aırada Kayaerili Temk ıanile Retat tarafınclU yara-
ıeldL. Repdın koluna gir· Judıtuu a6ylecliler. 
di ve ıelia kahveye gide- Cinayetin mllaebbibl oldafa 
lim, ııcak gazoz içmemipiniz ılylenen ikbal aclmdald kaclm 
ben aiıe birer kahve içireyim, gelecek celıede clialeaecektlr. 

••••••••• 
Çoban Şaban 

Aşk yolunda katil oldu 
Çepenin Alaçab nahi1eaia

de ıevgiliai oa alb yaflllda Şadi-
1eyi 18 yerbaden hlça~ ~ra• 
layarak 61dlrea çobaa ŞabiDia 
atueeuda mubakemul bitmif
tir. Km ıe•dili halde ret ce· 
vabı verifmeai tahrik kabul 
edilerek tayin edilen 15 ıene 
hapis caza11 1 O ıeneye indiril· 
mittir. 

.... 111 • 

K•Jf• gelince 
Orhani7e mahalı.inia Ulayol 

caddeaiade havaya ıilab ataa 
Haydar otla Mehmet J&blan-
mıfbr. 

Borsa Haberleri 
nan llorud• 

.::-~..-....... 
Fiat Ça_. Aha 

59 M J Taraato 
33 S Gomel 

a 625 ıs so 
9 9 

12 lnbiaar idare 
104 Yekin 

518455 Etki •bf 
' 75 ' 75 

518559 uaml •bt 
Zlllllre 

Ca. Ciui 
200 Batday 7 
50 ton Balda 4 50 
68 balye pamakO 

2373 kilo a a 63 

Fiat 
7 
4 50 

45 50 
65 

cetini peklll billrorda. Çelare- ı çeaelinla bir erkek rqeaile 
liadeki canh nak bir kat 1d yonld-• farketti. Koeu1 
aoara 10lacak, ,....deki par- ıllleriadea mu damlatan 
laklık uçup tlcte.ldL ~ ,.,....,.. ..,aa IİIİJorda. 

O uma• ı,ı. feci olacakta Onlar 1e11is, Mlldcle ilet •a· 
ki, la- ac1•m daha ... lıdblanm .,.... ,... ........ 
dea lüueder flbl olaJor Ye konllfllladan pçlnlller. Bu 
mabqyel bir ,.,..,. la•aar• 111dılk, bltla kODaflllalarclu 
ghlerlel lrapaJorda. Apada, düa mleulr •e aba caab,. 
...,..... ...... ,.. .. ,.. cll. Sezai Uhl .... bl. 
pm koomadn ,aiemek ip. - Sabilaa, dedi. Asap ip.ele 
ea ufak ·bir hareket yapmaya olclalaaa farkedi1onnn. Çela
bile 11smD ..,_llmlyonta. lh· rem ..,... ba 111zaa11 ~ 
tiyarladajl. tli6adekl caa•bk bir erkek için ae kadar mani• 
yuial bir ponamaya bakbtı · dar oJclaicm• belki de farket
glbl Jldn• bakan olacak ....._ Şu dakikada ıeaba 
mıydı? glalOal ..,. .... •••'iai 

Eter iateleJt;li. eter İltueJcli, noluum olarak tahmlm .t .. 
neler ~eler ol•aaclı. Ea afak biliyorum. e. rap bir ham· 
bir el ifU'etl hW. u cah letle oradan çekip almak elim-
ve be1•b:t:1:~~eldvi arka· de olayda, her •lil fedakar· 
amda uwuı. Erkebiwlik • hia razı olurd" m. 
gibi aıtıtknl~ kaclanaıdak cib~ Ben çok betbabt bir insanam 
bir s~ .raatn JUlca Ud mlifkll Sabiha.. Selli bu ıece yata-
sinir ıçıa e kadar ten bir pula yalnız bırakaCak kadar 
baJdl8- gGnl )'afamrda. betbabbm. Senin teeulrllae 

Sabiha d ~ '- rlJaJI glı· ittirlk edememek ama blbtml 
lerl ..... - -....; Werk• p&rçÜJOI'. Sealn hapblll selalr· 

Yoza11: Eaacı l<.t!lllal Aktaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tatlı bir haber 
Blr sene kadar &nce bu ıil· 

tunlarda Jİne bu baılık altında 
tatlı bir laaberden dem vur
muthua; t•ker fiatlanaın indi .. 
rilec:etladea babıetmlı, mOjde 
vermlftim. Nihayet ıeker liat· 
lan dif Ui, fakat benim miijde· 
mi verea oı..da, timdi tektar 
ayni tatla haberi Yeriyonam, 
ilk haberim tatbik eclilmete 
bqbyahdanberi İeker sarfiyah 
yllıde elli iki çotalmıt. yami 
ucu ıeker claba çok JeDIDİftİr. 

Bu ticaretin ezeli 'bir dtlı· 

turudur, çok ciro as kir. As 
ciro çok klruı dilp11aoıclıi. a. 
glnl1a iktıaacl icablan bu dla· 
tun bllblltlla kanetleacllr
mlftir. Her zeld it adamını• 
yapacalt budar. Ciroya çoğalt
mak için ucu vermek, ucuz 
vermek için ucuza maletmek, 
ucuza maletmek için de tıecli

diyata, zam•nıada almağa, 

llbıuma kaclat' almağa dikkat. 
Ne iıe ıljemia bu değildir. 

Biz tekerin daha ucuzbyaca
tmdua bahsediyorduk, tatlı 

JİJİP te tatlı ı6ylemeli derler, 
pabahlqmak ıon umaalarda 
adeta gtlnla İfİ olmaıta, ma-
16111 ya I biraz palıahlqb, eli· 
Dizde para varken ıimdiden 
ahmz, gelecek HDeye bu daha 
palaab olacak taıli hemen he· 
men her yerde s&ylenen ı&z
lerden biri olmuftu. 

Ucuzluk kap11ını şekerin aç-
bjuu falibayır addederim, Dev
let eHle açalan bu kapama ar-
kuından alalh tlccar yllrlme
lidir, ucuz atmak itte itin canıl 
Şeker acazlaclakca bayahD en 
milhim bir noktala ucadamıı 

olac:akbr.Şeker, beteri ibtiyacıa 
her 1erlncle kol, baclak salmat 
bir •ılclar. Şeker ile kahveciler 
mahallebicHer, doadaraaaalar, 
..,betçi ve het.acalar, çakala· 
tacılar, lokaataalar, tekerciler 
ve her aile bltçesi ıenitli1e· 

cektin Şeker kelimui ta· 
dmdaa plat iyi, gl&el, maail 
m-1anaa da plmektedir.Şe· 
ker flbl adam demekle iyi in

.. ipret edilir. Şeker pi 
bapD demekle ılzel bir kaclua 
!!J .... , ... ..W UY&clİIİ, 

kinaye, mi•all, •• •ecu aı...
lerine de tatla aki11ler yapacak
br. BU.em bea bile tath tatlı 
bahllMUJOI', tatla tatlı JUIJO• 
ram. ... 

lecllifm lem beni affet, SabilıL 
Genç adam MUilıesıiz a;

hyordu. Bir uda çebraiadeld 
erkek nDp bir balat Ye bir 
ıl1ahlak çllanlf gibiydi. Sabi b• 
o çelareJI klçlc:llk parmıkları 
ile olqarkea Sual Ulvi devam 
etti: 

- Yabmlak, yapık•, ıı
Yerk• JÜm blmak, blth 
lllmlenlea clalaa acı •• a •• ··
ha fula ba 111 dklta talaam
mll edeceiimi wmetmiyorom. 

• •• Sahlha arbk eıldll ıfbi allı 
toplaablanaa ve deniz ıelin
Jilerlne ıltmlyordu. Şimdi onu. 
kafumcla ubit bir nokta, bir 
gidllti ltrenme zevki ve ar• 
11m1bakbic1L ÇwkiaAhmedm 
kim oldal°'ID'I ltrenecek, onun· 
la umiml olacak, bayahm 
ka9layu tizli yerleri öjrene
cekti. 

O kocaııaın Uzerioe baıi:a 
bir erkeii aevmek fikrinde 
detuclL Bayle bir ihtimali dn
ı&nmek Wle istemiyordu. Evli 

- BillMdi -



Cenevrede diplomasi görüşmeler 

Doktor Ar as Fransız 

Dantzi~ nıeselesi 

dış bakaniyle görüştü 

yeniden çata laştı 
Cenevre, 27 ( Ö.R ) - Bu 1 

sabah diplomasi faaliyeti çok 
gen is olmuştur. lngili z dışişleri 

bakanı Eden Sovyet dışişleri 
halk komiseri Litvinofu ve 
Türkiye dışişleri bakanı Rüştü 
Aras'ı kabul ederek Cenevrede 
ve Montröde görüşülen mese
leler üzerinde uzun uzadıya 
görüşmüştür. 

Fransa dışişleri bakanı Delbos 
da ltalyanm Cenevre daimi 
delegasyonu umumi sekreterini 
ve bundan sonra Lehistan dış 
işleri bakanı Beki kabul etmiş
tir. Delbosun Danimarka dış 
işleri bakaniyle mülakatı bil
hassa milletler cemiyetinin ıs· 
lahı meselesi üzerinde olmuştur. 

Elde edilecek gaye, yani 
milletler cemiyeti otoritesinin 
takviyesi hakkında bir prensib 
anlaşması kaydedilmiştir. Bu 
gayenin elde edilmesi için ta
kip edilecek yol hakkında da 
Fransız teklifi müsait şekilde 
karşılanmaktadır. Bu da, mil
letler cemiyeti paktının tadili 
cihetine gidilmeksizin, tefsir 
kararlarile hükmünU takviye 
etmektir. 

Delbosun Lehistan dış işleri 

bakanı Bek'fe mülakatı bir 
saat sürmüş ve bilhassa Dant
zig meselesi müzakere mevzuu 
olmuştur. Lehistan dış işleri 

bakanı bu vaziyetle pek fazla 
meşgul gibi görünmektedir.Le
histanla Almanya arasında 
mevcud olan s::mimi münase-
betler, Varşova hükumetine 
son hadiselerin kolayca halledi
leceği ümidini vermektedir. 
Diğer cihetten Lehistan Sovyet 
Rusya ile de eyi komşuluk 
münasebetleri idame etmekle 
memnundur. 

Fransa ve Lehistan müna
sebetlerine gelince, Delbos bazı 
Leh gazetelerinin Fransa aley
hindeki makaleleri ve Fransız 
~anayicilerinin Lehistanda kar
.şılaştıkları güçlükler sebebile 
mü~eessir olduğunu kaydetmiş
tir. 

Nihayet zecri tedbirler mes
elesinde, Bek Lehistanın bun
ları hemen kaldırmağa karar 1 

bunu yapmağa hakkı olduğu 
' kanaabnda olduğunu söylemiş
tir. Delbos buna cevabında 

Dantzig'tc !talkın bir gösteıisl 

verdiğini, bükümraniyet hak- Fransanın da esas itibarile zec-
kını böylece tam olarak ri tedbirleri kaldırmağa karar 
kullanmakla Lehistanın diğer • vermiş olduğunu, fakat bunu 
memleketleri güç mevkide bı- 1 tatbik mevkiine koymazdan ev
rakma\c iatemediğini, ancak vel bütün alakadar devletler 

Grevciler Marsilyada vapurlara 
kızıl bayrak çektiler 

Marsilya, 27 (Ô.R) - Vapur mücehbezleri grevcilerin taleb
lerioi kabul ettiklerinden sabah saat 9 da mürettebat mümes-

silleriyle yapılan ictimada kat'i anlaşma imza edilmiş ve saat 
9,10 da, mürettebat sindikası umumi sekreteri toplanmış olan 

3000 grevci mürettebata neticeyi bildirmiştir. Anlaşmanın tasdiki 
lehindeki takrir ittifakla kabul edilmiştir. Buna göre iş derhal 

başlıyacak ve zabitler vapurlara gelince, tayfa vapurları işgal 
ettikleri müddet zarfında hiçbir kötü harekette ve hırsızlıkta 
bulunmadıklarını kendilerine tesbit ettireceklerdir. 

Zabitler vapurlara geldikleri vakıt, gemilerin arkasına grevciler 

tarafından işgal müddetinde çekilmiş olan kızıl bayraklar indi
rilmiş ve yerine Fransız bayrağı çekilmiştir. Saat 14 de iki bü
yük vapur şimali Afrikaya hareket edebilmiştir. Bunları diğer 
hareketler takib etmiştir. Dok amelesi de yeniden işe başla

mışlardır. Marsilyada, işin yeniden başlaması memnuniyetle öğ
renilmiştir. Yalnız ehemmiyetsiz birkaç lbtilaf kalmıştır. 

tarafından meselenin müzake
resini beklemek istediğini bil
dirmiştir. 

Nihayet Bek Habeşistamn 
Italyaya ilhakının resmi olarak 
tasdiki meselesinde Lehistanm 
henüz vaziyet almadığını ve 
ancak Fransa gibi dostlarile 
istişareden sonra, mümkün ol
duğu kadar onlarla mutabık 
olarak bu kararı vereceğini 
bildirmiştir. 

Berlin, 27 (Ô.R)- Gazeteler 
Dantzig Nasyonal So"yalist 
partisi başkanı Försterin D. N. 
B. resmi ajansı vasıtasile neş
rettiği bir makaleyi ehemmi
yetle nakletmektedirler.Bu ma
kalede Förster Milletler cemi
yeti mümessilinin Dantziğden 
çekilmesini istemekte ve bu
rada nasyonal sosyalist parti
sinin diktatörlüğünü ilana ka
rar verdiğini bildirmektedir. 

Försterin, Dantzig serbest 
devletinde hiçbir resmi vazi
fesi yoktur ve esasen kendisi 
Dantzi~ tebaası da değildir. 
Dantzigde Hitlerin fevkalade 
komiseri vaziyetindedir ve onun 
emri albndadır. 

Bu makalenin neşri, Dantzige 
bir Alman kruvazörünlin mu

vasalatının ertesi günü vuku· 

bulmuştur. Bu harp gemisinin 
Dantzig limanında bulunması, 
Försterin beyann~mesindeki 
ehemmiyeti bir kat daha be
lirtmektedir. 

Berlindeki ecnebi diploma
tik mahfilleri bu kadar ehem· 
miyetli bir mevzu üzerinde 
försterin talimat almaksızın 
böyle bir makale neşretmiş 
olmasına ihtimal vermemek
tedir. Förster, Dantıigin Mil
letler Cemiyeti kontrolünden 
kurtulmasını istiyor ve nasyo
nal sosyalist partisinin dikta
törlüğünü iliin ediyor. Bu, ser· 
best şehir beynelmilel rejimin 
ilgasına muadildir. Bu takdirde 
Dantzigin beynelmilel vaziyeti 
tamamile değişecektir. 

::Janue :s 

a bir iskan 
Reksist meb'uslarla Sosyalistler 

arasında bir arbede çıktı 

BrükRel, 27 (Ô.R) - Belçika meb'usan meclisinde, başbakan 
Van Zeelandın nutku esnasında şiddetli hadiseler olmuştur. 
Başbakan nutkunda demiştir ki : 

" Memleketi zehirliyen şüphe ve mübalega propağandasının 
bitmesi zamaoı gelmiştir. Bu yazıJan ve söylenen şeyler hariçte 
Belçikanın çürümüş bir memleket olduğu hissini verecektir. 
Halbuki Belçika sıhhatlı ve temizdir . ., 

Bu sırada Reksist ( faşist ) meb'uslardan b' ri başbakanın 
nutkunu keserek şöyle bağırmıştır: "Memleket temizdir, fakat 
hükümetleri çürümüştür.,, · 

Bu sözler büyük bir karışıklık uyandırmıştır ve sosyalist 
meb'uslnr Reksist meb 'usun üzerine atılmak istemişlerdir. Bunlar 
meclis kapıcılan tarafından güçlükle zaptedilmişlerdir. Sosyalist 
partisi lideri ve başbakan vekili Vaodervelde de buolann 
arasında idi. . 

Meclis reisi Reksist meb'usa ibtaratta bulunmuş, sözlerini geri 
almasını istemiş ve bu gibi bir hareket tekerrür edecek olur a 
mes'ul meb'usun muvakkaten meclis müzakerelerine iştirakten 
men'ini emreden nizamnamenin tatbik olunacağım bildirmiştir. 
Faşist meb'us sözlerini şimdiki hükumet hesabına geri aldığını 

fakat evvelkiler için muhafaza ettiğini söylemiş ve hadise 
böylece kapanmıştır. 

Balkan ve küçük itilaf devletleri 
F ran~~dan teminat istiyor 

Cenevre, 27 (0.R) - "Paris Soir,, muhabirinin bildirdiğine 
göre küçük itilaf ve Balkan antantı devletleri vaziyet hakkında 
endişelidirler. Bu devletlerin dele~eleri istikrar bulmuş vekuvveUi 
görmek istedikleri Fransadan, Arsıulusal işbirJiğine avdetini 
istedikleri ltalyadan ve nihayet şimdiye kadar çok mü
tereddit davranan lngiltereden çok bahsediyorlar. Fakat endişe 
uyandıran asıl nokta Almanyanm lngiliz notasını hala cevapsız 
brakması,Rusyanın mevcudiyetini tanımak istememesi ve milletler 
cemiyeti sistemini atkviye edebilecek herşeyi torpillemege uğraş· 
masıdır. 

Çin - Japon an aşmazlığı 

Bir Çin kruvazörü Japon 
vapuruna 

Londra, 27 (Ö.R) ,_ Reuter 
Ajansının Japon kaynağından 
öğrendiğine göre Çin hükumeti 
Almnnya ilelOOmilyon Çin dola
rı mıktarında harp malzemesi 
tedariki için bir anlac:ma imza 
etmiştir. Çin hükümeti şart 
olarak malzemenin en son sis
tem olmasını istemektedir. 
Mukabilinde ilk muddeler ve
recektir. 

Japon sefarethanesi selahi-
yettar şahsiyetlerinden biri 
demiştir ki; 
Almanyanın cenubu şarki 

hükumetine silah sattığını za
ten biliyorduk. Çinde dahili 
harp ihtimallerini arhran bu 
satışlar bizi tabii alakasız bı
rakmaz. 

Şanghay, 27 (Ô.R) - Çing-

ateş etti 
tao'da bir Çin - Japon hadisesi 
çıkmıştır. Pekin Japon ataşe
militeri Hopey ve Çoban siyasi 
konseyi nezdinde protestoda 
bulunmuştur. japonyanm bun
dan istifade ederek Çingtao 
d<ın Çin kıtalarınm geri çekil
mesini istemesinden korkulmak
tadır. 

Japon torpidosu izi" Şanton
ga gelmiştir. Çin kruvazörleri-
nin bir Japon vapuruna ateş 
açmaları hadisesi hakkında 
tahkikat yapacakhr. Japonla
rın iddiasına göre Çin kruva-
zörleri habersiz ateş açmışlar
dır. Ve Japon vapurunda mal 
yoktu. Çin .kaynaklan ise ate
şin mutat ihtarlardan sonra 
açıldığını ve vapurun kaçakçı
lık yaptığını bildirmiştir. 

~~~~====~====================~==~~====~~==~==~==~~====~~==~================================:::=:==~==~~~ 

Yazan : Tok Dil 

ıor, tahtalarını temizliyor, ihtiyar 
köy adamları nurani sakallannı 
sıvazlayıb sulannı damlata dam
lata bu serin sularda abdest 
alarak, kenarlarındaki yeşil 
seccadelerde namazlarını kılı-

yorlar.. Nilüfer geçtiği köylerin 
çıplak kızlannı olqıyarak, ku
mızımsı buğdayların kakularmı 

tozlarını, kepeklerini yahya
rak, ihtiyarların sakallarından 

süzülen insan ve sakal kokulu 
damlalarını Alarak akıyor, ko
şuyor, şahlanıyordu. 

Nilüfer bazan: ovanm t<>zla-

Tefrik~ No: t7 

rını ayaklarının ikinci boğumu- 1 
na çıkarmış, efelerin küheylin 
gibi atlarını sulayıp temizlediği 
de oluyordu. 

Nilüfer; Türk köylüsünün 
efelerini; serin sularile doyurup, 
ateşini söndürürken, atlarının 

da hararetini alır, tozlarını te
mizler, yorgunluğunu dinlen

dirirdi. 
Fokurdayıb su pışınyor. 

Salyalarını, köpüklerini salan 
atların köpüklerini; kenarların
daki otlara, yosunlara terke
derek, tozlarım dibine alıb 

yine berrak, yine şen, yine ra
hat ve sakin akan " Nilüfer " 
öyle yerlere gelir ki: 

Bağrıoı; Keşişin karlı dağla
rmdan ovaya yciayılan esintisine 
açıp; gönlünün aşkı, göğsünün 
kuvveti ile kenarında kaval ça
lan bir deli çobana; yavaş ya
vaş, yayılıp akarak dinler, ve 

bu eğlenti içinde pamuk tüylü 
kuzulann, koyunlann meleye
rek kucağına ahldıklanna mü-

samaha eder, onları serinletir, 
temiılerdi. 

Sıra ~elirdi ki: sıra ıtra ve 

sık sık yoluna dizilmiş değir
menlerin tahta sevaklarından, 
"domuzluk,, dedikJeri tepesi 
geniş dibi dar hazinelerine 
dolar, değirmen çarhını "bend,, 
deliğinden şiddetle püskürup 

değirmenin çarhını döndürür, 
ve domuzluk çanağına köpürup 

dolarak, bostanlarını sulayıp 
bir başka değirmeni döndür-

meğe bir başka zevkleri tat
min etmeğe koşardı. 

Uykusuz; kirpiklerinin telle
rini bile ağartan toz toprak 

içinde herkesten evvel atından 
indi, atını başı boş salıverip, 
koşarak, bir erik ağacının göl-

gesinde dalgalanan "Nilüfer" 
çayının; Savağa akan suyu, 
yanına diz çöktü, elini kolunu 
sığamadan şap•r şapır ellerini 
oğuşturarak temizleyip avuç 
avuç su içmeye koyuldu. 

Zevkinden kankırmızı yanak
lara srerilen uvkusuz, her içiıi-

nin sonunda suyu avuçlayıp 
yüzüne çarparak: 

- lnhhh, amanın, ne güzel, 
buz gibi mübarek! Diye daki
kalarca bu diz çökme keyfin
den ayrılamadı, yüzüne, son 
avuçladığı suyu serpip ayağa 
kalkan uykusuz, iki elini ağzı
ma kenarına vererek: 

- Heyyyl Efeler! Heyyy! 
Bana bak Haydar oilu delisi! 

Gelin de şu safanın keyfini gö
rün! Diye bağırdı. 

Ses veren yoktu, bir daha 
bağırdı: 

- Uulan takatsız! Uulan gel 
de takat aU... Heyyl Kimse 
kalmadı mı kızanlardan. 

Sudan atladı, ilerliyerek ba
ğırdı: 

- Heyi Akyakalı oğlu!. Reis 
nerede? Siz neredesiniz allab 
aşkına, adama kanokbk eder
ler mi böyle, salıverdiniz beni 
ilin melmeketine! (Memleketine) 
diye söylene söylene değirme
nin önüne vardı. 

Arkadaşları çoktan değir
mene girmişlerdi. Muallardaki 
kırk haramilerin atları gibi on
ların atları da başı boş; değir
menin l>ostanına dalmışlar, 
hart! hurt! rast gele, Mısır, Ke
lek, Kabak, Fasulye ne buldu
lars.:t kemirib geziyorlardı, 

.Belinden çakmaklı . çiffe. ttı
bancasını çıkardı, kuşlar gel
mesin diye b:>stanın ortasına 
üç deynekle yaptıkları ve pa
çavralar giydirdikleri deynek
ten korkuluğa nişan alab: 

- Ulan ! be herif ! kaılan 
silah sesile korkut l . 

Diye tetiğe dokundu .. 
G.. ' - um mm m ... 

Dehşetli bir gümbürtü, kesif 
bir duman! 

- Bilmedi -
•••••••••••• 

Tashih 
Dünkü tefrikada: " Gümrah 

yeşillikler ,, dizilecek yerde 
" Kumral yeşillıkler ,, şeklinde 
bir dizi hatası olmuştur.Tashih
le özür dileriz. 
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Paris mektubu Hususi ınuhabirimiz yazıyor Spor filimleri 

Moris Şöval e ' mülikat 
Robert ontgomery 
por filimlerl çeviriyor 

s· n filminde aşkı, şefkatı " 
ayni sahnede canlandırdı ne 

inde Si o
eser yarattı 

_._..-.ı~::=mm::;s:m:xz:mıı~ıı=-mm~.-.----~----

Paris: 21 Haziran ( Hususi 
muhabirimızden ) - Maurice 
Chevalier yeni bir film yaptı. 
Marignan sinemasının büyük 

salonu davetli filimci, sinemacı 
ve gazetecilerle dolmuş idi. 
Sesli film icad edildikten son-

/Hoıis Şöva/}'e 

ra Amerika atüdyolannda yap
bğı filmlerlıe eşsiz bir sevgi 
kazanmış olan bu F raosız ar
tisti kendisini alkışlayanlar 

üzerinde bıraktığı ilk tesiri mu
hafaza edememişti. Amerika
lılar tarafından çevrilen her 
Avrupalı arti•tin filmleri gibi 
Chevalier'nin de çevirdiği her 
film bir evelkinden daha az 
sevildi ve daha az beğenildi. 

( Şendul ) gibi en tanınmıı 
eserler bile Cbevalier Parisli 
tarkacı ve aşk resmi geçidin
de ki muvaffakıyctini temin 
eyleyemedi. 

Chevalier önce Paramount
da sonra da M. G. M. de ça
lıştı. Bu defa son filmi olan 
(Le vagaboud bien - aime) he
sabına Londrada yaptı. Avru
pa piyasası bu filimde bir iş 
kokusu -.lmak i3tiyordu. Ve 
filim nihayet ortaya çıkarıldı. 

Bu filimde Chevalier sevgi
lisine babasını tercih eden fa
kat serseriliğe düşen bir mi
mardır. Aşk ile şefkat, hü1ün 
ile ;QCŞeyi bir arada gösteren 
filimde sevimli artistin neş' e 
vt>rici şarkıları ve 1900 sene-

sinin yaşayış tarzı ve Pitoresin 
manzaraları değerli birer yer 
almışlardır. 

Filmde sahneler çok çeşitli
lidir. Zengin, orta, fakir, şehir, 
köy, çiftlik, kır, deniz, dağ gibi 
her muhitte; ilkbahar, Yaz, 
Sonbahar ve kış gibi her mev
simde geçen vak'anın canlan
dırıldığı güzel dekorlar için 
cidden çalışılmıştır. Bu değişik 
tablolar g&z.ü oyalandırıyor ve 
hoşa gidiyor. Cbevalicr'nin ma
ruf sempatisi bu filmde de ya-
şıyor. Müzik ve şarkılar kuv
vetlidir. Bunların içinde (Quand 
un Viconte), (Madame) isimli 
şarkılar ayrıca zikre değer. 

Size yeni film;n mevzuunu 
anlatayım: 

Mimar Gaston de Nerac Lon
dranın aristokrat ailelerinden 
birinin kızı olan Joanna ile 
sevişmektedir. Bir gün evlen
meği aralarında kararlaştırı
yorlar. Falrnt sevgilisinin babası 
borç içindec\ir. Kendisini hao-

solmaktan kurtarmak için genç 
kızın kont de Verneuil ile ev

lenmesi lazımdır. Gaston sev
gilisinin saadeti için bu feda
karlığı kabul ediyor ve hiz
metkarı ile beraber Fransaya 
!{İdiyor. Orada kimsesiz ve 

sevimli bir köylü 
kızı o]an Blauquet
te'yi himayesine alı
yor. Üçü beraber 
şehirden şehre yaya 
seyahata çıkıyorlar 

ve rastgele yerlc?rde 
kalıyorlar. Kasaba
larda çalgı çalarak 
ve şarkı söyliyerek 
hayalarını kazanı

yorlar. Hakikaten 
mes'ud bir hayat 
geçiriyorlar. 

Gaslon günün 
birinda, kendisini 
pek seven Soanna'yı 

dul olarak buluyor 
ve bununla bir aile 
ocağı kurmak için 
Londraya dönüyor
lar. Fakat Gaston 
tahayyül ettiği saa
dete eremiyor. O 
daima serseri haya
tını arıyor. Joanna
nm lüks ve ihtişam 
içinde geçen yapma 
hayatı onu tatmin 
edemiyor. En 11onra 

serıseri kafadarlarlannın yanı
na dönüyor. ve Blauquetteyi 
kendisinine eş ediniyor. 

• ... 
Manrice Chevalier kadınlar-

dan sakınan, kederini gider
mek için sergüzeşt hayabna 

atılan, ortalığı neşeye boğan 
sevimli bir !erseri ve ayni za-

manda şefkatli bir koruyucu 
Gaston rolünü cidden yaşat

mışbr. Joanna rolünü oynayan 
Betty Stokfeld mağrur, güzel 
bir aristokrat İngiliz tipini can
landırmıştır. Blauquelte rolün-
de· Helene Robert iyi kalpli, 
saf ve tecrübesiz bir köylü 
kızmın ta Jcendisidir. 

Chevalier'nin yeni filmi bir 
(Aşk resmi geçidi) hatta bir 
(Şen dul) olmamakla beraber 
eğlcmceli ve ayni :mmanda hissi, 

güzel bir komedi santiman
taldır. 

MUçteba Valay 

Yaz lali/illi geçİlmek iizere lf olli
vıut' a giden arkadaşımız Nilıad f"e

ıid, ( Yeni Asır) a Hollivud'dan bir 

kaç mektub yazacağım vadetti. Nihad 
Feıid Jzmir /(ollr1üıden mezundur ve 

Nort J(aro/ayna'da bankacılık talısi
li11i yapmaktadu. Aıkadaşımızm ilk 
göııderdlifi meklub şudur: 

B ununla beraber teJeffüzü ol- "Gırl's Dormitory,, filmini çe-
dukça iyi .. Hollivudda bir sene 1 viriyor. Bu filimde genç bir 
kalsa hiç te Fraosızçayı ara- talebe, profesörüne aşık oluyor. 
mıyacak. Beyaz perdenin ek- Profesör (Herbert Marshall) 
seriya yanılttığı tahmin )er Si- mesleki meşgalesi ve tetebbü-
mon Simon'un karşışında eri- leri arasında bu gizli aşktan 
miş gibi.. Onu fotoğraflarından haberdar değil.. 

Simon Simon bu filmde çok 
hayalperesttir. Sonsuz bir aşk 
ile sevdiği muallimden kendi
sine muhayyel mektublar uy-

r duruyor ve başına kendi adını 
koyuyor. Sonra kendi imzasile 
muallimine yine ayni şekilde, 

muhayyel cevablar yazıyor. Bu 

kendi kendisini meşgul etmek 
içindir. Bundan tescilti buluyor. 

Mekteb idaresi bu muhay
yel mektubları ele geçirdiği 

zaman mektebin içinde kıya

metler kopuyor. Kendisine di

siplin cezası vermek ve mek
tebten kovmak istiyorlar. Mu-

allimler bu talebenin mekteb
ten kovulması işinde i~iye ay-

rıfıyorlar. Bir kısmı kovulma
sına taraftar değiJ.. Aşıkı or-
taya çıkarmadıkça böyle bir 
ceza verilmesini doğru bulmu• 

yorlar. işte bu sırada Simon 
Simon mektebten kaçıyor. 

Simon Simonu, Aşıkım ter
kederek kaçmıya ıevkeden 

amil nedir. Yalnız basit bir 
korku mu? .. Hayır. Çünkü or-

Beyaz perdenin meşhur si
malarından Robert Montgo-

mery son zamanlarda spor 
filimlerinde görüomeğe başla-

mıştır. Evelce zabıta filinılerin
de rol alan bu yıldız bilahara 

aşk ve hissi fiJimlerde rol al
mıya başlamış ve bu sahada 

büyük m:.:vaffakıyet göster
miştir. 

Fotografta Montgomery'yi 
tenis kıyafetile görüyorsunu7.. 

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

Romeo vt /uliet filminde Noıma Şeter ve Lesslie Jlorvarel 
tada Herbert Marshell'i ıeven 
bir başka biri, hem de bir ka
dın muallimi var.. Gene kız 

rını kafe dö pari'de hava al

mak ve istirahat etmekle ge

çiriyor. Çok şen ve mes'ut gö· 
rünüyor. Çehresinde hastalığın 
izleri silinmek üzre .. Amerikalı-

HoJlivut, 9 Haziran ( Yeni 
Asır muhabirinden ) - Holli
vud'a gelişim bana bu sinema 
şehrinin içJik hayatı hakkında 
birçok şeyler öğretti. Arkada
ıım Cinger Rogeu'in tavassu
tuyle hemen bütün sinema 
atüdyolannı gezmek ve oraları 
hakkında malumat toplamak 
imkanlarını elde ettim. 

iyi bir tesadüf bana meşhur 
Fransız yıldızı Simon Simonu 
tanıttı. Aylardanberi ortadan 
kaybolan Simon Simon H

0

0Ui
vud' da herşeyden önce büyük 
bir sürprizle karşılandı. Her 
yıldız bu yeni rakibi tanımak 
ve şahsiyeti hakkında bir hü
küm vermek için acele edi
yordu. 

Rogers tavassut etti. Onun
la Hollivut lokantalarından bi
rinde yemekte buluştuk. lngi
lizçeyi tamamen öğrenmediği 

• 
için oldukça sıkıntı çekiyor. 

ve perdedeki şahsiyetinden 
daha sevimli buldum. Yine eyi 
bir tesadüf eseri olarak HoUi
vud sinemaJarından biri onun 
Siyah gözler filmini gösteriyor. 
Bana akşam, beraber görmek 
için randevu verdi ve şunu 
ilave etti: 

- Siyah gözleri g6rmemiş
siniz beni taniınamış sayırlırsı-
nız. Orada ben, tamamen ken
dimim. Fakat muvaffakıyet 
sırrı benden ziyade H. Boare'un 
eli altındadır. O olmasaydı Si
yah gözler çok sönük kalırdı. 

Simon Simon çok mütevazi •• 
Hastalığı yüzünden yarıda ka
lan (iki Bayrak Altında) filmi
ni her halde tamamlamak isti .. 
yor ve ilave ediyor: 

- insan eserini çacuğu ka· 
dar sok seviyor. 

Bekar kızın çocuğundan 

bahsetmesi bir az tuhaf değil 
mi, neyse •• 

* . ... 
Simon Simon üç gündenberi 

Aoıkını müşkülden kurtarmak 
ve marazi bir aşkla Marshell'i 
aeven muallimesini kurtarmak 

için bu fedakirlığa razı oluyor. 
Filmin sahne vazii lrving Cum
mingı hakikaten yüksek bir 
ibda ile bu filmi ruhlandır-
m19tır. 

• • • 
Simon Simon bo§ zamanla-

lar onun bir çocuk kadar saf, 

sevimli ve hoppa tavırlarını çok 

cazip buluyorlar. Kaıancı da 
yerinde.. Onun Amerikada da

ha fazla yükselmesi için bir 

kaç tesadüften istifade etmesi 
la2ımdır 

Milat Ferit 
••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ltalyada sinemacılık 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

"Kadınlar denizi,, filminde illa Meery ile " imoza pansiyonu,, fihninde Jan 
Harlovu yukarıda görüyorsunuz. iki şen ve şaC"rak yaldız. bu filimlerde 
ciddi ve dU~t:~dUrUcU roller yapmışlardır .. 

ltalyada sinemacılık bir hayli ilerilemiştir. Fal{at gerek Ame· 

rikadan gelen filmlerin ve gerek lngiliz ve Fransız stüdyolarında 
yapılan filmlerin daha ucuza mal edilmeleri yüzÜnd~n Ita:yada 
filim sanayii beklenen inkişafı gösterememiştir. 

Italyan filmleri temamen hissidir. Son seneler içinde tiyatro 
sanatkarlarından bir çoğu sinemaya intisap etmişJerdir. Fotog• 
rafta, tiyatrodan sinemaya geçen ltalyan yıldızları:ıdan Bo}·an 
Ninayı görüyorsunuz. 
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Gayri menkul maUano açık Gayri menkul malların açık 
artırm ilanı Madde 126 arbrma ilAnı. Madde 126 

Bergama icra Memurluğun- Bergama icra Memurluğun-
dan: dan: 
Açık arbrrua ile paraya çeY· Açık arbrma ile paraya çev· 

11 PARDA YANLAR NASl'R. iLACl 
KANZUK 

rilecek gayri menkulün ne ol· rilecek gayri menkulün ne ol-
duğu: Kargir bir evin t mamı -duğu: Bir Terzi dGkkanınnı 
ve biri 7360 diğerleri 4720 ve tamamı. 
9390 M. M. 3 tarlanın tamamı. Gayri menkulün bulunduğu 

Gayri menkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı numa-
mevki, mahallesi, okağl nu- rası: Bergamada Ayte Bacı 
marası: Ev Bergamanın Atmaca mahallesinde Uzun çarşı cad-
mnhallesinde tarlalar ise Ber- desinde 48 No. lu dükkan. 
gamanın Zanoı k5yti haca Is- Takdir olunan kıymet: 700 li-
maiJ yeri ve Araolı mevkile- ra değerindedir. 
rindedir. Arbrmaoıo yapılacağı yer, 

Takdir olunan kıymet: Ev gün, saat: 11 - 8 - 936 Sah sa• 
2000 Ura tarlalar biri 600 lira at 11 - 12 Bergama icra daire· 
diğerleri 420 ve 300 lira de· sinde. 
ierindedir. 1 - işbu gayri menkulün 
Arhrmanın yapılacağı yer, artbrma şartnamesi 11 - 7 - 936 

glln, saat: 11- 8- 936 Sah saat tarihinden itibaren 1328 No. 
11-12 Bergama icrasında. ile Bergama icra dairesinin 

1 - işbu gayri menkullbı muayyen numarasında berkesin 
arbrma şartnamesi 11 • 7 - 936 görebilmesi için açıkbr. lllnda 
tarihinden itibaren 1329 No. yaıılt olanlardan faıla malOmat 
ile Bergama icra dairesinin almak iatiyenler, itbu ş~tna-
muayyen numarasında herkesin meye ve 932 - 1328 dosya nu• 
f6rebilmesi için açı\ttır. Iliııda marasile memuriyetimize müra-
yuılı olanlardan fazla malfunat caat etmelidir. 
almak istiyenler, işba şartna· 2 - Artbrmaya iştirak için 
meye ve 932-1329 dosya nu- yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
marasile memuriyetimize m&ra· 7,S nisbetinde pey veya milli 
caat etmelidir. bir bankanın teminat mektubu 

2 - Artırmaya İftİrlk için tevdi edilecektir. ( 124) 
yukanda yazıla kıymetin % 7,S 3 - ipotek sahibi alacaklı-
D.isbetinde pey veya milli bir larla diğer alikadarlarm ve ir-
bankanın teminat mektubu tifak hakkı aahipleriai.n gayri 
tevdi edilecektir. (124) menkul üzerindeki haldannı 

3 - ipotek sahibi alacakh· hususile faiz ve masrafa dair 
larla diğer alAkadarlann ve ir· olan iddialarını işbu ilin tari-
tifak hakkı sahiplerinin gayri binden itibaren yirmi gün için-
meııkul nıerindeki haklannı de enakı mtlspitelerile birlik· 
ve hususiyle faiz ve masrafa te memuriyetimize bildirmeleri 
dair olan iddialannı ifbu i1'n icap eder. Aksi halde baklan 
tarihinden itibaren yirmi gtın tapu sicıllile sabit olmadıkça 
içinde evraki müsbitelerile bir- sahş bedelinin paylaşmasmdao 
likte memuriyetimize bildirme- hariç kalırlar. 
leri icab eder. Aksi halde hak· 4 - Gösterilen gilnde arbr-
lan tapu sicilile sabit olmadıkça maya ittirak edenler artırma 
aatq bedelinin :paylapaaıodao şartnamesini okumuı ve 10..um-
hari~ kaJular. la maUlmat almıı •e bunları 

4 - Gö terilen gQnde artır- tamamen kabul etmİf ad ve 
maya. iftirik edenler arbrma itibar olanur!a.r. 
ıartnamesini okumUf •e lhum- S - Tayin edilen 11manda 
la ma1Cim.at almtf ve bunlan gayri menkul tlç defa bağaral-

.., 
-176-

- Bunu evvelce anlatmııb
nız ya anneciğim. 

- O zamanki sefaletim es
nasında, daima bana bu yilk
aek kalpli adamı bahrlatan el
masını satmamışttm. 

- Evet amma anneciğim bu
günkü vaziyetimizi 

- Belki bir gllo bu elmas 
o albn yürekli adama tanıbr. 
Şayed ben 61müş bulunursam .. 

Luiz ylirek ıızlahcı bir sesle: 
- Anne! 
Diye bağırdı. 
- Sus yavrum! Seni mes•ud 

görmek için daha yaşıyacağtmı 
llmld ediyorum. Fakat vaktın
daa evvel ve eldekinden mah
rum kalmak felAketiae uğrarsan. 

- Aoae! Anne! Kalbimi pa
rahyonuooz. 

- işte o vakıt bu elmas se
nin iıioe yarar. istersen satar
sın yahud da yardımma koşa
cağına emin olduğum bu ada
ma kendini onunla taoıtırsm •. 
Elması aaklayahm yavrum. 

Bu esnada Alis dö Lüks tek
rar odaya girdi. Titrek sesle: 

- Madam, lakırdılannıııo 
bir kumlDI işitmit olduğumdan 
dolayi beai affedioi& arzunuza 
rağmen dinledim. Bu hal k8tü 
huyumdaodır. Etrafımda dönen 
işleri 6ğrenmek makudiyle 
lakırddan diolemeği idet ettim. 
Kusurumu aff edinız. 

Dedikten sonra hafiye kızın 
sararan yanaklanndan aşağı 
göz yapan akmağa baıladı. 
Jan, bu s:avalli kadma bir nevi 
korka ile bakıyord~ 

Alis d5 lilkı slS&iine gUçlükle 
de•am etti: 

- Her ne ise a61ledilderi
niı:i işittim. Eİiniıde avucunuz
da bir ey yok.. Ben bunu dti
şünecektim Madam... Ben ar
zumun fevkinde aenğinim. Pa· 
riate iki üç e.im var. Oturmak 

-YAZAN : Ml,el Zevako 
için bunlardan bir~sini arzu 
eder misiniz? 

Jan dö Piyen şqırmışh. 
Alis: 

- Ne kadar bahuııım. Bu 
kadınlar bu söı:üm üzerine bir 
tehlüke ıezecekler mi? 

Sözlerini kekeledi. 
Siyah elbiseli kadın: 
Hayır madam, böyle fena 

bir fikre saplaomıyacağtmı size 
yemin ile temin edebilirim. 
Bizi ıerbeıt bırakmak için 
bir çok külfetlere katlanmış 
olacağımızı tahmin ediyorum. 
Siıe soıı derece itimadun 
•ardır. 

- O halde bu tereddüt ne~ 
dir? Bırakıoız da biraz eyilik 
edeyim. Eğer bu s6yledikleri
mi yapmıyacaksanıı şunu ka
bul etmenizi rica edeceğim. 

Bu sözleri 'söyliyerek Alia 
masanın üzerine yüı kadar al
bn ek6yü muhtevi bir kiae 
koyda. 

J an dö Piyenin ylb:ü kıpkır
mızı kesildi. Lliiz de üzüntll 
ile arkasını çevirdi. Alis diz 
çöktü. Son derece kederli bir 
sesle : · 

- Madam, ölümil bekJiyen 
bir kadının şu ufak hediyesini 
kabul ediniz, size bir çok fena· 
lıklarda bulundum.Evimde bap· 
settiğim için kalbim parç.alan
m1şb. Bunu almı, olursanız beni 
affetmiş olduğunuza kani bu· 
lonacağım. 

Bunun üzerine jau d& Piyen 
Alise elini uzatb. O da bu el
leri hararetle 6pttı. Sonra Jan 
d6 Piyen keseyi aldı. Bir kaç 
kelime daha söylemek istedi 
isede gözleri yaşlı olarak ses• 
sizce Alis gözden kaybolmuştu. 

Ana ile kız sokağa çıktıkları 
zaman Jan Döpiyen: 

- Ne garib kadın! Kim bilir, 
belki bu kadının hayab, be
nimkinden daha mllthit olmab. 

Aceba dil.oya feliket çiçeklerini 
yetitfü'eo bir tarla mıdır 1 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

~ rt:.' .. 

DOKTOR JEMSin 
En eski nasırlan bile pek kısa bir z.amanda tamamen ve 

k6kilnden çıkanr. 
Umumi deposu: lngiliz Kanruk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

IZMIR MiLLi EMLAK MÜDÜRiYETiNDEN: 
PEŞiN PARA iLE LiRA 

314 Karşıyaka Osman zade inkişaf S. 7 eıSki 11 taj 78,95 
28,37 müfrez 3 taj No.lu 225,50 metre murabbaı arsa 

315 Karşıyaka Osman zade inkişaf S. 7 eski 11 taj 122,62 
28,37 müfrez 3-1 taj No. lu 272,50 M. murabbaı arsa 

316 Karşıyaka Osman zade inkişaf S. 7 eski 11 taj 63,60 
28,37 müfrez 7 taj No. Ju 159 metre murabbaı arsa 

318 Karşıyaka Osman zade inkişaf sokağmda 7 eski 11 91 ,80 
taj 28,37 müfrez 5 taj No. lu 229,50 M. murabbaı arsa 

319 Karşıyaka Osman zade inkişaf S. 7 eski 11 taj 28,37 72'6() 
müfrez 103 ada 41 parsel'de mukayyed 181,50 
metre murabbaı arsa 

320 Karşıyaka Osman zade inkişaf S. 7 eski 11 taj 81,15 
28,37 miifrez 103 ada 37 par:selde mukayyet 
270,50 metre murabbaı arsa 

tamamen kabul etmİf ad ve dıktan sonra en çok artbrana 
itibar olunurlar. ihale edilir. Ancak artbrma • -. Dife düşllotlyordu. 

Yukanda yaııh arsalann mülkiyetlerine baddı liyıkile talip 
zuhur etmediğinden on gün mUddetle uzablmaıma karar 
verilmiştir. ihalesi 6-7-936 Pazartesi günü saat 17 dedir. Alaca-

, S - Ta~ edilen zamanda bedeli muhammen laymetin 
gayri menkul ilç defa bağnl· ytlzde yetmiş bqini bulmaz BONO 
dılrtan sonra en çok arbrana veya aabf iateyenin alacajuıa 
ihale edilir. Ancak arbrma rUchanı olan diğer alacakWar MUbadil bonosu, banka 
bedeli muhammen kıymetin bulunup ta bedel bunlann 0 hiaae ıenetleri ve bilumum 
ytızde yetmiş beşini bulmaz ve gayri menkul ile temin edilmiş hazine tahvilltı Ergani, Si· 
1• sabı istiyenin alacağına alacaklannın mecmuundan faz- nı dahili ialikrau aabn ahr. 
rnchanı olan diğer alacakblar 
bulunup da bedel bwılann o laya çıkmazsa en çok arttıra~ Adres: hmir Kemeralh 
gayri menkul ile temin edilmiı nm taahhüdil baki kalmak üze· Hacı Huao otelinde 
alacaklannan mecmuundau faz· re arttırma on beı gün daha 60 numarada Cavide 
laya çıkmazsa en çok artıranm temdid •e on beıinci gUnQ •J- mnracaat. 
taahhüdü baki kalmak iizere nı saatta yapılacak artbrmada TELEFON: 3808 
arbrma on bq gün daha tem• bedeli satış isteyenin alacağı· 11-30 (912) S.7 Pa. Pe. S. 

did ve on be§İllci gUnO ayni na rüchanı olan · diğer alacak- ~·==========~ 
aaatte yapılacak artırmada, be- lılann o gayri menkul ile te- • .. 
deli sattı istiyenin alacağına .min edilmiş olacaklan mecmu· ÇOCUK 
rüchanı olan diğer alacakblann undan fazlaya çıkmak şartiyle, 
o gayri menkul ile temin edil- en çok artbrana ihale edilir. HASTALIKLARI 
mif alacakları mccmuundan Böyle bir bedel elde edilmez· M ÜTEHASSISl 
fazlaya çıkmak şartiyle, .en çok se ihale yapılmaz. Ve satış ta· 
artırana ihale edilir. Böyle bir lebi düşer. 
bedel elde edilmezse ihale 6 - Gayri menkul kendisi-
yapılamaz. Ve saht talebi dü- ne ihale olunan kimse derhal 
ter. veya verilen müddat içinde pa· 

6 - Gayri menkul kendisi· rayı \•ermeaıe ilıaJe karan fes· 
ıe ihale olunan kimse derhal holunarak kendisinden evvel 
reya verilen miilılet içinde pa• en yllbek: teklifte bulunan 
rayı vermezse ihale karan kimıe anetmiı olduğu bedelle 

Or. Be~cet Uz 

feıholunarak kendisinden ev- almağa razı olursa oPa, razı 
vel en yüksek teklifte bulunan olmaz veya bulunmazsa hemen mariyetimi&ee alıcıdan taluil 
kimse arzetmiı olduğu bedelle on beş gUn mOddetle arttırma- olunur. Madde ( 133 ) 

- Sonu Vur - lann Milli Emlik Müdüriyetine müracaatlara. 1902 1335) 

lzmir ithalat gümrüğü müdürlüğünden : 
Tespit No. Adedi Nev'i Markua No. Lira K.r. Safi Gayri safi Cinsi eıya 

191 
191 
193 
193 
91 

121 
96 
96 
96 
96 

158 
172 

79 

79 
79 
79 
79 
79 

199 
199 
20S 

kilo G. kilo G. ~ 
8 sandık l.F.A 1·8 
4 aandık S.A.F 9 .. 12 
8 sandık S. R 3-10 

33 20 1041 ~ ·;; Lamba şişesi 
16 80 500 500 :\ t " 
80 1004 .,.. : Lamba şiıesi 
ıso ıs21 soo j a. 12 sandık B.Z.H 13-24 

37 teneke R.H.D 87 563 : 

12 sudık L. A 13·24 300 
1 ftril B.S.A. T.D 6 

" - 15 
" " 25 
" " 2S 

1 sandık J.NIS.B.S 40 
1 K. so 

4 s. 
· 1 K. 
1 s. 
1 s. 
1 s. 
1 s. 

ı s. 
8 s. 

11 s 

8.S. 1..4 9 

H.J. 1 1 
F.Z. V. 322 900 

J.E.MIG.S 13 14S 
F.Z. V. 323 801 
B. 842 S. 1000 
8 F. 

A.F 
J.R.F .. 

1486 100 
150 

1-19 250 

1606 
65 
7 500 

13 500 
13 
15 
72 

44 

1 780 
268 
58 

268 500 
336 

134 500 
973 

1331 

" ,. 
Meyve ağaçlanadaki h&farah 
öldürmeğe mahsus müstahzar 
Lamba ıişesi 
Parafin 
Uzvi sun'i boya 

" " Kimyevi müstahzar 
Yün mensucat 
Pamuk mensucat 

Haşarat itlafı.na mahsus müa
tabzar 
V crnikli boya 
Pamuk mensucat 
Basma halinde pamuk meoaucal 
Pamuk mensucat 

" " 

Maıamba ıapka kenan 
2 renkli porselen çaydulak 
1 renkli porıelea bardak 

llmağa razı olursa ona, razı ya çıkanhp en çok artbrana Teni dGkklnı Jakanda gh-
3fm b ı h ihale edilir. iki ihale arasında- terilen 11 8 936 'b. d 189 S S et\ az veya u unmazsa emen • • tan ın e • R.N.R 4075 .. 79 30 828 ' ·; 
on beş gün mnddetle artırma- ki fark ve geçen gilnler için Bergama icra memurluğu oda- , 187 ı ko& F.T 171 100 875 · ~ 

Lamba şişesi 

ya çıkarıJıp en ç.ok artırana yüzde beşten hesap olunacak Stnda İfbU ifan VC gösterilen 
1 

183 3() demet kar 8030 40 1858 N a 
ihale edilir. iki ihale arasın• faiz te diğer zararlar aynca artbrma şartnamesi dairesinde j~ 

Demir makina aksamı 
Kamyon yayı 

da~brkve~9 ~~~ eb~lı~·k~m~e~b~a~~~t~b~~~~~s~•~~~n~m~~~~u~b~l~~~ğ~ı~i~~~n~oi~~n~u;r~.~(~1;3;~~) = 
% S den hesap olanacak faiz k J d k - 4353 2734 780 10669,SOO 
te dig-er zararlar ayrıca hnk- lzmir Erke ' İsesi İre törlüg"' Ünden: Yukarıda yazılı eşya ~3-15-1?·2017/936 ınca pazartesi· çarşamba - cuma - pazartesi günleri saat 

14 te açık arhrma ıuretile dabıle sahlmadığJ takdirde ayni günde de ecnebi memlekete g&ttl-
lle hacet kalmaksızın memuri- lzmirde bulunan 3ğrencilerimizio kamp haklunda malumat riUmek üzere satılacağından işine gelenlerin ithalat gümriiğü sahş komisyonuna müracaatlan illa 
Yetimizce alıcadan tahsil olu· a~ak üzere 29 Haziran Pazartesi günü okula gelmeleri. (1342) olunur. 28-11 1900 (1339) 
rıur. Madde (133) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••• • •••••••• 

gosterilen t t · 1 · 
dairesinde ::~~:c:ğtşa;lanna:;::~ NEŞ'E, KEYiF VE İŞT HA VERiR HAi.is OZOM VE ÇEŞME ANASONUNDAN YAPILMIŞ 45 DERECELİK EN YÜKSEK RAKIDIR 

Qur. n 34n ·'------• lzmlr umum acentesi: Emirler çarşısı karşısında Mıhçılar HÜSEYiN BAHRi, ŞEKIP müskirat deposu. TELEFON: 32!56 a• ____ ,,,. 



İ>AIMON 
Masa vantilitörleri 

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 lizım 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 

Akciğeri olmıyan her hay
vanı öldüren keskin FJitJerin 
pek çok çeşitleri, ufak bü
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatla satılır. 

Mevsimi geçmek üzere 
olan ve hepinize lazım naf
talini almakta biraz acele 
ediniz. 

Kullanışlı ve dayanıklı FJit 
tulumbalan, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun

ması mecburi olan mikrop 
lldtırOcü mazot, asidfinik, 
karaolin ile göktaş, benzin, 
alkol. he:- nevi asid, oksijen kaynağı için karpit, su, macun 
we '-tday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

(40) renk üzerine Kız markalı meşhur "Arti,, kumaş 
boyasını unutmayınız. 

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu sabunlar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
uğrasınlar, her halde memnun olacaklardır. Telefon: 3882 

iLAN 
Sağır dilsiz ve körler müessesesi 

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

ihtiyacı olup ilişik listede isimleri ve miktarları yazı lı 31 kalem 
erzak vesaire kanununa tevfikan eksiJtmeye konulmuştur. 

4-7-936 tarihine rastlıyan cumartes i 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 ncı 
Ko. kuzu eti 
Dana eti 
Sadeyağı 
Zeytinyağı 
Taz 
Salça 
Pirinç Tosya 1 nci 
Mercimek 
Şehriye 
Makarna 
Kuru faıulya 
Nohad 
Toz teker 
Sabun 
Soda 
Süt 
Yoğurt 

Yumurta 
Patates 
Kuru soğan 
Lahana 
Tomateı 

Praaa 
Taze fasulya 
Ispanak 
Patlicaa 
Limon 
Od.. k6mllrll 
Kek klmlril 
..... ,._ ı 

10.000 
2.000 
1.SOO 

800 
400 

1.300 
150 
150 
250 
600 
300 

12.000 
2.500 
1.700 
1.000 

500 
400 
100 

1.700 
250 
200 
350 
700 
400 
600 
800 
400 

1.000 1.200 
600 800 

8.000 10.000 
1.200 1.SOO 
1.000 1.200 
.ıoo soo 

1.300 1.500 
400 500 
600 700 
500 600 

4.500 5.SOO 
3.500 4.000 
3.000 4.000 

10.000 14.000 
1.260 kilo 

»-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 
~5 
589 5 

1758 (1272) 

lzmlr Beladlyaslnden : 
1 - Senelik kirası 200 lira 

bedeli muhammenle elhamra 
sineması arkasındaki 42 sayılı 
garajın bir senelik kirası3/7/936 
Cuma günU saat 16 da açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
l~tirak için on beş liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 

2 - Beheri on bir kuruştan 
alh bin altı yüz lira bedeli mu-
hammenle altmış bin aded ban
dırma paket taşı başkatiplik-

teki şartname veçhile 3-7-936 
Cuma günü saat on altıda ka· 
palı zarflı eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için dörtyüz 
doksan beş liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektuhile 2490 sayılı 
k3nunun tarifi dairesinde ha
zırlanmış tekJifle ihale S?'Ünü 
saat on beşe kadar encümen 
baskanlı2'ına verilir. 

3 - Karşıyaka suyu abone
lerinin branşmanları için, da
hili kutru on iki harici kutru 
yirmi dört ve kalınlığı altı mi-
limitre olmak üzere baskatip
likteki şartname veçhile beş 
bin kilo kurşun boru alınacak-
tır. Bedeli muhammeni beher 
kilosu yirmi yedi kuruştan bin 
üç yüz elli liradır. Açık eksilt
me ile ihalesi 3-7-936 Cuma 
günü saat on altıdadır. iştirak 

için yüz iki liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubile söylenen gün 
ve saatta enciimene S?elinir. 
18-21-25- 28 1725 (1250) 

- Kültüparkta kurulacak 
Fuarda daimi bir Yamanlar 
suyu satış pavyonu inşa edile-
cektir: Bu İşin bedaJi kesfi altı 
yüz yetmiş iki Ji1a yetmiş ku
ruştur. Bu inşaata mukabil 
mezkur pavyon üç sene müd
detle müteahhide icar edile
cektir. Senelik icar bedeli mu
hammeni on liradır. Bu işe ait 
şartname, kesifname ve proje 
Başkatipliktediri Talipler şart
name keşifname ve proje da
iresindt:ki inşaatı tamamen 
yapmağı kabul etmekle bara· 
ber senelik icar bedelini arttır
mak suretiyle müzayedeye işti
ı ak edeceklerdir. Açık arttır
ma ile ihalesi 3·7-936 Cuma 
günü saat 16 dadır. inşaat için 
elli lira kırk beş kuruş, kira
bedeli için de yetmiş beş ku
ruş ld cema'l eJli bir Jira yirmi 
kuruşluk teminat makbuzu 
ve ya banka mektubuyla söy
lenen giin ve saatta Encümene 
gelinir. 1727 (1249) 

18-21-25-28 
1 - Bayındırlık sahasında 

Şükrü Kaya bulvarının Vasıf 
Çınar ve Tevfik Rüştü Aras 
caddeleri ağızlarındaki iki mey
danlık arasında kalan parçaya 
belediyece verilecek kesm~ 
taşlarla yeniden döşeme yapıl
ması işi başkatiplikteki keşif 

ve şartname veçhile 10-7-936 

cuma günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
işin bedeli keşfi sekiz yüz yir
mi altı lira seksen kuruştur. 
iştirak için altmış iki liralık 

muvakkat teminat makbuzu 

veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

2 - Kahramanlar, Voroşilof, 

Şükrü Kaya, Kizım Ôzalp ve 

Kültürpark etrafındaki yollara 
dikilecek olan elektrik direk
lerinin dikme, konsol takma, 

tel çekme, boya ve nakliye iş
çiliği başkatipJikteki k~şif ve 

şartname veçhiJe 1O-7-936 cuma 
günü saat on altıda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. işin 
bedeli keşfi beşyüz seksen li

radır. iştirak için kırk üç lira 
elli kuruşluk muvakkat temi-
nat makbuzu veya banka te

minat mektubu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 

24. 28. 3. 7 1823 (1299) 
- Kültür Parkın muhafazuı 

için yaptırılması icab eden dart 
bin lira bedel keıifli büynk 
antrenin inpıı 3-7-936 Cama 

ae Haziran ı••• 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 
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günü saat on altıda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 
iştirak için üç yüz lirı.lık 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. 
17-2~24-28 1715(1243) 
1 - Mimar Kemaleddin cad-

desi ile Gazi bulvarı arasında
ki caddeye, kantar karakolu 
önünden başlamak üzere bele· 
diyece verilecek kesme taşlar
la döşeme yapılması işi başki
tiplikteki şartname ve keşfi 

veçhile 14 - 7 - 936 Salı s.rünü 
saat on altıda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. işin bede
li keşfi altı yüz liradır. iştirak 

için kırk beş liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene geli
nir. 

2 - Kahramanlarda Nusret 
sokağında kız lisesine giden 
cadde üzerinde 58/5 sayılı 
evin enkazı müteahhide ait ol
mak üzere yıkılması Başkitip
likteki keşif ve şartname veç-
hi!e 14 - 7 - 936 Salı günü saat 
16 da açık arttırma ile ihale 
edilecektir. işin keşif bedeli 
117,50 liradır. iştirak için do
kuz liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen pn ve 
saatte encümene gelinir. 

3 - Eski F uvar yerinin et
raf dıvarlannın ilzerine beledi-
yece verilecek tel kaf eıli par• 
makbkların takılması ve dıvar 
Gstüne harpuşte yapılması iti 
Başkitiplikteki şartname ve 
keşifname veçhile 14 - 7 - 936 
Salı günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edile
cektir. işin bedeli keşfi 291,20 
liradır. iştirak için 23 liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

28 - 1 - 4 - 8 1903 (1338) 

ızmlr •lcllll ticaret me
mUrluAundan: 
Hakkı ovacık Ticaret unva

niyle lzmırde Bayraklıda Me
neınen caddesinde 112 numa
rada tntün ve müskirat satıcı· 
lığını yapan Hakkı ovacık'ın 
itbu ticaret un!anı Ticaret ka
nunu bükilmlerıne göre sicilin 
1697 numarasına kayt ve tescil 
edilclifİ ilin olunur. 

1899 (1336) 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON : 2067 .. . ·./ . .. . :t.· .. ' 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
llAC 

HAMDİ NÜZJ.IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

lzmir C. Müddeiumumiliğinden: 
lzmir Ceza evinde bulunan mahkum ve mevkuflann 936 mali 

yılı sonuna kadar yirmi bir bin 800 lira muhammen bedelli bir 
senelik 960 gramdan ikinci nevi ekmek ihtiyacı kapalı zarf 
usu!ile eksillmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 17-7-936 Cuma günü saat 15 de lzmir Ceza 
evi Müdüriyet makamında yapılacaktır. 

2 - Talipler ayın 17 inci Cuma günü bir saat evvel yüzde 
yedi buçuk muvakkat teminat makbuzu ile teklif mektuplan 
Müdüriyete teslim etmiı bulunacaklardır. 

3 - Şartname istenildiği takdirde ceza evi Müdtlriyet maka· 
mından ahp okuyalirler. 

28-2-6-10 1901 (1337) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru 27 ha

ziranda gelip yükünü tahliye
den sonra Burgas, Varna, 
l<östence limanları için yük 
alacaktır. 

HERCULES vapuru 29 ha
ziranda gelip 4 temmuzda An
\>ers, Rotterdam, Amsterdam 
\>e Hambutg limanlan için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Linieıı 1 
NORDLAND motörü elyevm 

linıammızda olup 25 haziranda ı 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 
Copenhag, Dantzig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve lskandi
navya limanları için yük ala
cak.br. 

HEMLAND motörü 6 t("m
tnuzda beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Rotter
dam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, Gotehurı.! 
OsJo ve lskandinavya limanlan 
İçin yük alacaktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 3 temmuzda 

gelip 4 temmuzda Pire, Malta 
Marsilya ve Barselone hareket 
edecektir. 

Y olco ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

havlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005-2663 

• • 
Doktor 

Fahri Işık 
iz.mir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaasaısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik T edeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fınn 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

lill H 3. (182) 

"' . Doktor operatör 

~eva~ Alpsoy 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
MACEDONIA vapuru eJyeTm 

limanımızda olup Anvers. Rot
terdam, Hamburg ve Bremea 
limanlarına yük kabul etmek
tedir. 

DELOS vapuru 1 tem-
muzda bekleniyor. 11 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 

burg ve Bremeo )imanlarına 

yük alacaktır. 
CHIOS vapuru 11 temmuzda 

bekleniyor. Bremen, Hamburg 
ve Anversten yük çıkaracaktır. 

ANGORA vapuru 20 tem
muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kada~ Anvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen limanlarına 

yük alacaktır. 
~ 

Amerikan Export Lines 
EXAMINER vapuru elyevm 

limammı:ıda olup Nevyork için 
yük almaktadır. 

EXMOOR vapuru 13 tem
muza doğru bekleniyor. Nev
york jçin yük alacaktır. 

_..,. .... sna ..... ..--
JOHNSTON varen Lines Ltd 

Liverpool 

KENMORE vapuru 1 tem .. 

muzda bekleniyor.Burgaz, Var
na. Köstence, Galatz ve Braila 

llmanlan için yük alacakbr. 
...... C>C:I ... 

ARMENT H.Schuld .. Hamburg 
DUBURG vapuru 29 hazi

randa Hamburg ve Anvers li
manlarından tabliye için bek

lenmektedir. 
Anvers, Rotterdem,Hamburg 

ve Bremen limanları için yük 
alacakhr. 

....... C8J ... 

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

OSLO 
SARDINIA motörü lS tem

muza doğru beklenmekte olup 

İskenderiye, Dieppe Dünkerk 

ve Norveç limanları için yük 
kabul edecektir. _ ....... au&141•--

Service Maritim Roumain 
Bugarest 

DUROSTOR vapuru 8 tem
muzda Köstence, Sulina, Galas 

ve Galatz aktarması Belgrad, 

Budapest, Bratislava, Viyana 
için yük kabul edecektir. 
~ 

S. A. Royal Hoogroise de Na-
vigation Danubienoe- Maritime 

Budapest 
BUDAPEST motörü 24 ha-

Merkez hastanesi randa bekleniyor. Belğrad,No-
0 peratörü visad, Budı.tpest, BratisJava, 

liastalarını hergün saat 3 ten Viyana ve Linz limanlanna yük 
6 ya kadar İkinci BeyJer so- alacakhr. 
kak şerbetçi karşısı No 81 Vapurlann isimleri, gelme 
de kabul eder. Beden,bacak tarihleri ve navlun tarifeleri 
ayak çarpıklıkları, düztaban hakkında hiç bir taahhüde gi-
ilh haCJtalıkları en son orto- riıilmez. 
Pedi usuUerile tedavi eder. N. V. W. F. Hanri Van Der 
Telefon muayenehane 3315 Zee & Co. 

- Telefon evi 3203 Birinci Kordon Telefon No. 

~"5ıır::ıır;;.wcs ::'ı2ii'. iM:D'!t11'!?::;::.ı;ema -----•• 2007 - 2008 
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lzmirliler Istanhuldanerede buluşurlar 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
•• 

Her iki otelin müstedri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUl
fldlr. Bay Ômer Llitfi lzmir Askeri otelinin mües
siaidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. Iıtanb11lda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
eyJerindeki rahatı bulacaklardır. 

· BDtUn bu fevkaIAdeliklere ilaveten fiatlar 
mtlthit ucuzdur 

l 

VENi ASIR Sahife 9 
____ ,.._._._...;....;:;;--..;;;.;;;;;.;;;;;;;=.;;;;;;;;;:;~:::;:;:=::;;:;;;:r;:;;;::;;:;:;:;;;;:;;:;;;;;;;;;----------.:.-.;;;;;;--...-~-.;.;;;--;;;::;;-.;;;;;;;;--------~, 

Oliver Ve Şii. 
LiMİT ET 

Vapur Acentası 
CENDELl HAN BıRİNd 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

GRODNO vapuru 25 'hazi-
randa beklenmekte olup Lomlra 
ve Hull içiu yük alacakbr. 

MARDINIAN Yapuru 27 ha
ziranda beklenmekse olup Li
verpool ve Glasj!'OV itin ytik 
alaca\..:br. 

DOKTOR 

Hulôsi (rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde bastalanaı 

DRAGO vapuru temmuz or• 
talarında Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra, ve Hull 
için yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru 15 tem
muzda Liverpool 'Ye Svaıısea
dan gelip yük çıkaracakhr. 

.J!:bul eder. ( 3436 ! -•• 

--GOZ He~iml . 
Deutscbe Levante - Linie 
TOFIA vapuru 25 haziran

da Hamburg, ve Bremenden 
gelip yük çıkaracaktır. 

NOT : Vürut ta rihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değifiklikJerinden me 
suliyet kabu! edilmez. 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

,-:-

MlTATOREL 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

1 
Doktor 

ı Kemal Şa~ir 
SARAÇDGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel 3956 

Evi : Köprü T'apur iskelesi 
Berat aparbmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

.A.N9T .AL Y .A. 
Nakliyatı Umumiye Şirketi 

lzmir Şubesi 
tt ız i2Z7"2Z"kZ'.zZ'ZZJ 

Büyük Kardiçalı ban altında Numara 6 
TEIEfoo - 3560 Telgraf - ANTANBAR 
......... 11111111D•~zwm2nu~ıa:•7~r.;aw++ı:ev~~.ıs 

Deniz, Kara, Mesajeri, nakliyatı gümrük ithalat ve 

ihracat komisyon işleri yapar 
Tür'kiyenin bilumum liman ve istasyonlarında şube ve 
acenteleri bulunan geniş teşkilatlı bir kurumdur 

12-26 (1223) 

BAYANLAR IÇiN 
Hususi 

Güneş 
Gözlükleri , 

VE 
Bilumum Fenni 

Gözlük ir:in 

Eczacı başı S. Ferit 

ŞiFA 
Eczanesi 

I Sıhhat 
ve 1 

•• ıı·k guze ı 

Sağlam ve 
güzel 

Dişlerle 

Sağlam ve gü
zel dişler de 

Ha~yolin 
ile temin edilir 

Dişlerinize ÇQk dikkat ediniz 
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 

BADIOI"'iN 
kullanarak dişlerinizi koruva blirsizin 

1 

mukabilinde bQyQk hır tOb PER
LODENT dış macunu a labılirs ı n i z, 

PERLODENT fenni b ı r ta r zda hazırla n
mış, iyi, ldarelı ve çok hoş lezıete malik , 
olub, nefesi serinletir ve dişler! mQ-
kemmel surette temizler . -·-'*4 ve~• PERlOPENT·e ~ ilıt..r'" lu 

.f~ o&uı. ~~ ~ ~ .. 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı :zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem: 
!erini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız loptan sa
tıslar için lzmirde Salibağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat edini:ı . 

Posta Kut. 224 Te~efon 3465 

I 

l
f Rir (Jfi1Jlll almadan rv11ec 

Istırabın ve ağnnın en şid
detlisini en kolay, en ça
buk ve en ucuz geçirme- "' . . .., . - . -

;idi!5·. ~akllco Sonrd. .. .-~' · nin çaresi bir kaşe GRiPiN 
almaktır. Mideyi bozmaz, 
böbrekleri ve kalbi yormaz Alrlıktan beş dakika som a 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GB i P ~ • l 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bmıkmıştu 

F emin en Dişi Maskülen Erkek 
iki cins koku 

Hilil Eczaılesi -

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

Ketnal Aktaş kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et• 
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal KAnıil kokulan 
yerine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha i•
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacakhr. ZeYk, 
Sanat, bilııi taklit kabul etmiyor vatandaş l 
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- 1 

Mjlletler cemiyeti konseyinde hararetli münakaşalar 
• • • 

1 -• 1 
• 
1 

• • 
1 1 ZI ? • a • v • 

Fransa veFransanın etrafındaki devletler bloku reform 
yapılmasına araftardırlar. Asamble salı günüdür. 

Ko11sey reısl Eden 
CENEVRE, 27 (A.A) - Pa

raguay, Aguateur, Guattemala, 
Şili, Haiti hiikümetleri Eden'e 
mektub yazarak zecri tedbir· 
leri kaldırmak hususundaki 
kararlarını bildirmişlerdir. 

CENEVRE, 27 (A.A) -
Milletler cemiyeti konseyi Ha
beşistan mümessili Ras Nasibu 
hazır bulunduğu halde Habeş 
meselesini Asamblenin bu hu
susta görüşmeler yapacağı 
tarihe kadar tehir etmiştir. 

Şifi delegesi Rioas Vicuna, 
Bundan sora Milletler cemiyeti 
nizamnamesinin reformü hak
lundaki görüşmeleri açarak bu
meselenin asamblenin gelecek 
toplantısında veya Eylülde mü
nakaşa edilmesi lazım ge]diğini 
söylemiştir. 

Yeni Milletler cemiyetinin 
bugünkünden daha iyi olma
ması muhtemeldir. Cemiyetin 
nizamnamt:si iflas etmemiş, fa
kat bu nizamnamenin kendile
rine verdıği silahları cemiyet 
azaları kuHanamamı~ardır. 

Titülesko, Litvinofun noktai 
nazarına iştirak ederek nizam
namenin değil fakat insanların 
reforma tabi tutulmalan lazım 
geldiğini söylemiştir. 

Romanya mıntakavi ittifak
lara taraftardır. Fakat ayni 
zamanda sulhun böJiinmezliğini 
teyid etmektedir. 

Romanya bütün müsbet tek
lifleri tetkik edecek, fakat 
MilJetJer Cemiyeti nizamname
ftİni zafa düşiirecek olan hiçbir 
fikri kabul cdemiyecektir. 

lvan Delbos, konseye fazla 
· ar.ele kararlar almamasını tav
ıiye etmiştir. 

Nihayet Edenin nizamname 
reformünün herşeyden önce 
görüşülmesi bakkmdaki tekli
fini kabul etmiştir. 

HABEŞ DELEGESi 
Cenevre 27 ( A.A ) - Mil

letler cemiyetinin önümüzdeki 
müzakerelerine Necaşinin mi 
yoksa Ras Nasibunun mu işti
rak edeceği henü-ı belli değil
dir. Siyasal müşahitler bilhassa 

lngiltere, Fransa ve Lehistan 
ve bir çok diğer devletler ta
rafından son defa verilen ka
rardan sonra zecri tedbirlerin 
kalkacağından artık şüphe ol
madığını bildiriyor. Esas mese-

ayrı ayrı kıt'a anlaşmalan, 

sonra her kıt' ada mıntaka pakt
ları yapılması teklif edilmek
tedir. 
Diğer tez ise Milletler cemi

yeti azasına dü en bazı taab· 
bütleri kaldırmak ve her azanın 

vazifelerini asgari hadde indir
mek merkezindedir. Umumi in
tiba birinci nazariyenin kabul 
edileceği merkezindedir. 

CENEVRE HAYRETTE 
Cenevre, 27 (Ô.R) - Millet-

Milletlrr rem[Jıdbıin toplalldığı Ceııeı•ıedrn bir ~öıiinüş 
le Asamblenin ilhaki takbih mi ler c~miyeti asamblesinin, muh-
edeceği yoksa bu meseleyi telif delegeler tarafından yapı· 
muallakta mı bırakacağıdır. Bu Jacak ilk beyanattan sonra, 
hususta ıimdi hususi görüşme- zecri tedbirlerin kaldırılması 
ler cereyan etmektedir. prensibini kabul edeceğini ıüp-

FRANSANIN PRESIBI beye yer bırakmamaktadır. Bu 
Paris 27 (Ô.R) - " Paris-

kararın tatbiki yo1una gelince, 
Soir" gazetesi Milletler cemi· 
yetinin ıslahı meselesinde iki her devletin kendi hesabına 

zecri tedbirleri kaldırmasını nazariyenin karşı)aştığmı yaz-
maktadır. Fransanın müdafaa ileri süren Leh teklifinin kabul 

edileceği zannediliyor. 

Italyamn konsey celsesine 

gıne tekrar başlıyabileceği 
ümidi ise memnuniyetle karşı
lanmıştır. 

Cenevre, 27 (Ö.R) - Garb 
devletleri arasında karşılıkla 
teminata ait Lokarno mesele
sinin halli için Cenevreden 
hariç ayrıca ve konferans top-

. lanmnsı fikri ileri sürülmekte
dir. Bu konferansa Almanya da 
davet edilecektir: Eğer Alman 
hükumeti bu daveti kabul et
mezse, o zaman lngiltere, Fran-

yonları reisleri de mütemmim 
aza olarak delegasyonda bulu
nacaklardır. Nihayet umumi iş 
konfederasyonu umumi sekre
teri Juho muavin delege s•fa
tiyle delegasyonda yer alacaktır. 

BiR iSTiF A DAHA 
Cenevre, 27 (Ö.R) - Nika

ragua hükumeti Milletler cemi
yetinden istifa ettiğini cemiyet 
umumi sekreterliğine bildir
miştir. Bu kararı bildiren no
tasında Nikaragua hükumeti 

Nccaşinltı mukadderatını tayin eden ita/yan tankları 
sa, lta)ya ve Belçika zaruret bunun için hiç bir sebep gös-
halini alan emniyet tedbirlerini termemektedir. Nikaragua orta 
kararlaıbracaklardır. Amerika· cumuriyeti 3 son T eı-

BLUM' CENEVREDE rin 1920 den beri Milletler 
Paris, 27 (Ô.R) - Blum bu cemiyeti azAsı idi. 

akşam Cenevreye hareket et- ESAMiLER TOPLANIYOR 
miştir. MilJetler cemiyeti Cenevre, 27 (A.A) - Kon-
asamblesinde Fransız delegas- seyin önllmilzdeki toplanbsı 
yonu başında Blum olduğu pazar günü olacaktır. Asamble 
halde dışişleri bakanı Y yon ilk dtfa olarak sah günü ola-
Delbos, Fransanan daimi dele- caktır. Ve Benesin yerine 
gesi Pol Bonkur ile devlet yeni başkanı sececektir. 
bakanı Paul Faure'den mürek- Avusturalya delegesi Bru-

ettiği prensib Milletler cemiye
tinin takvivesidir. Bunun için 
kollektif emniyet sahasında ilk 
önce Avrupa ve Amerikada 

iştirak etmemesi hayret uyan- kep olacaktır. Ayan ve meb'u- ce'in seçileceği umumiyetle 
dırmamış, yakında bu iş birli- san meclisleri dtşişleri komis- zannedilmektedir. 

·····~~~~·~~~~~································································································ 

Yahudilere hristiyan partisi binasın
da işkenceler yapıldığı söyleniyor 

Btikıe.şlt'ıı 

Bükreş 26 ( A.A ) - Ya-
hudi demokratların gazeteleri 
ofan Adeverul ile Lupta Ra
sist:eri tarafından yapılan ifrat
karane hareketleri protesto el· 

mektedirler. Adaverul zorla 
milli harstiyan partisi binasına 
götürülmüş ve orada kendileri
ne işk~nce vapılmış olan h ir 

bir göıiiıuiş 
takım kimselerin fotoğraflarını 

ve isimlerini neşretmiştir. Bu 

gazeteler hükumet makamatını 

sağ cenah müfritlerinin muruf 

düşmanlıklan karşısında hiçbir 

harekette bulunmadıklanndan 

do 'ayı muahaze etmektedirler. 

Muhafazakar partinin reisi 

Akhisar Ortamektebi busene büyük muv~ffakiyetini gösterdi. 

16 kız ve bu sayının iki misil üstünde erkek mezunu verdi. 

Mektebin olgun ve dolgun idaresi yavrulanmıza iyi derecede 

kültür aşılamağa muvaffak olmuş, bilhassa kız mezunlar ikmale 

kalmadan sınıf geçmek gayretinde adeta birbirlerile müsabaka 

etmişlerdir. Yukandaki resim bu çahşkan kızlarımızı toplu bir 
halde göstermektedir. 

•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ayandan Filipesko Epoca is
mindeki gazetesinde dahiliye 
nazırının müphem olduğunu 

söylediği hattı hareketini ten· 
kit etmektedir. Mumaileyh di
yor ki: 

içinde yaşamakta olduiumuz 

kararsızlık artık devam ede

mez. lnculetsin dahili siyase· 

tinin icraabnı galiba pek pa
halı ödeyeceğiz. 

Polis bütün umumi taplantı
ları muvakkat surette yasak 
etmiştir. 

Çene~wye giden leon Blum 
CENEVRENIN 

KUVVETLENMESi 
Cenevre, 27 (Ö.R) - Dele• 

geler arasında yapılan temas• 
lar kollektif emniyet ve müte .. 
arrıza karşı karşılıklı yardım 

meselelerinde bir prensib an
laşması olduğunu göstermiştir. 

Blum, Delbos ve Edenin muta .. 
bık kaldıkları gibi, Milletler 
Cemiyetini zayıflatmak şöyle 
dursun, bilakis kuvvetlendirmek 
ve daha tasirli kılmak mevzuu 
bahstır. Bunun için, harbın 
önüne geçmek için alınması ge• 
rekli tedbirler hakkındaki 11 • 
nci madde taarruzun durdu .. 
rulmasını istihdaf eden ekono· 
mik, mali ve askeri zecri ted · 
birleri mutazammın 16 ncı mad· 
de liy•kile tefsir edilecektir. 
11 nci madde, taarruzu yapan 
devletin reye iştirak etmemesi 
şeklinde tefsir edilerek tatbi· 
ki imkan dahiline girecektir. 
Zira bu maddeye göre verile• 
cek kararlarda ittifak şart ol· 
duğundan, mütearrız devletir. do 
reye iştiraki tabiatile bu itti· 
faka imkan bırakmamakta idi. 

Fransanın bu yoldaki tefsir 
teklifi Sovyet Cumhuriretleri 
birliği, küçük antant ve Balkan 
antantı devletlerinin müzahere• 
tile ve diğer bir çok devletle· 
rin ve ezcümle bitaraflarm te· 
veccühile karşılanmıştır. Eks• 
perler tarafından yapılacak mü· 
zakerede bu istikamette karar 
verileceği muhakkak sayılmak• 
tadır. 

LOKARNO iŞi 
Cenevre, 27 ( A.A ) - Mil• 

Jetler cemiyeti konseyi Lokar
no işi hakkında bir karar ver-
memiştir. Bunun muhtemel se" 
bebi Van Zelandm Ccnevrede 
olmaması ve Almanyanm lngİ" 
liz suallerine henüz cevap ver 
memiş bulunmasıdır. 


