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ulgar~ u z nı r 

''Boğazlar rejiminin tadiline dair cevabımız 
Türk efkirı umumiyesini tatmin etmiştir,, 

Sofya, "L. \ A.A ) - Bulgar ····t~~··k;;;;~;~·d~·k;;;;i;kİ;·;;~~;;:· .. ·;~··b~İi~liğidi;:· ......................... t~rzı cenubi şarkı komıumuıun İ ~ "" 
Ajansı bildiriyor: tiler vücuda getirmeyi esas he- Türk • Bulgar münasebetle- hüktlmeti ve elklrı umumiyeıi ı;: 
Başbakan B. Köse lvanof def aldığına dair yabancı ga- rinde!1 bahsed.en. ~aşbakan tarahndan yüksek bir tarzda 

gazeteciler birliğinin naşiri ef- zetelerde çıkan havadisler hak- Köseıvanof demıştır kı: takdir olunmuştur. Bunun için-
karı olan gazeteler gazetesine kmdaki suale başbakan B. Kö- - . " Bu münasebetlerin mü- dir ki, lıtantanbulda çıkan 
verdiği beyanatta demiştir ki: se lvanof şu cevabı vermiştir : meyyız vasfı olarak yı.lla~~an bir gazete vasıtasile yapılan 

- Bulgaristan azim ve se· - Fikrimce bu havadisler beri iki memleketi bırb~rı~e Bulgar dütmanlığı yapmak 
batla sulh ve beynelmilel hali- h.~kikate teva~uk eder. g~bi gö- ba~lı!~n do~t~uk paktı zıhnı- teşebbüsleri diğer Türk mat-
sa ne iş birliği siyase• i gütmekte zukmemektedır.Çünkü ıstısnasız yeb ıçınde ıkı memleket ara• buatında makes bulamamış- Bulgar başvekili Köse İva110/ 
ve keudisini sükün içinde kendi bütün komşularımız Bulgaris- sında ilgilerin gittikçe daha tır. Bazı Tü~k. ~abafili ta- hab ettiğimiz yoldan, iki mem-
ekonomik ve siyasal inkişafına tan cihetinden en mükemmel ziyade dostane bir halde inki- rafından mazımızın bazı ta- leket arasında karşılıklı dost 
vermiş bulunmaktadır. Son bal- bir garanti, milletimizin ve Bul- şafı gösterilebilir. Boğazlar re- ıihi yıldonümlerinin kutlanma- münasebetlerinin inkişafmın 
kan antanb konferansının an- gar hükumetinin tak;b etmekte jiminin tadili hakkındaki Türk sına mübalegalı manalar atfc- kuvvetlendirilmesi yolunda in-

D u l' b k ·c . ismet /llÖllİI taot azası arasında Bulgaris- olduRu siyasetin dürüstlüğü talebine verdiğimiz cevabın dilmiş bulunması da bizi inti- hiraf ettiremez. 
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Sınıfsız 
Tür ki yede 
imtiyazlı bir 
şehir olamaz 

lstanbullu ve hatta Ankaralı 
bazı arkadaşlarımıza göre, Tür
kiyenin entellektüel varlığı ls
tanbulda toplanmışhr. lstanbu
Jun dııınd~ kaJan yerlere 
"Tqra" denir. Taşralı olmak, 
kültürsüz, kaba saba olmağa 
muadildir. 

Arkadaılarımız mazur gör
sünler, biz, bu zihniyette, bir 
spekülasyon ruhu sezmekteyiz. 

Evet, ortada, bir güzideler 
spekülasyonu vardır. 

Türkiyenin belli başlı ediple 
rinden,m uharrirlerinden,g azete
lerinden, mütefekkirlerinden mi 
bahsedilecektir, muhakkak ki, 
yalnız lstanbul gözönünde tutu
lur, onun dışında bir kıymet 
tasavvur edilmez. 

Bu kötü zihniyet bazı resmi 
makamlara bile işlemiştir. Ana
dolu ajansı, bir devlet mües
sesesi olduğu halde, Istanbula 
başka, lzmire başka türlü ba
kar. Vekiller, Kamutay huzu
runda miJJete bir yıllık icraatın 
ht:sabını verirken, elbette ki, 
seslerini yalnız Istanbul halkı· 
na d~ğil, bütün Türkiyeye 
duyurmak isterler. Fakat ajans, 
ı~tanbula dakkası dakkasma 
verdiği haberleri, lımire 2436-
ve batta 48 saat sonra, küçük 
hülisalar halinde, vermekte beis 
görmez. lzmirliler Başbakanın 
sözlerini 48 saat sonra duyar
larsa ne olur sanki.. Ege mınta
kası, ajansın gözünde, ikinci sı
nıftır. lzmir, bu sözleri, millet 
kürsüsünden yapılan muhasebeyi 
hatta yabancı alemden de sonra 
duyabilir... Biz bu saygısızhk
tan,çok zamanlar, şikayet ettik. 
Türkiyede imtiyazlı bir şehir 
olamıyacağını anlatmak istedik. 
Yazık ki, sesimizi duyuramadık. 

lstanbul, Türkiycnin biricik 
üniversitesini göğsünde taşıyan 
bir kültür merkezidir diye, onun 
dışında entellcktüel bir a)em 
olınıyacağmı sanmak, dar ka
falı olmaktır. Fikrimizce, bir 
çok vahimeleri gömen inkılapçı 
bir memlekette, bu zihniyetin 
bakasında tehlükc vardır: Uzun 
ıanıan, şu veya bu Anadolu 
şehrinde, silik bir sima olarak 
Yapmış bau kimseler tamyo-

- S01w 2 um saliijede -
Şevke1. 23i.ı81» 

Esrarengiz bir seyahat KONSEYDE TESiR YAPMAK iÇiN 

Şuşnig V enedikte tren- ltalyanın 16 Haziran tarihinde Şimal 
den inince tayyare ile .. 
Meçhul bir semte harçket etti. Prens Otto'ya 

'!'UIAkl olacağı haber verlllyor 
Paris 2 (0.R) - Avusturya 

şansölyesi Scbuschnigğ'in ltalya 
seyahatı hala bir esrar perde
siyle kapalıdır. Esas itibariyle 
bu seyahatte şaşılacak bir 
nokta yoktur. Zira, Avusturya 
ve ltalya başbakanları arasında 
bir mülakata ııebe:.ı olabilecek 
her iki memleketi alakadar 
eden birçok meseleler mevcud
dur. Bununla beraber Fransız 
ve ecnebi kaynaklarından bu 
seyahat hakkında verilen ha
berlerde başka başka tefsirler 
görülmektedir. 

Prms Otto 

hudutlarına 100,000 asker 
tahşit edeceği söyleniyor 

Amerika Ajansının 
Nevyork, 2 (Ö.R) - United 

Preu, Romadan aldığı bir ha
bere atfen Italyanın zecri tec\· 
birleri biran evvel kaldırtmak 
İçin Cenevrede bir tazyik icra 
etmek istediğini bildiriyor. Bu 
tazyik ltalyanın şimal hudud
larında, 16 haziran tarihinde 
bir milyon kişilik bir ordunun 
tahşidi suretiyle yapılacakmış .• 
Mussolini ayni günde mühim 
bir nutuk söyliyecekmiş .• 

Roma, 2 (Ö.R)- Salahiyet
tar mehafil ltalyanın milletler 

-
haberini Roma yalanlıyor 

Ancak bu seyahat istenildiği 
kadar gizli tutulabilmiş midir? 
Herhalde yapıldığı gizleneme
miştir. Diğer taraftan, şansölye 
Schuschniggin Viyanadan ha
reketinden önce bir kabine 
meclisi toplandığı da öğrenil
miştir. Bütün bu hadiseler çok 
katolik olan Viyanada bir Pau
tekot yortusu başında olu-

cemiyeti nezdinde tesir yap-
yor. Bu da Şanııölye Schin- mak için şimal lıudutlannda 
cbniggin istirahate çok bü- bir milyon asker tahşit edece-
yük bir ihtiyacı olduğunu ğine dair Amerikan ajansının Venedikttn bit görii111iş 
gösterir ·zira seyahatı hakkın- verdiği haberi tekzib ediyor. iştirAki için henüz karar veril- yor. 
da gösterilen resmi sebep bu- MİLLETLER CEMiYETiNDE miı değildir. Siyast mehafil INGıLTERE VE ITALYA 
dur! Roma 2 (Ö.R) - ltalyanın ltalyan delegesinin konseyde Roma, 2 (Ö.R) - Avam ve 

- Sonu alttna sayfada - Milletler cemiyeti konseyine yer almıyacağını tahmin edi· - Sonu Ü(tİllCÜ sahifede _ 

·················~~~···~~~~~~~~···~~~~~j·;~·················································································~i~·····~~~~~····~·~·~~~~~················· 

26000 Lira sarfiyle güzel 
bir gazino yapılıyor 
Gazinonun birinci katı bu yıl, 

üst katı seneye bitirilecek 

1 u ar gazi11osu111111 a/acağl şrkı/ 
Bclediy~ce a~sı~J!lsal 936 Gazinonun birinci katı üç 

fuvarı yerınde yırmı altı bin büyük salo · · k' Tk b' 
lira sarfıyle inşasına karar •. . nu.' !ırmı ışı ı 1.r 
verilen fuvar gazinosunun temel muz~ka heyetını alacak sahneyı, 
işleri bitmiştir. Bu hafta içinde v~stıyer yerlerini, soğuk ve 
gazinonun duvnr inşaatına sıc~k .yemekler için iki mutba-
başlanılacaktır. hı ıhtıva edecek ve üzeri tras 

Gazinonun bu yıl yalnız bi- olarak kullanılacaktır. Fuvar 
rinci katı 16 bin liraya çıka- komitesinin yaptıracağı bu gü-
caktır. Gelecek yıl da ikinci zel eser, lzmir:n en iyi gazino· 
katı yapılacaktır. larından biri olacaktır. 

Boğazlar Jıakkında Tay mis gaze
ltsi'nitı neşrettiği mtsahalı bir harita 

Avrupa' da 
HARB ÇIKACAÖINI 
ZANNETMiYORUM 

•••••••••••••••••••••••• 

Büyük elçi 
Numan Menemencloğlu 

beyanatta bulundu 
_,. 

lstanbul, 2 (Yeni Asır mu
habirinden) - Moskova, Lon
dra, Roma, Paris ve Bükreşte 
mühim siyasi temaslar yapan 
hariciye vekaleti genel setcre-
teri Numan Menemencioğlu bu 
sabah şehrimize dönmüştür. 
Menemencioğlu, Avrupa seya
hatinden iyi intibalarla döndü
ğünü söyliyerek şunları ilave 
etmiştir. 

- " Avrupada yaptığım gö
rüşmelerde Boğazlar meselesi
ne de temas ettim. Elde edi

- Sonu 3 üncü saldjtde -

Hastalıklı bir kızı büyü 
yapmak vadiyle kandırdı 

Sonra 
kıza 

annesinin yanında masum 
çirkin taarruzda bulundu 

Dün lkiçeşmelikte Camgöz 
sokağı üfürükçülük perdesi al
tında çok çirkin bir hadiseye 
sahne oldu. Hadise hakkında 
aldığımız tafsilatı aşağıya yazı

yoruz: 
lkiçeşmelikte Camgöz soka

ğında oturan Mustafa çavuş 
köylerde dolaşır, büyücülük 
ve üfürükçülük yaparak bazı 
,<ıafdiJleri güya tedavi! ederek 
paralarını çekermiş .. 

Kemal Paşanın Ahmetli kö
yünden Raşidenin kızı 22 yaş
larında Hadi cenin geçirdiği has
talıktan sonra dili tutulmuştur. 

Kadri adında birinin tavas
sutu ile Raşide de Muı1tafa 

çavuşu tanımış ve günün bi
rinde Mustafa çavuşla Ra
şidenin evinde hastanın ilk 
muayene ! ve okunması yapıl
mış, müteakip üfürüklerin Mus· 

Bii)'iidi Mustaf a ro ı uş 

tafa çavuşun lzmirdeki evinde 
yapılması tekarrür etmiştir. 

- Sonu 4 ünni sahi/ede -



Sınıfsız 
Türkiyede 
lmtiyazlı bir 
şehir olamaz 

-Baş tarafı ı ncı sav/ada
ruı: ki,kendilerini tanıtmak için, 
Istanbula can atmışlardır. Tah
minlerinde aldanmamışlar, ora
da muvaffak olmuşlardır. Yu
karıda, sözgelişi ettiğimiz zih
niyet yaşadıkça, ne Anadolu 
ş~hirlerindeki mütefekkirlerin 
Istanbula akınlarına, ne de üni
versitede yetişen gençlerin Is
tanbuldan ayrılmak istemeyiş· 
lerine şaşmıyahm. 

Türk inkılapçıları, bugüne 
kadar kazandıkları muvaffakı
yetleri realist o1uılanna borç· 
ludurlar. Genç dimakların ümit
lerini, cesaretlerini kıran bir 
zihniyete müsamahakar olamaz
lar. 

Hayata atılan her genç mu
vaffak olmak, olgunlaşmak, 

şöhret kazanmak ister. Onun 
bu isteğini tabii görmeliyiz. 
"Şöhretlerin, hem de en kolay 
kazanılan şöhretlerin ıpeküle 
edildiği yer Istanbul olduktan 
sonra niçin oradan ayrılayım?" 
diyemezler mi?Biliyoruz ki, reji· 
mi zaferden zafere ulaşhran ön-
detler, gençlerden feragat, fe
dakarlık isterler. Anadolunun 
en ıssız, en ucra köyünde bile 
kültürlü bir gencin mut
laka muvaffak olacağına kani
dirler. Şu halde, memleketin 
seçkin elemanlarını yalnız ls
tanbulda aramak itiyadını ya
vaş yavaş bırakalım ... 

"Sezarın hakkını Sezara ve
•eJim.11 

İdealist gençlere, muvaffakı· 
yet sınırlarının geniş olduğunu 
gösterelim ..• Eserleriyle tanın-
mak için, lstanbuldan görün
mekle, Erzurumdan, Diyanbe
kirden, Trabzondan veya Ada
nadan görünmek arasmda hiç 
mi hiç fark olamıyacağmı an
latalım. 

inanınız ki, bu, mücadeleye 
değen bir iştir. 

Sınıfsız Türkiyede imtiyazlı 
bir şehir halkı olmamahdır. 
Ş evke1. Elllgi..n 

HAVA 
Tehlükesine karşı -Mektepli yavruların 
Tayyare dernekleri 
Hava tehlükesine karşı 

yurdun dört köıesinde baş-
1 

hyan heyecanlı kaynaşmadan 
geri kalmıyan temiz yürekli 
yavrularımız da mekteple-

rinde kendi aralarmda tay
yare dernekleri kurmağa 
başlamışlardır. 

Karşıyaka mektepleri bu 
hususta önayak olmuş ve or
ta mektepte talebeden Um
ranın başkanlığı albnda ku
rulan derneğe 475 

Kız Muallim mektebinde 
talebeden Vecdetin başkan
lığı altında kurulan derneğe 
217 

Ankara iJk mektebinde 
talebeden Fikretin başkan
bğı altında kurulan derneğe 
500 

Hacı Hüseyinler köyünde 
talebeden Nevinin başkan· 
lığı altında kurulan derneğe 
20 

Üye yazılarak ayrı ayrı 
teahhüde bağlanmak auretile 
küçük yaşta büyük bir 
yurdsever1ik göstermişler-
dir. 

Nazım 
Eski lzmir istatistik müdürü 

olub halen Trakya genel mü
fettişliği Istatistik müdürü Na
zım müfettişlik hususi kelem 
müdürlüğüne tayin edilmiştir. 
Tebrik ederiz. 

YENi ASIR 

-
ŞE RBABE L RI 

-
PAMUK V AZIYETI EYiDiR 

Son yıllarda pamuk 
cinsleri ıslah edilmiştir 

Verilen karar mucibince 

Bina vergisinin ilk taksiti 
bu ay tahsil edilecek 

Şehrimi"Z ticaret ve sanayi 
odasınca dünya ve Ege pamuk 
istihsalatı hakkında bir rapor 
hazırlanmışhr. Raporda şu 
iza bat veriliyor: 

sebebi, o yıllardakı istibsalatın 
azlığı ve memleketteki fabri
kalann istihlakahnın artması· 

dır. 1935 de ise umumi harb
dan beri görülmemiş bir fazla-
lıkla rekolte yükselmiştir. E~e 
çevresi istihsalah senede on 
bin tondur. 935 de yapılan 
ihracat 3300 tondur. 

Vilayet umumi meclisinin ver· 
miş olduğu karara göre bina 
vergilerinin birinci taksiti bu ay 
içinde tahsil edilecektir. Mali
yeden hususi muhasebeye devr
edilen bina ve arazi vergileri 
memurları bu vergilerin tahak
kuk muamelelerini tamamen 
yapmışfarsa da henüz tahsil 
defterlerine geçirmemişlerdir. 
Bu hafta içinde bina vergileri 
memurları geceli gündüzlü ça
lışarak tahsilit defterlerini ha
zırlıyacaklar ve tahsilata l:.aş
hyacaklardır. 

Vergi mükelleflerine birer 
name ile vergi borçlan bildi
rilecektir. Muhasebei husus1ye 
miidürlüğü, bina ve arazi ver
gileri muamelAbnın sektesiz 

yurumesı ıçın defterearlıkça 
vaktile yapılmış olan semt teş
kilatını bomıamağı kararlaş· 

brmıştır. Baş durak, Tilkilik, 
Basmahane, Eşref paşa, Karan
tina, Alsancak, Karşıyaka Mah
mudiye şubeleri olmak üzere 8 
muhasebei hususiye tahsil şubesi 
teşkil olunacaktır. Dün bunun 
için Muhasebei hususiye mü
dürlüğnde bir toplantı yapılmış 
ve kararlar almmışbr. 

Devredilen maliye memurları 
henüz bina bulunmadığı için 
yine defterdarlığa bağlı Maliye 
tahsil şubelerinde çalışmakta· 
dırlar. 

Bugünlerde defter ve evra
kın da devir muamelelerine 
başlanacakbr. 

- Pamuk, beşerin gıdadan 
sonra en ziyade muhtaç ol
duğu cihanşümul bir mahsul 
olarak tanınmışbr. Pamuğun 
beynelmilel ziraat Aleminde en 
kıymetli bir meta haline gel
mesi bundandır. Bu mahsulü 
en çok yetiştir.en memleket
lerin başında Amerika ve Hin
distan gelmektedir. Mutahas
sısların kanaatlarına göre ıklim 
ve toprak şartlan itibarile Tür· 
kiyede pamuk ve pirinç kabi· 
liyeti yüksek memleketler ara
sındadır. Ege mtntakasında pa
muk istihsal sabalan Mendreı 
ve Gediz olmak üzere ikidir. 
Mendres vadisinin verim mer
keı;leri Nazilli, Sarayköy, Öde
miş, Tire, Torbalı, Gediz va
disinde Menenaen, Bergama, 
Kasaba, Akhisar, Kırkağaç ve 
Soma kazalandır. Bunlardan 
başka Sakarya vadisi de baş· 
tan başa bir pamuk tarlası ola· 
bilecek, biitün imkan ve şart

....... 4& 

19 Haziran Cuma günü 

Güneş tutulurken renkli 
f otografları alınacak .. 

ları haizdir. 
Pamukçuluk aleminde Tür

kiyenin mevkii bu suretle te
barüz ettirildikten sonra son 
yılların beynelmilel pamuk pi
yasa vaziyetine geçilebilir. 

Pamuk; umumi harbe kadar 
ekiciler için refah ve servet 
kaynağı idi. Fakat son yıllarda 
buhran tesiriyle diğer birçok 
maddeler gibi pamuğun bu 
vaziyeti de sarsılmış, ekiciler, 
eski kazançlarını bulamamağa 
ve fiÜlar düşmeğc başlamıştır. 
Umumi harpten evvel dünya 
pamuk istihsalatı vasati olarak 
4 milyon tondu. Son yıllardaki 

Nazilli pamuk ıstasyoııu müdürQ 
Celili 

Ege mıntakasında Amerikan 
ve yerli tohumu olmak üzere 
iki cins pamuk vardır ve ıon 
sene içinde de çok esaıh ça-· 
bşılmaktadır. Bundan sonra is
tihsaliitın yeni fabrikalarımızın 
ihtiyaçlanna cevab verebilecek 
bir mikdara yükseltilmesi için 
artınlması noktası ehemmiyetle 
gözönünde tutulmuş ve lazım 

istihsalat ise 6-S milyon ton 
arasındadır. Bunun iki buçuk 
milyon tonu birleşik Amerika, 1 
milyon tonu Hindistan, üçyüz bin 
tonu Mısır, üç yüz bin tonu 
Çin, iki yüz bin tonu Sovyet 
Rusyada istihsal olunmaktadır. 

gelen tedbirler alınmışhr. Tür
kiye pamukçuluğu mes'ud bir Oüneşitı tutulacağı a!lda av ve yıldızlarıll vaziyrlleıi 

iki yüz bin tondan aşağı 
pamuk yetiştiren memleketler 
de Brezilya, Meksika, Peru, 
Arjantin, lngiltere ve Sudan
dır. Türkiyenin yıllık pamuk 
istihsa1ah vasati olarak 36-40bin 
ton arasındadır. Harptan sonra 
en fazla pamuk iıtibtıal ettiği
miz yıllar yedişer bin ton ola
rak 1929 ve 1934 yıllarıdır. 
1930 yılında ihracat ondört bin 
beş yüz tona çıkarak diğer 

yıJlar ihracat mikdarını geç
miştir. 

1932 ve 1933 yıllarında daha 
ezvelki yıllara göre daha az 
pamuk ihraç edilmiştir. Bunun 

istikbale namzeddir. ..... 
Muallimlerin 
imtihanı 

ilk mektep muallimlerinden 
orta mektep muallimliği için 
imtihan vermek istiyenler hak
kında Maarif vekaletinden vi· 
)ayete bir emir gelmiştir. Bu 
emre göre Türkçe grubu imti
hanı on beş haziranda, tarih 
coğrafya 16, riyaziye 17 ve fen 
bilgisi, biyoloji 18 haziranda 
yapılacaktır. 
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Adliyede 
ikinci hukuh reisi Bilal Aras 

temyiz azalığına, ikinci hukuk 
aza muavini Ihsan Foça müd
deiumumilığine tayin edilmiş
lerdir. 

19 Haziran Cuma günü gü
neşin tutulması münasebetiyle 
bütün dünya astronomer'leri 
ve fen adamlan Balkanlarda, 

Japonya ve Sibiryada toplan
maktadır. Daha şimdiden Ro
manyadan bir fen heyeti lne
boluya geldiği gibi Istanbul 
rasathanesinden bir hey'et te 
Uludaga çıkacakhr. 

Güneşin tutulması hadisesi 
etrafında elde ettiğimiz malü
mat şu merkezdedir: 

- Husufun yayılacağı saha 
Akdenizden başhyarak Yuna• 
nistan, Türkiye. Karadeniz, 
Sibirya ve japonyanın şimal 
kısmını kaphyacakhr. Güneşin 
tutulması hadisesi, ilk defa iz
mir üzerinden oğleden sonra 
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Bu hafta mevsimin çok beğenilen iki büyük filmi 

KAÇAK SEVDALILAR 
Tamamen Fransızca sözlü 

ROBERT MONTGOMERY ve MAGDA EVANS'IN beraber çevirdikleri bir şaheser 

ViYANA GECELERi 
Viyananın dillere destan olan eğlence ve musiki hayatını ve en son valsları irae 

eden geniş mevzulu büyük musiki ve eylence filmi 
Ayrıca : MIKI CANLI KARIKA TöRLER Fiatlar us - 20 - 30 kuruştur 
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SEANS SAATLARI ' ' 

Her gün 16 - 19,30 Viyana Geceleri 17,40 - 21,15 Kaçak Sevdalılar 
Cumartesi ve pazar günleri saat 14 de Kaçak Sevdalılarla· başlar 

saat üçü yirmi iki geçe başh
yacaktır. Ancak Amerika astro
nomereleri lzmirde husufun 19 
Haziran Cuma günü saet tam 
onda olacağını iddia edıyorlar. 

Husuf elli mil mesafede, dar 
bir yarım küre şeklinde görüle
bilecek ve Balkanların bazı 
kısımlarında; mesela Atinada 
güneşin iki kutrundan biri giz
lenecektir. Bu itibarladır ki 
husufu ilim cephesinden tetkik 
etmek istiyenler Türkiyeyi ter-
cih etmeğe mecbur kalmışlardır. 
Bazı Amerikalı Astronomerler, 
husufun fotograflarmı elde et
mek için Sibiryaya gitmişlerdir. 
Mançuko'da husuf akşama 
doğru o!ac:aktJr. 

Amerika üniversite profesör· 
lerinden meşhur astronomer 
Donald, H.Mozel hasufu Rus
yada tesbit edeceklerdir. Dün-
yada ilk defa olarak husufun 
fotografları renkli olarak alına· 
bilecektir. · Bütün bunlar 117 
saniyede kuvvetle tesbit edile .. 
cek ve iki dakika karanlıkta 
kalmış olacağız. 

••• 
Kültür direktörü 

Bazı kazalardaki mektepleri 
teftiş eden maarif müdürü Ali 
Riza şehrimize dönmüştür. iz-
mir merkezi ile Bergama, Öde
miş, Tire ve Bayındır kazala-
rındaki ilk mekteplerde ders· 
lere yedi haziranda son verile
cek ve beşinci sınıflar talebe
sinin imtihanlarına başlana-

caktır. Bütün ilk mekteplerde 
talebenin bir senelik faaaliye
tine ait sergiler hazırlanmak-

s nazaran ııca"='& 
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L KÖ .• EMDEN _J 
Çingeneler 

Çingeneleri; eskiden: Ayı, 
şebek oynatan, eli defli birer 
soytari bozuğu olarak tanırdık. 

Sonralan teneke kemanlı tib· 
lerini gördük. Demirden kahve 
tavaları yapan, ıskaralar, ma
şalar satan bu kavmin kadın· 

ları da bir başka ilem, bir 
başka haldi. 

Çadırlı göçebe hayatı süren, 
bu, hangi ırka mensub olduğu 

belirsiz melez kavmi:ı kadın· 
ları, hele onların minyon, to· 
parlacık genç kızları; fala bak· 
mak, boyunlarına dizdikleri 
gümüş paraları şıkırdatarak 

on para, beş paraya bile göbek 
atmakla meşhurdurlar. 

Derken, bizimle bir amele· 
liğe, çalışmağa başladılar. On· 

larla yan yana, diz dize fahri· 
karlarda, tarlalarda iş ortaklığı 

yaptık, hala da yapıyoruı. 

San' atkarlar belirdi. Şehirleri· 
mizde teneke mahalle'.er kur· 
dolar. 

Ve derken efendim, herifler! 
üniversitelere, enstitülere gir
meğe başlamışlar, gazete çıkar· 
mak, bütün kavmı bir araya 
toplamağa yeltenmişler de bi· 
zim haberimiz yok.. Pazar gü· 
nü çıkan gazetemizde onların 
bu teşebbüslerini okurken: 

- Aşkolsun şunlara, dedinı. 
Lakin; bir devlet kurup (!?} 

Uluslar cemiyetinden (?) ken· 
dilerine ülke isterlerse işte o 
zaman gülünç olurlar, diye dü
şündüm. 

Asırlardanberi hüküm süren 
devletler, kendi kaplarına sığa· 
mayıp, yer bulamıyarak, aciı 
milletlere hücum!a ellerindeıı 
topraklörım kaparlarken, on· 
lara nereden ve hangi ülkeden 
.·er seçilir, kimbilir.. Zaten; 
m~seli çingenelere ülke ayıra· 
cak Uluslar cemiyetinin ken· 
dine hayn yok ki .. Kelin mer· 
hemi "lsa başına sürer .. 

Gitsioler, onlar da, Afrika
nın balta girmemiş ormanları 
arasına o~et.kları, çadırları, ga· 
zeteleri ve yeni başhyan teki· 
müllerile yerleşsinler diyeceğiııı 
ama, ora!arda da ne minyon• 
ları para eder, ne kemanJarı 
dinlenir, ne hakları tanılır, ne 
de madrabazlıkları söker .. 

Bana kalırsa otursunlar her 
biri oturdukları yerlerde uslu 
uslu.. Zaman o zaman değil; 
yaşamak ve geçinmenin muııı
tazlara has olduğu şu devirde 
tarihsiz ve mecalsiz yeni bir 
kavının baş kaldırması, başla
rına bela araması demektir. 

Yahudileri gözönlerine, ayak· 
tarını da altlarına alsınlar .. 

TOKDIL 
••••• 

Yağmurdan -·-Zarar azdır 
Son yağan yağmurlarda~ 

vilayetin bazı kazalarındak• 
tütünlerde küf hastalığı göriil~ 
müş ve alakadarlarca dcrb• 
lazım gelen tedbirler alınarak 
iıastahğın önüne geçilmiştir· .. 
Birkaç yerde küf hastalığı yu· 
zünden tütün fidanlannın diP 
ve dip altı mahsulleri rencbe' 
tarafından koparılarak iıııb• 
edilmiştir. 

Manisa, Kasaba ve Keınalpıı
şanın Ulucak köyü bağlarınd• 
yağmurlardan bir mikdar ıar•' 
olmuştur. Bilhassa Ulucak k6' 
yünde bir buçuk saat de\1'81 
edeiı dolu yüzünden ınuhteh 
mahsuller ehemmiyetli suret~~ 
hasara ugv ramıştır. Köyde 
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l·r• mahsul zararının 70 bin 1 
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raddesinde olduğu tahmin ed•' 
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Haberleri Mandalar komis
yonu toplandı 

Son 
Cenevre 2 ( A.A ) - Mil· 

letJer cemiyeti Manda mesele
leri daimi komitesi dün Filis
tinin Manda idaresinin 1935 
yılı raporunu tetkike başlamış· 
tır. Bu münasebetle Mandatör 
devlet delegesi beyanatta bu· 
lunarak ezcümle demiştir ki : 

Maalesef Filistindeki karı
şıklıkların yakında nihayet bu
lub bulmıyaca:Yıoı kat'i olarak 
söyliyemem. Hükümet Fili~t~n: 
de niıam ve sükunet tesısını 

en mühim iş olarak almakta
dır. Ve bunu tesis için ne is
yanların ne de tehditlerin tesi
ri altında kalacaktır. 

Cenevre 2 ( Ö. R ) - Bey
nelmilel mesai konferansı ida
re heyeti 2 haziranda ihzari 
bir içtima yapacaktır. Konfe· 
ransın ilk celsesi 4 haziranda· 
dır. Müzakere edilecek mese
leler arasında sindika hürriye
ti, için yaş hududu, fikir işcile
rinfo himayesi, 40 saatlık me-

. sai haftası ve saire vardır. 

Tomas mes'uldür 
Londra, 2 (Ö.R) - Mahke

menin bütçe haberlerinin sız
ması hakkmdaki raporu istifa 
eden müstemleke bakanı To· 
masın mes'uliyetine hükmet
mektedir. 

Belgrad seyahatı 
· münasebetile 
Varşova, 2 (A.A) - Polo.~

ya Dışişleri Bakanı B. Bek ın 
Belgradı ziyaretinden bahsede.o 
yarı resmi gazete Polska dı· 
yor ki: 

Bizim hakiki menfaat mm· 
takamız Şimal mıntakası, Bal
tık mıntakasıdır. Bu mmtaka
dan gelen herşey bizi en ufak 
teferrüahna kadar alakadar 
eder. Yugoslavyaya gelince: 

Bu memleket bir cihetten 
Akdeniz ve Adriyatike dayan
mış ve Polonyadan uzakta bu· 
lunmuş ise de diğer cihetten 
de Tuna ile ilgilidir. Bu mın· 
takadaki işler ise Polonyayı 
umumi surette alakadar eder. 
Ayrıca Polonya bu mıntakada 
bulunan Rusya ve Macaristan 
gibi bir seri devlet ile hususi 
münasebet halindedir. 

Gazete Polska makalesini 
bitirirken Avrupa diplomasisi
nin pek yakında meşgul ola· 
cağı mesele!er karşısında Po· 
lonya ve Yugoslavyanın görüş 
birliğini de tebarüz ettirmek· 
tedir. 

Yunan Ziraat ba-
kanı istifa etti 

Atina 2 (Ö.R) - Volo şeh
rinde dokuma sanayii grt:vi 
tütün işçilerine de ulaşmıştır. 
Ziraat bakanı istifa etmiştir. 

• 

Olimpiyad hazırlıkları 
General Ali Hikmet neden olimpi

yada gideceğimizi izah etti 

Bir talebe 
Mualliminin 
evini taşladı 

lstanbul, 2 (Yeniasır) - On 
ikinci ilk mektep talebesinden 
lbrahim, sınıfta kaldığından 
müteessir olarak, muaJJimi 

Ankara 2 (Yeni Asır) - Spor kurumu umu· Biz olimpiyada mutlaka her milleti yenerek Safinazın evine gitmiş ve cam-
mi reisi general Ali Hikmet olimpiyatlar hak- mutlaka birinciliği alacağız iddiasiyle gitmiyoruz. )arını kırmıştır. Polis bu yara-
kında beyanatta bulunmuştur: Sporda yenmek kadar yenilmek de mukadder- mazı yakalamıştır. 

- Berlin olimpiyallarına birden bir kısım ~~~i~~rda yenme~ şandır. Yenilmek şerefsizlik Deniz anlaşması 
sporcular gönderilecektir. Bütün dünya millet- O k Ik f b Ö 

limpiyada güreş, es rim, ye en ve ut ol- Londra 2 ( .R)- Lehistanla 
)erinin toplanacağı bu yerde Türk bayrağının cularımtz gideceklerdir. Diğer muvaffak olacak lngiltere arasında bir deniz 
da dalgalandmlması ve Türk varlığının da gös- spor şubelerimizin de bu seyahata iştirakleri anlaşması için öğleden sonra 
terilmesi elbette arzu edilecek şeylerdendir, muhtemeldir. müzakerat başlamıştır. ı ....... H~b~Şi~t;~d~·ıt.;ıy·~~ .. ~i·;;;i·;;·~ ....... :;· ....................... A~·;ki';·· .. ı;i·;· ... öiü; ....................... 1 

Habeşistanda kıymetli 
maden ihracı memnu 

Adis - Abeba, 2 (A.A) - ltalyan hükumeti Habeşistandan 
gümüş riyalJer ile her nevi kıymetli madenlerin çıkarılmasını 
menetmiştir. 31 Mayıstan itibaren ltalyan işgali altında bulunan 
bütün Habeşistanda yeni adli nizamat meriyet mevkiine girmiştir. 
ltalyanlar ve bütün yabancılar ltalyan kanunları hükümleri albnda 
bulunacak ve müsavi hukuku haiz olacaktır. Beyazlar ile yerliler 
arasındaki ihtilaflar Adis - Abeba valisi tarafından halolunacaktır. 

General Biroli şimali garbi Habeşistan valisi tayin olunmuştur. 
Bu mıntaka Tana göJü, Gondar, Gocan ve Beyemder arazisini 
ihtiva etmektedir. 

Yugoslav Radikal partisi ·ilk 
kongresini Belgradda akdetti 

------~--~~~~ Belgrad, 2 (A.A)- Yugoslavya Radikal partisi icra komitesi 
başkanı. bulun~n başbakan Stoyadinoviç hükumet partisinin ilk 
kongresmde bır nutuk ıöyliyerek ezcümle demiştir ki : 

Parti proğramı dış siyasada esas olarak halen mevcut mua
hedeleri ve Milletler cemiyetini kabul etmektedir. Yugoslavya 
gerek tadilei propagandalara gerek Habsburglarm yeniden tahta 
dönüşüne muhaliftir. Yugoslavyanın bu muhalcfinin sebebi bu 
propagandadan yahut genç Ottonun Viyanaya gelişinden kork-
ması değildir. Fakat Yuğoslavya şuna kanidir ki bu gibi 
hareketler doğrudan doğruya bir harbe müncer olacaktır. ~h 
kan dökülmeksizin ve harp yapılmaksızın hudutlarda tadilat 
yapılması kat'iyen mümkün değildir. Yugoslavya bu sebepten 
Milletler cemiyetine ve kendi menfaatlerine dayanmaktadır. Ma· 
mafih Yugoslavya kendi emniyeti için her şeyden evvel kuvve
tine ve kendi silahlarına itimat eylemektedir. 

Kraliçe Mari T ra ısatlantiği 
sürat rekorunu kıramadı 

Nevyork, 2 (Ô.R) - " Kraliçe Mari ,, İngiliz Transatlantığı 
Atlas Okyanosunu 4 gün 6 saat 38 dakikada geçmiştir. Temin 
ettiği sürat vasati 29,132 mildir. Fransız "Normandie,, transat
lantiği ise aynı seyahatı 4 gün 3 saat 16 dakikada vasati 29,64 
mil süratle yapt.ığından mavi kordela bu vapurda kalmaktadır. 

Nevyork, 2 (Ö.R) - "Kraliçe Mari,, adlı yeni lngiliz transat· 
lantığı yanında bir çok vapurlar ve nıotörlü kayıklar olduğn 
halde saat 14,10 da Nevyork limanına girmiştir. Bir resmi heyet 
arkasında gazetecıler,fotografcılar ve sinema operatörleri olduğu 
halde hemen vapura çıkmıştır. 

Gümrük ve posta muamelelerini bitirince, vapur akşam hau
zuna dönecektir. Bu havuz, "Normandie,, havuzunun yanındadır. 
Yarı resmi bazı haberlere göre "Kraliçe Mari., okyanosu va~ati 
19,133 mil süratle katetmiştir. Halbuki "Normandie 29 640 mil 

" ' sürat yapmıştı . Bu şekilde mavi kordela Fransız vapurunda 
kalmıştır. 

Aydın müddeiumumisi 1 

Şükrü dün vefat etti 
Aydın 2 (Yeni Asır) - Genç ve çok değerli müddeiumumi· 

miz Şükrü Menenjit tüberkülos'tan kurtulamıyarak ölmüştür. De
ğerli hukukçumuzun cenazesi bugün merasimle kaldmlmıştır. 

Yeni Asır - Aydın müddeiumumisi merhum Şükrü evvelce 
lstanbul ve İzmir müddeiumumi muavinliklerinde bulunmuş kıy
metli bir adliyeci idi. 

Şam panayırındaki Türk paviyonu 
büyük takdirler topladı 

Şam, 2 (A.A) - Anadolu Ajansının hususi muhabirinden: 
Şam beynelmilel panayırı büyük merasimle açılmıştır. 

Panayırdaki Türk paviyonu gayet iyi hazırlanan ve muvaffaki· 
yetle teşhir edilen ihracat mallarımızla dolu idi. 

Hükumet reisi başta olmak üzere panayırın açılığına davetli 
olanlar Türk pavyonuna derin bir alaka göstermişlerdir. Halk 
mallarımıza büyük rağbet göstermektedir. 

Sol cenah partileri Heryo'nun 
namzetliğini tasvib ettiler 

Paris, 2 ( Ö. R ) - Halk cephesi komitesi B. Herriot'nun 
meb'uslar meclisi başkanlıspna namzedliğini kabul etmiştir. Bunun 
üzerine eski başkan Bouisson kendi namzcdliğini geri alarak 
meclis koridorlarında şu beyanatta bulunmuştur: 

110n seneden beri, .muhtelif mahiyette ekseriyetleri kabul e<ien 
meclisler tarafından başkanlıga geçirildim ve bu mevkide muha· 
faza edildim. Başkanlık hakkındaki telakkim daima partilerin 
üstünde kalmaktı. Şimdiki seçime siyasi bir mahiyet verildiğini 
anladığımdan, dostlarımızın kıymetli ısrarlarına rağmen, buna 
iştirak etmiyecek ve reis olmıyacağım . ., 

Mısır ali komiseri talimat almak 
Üzere Londraya gitti 

Isl<enderiye 2 (Ö.R.) - lngiliz ali komiseri, lngiliz-Mısır mü
zakereleri için hiikümetle temas etmek üzere dün tayyare ile 
Londraya gitti. Mısır hariciye nazırı Vasıf paşa da Parisc git
miştir. Tatil mezuniyetini orada geçirecektir. Vasıf paşaya, Lon
draya giderek lngiliz hükümetiyle, devam eden müzakerat hak
kında temaslar yapmak üzere talimat verilmiştir. 

Hafta içinde Bulgar kabinesinde 
mühim tebeddülat yapılacaktır ---------· Sofya 2 ( A.A ) - Bu hafta içinde kabinede tebeddülat 

yapılması beklenmektedir. Ancak bu tadilatın ne şekilde olacağı 
bilinmemektedir. Bununla beraber siyasi mahafil dört veya beş 
nazırın yerine ikinci planda şahsiyetler getirilerek bu suretle 
normal siyaset rejimine doğru yeni bir adım atılaca2"ını beyan 
etmektedirler. , 

SAFI AŞK 
nız göğsüme... Sokulunuz sev
gilim, sokulunuz... O kadar 
narin, o kadar güzelsiniz ki... 
Sizi böyle şımartmak, himaye 
etmek için günlerdenberi o ka
dar derin bir arzu hissediyo· 
rum ki... Geçen gün,. odanıza 
ilk girdiğim zaman şaşırmıştım. 
Evet, güler gibi göründüm. 
Fakat içimdeki fırtınayı bir 
bilseydiniz... Buraya niçin gel
diğinizi, bir aşk acısını dindir
mek için mi, yoltsa başka her 
hangi bir sebeple mi Viyö 
Kontiye çekildi~inizi bilmiyo
rum. Bu yalnızlık, bu düzensiz
lik ve bakımsızlık içinde sizi 
terketmek fikri bile üzerime 
fenalık veriyor. Size tam on 
gün ağladığımı söyledim. 

maktan zevk alıyorum. Bedbaht 
edilmiş, yalnız bırakılmış küçük 
bir yavru gibi bağrımda tut· 
mak istiyorum. 

Jarım altına almak için buraya 
geldim. Tıpkı bir deniz kuşu· 
nu kanadları altinda barındıran 
cins bir tavuk gibi. .. 

. 
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EmanUel sarhoştu sanki ••• Bir kadmdan ahnabllecek 
en bUyUk hediyeyi almak istiyordu 

Zafer kazanmıştı. O kadar 
zamandanberi beklediği şika
nnı ııihayet avlamış, zevkinin 
hudutsuz pençeleri içine al
mıştı. Elinden sıkı sıkıya yaka
lı arak sürükler gibi çekti. Eve, 
yuvaya, onunla başbaşn yalnız 
ka lmak, kapanmak istediği dört 

duvar arasına doğru koşuyordu. 
Onu sıkmak, dudaklarından 
doya doya öpmek, ısırmak, ez· 

mek, öldürmek istiyordu, sanki.. 

Parça parça olmuş örtüsüyle 
zavallı bir manzara arzeden 

eski kanepe üzerine yıkıldılar. 
Emmanüel güzel kadının blo
zunu ac;arak çıplak omuzların-

dan derin bir ihtırasla öpmek 
istediği sırada Föyant: 

- Yalvarırım sevgilim bir 
saniye bekleyiniz. llkönce bıra
kınız ki... 

Ganç adamın başını dolgun 
memeleri üzerine çekti. Ve onu 
memede bir çocuk gibi okşıya
rak kadınlığının en güzel hazi
nesi arasına delikanlının yanak
larını aldı. 

- Bırakınız da sizi bir az 
böyle göğsümde uyutayım ... 

Föyant heyecanla soluyordu. 
Rengmin solukluğunda, alevli 
gözler.nde, kaba ihtirastan çok 
uzak bir şafkat saklı idi: 

- Bırakınız da size ninni 
sövleveyim... Ha şöyle yaslanı· 

Bu biraz annemin hırçınlı
ğından, daha fazlası da sizi 
düşünmdüğümden ileri geliyor
du. G!ızel, sevimli, genç oldu
ğunuz halde neden böyle yal· 
nız, ve vahşisiniz? Neden insan· 
lardan kaçıyorsunuz delikanlı .•• 
Sizi kocaman ellerimle okta· 

Föyant bu sözleri hangi in
siyaka tabi olarak söylemişti 

de Emmanüelin hınçkırıklarını 
tahrik etmişti? Dostlarından, 

metreslerinden hiçbirisi huyunu, 
karakterini anlıyamamıştı. Saç
larını hiç durmadan okşıyan 
güzel kadının omuzlarma başını 
dayayarak ağlıyor, içinin pas
larını silmek ister gibi bol bol 
göz yaşları döküyordu. 

Bazan bir söz, bir bakış, bir 
müzik parçasiyie göz pınarla
rında toplanan büyük damlalar, 
içimizde yaşıyan belirsiz bir 
kt!derin infilakına sebebiyet 
verirler. 

Föyant: 
-- Ağlayınız elmasım ağla

yınız. Bu göz yaşları size fe
rahlık verecektir. 

Sesinin tatlılığını arttıran 

tebessümleriyle devam etti: 
- iste. sizi böylece kanat-

Emmanüel bu tasvire güldü. 
Başını kaldırdı. Şimdi s1kıl· 
madan ona bakıyordu. Kede
rin hassasiyeti yavaş yavaş 

iradesine boyun eğmişti. Şimdi, 
Föyantm sevimli başını kolları 
arasına alarak dudaklarını 
yüzünde, dudaklarında dol:ış
tıran o idi. 

Lörans Föyant yaralı bir gü • 
vercin gibi inliyordu. O kadar 
fazla heyecanlı idi. Bu erkek 
kollarından kurtulmak istedi. 
Muvaffak olamadı. Yavaş ya
vaş derin bir teslimiyetle göz
lerini kapadı. 

- Senin'im sevgilim ... Senin' 
im artık diyordu. 

Emmanüel kolları arasında 
kıvranan kadımn üzerine eğil
di. Ve bir erkeğin bir kadından 
alabileceği en kıymettar hedi
yeyi almakta istics.l etti. 

Föyant bu çenberden kurlu-

ı1ahHe a 

iş kanunu bugün 
görüşülecek 

~-

Ankara, 2 ( Yeni Asır ) -
Kamutay yarın (bugün) iş ka· 
nununun müzakeresine başlı
yacaktır. Hertürlü hazırlıklaı 
tamamdır. Kanunun müzake
resi üç gün kadar sürecektir. 

Kazım Dirik 
Ankara da 

Ankara, 2 (Yeni Asır) 
Trakya umum müfettişi Kazım 
Dirik buraya geldi. Trakyanın 
imar işleri hakkında vekalet
lerle temaslar yapa·caktır. 

Sovyet 
dostlarımız 
Moskova, 2 (Ö.R) - Bogaz· 

lar rejiminin değiştirilmesiyle 
meşgul olacak Mantrö konfe
ransına B. Litvinof Sovyet 
hükumeti namına bir rapor 
verecektir. 

Zecri tedbir 
istiyorlar 
Londra, 2 (Ö.R)- Glaskod· 

da toplanan lngiliz milletleı 
cemiyetine yardım teşekkülleri 
birliği, milletler cemiyeti kon 
seyince teshil edilen sulh şart
larını ıtalya kabul edinceye 
kadar zecri tedbirlerin devam 
ve şiddetlendirilmesine karar 
vermiştir. 

Konseyde tesir 
yapmak için .. 
-!Jaş tma/ı J ncı sav/ada -

Lordlar kamarası azasından elli 
kişi, lngiltere - Italya arasında 
yakınlık tesisine çalışıyorlar. 
Bu 2ümreye mensub bulunan 
Lord Mosninin Romada ltalyan 
ricalile ve bilhassa Mussolini 
ile temasları hakkında Royterin 
Roma muhabirine beyanatta 
bulunmuştur. 

Bu beyanata göre MussoJini 
lngiliz-ltalyan dostluğunun tek-
rar iadesinden Ç'>k memnun 
olacağını, lngiltcrenin menfaat
ları aleyhinde hiç bir teşeb
büste bulunamıyacağını temin 
etmiştir. Mosninin Mussolini ile 
görüşmeleri uzun ve samimi 
olmuştur. 

Avrupa' da 
HARB ÇIKACAGINI 
ZANNETMiYORUM 

•••••••••••••••••••••••• 
- /Jaş ıa1a/ı ı 111rı saı /ada -

len neticelerin çok iyi olduğu· 
nu kaydedebilirsiniz. ,, 

Numan Menemenci oğlu Av· 
rupada harp ihtimallE"ri mevcut 
olup olmadığı hakkındaki bir 
suale de: 

-
11 Avrupada harp çıkaca

ğını zannetmiyorum. Şimdilik 
böyle bir endişe ) oktur, de
miştir. 

la bilecek kadar kuvvet gösterdi: 
- Yalvarırım size ... Burada 

olmaz... Cidden yazık olur ... 
Kapılar her dakika açılabilir ... 
Yanımızdaki odada Madam 
Lekuvan var... Sonra annem 
var ki beni bekliyor... Bunun 
iç.in bütün bir gece lazım •.. Ge-

celeyin o kadar daha iyi ki. .. 
T ehlükeli, hatta çılgınca bir 
şey olduğunu bilirim. Fakat 

ben sizi kendi odama, kendi 
yatağıma almak islerim. Bunu 

o kadar zamandanberi düşünü
yordum. 

Emmanüel genç kadının kıv· 
rak vücudunu kolları arasında 
tutmakta ısrar edederek onu 
dinliyordu. Bu mukavemetten 
hayrette idi. 

Föyant devam etti: 

Bırakımz cicim, bu işi, ben 
tanzim edeyim. Sizi kimse gör· 

meden sülhaneye sokacağım. 
Annem odamın altındaki oda
da yatıyor. Fakat sağırdır. 

- Bilmedi-



Da •••••••••••• 
•••••••••••• 

····················· sesler ••••••••••••••••••••• 

ektep der i 
Maa~f bütçesinin mec1iste 

müzakeresi sırasında vekil Saf
fet Arıkanın verdiği ·izahattan 

anlıyoruz ki bugün tahsil ça
ğında bulunan çocuklarımızın 
ancak üçte birini okutabiliyo-

ruz; üçte ikisi mektep ve boca 
b liyor. 

Rakamlara dayanan ve en 
salahiyettar bir ağızdan önü
müze ablan bu acı hakikat; 

üzerinde çok fazla durulacak 
ve düşünülecek bir memleket 
meselesidir. 

Öyle bir memleket mesele
sidir ki üzerinde yalnız durmak 
ve düşünmek değil - her ne 

bahasına olursa olsun - behe
mehal çaresini bulmak zaru
ridir. 

Yarının - memleketi bilgile
rine teslim edeceğimiz büyük
lerini - tahsilsiz bırakamayız, 

bu; günahların günahı olur. Bu 
güçlükleri yenmek için devletin 
istiyeceği yardımı seve seve 

yapmak her Türk için bir na
mus, bir vatan borcudur. 

Kendilerinin muvafakatım al
madan dünyaya getirdiğimiz ve 

hayat mücadelesinin karşısına 

diktiğimiz bu masumlan ye
tiştirmek Türk milletinin mö~
terek vazifesidir. Hükümet; bu 
mühim mesele ile - layik oldu-

ğu ehemmiyetle - alakadardır. 

Buna eminiz. 

lmparatorluk istatistikleri ile 
Cumhuriyetin verdiği rakamlar 

arasındaki fark; ihtiyacın ne 
büyük bir alaka ile karşılan
mış ve ne kadar ıemek sarfe
dilmi;J olduğunu isbata kafidir. 

Mektep ihtiyacının gün geç
tikçe artması, evlatlannı okut
mak istiyen babaların çoğal
ması demek olduğuna göre 
memleket hesabma büyük bir 
kardır. 

ihtiyaç fazla, bütçe mesele
i de bu ihtiy ca tam bir cevab 
ermeğe mani olabilir. Fakat 

mesele; her türlü manilerin yı
kılma.smı ve radikal bütün tet
birlerin alınmasını zaruri kıla
cak kadar ıehemmiyetlidir. 

1'.!l:"U.ra.1; Çı.xı.ar 
il ••••• 

Yarah nma 
Karşıyakada litasyon kah

vesinde Koçhisarlı Memi oğlu 
Recep ile Mehmet oğlu Has 
ve kardeşi Mehmet oğla Mus
tafa aralarında oyun mesele-

ve 
Almanya-

e 

a 
Yunan 

-y 
e 

t EN i A":SIW 

Ünasebet erini 
Berlln 30 mayıs (Hususi muhabirimizden) 
.................................. & •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almanya bugün Türk malla- A:lmanyaya vermeğe nzı ise de imaJ olunmaktadır. Daha 1934 
de sanayi sergis inden büyük 
bir hayretle çıkmıştım. O va
kıttan beri ise terakki azimdir. 
Bütün bu hususları nazarı dik
kate alarak, Bundan böyle 
almanyanın Yıunanistana ancak 
vagon, lokomotif, süih, cep
hane gibi ağır sanayi e§yası we 
bugibi eşya satabileceği netice
sine varJyorwn. Bu gibi ipariş
ler ise hükümet elinden geç
mektedir. Binaenaleyh, Alman -
Yunan münasebetlerini tetkik 

nmn en büyük alıcısıdır. Bu büsbütün kaJdırmağa - sanayi 
sebep1e bu ülkenin memleketi- siyasası dolayısile - yanaşma-
miz ve bize benzer mahsul ye- maktadır. Gemi siparişi ise 
tiştiren muhtelif devletlerle o1 n ikide bir ortaya çıkıb kaybo-
münasebetlerini tetkik etmek luyor. 
cidden enteresandır. Bu arada 
bilhassa tütün, üz.üm, incir, 
zeytinyagı vesaire sürümü hu
s sunda büyük bir ehemmiyeti 
haiz olan Yunanistam ele al -
lım: 

Yun nistan 1935 senesi so
mmda 17 memleketle Clearing 
anlaşması ve bundan maada ln
giltere, A erika, ısır ve Ho
landa ile hususi ticaret muka
velesi yapmışb. 

Clearing anlaşmaları ruasmda 
en eyi işleyeni Almanya ile 
yapılanıdır. Bug.ün bu ülke 
bizim gibi Yuııanistanın da en 
büyük alıcı ve sabctsıdır. fa
kat Almanyanın aldığı daima 
sattığından fazla bulunduğu 
için, Ywıan ihraeatçıl rı Clea
ring hesabından matluplanıu 
tab il edememektedirler. Bu 
durum, Almanlann y; anis
tandan mal almasını müşkül

lcştirmiştir. Bilhassa 1935 - 36 
ihracat mevsiminde bu zorluk 
o kadar barizdi ki, üzü 
ve incirlerimizin piyasfl du
rumlarını hesap ederken Yu
nan ırekabetini nazarı dikkate 
bile almıyorduk. 

Arasıra Yunan ükfımelinin 

Alman malı sürümünü arttır
mak "çin şu veya bu tedbiri 
aldığı havadisleri piyasaya çık-

makta ve Yunan ihracatcılarını 
boı yere ümide düşürmekteair .. 
Fakat bir taraftan hükô.metin 
yeni doğan sanayii korumak 
icin şiddetli bir "Kontenjan., 
sistemi takip etmesi, diğer yan
dan lngiliz yüksek maliyesine 
sıkıca bağlı bulunması Abnan
ya lehine ani bir cleğişmeyi 

imkinstz kılmaktadır. lhracat
çılann paralarım koparmak 
için yaptıkları teşebbüsler de 
bu sebeple akim kalmaktadır. 

Almanya yeni mukavele için 
yaptığı bazı istimza~larda Yu
nanistandan kontenjantarı kal
dırmasım, fabrMi:alarına ağır 
malzeme ve tezgahlanna gemi 
iparişi vermesini istemektedir. 

Deutsclıe levante lüıe vapurlamuları 
lıüüıe { Atine) ismi konulması 
.d.oltı}ıısiie Hambu.rg'.u ziyaret eden 
Atille ıbcledipe reisi Catzias bu 
felıüda biiyük 'bir hiiı;ııü ıkabule 

ınazhar .olnwştu.r. l(r.aluı e.ski bir 

ederken, günlük piyasa ve 1 

pazarlar Konjoktur'ıan içinde 
boğulmıyarnk, hükUmetin foşa
atını, ihtiyacını ve siparişlerini 

tetkik etmelidir. 

Bunlar ise, daha ziyade in· 
giltere ve Amerikaya mütevec-

cihtir. ş· dilik, esasen mahdud 
inşaattan Al.manyaya Peiepo· 

nez şimendiferleri için 3 mil· 

yonluk bir sipari~ behleniyor. 
Harbiye Nezareti ise, aynı şart
lar altında Al an mallarıo1n 

mutemedi lnıJunan -Oıı zaflll Alman· tercih olunacağını bildirmişse 
yanı.n. en büyiilı timam ı0/an flam- de şimdiye kadar bir tesiri 
bargıı zıyareüne büyük bil elıenımi· 
pet verilm~r. görülmemiştir. Gemi sipariıi 

Alman - Yunan mün sebetle- meselesi ise ıuzun zamandan-
ırini :zorlaştıran Yunan sanayii beri sürr cemeae kalmaktadır. 
- kanaahma göre - hiç de ih- Şimdilik Tür:k ve hmir mah-
mal edilmiyecek bir kuvvettir sullerioe - yakın bir atide -
.Son senelerde Atin ile Pire Yunanlılann kuvvetle rakabete 
arası bir çok fabr·katar geçmesı beklenemez. Ancak 
do ş ve ili şehir birleş- tüccar ve muStahsilimizin mü· 
miştir. Yunanistnnda bugün, said zamcnfardan tam istifad~ 
Türkinede de yapılan bazı etmesi ve mahsutlerimizin ka-
e..şyalardan sarfınaznr, gemı litesini yükseltmeğe çalışması 
'kazanları, .asansörler, fotoğ- devamlı bir emniyet için mu-
rat malzemesi, mersedese iplik, hakkak lazımdır. 
otomobil parça ve malzemesi Necati S. Şakir 

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

oc k 
Esirgeme uru
m unun faaliyeti 
Mayıs ayı içinde Çocuk esir

geme urumu dispanserinde 
363 hasta çocuk muayene ve 
ted vi edilerek~ilaçlan parasız 
verilmiştir. 18 çocuğa 150 kilo 
süt verilmek suretiyle sağlık 
i§lerine yardım edilmiştir. 

Muhtelif i1k mektepler kü· 
tüphanelerine konulmak üıere 

Zabıta haberleri: 
Kumar 

Malderesi mezarlığında iz. 
mirli Mustafaoğlu Ali ile Ömer 
oğlu Mehmed zar ile kumar 
oynamaktalar iken zabıtaca 
suç 'üstü yakalanmışlardır. 

DövmO ler 

Mübadil emlaki 
hakkın a 

Kamutayın on defa kabul 
ettiki tef!ıir karar:mda göre yar-
dıma muhtaç mübadillerden 
vaktiyle tefviz dosyası açmış 

olanların borçlarının 1771 nu
aıar Iı tasfiye kanununa göre 
affı muameiesine iskan müdür
lüğünce başlanmıştır. 

Şehrimiz işkan müdürlüğü 
bu gibi mübadillerin müraca• 
catları karşısında işlerin salim 
bir şekilde yürütülmesini temin 
için tedbir almışbr. Müracaat
lar ra usulü tatbik edilmek 
suretiyle kısa bir ı.amanda ne• 
ticelendiriJecek ve borçlanmıı 

olan bu gibi teffiz dosyası aç
mış mübadillerin tefevvüz ettik-
leri mallardaki ıipotekler sür
atle kaldınlacakbr. iskan mü
dürlüğünün bUDdan başka 
diğar mühim bir işi de Devlet 
şürasına açılmış olan iıkin 
davalarının bir an evvel netice-
lendirilmesidir. Bunun için de 
çalışı1maktadır. 

••• 
amus düşmanı 

- Baş tar.a/l l inci salıifede -
Evelki gün ana kız lzmire 

gelerek Mustafa .ça~un Cam
göz ok2ğındaki evine gel
mişler ve bir gece a· 
fir kalarak Hadioenin di· 
lini açmak ıçın pazarlığa 

girişmişlerdir. 'Mustafa çaTUşla 
Raşide arasında Haticenin 
dilinin çözülıMsi için 150 liraya 
mütabakat hasıl olmuş ve elli 
.!lirasını zavallı kadın sattığı 
arpa parasından peşin vermiş 

mütebaki yüz JirayJ da Hatice 
onuşmağa başladığı vakit ver

eeğini teahhüt etmiştir. 
Mustafa ıçavuş, pazarlıkta 

bu şekilde uyuşu~duktan sonra 
llıasta knı .a.1t kat odalarmöan 
birine .götürmüş, :ateş yakmlş, 
tütsüyü ve kitaplan hazırlamı~ 
~e okumağa başlamıştır. Ara
dan epey ı:amanın geçmiş ol
masından şüphelenen Haticenin 
annesi Raşide, Mustafa çavuşun 
kansı Şerife ve kızı Adile 
tavan arasından Mustafa çavu
şun hastayı nasıl okuduğunu 
gözetlemeğe başlamışlar birde 
ne görsünler Mustafa çavuş, 
zavallı hasta kızın üzerine 
'kudurmuşçasına saldırıyor, kız 
kendisini müdafaaya çalışıyor. 
Bu çirkin vaziyeti gören kadın
lar feryada başlamışlardır. 

Mustafa çavuş kadm1arın 
feryadından korkarak tabanca-
sını alıp atına atlamı;, ve kaç
mağa başlamıştır. Azıh ihtiyar 
Çukurçeşme cİ•arında atiyle ve 
ilahile yakalanmıştır. 
lsticvabında, bu yetmişlik 

üfürükcü yaptıklarını inkar et-
mek istemiş Ye bilihara tevil
lere ba§I mışbr. 

Dilsiz kız da işaretlerle Mus-

inden çıkan kavga sonunda 
Mustafa, Recebin kollarıodan 
tubnuş, kardeşi Has o da çakı 
ile arkasından ve kolu üzerin
den hafif surette yaraladığln
dan yakalanmışlardır. 

Yunanistan, Fransa, Belçika gi
bi k!iringi iş1emiyen bazı ülke
Jrden arka kalan kontenjanları 

114 1kitap hediye edilmiştir. 

Yoksul bebeklere 40 kilo ni
şasta ve 12 kilo şeker dağttd-
mışlır. 

Yen1 müzayede bedesteninde 
Musevi milletinden sütçü Ya'ko 
oğlu Hayım süt s tmakta iken 
bağırdığından muğber olan 
~eyyar koltukçulardan Kadri 
oğlu Mehmed Zari ve Hüseyin 
oğJu Ali Haydar t..ıraflarmdan 
yüzüne vurmak suretile dövül
düğünü iddia eylediğinden Hay
dar, Mehmed Zari yakalanmış
Jardır. 

tafa çavuşun kendisine tecavüz 

j 
ettiğini söylemiştir. 

Üfürükçü Adliyeye veril
miştir. 

anı en 
-20- Yazan : A. Bilget 

Paşam, dedf. Siz burada 1<endlmiz1 unuttu • 
Salonda misafirler var.. ihtiyar adamla genç 

kız gül oynlya salona glrlyorlardı 
• ··-·--. Jm' - "Siz .çok tuhaf ıoız paşa .. 

Ben daha başka şeylere hay
ret ediyorum. Mesela sizin 
kendi tabiriniz gibi bu kadar 
ihtiyarlamış olmanıza rağmen 
hala, çocuklarınızla alay etme
s'ni seviyorsunuz Görüyorsu
nuz ki ben sir.e dans tekJifinde 
bu'unul".k<:n çok ciddi idim.Pa-
anın benim bu arzumla ince 

ince alay edeceğini hiç te ümit 
etmezdim.,, 

Paşa Somrunun en iyi gü
lüşleriyle süsltdiği bu zebirli 
sözlerdeni çlenmiş gibiydi.Ren
gini beili etmeden: 

- 1 ter misin Somru, dedi. 
Biraz bahçeye çık lım mı ? 
Biraz hava almış oluruz. 

lama 

- Peki kumandan .. 
Salond bulunanlar kendi 

neşelel'İ içinde kayboldukların
d n onların salondan ayrıldık
larını farketmemişlerdi, bile •• 
N efıs bir gece bahçeden deni
ze doğru .adeta yayılıyor ve az 
ruzgarlı bir hava cigerJerine 
kadar doluyordu. Bahçedeki 
tahta sıralardan birine ilişmiş
lerdi. 

Somru lncila paşayı ilk defa 
bu kadar düşünceli görüyordu. 
En büyük acılar ve hadiseler 
önünde • minare gibi dim dik 
durmasını bilen paşa, yanıba
şındaki küçük kızın igne1i söz
lerinden yaralanmış gibi dur
gundu. Somrunun küçük başını 

anlf\ak .• 

parmakları arasında hapsettik
ten sonra konuştu : 

- Boyundan büyük işlere 
kalkışmana rağmen henüz ço· 
cukluktan lrurtulamadığını bü
yük bir teessürle görüyorum 
Somru.. Hala on üç yaşındaki 
küçük bir kız kadar bayalpe· 
t'estsin. Şuna inanm nı isterim 
ki somru, ben seninle hiçbir 
%aman alay etmedim. Sözlerim
de hakiltat olmıyan en ufak 
bir nokta bile yok. Görüyor
sun ki arhk gizlenemiyecek 
kadar ihtiyarladım. Demin sa
na ihtiyarhğımtian bahseder
ken yüreğimin küçük, anlaşıl
maz bir acıy2e burkuntu içinde 
ka~adığını söyleyecek değilim. 
Şu dakikada henim sana ne

lerden bahsettiğimi işiden1er 
olursa kimbilir beni nasıl ayıp
!ar1ar. Ben de önceden bir kız 
sevmiştim Somru .. Onun da 
saçları seninkiler kadar açık 
kumral, gözleri senin gibi de
niz yeşili, çehre b tlan seninki 
gibi bir oyuncak ınev"inden 

manasızdı. Onu taliin acı bir 
cilvesi neticesi olarak kara 
topraklara terk ettikten sonra 
evlenmeyi düşünmedim. Sevgi
lerimin hepsini vazifemin Uz e
rinde toplıyarak 6mrümün en 
iyi :z.amanlarıaı kışlanın kapalı 
hayatında erittim. Bundan piş
man olduğumu zannedersen 
yanılırsın. Ben hayatı olduğu 
gibi kabul ettikten sonra on
dan şikayete hakkım kalır mı? 

Sonrn Somru .. Seni bir kıztm 
gibi himayeme almağa karar 
verdiğim gün: bu baba1ık zev
kimde biraz da gençlik hisle
rimin rol oynadığı muhakkak
tır. Sen hpkı ona benziyordun 
Somru.. Hem o kadar benzi
yordun ki: seni gördüğüm da
kika adeta onu yanıbaşımda 
bulmuş gibiydim. Bunlar işin 
manacnz taraflan .. 

Sana gelince Somru .. Yanlış 
ze'baba kapılarak artık seni bu 
ev içinde hapsetmek istemiyo
rum. Tam evlenme ç.ağındasın. 
Etbette ki valnn 2'in1erde seni 

istiyenler olacak. Öz kızıma 
talip olacak erkekte arayaca
ğım meziyetler biraı: fazlaca 
olacağı için kendimi kandır
madıkça her halde seni elim
den kaçıracak değilim. 

Daha sonra Somru'm .. Bana 
botgim demiyeceğini bilsem 
sana küçük bir itirafta bile 
bulunacağuu .. Ben istiyorum ki 
sen evlendikten sonra benim 
evimde oturasın. Sana eş ola
cak mesut ınişanbyı kandırmak 
bana borç olsun. Bundan kas
tım çok açıkbr. ihtiyar 
günlerimde evimin neş'esini 
senin küçük çocuklarını kucak
lamakta arayacağım. 

Hayatın bugünüyle yarını 
arasında bir bağlantı yeri ara
mağa neden ihtiyaç hissedelim. 
Elbette ki bir gün ben de ha· 
y ta gözlerimi kapayacağım. 

Ben ölümümün şöyle olacağını 
tasavvur edebiliyorum •• 

Bir gece, belki de bir kış ge
cesi deli rüzgarlar, başımı
zın üzerinde yükselen ağaçlar-

Hergün 
~~=- Bir fıkra 

Yazan: eaaa kemal Allias 
································~ 

Güneş tutu acak 
Hazir nın on aibnc.1 günü aıii 

on dokuzuncu giioü mü sabah· 
leyin güneş tutulacak, ve iz· 
mirde sabah olurken, tekrar 
gecenin karanlığı bastıracak· 
mış... Fennin, böyle olmadan 
evvel olacak şeyleri haber ver• 
mesi, ne üfürükcülük • cifi 
sehirbazhkbr •• Gök hadiaele-
rini riyazi düsturlarla haUede• 
rek tabiat kanunlannın aeaab 
üzerine yürüdüğünü bulmak ve 
bilmektir. Güneşin tutulmall 
ender haaiselerden olduğu içiDt 
insanlar arasında cehalet de
virlerinde türlü türlü telakki· 
lere sebeb olmuştur. Ben çr 
cuktum bilirim, güneş tatwld• 
mu, minarelerden ezan okadar. 
teoeke çalarlar, batta tabaacll 
atarlardı. 

Giiya gün~i yak laytp da 
ona eziyet eden kimse bu 
teneke takırtıaından korkacak. 
tabanca sesinden ürkecek gO
ne§in yakasını bırakacaktı. 
lfun cephesinden işi bik.meria 
azlığından bu böyle oluyordu. 
Bugün ilk mekteplerin beyaııl 
yak h, siyah podyab yavl"lllarl 
meseleyi biliyor. Hangisine .
rarsanı.z, ay dünya He güneşia 
arasından geçerken güneşi kapı· 
yor, rüzgar nasıl esiyor yağmot 
nasıl yağıyor ise, bu da iSyle. 
tabii bir hadisedir der. luar 
ların şu cahillik devirlerind& 
ne manasızlık içinde yapchk
larını bir düşünüyorum da ec• 
dadımın adeta acıyorum. Biı 
asır onra, yirminci aarda 
yaşayanlara da böyJe cıyacak• 
lar bulunacağına hiç şüphd 
yok. 

Yirrui birinci, yirmi ikillcİ 
asrm insanları bizim dün7• 
üzerinde fimendiferle. vapul 
ve tayyare ile günlerce .aürell 
seferler yapbğımızı düşüadiik· 
çe, belki güleceklerdir. Oa• 
ların S&bableyin dünyada ikeıl", 
akşam üzeri Meribte, ertesi~· 
Venüste olacaktanna şiplte 
etmiyorum. Elbette Otaritİllt 
Jüpiterin sakinleri de aızıwıd 
misafir. geleceklerdir. Acet.11 
oradaki insantarm yüzleri, .e
colları, erkek ve kadınlan W
zim gibi mi olacak? Tahiabll 
namütenabiliği içinde bir nokta 
otan arz üzerinde· altmıı, yet
miş senelik bir ömürle kayna
şan insanlığın beş bin senelik 
yazılı tarihile tabiatın 'llİlpl 
kerre milyarlarla senelik S.
rüne göre bir saniye hil9 
y şamamış olduğuna göriJe"' 
nmı. Tabiat felsefesile C-
raşmak istemem. Yıldı_. 
meşğul olan müneccimin öaii .. 
bile göremiyerek kuyuya dtır 
tüğünü hatırlıyorum. HaptJll 
her safhasında, işin edebiy•• 
bna, hayal ufuklarına dalmak• 
tan korkanın. Çünkü m 

cimin kuyusu her yerde hallf 
ve nazırdır. 

dan aşıracakları tath bir tabii 
müziği içiııôe ortalığı velvele 
vereceklerdir. Ben o gece b.r: 
ta olacağım için yeme·· 
odamda, sb:den ayrı yemfl, 
mecburiyetinde kalacağım. 

dakikada göğsümü sa 
olan öksürüğün ne.,'ini bite 
dakikada hayalimde bulab. 
yorum. Sen ve .sana eş 
mesut çift, aşağı salonda 
ctı.klannızı okşadığınız bir 
da yukan kattan hizmet • 
belkide saınlmiğ bir ha 
masını işideceksiniı. 

Gece vakb, evinizin s 
bozulması bahasına da 
sen ve eşin derhal yuk 
koşacaksınız. flalbuki 
hareketi yapıncaya 

ben çoktan hayata 
kapmış bulunacağım. O da 
kada şu güzel gözleri büril 
cek olan samimiğ göz yatı. 
nı görüyormuş gibi oluyor 
işte bunlar bile, bütün bir 
yata bedeldir. • 

- Sonu 1• 



Ribentrop ve Eden Londrada bulunuyorlar 

az 
121 Haziranda Montroda toPianaca r 

ıolan konferansta tesbit olunacaktır 

Her iki diplomat ta bunun bir tesadüf eseri 
olduğunu ve buluşmıyacaklarını beyan ediyorlar 

1 
Londra, 2 ( Ö.R ) - Von Jet adamı saat 12,20 de kara-

lstanbul, 2 ( Yeni Asır ) - Telefonla - Cenevrede:ı buraya 
gelen haberlere göre, 27 haziranda Ingiltere, Fransa, Sovyet 
Rusya, Japonya, ltalya, Romanye, Yugoslavya, Yunanistan, Bul
garistan ve Türkiye heyeti murahhasalara Montroda (Isviçrede) 
toplanarak Boğaı:ların tahkimi meselesini tesbit edeceklerdir. Bu 
konferansm bir hafta kadar süreceği tahmin ediliyor. 

Konferans, ilk aleni celı:ıeden sonra iki veya üç komisyona 
ayrılarak hususi müzakerelere devanı edecektir. Müzakeratı ta
kip etmek için konferansta yüz elli kadar gazeteci bulunacağı 
tahmin edildiğinden salonda ona göre müsait hazırlıklar yapıl-Robbentrop'un Irlandada Lord ya ayak basmış ve şu beya- 1 

Londonderry'nin malikane - natta bulunmuştur: mışlır. 

sinde misafir olmasile çıkan HUSUSi ZiYARET 
vaziyet üzerinde gazetelerin - Buradan Londraya gidi· 
tefsirleri devam etmekte- diyorum. Orada ne kadar ka-
dir, uNevs Cihronicle,, gazetesi Jacağımı bilmem. Her halde 
Hitlerin hususi müşavirinin se- tekrar Relfosta dönmiyecek ve 
yahatını tefsir ederken şunları hava yolile Londradan BerJine 
yazıyor : hareket edeceğim. 

" Lord Londonderry, Von Lord Londonderry malikane-
Ribbentrop ile lngiliz hava or- sindeki ikameti hakkında da 
dusu erkanı harbiye reisi Sir Führerin hususi elçisi! "Bunun 
Edvard Ellingtonun ayni za- siyasi bir mahiyeti yoktu,, de-
manda kendisine misafir ol· mekle iktifa etmiştir. 
maları etrafında yapılan tefsir- EDEN LONDRADA 
lerden ve halk arasında bundan Londra, 2 (Ö.R) - lngiliz 
dolayi uyanan derin meraktan matbuatı dış işleri bakam B. 
hoşnudsuzluğunu bildirmiş ve :üt Edenin Pantekot tatilini birkaç 
bunlarm sadece bir dost- R.ıbentrop Londıada gün uzataca>{ını bildirmişti, 
luk ziyareti olup siyasi olduğu iddiası ise ancak daha ğım ve sadece bir tatil ziyareti' Halbuki bugün öğleden 
mahiyeti olmadığını bildir- ziyadece şüpheye yol açabilir.,, mahiyetinde kalacağını bildir- conra Edcn'in Londra'ya 
miştir. Halbuki kendisi az ev· T ATIL ZIY ARETI miştir. döndüğü haber almmışbr, 
vel lngilterenin hava bakanı Londra, 2 ( Ô.R) - Alman Halbuki bu beyanat intişar Her ne kadar Von Ribben-
idi. Von Ribbentrop ise Hit- sefareti, Von Ribbentrop'un ederken von Ribentrop sabah trop'un şimdiye kadar Eden 
lerin fevkala~de elçisidir. Böyle seyahah hakkında sorulan su- b 'l b" J '- ile görüşmek için bir randevu "Yanı 1 e ır ide geçen almadığı iddia edilmekte isede 
bir ziyaretin tefsirsiz kalabile- allere cevaben Londraya gel· hafta sonunu geçirdiği Bel- siyasi mahfillerin kanaatınca 
ceğini farzetmek ve kimsenin mesının mümkün olduğunu fost civarmdaki Lord London- Alman fevkalide elçisi ile İn-
buna dı'kkat etmemesi lazım- bildirmiş. fakat Füherin fev- derry malı'kl! • d t e1nesın en ayyare giliz dışişleri bakanı arasında 

geldigw ı"nı' ı"ddia eylemek abes- kalade elçisi Londraya gelse ile gelmı· • ve Kro d h • ır. • • Y on ava bir mülakat yapılması bekle-
tir. Bu"un hususi bir mesele de ziyaretinin pek kısa olaca- lım t Al d , 1 anma ınmış ır. man ev- nilebilir 
···············=······························· ................•...........•.•........•.................... . . .......•.......••.•..........•..•.............•.•....••........... ~ 

Necaşi geliyor Fransa artık uyanmalıdır 

illi güreş takımınıız 

o n e arbi-
ayı 4 dakikada yendi 

lstnnbul, 2 (Yeni Asır) - telefonla - Finlandiya güreş takımı 
dün gece stadyomda kesif bir kalabalık önünde milli güreş takı· 
mımızla beklenen karşılaşmasmı yaptı. ilk önce 60 kiloda Reş&:l, 
79 kiloda bir başka güreşçimizle, ağır sıklette Çoban Mehm~d 
müsabakaya başladılar. 

Bu müsabakada Çoban Mehmed Karbita ile karşılaşmıştı. 
Oyun çok merakla oldu. ilk devre Çobanın bakımiyeti altında 
geçerken ikinci devre böyle olmadı. Bu defa Çoban tedafüi 
vaziyet alıyordu. 

Mamafih Çoban oyunun sonlarında güreşin teknik usullerini 
tatbika başhyarak hakimiyeti tekrar kendi lehine çevirdi ve Fen
landiyahyı 14 dakika 38 saniyede tuşla meğlüp etmeye muvaf
fak oldu. 

Müsabaka baştan sona kadar tribünlerdeki halkı yerinden 
hoplatacak kadar heyecan ifade eden şekilde geçmiştir. 

Belçika da kabine buhranı 

ıKral yeni kah· neyi kura· 
cak bir lider bulamadı 

Habeş medeniyetinin 25 hafta içinde 
tahribine Avrupa göz yu acak mı? 

Küçük antant görüş e-. 
Brüksel, 2 ( Ö. R ) - Van 

Zeeland şu beyanatta bulun
muştur: 

dir. Şu halde kral ya onu, ya
h~t ~os~a~ist partisinin diğer 
bır lıderım, mesela son kabi-

Londar, 2 (Ö.R) - Necaşi, 
Bir gazete muhabirine şunları 

söylemiştir: 
- "Avrupaya Habeşistan 

hakkmda neler düşünüldüğünü 

öğrenmek için geliyorum. Bu 
seyahatınıda bazı hadiseler 
cereyan edeceğini ümid etmek 
isterim. 
Habeş medeniyetinin 25 hafta 

içinde hem de barbarcasına 
tahrip edilmesinin doğru olup 

olmadığını bütün dünya millet
lerine bitap ederek soracağım. 
En büyük caniJere bile müda
faa hakkı veren hukuk kaide
leri bize elbetteki bu hakkı 
uzatmaktan geri kalmayacaktır. 

Cenevreden henüz ümidimizi 
kesmiş değiliz. Bu müesseseye 
itimadımız vardır. itimadımız 

pek tabiidir. Çünki kuvvttin 
hakka tecelli etmesi davasında 
bir çok milletler alakadardır.,, 

Vekiller heyetinin toplantısı 
Ankara, 2 (Yeni Asır -

Başbakan ismet lnönünün 
muhtelif işler görüşülmüş, 

Telefonla) - Heyeti vekile bugün 
riyasetinde toplandı. Bu toplantıda 

kararlar verilmiştir. 

Parti kamutay grubunda 
Ankara 2 (Yeni Asır - Telefonla) - Cumhuriyet Halk partisi 

kamutay grubu idare heyeti başkanlığından bildirilmiştir 
Parti kamutay grubu bugün öğleden sonra toplandı. Dış işleri 

bakanı doktor Tevfik Rüştü Aras genel siyasal durum hakkında 

izahat verdi. 

... 
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Göşlek bir ell can veren karısının elinde, 
sancağı bağrında can verdi 

Ağaçe şu etrafındaki adam
lara bak ... Onların her biri ne 
kadar acılar görmüştür... Biz 
milli bir dava için bütün var
lığımızla mücadeleye atılmış 
in nlanz. Sen de bir Türk 
kızı an... Bu teessürü bırak ta 
saflarımızda yer al. 

Ağaçe bu sözleri söyliyen 
adama dikkatle baktı. Onun 
sesindeki tatlılıkla yumuşamışb: 

- Peki ağam isteğin gibi 
olsun. Işte göz yaşlanmı sil
dim.Söyle bakalım ne olacak? 

Canbey: 

- Güzel kadın .. Bize inan .. 
Damarlarında dolaşan kan Türk 

kana olunca neden yasa düş
meli.. Göşlek cesurdu, merddi, 
amma ne de olsa milli dava· 
mızın gerçekleşme ine engeldi. 

O kendi saltaoah iç.in dövüştü, 
Bizse yeryüı:ünde ırkımızın re-

fahından, zaferinden başka 
saadet, neşe ve saltanat tanı-

mıyoruz.Göşleğe nasıl bir kah
raman gibi hizmet etmişsen 

. k , 
yem umandanlarına da, öyle-
ce itaat edeceğine, nefsini hi

leye ve fesada kapbrmıyaca
ğma Tanrı huzurunda yemin 
eder misin? 
Ağaçe belki yemin edecekti. 

Canbeyin 2özleri onu manya-

· ula ıyor ar 
Paris, 2 (Ô.R) - Gazeteler 

Bükreşte küçük antant devlet 
başkanları arasında yapıla-
cak. mülakata ehemmiyet 
verıyorlar. Malünı olduğu üzere 
bu ayın sekizinde Çekoslovakya 
cumurbnşkam B. Bencs, Yu
goslavya krallık naibi prens 
Pol ve Romanya kralı Knrol 
buluşacaklardır. 

"Paris-Soir,, bu münasebetle 
şunları yazıyor: 

"Fransa intihabattan sonra 
bir. hüküm~t fasılası geçirmek
tedır • Y ena hükümetin teşek
külüne kadar eskisi hiç bir 
te~?bbüste bulunamıyor. Bu 
harın memleket içinde de mah-
zurlara görüldü. Fakat dış siya
set sahasında bu mahzur
lar daha fenadır. Ortada 
dramatik hadiseler olmamakla 
beraber, Avrupa bu sırada bir 
i~ktlap sahnesidir, vaziyeti ta
yın etmektedir. Bu kararların 
bizim iştirakimiz olmadan, yani 

tize etmişti. Gözlerini ondan 
ayarmıyordu. Ayağa kalk-
mak istedi. Fakat tam 
bu dakikada beklenmiyen bir 

hadi~e oldu. Öldüğüne hük· · 
medılen Göşlek şiddetli bir 

i~tilaçla gözlerini açta. Renk· 
sız çehresinde hafif bir hayat 

izi dolaştı. Belli idi ki, söyle
nen sözleri işitmiştir. 

Bir elile Ağaçe'nin saçlarm
dan yakaladı. Onun kıpırda
masına meydan vermiyerek 
haykırdı: 

- Kurt Nuyan (Canbeyin adı
dır)hamnız yalmı: kellemi ,ülke
mi alabilir. Sancağım ile karı
ma gelince onlara el süremez. 
A~ladın mı bayrağıma... Göş
leğin karısına kimse el uzata
maz ... 

Canbey kindar bakışlariyle 
baktı: 

- Ne de sen genç adam ..• 
Ümidlenme ki, tatlı sözlerin, 
kandırıcı felsefenle bu yumu
şak kadın kalbini teshir ede· 

bize karşı verilmesinden kurtu
labilir. Şimdi kllçük antant dev
let başkanları Bükreşte toplanı-
yorlar. Bu hAdise Fransayı 
uyuşukluktan çıkarmalıdır. Ni-
hayet 15Hazirana kadar Habeş 
meselesi hakkında hiç bir 
karar verilmiş olmaması 
mahzursuz olmıyacakbr . 

Yeni hükümetin önünde Av
rupa siyaseti en acil mevzu 
olarak duruyor. Eğer Fransız 
hükümeti acele vaziyet almazsa, 
büyük ve küçük devletler Fran
samn nasihat ve müsaadesini 
beklemeden kararlarını vere
cekler ve anlaşacaklardır. 

••••••••• 

Filistine sevkiyat 
Londra, 2 (A.A)- Mısırdaki 

garnizonlardan Filistine iki ta-
bur asker daha dönderHmiştir. 
Bu suretle Filistindeki lngiliz 
kuvvetleri beş tabur piyade ile 
tayyare ve tank müfrezelerini 
ihtiva etmektedir. 

mezsin .. Etsen bile ona sahih 
olamazsm ..• 

Bu tuhaf bir sahneydi... Her
kes şaşırmıştı Hepsinden çok 
şaşıran, hatta müteessir olan 

Canbeydi. Kendi kendine söy
lendi: 

- Hey Ulu Tanrım .• Ne iş
tir bunlar.. Ben Göşleğin karı-

ıına göz mü koydum sanki •.. 
Şu insanlar eyi kalpleri ayırd 
etmekte ne kadar acizdirler. 

Ağaçe Göşleğin üzerine ka
panmıştı. 

Göşlek son nefesini verme
den şu ihtara tekrar etti: 

- Anladmız mı zırhla silah
şorlar... Göşleğin karısına el 
uzatılmaz. 

Oradakiler: 
- Aman .. 
Derneğe vakıt bulmadan han

çerini belinden çekerek Ağa
çenin kalbine sapladı. Ta sa
pana kadar soktu. Ağzından 
başka bir söz çıkmadan eşinin 
yanına yıkıldı. Kadın gözlerini 

- Kral parlamentoda en 
kalabalık siyasi guruba men
sub bir şahsiyetin başkanlığı 
alhnda bir milli birlik kabinesi 
teşkili imkanları hakkında ha-
ber toplıyarak kendisine bir 
rapor vermemi istemiştir. Eğer 
bu istihbnrabm böy]e bir 
kabine teşkili imkanını gös
terirse hükümdar kabul edil
miş olan esas üzerinde ka
bineyi teşkil edecek sosya
list şahsiyeti tayin hakkını 
muhafaza etmektedir. Bu mak
satla bugün muhtelif partiler
deki dostlarımla görüşeceğim. 
Fakat bu partilerlerle müzakere 
mahiyetinde olmıyacak, şahsi 
bir görüşme hududunu geçmi
yecektir. 

Hükumet buhranın uzun sü
rüp sürmiyeceği hakkındaki 
suale Van Zceland kaçamaklı 
bir cevap vermiştir. 

Siyasi mehafilde, Sosyalist 
Vandervelde'in iyice düşünerek 
yaptığı beyanatta bizzat ken
disinin hükümeti teşkile me
mur edilmesi ihtimalinden 
bahsetmediği kaydedilmekte-

hayata kaparken Göşle derin
den bir: 

- Ah .. etti. 
Ve bir eli eşinin elinde, san

cağı bağrında olduğu halde can 
verdi. Etrafta bulunan asker
lerin hemen hepsi gözlerinde 
toplanan birer damla yaşı sil
diler. 

Cebe eğildi. Göşleğin alnın
dan öperek selim verdi: 

- Göşlek adına şan vererek 
öldü. Eıi de tam bir yüce Be
gum gibi can verdi. 

Elbd adları unutulmaı:. 
Cebenin emri üzerine Göş-

leğin cansız başı gövdesinden 
ayrıJdı. Sonra büyük bir mezar 
kazdırıJarak Göşlek bağrındaki 
sancakla gömüldü. Karısı dci 
yanında açılan bir ikinci me
zara konuldu. 

Mezar henüz örtülmüştü ki 
arkadan atlılar göründü. Baş-

larında Sıtkı vardı. 
- Urcan, Urcan diye bağı• 

rıyorJardı. 

Sıtkı: 
-Sonu Var -

nede nafıa bakanı olan parti 
reis vekilini bu vazifeye me
mur edebilecektir. 

Brüksel, 2 (Ö.R) - Kralın 
yeni lcabincyi teşkiJ edebilecek 
zatı tayin için müzakerelerini 
bir iki gün tatil ederek h:raz 
istirahat edeceği zannedilmekte 
iken, hükiimdar ansızın Van 
Zeclandı çağırmış, fakat eski 
başbakan, beklenildiği üzere, 
Kralın teklifini reddetmiştir. 

Van Zeeland zaten intihabat
tan çok daha evvel hükfımet 
başından çekilmek fikrindeydi. 
Ancak Ren mantakasının Al
~anya tarafından işgali üze ... 
rıne çıkan vahim vaziyet 
bu fikri talik etmesine se· 
beb olmuştur. Şu halde kral 
şimdi, mantıki olarak, ya 
parlamentonun en kuvvetli 
~arti~i olan sosy

1
alist grubu 

lıderı Vandervelde i yeni kabi
neyi teşkiJe memur edecektir. 
Eğer Vandervelde itiraı. eder-
se kral Leopold bir milli bir
lik kabinesi teşkili iç;o yine 
parlamento harici bir şahsi}•et 
olan Van Zeelanda müracaat 
zaruretinde kalacaktır. 

Diğer cihetten sosyalist kon
gresinde bir temayül açıkça 
kendini göstermiştir. Bu da 
lrnmünisllcrle müşterek bir 
cephe teşkili arzusudur. Bu 
temayül, Flaman sosyalistlerden 
ziyad'! Vallon sosyalistler ara· 
sında kendini hissettirmiştir. 
Bazı liderlerin ifadesine göre 
bu birleşmeye esas itibariyle ka~ 
rar verilmiş ise de şartlannın ta· 
yin ve tanıimi için çok zamaq 
lazımgelecektir. Yani, bu vaz· 
iyet yeni kabinenin teşkili me· 
saisine engel olmıyacaktır. 

Brüksel, 2 (Ö.R) - Kral !r 
rafından bir sosyalist liderinin 
başkanlığı altında bir milli bir
lik kabinesi teşkili imkinlan 
üzerinde tahkikat yapma· 
ğa ve bir rapor hazırla-

mağa memur edilen soyalis' 
partisi başkanı B. Vandervel· 
de temaslarına başlamış ve 
öğleden sonra da devam et-
miştir. Bu tahkikatın neticesi 
müsait çıkarsa, Kral kabineyi 
teşkile memur etmek istediği 
Sosyalist liderini saraya çağ•
racaktır. 



Sahife b "IENl-ASIR 

Fırs Vi a a-
Şehir takımınız Cumartesi s:{Ünii 

Avusturyalılarla karşılaşıyor 
lzmir tak1mı Istanbul maçlarına azami k~vvetiyle 

gittiği için iyi neticeler bekliyoruz 

lzmir muhteliti perşembe 
günü lstanbula hareket edecek
tir. Olimpiyat hazırlıkları müna
sebetiyle mubtelitimizin lstan
bulda karşısma iJk anda çıka
nlacak takım, kuvveti itibariyle 
bir hayli korkunçtur. 

ilk önce Macaristanın Uypeşt 

takımının lstanbula getirilmesi 
mevzuu bahsedilirken First Vi· 
yananın buna tercihi, şüphe 
edilemez ki büyük bir kıymet
tir. lstanbulun en yüksek ta
kıınlarını daha bir buçuk ay 
evvel büyük farklarla mağlub 
eden Viyana profesyonel tikinin 
on üçüncüsü, First Viyanaya 
bu devrede iki defa mağlub 
olmuştur. Arbk vaziyeti bu şe
kilde mütalea ettikten ve Fırst 
Viyana takımında 20<30 defa 
enternasyonal olmuş oyuncular 
bulunduktan sonra lzmir şehir 
takımınm geçireceği imtihan 
kendiliğinden meydana çıkıyor. 

iyi kabul edebileceğimiz bir 
tesadüf ese~i olarak Avusturya 
futbol ustatları Cumartesi günü 
saat 16,30 da lzmiri temsil 
eden çocukların karşısında ilk 
maçlarını yapacaklardır. Hazır

lanan programa göre Cumartesi 
günü lzmir - Fırst Viyanna ve 
lstanbul - Ankara karşılasması, 
Pazar günü lzmir - Ankara ve 
lstanbul - Fırst Viyanna kar
şılasması, Salı günüde lzmir
lstanbul ve Ankara - Fırst 
Viyenna karşılaşmaları vardır. 

Biz ilk maçı Avusturyalı pro
fesyonellerin karşısında yapar
ken, şehir namına kendimize 
ayn bir övünç vesilesi ayırıyo· 
ruz. Ancak lstanbulda, lzmir 
sporcularını hiçte memnun et
miyen bir kanaat yerleşmiştir. 
lstanbul gazetelerinden bazıları 
Altayın lstanbulda aldığı dere
ceyi göz önünde tutarak: 

- lzmir takımından nikbin 
değiliz; diye yazıyorlar. Filvaki 
lstanbul gazetelerini böyle 
düşünmiyc sevk eden bir ha· 
dise cereyan etmiş bulunuyor. 
Ancak kendi hakiki kadro
sundaki oyuncuları bile Istan
oul seyahatına getiremiyen 
Altaylılar, alımm netice itiba
riyle lzmir şehir takımiyle kuv
vetçe kabiJi kıyas mıdır? Başka 
bir nokta daha var.. lzmir 
muhteliti hakikaten hazırlıklı 
olarak lstanbula gidiyor. Ta
kımın hücum hattından ümidi
miz çoktur. Sait-Vahap·Fuat 

7 ıiık milli takımı 

First Vienna orta lta/ı Ho/mann 

kombinezonundan ziyade takı

mın umumi vaziyetini göz 
önunde tutarak iltanbulda eyi 
edreceler alacağımıza inanı

yoruz. 
Çocuklar cumartesi günü 

karşılaşacakları takımın, dün 
ya futbolnndaki üstün yerini 
gözönünde tutarlarsa nasıl 
hareket edilmek ]azım gel
diğini derhal kavrarlar. ls
tanbulda gülünç olmamak 
ve lzmirin hakkı olan futbol 
yerini elde etmek için Vaha
bın ve Saidin değil; bütün ta
kımın çok çalışarak iyi oyna
maları şarttır. 

lzmir takımının muavin hat
tı da azami kuvvetini bulmuş
tur. Bilhassa Hakkı ve Adil, 
lstanbul maçları hakkında bes
lediR-imiz ümitlerin başında gel
mektedirler. Müdafaada Cemil 
ve Fethi ihmal edilmiyecek bir 
kuvvettedirler. 

Biz lzmirli futbolculardan : 
- Istanbulu mağlüp edin, 

Ankara futbolcularına tefevvuk 
edin.. Demiyoruz. Biz Avus
turya takımı karşısında Türk 
futbolu adına yapılması icap 
eden bütün fedakarlıkları ya
pın, diyoruz. 

S. N. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Finiandiya güreşçileri mağlup 

Güreş B. Milli takımımız 
üçe karşı dörtle galiptir 

Oii1eş Milli 
Pazar günü Istanbulda Fin

landiya milli güreş takımıyJe 

miJJi güreş takımımızın yaptığı 
müsabakalar çok alakalı oJ
muştur. ilk karşılaşmaya ( A ) 
milli takımımızdan yalnız iki 
güreşçi iştirak etmişti. 

En zevkli ve alakalı güreşi 
87 kilodn Koca Mustafa ile 
Korhonen yapmışlardır. 

Koca Mustafaya güveniyor-

takımımız 

duk. Fakat rakibi de beynel
milel kıymette usta bir güreşçi. 
Güreşe başlarken Mustafa kuv
vetli bir saldırış yaptı. Tri· 
bünler inliyor. Seyirciler bizim 
çocukları olduğu kadar Fin
landiyalıları da alkışlıyor. Bu 
iyi bir spor terbiyesidir. 

ikisi de üstadane oynayan 
güreşçiler teknik kabiliyetlerini 
kulJanarak birçok oyunlar yap-

Romanya 
Balkan kupasını 

kazandı 
Balkan kupası final maçı 

Pazar günü Bükreşte Romanya 
ve Bulgaristan milli takımları 

arasında oynanmıştır. 

Şehrin merkezindeki Onef 
stadında 1 O bin seyirci bu maçı 
merakla takip etmiştir. 

Takımlar şu kadrolarla: 
Romanya: Pavlkvici; Burger, 

Anbu; Vintlak Kondormani, 
Samiyolo; Bekkı Bontolaı Çola, 
Sforç, Dambay. 

Bulgaristan: Derrnanski, Gi
gof, Yanukenf; Kovaçef, Rafa· 
ilof, Dambrovski; Yordonof, 
Angelof, Lozanof, Pesef, Pan· 
çef. 

Maçı meşhur Alman hakem 
Bavens idare etmiştir. 

· Bulgar takımı maça çok sert 
bir oyunla başlamıştır. Yunan
lılara yaptıkları gibi bu maçta 
da işi kırıcıl:ğa döküp kazan
ma yoluna öylece ulaşmak 
istiyorlar. Bulgarların Yunanlı
lara karşı yapbklan bu kıncı 
oyun zaten gazeteler tarafın· 
dan pek tiddetle tenkid edil
diği için Bulgarlar yine böyle 
sert oynamağa başlayına halk 
takımı protesto makamında 
ıslık çalmağa başlamıştır. 

Bulgar takımı bu tesiri izale 
için bu ıert oyun azaltmak 
gayretine düşmüş ise de hal
kın protestosu takımı her ha
reketinde takip etmiştir. 

Polis kuvvetleri ahaliyi teskin 
için bir hayli gayret urfetmiı· 
lerdir. 

Bu ıert oyuna Romenler de 
mukabele edince her iki taraf
tan da bir çok oyuncu yara
lanmaya başlimıthr. Mllsabaka 
böylece tatsız bir çarpııma 
içinde oynanmıştır. 

Neticede Romenler 4 - 1 
gibi farklı bir netice ile Bul· 
garlan da yenerek kupayı al
mışlardır. 

••••• il lr. 

Belçika lsviçre ile 
berabere 

Pazar günü Bernde Isviçre 
~ Belçika miUI takımları 35 
bin seyirci önünde karşılaşmış• 
lardır. lngiltereyi yenen Bel
çika takımının bu maçta alacağı 
netice merak ediliyordu. 

Müsabaka baştan aşağı mü
savi şerait içinde oynanmış ve 
neticesi de 1-1 beraberlikle 
kapanmıştır. 

Belçilranın golünü Capelle, 
İsviçreninkini de Ciseri yapmış
lardır. 

..... llHll 

BALKAN 
Onlversltelerl arasında 

Atina belediye reisi KeçeH 
önümüzdeki seneden itibaren 
hersene yapılmak üzere Bal
kan üniversiteler atletizm şam
pi ;onası tertibine karar ver
miştir. Teşekkül eden bir ko
mite yakında faaliyete geçe
cektir. 

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
tılar. ilk devre beraberlikle 
bitti. ikinci dört dakikalık dev
rede Mustafa galip vaziyette 
güreşti ve sayı hesabiyle galip 
geldi. 56 kiloda Kenan tuşla 
mağlüp oldu. 61 kiloda Fen
landyalı Lane tuşla galip geldi. 
66 kiloda Yusuf Arslan mağ
lup oldu. 72 kiloda Nuri galip 
geldi. 79 kiloda Adnan tuşla 
galip geldi. Ağırda Necmi sayı 
hesabiyle sıalip geldi. 

a nazaran 1939· 
su 

lsveçJin genç prensleri 
Yabancı olmak şartiyle çoban 

ev :enebilec ~ kler kızlarıyla bile 

lsı•eç Ktalı ve Vr.lia/ıdı 

Stokholm, 29 Mayıs (P.S) 
lıveç'in kral ve prensleri, 

bundan sonra bir çoban kı:zıyla 
bile o]sa evlenebileceklerdir.Şu 
şartla ki: Kalplerinin seçtiği 

kadınlar asılzade değillerse 
behemehal yabancı olmalıdırlar. 

lsveç parlamentosu, lsveç 
krallık hanedanının kendi or
ganizmine ait kanundaki tadi
Jitı, hem de münakaşasız ka
bul etmiştir. Bundan evvelki 
kanun prensleri yalnız saltanat 
süren veya saltanatları şüpheli 
bulunan hanedanlara mensup 
kenç kızlarla evlenmeye mec
bur etmekteydi. 

Harb bir çok hanedanlan yı
kılmış, bu hanedan azalarını 
Adi şahıslar mertebesine indir
miştir. Şu halde vahimelere sap
lanmakta mana kalmamışbr. 
Kötü bazı izdivaç]ar yapılmasi 
endiıesi de varid görülmemiştir. 
Zira prensler •e prenseslerin 

kralın muvafakatını bildinne· 
sine bağlıdır. 

Ayanda M. Lindbagen sarı
şın burjuva güzeUerin adeta 
avukatlığını yapmıştır. Maluın· 
dur ki, Prens Giyomun oğlu ve 
kralın hafidi olan Prens 
Lennart hayat yoldaşı olarak 
asil olmıyan bir burjuva kızı 
seçtiğinden dolayı prenslik ün
vanmdan mahrum kalmıştır. 

Kral Güstav bilihara hafidini 
affetmiş ise de hususi mahi
yettedir. Prensin .şimdiki adı 
sadece BayBeruadotte'tır.Pren• 
Giyom'un ikinci oğlu Pren• 
Sigward'ta asil olmıyan bir Al
man güzeli ile evlenmiştir. fa" 
kat bu izdivaç Kralın müsaa'" 
desi alınmadan yapıldığı içiDı 
yeni tadilatın Prense kaybet• 
tiği hakları iade etmesi pek 
az muhtemeldir. 

Görülüyor ki, lsveç tahtı ba'" 
samaklarına kadar demokrat-

izdivaçlan nazırlar toplantıımda laşmaktadar. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 

Esrarengiz bir seyahat 

Şuşnig Venedikte tren
den inince tayyare ile .. 
- Baştara/ı birinci sahi/ede -
Esasen Avusturya şansölye

sinin sıhhi vaziyetinde endişe 
edilecek biç bir nokta yoktur 
ye bu da memnuniyeti mucip
tir. Schuschnigg herhalde tam 
ııhatlı olacak ki Viyanadan 
Venediğe kadar şimendiferle 
geçmiş ve oraya varır var
maz emrine tahsis edilen bir 
tayyarede yer alarak meçhul 
bir istikamete hareket etmiş· 
tir. Bu gittiği yerin yukan ltal· 
ya şehirlerinden biri olduğu 
ve şansölyenin cumartesine ka
dar orada kalacağı bildiriliyor. 
Bir istirahat seyahatı için ne 
kısa müddet r 
Aynı zamanda şu da haber 

alınıyor ki: 0 istirahat ,, ede · 
ceği bu şehirde ıansölye ltal
yan Hariciye Müsteşarı ve dış 
siyaset meselelerinde B. Mus
solininin sağ kolu olan Suviç 
ile görüşecektir. Diğer bazı 
haberlere ğöre, ise Schus
chnigg Bersu şehrine gide
rek orada Habsburg tah
tının varisi arşidük Otto ile 
mülakakatta bulunacaktır. Duçe 
ile Avusturya şansölyesj ara
ımda bir mülakat yapılıp ya-
pılmıyacağı şimdilik betli de
ğildir. 

Şuna dikkat ediliyor ki 
Avusturya hükümet başkanı-
nın seyahatı, Viyanada verilen 
mühim kararların ferdasına dü
ıüyor.Filhakika Şuşnig şimdiye 
kadar B. Mussolininin himaye 
ettiği prens Starhemb~rg ta .. 
rafından teşkil ve kumanda 
edilen Heimvebr milis kuvvet
lerini kendi başkanlı~ı altın-

daki vatanseverler cephesine 
ilhaka karar vermiştir. Diğer 
taraftan yakında bir karar• 
bağlanacak olan zecri tedbir
ler meselesi ltalya gibi AvuS'" 
turyayı da yakından alakadar 
etmektedir ve iki hükumet bll 
meseleye memnuniyet verici bit 
suret aramak mecburiyetinde'" 
dirler. Nihayet 8 haziranda kil .. 
çük antant devletleri başkanları 
Bükreşte toplanacaklardır. 811 

da Roma ve Viyana arasınd• 
görüşülecek diğer bir mev.ıU'" 
dur ve en az ehemmiyetli olaıı-' 
fardan değili Bilakis! 

Fransız mahfilleri vaziyeti 
dikkatle takib etmektedirler: 
Avusturyanın müstakil şekli: 
muhafazafaza etmesi elzem g .. 
rülmektedir.Avusturyada Hab5'" 
b:.ırg saltanatının iadesi veY• 
bir nazi rejiminin tesisi, fraP'" 
sız mahfilJerinin fikrince ort•. 
Avrupada sulhu tehdit edece~ 
bir hareket olur. 

Berlin 2 ( Ô. R ) - Alına11 

gazeteleri bu sabah ŞansölY' 
Schuscbnigg tarafından arı .. 
sızın ltalyaya yapılan seyab~~ 
haberini verirken bu ziyaret• 
beklenilmeyen mahiyetini k•~: 
delmekte ve resmi olarak f/ 

·ı Ş ··ı ;le rı en ve anso ye 1 .. Mussolini arasında mülakat 0 

mıyacağını bildiren haberle~: 
rağmen iki hükümet reisi11' 

görüşmesini muhtemel göt'" 
S'" 

mektedirler. Bu gazeteler Av0 

t Ş "l · · b' ıcaÇ urya anso ye~ının ır 
1 

günlük bir istirahat için böYh~ 
apansız bir ltalyan Banyo ~e ,ı 
rine gitmiş olmasına ibtıll' 
vermiyorlar. 
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0
- mayıs nibayeme kadar alı--

·ı 5... cak dokuz bin kilo ikinci nevi 
Bergamaya bir tedkik seyaha- ekmek, beher kilosu sekiz bu-

Hayreddı• D Davı· sı·di haA dıs· esile hı·ç boa gideceklerdir. Gençler çuk kuruştan yedi yftz altm11 
orada huabeleri ıeadikten bet tira bedeli mabammeale 

1 d "" •• ı d • llODN akşam lizeri Menemenin ıarbuımeoi veçlıile 9-6-936 sab 

bir alikası bu unma ıgını soy e ı !~:ttliğiodeı.ıirabaı ede- ~!:e"il~ ~h:::c1a...ur.~.k~~~ 
d .. f D · s·d·, · • a-: • 1 11 ··~• şartnameıini görmek üzere 

HAd• günü sarhoşmuş, tesa u en avı ı ı nın Borsa Haberleri başkitibliğe müracaat edilir. a ıse H . d .. f .. ı,tirik için ss ıiraı.k muvak-

mag"' azası ÖnÜnden geçiyormuş. epSl tes. a U .m. UŞ DOn Borsada kat teminat makbuzu veya 
Yapılan Sahflar banlca teminat mektubu ile 

yanına gelince düştüm, vurul- ve tazyıkle ba ışı yaptığımı ~ söylenen gün ve saatta enctı-Deri tüccan Davi Sidiye 
teladit mektubu g&ndennek ft 

tüarri komiseri Liltfiyİ yara
lamakla suçlu Hayreddinin mu
laakemesine ağırceıada bat
lum11tır. Maznun Hayred~in 
•ahkeme reisinin suali üzerıne 
ftk'ayı şu suretle anlatmıştır: 

dağumu sanıyordum. Kendimi itiraf ettirdilet-. Bir doktor geti- azan. mene gelinir. 
yokladım, yaralaamamıf"•• Bu J'etek CÜifmek suretiyle gözümün Ça. Alıcı Fıat 2 _ Darttlaceze için 937 
sırada Liz şivesi ile konuşan yaralandığma dair rapor almak 72 S Gomel 8 25 9 mayıı nihayetine kadar alma-
biri yanıma 10kuldta. Beta ken- istediler. 59 H Alanyah 9 50 10 cftk sekiz yüz kilo dana eti, 
disine teşekkür ederim. Haya- Hayreddin; ifadesi alınırken 128 Yek6a beber kilosu 24 kuruftan ylz 
bmı kurtardınız diyecek oldum kendisine ne gibi muamelelerde 515587 Eski satış doksan iki lira bedeli maham-
fakat o: bulanulduğu hakkında daha bir sı:nıs uumt satıı menle şartnamesi veçbile 9-6 

- Vak'a günü debağbaee
clen çıkmııtım. Bayram olduia 
ipıı Seferihisardaki halamın 
pnına gidecektim. Geç IMr 
ad··- amm rakı Mtedi Fa
kat hal~a kokacak diye çe
ld..t;9 ft plip ..,., ~ 
Bir kilo prap aq'e vermedi. 
Bir kilo daha içtim. Kemeralh 
caddesine İlldİIL Bir kahvede 
oturup kah.e içti& Ha-

_ Bak kerataya lfıgat par- çok şeyler anlatmış ve bu işte Zahire dokuz yh ohu: alb sah günü 
1 d S r Ci · f1a' l saat an albda açık eksiltme ç.alı1or .. dedi suçu oma ığını, Davi idiye ~u. •• 

bd k d 930 Bug" day S 25 6 75 ile iı..Je edilecektir. Şutname-Ve elindeki tabancanın sapı te it me tubu gön ermedi- KİDİ g&mek here başkatibJiie 
ile pzftme varda ft beni P- jini, telefone etmediğiB sfiyle- 828 ton " milracaat edilir. ı.tirik içıı an-
dPak- ,....ı.m. Soera Kantar miftir. 163 balye pualk39 45 b~t Jirabk muvakkat teminat 
karakoluna JrÖtürüldüm. Orada Mahkemece diva dosyeaiııde 26 harar " " " makbuzu ile söylenen gün ve 
biri : yazıh memurlann ifadekri bi- 103 K palamut 675 675 saatta encümene gelinir. 

- Bea keyif içim ad.m 6'- rer birer okutlutalmUf Ye iddia 7000 ki. Pa. çekir. 3 25 3 2S 3 - Çocuk yuvası için 937 
dilrdilL Seni de yerim. dedi içia muhakeme talik edilmiftir. 3684 ki. yapak 63 65 50 mayıs nihayetine kadar alına-
.......................... - ................................. _ ... _................ 50 ton Bakla 4 375 4 375 cak 7300 kilo inek südü kilosu 

ince tuz fabrikası yedi kuruştan 511 tira bedeli 
iş aranıyor muhammenle şartnamesi veçlama hediyelik bazı eşya 

:~"!;1~:tü0':.:~e0~:::.; iki hafta sonra inhisarlar 
caddesinden Yemiı çarpsın• k ı f d 1 
saptım. O sarada Eskiden ta· ve İ İ tara JD an 8ÇJ ıyor 
•dığmı .ş&ikrii .duada bir ar-

bdqıma mtlaclm. Oı.eııimde Tuzlada ·;:;·;ın;;;.;t;";i;;"ı •i;i;;."";~·~·~;ı;·b;war)a yine 
bir tabanca vardi. H.aa.ın ve Tiirkiremizde ilk defa ra- muhtelif •emtlerde ıyi su çeken 
evine bu tabaec:a11 sltlnlek pılan som tum fabrikası ia- tulambalar brulmufhn'. Bir 
iatemiyordum. bu _:uhı ı·n-ah bitmi•tir. Bu modern fınnla, bir de hayvan ahın in-Bmun için Şiikrüye JlıUil ..- ... 

S f teaisath fabrikamn açım töre- şasına ba"anmı1\tr. Tuzlada alap aaklamasını ve ben. e e· 
1 nini bu ayan 22si ile 25 i ara- yelli yd ta istilualiae başlan-rihiaardan dönünce gen a •-

cağımı ıöyledim. Şükrü, ıabı- sında şehrimize gelecek olan aap. Hllea mevaıd stokun 
kah bir adam olduğunu söy- inhisarlar vekili Ali Rina ta- miktarı 280 bin tondur. Japon-
li1erek tabancayı alamıyaca;.a rafmdan yapılacakt1T. Törene yanın bu yıl içinde çektiği tuz 

1 · d b. k t d t miktarı 70 bin tonu bulmuı ve 
alyl.-ii. zmır en 11 ço 'Zen ave Japonlar yeniden elli bin ton-

Bmun üzerine oradaa ayn- 1 k tö • k Ji 
-L-- _. ettim Da 0 unaca ve renın ço a • Juk bir mukavele imzalamıflar-

tarak y ..... uewam • - kalı olması temin olUDacaktır. dır .. 
w Sici llİll matazu1 yamadan 1 T'Pdada bundan bqb beı T.,ılede .m,e Ul bir tek 
seçip •racliıl r· 1 • lirkM•s ~- __ ,_ neli bir ekt 12 1...: '- 1- • 
Alımetle ..,. " ..... aldmaa ....... m ep, ya- uına •• •='ft111rimin yerini 

taldı bir revir ıoe müteadc:lid J'enileri almqıbt. 
geldi ve b. eobp saptım. m • • • • , 

Şarabın vudiği -.·e ile fazıa Avrupa maçları Italyanlara 
1organ bir halde buJunayor-
dam. Sokağm dirıeiine geldi- Merkui Awupa bpaa maç- h• t ed kL 

lan şimdiye kadar Çekoslo- ızme ece ~r 
iim •ırada durdum ortahk ka- vakya, Macaristan. Awstur- A ...iL 

ı.. _ _._ • ı- ~Aiaeba, 2 ( AA ) -
ranbktı we uea or.- 1P8"I JtalJa ye lniçre ara1mda ,.. Vaktiyle Negtldn hizmetillde 
Wr ı..Jcle •ulwayordam. Tam pılmakta idi. b ı ı b' k u unmuı o an ırço R111D, 
o sırada 1•e=a •ftl Wri _. e. eeae n matlara lapan- Ermem, Çekoelcwak, Alma• ve 
kulda. Ben çekilmep '°'tm- ,_ da davet etlileceji .ay- A....turyalı ltalyan hükümetine 

-
da d-L- .;1.ade sokuldu. lenmektedir. h. dir ftL ... ... arzı ızmet etmiıler · • H..-6-
Karşıdaa .. kİfİllİll de .. Rosyada wet ........._ ma1aa111 hayata 

...1_ tle lmekte olduj • hihaldrje ...W ....... n kulJ••-~ .epe 1 1 - &koç prolayoael hık•J.ena-
slrdlhn. 8-- O.Ti Sidinin dan Tbird Lanark Rusyaya cakbr. 

mle 9-6-')36 salt gtinü saat OD 
Tlrkçe ve lngilizce ticart altıda açık eksiltme ile ihale 

•sulil muhabereye vakıf bir edil"cektir. Şartnamaini p-
genç ticari müesseselerde ça- mek (lzere bafltltibliğe 1110ra· 
laşmak istiyor. caat edilir . .lttirak için 39 ira-

lbtiyaa olulann 584 posta hk muvakkat temiaat -alrbau 
kum.na T. A rumuu ile lit- ile aöyJenea giin :ve saatt. e•
fen müracaatlan. cümene gelinir. 

3-6 4 - Çocuk yuvası ip. 937 
__________ ,.._ mayıs nihayetine kadu alı•a-

cak 4750 kilo birinci ve 47.50 
ikinci ııeri ekmej'ia 10.75 ve 
8 kuruı heaablle S90.62 Jira 
bedeli muhammenle prtnamesi 
veçhile 9-6-.936 salı güaü saat 
on alhda açık eksiltme ile 

Kiralık 
Apartıman 

Balıribabada Uıakh apar
hmamnda bot daireler 
nrdır. Elektrik, • tesisatı 
mülcemmeldir. Fiatlana ucuz
luiu dolavısiyl& ~ aileye 
eJverifliclir. Taliplerin ayllİ 
apartmmda 1 n.....U da
irede Azmi Ç&Vllf oğJ..a 
milracaatları. T elefoa: 3277 

s 7 1-3 (1032) 

Zayi 
lzmir betediyaiaden aldığım 

767 .......... tol&" elı&,et ııre
aibmı aaJi ettilL Y-elli8i11i 
alacağımclan eakisinin hnk.aali 
olmadığım illa ederim. 

Dibekbaıı Alpanlan so'kak 
No. 25 ŞofGr Hakkı 

14SS (1026) 

ihale edilecektir. Şartnamesini 
g&rmek üzere başkitibtiğe mü
racaat edilir. lıtirlk için 67 
liralık muvakkat teminat ma'k
bum veya balnb teminat mek
tma ile .a,tme• sh ... e antta 
endhnme gehir. 

5 - Çocuk yuvuı için '57 
mayıs .a.yetille bdar aha
cak 7JO Meci dalak Ye 1825 
kil9 ._,_ eli, dalat- adedi 
bir kuruıtan, etin kilosu 35 
kuruıtan 646 lira beş kenlş 
bedeli mubamaeale U-936 
salı gilnil sut oa albda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
ŞutnameaiDi pmck bere 
baıkitiblije miiıacaat edi.JİJ'. 
lftirlk için 49 lirahk m••M
kat teminat makbeza veya ban-
ka teminat mektuba ite a&y-~ çalııpa arbdep• gidecektir. Ba takma R.yada 

Ahmed zannile seaienerek ya· yapacaj'ı tunae (30000) Türk 
maa doina gitmek here idim liramm garanti edilmiştir. 
ki yü:dlme doğru bir silih tu- Asri halllar Sa hlık bağ bahçeli ev ~~:~;·ı::;;c~::; 

Ktl1'fl11lkada Sopldcayada Dlirt diinllm sebze bahpeai - Binalardan, sokaklara. ~er taldu. Geri ~ilcMaa ft bir- Belediyece felvİtl muhtelif 
den bire ammda• ail6h atddt- semtterinde da\ıa nç aari hail 
pu duydma kwbrak , .... da ye bir bal yapdmuma karar 
ld silahı iltimdad malt.dile ha- •tetLip. B ızhn hiri Basma-
n ya ateı ettim ve kaçmaia IMuae civarında, biri Tepecikte, 
t.aıladım. Kantar karakola biri de Güzelyahda olacaktır. 

i - • 
BOGAZLAR meselesi 

Tarihine Bir Bakış 

• • ---Rusya çarhl• ordtdaran111 t.cawUzU lslanbuldakr 
Ru• elçt.anın mevtlllnl gUçle9tlrmı,ıı. 

Likia bu llaber Petrnilwg• J A.-twya ile Prusya e&ildik
•armazdan end llirilld tetri• ten ... ,. R..,aya mıra geMiti 
1806 da Çar biı-mci AJekındr atııvalia gidiıindea istidlal olu-

0 1 b d-1annda taplamıı wayorda. '1te bu saralarda Os-
man ı u u' ___ .ı. d J t• • F ·ı k -• R d u baıkaman- 'IUll-. ev e ının ransa ı e ıı ı 

vı ugu uı or us &la olarak wm politam-a 
danı generatMiche1so~'a budu,du unun hareketi Rusyanm biç 
geça-ek Eftak ve Buğd•n kit•· işıae gebniyordu.Çünkü O.smanb 
lann1 işgal eylemesi emrini devleti NapoJyo11 Boaapaıtı 
venli. dinleyip te Napo1JQAm pek 

Napolyon Bonapart ile müt- yakan görben R.ya teprak-
tefi1der arasındaki muharebe· laruaa tecavüzleı-M.e iftU.ik 
Jeriıa aehlyıci NapoJyaa Bollll- eclıene R_,a İç:İll mihlafaa 
puta R111ya yolluıaı ay•lda gaüe.i ilrMefecıekti R.ya Çar
v• Rus Mplaklauıa pela~e· Jıjt nbuntlaa enel ilu ilti
celc aaipti -..rıamakta idi. ..... a 7 

1 h 1 k illironla. 

b. d v .. l • k 1 ne suretle olursa olsun kılım, ve ır 3nüm bag ve meyve fiduLaı ve ilç oda ı ve ça~ çaqt .._ &illeri yatak 
Ye meyve bahçeli ev satıbkhr. ı.ti1enlsbı Kupyaka Ç•f18flan pa91taı ~e hına 
po1laneai kar:ılllMla Y~u Ali'ye mllracaat etmeleri. mianil ~ liJbaek JUak· 

2--4 S.7 (1020) J hr. 

Anaıa" huht kalelerimizi zapt 
ile Tuna havarıaini itgal etmek 
suretile hem Napo1yoa Boı.a
parbn R• lopra1dU'lna str
meaindea evreJ Owaah c:lev
letiari aip I•• ıma ol• .-... 
lan tut..f aiamk, llem •e ._.. 
<hat.eri laariı rWerilli 4iblif 
olchju 'ft Analarye ile igati 
m&zakereaini hite yapmlf bu
lunduju Eflak ve Baic1an 
muatakalanna da wal eblÜf 
b·•··acakb. &m• içia llaa 
Çan Wriaci AJek.Hdr ı.ın
.,.. 9efiri Jta&dinia BaWli,. 
vCftait oklup oltimatam• ne
ticesi haberini 1be1demiyerek 
Efflk ite Buğdan&n iıgal edil· 
mesi eauini verdi. 

Harp niDlDll dabi Jü.. gör
mi,yerek ••IWD Rm ordulsı 
üç •oktaclan Oı•a..ı. ı.cı.du· 
11u geçti. Prens Dolgonaki He
lin kalesini Bende.- blc · • 
ıapt eyjedi. Gt:net"ai Mic:Mf M 

da Y .. teıllırini aı.n EfMk ile 
B-t*n lm'alarm . ple llat-...... " 

Hilifuaa laareket edeal.rdm 

25 Biriıaci Tqria 1806 da I .._ de a..,. ıçarhit .. ta.
lp a ti ile Mtr u•• B9bdli nad laarpmda kullanacağı as· 
tawfwdaa tekrar EfMk w &.i- ker Ye •wwmanın geçirilmesi 
a.. beyllderi.e s•••~ m +Mlımie ruhuna .. halif ~e 
1-ı Rua ta1n• • a.h•Rca O 'M tlnletinin iltinm et• 
lraW edildiji llMeri p._. mit dl ... hitara&.k IMlleple 
...... waı•ı• .. ç. -- • ..,. Wi. 
AW•udr ....... ı ?ui- F.bt Rusya çarlığı ba tlela 
• ltojulanlu ıecwnilı Mır - suretle ........ ols• 
B ' 1

• • na eh •• da i9- BaWliJi tazyik ile askerini ve 
t.& Ymi Bah•f,. a-,.ae do- asını boiazı.d•treçir
iffi&ka ft ,.._ Efllk ile ..... mek •Usaadesini kopumak 
._ 1at•......,. Rms• cadaia illiJ-du. Ve boiaz1ardan Ce-
tarwı ...... Wr .... P'w-k airi Seb'a cumbmiyetine git-
ÜW'e itıai ...... _. WrW ..- iizere geçecek atka- Ye 

'te11tilaa t1awet o'u .,..... clwnmanın oaclaa ••• ae-
H.'-'ri BaWhi• Rm lault reye g6nderildiği Babıalice bi-

gemilerinin boğazlardan geç- linemiyeceğini s6yliyordu. 
mesine nibaJet yeriJmeaiai iı· R•ya çariıı;tam Wrdenbire 
temeli bakh idi ve muhede tecavüz ederek Hot 11 ve Ben-
bükmiioe de muMlif değildi. der bleleriııi zaptetmesi ve 
Çünkü muahede mua"biae ı.o- Bujılanı iıgal e!lem~si lstan· 
ğazlardao ancak Cezairi Seb'a buJda bUyilk bır teıır yaptL 
cumhuriyetinin aıayiş ve e~i- ~us .e1~i l!alin.ski'den iza~al 
yetini kGnmağa yetecek lmGaı- utenılcli. ltalınski bu tecawz· 
asker ile harb sem 1ıeçirile- Jerden llaberi yokmuş gibi gö
bilecekti ki bu ..,f tedafli bir rüaerek izahat veremiyord•. 
mahiyeti W. idi. Yak• ba '-· Napolyoa Bonapart 14 birinci 

...... 7 

6ç lira makta ce&a .-.... 

3--0 (1025) 
- lıleurbkbqancla Hayred

dinpaşa sokağında belediyeye 
aid beş sayıh aile emin, en-
kua miteaWUde aid okek 
üzere yıkılması başkitiplikteki 
şartname ve ketifname veçhile 
19161936 Cmaa ginl •at 16da 
açık artbrma ile ihaJe edile
c~ktir. Bu ifia bedeli ketfi iki 
yüz eW liradır. lftirik için on 
dokuz Jirahk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile ı3ylenen gUn ve 
saatte enc6mene gelinir. 

3 -6-10-13 (1023) 
Adet Vah Kurut Lira 

13.000 28 27 3.510 
soo S8 38 190 

JS.00 97 SS 825 
15000 4525 
BelediyeDiu bİı' •e•eJik ihti

yacı için yukanda miktara, vat 
kuv•eti ve muhammen bedeli 
yazılı oa beı bin adet elekbik 
ampulii Baıkitiblikteki prtna
me veçbile 19-6-936 cuma gil
nl saat 16 da açık ebiltme 
ile ihale edilecektir. lftirlk 
i~ 340 liralık mnakkat te-
m1nat makb.ma •e,a banka 
teminat makbuzu ile söyleaeıa 
gia ve aaatta enciimw ce
linir . 

3-6-9-13 11024] 
an~ m~~n ~tan 

kiJo lira 
Toz 1ebr 300 81 
~ri~ 300 ~ 
Sade yatı 240 172 
ZeylİllJAil ı..o a 
ü:ytia dane.i 2DO S2 
Sabun 120 26 
Bulgur 120 14 
ince tuz 100 3 
Fasulye 300 45 
Nohut 120 18 
Memmek 100 14 
Şehriye 120 24 
Mabraa 160 32 
Çamaşır soda& 80 5 
Kuru üzüm 60 l O 
Çay 20 49 
Beyaz peynir 80 23 
Salça 70 16 
U. di...._a 108 12 
Ratatea 100 7 
Soğan 200 10 
Muhammen bedel yekünu 733 

DatllM:zenin bir aenelk ih· 
tiyaa ~ ,... ........... 
miktan "'ft hmlannda ma1aam
mm bedeli 1•• Jİ,.İ liir b
Jem erzak mıkNipJikteki prt
name veçbile ıı-6-936 Cama 
günü saat 16 da a,ık e"4iltme 
ile inle edilecektir. lştirik için 
SS lmk ...vakbt tetmieat 
makb.&• ~ '-•b temmat mel•• ile •rle11aa gill w 
saatta eıadhae.e gdi.W. 

28-J0-3-6 1391 (993) 
58 sayalı adaaıa 327 metre 

murabbaınclaki 10 uyıh araa
•ının beher metre murabbaı 
yoz yirmi '-eş b,...nn dartynz 
sekia lira yetmiş beş lmnsş be
del ..ıu..eaıe bqkltiplik
teki ıutaaıae ~ile 19-6-9:16 
C-a p.i ..at 16 da • 
artbnaa ile iha.le edilecektir. 
lttİl'ik için otuzbir liralık mu
vakkat teminat makbuzu r.ıeya 
banka teminat mektubu ile 
sö,,enen g9n ve saatte encii
meee geliair. 
30-3 - 6-10 1418_J_lOOS, 

tqrin 1806 da lena muharebe
sinde kazanc:hiı muzafferiyeti 
11 ikinci teırin 1806 da üçGn
cil Selime bildiriyor ve padip
bın cesaretiai tahrik eyliyordu: 

1 birinci klnun 1806 da Po
em•dee lçludl Selaae yamlfı 
meltapta : •Laya He ittifak 
ehllit ola Pl'UsJa meydanda 
kaW.ddı. VarfCW•J• 2aptettim. 
Ordum Yistal aelıri keaanncla· 
d L± • • t- ı____ .:...&.:LI~J!- • ır. aı•an ~ ........... 
kuanmak ipa onlalanm haar-
llyor. Sen M daY.raa, Utiltliiai 
kaZAD, .zaman bu .zamaadu-• 

Şimdiye kadar ihtiyatla ha
reket ettin. Fakat Ruyaya 
karıı daha ziyade ıevıeklik 
kllçOklilk olur ve sana impa-
ratorluğu kaybettirir" diyordlL 

Diğer bir mektubunda da : 
•Eflak ile Buidanı Osmanlı 
devletine geri vermedikçe sulh 
akdetmiyeceğim .. Ben Osmanlı 
devletinin kurlu im asını ister •e 
bunu vazife bilirim. Zafule
rimden sizin de iıüf ade etme
nizi iıterim" diyordu. 

- e,,J6-
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PARDAYANLAR 
,.~AFi4=,*W1i'# &Af& ' 

~ Doktor 1 
~ s b.h :ı ... ·------------------# ~ .. a ı a 1 

-1s9- vAzAN, Mı,eı zevako 1.: Suleyman B_-_-_·_! 

- Demek ki, Fransa Kra- bayatta arıyorum. Henüz bula- :~ ~ 
lının anasını gördünüz öyle mi? madım, bulacağımı da ümid et- ~ Çocuk hastalıkları ~ 

Dedi. Derhal Kont: miyorum. Kral ve kraliçemin sa- ~ •• t h ~ 
- Evet gördüm, madam ! nyma girerek icrayı hüküm et- ~ mu e assısı ~ 

~ .. w Pazardan maada her gün ~ 
Hem de çok garib bir tesadüf meği de pek büyük bir hakaret ğ ogleden sonra 3 _ 6 ya ka- ~ 
eseriyle kendisiyle görüştüm. addederim. ~ dar ikinci Beyler sokak 81 ~ 

Bunun üzerine kont Dö Ma- Evvelce felaketimi düşün- ~ numaralı muayenehanede ka- ~ 
riyak, Katerin ile ne görüştü dükçe bundan kurtulmak için ~ bul eder. ~ 
ise hepsini birer birer anlath. en iyi çare ölümü buluyordum. l:wziU"PL2'XZZL~L..Z':$ZZY~*~· 
Kraliçe bu sözleri dikkatle Şimdi ise biraz yaşamak iste- aı----------· 
dinledi. Lakin zihnen c\e başka yorum. Çünki bir kadın tara- Doktor operatör 
bir şeyle meşgul oluyordu. Ma- fından seviliyorum ve ben de 

riyak sözünü bitirince: seviyorum. Onun içindi'r ki Ceva~ Alpsoy 
- Kont, kraliçeye lazımge- yaşamak mecburiyetini hisse-

Jen cevabı yine siz götürecek- diyorum. 
siniz. Ayni zamanda kral doku· - O sevdiğiniz kadının ismi 
zuncu Şarla ve amiral Koliniye nedir? 
de sizinle bir mektup gönde- - Mariyak bu sorgunun te-
receğim. Birkaç gün sonra Pa- sirile titredi. Yolda kalbini 
rise gideceksiniz, gideceğiniz ezen gizli endişeler yine baş 
güne kadar da istirahat ediniz. göstermişti. Tarifsiz bir sıkıntı 

Dedikten sonra kont sayğıyla ile: 
eğildi. - Siz kendisini tanırsınız 

Jan dalbre yine çok sevimli madam. O da benim gibi b2ht-
sesile: sız, hpkı benim gibi o da yük-

- Şimdi politikayı bir ta• sek kalbinizde bir şefkat bul-

Merkez hastanesi 
Operatörü 

Pazardan maada hergün öğ

leden sonra saat 3 den al

tıya kadar hastalarını ikinci 

Beyler sokak 81 numarada 

kabul eder. 

Telefon muayenehane 3315 
Telefon evi 3203 rafa bırakalım. Sevgili Kon- muştu. Kimsesizf biçare ve iş-

tum... Demek ki kraliçe Kate- kenceden kaçan zavallı kızı 11·--------•--ıal 
rini gördünüz öyle mi? kucaklamıştımz. öôktör"** Sözlerini söyledi. Dedi. Navar kraliçesi: 

Kont ta kraliçenin sözlerin· - Alis dö Lüks ha? 

Kemal ~a~ir deki gizli maksadı anladığı Sözünü mırıldandı. 
için içini çekerek ve titreyerek 
cevab verdi. 

Evet madam, annemi gördüm. 
- jan Dalbre titremedi. Za

ten kendisi de bu cevabı bek
leyordu. 

Deoda sözünde devam etti: 
- Annemi gördüm ve o da 

terketmiş olduğu oğlunu tanıdı. 
- Bundan emin misiniz? 

- Siz buna hüküm edebilir-
siniz. Annem bana Müşfik bir 

ltelime söylemedi. Ben ise hı· 
rakılmış bir çocuk olduğumu 

söyledim. Bu halimi gördüğü 

halde bile çehresinde hiç bir 
tesir alameti görünmedi. 

Bu söz üzerine Jan Dalbre: 

- Cesaret oğlum! Biraz sa
bır lazım ... 

- Artık herşey mahvoldu. 
Madam! Katerin benim için bir 
düşman kraliçeden başka birşey 
değildir. Size anne kraliçenin 
tekliflerinden başka birşey ar
zetmemiştim. Lakin benim ıçın 
de bir teklifte bulundu. 

Kraliçe titreyerek: 
- Sizin için mi kont? 
Diyerek kaşlarını çatmıştı. 

Deoda sözüne devam ederek: 
- Şayed, oğlunuz kral haz

retleri Lehistan krallığım kabul 
edecek olursa Navara da diğer 
bir kral lazım imiş, bu kral da 
ben olacak imişim!.. 

Jan Dalbre, bu sözler üze· 
rine bir müdded sustu ve dü
şündü. 

Evet, Kontun dediği gibi; 
Katerin Deoda'yı tanımıştı. 
Mağrur, nefsine de son derece
de hakim olan Katerin, ölmüş 
sandığı oğlunun sağ bulundu
ğunu öğrenerek bundan müte
essir olmuş, bu heyecanmı da 
gizlemişti. Buna oğlu da inan
mışb. Madam ki Katerin, bu
l.unmuş bir çocuğu kral yap
mağa teşebbüs ediyor, o halde 
bu heyecan mevcut olmak ge
rektir. Fakat Navarh olan Jan 
Dalbre, hatta Fransa krallığı 

verilse bile memleketi terket· 
mek istemiyordu. 

Katerinin garip tekliflerine 
karşı ne suretle düşünmek icap 
edeceğini zihninde kararJaş
hr~ktan sonra, Jan : 

- Kont, size tevcih edilmek 
istenilen bu kralJık hakkında 
fikriniz nedir? Diye sordu. 

Kont dö Maryak duyduğu 
heyecan içinde : 

- Fikrim bunu yapma'llak
br. Ben kral olacak kadar 
Uyakati haiz değilim. Seadeti 

Mariyak fikrini anlamak için 
kraliçeye gayet endişeli bir 
bakışla: 

- Evet, madam! 
Diyebildi. 
Fakat kraliçe hiç renk ver

medi. Evet, Jan Dalbre vüksek 
bir kalbin örneği idi, susmuştu. 
Ya Alis dö Lükse dair hiç bir 
şey söylemiyerek Kontu hile
kar, aldatıcı bir kadına teslim 
etmek, yahud bu kıza dair ne 
biliyorsa hepsini meydana ko
yarak delikanlıyı şifasi kabil 
olmıyan üzüntülü bir kedere 

mahkum eylemekten ibaret iki 
:zıt ihtimali mütalaa ederek dü
şünüyordu. 

Sapsarı kesilen Mariyak: 

- hiç bir şey söylemiyorsu
nuz madam! Ne düşünüyorsu
nuz? 

Dedi. 
Hemen cevap vermemek için 

bir behane bularak: 
- Siz çok muztaripsiniz. 

Çünkü kraliçenizi isticvab et
meniz ilk defa vukubuluyor. 

Sözlerini söyledi. 

Diz çökmek derecesinde eğilen 
Kont: 

- Bitmedi -

ZAYi 
10275 Numaralı ikamet tez

keresi zayi olmuştur. Yenisi 
çıkarılacağından hükmii olma-
d1ğı ilin olunur. (1031) 

Sıhhat 
ve 

güzellik 
Sağlam ve 

güzel 
Dişlerle 

Sağlam ve gü
zel dişler de 

Ha~yolin 
ile temin edilir 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane : ikinci Bey

ler sokağı 65. Tel. 3956 
Evi : Köprü l'apur iskelesi 

Berat apartımam No. 6 
Ev, Telefon No. 2545 

• 
Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 

Muzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrab muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon: 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

lzmir Sicilli Ticaret 
memurluğundan : 

lzmirde ikinci Kordonda Şa
hinzade sokağında 18 numara
da üzüm ticaretini Hoca zade 
Ahmed Ragıb unvanı aitında 
yapmakta iken bu kere yeni 
soyadile Ahmed Ragıb Üzümcü 
unvanı almış olduğundan işbu 

yeni ticaret unvanı ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 
1644 numarasına kayıd ve tes· 
cil edildiği ilan olunur. 

1450 (1028) 

))işlerinize çok dikkat ediniz 
Bazen en üstat doktorların bile sebeb ve İnenşeini 
bulamadıkları bir hastahğm, diş iltihabından ileri 
geldiği pek çok tecrübelerle anlaşılmıştır. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

BADIOLiN 
kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 

a nazıran· 1•3 

Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

- ft ..... KULA 
. Mensucat Fabrikasının · 
1 

Yeni çıkardığı mevsimlik kumaşları görmeden 

Elbise yaptırmamanız menfaatınızdır. 

Birinci Kordon Çolakzade Hah T--1td. _Şirketi 

vitrinlerini ziyaret ediniz 

PERAKENDE SATILIR 
Telefon - 2360 __________________________ , _________________ ,, 

, -- ' 
IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 

- uma~ a rı a~ı ,.. 

1,arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 
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BAŞTURAK HAMAMI SA
TIŞI iLANI: 

Izmir sulh hukuk mahkeme
Rinden: 

lımirde kemeraltı caddesin
de başturak hamamı namiyle 
maruf eski 88 ve 88-1 ve 88-2 
ve yeni 96 ve 98 numaralı bir 
dükkan ile bir odayı müştemil 
hamam izalei şuyu suretiyle 
satılığa çıkanlmışhr. Mecmuuna 
on bin lira kıymet takdir edi-
len mezkur hamam ve müşte
milatının 3 Temmuz 936 cuma 
günü saat on beşte sulh hukuk 
mahkemesi salonunda satışı ya-
pılacaktır. Bu artırmada tah
min olunan bedelin yüzde yet
miş beşi nisbetinde bedel ve· 
rildiği surette müşterisine ihale 
edilecek aksi halde satış on 
beş gün daha uzatılarak 18 
T eoımuz 936 cumartesi saat 
11 de yine dairemizde yapıla
caktır. Gayri menkul üzerinde 
hak talebinde bulunanlar yirmi 
gün içinde dairemize müracaat 
etmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
haklarında tapu sicilli malum 
olinadıkça paylaşmadan hariç 
kalacaklardır. Şartname 13 Ha
ziran 1936 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için açıkta 
ve gayri menkulün evsafı da 
şartnamede yazılıdır. 

Müzayedeye iştirak etmek 
istiyenler kıymeti muhammene· 
nin yüzde yedi buçuğu nisbe
tinden pey akçesi veya milli 
bir banka teminatı ibraz etme-

Pastil Antiseptik 
~.A.N9ZU~ 

Teneffüs yollariyle geçen hastalıklara karşı koruyucu. 
tesiri kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğaı 
rahats!zlıklarında, ses kısıkhğmda pek faydalıdır. 

lngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğ-lu • lstanbul . 1 

)eri lazımdır. Yüzde iki buçuk 
dellaliye ve ferağ harçları alı· 
cıya ve vergi ve sair kanuni 
mükellefiyetleri satıcıya aid 
olup ihale bedeli defaten ve 
peşinen ödenecektir. ihaleyi 
müteakib müşteri ihale bedelini 
tamamen vermediği veya vere
mediği takdirde gayri menkul 
tekrar on beş gün daha arthr-

ı-:f!.J;lt~~ 

maya konulur, talibine ihale 
yapılacak ve arada tahakkuk 
edecek ihale farkı hükme ha"' 
cet kalmadan vecibesini ifa eY"' 
liyen müşteriden tahsil oJunj: 
caktır. Daha fazla malô.ınat 9• 

mak isti yenler dairenı jzıt 
936-1041 numaralı dosyasıPa 
müracaatları ilan olunu. 

1460 (1022) 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 30 mayısta 

beklenmekte olup yükünü tah-
liyeden sonra ,Burgas - Varna 
ve Köstence limanlarına hare· 
ket edecektir. 

ORESTES vapuru 31 ma-
yısta beklenmekte olup yükü
nü tahliyeden sonra 6-6-36 da 
Anvers Roterdam. Amsterdam 
ve Ha~burg limanları için yük 
alacaktır. 

HERMES vapuru 15-6·36 da 
gelip 20 - 6 - 36 da Anvers -
Rotterdnm-Amsterdam ve Ham 
burg limanları için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORIENT Linien 
VIKINGLAND motörü 29 

may:s 36 da gelip Rotter-
dam - Hamburg - Breme~ • 
(doğru) Copenhang - Dantzıg
Gdynia - Osfo ve Iskandinavya 
limanları için yük alaca~t.&r. S 

NORDLAND mötöru 1 
haziran 36 da gelip Rotter-
dam - Hamburg - Bremen - Co
penhage - Dantziğ - Gdynia. • 
Goteburg - Oslo ve lskandı-
navya limanlara için yük ala
caktır. 

BIRKALAND motörü 29 
haziran 36 da gelip Rotter· 
dam - Hamburg - Bremen - ~o
panhage - Dantzig - Gdynıa: 
Goteburg - Oslo . ~e I~kandı
navya limanları ıçın yuk ala-
caktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
ALBA JULIA vap~ru 7-6_-36 

da gelip 8-6-36 tarıbıode Pırc
Malta - Marsilya ve Barselone 
hareket edecektir. 

yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005-2663 

N. V. 
\V. F. J-f. Van 1 er 

z~e & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
HERAKLEA vapuru elyevm 

limanımızda olup Anvers, Ro
terdam, Hamburg ve Bremen 
Direk için yUk kabul etmekte. 

SAMOS vapuru 8 haziranda 
bekleniyor. 13 hazirana kadar 
Aoverı:, Rotterdam,hamburg ve 
Bremen Direk limanları için 
yükliyecektir. 

GALILEA vapuru 22 hazi
randa bekleniyor. 27 hazirana 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham· 
burg ve Bremen Jimanları iç"n 
yük a 'acakbr. 

TINOS vapuru 7 haziranda 
bekleniyor. Hambur~ ve An
versten yük alacakhr. 

Amerikan Export Steamsbip 
Co:poration Nevyork 

EXPRESS vapuru 30 mayıs· 
ta beldenilmektedir. Nev York 
için yük alacaktır. 
S. A. ROYALE Hongroise De 

Navigation Danubienne & 
Maritime - Budapest 

SZEGED motörü 27 mayısta 
beklenilmektedir. Belgrad, No
visad, Budapest Bratislava, Vi
yana ve Linı: için yük ala· 
caktır. 

Service Maritim Roumain 
Bugarest 

OUROSTOR vapuru 10 ha
ziranda bekleniyor. Köıtence. 
Sulina, Galatz ve Galatz ak-
tarması Belgrad, Budapest, 
Bratislava ve Viyana için yük 
kabul edecektir. 
Den Norske Middelhaslinje 
( D.S A.S Spanskelinjen) 

SAN ANDRES vapuru 19 hazi
randa beki en!yor. lskenderiye, 
Hayfa, Dieppe ve Norveç li
manları için yük kabul ede- 1 

cektir. 
Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhUde gi· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 . 2008 

-

BÜTÜN DÜNYADA 

~ 
~=§TA •s~;;; 
···- ~Nt., ····-
B i CAGINI 
··- u E"'KEs-·=· !~ 11 1-< iiii 
TEQCi HAN 

Kll.lAllll 
Emlaki Milliye Müdüriyetinden : 

Satış sıra Lira 
Numarası 
306 Karşıyaka Alay bey eski Ç,oraklı yeni zafer S. 405 

106 - 108 eski 120 • 122 taJ No. lu ev. 
307 Karataş tramvay C. 24~ eski 247 - 249 taj No. lu ev 3000 

ve sisam yağhane fabrıkası ... 
309 ikinci Karantina Mısırlı C. 316 eski 198 taj No. lu ev 80 
~30 Karataş Süleymaniye _Mısırlı C .. 136 taj No. lu ev 175 
331 ikinci karantina Bülbul S. 5 taı No. lu ev 50 
332 " " " 1 taj No. lu ev 40 
333 " Sami Ef. "15 " " " 75 
334 " " " 17 " " " 35 
336 Karataş Süleymaniye Farah S. 1 taj No. lu ev 200 
337 Reşadiye Kasım çıkmazı S. 5 . " " " 400 
338 Bozyaka Kavaklı pınar mevkiindc Bozyaka yolu üzeri 300 
150 Güzel yurd Havra Şen S. 27, 27 - 1 eski No. lu yağ· 1650 

hane ve dükkan. 
Yukarıda yazıh emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 

tertip tasfiye vesikasiyle ödenmek üzere on beş gün müddetle 
arttırmaya konulmuştur. ihalesi 15 - 6 • 936 Pazartesi günü saat 
17 dedir. Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 

1422 ( 1021 ) 

YENi ASIR 

• Oliver Ve ş··. 
LIMİTET 

• 
D. operatör 

Vapur Acen~ası 
CENDELl HAN BtRtNCi 

'KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

M. Nuri Artan 
OPORTO Vapuru 20 mayı$ 

Londra, Hull ve Anverstcn 
gelip yük çıkaracaktır. 

FLAMINIAN vapuru 22 ma
yıs Liverpool ve Svanseadan 1 

~el ip yük çıkaracaktır. 
DEUTCH LEVANTE LINIEN 

HERAKLEA vapuru 8 ma
yıs Hamburg ve BremendE-n 
gelip yük çıkaracaktır. 

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

lzmir memleket hastanesi 
hariciye şefi 

Hastalarım her gün öğle
den sonra 3 • 6 ,ya kadar 
ikinci Beyler sokağında ve 
Beyler hamamı karşısmdaki 
43 numaralı •muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehane~ 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 

• 
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'f AZE 1-,EMiZ UCUZ 

JIAC 

HAMDİ NOZı.IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hana karşısında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Rir 011m11 11/mnr/011 r.wei 

lstırabm ve ağrmın en şid
detlisini en kolay, en ça
buk ve en ucuz geçirme
nin çaresi bir kaşe GRiPiN 
almaktır. Mideyi bozmaz, 
böbrekleri ve kalbi yormaz 1f.!!ıkta11 beş dakıka !!'.!!!.<l 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GB p i N • 1 
Emlaki milliye müdüriyetinden: 

Sataş 
Sır No. LiraK 

Mahallinde 
ihale tarihi 

10-6-936(15) 285 lzmir kültür direktörlüğünün müzede 26 so' 
m.ev~~d muhtelif hurda eşyalar 

286 Tılkılık Maliye şubesinde muhtelif 11 8 00 10-6-936(14) 
adet hurda eşra 

287 Müstahkem mevki 5 nci topçu alaymda140 00 12-6-936(14) 
947 parça muhtelif hurda eşya 

288 Bornova 57 inci fırka karargahında 35 00 13-6-936 (9) 
hurda dinamo ve teferrüatı ve saire 

289 Em.niyet müdürlüğünün Milli Emlak dai- 9 15 15-6-936(17) 
re~ınde eskimiş bir hah ve enkaz ve 
saıre ..... 

291 lzmir elektrik tramvay şirketinde 37 64 
muhtelif eşya 

290 Müstahkem mevkiin Abdullah ağa çift- 45 00 
liğinde su dolap ve kovaları 

Yukanda yazılı menku1ler peşin para ile ödenmek üzere hi
ıalarında yazılı gün ve saatlarda mahaUerinde satılmak üzere 
~n beş gün müddetle arttırmaya konulmuştur. Taliplerin mahal-
lınde satış komisyonuna müracaatları. 26-3 1370 (973) 

Emlak milliye müdürlüğnden: 
Satış sn a No. 

335 Göztepe tramvay C. 675 eski 791 taj No. lu 134,50 
Lira K. 
300 

metre murabbaı arsa 
310 Karataş 9Eyliil S. 16, 1612 No. lu 215 metre M. arsa 
311 Reşadiye M. Reşadiy S. 18taj No.Ju197,25 " " " 
312 Karantina Demir S. 28 kapu 821 ada 5 parselde 

224 metre M. arsa 

107 50 f 
59 10 

179 20 

321 Karşıyaka Osmanzade inkişaf S. 7 eski 11.28.37 
No.fu arsalardan müfrez 146,50 metre M. arsa 43 95 

" 101 322 
324 
325 
326 
327 
328 
329 

" " " " 252,50 " " " 
" u " 209 " u " 

" " ıı " " 235,SO " CI 

u " il " 251 u 

" " " " 173 " u .. 
" il " " 185 " " u 

il il 
" u 237ı50 " 

,, 

" 62 70 
il 94 

" 75 30 
u 51 90 
•I 55 50 
u 71 25 

Yukarıda yazıla emvalin mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 
üzere onbeş gün müddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 18-
6-936 perşembe günü saat 17dedir. Alıcıların milli emlak müdü-
riyetine müracaatları. 3-12 1457 (1029) 

ŞiFA 
Eczanesi 
Fenni gözlük 

Üzerine en yeni en zarif 
modeller getirilmiştir 

Tayyare, fOför, güneş, spor 
gözlüklerile renkli, numaralı 
cam, nikel, altın, bağa çerçe· 

veler de her yerden 
daima çok ucuzdur 

Tecrübe ediniz 

TOPTAN 
PERAKENDE 

Daimon cep vantilatörleri 

Sahife g 

. En son ic~t edilen bu va?tilatörler bir küçük piller işler 
bır saatta bır kuruşluk sarfıyat yapar. Ağırlığı seksen gram 
olu~ zarif bir kap içi?dedir.Bayanların el çautasında baylar 
cebınde taşır. Herkesın yamnda bulunması lazım olan bir 
ihtiyaçtır. 

Deposu: hmirde Suluhao civannda No. 28-9 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bır~kmıştır 

F emin en Dişi Maskülen Erkek 
iki cins koku 

Eczanesi 

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

Kemal Aktaş kokulan yerine başka şeyler verilirse kabul et
meyiniı:, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokuları 
yerine verilecek şeyler, HiJal eczanesinin kıymetini bir daha is· 
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışfatacaktır. Zevk, 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandaş ! 

. • ~ .. ;1 Pr. • .:- t' .. 
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lzınirliler lstaııbulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
l~!llllll!!!8'1 

~irkecide Osmaniye otelinde 

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

Bütün bu fevkaladeliklcre ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

lzmir müdürlüğünden 
Kadastrosu posta tarafından yapılmış olan ve 21 şubat 1936 

farih ve 9173 ve 6455 sayıla Yeni Asır ve Anadolu gazetelerile 
ilanı yapılmış olan oğuzlar mahallesindeki gayrimenkullerle bun
dan evvel ilan edilmiş bulunan muhtelif mahallelerden işleri 
peyderpey bitirilen gayri menkullerin beyannameleri ilin tari· 
hinden on beş gün sonra her hafta sah. çarşambe, perşembe 

günleri Kadastro komisyonu tarafından tetkik o!unacaktır. 
Sözü geçen gayri menkullerde ayni hakları bulunanların yıkık 

minarede Saçmacı hamam sokağında yırmi num3rah binada 
Kadastro komisyonuna salı, çarşamba; perşembe günü müraca
atları ve müracaat etmiyenlerin ayni haklan 2613 sayılı kanun 
hükümlerine göre komisyonca hasıl olacak kanaata göre kayit 
ve tesbit olunacağı ilin olunur. 1454 (1027) 
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Fransız Sosyalist Partisi mühim işler başarmak fikrinde .. 

Kabine yarın · stifasını verecektir . • 
Bütün sol 

takdirde 
partiler tarafından tasvip edildiği 
Heryo Parlamento reisi olacaktır 

l(omünıst pallisi şej/eıinden 71101ez 
Par is, 2 (Ö.R) - Yeni meb

uslar meclis~nin dünkü açılışın
dan sonra Fransada siyasi 
takvim şöylece tespit ediliyor: 
Çarşamba günü, azasının ek
serisi:ıin mebusluğu tasdik edi
lerek yeni meclis mesai dev
resine girecektir. Perşembe 

günü meclis başkanım, başkan
lık divanını ve komisyonlarını 

seçecektir. Aynı günde Sarraut 
kabinesi istifa edecektir. Cum
a gün,ü Sosyalist milli kongre· 
sinden elde ettiği tam salabı
yete müsteniden, Leon Blum 
kabinesini yapmaiı kabul ede
cektir. Cumartesi günü, Fran
sız cumuriyetinin 101 inci hü
kumeii teşkil edilmiş olacak ve 
ert~si hafta parlamento huzu
runa çıkacaktır. 

Blum kabinesinin proğramı 

ve teşekkülü hakkında Blumun 
sosyalist milli kongresindeki 
beyanata ve bu kongrenin ka
rarları şimdi bir fikir edinme
ğe müsaiddir. Şimdiden muay
yen bir n..1kta vardır: 

Blumun ıslahatı başhca sos
yal plan üzerinde yapılacakhr: 
40 saatlık çalışma haftası, iş
çilere ücretli tatil gibi. Bunlar 
bilhassa iş kanununun ıslahına 
aid noktalardır. 

Milli ıslahat meselesi de ala
kadar mahfilleri işgal etmek
tedir. Bununla beraber, şimdiye 
l<adar Blum ile Maliye bakanı 

olacağı muhakkak bulunan 
Vincent Auriole atfedilen zen
ginlere aid bazı vergi ta
savvurları henüz teeyyüt et
memiştir. Zaten buna dair 
verilen haberler birbirini nak
zedecek mahiyettedir. 

Yalnız şurasını kaydetmek 
gerektir ki Blum hükümet 
başına sadece sosyalist par
tisinin başkanı olarak değil, 
fakat bütün halk cephesi par
tilerini temsil ederek geçece
ğini partisine izah etmiştir ve 
bu sollar ekseriyetinin müşte
rek proğramını tatbik ~iyetJnde 
olduğunu bildirmiştir. 

SOSY ALIZMIN ZAFERi 
Paris 2 (Ö.R) - Sosyalist 

kongresi ittifakla tasvib edilen 
bir karar suretiyle nihayet bul-

muştur. Bu kararda, meclisin 
ve halk cephesinin en kuvvetli 
partisi yerine geçen sosyalist 
partisinin zaferinden dolayı 

memnuniyet beyan edHmekte 
ve bu muvaffakıyet 50 senelik 
mücadelenin mantıki neticesi 
olarak gösterilerek Fransa vr: 
Avrupa namına bununla iftihar 
edilmektedir. 

" Partinin ner~ye gittiğini ve 
ne istedi{!ini sarahatla bildiği-

ni ,, kaydeden karar sureti mil-

1 
1 

min iş başına ge~m~n~sı ıçıo 

teşkil edilmiş · olan halk cep
hesinin siyasi, mali, ekonomik, 
sosyal ve arsıulusal tedbirler 
üzerinde anlaşmış ulduğu ve 
hükumetin bu programı tahak-
kuk ettirerek faşizmi kıracağı 
hürriyetleri müdaffa edeceği, 

Banka ve endüstri oligarşilerile 
mücadele edeceği,işsizliği erite
ceği, okonomiye yeni bir faaliyet 
vereceği, idarenin yüksek ma-
kinesinde cumhuriyet ruhunu 

li komitenin kararlarını tasvib 
etmektedir. Kongre komünist- iade edeceği, orduyu da de-
lerle umumi mesai konfederas- mokratlaştıracağı, askerlik 

müddetini azaltacağı, Fransa 
yonunun hükümete iştrak et-
memelerine teessüf etmekte- ile azimkarane şekilde sulhcu 
dir. Rodikal partisi ile Sosya- devletler arasında işbirliği tesis 
list Cumhuriyet birliğinin işti- edeceği kaydedilmektedir. 
rak kararını memnuniyetle kar- Kongre, partinin iş başına 
şılamaktadır. Karar sureti Leon geçmekle kendi doktrinini ve 
Blumun başkanlığını hararetle faaliyet vasıtalarını hiçbir su-
teyid ettikten sonra yeni hüku- retle terketmediğini ve azal-
metin halk cephesi program1m tılmasına razı · olmadığını işa-
tatbil.. edeceğini tesbit etmekte· Leon Blum ret ederek Sosyalist pro-
dir. Bu program yüksek idare nin müdafaasını ve saire .. ihtiva lahiyet verdiğini bildirmektedir. pagandasının artırılmasına par-
makamlarına cuburiyet ruhunun etmektedir. Nihayet karar, hükii F AŞIZMLE MÜCADELE ti idare heyetini, parlamento 
aşılanmasını. iş hakkının tanın- mete iştirak edecek Parti er- Paris, 2 (Ô.R) - Sosyalist grubunu ve federasyonları me-
mas101, cumhuriyet hürriyetleri- kanının intihabı için Bluma sa- kongresinin kararında, Faşiz- mur etmekte ve partiye yeni 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Filistin de vaziyet 
Kudüs civarında yeni hidiseler oldu 

son 

ve bir Yahudi öldürüldü 

- t~i , ~·•·; 
..-..-:.,""~~ .J... ..... .-! . 

"' • '*<: 

h/istindrki son lılidis/er münasehettlt: 
l(udiisterı ıki illttlıa 

Kudüs, 2 (A.A) - Gneen 
Mary transatlantiği N-tvyork 
saatiyle saat 8,50 de gece 
Ambrose fener gemisi hiza!ına 
gelmiştir. Bishopsrockdan Am
broseye kadar olan mesafeyi 
Gueen Mary Normandiadan 
29 dakika daha fazla müd
dette katetmiştir. 

Kahire 2 ( A.A ) - Siyasi 
mahafilin teşebbüsü ile Firs
tinde grev bal ııde bulunan 
araplara yardım için bir iane 
açı'mıştır. 

Londra, 2 (Ö.R) - Kudüs
ten Royter ajans na bildirilıyor: 
Fevkalade komis~r dün Islam 
başknnlarından mürckkeb bir 
mürahhas heyetini kabul et
miştir. Bunlar Arabların milli 
taleblerini tekrar etmişlerdir. 

Arab yüksek komitesi grevin 
devamı hakkında fikir ihtilaf-

ları başgöstardiği haberini tek
zib etmiştir. 

Ayni komite Milletler cemi
yetinin mandalar komisyonuna 
mandater devletin Filistinde 
takib ettiği siyaseti protesto 
tden bir telgraf çekmiştir. Arab 
belediye reisleri, tasavvur ha
linde olan, fakat henüz tatbik 
mevkiine girmemiş bulunan 
belediyeler grevinin yapılıp 

yapılmamasına karar vermek 
üzere yeniden bir konferans 
aktedeceklerdir. 

Bugün öğleden sonra Kudüs 
civarında yeniden kar1şıkhklar 

olmuştur. Bir otokar arapların 
hücumuna uğramış ve bir ya
hudi öldürülmüştür. Öldürülen 
yahudinin cenazesi geceleyin 
hadisesizce kaldırılmıştır. ......... ·-

Afrikadaki lngiliz sömürgeleri vali-
leleri bir konferans yaptılar 

Londra, 2 (Ô.R) - Şarki Afrikadaki Kenya, Oganda, Tan
gauika ve Darerselam lngiliz şömürğeleri valileri bu sömürge
lerin r'llüdafaası meselelerini birlikte tedkik için Daresselamda 
toplanmı şlardır. Konferans sivil tayyarecilik idaresinin merkez
leştirilmesile de meşgul olacaktır. 

Kanton, 2 (Ö.R) - Cenubi Çin ordusunun merkezi hükumet 
kuvvetlerine karşı yürümek emrini aldığı bildiriliyor. Müstakil 
bir hükümet teşkili beklenmektedir. 

Konsey 
Talik mi edilecek? 

Cenevre, 2 (Ö.R) - Millet
ler cemiyeti assamblesinin top-

lanmağa çağırılması hakkında 
Arjantin hükumetinin yazılı 

talebinin yarın veya en geç 
perşembe günü umumi sekre· 
terliğe gelmesi beklenmekte
dir. Şimdilik beynelmilel me-
hafil, Arjantin hükumeti tara
fından yapılan müracaatın baş-

lıca hükumet merkezlerindeki 
tesirlerini takip etmektedirler. 
Bu müracaata ne netice verile· 
ceği henüz malum dt-ğildir. Bu-
nun için 16 haziran için karar
laşmış olan konsey celsesinin 
talik edileceği veya heyeti 
umumiye içtimaının geriye bı
rakılacağı hakkında bazı mah
fiUerden çıkan haberler mev
simsiz sayılmaktadır. 

Alp avcıları 
abidesi açıldı 
Grenoble. 2 ( A.A ) - Ge

neral Gamelin Fransız Alp 
avcıları abidesinin açılma me
rasimini yapmıştır. Bu mera-
simde ltalyan Alp avcılarının 
mümessilleri ile büyük bir halk 
kütlesi hazır bulunmuştur. 

İtalyan Alp aVlıları geçer
ken, "Yaşasın ltalya, kahrolsun 
zecri tedbirler nidaları ile al· 
kışlanmışlardır. 

Deniz Lordunun 
istifası 

Londra, 2 (Ö.R) "Daily 
Mail,, gazetesi bahriye bakanı 
Lord Monsellin istifasını baş

bakana verdiğini ve bunun 
yarın ilan edileceğini haber ve
rıyor. 

Parlammto ripasetme 11amzetliği11i 
kovacak oları / lervomm iki pozu 

aza kaydedilmesine her zaman· 
dan fazla lüzum göstermekte
dir. Bu maksatla parti azası 

olmanm ne demek olduğunu 

yeni yazılacaklara hakkile gös· 
termek için sosyalist nazariye· 
sini açıkca hülasa eden, parti 
programını, faal azaların teah• 
hüt ve vazifelerini gösteren bir 
risale tertip edilecek ve her 
yeni azanın eline verilecektir. 

Diğer bir başkan vekili ola· 
rak sosyalistler bir namzed 
göstereceklerse de henüz kiııı 
olacağı tayin edilmemiştir. Ge• 
riye kalan iki başkan vekili de 
çok muhtemeldir ki, mutedil 
partilere bırakılacaktır. 

SOLLARIN ARZUSUYLE 
Paris, 2 (Ö.R)- Herriot dün 

meclis koridorlarında : "Bütün 
solların nanmzedi otursam mec'" 
Jis başkanlığına namzed ola
cağım,, demiştir. Bu şart, bu 
nokta üzerinde karar vermek 
üıere, halk toplantısı komite
sinin bir içtimaına lüzum gös• 
terecektir. Komite, radikal 
partisi başkanı Daladier'niP 
teşebbüsü üzerine toplanacak
tır. Halk cephesi parti'erioİP 
Herriot menfaatine kendi naııı
zedlerini feda etmeleri ç~k 
muhtemeldir. 

Paris 2 (Ö.R)- Herriot'nuO 
halk cephesi namına mecli• 
başkanlığına namzed gösteril'" 
mesi bu seçime siyasi bir ııı•: 
biyet vereceğinden ötedenberl 
partilerin fevkinde kalmak iste" 
miş olan eski meclis başkanı 
F ernand Bonissonun yenidell 
başkanlığa seçilmek talebinde 
bulunmıyacağı tahmin ediliyor• 
Başkan vekilliklerinin seÇİ" 

mine gelince, muhtelif partiler 
arasında kuvvetlerine göre te"" 
zii adet olduğundan mücade" 
leye sebeb olmıvacaktır. Fra0 " 

sız parlamento tarihinde il~ 
defa olarak, komünist partİ51 

bir başkan vekilliği için nanı: 
zed gösterecektir. Bu zat Par~ 
umumi sekreteri Duclos olu 1' 
g'°çen teşrii devrede bitarafh 
meziyetlerini takdir ettirmiş 0~" 
doğundan radikallar da keodı"' 
sine rey verecelderdir. 


