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vus urya Baş ekili. Romada 
eklennıiyen bu sürprizli seyaha Londrada heyecanla 
karşdandı_. _A_v_u_s_tu_r_y_a_n_ın_!1·_s_ti_k_b_~_i~go_··r_ii_ş_fil~~ş" 

evelden haber verilmemişti. mış olabilecej'i kaydedilmek- zan Romaya ıeyahah haberi ., ini bildirmektedir. 
Londra, t (O.R)- Avus- g R a ı (Ö.R) - Roma si· 

i ·n es- om ' k" -k furya sansölyes nı A mahfilleri bugün uçu 
rarengiz seyahati 5lya· b~SI iirperİz kaydetmişlerdir. 
saı mahfillerde gizlen· /·~ha~ika öğleden sonra öğre
hllyen bir telAŞ uya?· .1ldiğine göre Avusturya baş· 
dırmışlır. Deyll Meyl'ın nbı kanı şaosölye Schusihnigg 

· bU se· a 'I V' Viyana muhabirı, - ~)eden sonra tayyare ı e ı-

Şansölye Schuschnigg'in tay- tedir. ıimdiye kadar ancak Romadan 
yare ile Romaya geJdiği Avusturyanın Roma sefiri bildirilmiştir. Buna dair Viya-
haberi çabuk her tarafa ya· bugün Venedikte bulunmakta- nadan hiçbir haber alınama-
yılmış ve büyük bir merak dır. Avusturya elçiliği Şansöl- mıştır. Bu haber teeyyüd eder 

yenin Roma ıeyahatı hakkında İse Mussolini Sehuschnigg mü-
uyandırmıştır. Bir katolik dev- hiçbir haberi olmadığım bil- lakatının beynelmilel gün me· 
let Pantekot yortusu arefesinde dirmiştir. selelerinin birinci sırasına ge-
böyle ani bir seyahatın an- Paris, 1 (Ö.R) - Avusturya çeceği muhakkak görülmek-
cak mühim,.. bir sebeble yapıl- şansölyesi Schuschniggin ansı- tedir. Avu~tw ra ba~ ıır.luli 5115,11 
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Yahatın Duçenin telefon- og dan Romaya gelmiştir. 
• U eri!1e yana I v la Vaki daveti z • s·· le bir ziyaretin yapı !'Cilo"/'l 

dün gece teka,..-U,. :,m;,y,-r .?ıxrfi 'CAŞ" 
··························································~···································· ~ ~ ~ 

Şarki Avrupa teşebbüslerinde MALiYE MEMURU 

V/..,'7,Q,;f/)!7J7/L/Z?ZT/:77'YX77Y._ 1 NE 
Milliyetçiliği ınız 

Ne •öveniz;dır ve ne de LONDRADA HABEŞ 
H. Muhasebeye geçti 

Rahatsız edilmemek suretiyle M~liye 
gerlllğe bağl.tld tır .1 oAVASINI ANLATACAK 

Bütçe müzakerelerı dolayısı ~ -
I<anıutayda Devlet işleri u~u~ı ı • ı • 
ınahiyeue gözden geçirıhnış, D aı iZ 
Y • d k·df r yapıhnış, .-, ..... Ber lin .. ~~~.~!.~ ... !!~ .... ~! .... ~~~ışacak K•::::,:;:ıd!~~ıı~!~en erın e bazı ten ı e 'dl HUkOmetlnln gö terdıgi 
alakadar Vekil~er t.enkı u~:~ kabulden müteşekkirdir 
Ce\1aplar vermışlerdır. . .. 
sun heman bütün işlerı uze· 
tinde serdedilen ınüta1aal~r~~n 
h . . . k) hangısının 
angısınm ha ı ve d 

haksız olduğunu burada' a.~ır 
edecek değiliz. Esasen uze
rinde durulan işler, zaman 
ıahMln mevzuu bahsedHen b~-

tenkıt 
zan takdir ve hazan 

ı d. Yalnız 
o uaan meselelerden ır. b" .. k 
b uyu 

u aralıkta ulusun en • . 
kürsüsünden yUkselen bır sesı, 
Yalnız ulusun vekiJleri ?lan 
nıeb' 1 deg" il Inkılapcı us arın ' · 
Türkiye umumi efkarının vıc-
danını hrmalamışbr. 

MilJiyetçiJik mefhumunu yan-
.. ')"' e 

hş anlayan bir ıneb'us egrı ~ 
bağlılığı ifade eden bazı soz• 
ler sarfeylemiştir. Gerçi C. ~· 
P. genel katibi altı oktan bı
rini alakadar eden bu mesele 
hakkında derhal ınukabel~~e 
L • 'jj' etçıhk 
ouJunmuş, bizdekı mı 1~ • •• _ 

düşüncelerinin hedeflerını bu 
tün vuzuhile ortaya koymuştur. 

"V l y özüne bağlılık,, . ar ıgımızm . k J .. 
ıle ifade edilen bu hedefı az ~ 

·ı·· bagsın Besim Atalay gerı ıge 
Idık şeklinde rejimimizin rub~na 
• L "lk"l rıne •ntulabımızın yüksek u u e 
aylc1r1 bir vaziyete sokacaktı .. 

Kamutay dışında her han~ı 
bir yurddaş böyle yanlış bır 
düşüncenin sahibi olabilir. B~~u 
cehalete, anlayış kabiliye~ın~n 
~oksanlığına verebiliriz. La.kın 
•nkılabın içinde yuğrulınU!'ı y~
l~rca bu varlığa emek v~rm~ş 
hır mebusun böyJe gerı hır 
düşünceye sahib bulunmasına 
acımamak elimizden gelmez. 

Her şeyden önce bütün dün· 
Yaca anlaşılmıştır ki Türk ulusu 
geriliğin müthiş bir düşmanıdır. 
Kendisine karanhkta bulun
duğu yıllarda anaoe diye yut· 
turufmuş bütün gerilikleri baş 
döndürücü bir sür'atla yıkmış, 
nurlu bir yolda muasır ıned~
niyet telakkilerine uygun b:r 
mevcudiyet yaratmağı ü!k~ ta· 
nımıştır. Okuma yazma nım.~
linden mahrum halkımızın bı.e 
her yeniliğe ateşin bir heyecanla 
koşması, ona sarılması, ve sarsıl
maz bağlarla bağh ka1ınası kal· 
binde yaşathğı medeniyet sev· 
giıinin, yüksek kabiliyetinin ço.k 
canlı misalleridir. Şimdi hır 
ıneb'us lcalkar da ulusun en bü· 
yük kürsüsünden nereden geldi-

- So1111 2 inrı snhi/eae -
"Elakkı e>cak.of!!:;lu. 

Von Ribentrop lngiliz genel kurmayile görüştü 
Londra 1 (Ö.R) =-~- --- -- dur ve 7 mart 
Pantekot bay- Alman kuvvet 
ramınm umumi darbesi are· 
tatil faaliyetsiz- fesinde Berline 
liği içinde, önce yaptığı seyahat 
hususi olduğu b k bHdirilmiş iken irço gürül-

tü'ü tefsirlere 
g;ttikçe siyasi ıebeb oJmu§tu. 
mana ve ehem- GiZLi MISA-
miyeti daha zi- FIRLIKLER 
yade gözük~ Şimdi haber 
meğe başlıyan alındıitna göre 

hôlti iinıid eden Nrcaşi bir siyaset bazı Lord London-
Londra 1 (A.A)-Deyli Eks- dedik o d u 1 arı derry Alman mi 

presin Cebdüttarıka göndermiş mucib olmak- safirine bir çok 
olduğu hususi muhabiri N ecaşi tadır. mühim mülakat 
ile yapmış oldu~u bir mülakatı Alman şan.. lar için fırsatlar 
anlatmaktadır. imparator k~n- sölyesi B. Hit- hazırlamı~tır.Bu 
disine şu beyanatta bulunmuş· lerin siyasi mü- cümleden ola-
tur: şaviri Von Rib- Hitletin si)'asal nıiişaı•ifl Ribenfrop rak,İngiliz hava 

-"lngiltereye gitmekte oldu- hentropun Berlinden tayyare rop B. Hitler hesabına şimdiye ordusu erkini harbiye reisi Hflsusi M11'1asrbe dirrktö11i 7a'1sifı 
ğumdan dolayı çok memnunum. ile hareket ederek şimali lrlan- kadar bir çok yarı resmi va- Sir Edvard Elington da Lord Alman haberlere göre ka-
Burada lngiliz memurlarının dada Belfast yakınında eski zifeler yaptığından bu ıeya- Londonderrynin misafiri bu- mutay yeni maliye taşkilahnın 
göstermiş oldukları iyi ka- lngiliz Hava bakanı Lord Lon hat göze çarpmaktan hali Junmaktadır. Von Rebbentrop tatbiki için maliye vekaletine 
bolden, lnglliz miJletinin benim donderry'nin malikanesine git- kalruamışb. Diğer cihetten Lord ile Sir Edvard Elington arasın- üç aylık bir zaman vermiştir. 

- Sonu 4 iinrii saltı";ede - tiğini yazmıştık. Von Ribbent- Loodonderry hır Alman dostu- - Sonll üçiincll sahi/ede - - l iil/en reviri11iz -

··············~·~~i···~~~~~~·~·~~····~~~~~···············································i\.ii'ii'~~~t~~~~~······~~~~~i''''~~~·····~i~~i······························ 

iktisadi bünyeyi yüksel- Kanaat notuyle doğrudan doğruya sı-
tici yeni tedbirler nıf geçenlerin derecesi yüzde (57) dir 

Alınması kararlaştı. Vilayet büt
çesi yakında tasdik edilecek 

Vali, 8asnıa11edr kendisini karşılaı•anlar m asul(/a 
On gündenberi vilayetin istasyonunda merasimle karşı· 

muhtelif işleri için alakadar ve- lanmıştır. 
kaletlerle tcm:ısta bulunmak Belediye Reisi Dr. Behçet 
iizere Ankarada bulunan vali Uz, Parti başkanı Avni Doğan, 
Fazlı Güleç pazar günü Ban- daireler müdürleri ve daha 
dırma ekspresile ve Istanbul bir çok zevat tarafından kar-
yoli'e şehrimize dönmüştür. şılanmıştır. 

Vali Fazlı Güleç Basmane - So111l 2 mcı salıi/tde -

Kültür ba-
kanlığı tarafın- .~ A 
dan gönderilen ~~1' · ~ 
altı orta tedri- ~ ~ • ~" 
sat müfettişi, ii 

1 '\ ~ zmir mektep- , llt.'ı~~· 

lerinde on beş 
günlük uzun b'r 1 
tetkik yaplık

tan sonra dün 
lzmirden, Ba
lıkesire gitmek 
üzere ayrılmış- ~~~~ 
lardır. Müfet
tişler heyeti 
şehrimizdeki li- .... ,,,~~,,,,;,;, 
se, orta mek
tep ve muallim 
m e k t e p le rini 
ayrı &yrı geze-
rek talebe ve ders vaziyetle
riyle yakından alakadar olmuş-
lar ve imtihanlar hakkında da 
yapılan temennileri tesbit et-
miçlerdir. 
Kültür Bakanhğı lzmirin mek

teb ihtiyacile hususi bir ehem-

Kiiltiir baka11/ığı miiJetıişlefi K.ız 
miyetle alakadar olmaktadır. 
Jzmirde okuyan talebe adedi-
nin artmasile mekteblere vaki 
tehaciimün önünü almak üzere 
gereken tedbirler ittihaz edi
lecektir. Orta tedr' sat müfet
tişleri, en azı altmı' talebelik 

e11stit iisiinde 

sınıflarda, muallimlerin icab 
ettiği şekilde talebe ile alaka
dar olamadıklan şeklinde hü-
susi müracaatl.~~la. karşı]aşmış
lardır. l.Jrendıgımıze göre bu 
müracaatları yapanlar arasında 

-Sollu iki11rı saltijrde -



Sahlle ~ 

Milliyetçiliğimiz 
Ne tövenizmdlr ve ne de 

geriliğe bağhhktrr 

-- Baştarafı birinci sahifede -
ği belli olmıyan, uyutucu ve 
uyutturucu bir musikiyi milliyet· 
cilik perdesi albnda ulusa mal 
ederse, ince bir zevkin ifade!lli 
olan mimarinin terakkiyabnı yi
ne bu perde altında ulus "adına 
tenkide dil uzatırsa pbhem bu 
hareketi ileri hamlelerimiz için 
yobazların sinsi ;imi yapbklan 
bazı hareketlere benzetmekte 
tereddüt göstermeyiz. 

Bir defa açıkça anlaşılmıştır 
ki bizim milliyetçiliğimiz: bazı 
dar düşüncelilerin bu mefhuma 
verdikleri dar bir manada de
ğildir. Milliyetçiliği Türk ol
mıyanlara husümet derece
sine hiç bir gün çıkarma
dık. Çıkarmayı aklımızdan 
geçirmedik. Milliyetçiliğimizi 
Türk sınırları dışında kalmış 
kardeşlerimiz.in yaşadıklan ül
keleri istiyli hududuna var
dırmadık . Milliyetçilerimizin 
sergüzeştculuğa ıstinad etme
diğini dış politikamızla bütün 
cihana anlattık. Kendi aramız· 
da yeniliğe aşıkız:. Muasır me
deniyetin icablarana hayatımızı 
uydurmağı milliyetçiliğimize ay-
kırı değil bilakis miJliyetçiliği
mizin icabı sayıyoruz. Şimdiye 
kadar bu hakikatları anlıya· 

mamış v~ya anlamakta geç 
kalmış olanlara bir kere daha 
tekrara mecburuz ki, bizim 
milliyetçiliğimiz ne şövenlikdir 
ve ne de geriliğe bağlılıktır. 

E-::1 akh:ı C>cak.oğıu. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vekalet üç ay dilediği yerler-
de halihazır kadroyu muhafaza 
edecek ve dilediği yerlerde de 
yeni teşkilitı tatbika başlaya
bilecektir. 

Şimdilik lzmirde ayni kadro 
tatbik edileceği cihetle dün 
diğer memurlar gibi maliye 
memurları da haziran maaşla
rını almışlardır. Yalnız: veka
letten gelen buğday koruma 
kadrosunda 9 kişi açıkta bıra• 
kılmıı ve bunların işine dün· 
den itibaren son verilmiştir. 
Bu memurların ekserisi yüzer 
lira ücretli idiler. 

Un fabrikalarının daha dar 
bir kadro ile teftişi mümkün 
olduğunun sabit bulunmakta 
olmasının da bunda müessir 
olduğu anlaşılmıştır. Bina ve 
arazi vergileri memurlarmdan 
muhasebei hususiyeye devri 
takarrür eden lzmir merkezi 
ile mülhakattaki maliye me· 
murlarmm devri dün yapılmıştır. 

Devredilen memurlar (156) 
kişiydi. Fakat alh büyük me
murun adları Maliye vekaletin
den henüz tebliğ olunmamıştır. 

Dünden itibaren memurlar 
bulundukları yerlerde ve şu
belerde muhasebei hususiye na
mına iş görmeğe başlamışlar 

ve merkeze devredilen memur
ların çalışabilmeleri için muha
sebei hususiye müdürlüğünce 

yakın yerlerde bir münasib 
bina tutulmak üzeredir. 
Muıakkaf at ve arazi vergi

sinden dün yapılan tahsilit 
mubasebei hususiye şubelerine 
gönderilmiştir. 

Devredilen memurlar haziran 
maaşlarım maliyenin muhasebei 
hususiyenin devredeceği tah
sisattan olmak üzere bugün 
alacaklardır. 

Memurlar 
maaş aldılar 

Mali senenin baılangw:ı mü
nasebetile memur aylıklara tev
ziatının kadrolar gelinceye ka
dar gecikeceği zennediJmekte 
idi. 

Dün sabah maliye vekaletin· 
den Defterdarlağa gelen bir tel
grafta kadrolarında değişiklik 
o!mıyan maliye, adliye ve mül-
kiye memurlarmm m:ıaşlarmın 
verilmesi bildirilmiş ve dün bü
tün daireler memurlarına ma-
aşl.n daiıhlmıshr. 

TE1't 1 A:sJR 

ŞERİR RABBRLBRİ 

Otobüs ve tramvay işi 
Belediye vesaiti nakliye işini behe

mehal başarmağa çalışacak 

!Avni Doğan 
Istanbula gitti 
Parti başkanı Yozgad say· 

lavı Avni Doğan dün Ankara 
vapurile ve lstanbul yoluyle 
Ankaraya gitmiştar. Avni Do
ğan vapurda vali Fazlı Güleç, 

Avrupadan celbedilecek otobüslerin gümrük 
resimsiz girmesine teşebbüs edildi 

Belediyece şehrin muhtelif r · • • 
semtlerinde otobüs işletmek işi 

için yapılan teşebbüs müsbet 
bir şekilde ilerlemektedir. Muh-

( * 

belediye reisi doktor Behçet 
Uz:, reis muavini Suad Yurd 
koru, Parti erkanı ve daha 
bir çoklan tarafından uğurlan· 
mıştır. 

Avni Doğan Ankarada bir 
hafta kadar kalacak ve 
Partiye ait muhtelif işler· etra
fında alakadarlarla temaslarda 
bulunacakhr. 

.._ ...... 
Haşmet geliyor 

telif motör fabrikaları tarafın
dan belediyeye tekliflerde bulu
nulmuştur. Bu teklifler tetkik 
edilmektedir. Belediye, şehirde 
işleteceği otobüslerin asgari mas-

fi · ı t'J · · b ı d' ! lzmir liman işleri umum mü-
ra a ış e ı mesmı ve e e ıyeye dürlüg-ünün Maliye Vekaletinden 
zarar vermemesini, balkın bu ve-
saitten ucuz: istifade etmesini te- ı lktısad Vekaletine devri mü-

nasebetile yeni mali sene kadmin etmek gayesini gütmek-
tedir. Benzine nazaran ucuz rosu ve idarenin muhtelif iş-
olan mazotla işletilmesi düıü- leri için Ankaraya gitmiş olan 
nülmektedir. Liman işleri umum müdürQ 

Belediye reisliği bu otobüs- Haşmetin şehrimize dönmesi 
lerin gümrük resimsiz ithaline Beledi.yenin celbedeaği o/obüsludm bir örnek bekleniyor. Haşmet, yeni kad• 

elektrik tirketi ile Kordonda baıkanlıg-ında villyette belediye royu da beraberinde getire• müsaade edilmesi için hükumet 
merkezi nezdinde teşebbüsler- ve Basmahane semtinde Elek- ve şirket murahhaslannın işti- cektir. Bu kadroda geçen ae- ' 
de bulunmuştur. trik tramvayı işlenmesi için rakiyle bir toplanb yapılacak ve nekine nazaran değişiklikler 

Diğer taraftan tramvay ve yakında vali Fazlı Gnleç'in itler göriişülecektir. olacağı tahmin olunuyor. 
..•...........•.••• , ..•..................••...•....••..•. ·······•·•••··••········•····•···•····•·•·········••••·····•••·••·············································•········· Vali Ankaradan döndü 1 Aydın sıtmadan kurtuluyor 

iktisadi bünyeyi yüksel
tici yeni tedbirler 

Eskiden sivrisinek yuvaları olan 
yerlerde şimdi yeni 

şen köyler yükselmektedir .. 

Alınması kararlaştı. Vilayet büt
çesi yakında tasdik edilecek 

KURUTULMIYAN BATAKLIK KALMAMIŞ GiBiDiR. 
KOYLERDEKI MUAYENELER •• 

.OUmhuriyet ilimndan iki yıl Aydında KocagUr batakhğmı 
-Baş tarafı 1 nd sayfada -
Dün öğleden sonra kendi

sini ziyaret eden bir muharri
rimize vali Fazli Güleç Anka
radaki temasları etrafında şu 
beyanatta bulunmuştur: 

- Vilayetin umumi vaziyeti 
üzerinde amirlerimle görüşmek 
ve vilayetin hususi bütçesinde
ki yeni teşebbüsler hakkında 
izahat vermek için gitmiştim. 
Bütün vekaletlerle temas ettim. 
Bütçedeki teşebbüslerimiz üze
rinde tasvibkir emirler te
liki ettim. Ve vilayetin umu
mi nef'ine uygun maruza& 
tam hüsnü telakki edildi. Ta
mamile hazırlıklı olarak yeni 
senenin işlerine başlıyoruz. lz
mirio bütün dertleri merkezce 
sezilmiş olduğunu ve bütün 
vekaletlerin bize ait dertlE'ri 
daha evvelden görüp hallettik
lerini temasımda anladım. Büt· 
çeıniz öyle tahmin ediyorum ki 
yakında tasdik ve iade edilecek 
tir. Ziraat işlerinde yüksek Ve
kiletin bu mmtakada alacağı 

teşebbUsler tamamen taayyün 
ettikten senra viliyetimizin 
ziraat iılerindeki çalışmalarının 
da vecheleri kat'i surette ve 
merkezden gelecek mütehas
sıslar tarafından tayin edilmiş 
olacakbr. Bu teşebbüsler b
mirin iktisadi durumu üzerinde 
mUsbet ve faideli tesirler ya
pacaktır. 

işin başında zeytincilik ol
mak üzere meyvecilik ve ehli 
havan cinslerinin ıslahı ve hay
van maddeleri istihsalinin tek
siri bu yıl içinde kavuşacağı
mız teşebbüsler arasındadır. 
Yollar üzerindeki te~ebbüsleri· 
miz de merciince iyi karşılanmış 
ve geçmiş senelerde bazı yol
larımıza ve köprülerimize yar
dım etmiş olan yüksek Nafıa 
vekaletinin bu yıl da bize bazı 
köprülerimizi yaptırmak kara-
rında olduğu memnuniyetle 
öılrenilmiştir. Aldığım yeni 
emirlerin neticeleri fiiliyat sa· 
hasına geçtikçe görüleceği ta
biidir. 

sonra kurulan Aydın sıtma yapan lmamköy deresi on met-
mücadeleai, bugün teşki!atını re genişliğinde üç yüz metrelik 
Denizli vilayeti, Muğlanın Köy- yatağı düzeltilerek bataklık yok 
ceğiz kazası, İzmırin Törbalı edilmiştir. Aydmm içinden ge· 
kazasına kadar genişletti. Sıt- çen batakhane çaymda da 900 
ma Mücadelesi, yalnız sıtmayı yüz metrelik bir kısım üzerine 
muayene ve kinin dağıtmakla sed yapılarak Güzelhisar ma-
kalmıyor. Sıtmayı aşılayan siv- hailesi ve Aydın ovasmdaki 
risineğin üreyip yayıldığı ba- bahçeler su baskınından kur-
takbğın köküne kibrit döküyor tarılmıştır. 
Cumuriyetin ilk yıllarında o Aydın ovasında binlerce 
zamanki nafia bakanı yalnız hektarlık sabayı kurutacak olan 
Menderes havzasında 22,115 Osman bükü Kanalında ise 
hektar bataklık tesbit ettir- Eksikavetör makinesiyle kazı 
mişti. Bugün bu bataklık yarı· sürmektedir. 
dan çok aşağı düştü, o da ku- Bölge şehirlerinde bahar 
rutuluyor Mücadelenin kurut- yoklamaları tlevam ediyor. Bağ 
tuğu bataklık Menderes sahası arası · ve Köyceğiz şehirlerinin 
değildir. Aydın sıtma mücadele muayeneleri bitirilmiş, alman 
bölgesinin projelerini yaptır- netice iyi bulunmustur. 
dığı bataklıklardan bu yıl Aydm hattında Alsancak -
da Denizli'nin Goncalı ve Kemer - Ödemiş - Nc.zilli istas· 
Böceli bataklıklarının kuru· yonlarında elektrik tesisah ol-
tulması bitirilmiştir. Şimdi De· duğu gibi, Aydm istasyonunun 
nizlinin Karakova bataklığının da elektriğe kavuşması bek-
kurutulması işine başlanmışhr. leniyor. ..... ~ .... J 

Dr. Cevdet Fuat Adliyede 
Müfettişler heyeti dün gitti An karada yüksek Sıhhat Hukuk mahkemesi azasın

dan Meki Af yon Karahisar 

hukuk mahkemesi izalığma 
tayin edilmiş ve emri ıehrimiz 

-Baş tarafı ı net sav/ada

baıı muallimler bile vardır. 

Öğrendiğimize göre gerek 

kız ve erkek liseleri ve gerek 
diğer orta mektebler, bu yıl 
ilk mekteblerden gelecek ta
lebenin ihtiyacına cevab vere-

cek vaziyette değillerdir. iz. 
mirde biri kız orta mektebi 
olmak üzere iki ikmal mekte
bine ihtiyaç vardır. Bu vaziyet 
alikadarlar tarafından bakan
lığa arzedilecektir. 

Yeni imtihan talimatnamesi 
mekteplerde büyük bir muvaf
fakiyetlc tatbik edilmiştir. 
Mekteplerde kanaat notuyla 
doğruda doyruya geçen talebe 

derecesi yüzde elli yedidir. 
Sözlü imtihanlara kalanlar 

yüzde otuz, dojrudan doğruya 
ıınafta kalanlar ise yüzde 13tür 

Umumi yekun üzerinden sınıf 
geçme derecesinin yüzde sek
seni bulacağı kuvvetle zanne-

meclisi toplanblarma iştirak 

eden Kızılay kurumu lzmir 
merkezi reisi Dr. Cevdet Fuad 

dilmektedir. şehrimize dönmüştur. müddeiumumiliğine gelmiştir. 
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Bu hafta mevsimin çok beğenilen iki büyük filmi 

KAÇAK SEVDALILAR 
Tamamen F ransııca sözln 

ROBERT MONTGOMERY ve MAODA EVANS'IN beraber çevirdikleri bir ıaheser 

ViYANA GECELERi 
Viyananan dillere destan olan eğlence ve musiki hayatını ve en son valslan irae 

eden geniş mevzulu büylik musiki ve eylence filmi 
Ayrıca: MIKI CANLI KARIKATöRLER Fiatlar te - ao - so kuruştur 
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seANS SAATLARI 

Her gün 16 - 19,30 Viyana Geceleri 17,40 - 21,15 Kaçak Sevdalılar 
Cumartesi ve pazar günleri uat 14 de Kaçak Sevdahlarla baflar 

r KÖŞEMDEN , ., _______ li!I 

DALKAVUK 
Ben şaşıyorum şu; her nabza 

göre şerbet veren mahir. dal
kavukların işlerine ... 

Kırk baharın otunu yemiş ve 
en namdar bir aktörden · daha 
mükemmel jestler yapan, ken
dini her hareketinde samimi 
gösteren dalkavukluk hüneri 
yabana atılacak hünerlerden 
değil.. 

Nicelerini biliyorum ki dal· 
kavukluk yaptığı kimsenin ha
tırı hoş olsun diye, farzımuhal 
bir ölüsü oJsa, gözlerinden şanl 
şanl yaş boşandırırlar, eski 
Roma ve Yunan tarihinde oku· 
duğumuz yascılara taş çıkar
tırlar. 

Dalkavuğu olduğunun tek 
bir sözü : 

- Keramet! isabet! haki
kat, nas, kanun olur çıkar. En 
bayağı bir hikaye anlatsa, en 
adi bir satır yazsa: Şaheser 

olur, kaabma erişilmez ... 
Tebessümleri; dalkavuklara 

saatlarca kahkaha verir. Hid
detleri ne verir kimbilir ... Ne
ler yaparlar, orası onlarca 
malüm .. 

Eskiden, dalkavukluk ayraca 
bir san'atmış. Dediğim gibi, 
dalkavuk yaacalar tutarlar, dal
kavukluğunu bile bile, para 
ile, yanlarında dalkavuk taşır
larmış. Mirasyedilerin dalkaYuk 
tutmaları üstüne; birçok hika
yeler söylenmiş ve yazılmışhr. 
Fakat sanki şimdi yok mu 
dersiniz? Alenen dalkavuk sa
tın almmıyorsa bile, birçok 
şekiller ve kombinezonlarla 
yine dalkavukluk hüküm sü· 
rüyor. 

Düşünüyorum da; üç, be~ 
kuruş para için kendi safiye· 
tini kaybederek, kendi varh· 
ğım çiğneyerek, izzeti nefsin· 
den uzak, his ve varlıktan 
mahrum yaşayan bu zavalhla
rın hali bana ikrah veriyor. 
inkılapçı rejimler bunlan ten· 
kil İçin, cezri hareket etseler 
de, ruhlara yerleşen bu, mane· 
viyat bozuklu~unun önüne kati· 
yen geçemiyorlar, geçemezleı 

de.. Bunu ancak gittikçe kök· 
leşen gittikçe yükselen inkılôp 
t erbiyesinden bekleriz. 

TOKDIL 

lngiliş 
Bugün Amerikaya 

gidiyor 
11Di Amerikan Tabako" tü· 

tün şirketi lzmir müdürü Mis· 
ter lngiliş refikası ve çocuk· 
ları ile beraber bugün şehri
mizden ayrılarak Amerikaya 
gidecektir. Mister lngiliş ve 
refikası Türk ulusuna karşı 

6evgHerini her vesile ile izhwr 
eden samimi dostlanmızdandır. 

Bilhassa Madam lngiliş ha
yır cemiyet1eri menfaatlerine 
öksüz: Türk yavrulnı adına her 
yıl birkaç müsamere ha~rla
mak suretile memleketimize 
iüzide hizmetlerde bulunmuş
tur. Madam ecnebi dostları 
arasında kazandığı sempatiyi 
hüsnU istimal ederek hizmetle
rini genişletmek fırsatını da 
her zaman elde etmektedir. 
Hayır cemiyetleri için çalış· 
maktan yorulmak bilmiyen, bu 
uğurda çocuklnrı He birlikte 
uğraşan maddi ve manevi feda
karlıktard&n asla çekinmiyeo 
Madam lngilişe ve onun dost
larına karşı sonsuz bir hürmet 
beslediiimiz şüphesizdir. Dört 
ay sürecek olan ayrıhkları bile 
teessürle karşılanacaktır. Ken
dilerine hayırlı seyahatler te
menni ederiz. -Yetim maa,ıarı 

MUtekaidlerle dul ve yetiıı:r 
lerin Haziran, temmuz ve ağuı· 
tos 3 aylıkları bu hafta soouP .. 
da defterdarlık muhasebe 111il
dürlüiüoce verilmeie batla" 
nacakttr. 



Bir ihtilis suçlusu G~!~te 
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N b k 1 d lstanbul 1(YeniA91r)-

Rm uvar an y.a a an ı ~::.::7. :.:: 

AMkARA. l (A.A) - Bugan ari Claker'ia ............. 
~ l(aıataf toplanbauada Banlıaı.r )J._ ll.,illa11 U. 
c....-ı,.ı ...... •••• .._... hua -ddeleıWtl 
a~ .. ··- Udnoi fıkı.anut ~ 
~ =-•cle'ria aıb içia belediıehtr ha"-- _.. 
.... ..... .... ..... ,.. tlllld* tı .......... 
.......,.. bUa a~r yapdmuı halrlr•claki kanm 
............. " kabul eclilmiftir. 

Yioe kamutaJID baflnldl topla11b11nda mllzakere edilea 
ahalli idareler mururiye resmi tarifelerinin iktiaad Yeklletiace 

•MI.ki ha)Whdald kanunun bazı malldelert ileri llrllen teklif• 
:-" ,are dBıeltilmek kere enc1lmene Terdinlftir. 
ererca.mt*Y ç•pm\a glnll toptaucakbr. 

Bir lfak prensesinin dam donöıü 
Rum gaısonuyla evlendi 

. l ·-"-· • 1 1 i 1 ; ; 

ınızla yapb. Oyunlar hararetli 
otda. B. tabaımaz 3 • 4 gahp 
gelmiftir. 

Istanbulda 

Serbest 
••••••••••• ............ 

Kültür balıisleri 
Geçenlerde lieelerla tabdhli, 

amell harat m.adeplerhdil ~ 
iıtlblma11na dair gueteaiscle 
ild bat ..Ule YUdL; Ben~ 
tile lıtanbalcla iken ikdam Yt 
sonradan Cumhuriyet ırazet•• 
8°1Jde yaıdajım ,-asıla• laep 
ba. noktayı •dlclafaa etllÜ.llİIQ. 
G~rek dt\nfanm bal ve istik· 
baJi \'e gerekıe memleketin 
belirmekte olan ifduadt hayata 
noktai nazanndan buna çok 
gerek& g&ilyOl'l1m.. Artık bu 
ilkede ikhSJt ve maarif Iİya• 
ıellerile proframlan yan yana 
yOrllmeli ve tatbik otunmatıaaıl 
Herketia ylk•k tahSil ..._ 
u•• ve maiNfh bir it ol6 
aetiailiiüa de pim, devlet we, 
uı. lçba matlalra muqffalnpt 
Ye ı.,... vereceiiae ~-NıMi!:S 
lemu.. M.arlfin -
milletle memleketin ihtiyaçları
nı ve yirminci amn icaplarmı 
slzlQlbade tutmahclır. o •• 
i~n li8e ve orta okallan &Dİ• 
werıiteye gideceklere yetecek 
kadar tabdid ederken emeli 
hayat mekteplerile •-t we m• 
ra.at okuUanm çoğaltmalıdar. 
Yllcıek ticaret mektebinc;lea 
._.. ••bankada memur oln 
1'1r talaai iençlerla ..... .,.._ 
Amerikan lnatlWhkleld ••· 
aiplik denleriae devam etti 
leriai bea kendi glzlmlt,c.n~.-" 
dllm. Lisede okuyan bir 
cin arpa ile buğdayı l:rirbirn· 
den ayaramacJaiı gktml1) lala· 
den gitmez. Ben iç .......... 
okuyup iç ilan lfreneceğime 
klşki .dlkineciBk 8j'rene1'1.a 
Memlekette ytkıek ........ 
d~ktorlar, l'ıymetli te~ 
Y~ •uda k11m..a .. laf..:Yar~,J'a:O. 
Qt ylbek ua"at .iAtaaiı.~ 
yoktur ••Y• aydan malıdat· 
...... c. ....... ..,. ' • • • "' 
~.11.icilik. 

-~· 
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Kara Sapan 
Üç arkadaş konuşuyorduk. 

Söz "Besim Atalay,.ın Meclis• 
teki marifetlerine intikal etti. 

Arkadaş hayret ve hiddet 
içinde ııordu : 

- Ne biçim söz bunlar .. 
Koca saylav gazete satanlara 
"kerata,, diyor, kara sapana 
rahmet okuyor. 

Diğer asabi arkadaş cevap 
verdi : 

- Ne olacak? Adem o~lu 
öyledir bilmez misin ? Eski bir 
söz vardır : [Kırk yıllık Yani 
olur mu Kani] derler.Bir adam 
kafasının katılaşmış paslarını, 
imanının yıllanmış küflerini in
kılabın dağlan, taşlan eriten 
kaynağında senelerce kaldı2ı 
halde eritemezse netice başka 
türlü mü olur ? 

Dedi. Ben: 
- Buna adile sanile bal gibi 

Kürsii millette intihar derler 
dedim. 

Besim Atalay tatlı ca-
nına kıymak için zehirlerin en 
kuvvetli~ini seçmiş. (Kara Sa
pan) mahlülünü ( Gazeteciye 
küfür ) mayiiene karıştırarak 
içmiş. 

Arabın meşhur sözü vardır. 
Bir adamın başına kaza gele
ceği zaman gözlerine de görlük 
gelirmiş. 

Allah rahmet eyle~in. Mer
hum küfürbaz adam idi.Küfür 
ettiklerinin bedduasına uğradı. 

1'<1:-.ıra;t Çıxıar 

Tavukçuluk kursu 
Vilayet merkezi ile köylerin

de tavuk cinslerinin ıslahı için 
vücuda getirilecek tavukçuluk 
kooperatifine hazırlık olmak 
üzere Burnava Ziraat mekte
hindP 

1 
hirk tavukculuk kursu 

da g.ı ece memurlar d> vam 
edecekler ve tatbikat yapa
caklardır. 

Türk - Bulgar cemiyeti 

Sofya tecim odası sa
lonunda toplandı 

-· KUltUr, ekonomi ve slyasal t ::ıhalardakl Türk-Bulgar 
münasebetleri ve menfaat !i>eraberllği tesblt edlldl 

Sofya, 31 (A.A) - Sofya l 
Türk-Bulgar cemiyeti bu sabah 
tecim odası salonunda bir top- ı 
Jantı yapmıştır. Toplantıda dış 
bakanlığı genel sekreteri orta 
elçi B. Nikolaef ile Türkiye 
orta elçisi B. Berkez ve elçilik 
memurları, Bulgaristanın yeni 
Ankara elçisi olup Ankaraya 
gitmek üzere olan B. Todor 
Kristof, dış bakanlığı siyasal 
işler şubesi direktörü B. Nei
kof, direktör B. Sarafof, mat
buat direktörü B. Balabanof, 
Türkiye dostu birçok Türk ve 
Bulgar şahsiyetler ve cemiyet 
azası hazır bulunmuşlardır. 

Cemiyetin başkanı profesör 
Petko Stoyanof, kültür, ekono-
mi ve siyasal sahadaki büyük Sofya el(imiz B. Şevki 
Türk - Bulgar münasebetlerini Türkiyedeki dostlarımıza sami-
uzun uzadıya tasrih ettikten mi selamlarımızı gönderir ve 
sonra iki memleket arasındaki ken~ilerini ayni amaç için se-
menfaat beraberliğini kaydet- mereli bir surette faaliyette 
miş ve komşu ve dost iki ulusu bulunmaya davet ederiz. 
birbirine bağlıyan bağları daha •N••••••••••••••;••L•••••••••d••••••••d••••••• 
ziyade sıklaştırmak için bütün ecaşı on ra a 
şartların mevcud olduğunu bil- Habeş davasını anlatacak 
dirmiştir. - Baş tarafı 1 inci sahi/ede -

Bundan sonra cemiyetin ikinci davama karşı sempatisi oldu-
başkaoı B. Dimitre Pandof söz ğunu istidlal ettim ... 

Muhabirin bir sualine cevab alarak yeni Türkiyenin koope- veren Necaşi, lngiltereye seya-
ratif, tarım ve kredisi hakkında batının gayesi Habeşistanı cihan 
izahat vermiştir. 

efkarı umumiyesi önünde mü· 
Her iki hatipte Türk-Bulgar dafaa etmek olduğunu ve Lon-

dostluğu için hararetli temen- drada ikametinin icabettiği ka-
nilerde bulunmuşlardır. dar uzun süreceğini söylemiş-

Cemiyet, nutuklardan sonra ti' r. 
aşağıdaki karar suretini kabul Mülakatın sonunda Necaşi 
etmiştir: Milletler cemiyetine karşı mut-

Türk ulusu ve onun cumhu- lak bir itimad beslemekte ol-
riyetiyle kültürel ve sosyal ve du~unu beyan etmiştir. 
ekonomik sabada müsalemet- Deyli Ekspres Muhabiri, Ne-

---- --:o -''=---l...Aıl..,.-.:,...... _ _,, .. -i.-ı t'Cıt \:U.K ·~ejk\:r UW!Q ei:dıekte 

olan hız Bulgar vatandaşlan olduğu fikrindedir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'.ZZ!ZLZ7/7/ LZif7..CZZ.Z2:"2laı:z:ım::mıı ,.Ayda 6 liraya• .. REMİNGTON RAND 
Mamuıattnın lzmlr 

acentası 

Remingtonun yazı 
makinalarını 

Cedvel - Cemi - Zarp 
makinalarını 

Madeni klasörler ve 
mobleleri 

Yazı makinalan şiridlerini 

ABAJOLİ !i:~d~~ha 
Bu mamuldt111 prospektüs 
katalo[{lamıı arayınız 

lzmir - Saman iskelesi 
Kardiçalı han 

H. 3 S.4 (572) 
VAl:l."TJ'Z77//7/ r,,,,r, 

rtJ:////..//LL'/_,Z/L,,C/Z/J///'~7'/LELLLL:.rZ,//.JU::L7.L//'.rJ 

Günde iki defa oğJe ve akşam her semt-
teki evlere yemek gönderilecektir · 

lzmlrln ;ok iyi tanıdıilı ve sevdiği 

Süleyman Lokantası 
Aile mutbağı açmıştır. Alsancak Güzelyalı dahil bütün 

lzmire günde iki defa yemek tevzi edilecektir. (Süleyman)ın 
yemeklerinin nefaseti hakkında söz söylemeğe lüzum yoktur. 
Öğle ve akşam üçer kap yemekte bir et, balık veya tavuk 
mevsimine göre değişen sebzeler veya pilav, makarna ve 
yine mevsime göre tatlı veya komposto verilecektir. Buna 
mukabil ayda ancak 16 lira alınacaktır. Fırsattan istifade 
ediniz. 

Müracaat yeri : Birinci Kordonda 
SÜLEYMAN LOKANTASI 

TELEFON No. 2711 
S.4 (571 h.3 

', - ... - ~~·. 

Ormanı bekliyen kız 
Somru görünürlerde yoktu. 
İncila paşa onun evden dışan 
çıktığım görmemişti. Hiz
metçiler de mutlaka evin içinde 
olması İcab ettiğini söylüyorlar
dı. Paşanın misafiı !eri arasında 
onu bir an önce tanımak ısti

yenler: 

-19- Yazan : A. Bilget 

Diyebilirim ki değil bu salonda hatta lzmfrde blle 
senin kadar eyi Vals oynıyan yoktur 

- Ayol sizler önümde ko
medya oynuyorsunuz. Neden 
samimi olmaktan kaçıyorsunuz. 
Dosdoğru konuşsanıza.. lki se
ne eve! Antalyada ikinci mü
lazim olan Hasan beyin o za
manki yaşı nazarı itibare alı

nırsa Kızılca ormana pek te 
milli kahraman Somru hanımı 
tanımak üzere gitmediği anla
şılır. Öyle değil mi Somıu? 

- Siz pek tuhafsıııız ku
mandan .. 

- Oyle ya,. Bör!e şeyler 
bir genç kızın önünde, hem de 
yüzüne karşı söy!enmez ama, 
neyse .. Sen hasta falan değil· 
sin ya, Somru? 

- Demir gibiyim kuman
danım. 

atoru .,,_ bir ı\l:aun:-

uda kısa 

- Eğer arzu edersen, gel
men şerefine biz de bu gece 
bir toplantı yapalım. Zabit ar· · 
kadaşlardan bazılarını da da
vet edelim. Yok istemezsen? 

- Siz bilirsiniz paşam. 

- Nafile sen asker olamaz-
sın Somru. . . Düşmana kar~ı 
durmak, tabanca kullanmak ve 
iyi vurmak askerlik için kafi 
değildir. Biz askerler kat'i ce· 
vab isteriz. Öyle değil mi? 
Hasan bey? 

Kafi cevab esastır, pa· 
ş:ııı;. 

Şu ha!de peki, kuman
dan bey. 

• • • 
Vakıt epice 2'.ecikti~ halde 

~-·----

- Bahçeyi anyalım. Her
halde bir yerde sıkışıb kalmış
tır, diyorlardı. lncilıi paşa da 
bu fikre iştirak ediyordu. Tam 
bu sırada salonun bahçeye 
ııçılan kapılarından bırinin ara
lanması gözleri üzerine çevirdi. 
Bu Kızılca Ormanın kızıydı. 
Arkasında koyu renkte bir rob 
vardı. Çehresi herzamankinden 
biraz daha pembe renkteydi. 
Ba, belki de kalabalık arasına 
çıkmasındandı Çok dikkatlı ve 
mağrur bir yürüyüşü vardı. 
İncila paşa karşılıyordu: 

- Nerdeydin Somru, divor
du paşa.. iki saattanberi göz
lerden kayboldum. 

- Bahçede dolaşıyordum. 
Aşcıbasının küçük çocuğuyle 

Fransız deniz kuvvetleri 

Muvazene, tecanüs ve 
kuvvet bakımından 

eşsiz bir model filodur 
Brest, 31 (A.A) - B. Pietri arn tayyare gemisinde tadilat 

dün yeni deniz mektebinin açıl- yapılması da deniz kuvvetleri-
ması merasimi münasebetiyle nin arttırılması için sarfolunan 
bir nutuk söylemiş ve bu nut- gayreti takviye edecektir. Tu-

lon ve Bizer son derece asri kunda Fransız filosunun inşa- birer üssübabri haline gelmiş-
atından bahsetmiştir. tir. Sahillerin müdafaasına ait 

B. Pietri demiştir ki: teşkilat yeni baştan tensik 
Milli donanmaya 130 cuzu-

edilmiştir. Karburanlann mev 
tama mal olmuş olan büyük cudu iki misline çıkarılmıştır. 
barbın ferdasında Cumuriyet on yer altında büyük petrol de-
iki sene zarfında yeniden ken- Nazır bundan sonra deniz 
di ihtiyaçlarına tekabül edecek poları vücuda getirilmiştir. Bu 
bir filo meydana getirmiştir. depolar ber türlü tehlükeden 
Yalnız zırhlı kuvvetlerinin ar- masun bir vaziyettadir. 
tırılması kalmış idi. Hacimltri- tayyarelerinin ehemmiyetinden 
nin yeküau 125,000 tona baliğ bahsetmiştir. Yeni Fransız tay-
olan dört kuvvetli zırhlı yeni yareleri ecnebi devletlerin en 
baştan tamir ve ıslah edilmiş asri tayyarclerinden hiçbir veç-
bulunan Lorraine'ler serisi ile hile geri kalmamaktadır. Vak-
birlikte keyfiyet bakımından tiyle Vaşingtonda kabul edil-
istisnai bir battı harp filosu miş olan ağır ipotek kaldırıl-
teşkil ederek bu suretle pek mıştır. Evelce bitkin bir bale 
yakında müteveffa B. Leygu- gelmiş olan Fransız filosunun 
esin metodik mesaisini ikmal d 1 dünyaya ancak vücu una açı· 
edecek ve Fransız filosunu b mış yaraları göstermekten aş-
muvazene, tecanüs ve kuvvet 

Yozan: Eczal'I Kemal Aktas 
································' 

Mayo 
Son senelerin gardı-robuna 

giren deniz kostümünden bahse
diyorum. Çamaşır ile kostüm 
arasında kalan bu rengarenk 
elbiseyi, denizin mavilikleri için
de, kumsalların kızgın güneşi 
altında, kah güneşten üzerin
de buğuları tüterken, kah şef
faf denizde akisler yaparken 
görmek için can atıyorum. 

Mayo memleketimizde pek eski 
değildir. Deniz hamamı diye 
tanıdığımız tahta, talaş bi
naların kiremitsiz damların
da sallanan peştemallar ma • 
yoların yanında abani sarık 
kaldılar. Mayolar kadın vücat· 
larında o kadar zarif, o kadar 
şık o kadar modem formalar 
aldılar ki, plajlardaki kadınlar 

·sanki balolarda dekolte kos· 
tümlerile geziyorlar, dansedi
yorlar sanırız. 

Plaj mevsimi gelıii erkekli 
kadınlı rengarek mayoların 
kumsal sahilleri doluvermesini 
bekliyorum. insanları kostüm· 

ka birşey yapamadığı zaman
bakımından şimdiye kadar eşi 
olmıyan bir model filo haline !ar geçmiştir. Vaşiagtonda vü· ı 
getirecektir. Hafif yirmi cüz'ü cuda getirilmiş ohm meratib 
tamın kızağa çekilmesi ve Be- silsilesi ortadan kalkmıştır. 

lerile, şapkalarile daima bir 
forma bir etiket ilemi için· 
de görmeğe alışık gözlerim, 
şimdi onları, çıplak bacakları, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Köy mektebleri 
Buldan köylerinden Yenicede 

sevinçli bir tören yapıldı 

Buldan, 31 (Özel) - Buldan 
ilçesinin Kadıköy, Bahadırlar, 
Ağabey köylerinde birer ders
haneli plana göre başlanan 

okullar bitirilmiş, açılma tören
leri yapılarak talebeler yeni 
okullarına yerleşmişlerdi. 

Bu defa da Yenice köyünde 
geçen sonbaharda başlanmış 

olan üç dershaneli "plana göre,, 
okul tamamen bitirilmiş, Cu
martesi öğleden sonra ilçebay 
ve ilçe işyarlan, civar köyler 
ileri gelenleri ve köy halkının 

oyunlar oynadık. Beni öyle se
viyor ki paşam .. 

- Seni misafirlerime tanıta
yım. Somrunun adını hep işit

miş olacaksınız. Onun böyle 
ince, nahif, zaif oluşuna baka
rak bir hüküm vermenize razı 
olmam doğrusu .. Somru, yaşına 
bakmıyarak oldukça büyük iş
ler gördli. 

Kızılca orman'ın kızı hepsi
nin de ellerini ayrı ayrı sıkı
yordu. içlerinde biricik tanıdığı 
mülazim Hasan olduğu için 
onun yanında biraz fazlaca 
kalmıştı. Ormandan kurtularak 
salona iltica eden Somru, Ha
san beyle görüşürken salonu 
yadırgayışı lncila paşanın gö
zünden kaçmamıştı. Ne de olsa 
salon bayatından uzun müddet 
uzak kalınışb. 

Incila paşa, samimi bir hava 
içinde coşan salonu içinde dö
nen çiftleri seyrederken Som
ruya takılıyor ve: 

- Bir glin gelecek Somrn, 
sen de onlar gibi dansedceksin. 

- -
f 

iştirakiyle coşkun ve parlak 
bir törenle okulun açılması ya
pılmıştır. Tören istiklal marşı 
ve mliteakiben ilçebayın veciz 
bir hitabesiyle başlamış, kültür 
işyarı lsmail Hakkı Bursalıoğlu 
tarafından köycülük ve köy 
öğretmeni mevzuu üzerinde 
alakalı bir sllylev verilmiş, ha
miyetli Yenice halkına candan 
teşekkür olunmuştur. 

Yenice okulu talebelerinin 
mini mini söylev ve manzume
leri, marşları, bando heyetinin 

Şimdi belki de bu eğlenme 

şekli seni sıkıyor, diyordu. 
Çok sevdiği lncila paşanın 

sözleri küçük Somru'yu olduk
ça sarsmıştı. O lncila paşanın 
kendisini hakikaten bir orman 
kızı olarak telakki ettiğini an
lamakla 'büyükçe bir sır keşfet
miş gibi memnundu. lncila pa
şaya söyledi: 

- Paşam dans etmek çok • 
mu zor? 

Onlar konnşurlarken mülazim 
Hasan kendilerini dinliyordu. 
O Somrunun bu sualiyle bir 
şeyler söylemek istediğini kav
rıyarak cevap verdi: 

- Şüphesiz zor Somru ha
nım. Hele şimdi vals yapıyor
lar. 

Somru çıngıraklı bir kah
kaha savurarak paşaya bitap 
etti: 

- Eğer paşa, kızıyla danset· 
meyi kabul ederlerse ben bir 
defa tecrübe etmek etmek iste· 
yecektim. 

lncila paşa sırf Somruyu kır
mamak için buna rarı olmuştu. 
Şimdi onlar da danseden çift-

açık sırtları ve göğüslerile bir 
az da oldukları gibi görmek 
için plajların neşesini bekliyor 
bekleyen derviş muradına er· 
miş derler ... ---Sokaklar 
yeniden tanzim edllecc 

lzmir liman işleri umum mü
dürlüğü tarafından birinci Kor· 
donun Bandırma parke taşiy!e 
Jo'i"' .... ...,.g dWeiye!ıı"uc ve yillr.se! ... 

tilmeıine devam edilmektedir. 
Yakında döşeme ameliyesi sora 
erecektir. Uzun :ı:amandanberi 

çökmüş bir halde bulunan b'.
rinci kordon yükseltilince ikinc · 
sokaklar çukur bir halde ka -
mışlardır. Şiddetli bir yağmurd~ 
bu caddeler tamamen su a! · 
tında kalacaktır. Belediye bu 
mühim iş üzerinde tetkikat uap· 
mış ve bu yaz mevsiminde bü· 
tün ara sokaklarla ikinci Kor· 
donun birinci Kordona göre 
yükseltilmesini ve bunun için 
de bütün inşaat ve kaldırım 
amelesinin bu işte çalıştırılması 
tekarrür etmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
terennümleri köy halkı ve da· 
vetliler üzerinde iyi tesir yap· 
mıştır. Töreni bir köy şöleni 
takib etmiş, davetliler saat 19 
da halkın alkışları, bandonun 
cazib terennümleri arasında 
köyden aynlnıışlardır. 

ler arasına kanşmışlardıı. Ön
celeri Somruyu büyük bir dik
katle idare eden paşa onun 
dansa pekte yabancı olmadığını 
görlince biraz daha serbest 
dansetmeğe başladı. Öyle bir 
dakika gelmişti ki, blitlin çift
ler dansı bırakarak bu altmış
lık adamla Somrunun dansediş
lerini seyrediyorlardı. 

Bundan en ziyade hayrette 
kalan lncila paşa, derin bir 
teslimiyetle vücudunu ihtiyar 
kolları arasına brakan Somru· 
ya söyliyordu: 

- Beni fena halde mahcub 
ettin Somru .. Cevabın o kadar 
veı;:iz ve ruhlu oldu ki artık 
·bir kelime bile ilavesini lüzum
suz buluyorum. Diyebilirim ki 
değil bu salonda, hatta lzmirde 
bile senin kadar iyi vals oynı
yon az bulunur. Ne 'kadar 
fena ki Somru, bu kadar iyi 
dansetmesini bilen ince kız 
vücudu benim gibi ihtiyar, ya· 
şını başını almış bir bunağın 

kolları arasında sönüp kalıyor . 
- Df'Vam rdrcelr -



Kudüste y~~~~~.~ ... ~~~~~!.~.~ .... P.~tladı 
y ahucİiİ~;~ .... ;·id tarlalar ateşe veriliyor, erzak 

taşıyan otomobiller hendeklere atılıyor 
londra 1 (Ö.R) - Kudüs· ~ 1 ~-

ten Reut~r Ajansına bildirildi· 
ğine göre Arapları lngiliz bo
yunduruğuna karşı isy~na da
vet eden bir takım rısaleler 
Kudü'ite keşfedilmiştir. Bu?l~r 
da Filistin komünist komitesını.n 
imzası vardır. Risalder ln?ı
Jizce olarak basılmıştır. lbranıce 
nasılmış diğer risalelerde ln
gilizlere karşı ge~m~k \ize;e 
Arap ve Musevilerı bırleşmege 
davet etmektedır. Kudüs varoş
larmdnn birinde bugün bir Af· 
man yahudisi öldürülmU tür. 

BOMBALAR ATILDI 
Kudüs, 1 ( Ö.R ) - Vaziyet 

vahametini muhafaza ediyor. 
yeniden birçok hadiseler ce· 

tt. • · haber veriliyor. reyan e ıgı _ 
Bu ün üç bomba atıl~ı. Nu-

g 'k' .. 1 .. bır yaralı mayişcilerden ı ı o u 
vardır. Filistinin birçok v~rle
rinde askere ve polislere sıla~
Jar ve bombalarla taarruz edıl· 

. t' Tulkaramda mukabele 
mış ır. . 

1 
• 

mecburiyetindn kalan po!ı~ e~ın 
ateşile bir arab öldürül~iışt~r. 
Nablus telefon tellen kesıl-
miştir. . . 

Filistin ve Maverayı Şerıa-
nın ArablarJa meskün olan 
yerlerinde mühim miktar~a 
silah ve mühimmat eJe geçı-
rilmiştir. 

Arablar birçok Yahudi tar· 
h ·b t · 1 - malı-lalarmı ta rı c W•O? çı' . 

sulleri yakmışlardır. Yahudı· 
Ierin mubaceretine nihayet ve·. 

• ti' daha fecı rilmezse vaııye n 
olacağını bildiren beyanname· 

Ier atılmıştır. ETLERİ 
INGILIZ KUVV 

Kudüs, 1 (Ô.R} - Filistinde 
asayişi korumaya memur olan 
lnğiliz kuvvetleri 7000 nefe~le 
18 tanktan 40 zırhla otomobı~
den ve 2729 kişilik bir ~olis 
kuvvetinden ibarettir. Polisler 

d 1540 yerli Arapla 
arasın a T 
461 Yahudi ve 728 logı ıı po· 

1
• • Bu kuvvet mütehassıs 
ısı var. 
şeflerin emri altınldaKdEı~TILER 

AGAÇLAR 
Kudüs, 1 (A.A) - ~ral plar 

Y h d. mıntakasmda bın erce 
a u 1 h rt 

ağacı devirmişler ve ma su a ı 
tahrip etmişlerdir. Arap beJ.e
diye reisleri tahkikat komıs: 
yonu gelinceye kadar gr~vı 
terketmekten imtina ~ylemış
Jerdir. Araplar Yahudı muha-

ceretioe nihayet verilmesi hu
susunda ısrar etmektedirler. 

ARAPLARIN DILEGI 
Kudüs, 31 (A.A)- Nablus

daki araplann grev komitesi 
bir beyanname neşretmiştir. 

Bu beyannamede şiddete mü
racaat suretiyle yapılan bütün 
hareketler protesto edilmekte 
ve muhtemel tecavüzlerden 
doğacak mesuliyetlerin Iogiliz 
polisleri ile lngiliz askerlerine 

ltalyan 
bakanlar meclisi 

Roma, 1 (Ö.R) - Bakanlar 
B. Mussulininin başkanbğında 
toplanarak Habeş impratorluğu 
ile Eritre ve Somaliyi ihtiva 
eden şarki ltalyan Afrikasının 
teşkilat ve idaresi hakkındaki 
kanun layihasını imza etmiş
lerdir. Bu kanun 1 hazirandan 
itibaren tatbik mevkiine gir
mektedir. 

Siyasi sükun 
Paris, 1 ( Ô.R ) - Bütün 

memleketlerde ve bilhassa 
Anglo - Sakaon memleketlerin
de sıkı sıkıya tutulan Pantekot 
yortuları dolayısile, siyasi tak
vimi son derece yüklü olan bu 
ayın ilk günleri derin bir sü
kunet içinde başlamıştır. Ro
mada Nazırlar Meclisinin yeni 
toplantısı ile Bürükselde yeni 
kabineyi teşkil için Kral Hl 
Leopold tarafından sarfcdilen 
mesaiden başka bir faaliyet 
kaydedilmemektedir. 

.. 

Göşlekin yüzünde bir te

bessüm dolaştı : 
_ Varol Cebe diyebildi. ı 

Yüzü iyi seçilmiyordu. Fakat 
şeffaf ten vardı. 

Göşlek yine Cebeye seslendi: 

- Cebe, bu yaşıma gelin-Yine dalar gibi olduysa da bu 
hali çok sürmedi. 

Kesik kesik sözüne devam 

etti : 
- Sadık at u~ağım Ağaçe 

nerede? yoksa 61iiler arasın-

da mı? 
Şirin, ince bir ses cevab 

verdi : 
-Hayır cıvanım buradayım ... 
Bu sözleri söyliyen asker 

Goşleğe yaklaıtı. Göşlekin elini 
öptil. Bapada bir küllah vardı. 

ceye kadar beni yenen bir si· 
Jibşora rastlamamıştım. Niha
yet cirid oyununda birine ye· 
nildim. Beni yenen bu silahşo
run adı Temir meliktir. Eğer 
onunla çnrpışırsan tetik bulun ... 

Cebe: 

- Ben onun ne yaman bir 
silahşor, ne gözü pek bir kah
raman olduğunu bilirim. 

Göşlek: 

- Ağaçe neredesin? Gözle· 

l(udüstcki son hadiselere aid iki intiba 
1 raci olacağı beyan edilmektedir. ı 

Bu beyanname umumiyetle 
araplarm yahudi muhaceretini 
kontrol hususunda itidal gös-
termeğe ve uzlaşmaya yol aç
mağa karar vermiş olduklarını 
gösterir mahiyette addedilmek
tedir. 

lngiliz ali komiseri dün ak
şam arap belediye reislerinden 
mürekkep bir heyeti kabul et
miş ve bu heyet erkanına 
memlekette emniyet tamamiyle 

Fenlandiya 
Müşkilat çıkarmış 

Moskova, 1 ( Ö.R ) - Tass 
ajansı "Pravda" nın şu habe-
rini veriyer ı 

Fenlandiyada şahitliğe çağı· 
rılan bir Sovvet vatandaşı 
mahkemede ifadesini verdik-
ten sonra geri dönmek üzere 
pasaport vizesinin yapılmasında 
kendisine müşkilat çıkarılmış· 
tar. Bu Sovyet vatandaşının 
iadesini temin için Sovyet hü· 
kumeti F enlandiya hükumetine 
müracaat etmiştir. 

Belçika da 
Brüksel, l ·(Ö.R) - Sosya· 

Jist lideri Vandervele şu beya
natta bulunmuştur: "Sosyalist 
iştiraki olmaksızın hiç bir hü
kümet teşkil edilemez. Faşist 
ceryan'anna yo\u kapamak ve 

rim kararıyor. Seni seçemiyo· 
rum. 

- Yanınızdayım beyim. Ürk
meyiniz yanınızdan hiç ayrıl
mam. 

Göşlek bu cevapla büsbütün 
dinç!eşti. Hatta biraz doğruldu. 
Onu görenler yeniden hayat 
bulduğuna hükmedebilirlerdi. 
Cebenin ellerine sarıldı: 

- Dinle alicenab adam .. Ru
hum zerre zerre bedenimi bı
rakarak ayrılıyor. Emret ki d'l· 
vullar çalsın.. Borular ötsün .. 
Herkes anlasın ki bunca sene
dir dünyaları titretmiş olan 
Göşlek ölüyor. 

Cebe başıyla bir işa:-et ver
di. Borular öttüler. Sancaklar 
ve bayraklar selama durdular. 
Göşlek birdenbire sıçradı. Bir 
eliyle sancağı bağn üstüne bas· 
tırdı. Diğer eliyle de Ağaçenin 
yüzünü okşadı. Ona tutunmak, 
onun kolları arasında ölmek 
isteyen bir hali vardı. 
Ağaçe sessiz yaşlar döküyor· 

au. O da Göşleğe sokulmuştu. 

tesis edilmedikçe nıüıakeratta 

bnlunmağa imkan olmadığını 
söylemiştir. 

Son yirmi dört saat zarfında 
yiyecek nakleden kamyonlara 
birçok taarruzlar vukubulmuş
tur. Bilhassa Aka' da vukubu-
bu taarruzlar neticesinde Arab
Jar adeta bir çete muharebesi 
yapmağa kalkmış oldukların· 
dan bunlardan 19 kişi tevkif 
edilmiştir. 

Fransada 
ameleler grevi 

Paris 1 (Ö.R) - Patronlar 
sendikaların haklarım, amele 
delegasyonlarını ve müşterek 
mukavele imzasını kabul etmiş
lerdir. Kat'i anlaşma için mü
zakere saat 17 de başlıyacak· 
tar. Lincoln fabrikaları da ha· 
disesiz tahliye edilmiştir. Yarın 
sabahtan itibaren maden sana· 
yii fabrikalarmda yeniden işe 
başlanacağı teeyyüd ediyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bir ekonomik kalkınma siya-
seti takip ederek çalışan sı· 
nıfların hayat seviyesini yük-
seltmek lazımdır. Baıı sannyiin 
millileştirilmesi elzemdir. Hıris· 
tiyan demokratlarda harp sa
nayiinin millileştirilmesi lehinde 
bulunmuşlardır. Sosyalistlerin 
hattı hareketi faşizme karşı 
azım ve kararlt bir vaziyet 
olacaktır.,, 

Bu sırada kendinden o kadar 
geçmi~ti ki herşeyi unutmuş 
görünüyordu. 

Başından külahı düşünce gür 
siyah saçlan omuzlarından dö· 
küldü. 

Oradakiler şaşkınlıkla ona 
baktılar. Ağaçe çok genç, çok 
taze çok güzel bir kızdı. Göz 
yaşlarıyla bir kat daha parla-
van gözleriııde büyüleyici bir 
güzellik taşıyordu. Her iç çeki· 
şinde bir başka güz.ellik vardı. 
Cebe ve arkadaşları bu sahneye 
yainız seyirci kalmakla iktifa 
ettiler. Kimse kızı oradan kal
dırmağa teşebbüs etmedi. 
Ağaçe kimdi? Bu ihtiyar 

Göşleğin yanında niçin harbe
diyordu. Onun sevgilisi mi, 
cariyelerinden biri mi, yoksa 
sergüzeştten zevk alan bir 
amazon muydu? 

Göşlek gözlerini ona dikerek 
yavaş yavaş söndü. Ağaçe hali 
efendisinin yanından ayrılmı- 1 

yordu. 
Yenilen kumandanın yerine 

götürülecek vasiyetleri vardı. 
llkönce başı kesilerek T emo-

s 
Parlamen o bakanlığına 
henüz resmi namzed yok 
Blum, hükumet arkadaşlarını seçti. 

Fakat ifşa etmiyor 
Paris, 1 (Ö.R)-Sarraut ka· poru bakkmda meclis bir karar 

binesile Blum hükumeti arnsin- verecektir. Perşembe günii 
da idare fasılası devresi bitmek yeni meclis toplanarak reisini 
üzeredir. "Journe'e lndustrille,, ve riyaset divanı ile komis-
bundan memnun olarak di- yonlarmı seçecektir. Ridikal 
yor ki: partisi reisliğe B. Herriot'u 

"26 N:sart ve 3 Mayıs intiha- namzed göstermiştir. 
batını takip eden hükumet fa- Yeni meclis riyaset divam 
sılası devrinin artık nihayet teşekkül eder etmez Sarraut 
bulması vaktı gelmiştir. Sar- cumhur ba~kanınn kabinesinin 
raut'nun zımni istifasiyle Blu- istifasım verecek ve Lebrun 
mun hükumet projesi ara- yeni kabinenin teşkiline Blu-
smda çok vakıt geçmiş· mu memur edecektir. Blum 
tir. Bu kanun harici devre kabinesinin parlamento önüne 
nihayet verilmelidir.Her hususta ne giin çıkabileceği henüz ma~ 
tatil halinde bir millet hissi ha- lfım d~ğildir. 
sıl olmuştur. Blum ve sarraut Par is, 1 < A.A) - Sosyalist 
i!e meşgul bulunurken, !'···- '- partisinin dün sabah aktetm:ş 
tin asıl meselelerini :hm<. .- olduğu celsenin büyük bir kısmı 

1 yor gibiyiz. Halbulci bunlar şimali Afrika murahhaslarının 
biz.i en yüksek derecede ala- dinlenmesine hasredilmiştir. 
kadar etmektedirler. işleri "çı- Loubet Tunus federasyonu 
kardıktnn,. başka şekilde hü- namına bir metalib listesi tevdi 
kiimet sürmek üzere halciki bir etmişti. Bu liste bilhassa umu-
kabinenin teşekkülü elzemdir.,, mi af ilanı ve yerlilerle Fran-

Paris, 1 (Ö.R) - 0 0euvrell sızların mÜSRVİ tutulmas• mad-
gazetesi mebusan meclisi başına delerini ihbva etmektedH-. 
kimin geçeceğini soruyor. Oran meb'usu B. Dubois 

Bouisson'un başkanlığı bir Fas federasyonu namına sÖJ 
haziranda sona ermiştir. Fakat alarak son günlerde Fasa tayin 
yeni mecliste de tekrar baş- edilmiş olan B. Peyroutun'u11 

kanhğa geçirilecek midir? Mu- hemen geri alınmasını istemiş· 
hakkaktır ki, Gizli olarak rey tir. 
verilse bile, başkanlığa geçe- Cezairi11 sosyalist meb'usla· 
cek zat ancak haJk cephesinin rmdan B. Reis ayni mütalea· 
namzedı olacaktır. Ancak şım- dadır. 
diye kadar, ne Radikal pa:ti
sinin namzedi olan Herriot'nun 

~~ .. ~t;_~!lı! b_aJ~!l.!!.~t?.'!İ§SO.nJl_D 
men namzedliklerini koymuş 
olmamaları dikkate şayandır. 

Paris, 1 (Ö.R)- Eski meb'
uslar meclisinin müddeti 31 
mayıs gece yarısı bitmiş ve bu 
sabahtan itibaren yeni meclisin 
faaliyet devresi resmen başla
mişbr. Bu pazartesi Pantekot 
bayramı olmak itiba:ilc tatil 
günü sayılmakla beraber, ana 
kanunun hükümlerine uyarak 
yeni meb'uslar bugün Bourbon 
sarayında toplanmışlar ve en 
yaşlılarmın başkan ığı altında, 
seçim dosyelerinin tasdikine 
memur büroları teşkil etmişler
dir Meclisin faaliyete başlıya
biimesi için yarısından bir fazla 
mebusun seçiminin tasdik edil
miş bulunması şarttır. Bu tasdik 
yarın yapılmış olacaktır. Zira 
en çok meb'usların intihabına 

karşı hi~hir itiraz yoktur. 
Geri kalacak itirazlı dosyalar 
oluasa, tasdik bürosunun ra-

çine gönderilecekti. Sonra as
kerleri Cebenin ordusuna ka
talacrktı. Bu kız da onlar ara
sına katılacaktı. Bu kız da on
lar arasın da bulunuyordu. 

Canbey ona yaklaştı: 
- Ağaçe ağladığın yeter. 

Haydi kalk arbk... Göz yaşla
noı dn sil bakalım. 
Ağaçe bu sözleri söyleyen 

adama dikkatle baktı. 
- Siz ülkeler fetheden bir 

orduya mensubsunuz. Fakat 

kalplere buyrulmıyacağını bil
mez misiniz? Ben ağlıyorsam 

bundan size ne? Bırakınız be
ni .. Matemimle yalnız bırakınız .. 

Canbey - Biz senin tees
surune karışmak istemeyiz. 
Derdinin büyük oldugunu ha
linden anladık . . . Amma sen 
gençsin . . . Savaşlara girmiş 
bir kahramansın da . . . Böyle 
bir hadiseden fazla teessür-
le sinirleri yıraptmaktan fayda 
çtkmıyacağını hatırlatmak is
tiyoruz. 

- Bilmedi -

Zonguldakta 
1 

b ~ • 
Zonguldak 1 ( A. A ) - Bu

gün parti kurağında kalabalık 
b!r partiJi huzurunda üç ay 
içinde partimize yeniden giren 
139 üyenin giriş töreni heye
canlı ve samimi bir hava içinde 
yapılmış ve eski ve yeni par
tilerin parti prensiplerine ve 
Atatürk ülkesine sarsılmaz bağ· 
Jılıkları tekrarlanmıştır. 

lngiliz - Italyan 
görüşmeleri 

Londr;(, 31 (A.A)- iyi ma· 
Jümcıt almakta olan mahafil B. 
Grandinin B. Edene yapmıt 
olduğu ziyaretin lngilizlerle 
ltalyanlar arasında yakında ya
pılacak müzakerelerin ilk mcr· 
halesini teşkil etmekte oldu
ğunu beyan etmektedir. Her 
iki tarafta 15 hazirandan evvel 
lngiliılerle ltalyanların daha 
iyi bir surette anlaşmalarına 
acil bir zauret olduğunu kabul 
ve teslim etmektedir . 

Sunday Dispatch diyor ki: 
B. Baldvin ile B. Eden Mil· 

!etler cemiyetine müzaheret 
siyasetini terketmeksizin ltal· 
yayı cemiyet dahilinde tutmak 
teşebbüsünde bulunmuılardar. 
Hariciye nezareti mütebaısıı
lariyle yapılacak istişarelere 
Pantkot tatilleri biter bitmez 
başlanılacaktır. 

••••• il .... 

Bisiklet yarışı 
Pazar günü bisiklet heyeti

nin tertib etmekte olduğu tef• 
vik yarışlarından birisi daha 
yapılmıştır. 

Bu yarış Cumhuriyet me1-
dam ile su sporları kulübü ara
s· nd a ve birinci kordon üı;e
rinde yapıhnıştır. iştirak eden 
yedi ~üsabık bu mesafeyi 15 
defa devir etmişlerdir. 

Neticede lzmirspordan Yu
suf ve Süleyman birinci ve 
ikinci, Göztepeden Cihat üçün
cü gelmişlerdir. 

K. S. K. tan Riri dokuzun· 
cu turda yanşı terketmiıtir. 



5atılle s TENi A51R 2 Hazıran 193& 

• r 
• •• .., 

B z am 1 rı a ragmen 

6, 7 ve 9 haziranda lstan
bulda Viyana ikincisı Fürst 
Vien, Ankara ve lstanbul muh~ 
telit takımlarile üç karşılaşma 

yapacak olan lzmir muhteliti 
üçüncü ve son hazırlık maçını 

Pazar günü Balıkesir muhtelit 
takımile yaph. 

Sahada oldukça kalabalık 
vardı. Bu meyanda localarda 

birçok güzide zevat ve parti 
başkanımız Avni Doğan da 

görünüyordu. Maçı Balıkesir 
kafilesi ile gelen bir hakem 

idare etti. Ve lzmir muhteliti 
ekseriya mütevazin denecek 

bir oyunda tam dokuz gol 

yaparak ve hiç gol yemiyerek 
galib geldi. 

/>azar giillkii maçı tnlıülllnden ve localardan seyreden/eniz iki enstantcnesi 

Muhtelit takım sahaya şöyle 
çıkmıştı: 

Cahid, Fethi, Cemil, Adil, 
Hakkı, Adnan, lbrahim, Said, 
Vahab, Fuad, Basri. 

ikinci devrede sağ açıkta 

Basri onun yerine de lsmail 
denendiler. Cemilin · yerinde de 
Ziya oynadı. 

Oyunun daha üçüncü daki
kası olmuştu ki lzmir iki gol 
atmış bulunuyordu. Bundan 
sonra üçüncü, dördüncü, beşin
ci ve altıncı golleri de yapa
rak birinci devreyi O - 6 galib 
bitirdi. Altı gole rağmen Balı
kesir çocukları ezilmediler ve 
canh oynamakta devam ettiler. 
ikinci devrede İzmir muhte)iti 

biraz gevşedi. Buna rağmen 

Maçtan bir 

hepsi de Saidin ayağından 
olmak üzere üç gol yaptı. 

Balıkesir takımı şüphesiz ki 
Manisadan kuvetJi idi. Büyük 
farkla yenilmelerine sebep-

enstantane 

lzmir onbirinin 
munda olmasıdır. 

teJiti lstanbulda 

tam for
lzmir muh

karşılaşa-

cagı yaman rakiplerine karşı 

ancak böyle ciddi çalı· 

Balıkesir ve iz mir muhtelitleı i bir ara drı 

şırsa çıkabileceğini anlamış ve aralarında Alsancak stadyu-
güvenilecek bir takım halini munda yapacaklar ve 4 haziran 
almıştır. Yoksa Balıkesir muh- perşembe günü deniz yoluyla 
teliti Anadolunun hahrı sayılır lstanbula hareket edeceklerdir. 
takımlarındandır. Not -- Maçtan sonra Balı-

Bu maçtan sonra futbol hey· kesir takımı kaptanı bir mu-
eti Istanbula gidecek oyuncu- harririmize şunları söylemiştir : 
Jarı kat'i olarak şu şekilde - " lzmir muhteliti, şimdiye 
tesbit etmiştir: kadar karşılaştığımız ve oyun-

Altaydan: Cemil, Ali, Vahap, larını seyrettiğimiz muhtelitler-
Basri, Hakkı. den daha kuvvetlidir. Biz bun-

lzmirRpordan: Fethi, Adnan, dan evvel de lzmir muhteli-
Nurullah tiyle oynamıştık. Takımın hücum 

Altınordudan: Cemil, Adil, hattında üç orta şayanı hayret 

Sait derecede anlaşı •orlar. Haf bek-
K. S. K. tan: Cahit, lbrahim te Adil ve Hakkı çok iyidir-
Göztepeden: Hakkı, Fuat ler. Takımın kalesi ve bek 
Bucadan: lsmail battı biraz zaiftir. lzmir muh-
Muhtelit takım oyuncuları teliti lstanbulun karşısında iyi 

bugün son ekzersizlerini kendi bir derece alabilir.,, 
........................................................................................................................................................................................................................................................................... l 

•• 
Odemişte • k kurşun 

•• 
<>J~a.u.ı~, Tı1. ""' 

halkı tören 
Day ııJıı v~ Tc; ~k.Oy 

e hazır bulun ular 
Abide önünde tören yapılırken üç tayyarelik 

bir filo uçuşlar yapıyo du 
Ödemiş, 1 (Yeni Asır) 

Hacı llyas tepesinde binlerce 
Ödemişlinin huzurunda yapılan 
llkkurşun ihtifali büyük göste
rilere vesile oldu. Törene T e
peköy, Bayındır ve Tireden de 
bir çok halk kalabalıkları işti
rak etmiştir. Iıkkurşun abide
sinin yüseldi~i tepe epeyce 
kalabalık.. Öğleye doğru üç 
ı ~ •' t. "' ir filonun üze rimiz· 

i lk klll Ştlll iibıdest oıuiıırır 

l . ı ~ t:çeren: hatkı selamlaması karşı durmanın delilik olduğu-
günün heyecanını bir kat daha nu ileri sürdüler. 
arttırmıştır. Törene bandonun 

Memleket çocuklarının bu 
çaldığı istiklal marşıyle baş-
ı güzel yurdu müdafaa için yap-
anmış; söylevler verilmiş ve 

Ö tıklan her hareket manilerle 
abideye demiş, Tire, Tepe• 
köy ve Bayındırlılar adma çe- karşılaşıyordu. Bizi tehdit eden-
lenkler bırakılmıştır. ihtiyat ler, düşmanın Ödemişi işgali 
zabiti Şükrü Konuk çok alkış· halinde karşı gelenleri idam 
lanan hitabasinde şunları söy- edeceğini de söylüyorlardı. 29 
)emiştir: Mayıs 1335 akşamı Hamit ince 

Sayın dinleyicilerim, ile fırka kumandanlarmdan Be-
Şimdi kutluladığımız bu mü- kir Sa~i ve yaveri Yüzbaşı 

barek günün tarihini söylemek Rasim Ödemiş geldiler. 
ödevi bana verildi. 15 mayıs Sayın dinleyicilerim. 
1919 lzmirin işgalinin kaJple- Bugün bayramını yaptığımız 
rimizde bıraktığı sızıyı her za- MilJi ilk kurşunun Ödemişte 
man hatırlarız. Esaretin ne de- atılmasında ve Ödemiş namının 

nu .. 

Türk tarıhinin kahramanlık sa
hifelerine harışmasına amil olan 
Hamid ince ve arkadaşı yüzbaşı 
Rasihtir. Bence her Ödemişli
nin bu ad la rı saygı ile anması 
lazımdır. 29-30 Mayıs 1335 
akşamı mevcut ihtiyat zabit
leri kaymakamlık dairesinde 
toplandılar. Artık teşkilatın ya
pılması için vakıt kalmamıştı. 
Düşmanın, sanki düğün evine 
gelir gibi tren!e Ödemişe gel
mesine İntizar ediliyordu. 

Binaenaleyh içeride teşkilat 
yap?.bilmek için ufaclk bir ma· 
nia hattının atı l ması lazımdı, 
bu vazife 14 ihtiyat zabiti ile 
bir miktar jandarmaya veril-
mişti, bir nefer gibi çalışarak 
verilen vazifeleri yapmağı namus 
sözü bilen bu arkadaşlar bir 
saat sonra jandarma tabur ka
rargahında toplanmak karariyle 
elbise ve teçhizat!armı almak 
üzere ayrıldılar. 

ihtiyat zabitleri bir saat son
ra jandarma tabur kumandan· 
Jığında toplandılar. Silah ve 
cephane için kışlaya gidilmek 
lazımdı. Fakat muhafız asker
lerin silah ile mukabelesine 
meydan vermemek üzere as
kerlik daire reisi davet edile
rek vaziyet izah edildi : 

- Ben askerlere emir veririm, 
yalnız siz kışlaya hücum ederek 
depoları kırın ve cephaneleri 
almak vaziyetinde olunuz, de
mişti. Netekim de öyle yapıldı. 
Birkaç gün evvd gelen logiJiz 
zabitleri depodaki mevcud si
lah!arı makanizmalarını sandık
lar içine koymuşlar ve lzmire 
gönderilmesini biJdirmişlerdi. 

Makaoizmalar alınıp silahlara 

takıldı ve lüzumu kadar silah 
ve cebhane tabur dairesine 
kadar getirildi. Bu sırada bazı 
arkadaşlar tabur kumandanının 
dikte ettirdiği yiğit ordu be
yannamesini bir kaç nüsha yap
mar. ou o~yannameıer ııre ve 
Bayındır düşman kumandan· 
Jarıoa gönderildi. Bunda halkın 

işgale karşı ayaklandığı ve 
gelecek kuvvetlere şiddetle ve 
ateşle mukabele edeceğini bil· 
diriyordu. Ilkkurşun cephesinin 
kumandanhğı bana teklif edil-

miş ise de daha kıdemli ve 
ateş hattında yuğurulmuş ar-

kadaşımız Ali Orhana bu öde
vm verilmesinin daha muva-

fık olacağını teklif edince 
Ali Orhan ilk kurşun cephe 
kumandanı olmuştur .. 

Şafaktan evvel on ihtiyat 
zabiti on jandarma ile birlikte 

cepheye yaya olarak hareket 
edildi. 

30 mayıs 1335 tarihinde gün 
doğarken buraya gelindi. İlk 

iş olarak istasyon telgraf hat· 
ları kesildi. Kahratta oturan 

zamauın en ünlü zeybeklerin
den olan Gökçen Hüseyin efe 

bir mektub ile vatan münafa· 
asına çağırıldı. Daveti kabul 
ettiğini mektubla bildiren efe 

kendisinden beklenen şekilde 
düşmanın karşısında vazifesini 
yapmıştır. 

Tren hattının bozulması la
zımdı. Elde tahrip malzemesi 

bulunmadığı için mevcut bom· 
baharla yapılan tahrip işi bir 
fayda vermedi. 
.. Bu sırada silahını kapan 
Odemiş çocukları küçük kafile
ler halinde cepheye akın et-

meğe başladılar. Hattın tah
ribi için istimal edilen bom· 
balar sesinden şüphelenen 
Derebaşı istasyon memuru ma
kascısı yola kontrol için gön
derilmişti. Cephe kumandanı 
Ali Orhan trenle gelecek Yu
nan askerlerinin birçok silah
sız ve masum halkın ölümüne 
sebeb olmamak üzere trenle 
gelmemesi için düşman kuman
danına bildirilmesini makascıya 
söyJedi. Gelecek kuvvetlere 

Hamit Şevket ince 
•• 

Odemiş Halkevine bir te-
şekkür telgrafı gönderdi 

Ödemiştea 

Ödemişlilerin, llk kurşun me
rasiminde bulunması için yap
tıkları davete Hamit Şevket 
İnce telgrafla şu cevabı ver
miştir : 

Halkevi başkanlığı 
Ödemiş 

Yür~ğimde en kudsi duy
guyu Ödemişte düşmana karşı 
atılan ilk kurşun sesi yarat· 
mıştır. O ne kurşundur ki 
hatırası evlattan ahfada geçen 
müebbet bir menkibe halinde 
yaşamakta ve her sene o aziz 
kurşunun ebedi anıtı önünde 
anılmaktadır. Ödemişlilerce o 
kurşunun sesi ve o kurşunun 
remzi pek büyüktür. Çünkü o 
kurşun Ödemiş gençliğinin ru
hundan doğmuş vatanperver 
~ir infilaktır ki o infılakın ateşi 
Ödemiş gençliğini her zaman 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ateşle mukabele edileceğini 
ilave etti. 

Burada T epeköy halkının 
vatan müdafaasında gösterdiği 
alakayı hürmetle anmaya mec· 
burum. takriben 50 kadar genç 
ve ihtiyar ellerine geçirebil
dikJeri av tüfenklerile bizi tak
viye ~ttiler. ,, 

Hatip bundan sonra yiğit 
halkın düşman karşısında yap-
tığı çetin mücadeleyi ve ilk 
kurşun atışmasını anlatarak 
sözlerine nihayet vermiştir. 

bir gorwıiiş 

ayakta tutacak ve her dakika 
Cumuriyetirnizin bekçilerini ya• 
nında bulunduracaktır. 

Bir haziranda kuracağınız o 
hamiyet ve şecaat meşherinde 
sizler gençliğimize nutuklar irat 
eder ve o günün heyecanmı 
.l aşatırken çok isterdim ki ara
nızda ben de bulunayım ve şu 
naciz satırlara tevdi ettiğim 

duygularımı dudaklarımla can
landırmış bulunayım bu maa· 
lesef mümkün olamadı, fakat 

aziz hemşehriJerim itimat edi
niz ki on yedi yıl evvelki ate-

şin heyecanlarımla kalben ya
nınızda ve sizi en coşkun 

hissiyatla alkışlamaktayım. Şu 
anda nazarı hayalim anıdınızın 
dibinde diz çökerek Tire ve 

Bayıodır ufuklarındaki düş· 
mania çarpışan asil Ödemiş 
gençliğini seyrediyor ve işte 

onun için ey yiğit ordunun 
münevver ve muazzez ço«uk· 
ları sizleri bir kardeş bir ağa· 
bey ve bir baba hasreti ile 
kucaklıyarak tebrik Ye tes'ide 
koşuyorum. 

Ödemiş gençliği var olunuz 
ezelden ebede kadar her sene 
bir haziranda Türk gençliği ve 
Türk Cumuriyeti ıçm andiç
mekte devam ediniz. 

Hamit Şevr~et ince 
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Bu müddet zarfında kaçmak 

için bir çok defalar teşebbüs 
etti ise de bunların hepsi boşa 
çıktı. Hakiknt of anca dehşetiyle 
karşısında tecessüm ediyordu. 
Çıkmak için hiç bir çare yoktu. 
iki üç gün sonra yiyeceği ~e 
kalmayacak ve o vakıt müthış 
bir ölümle klll'.şılaşacağı mu· 
hakkakh. 

u " ,, . 
Kont dö Mariyak, Kat~nn 

dö Mediçi tarafından venlen 
ödevi yerine getirmek üzere 
yola çıktığı zaman Navar kra· 
liçesi Laroşelde bulunuy?rdu. 
Jan Dalbre bütün kuvveti bu
rada toplamıştı. iki maksadı 
vardı. 

Birincisi; din serbestisini el
de etmek, katolikler gibi pro· 

lı"' a testanlarıo da medeni var g 
sahip olmasını temin etmek v~ 
bunlar için de her tehlükeyı 
göze aldıran bütfin protestan· 
ları Laroşel surları altında 
loplamakb. . 

ikinci mal<sedı ise;hücum içıa 
en münasip bir yer olarak se~
liği Munmarter sırtlarında go
ründüğü vakıt kral dokuzuncu 

Şarla kaçırmakb. I 
Jan Dalbre Paris surlan a • 

tında askerlerini toplıyacak ve 
M · d vere· onmarter tepesın en 
C -· • 1 H rı' dö Bearn, egı ışaret e an 
Konde ve Kolini ile beraber 
ata binecekler ve evvelce Pa-
. . d .. t .. Ho .. kno bun· rıse gıren or yuz 

ların etrafında topla.narak mu-
. · · den hasara edilen şehrın ıçm 

<: .. 1' Progeçib Dokuzuncu errı ın 
d ~ u testanlılar elinde buiun ugun 

Parislilere ilan edecekler v~ 
l{apısına doğru ilerliyeceklerdı. 
Aynı zamanda Monmarter ~a-

h.. m edıle· 
pı ına hariçten ucu 
cekti. . .. 

Jan Dalbre, bu veçh~le ~: 
f enk atmaksızın Parise gırmegı 

ve og-luna iltihak ederek doğ-
" d' Kateruca Luvr sarayına gı 1P. . • 

rin Dö Mediçiye tekhfJerı~ı 
zorla kabul ettirmeyi ümid edı· 
Yordu. 

işte bu mubarib kadınıu pla~ı 
umumi hatları bundan ibarettı. 
Muvaffak olmamak ihtimali he
rnen yok gibi idi. Hatta Ka~e
rin Dö Mediçi tarafından ış· 
keoce edilen protestanların ha· 
line acıyan ve bu rezal~tlerden 
tiksinen katoliklerden bıle yar· 

dıın umuyordu. • . 
Jan Dalbre, düşüncel~rını 

altüst eden ve kararını perışan 
eyliyen bir mektup aldığı za
man durum bu halde idi. 

Mektubu Jantiyomlardan biri 
vasıtasile kral dokuzuncu Şarl 
göndermişti. 

[Mektubun özü; Dokuz~ .-

YAZAN: 
şarl:' Navar kra~içesi.ne: Hüsnü 
niyetini ve hükumeti kana bo
ğan muharebeleri istemediğini, 
barış için konuşmaya Belva da 
razı olduğunu bildiryordu. Ay· 

ca Hanri dö Bearn ile Mar-
n 1 1 · • arit dö f ransın ev enme erını 
g d •ıA d' candan arzula ığını ı ave e ı-

yordu.] 
Birkaç gün içinde Jan Da

lbre hazırlık yapmakla beraber 
fikren de bu mektupla meş· 
guldü. 

Kont dö Maryak, Paristen 
aynldığınmı on alhncı günü 
akşamı Laroşelin karşısına gel
diği zaman işler bu cereyanda 
idi. Kraliçeyi göreceği~i dü
şününce yüreği çarpmaga baş-
Jadi. Fakat bu heyec:ını. yold_a 
verdiği kararlardan 1len geh-
yordu. 

Kont Jan Dalbreyi çok se· 
viyordu. Bu sevgi kalpten ge-
liyor taşkın bir saygıdan iba
retti. 

Kont dö Maryak on alb 
günlük mes~fey~ N~var kra
liçesinin, Alıs do Luksle ev· 
lenme fikrini ne suretle te-
lakki edeceğini düşünmekle 
geçirmişti. Bu?u .düşü?düğü 
zaman ise, Krahçenın bır ev
lenmeye itirazedip etmiyeceğini 
kestiremiyordu. Çünki bu kızın 
mazisi hakkında hiç bir bilgisi 
yoktu. Jan Dnlbere de ne bili
yordu? 

Bir gün kendisine, dağda kı
nlan arabasının yakınında rast
lamış ve kraliçenin yanına gö
türmüştü. Alis ise Katerin 
Dömdicinin şerrinden kaçtığını 
söylemişti. 

fşte genç kn~ hakkında bil
diği bundan ibaretti. 

Kont dö Mnriyak, Laroşel 
şehrine girdiği zaman son de
rece heyecan içinde idi.Derhal 
kraliçenin oturduğu konağı 
öğrendi. 

Mariyak Jan Dalbrenin kar
şısına çıkınca bütün düşünce· 
!erini unutarak meserretinden 
çıldırmışb. Kraliçenin uzattığı 
eli derin bir saygı ile öptü. 

Heyecanb olan kraliçe tatlı 
sesile : 

- Yavrum, böyle ansızın ge
lişinde hikmet olsa gerek, fena 
bir havadis getirmedin ya. dedi. 
Kont= 

- Hayır, madam... Bilakis. 
jan Oalhre bir saniye ka-

dar konta şefkatle baktı. Du
daklanna kadar gelen sorguyu 
söylemeğe cesaret edemiyordu. 
Mnriyak kraliçenin fikrini an-

lamış olduğundan: 
- Madam! Kral hazretleri 

tamamile afiyettedirler. Paris
ten aynldığım dakikaya kadar 
hiçbir tehlükeye maruz bulun
mıyorfardı. Amiral ve prens de 
afiyette ve emniyettedirler. 

Dedi. Büyük bir merak ve 
endişeden kurtulduğu hafindt:n 

BOGAZLA m 
Tarihine B · r 

• se esı 
akış 
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Uanına lüzum görme izin Uç 

Rus orduları harp 11 hudutlarını geçmi lerdi. 
noktaden psman , _ ••• , 

ğunu, Ancak Babıali Fran
sanın dostça öylediklerini 
kabul etmezse bu ordunun 
Türkiyeye karşı da kullanıla 

bileceğini söyleyerek israr ey· 
ledi. Babıali Rusya elçiliğine 
verdiği bir notada Boğazlardan 
Rus harp gemilerinin geçiril
mesine nihayet verilmesi lazım 
geldıgıni bildirdi. 

Rus sefiri ltalinski bu hare
ketlerin muahedeler abknmma 
mugayır olduğunu söylıycrek 
protesto etti. 29 Eylul 1806 da 
Babınliye şcdid bir ültimatom 
verdi. Azledilen beyler yerle-

YENi ASIR 

Sıhhat 
ve 

güzellik 
Sağlam ve 

güze) 
iş erle 

Sağlam ve gü
zel dişler de 

ile temin edilir 

Dişlerinize çok 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 

kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 

Türkiye cumuriyeti devlet demiryol
ları 8 inci işletme m ··fettişliğinden: 

T.C.D.D. 8 inci işletme Alsancak ve Halkapınar depolarına 
gelecek 22,009 ton kömürün vagonlardan yere tahliye ve istif 
yapılması ve 15000 ton kömürün de Halkapınar deposunda loko
motıflere verilmesi işi 15·6-936 pazartesi günü saat 16 da lzmir 
Alsancakta 8 inci işletme binasında kapab zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Mubanımen bedel kömürün tahliye ve istifi için ton başına 
15 ve lokomotiflere verilmesi için ton başına 25 kuruştur. lstek
Ulerin 528 Jira 75 kuruş muvakkat teminat vermeleri ve aranılan 
vesikalarla işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair be
yannameleri ve teklif mektublarını ayni günde saat 15 e kadar ko
misyon reisliğine vermeJcri lazımdır. Şartnameler Alsancakta 8nci 
işletme müdürlüğünden parasız alınır. 1423 (1014) 

çe 
Karşıyakada Soğukkuyuda Dört dönüm sebze bahçesi 

ve bir dönüm bağ ve meyve fidanlığı ve üç oda'ı ve çiçek 
ve meyve bahçeli ev sablıktır. Istiyenlerin Karşıyaka 
postanesi kar~ısmda Yoğurtçu Ali'ye müracaat etmeleri. 

1-4 S.7 (]020) 

asebei Hususiye mü 

Yeri Cinsi 

Kemeraltı Küçük Salepçi oğlu hanı 
ldarei Hususiyeye akarabndan olup yukarıda yer ve cinsi 

yazılı akar 1-6-936 tarihinden 31·5·939 tarihine kadar üç sene 
müddetle 30-5-936 tarıhinden itibaren 29·6-936 tarihine kadar 
bir ay içinde pazarlık suretile kiraya verilecektir. isteklilerin 
şartlan öğrenmek üzere her gün M. H. müdüriyeti varidat ka· 
lemine ve pey sürmek istiyenlerin de encümeni vilayetin top
landığı her Pazartesi ve perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar 
Vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 1421 (1011) 

anlaşılan kraliçe : rin Dömedici'nin mektobunu 
- Sizi oğlum mu gönderdi? çıkardı. Bir dizini yere koya· 
Diye sordu. rak mektubu Kraliçeye uzattı 
- Hayır madam ! beni size 

gönderen Kraliçe Katerin'dir. ve Jan Dalbre'nin mektubu 
Onun bir memuru olarak hu- tamamile okuyıncıya kadar bu 
zurunuıda bulunuyorum. vaziyette kaldı. Sonra ayağa 

Cevabını veren Deodn he- kalktı. O vakıt Kraliçe: 
men ceketinin cebinden Kate· - Sonu var -

rinde ipka olunmaısa pasa
portlarını istiyeceğini kati su
rette söyledi. 

Ru:1 sefirinin bu şedid teşeb
büslerine lngiltcrenin Istanbul 
sefiri Arbuthnot dahi iştirak 
etmekte idi. lngiltere '4efiri 
lngiliz donanmasının Çanakkale 
boğazına geleceğini söyliyerek 
tehdid etmekle beraber 1806 
birinci teşrinin ilk günlerinde 
Fransa aleyhine Prusya, lsveç, 
Rusya ve lngiltereden mürek
keb dördüncü ittifakın teşekkül 
ettiğini ve bu büyük kuvvet 
karşısında artık B<>uapartın 
mahvolacağını, mahvolmasa bile 
her halde Türkiyeye biç bir 
suretle yardım edemiyeceğini 
bildirdi. 

Osmanlı devleti iç işlerinin o 
sıradaki karışıklığından dolayı 
bir gaile çıkarmak istemiyordu. 
Azletmiş olduğu lpsifonti ile 
Movroziyi 15 Birinci T erşin 
1806 da tekrar Eflak ve Boğ
dan beyliklerine tayin eyledi. 
Bu Cevdet Paşanın dediği gi-

bi ( devletin şanıoa şin vere
cek bir rezalet ) idi. 

Fransa sefiri Sebastiani hid
detlendi : " Bu devletin tari
hinde bundan daha ziyade mah
cubiyeti mucib bir inkıyad yok
tur ,, diyordu. 

Osmanlı devletinin şu birkaç 
senelik siyasi ahvali tetkik edi
lecek olursa görülür ki Babıfıli
nin bir tarafına Rusya Çarlığı 
ile lngiltere devleti ve diğer 
tarafına Fransa hükümeti asıl· 
mış çekiştirip duruyordu. O za
manki Osmanlı diplomatları 
bu birbirine zıd iki kuvvetin 
tesiri altında kalarak devletin 
dış siyasetine muayyen ve kat'i 
bir renk ve istikamet vereme
diler ve umumi ahvali vaktiyle 
ve layıkiyle takdir ve tahmin 
edemiyerek vak'alarda ancak 
vukuundan sonra inkişaf eden 
hallere göre bu iki tarafın 

birinden diğerine doğru dümen 
kınp durmuşlardır. Misal mi 
istersiniz 1 işte : 

1 - Fransa aleyhine üçün-

lzmlr belediyesinden: 
1 - Metre murabbaı 200 

kuruştan 52 sayılı adanın 
450 50 metre murabbaındaki 19 
sayılı arsası 901 lira bedeli 
mubammenle Başkatiplikteki 
şartname veçhile 16 - 6 - 936 
snlı günü saat 16 da açık 
artırmn ile ihale edilecektir. 
iştirak için 68 liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banlta teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte Encü
mene gelinir. 

2 - Belediyenin Kemerdeki 
Temizlik hanı bahçesindeki Aş 
Evinin bir senelik kirası 40 
Jira bedel muhammenle Baş· 
kaliplikteki şartname veçhile 
16 - 6 - 936 sah günü saat 
on altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için 3 liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve ~matta Encü
mene srelinir. 

3 - Kemer caddesinde 103 
sayılı adanın 282,50 metre mu
rabbaındaki 10 sayıh nrs~nın 
senelik kirası 50 lira bedeli 
muhammenlc Başkatiplikteki 
şartname veçhile 16 - 6 - 936 
sah günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için dört liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatta gelinir. 
29-2-6-10 1400 (995) 
1 - Beher metre murabbaı 

altıyüz kuruş bedeli muham
menli Akdeniz mahallesinde 16 
sayılı adanın 60,50 metre mu
rabbaindaki 59 sayılı arsası 
başkatiptikteki şnrtname vaç
hife 5/6/936 Cuma günü saat 
onaltıda açık arttırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için yirmi 
yedi Jiralık muval<kat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

2 - Alsancakta 65 sayılı 
adanın 136,80 metre murabba
mdaki 57 sayılı arsası beher 
metre murabbaı 150 kuruştan 
ikiyüz beş Jira yirmi kuruş be
deli muhammenle başkatiplik
likteki şartname veçhile 5-6-
936 Cuma günü saat 16 da 
açık arttırma ile ihale edile
cektir. iştirak için onaltı lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta en· 
cümene gelinir. 
3-Alsancakta 63 s:ıyıh adanın 

358,75 metre murabbaındaki 
41 sayılı arsası beher metre 
murabbaı 125 kuruştan 448 
lira 44 kuruş bedeli muham
menle başkatiplikteki şartname 
veçhile 5·6-936 Cuma günü 
saat ona1bda açık arttırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
otuz dört liralık muvakkat te
minat makbuzu veya banka te
minat mektubu ile söylenen 
gün ve saalta encümene geli-
nir. 1314 (954) 

Cinsi 

Kormül 
Asidfinik 
kristalize 
Siyah 
asidfinik 
Kükürt 
Kuton 
hidrofil 
Oksijen 
Eter sülf ri k 

21-24-28-2 
Miktar Tutarı 

kilo 
300 

250 

200 
100 

30 
10 
6 

420 

337.50 

64,00 
22,00 

52,50 
6,50 
9,00 

cü ittifakın teşekkülü sırala
rında Napolyon Bonnparhn 
(imparator) unvam tanınmadı. 

2 - • Nnpolyon Bonapart 
Austerlitz muzafferiyetini ka
zandıktan sonra 1806 da Babı 
filice imparator unvanı tasdik 
edilerek ve Abdurrahman Mu
hib efendi fevkalade elçi sıfa
tile Parise gönderilerek -Rusya 
çarlığının hergün daha fazla 
görünebif en haris emellerinin 
dahi tesirile· Fransnya tama
mile meyledildi. 

Fransanın Istanbul sefiri Se
bastiani'nin teşvik ve hatta 
tazyiki neticesinde Rusya taraf· 
tarı olan Eflak ve Buğdan 
beyleri lpsilantı ve Morousi 
muahedelerle muayyen müd· 
dellerini bitirmeksizin azledil
diler. 

- Fransa aleyhine dördüncü 
ittifakın teşe ckü!ü sıralarında 

ise Rusya ve lngilterenin şid· 
detli tazyik ve tchdidleri kar
şısında Jp3ilanti ve Morousiyi 
yerlerine inde eylemek gibi 

Sahife 7 

Mübadil bonosu, banka 
hisse senetleri ve bilumum 
hazine tahvilat. Ergani, Si
vas dahili istikrazı sabo alır. 

dre : lzmir Kemeraltı 
Hacı Hasan 
60 numarada 
müracaat. 

otelinde 
Cavide 

TELEFON: 3903 
11-30 (912) S.7 Pa. Pe. S. 

HASTAL KLARI 
ı\1 ÜTEHASSISl 

l 
Hastelannı her gün 11 ,30 

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

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane: ikinci Bey

ler sokağı 65. Tel. 3956 
Evi; Köprü ,·apur iskelesi 

Berat apartımanı No. 6 
Ev, Telefon No. 2545 

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

Pazardan mada her gün 
üçten sonra lkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) 

Gazbezi 6 top 69.00 
Bant (5 lik) 25 paket 1 S 
Bant !1 Jik) 25 paket 20 
Bant (10 luk) 50 paket 55 

1070.50 
1070,50 lira bedeli muham

men yekünu 
Belediye Başhekimliğinin bir 

senelik doğum ve tebhir işleri 
ihtiyacı olan yukarıda cinsi ve 
miktarı ve hizalarında muham
men be<leUeri yazılı 11 kalem 
ecza ve malzeme Başkatiblik
deki şartname veçbile 1916/935 
cu°!a gü~ü ~aat 16 da açık 
chsıltme ıle ıhale edilecektir. 
iştirak etmek i~in 81 lirnlık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta en
cümene ,gelinir. 
2-5-9~12 1144 (1013) 

devlet şanına yakışmıyacak bir 
harekette bulunuldu. 
Şunu da itiraf etmelidir lci: 

Dış siyasette görülen bu ka
rarsızlıkta - yukarıda izah edil· 
diği veçhilc- Rusya çarhğmın 
Türkiye hakkındaki haris emel· 
lerinin bilinmesi ve Fransamo 
görülen bazı ha• ek etleri dola· 
yısile ona da emniyet olunma· 
ma ·ı ve lngiltere ittifakından 
nyrılmak istenilmemesi ve iç 
işlerinin bu sıralarda son derece 
karışıklığı hmıuslarınm da çok 
tesiri vardı. Lakin devletin dıv 
siyasetindeki bu kararsızlıktan 
ve aşağıda izah olunacağı 

veçhile politika işlerinde hissi· 
yata kapılmaktan çok zararlar 
doğmuştur. 

Her ne ise Bnbıiia!i Rusy:ı 
ve lngiltcrenin taz.yiki knrşısm . 
da, iç işlerinin de son derece 
karışıldığı görülerek, atbğt 
adımı geri aldı ve lpsilanti ile 
Morousiyi .tekrar Eflak ve Buğ· 
dana gönderdi. 

-Sonu ren·-



·'- 'Pf1 mı 

:.:r,: i Kızıl Renkli Tablolar i!~~~~n 
Bu hilulyeyi senoletee evvel bit atkadaştan dınlemiştim. Atadan bn 

kadar znman geçtiği halde h/ild hafızamda bütün tazeliğini muhafaza 
ediyor. Bana bu kadar tesir eden bıl efsane bilmem sizde ne izler 
bırakacak ? 

Rosini hakikaten kıymetli 

bir sanatkirdı. Az zamanda 
f&hreti bulunduğu Palermo 
şehrinin hudutlarını aşmış ltal
yaya hatta bütün Avrupaya 
yayılmıştı. Rosini güzel resim 
yapardı. Fakat onun en büyük 
meziyeti bütün tablolannı tek 
bir renkle, kan rengi kırmızı 
ile yapması idi. Sanatkar bu 
tek rengi öyle büyük bir me
haretle kullanırdı ki tabiatın 
blitün güzellikleri hafif ve ko
yu lekeler halinde, bütün var
lıklarile o mioasız muşamba 
parçasının 

ederlerdi. 
üzerinde tecelli 

Bin bir rengin bir araya ge
lip yaratbğı şaheserler bu tek 
renkli harikalar kar111ın.da pek 
llnllk kahrfardı. 

Bir çok reuamlar heves et
tiler. Kimi yeıiJ, kimi mavi 
hatta kimi kırmızı boya kulla· 
narak tek renkle resimler yap· 
blar. 

Fakat hepsinde de g&ze ba· 
tan bir aun'ilik vardı. Hiç birisi 
Rosinin tablolan gibi canlı ola· 
mıyordu. Bazı kimseler Hinde, 
Çine adamlar yolladılar en gü· 
zel, en nadide boyaları getirt
tiler. Yapılan eserler ve sarfe
dilen emekler hep bop gidi
yordu. 
Roaini ıık sık resim yapmazdı. 

Onun sehpasının başına geç· 
mesi aylara bazen de senelere 
mlHevakkıfb. En son ıabeseri 

" Ağlayan kadın " ı yapbktan 
aonra Roıini hakikaten çok 
zayif dütmüftil. Bir kaç ay 
iltirabat etmek için doğduğu 
kiye, deniz kenarına çekildi. 

itte bu k&yde Rosini güzel 
Amelyayı aevdi. 

Her zamanki sıibi o ._bab ta 
Roaini gllnefİ11 doğuıanu sey
retmek için kayalıklara inmiıti. 
O ıuız kayalıklarda, şimdiye 
kadar, aabahın bu aaatinde 
kimseyi g&rmeğe abımamış 
olan Rosini, bir kayanın üze
rinde dalğın dalgın sulan sey
reden Amelyayı görünce onu 
bltttın mevcudiyetiyle sevdi. 
Amelyanın güzelliği Rosini'nin 
bot kalbini biltün mevcudiye
tiyle doldurmuştu. 

Amelyanın babas, zengin ve 
mevki sahibi bir Düktü. 

Kızına da verdiği terbiyeler 
neticesinde onu da kendi gibi 
atıil ve asalete dilşkün ve tabii-

dir ki bir az da hodbin yap-
mışb. Merkez hastanesi doğum 

Amelya ilk zamanlar Rosini- ve kadın hastalıkları 
nin ateşli bakışlarına ehemmi- cerrahi mütehassısı 
yet vermez, hararetli sözlerine 
güler geçerdi. sonraları onun Hastalarını pazardan başka 
tek renkle resim yapan meş- her gün ikinci Beyler sokağı 
bur ressam olduğunu öğrenince · Beyler hamamı karşısında 41 
yavaş yavaş sokulmuş ve onun numaralı muayenehanesinde 
içten gelen aşk itiraflarını din- kabul eder.Ameliyatlarını Al-
lemekte bir beis görmemişti. sancak SIHHAT evinde yapar 

Günlerce, aylarca ıe"iştiler. R Muayenehane 3686 
d h d R · · J TELEFHN Evi 3909 a a oğrusu oıını ay arca ~ Sıhhat Evi 297411.i 

Amelyayı 9evdi. Ona aşkını ~ H.
3 

(978) 
anlatırken Amelya dudakla- ~2AttiliMUT7,%7~LZZi'::J 
rından biç eksik olrnıyan o za~ fl ~~~~ 
lim tebessümiyle dinler daima Doktor_ Operatör 
dinlerdi. 

Bir gün Amelya sanatkirdan A 'f N y 
kendi resmini yapmasını istedi. rı 1 urcu 
Rosini dalgın gözleriyle sev 
gilisinin gözlerini aradı. Ona 
eğer gendisini seviyorsa bu ar
zudan vazgeçmesini rica etti. 
Amelyanın biltün ısrarlarına 
rağmen Rosini granit bir kaya 
gibi susuyor ve yaşla gözleriyle 
yalnız ufku araşbrıyordu. 

Gilnler geçti ... Bir giln Amel· 
ya kayalıklara geldiği zaman 
Rosini'yi göremedi. Bir an için 
durakladı. Sonra omuzlarını 
silkerek oradan uzaklaıb, gitti .• 

Rosini bir hafta odasından 
çıkmadı. Bir sabah kahvealtı
sını götüren ev sahibi onu 
odanın ortasında, yerde ölü 
buldu. Haykuarak sokağa fır
ladı. Biraz sonra odaya dolan 
halk hayretten dona kaldılar. 
Odanın ortasında, büyük bir 
sehpanın üstünde tek bir renkle 
kan rengile yapılmış bir tablo 
duruyordu. Resme bakanlar, 
dudaklarının müstehzi gülüşün· 
den, gözlerinin zalim bakışın
dan Amelya'yı tanıdılar. Rosini 
sehpanın dibinde arka üstü 
yatıyordu. Elinde ucu kıpkızıl 
boyalı fırçalar vardı. Ve göğ
siinde ta kalbinin üstündeki 
küçük bir delikten hafif hafif 
kan sızıJordu. 

Sezal Şadi 

Göz Hetimi 
MITATOREL 

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

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Merkez Hastanesi Operat&rü 
Hastalarım pazardan baıka 

her gün ikinci Beyler 11okağı 
Müzayede salonu karıısında 
78 numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 
TELEFON :MuayenP.hane 3393 

Evi 4042 
H. 3 (979) 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalannı her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Turgutlu Ticaret odası tara· 
fından sicili ticaret ilanı: 

lzmir Esnaf ve Ahali ban-
kası Turgutlu şubesi namına 

evelce imzaya salahiyettar olan 
banka direktörü Nuri Gllngü
relli ile muhasebe şefi bay Ha
san Hararlı yerine bu kere 
banka direktörü Nuri Gürelli 
ile muhaseb'!ci vekili olan Tur· 
gut Uluçun imzaya salahiyettar 
bulunduklan ve ilçemiz Esnaf 
ve Ahali bankasını temsil eyli
yecekleri ve sicilin 129 numa
rasına kayt ve tescil olunduklan 
ilin olunur. (1015) 

HARAÇÇI Kl~RDAŞLAR 

Lüks ve modern mobilya evidir 

• H•Zlren t•• 
s 

Dünyanın her tarafında en ziyade taammüm 
eden G O O D Y E A R fabrikasınm G 3 
lastikleridir. Bütlln tecrllbeler bu listiklerin 
diğer bilumum lastiklerden daha fazla pati
naja mukavim olduğunu göstermiştir. Bu 
liıtikler DAHA FAZLA BiR ÜCRET 
ALINMADICI HALDE azami çekme kuv
veti, daha fazla kilometre ve bilhassa azami 
emniyet temin eder. Dünyanın her tarafında 
bu listikJerin diğerlerinden daha fazla satıl
masının sebebi budur. G O OD YE AR 
kadar eyidir diyerek diğer bir marka satmak 
istedikleri zaman bunu tahattilr ediniz 

ALL-WEATHER 

lzmir depoziteri: ODUNPAZARINDA NAFiZ MUSTAFA 

KUL. A 
Mensucat Fabrikasının 

Yeni çıkardığı mevsimlik kumaşları görmeden 

Elbise yaptırmamanız menfaatınızdır. 

Birinci Kordon Çolakzade Halı Ltd. Şirketi 

vitrinlerini ziyaret ediniz 

PERAKENDE SATILIR 
Telefon - 2360 

Emliki milliye müdüriyetinden: 
Lira K. 

224 Kartıyaka soğukkuyu menemen C. 5 parsel No.lı 560 27 
8662 metre murabbaı bahçe 

227 Paradiso kızılçullu mevkiinde 32 taj No.lı 2032,22 210 
metre murabbaı tarla 

228 Karfıyaka alaybey Salibpaşa C.223,227 taj No.lı 280 
352,75 metre murabbaı ev ve arsa 

230 Buca aşağı mahalle llçkuyular 15 eski No.lı dnkkin 45 
232 Buca aıağı selvi S. 23 taj No.h ev 800 
233 " .. nalbant mehmet S.26 eski 18 taj No.lı 600 

kahvehane 
237 Hurdavatçılar küçllk demir hanı içinde 23/2 eski 60 

no.lı dükkanın nısıf hissesi 
238 Yol bedestanı küçük hamam S. 12 eski 2 taj no.h 90 

dükkan 
239 " " bidayet hanı içinde 83·1 eski 45 taj 400 

numaralı fevkani oda ve merdiven altı 
240 Hurdavatçılar kUçlik demir hanı içinde 23/1 eski 06 

no.lı ~lkkinın alb hissede liç hissesi 
241 Hurd$atçılar küçlik demir hanı içinde 23-14 eski 05 

numaralı dükkin yeri 
244 Bakır bedestanında 2 eski ve taj no.lı mağaza 250 
245 ikinci karantina iskele yokuıunda 115 kapı 105 300 

taj numaralı kahvehane 
246 Üçüncü karataı ıılalıane sokağında 2-2 kapı 2-4 80 

taj ve aras S.55 no. alan ev 
Yukanda yazılı emvalin mülkiyetleri peıin veya ikinci tertib 

tufiye veaikaıiyle &elenmek llzere arttırmaya konalmuı iıe de 
layıkiyle talip zuhur etmediğinden 28-S-936 tarihinden itibaren 
on srOn mlddetle uzablmuına karar verilmittir. Ahalann 8-6-936 
tarillincle pazartesi pil aat 17 de milli· emlAk mlldllrliiğibıe 
mlracaatJan ~'30 (1010\ 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Me:nleket Hastanesi 

Rontken miltehaasaısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenalerl 
Ve Elektrik Tedeavileri 
Yftrilyemiyen ve bilhassa 

RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
ikinci Beyler sokak {um 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

iş aranıyor 
Tnrkçe ve lngi!izce ticari 

usulü muhabereye vakıf bir 
genç ticari milesseselerde ça
hımak istiyor. 

ihtiyacı olanların 384 posta 
kutusuna T. A rumuzu ile lllt• 
fen milracaatlan. 

2-6 
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o N. V. 

Fratelli Sperco w. F. n. Van Der 
Vapur Acentası ~ & Co. 
ROY ALE NEERLANDAS DEUTCHE LEV ANTE LINlE 

YASI G. m .. b. H. 
KUMPAN ta HERAKLEA YafMWU elyeYm 

L-~~~-..,... ,:=>:..- limanımızda olup. Anver1, Ro
~ olap l " ..__. .., ....... .._ ve Btemea 
li1eden •nn 9*1u • i!':: ~-...••yak k:bal etmekte. 
Ye KWence limaalum• °'S~M'g; vapuru 8 haziranda 
ket edecektir. bekleniyor. 15 hazirana kadar 

ÔRESTES vapuru 31 ~- ~~-,., ~!l_!~~~~urg_: 
Ylata beklenmekte o~J:k1.; ~ ~ 11111111UA1"• -r-

11tl talaliJedea - ylkli,ecektir• 
Aaven, Rotenlam, A•ı!:!",: GALILEA npara 22 !-zi· 
ve Hambars ı-'8n ~ da bekleniyor. 27 bazırana 
alacakbr. 36 da k:ıar Anven, Rotterdam,H~-

HERMES vapura tS-6· barg ve Bremen limaalan ıçm 
relip 20 - 6 - !6 da AaYen • yak a!acakbr. 
Rotterdam-A ......... ye ffam TINOS vapura 7 haziranda 
b~ Hmaalan lçia Jllk ala· ı bekleniyor. Hamburg ve An· 
cakbr. . . versten y&k alacakbr. bi 
SVENSKA ORIENT Lımen Amerikan Esport Steama P 
VIKINGLAND motir& 29 Co~tioa Nevyork 

ınayıa 36 da ıeJiP Roller- EXPRESS vapanı 30 ma11ı· 
elam • HamlMarr • Br~ • ta beklenilmektedir. Nev York 
(doğra) Copenbanı • Da~tıag· için yiik aJac:akbr. • 

&kancliDaYP s. A. ROY ALE H°"'°ı" De ~::::,.- ~i~ ;:ır alacaktır. Naviıatioa Danubıenne & 
NORDLAND matlrl ıs Maritime - Budapeıt 

h · li Rotter- SZEGED motlrl 27 ma,..ta aziran 36 da ıe P ,.__ L.&edir D...L. d No-
dam - Hamburı - ere.en· : t.eldeailme•• • ._..n • 
penhage • Dantzit • Gd~: vind, Baclaput Bntialan, Vi· 
G O-•- ilk..-. ,_ n Uu için 1lk ala· oteburı - ..., ye 
navya limanlan içİll ylk ala· ~ce Maritim Roamain 
caktır. 29 Buıarelt 

BIRKALAND motlrl DUROSTOR YaJMl!!I 10 lıa· 
haziran 36 da ıelip Ro~ .... bekleniJor. Ka.teace. 
d•m - HambalJ' • Br•• · . · S.lilla, Qeleh n Galats ak· 
P•nbage • Dantsit • ~ 1.,... Belsrad, Baclaput. 
Goteburg - Oalo . '!8 _.,•ala· Baatiı'·n n Vi,m için Jlk 
nayp limanJan ıÇlll 7- bW edecektir. 
c:akbr. (JllAIN Dea Nonke lliddellaıllaje 

SERViCE MARaTıllE RO +3' ( D.S A.S s,...keliajen ) 
ALBA _IULIA ••r."!: Pire· SAN ANDRES opera 1911azi-

da gelip A-6-36 tarilaiDS:,.eıcme nada bekleniyor. lakeaderiy~ 
Malta - Manil1• ye Ha,& Dieppe ve Noneç 6-
bareket edecektibbul eder. mania;. için ylk kabul ede-

yolcu Ye ylk t ih)eriJe celdir. 
ilandaki harek~ "kHkterden Vaparlarm ilimleri, ıehn~ 

navlunlardaki delili abul tmes. tarihleri •• aavhm tarlfelen 
•centa mea'uJiyet k. . e.k. ci baklanda lıiç bir taahhOde gi-

F azla tafaillt ıçm ~ • pmes. 
kordonda Tahmil ye TTEJli n N. V. 'fi. F. Hami Van Der 
bina11 arkUIDda FRA 1racaat z.e A Co. 
SPERCO acea~• m 8iriDc:i Kordon T.W.. No. 
edilmeai rica .._.. 2663 2007 - 2008 

Telefon: 20CM-200S-
n 

NAS1J2 itACl 
KANZUV 

0oKt 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

YENi ASIR 

Oliver Ve Şü. 
LIMlfET 

Vapur Acentası 
CENDELI HAN BiRiNCi 

KORDON TEL 2443 
THE ELLERMAN UNES L TD. 

OPORTO Vapura 20 ma11• 
Londn, H..U Ye Auentea 
ge~p )'ilk çıkaracaktır. 

FLAMINIAN vapuru 22 ma
Jll Liverpool Ye Svaueaclaa 
gelip ytık çıkaracakbr. 
DEUTCH LEVANTE UNIEN 

HERAKLEA vapura 8 ma
yıa Hambarır Ye -Breaaeadt-.n 
~p Jlk çakaracalrbr. 

NOT : Vlnd tarilıleri, Ya• 
parlum Wmleft n aaYlaa le· 
....... • d~..:Ll:LL..:-d ...................... 
....,. bbal ........ 

ÇolC tiqa~. blilOtocO! tnıyller ~•rder 

Fa~a1~ v•ı..o_ız- t;ır ll'LIT 1::=• ....... ...,.i•ltlMle~..-......... ,-.. •. 
. I' ... ~ 1 T. leiltdlr. 

Piha ve tealralı hafarat OldQrUcQ ma-
yiler almakla paranızı beytlude yere 
laraf. etme1lnla v, FUT•1n eatltelerin· 
del\ eakınınız. -Aldanmamak l9ln yalnız 
blq FUT oldutunu ve e1,ah kupkh 
..Ur ,...ınll ,an tenekeler loerfatnde 
eatfldıl1nı habnnızda tutunuz. Bu t .. 
nekeler rnDhDrtU oldulundan her tOrlO 
hlyleden Artdlrter. Hakiki PUT kullanıl· 
dıkda bütan ha .. ratı OtdOrebfllrsınız. 

D. operatör 

. Nuri Artan 
lzmir me.aeket haıtanesi 

hariciye ıefi 
Hutalannı ber gtln öğle

den 10Dra 3 • 6 ya kadar 
ikinci Beyler Mkapda ve 
Be1ler hamamı kar11andaki 
43 namarah mua7eneha
neainde kabal eder. 

Telefon 
Muayeaebaaai 3125 
EYi 2980 

10-26 (591) 

1Hlilcl6" w yonlıılarıı FLiT .._ 
..,.._. Hal""'I, touı l•lfUIS 
... ,,_ "-""" liJlilrlır. 

Fenni 

ECZANESi 

HİLAL ECZANESİ 

:-··············· .... ·······,·········································: 
! TAZE TEMiZ UCUZ i 
: : HER NEVi FENNi eazLOK 

• 

• • 
i llAC s 
• • • • 

i HAMDİ NÜZHET E : . 
~ Sıhhat Eczanesi ~ 

AJtua, nikel, elektroyalYis, 1elloloit, hu baga her tGrlll çer· 
çevelerle pantoakopik, ailindirJik, aiferik, iki mihraklı, malda• 
vey~ yakmdan her ttlrlll gazltıkler, tayyare ve toflr sklllderile 
g6aq ve toz ıözlOkleri, ile btUln opkitmin bttttla icabab. Gis 
liekimJeri için muayene kutulan, alit Ye edevat de~ 

TOPTAN ve PERAKENDE 
• • • • • • 
: B~URAK : 
1 81,llk Webp ofla law br111nula i 
:... .................................................................. 1 

, 

I BiT 011ptn almadan nlld 

lstırabın ve atmwı en fid· 
detliaiai en kola1, en ça
buk Ye ea 11Ca &eçİrme
DİD ç--bir kate GRiPiN 
almaktır. Mideyi bosmu, 
babrelderi Ye kalbi J'Ol'lllU AldllUt111 bef ddita IOIUll 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GBIPIN 

ŞiFA 
Eczanesi 
Fenni gözlük 

Üzerine ea yeni en zarif 
modeller getirilmiştir 

Tayyare, ıofar, gDneş, spor 
g&slilklerile renkli, numarah 
cam, nikel, altm, bağa çerçe

veler de her yerden 
daima çok ucuzdur 

Tecrlbe ediniz 
TOPTAN 

PERAKENDE 

1 Her tip ve sistemde biçer ve biçerbağlar 

: ORAK MAKiNELER· 
VE 

YEDEK PARÇALARI 
Garbi Anadolu umumi acenteHji 

HACı DAVUT ZADE RAHMi KARADAV 
Cezair Han • Y emiı ÇB'flll • bmir 

(890) Sala· cuma - Pazar 

Msl." DOKTOR Kooperatif ödemiş incir müstah-
L 8lki .........,. bile pek lau bir ..... da tamamen Ye silleri ortaklığından: 

klkW Kooperatifimiun aenelik alelade umumi heyet toplat.. lTem-
u • .:.~ = ı.ms ~sak eaaaeli her eauetle baluw. muz 936 Çartamba aını aabab•e,uı •at oa da Odemitte koope-

Ci~:· .. =·~·:·~·:•:•:••:.:Wr~•~··~·~illadıı-=~· -:.--:~~==:;::•ı ntif biuıanda yapalacafmd-11 ortaldana tepifleıi rica olaaar. • da RUZNAME : 

iz • Viliveti Defterdarlığın n: ı - ıc1are meclisi.., .lb'abbe 1ae,et1 rapo,....... ........ 
mır ~ ......ı.-a..ea· Stıle--an Fikri ·d -•· · • ·b ICUimcilercle 11 • tS numarada wu .. k.,. ~:-bakkmda ı are mecumnıa ı rua 

,.. • ~ tarlaohma• aunç YeJ'llll ı - Bilançoaaa tetkik ye tanibi Ye fiat farkmıa teniiae karar 
namma 954 ...n :U..... olunu naks karan herine tetkiki verilme& 
t•,a k_.J••ca olana 29-4-936 tarilı ve 955-1853 
itiru koml&JG••• ittilaas 

11 
n..n. elli lin 

0
.__,_ kabul edil- 3 - Kara ile çakacak idare laecliai ile • matn_mın ,.- 111111& 

.. ,.. ._.,. "'il . •caret etmif oım.. huebile muklr =· ·~·:..:::eı:n aaJ1 kanmuam 141 n 142 1Dci 

.......... 111 ... tehlii .... l44S (1012) ( ) 

• 
Nmuruı 3328 Na.aram SSn.F. 

Daim• marka veleapit. motomklet, oteilloWI pro)ekttrleri 
Ba fenerler Od Jla metre m..ıe,t ,Weıir iki ampal

llclGr. Tek ve çift yanar.Hem pDle laem ...__ Ue yandıjl 
Pil 1•1•t UJUllda Ye çok ............. Ba lene.tere mahıu 
.............. da ıelmiftir tani1e ederiz. 

Depom: isminle Salabaa ciYaruula No. 28-9 
Ôdemifli Hc.eyia Hila& ticaretlaaaaiclir 



SehlletO rtNı ASfR • ~ ..... ıwae 

• 

- 1 
Yeni Fransız kabinesi büyük karşısında 

Blum mühim beyanatta bulundu 
Rejimde değişiklik yapılmıyacaktır 
Para paniğine muyaffak olmıyanlar şimdi onun yerine bir sosyal panik 

ikanıe etmeğe çalışıyorlar. Blum muzaffer olmağa çalışacakbr .. 
Pariı, 1 (Ô.R) - Leon Blum 

ıosyalist partisi kongresinin 
Joplanbsında söylediği nutukta 
m6stakbel hükümetin kapitalist 
emniyet çerçivesi içinde vazi
yetinin ne olacağından bahse
derek dem\ştir ki: 

"1932 intihabatında sollar 
içinde en büyük parti radikal
lerdi. Biz sosyalistler, bazı şart
lar içinde, onlarla iş birliğimizi 
teyid ettik. Bu defa en büyük 
parti yine radikaller olsaydı, 

bir Jlefa daha iş birliğimizi 
göatereeektik. Fakat 1932 se
nesinde aramızda bu birlik için 
bir anlaşma yapılmış olmasına 
mukabil bu defa böyle bir 
mukaveleye biç ihtiyaç yoktur. 
Daha doğrusu bunu daha ev
•elden imza etmiı bulunuyoruz. 
Kabul ettiğimiz mütterek bir 
program Yardır." 

Yeni hlktmetin takib ede
ceği istikametten balıAederken, 
B. Leon Blum illTe etmiftir: 

•Ba mesele kat'i olarak hal
ledilmiştir. Bu müşterek proğ
ramın tatbikini yapacağız. Bu 
blkimet bir halk cephesi hü
k6meti olacakbr. Halk cephesi 
bikimeti diyorum, ve bu for
mllll muhafaza edeceğim. 

.. Sosyalist partisi milli kon
seyi, yeni kabineye iıtirikleri 
için, diğer sol partilere müra
~aat etmifli. Raclikallar ve 
IOS)'aliat birliji ittiriki kabul 
ettiler. Komlniatler teklifi ka
bul etmemeji lllzum gördüler. 
Ancak yeni h6kômete bulu" VP. 

aamimiyetle müzaherette bu
lunacaklanna eminiz. 

C. G. T. (Umumi mesai kon
federasyonu) htıkômete iıtirak 
etmek istiyor, ancak teknik 
meselelerde bizimle miifterek 
harekette bulunacaj'ını temin 
'etmiıtir. Yannki htıkümet, tek
rar ediyorum, bir halk cephesi 
blldimeti olacakbr. Frauada 
ilk defa olarak bir sosyalist 
hlkümetin dizginlerini eline alı
yor. Bu, teıekk&IO, hareket 
metocllan, karakteri itihariyle 
ta .. miyle yeni bit hllkimet 
olacakbr. Blltlin aoeyaliatler 
intihabat m&cadelesinde ayni 
tealeri m&dafaa etmiflerdir. Biz 
H kanaatlere hfıkimet mev
kiİllde de daima aadlk balunu
JGl'llL Fakat bir de halk cep
lııeli prOtramı vardır. 

•ı.tihababnda zafer bunan 
ek1eriyet bir Proletaryan ek
seriyeti değil, ancak bir halk 
cebheai ekseriyetidir.,, 

B. Blum ıosyalist tezile halk 
cephesi bükilmetinin m&dafaa 
edeceji program aramdaki 
farkı izah ederken 101yaliıt 
rejmi•in timdiki 101yeteye 
mmıia Ye onunla m&cadele 
ba&ade oldujuna, halbuki halk 
cephesi programmm bu aoaye
teyi - tadil ve lllah etmekle 
beraber - muhafaza ettijini 
b,.tederek ımalan illYe et
miılha 

.. ~~~ tiklik yapmayacaktır. Bizim Ya-
~ ziyetimiz her zaman ehemmiyet-
(\~ le iıaret etmekte olduğumuz 

~ gibi ıimdiki rejim dahilinde 
/ hareket etmektir. Öğrenilmesi 

lazım~elen mesele şudur: 

SosJ1alist partisinin en kuvvetli 

refaJıma imkin verecek midir? 
Rejim bdrom içiade ııbrablan 
klfi derecede hafifletmek im
kinı bulunabilir mi? Bu rejim 
ile bizim istediğimiz rejim ara
sında bir intikal devresi tes:s 

simalarından Paul Faure Paristtn bir manzata DIŞ lwn/ttkrasyonu reisi ]ohaut 
- Bütün memleket buıurun- ı Hakk1nda ıimdiye kadar yll· ı edilebilir mi? 1 br. Bizim tecr6bemizle milletin 

da taabüt ederim ki yeni hn- rilttliğ6miiz büklimleri inklr Soı1al rejim detitikliği bil- 6nlinde açılan mesele ıudur: 
k6met, rejimde biç bir deği- etmediğimiz bu rejim işçilerin ytlk miktarda zaten yapllmış.. Bir rejimden diğerine geçit 

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

Von Zelland Kralın teklifini reddetti 
-----~-------------------------------------------------------------

Eski başbakan çocuklarının istikballerini temin 
etmek üzere faaliyetini bu noktada teksif edecek 

Brüksel, 2 (Ô.R) - Kral 111 
Leopold, Belçikada yapılan 

umumi intihabattan ileri gelen 
kabine buhranının halli için 
istişarelerine devam etmiştir. 
Kral sabah devlet bakanı ve 
eski baıbakan B. Carton de 
Viarh kabul etmiştir. saraydan 
ç1karken de Viart tu beya
natta bulunmuıtur: 

- Buhranın halli için fik
rimce bir milli program lazım
dır. Bunun tatbikine iştirak 
etmek iatiyen partiler yeni 
bükimete girmeğe davet edil
melidirler. Fakat elzem olan 
ıey yeni bir programdır. Yeni 
h8k6mete gelince, teıkilinde 
acele etmek lizım geldiği fik
rinde değilim. Zira 6nllmilzdeki 
pazar glinll yapılacak o'an vi
llyet medieJeri intihabatı umu-
mi dklnn temayülleri hakkında 
yeni bir iıaret olabilir. 

Kral tarafından çağrılan es
ki batbakan ve devlet bakanı 
Tbeunis aaat 10 da saraydan 
çıkarken demittir ki : 

- Henllz Londradan geli
yorum. Siyasi vaziyete bir se
beble vakıf değilim. Hiçbir 
partiye mensab olm•dığımdan 
ortadaki siyasi gllçltıkler hak
kında da birıey bilmem. Her 
halde bu güçliikler çok gibi 
göriinüyor. Bunlar proğram 
meselesi, parti meselesi ve 
ve tahıs meselesi üzerindedir. 

Baylece kralın istişareleri bit-
mit oluynrdu. Öğleden sonra 
aaat 14 de kral istifa eden 
batbakan B. Van Zeelindı sa
raya çağırdı. Bu g6rüıme saat 
14,4 e kadar devam ettti. Kral 
itimaclm bir deliliDi ılnlliiimi 
v .. Znlmtda ,.tden kabine-

Bıükstltkn biF görünüş 
yi teıkil etmesini teklif etti. l ıu kıA tebliide bulundu: 
Van Zeeland bunu redetti ve - Kral beni yeni kabineyi 
aaraydan çıkarken gazetecilere tetkile davet etmek ıuretiyle .......... 

Romanya alimleri geldi 

Güneş tutulmasını Inebo
luda tesbit edeceklerdir 

lnebolu 1 (AA) - 19 Haziranda vukua gelecek ıiaet tutul
ması hadisesini burada tetkik etmek üzere Romanya akademisi 
fizik Arstroaomi rasathanesi direkt6rli B. Nigola ile muavini 
madam Ninokon ıehrimize gelmişlerdir. Hlditenin lnebolonun 
27 kilometre garbından daha iyi rüyet edilebileceji tesbit edil-
mit olduğundan o mıntakalarda tetkikat yapaaıklar ve bera· 
berce retirmif olcluklan ruat aletleriyle timdiden tecr4belerde 
baluaacaldardar. 

phaıma ıeref vermiıtir. Bu da
vette pbaıma karp bealediği 
Ye bundan çok mlltebauis ol· 
duğumu llylemeje ilzam yok
tur. Buna rajmen teklifi kabul 
edemedim ve bana tevdi etmek 
istediii vazifeden mazur g6rll · 
meklimiSrica ettim. Kral 13 ay 
ance beni saraya çaj'ırdığ za
man memlekette bir mali fellket 
16ıle ı&ftlllr aibi idi. Vaziyeti 
kurtarmak için, mabdud bir 
zamana iabiar etmek &zere, 
vazifeyi kabul etmiftim. Mu
ayyen bir hiamet g6rmek eme
lindeyim. Bu hizmeti pnlll· 
ğUmll zannederim. Bu, memle
tin ifak11t bulduğu demek de· 
fildir. O nekahet devrindedir. 
Hlll itina ve esirgeumeğe 
muhtaçtır. 

.. Niyetim fevkalide ıalihi· 
yet hakkındaki kanun mllzake
rıeai llzerine bllkimet mevkün
den çekilmekti. Fakat, hep 
bildiğiniz beynelmilel tartlar 
sebebiyle o zaman it başında 
çekilmekliğimin memlekete za· 
rarh olacaj'ı bana g6sterile
rek kabine bapnda daha 
bir mlldded kalmakhğım temin 
edildi. Buglln yeni intihabat 
yapılmııtır. Ben timdiye kadar 
tlzerime diiıen mes'uliyet his
sesini aldım. Artık baıkalan 
da kendi paylannı kabul et• 
ainler - vazifeme ihanet etme
dea maya girebileceğimi ve 
artık çocuklanmın istikbali ile 
meıbul olmağa hakkım oldu
ğunu zannediyorum. 

Kralın timdiki kabineyi teı
kile memur edeceji zab bu 
ak... ça;.raaıj'ı tahmin edi
li1or. 

ıiik6netle nasıl temin edile
cektir? 

Ben timdilik giriıtiğimiz te
ıebbüste muvaff akıvetsizlik ih
timalini kabul edemem.Bundan 
babsetmekliğim, fikrimi bütün 
mantıki neticelerile açmak için
dir. Yani, eğer bu tetebbüsü• 
müzde muvaffak olmazsak, 
ıimdiki sosyeteyi ıslAh etmenin 
imkinsız olduğunu görecek 
olursak, bunu ilk ance ben 
ıöyliyeceğim. 

Vazifenin güçlükleri gözüm
den kaçıyor değildir. Bundan 
ilk önce milli konseyimize bah
settim ve daha hükümete geç
meden evvelce kartılatbğımız 
miitkülleri anlattım. Şimdi ise 
mali panik yerine sosyal pani
ği ikame etmek istiyorlar ve di· 
yorlar ki: 

.. lıte itçiler 40 saatbk çalıı
ma haftası istiyorlar. Sosyal 
mukavele istiyorlar ve fabrika• 
ları zaptediyorlar. Demek ki 
intihad ettikleri h6kümete em
niyetleri yoktur!.,, 

Hakikati oldup gibi g6a
termek gllç değildir, Hidise .. 
ler nedir ? Ortada zaptedil
miı bir fabrika yoktur. Sadece 
çahtma mevkilerinin iıgali var• 
Bu da yeni bir it değildir. lr 
sizlik devrinde grev yapan 
iıçiler yerine diğerlerini almak 
patronlar için çok ko:ayd1r. 

Amele amala için sınıf hare
ketini siyaıi hareketteo ayır-
mak daima imkAnıız olacaktır. 
Ağır bir ıefalet devresinden 
aonra iıçilerin bir derece aabır
ıızhk g6stermeleri tabiidir. 
Fakat bu gibi hareketler sen• 
clikalann kontrolll albnda kal-
mahdır. iktidar mevkünin 
feth ve zapteclilmemiı; an· 
cak hem de baıkalannm 
ittirikile eleıeçirilmif olduğu
nu amele ıınıfına anlatmak 
llzımdır. 

Blum faıizmin tebdidiaden 
balıaetmİftir: 

- .. yeni bikimet irtica ta
raftarlannm dedikleri gibi 
Kereaaky b&kimeti değildir. 
Ôyle olaa bile onun mirasına 
Lenin dejildir. 

Amele sınıfının bize g6ater
diji emniyete berı&n daha 
tlyık oldujumuzu ispat içia 
çahşacaj'ız. Sosyalist partisi 
yalnız batına yeni kabinede 
proletarya teıkilitıaı temail 
edecektir. Fakat icraabnda, 
yanımızda olmıyanlar da ona 
kadar alikalı olacaklardar. 

"Partiye sadık kalacağımıı 
hakkında yeni taahhlide ltizum 
var mı ? Partiye tam mana• 
ıiyle ıadık kalacaiız. Bize ver• 
diği vekilete liyık olmak için 
ve halk cephesi tarahndan ka• 
zandan zaferin ilk aoayaliıt 
zaferi olmuı için her19yi yapa• 
caj'ız.,, 

Blamun nutku çok allnıl_. 
IDlfbr. 


