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! Asambe Başmuharrir ve umumi neşnyat mildilru. 

HAKKI OCAKOGLU .-ı 
.A.ı3C>N'E: Ş:E~i:TI 

Devam mUddetr kiye için r=ariç için 
1 

Senelik . . . . . . . 1300 2500 
Altı aıılık . ... ~ 700 1900 

25 haziran tarihinde 
Umumi heyet halinde 

Cenevrede toplanacaktır 
TELEFON : 2&97 

CumJmriyetin Ve Oınıılturiyet Eserinin JJc1u;isi, Sabahları Çıkar Siyası Gazetedi'I' Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

'Z r 
göçmen evlerinde tetkikatta bulundu 

Köylülerle görüştü. Muradlı ve erkesköyde sevinçli 
tezahüratla karşılandı. Gece yarısı Istanbula _döndü 

············~·~··· •••!••k···d···~·····················································································\·······················ı························· ..... lstnnbul, 4 (A.A) - Reısı- tur ogruca kolordu karar- mişler ve ondan sonra o civar- lik, Kitablar, fotogratlar ve ile Çerkes köyü ve diğer yer-
cumur Atatürk, bugün sabah gfıhına inmişler ve orada bir da yapılan yeni göçmen köy- karyola gibi düzgün eşya bil- }erde halkın Atatürke karşı 
saat 6 da refakatlarmda Trak- kaç saat kalarak kolordu !erini görmek için husus~ tr~n hassa takdirlerini celbet~iştir. gösterdiği şevki ve bağlılık 

el enspekto .. rü general kumandanı 1·ıe g·o· .. .. 1 d' ı\e Muradlıya kadar gıtmış- Çerkes köyünde trenın te- t b'. t k b" "k h ya gen ruşmuş er ır. I d' kk fu d d k. I eza ura ı ço uyu ve e-
Kazım Dirik de olduğu halde Uğleden sonra yanlarına K. erAıtr.t'' k b .. 1 kva ut esnasıhn. a ora .. da .. 1 .~ ay ' yecanh idi. 

ld 
b'll ı h O K G I S 1. a ur nzı goçmen eve- omu anı, na ıye mu uru ve 

Istanbu an otomo vı ere are- . • . en~ra ~ ı.h O~~rtağı rine girib tetkikatta bulunmuş Saray kaymakamı ile görüş- Atatürk gece yarısı hususi 
ket ve saat ona dogru Çorluya ve Tekırdagı Valısı Haşım 11}- lar ve köylülerle görüşmUşler- müşlerdir. trenle lstanbula avdet buyur-

Reisicumhur 

muvasalat buyurmuşlardır. Ata- canı da alarak kasabayı gez· dir. Girdikleri evlerde temiz- Gerek 
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NGILTERE - TALYA MÜNASEBATI ÇOK GERCIN r sa 
-·-

ilk sosyalist 
başvekil 

a 

F r a n s ı z sosyalist partisi 
başkanı Leon BLUM, bugün, 
Haik cephesi bükümetini teşkil 
etmiş bulunacaktır. 

A v r u p a n 1 n çok karan
lak, ve çok buhranlı günler ge
çirdiği bir sırada, bir sosyalist 
devlet adamının Fransız siya· 
setine bakim oluşu, cibanşumul 
bir ehemmiyet taşır. Zira Fran· 
sanın sulh davasında, yalnız 
kendi emniyetini düşünen, hod
bin bir siyaset takibinde ısrar 
etmiyerek, sulhun tecezzi kabul 
etmez bütnnlüğünü gaz. önünde 
tutacağına bundan daha eyi bir 
işaret olamaz. 

Bir aydanberi, iç ve dış 
aleme mensub şahsiyetlerle 
yapbğı görüşmeler ve te-
maslar, sosyalist partisinin 
kudretli ıefine, muhtelif tema
yülib, endişeleri gözden geçir
mek, onlara eyiden eyiye nüfuz 
etmek imkanını vermiştir. Leon 
BLUM, sfü.lerinde ve jestlerin
de, Sosyalizmin ilk hamlede 
beklenen coşkunluğuna kapıl
mak şöyle duraun, uzağı gören 
bir devlet adamının uyanık iti· 
dalini göstermiştir. Partisinin 
iktidar mevkiini zaptetmediğini, 
oraya başka partilerin yardı
mıyla geldiğini ilk önce söyli
yen odur. Bu sözlerden anlaşı-
labilir ki, yeni hükumet, Fransız 
tarihinde bir dönüm noktası 
sayılmasına rağmen, bir ihtilal 
siyaseti takib etmiyecektir. 
O sadece halk cephesi prog
ramına sadık kalacaktır. Yani 
F ransada, bugünkü sosyal ni
zamı bozan değişiklikler olmı
yacaktır. Halk cephesi " de· 
rnokratik hürriyetlerin, ekono· 
mik hayatın ve sulhun korun
ması., için teşekkül ettiğine 
göre, Blum kabinesinin ilk işi, 
•ağların yaratmağa çalışbklan 
sosyal paniği önlemek, iş haya· 
tını yoluna koymak, Fransayı 
sulhçu milletler safında tered· 
dütlerden sıyrılmış bir siyasete 
sahib kılmak olacaktır. 

F r a n s a d a sağ cenah 
Partileri de boş durmıyorlar. 
Yeni başvekilin sarih te
rninah karsısında bile, Blum 
kabinesini bir sosyal ihtilal ka
binesi saymakta ısrar ediyorlar. 
Hatta, sağ cenahın tanınmış 
şahsiyetlerinden biri olan Tait· 
tinger, sosyalizmin zaferini ön
lenıek için, milli bir ihtilal cep
hesinin kurulması kat'i bir zn· 

- Sollu 2 ma sallijede -
Sevı~e-.. :EJilı;;ln 

En~elleri ortadan kaldırmak iç· n yalnız 
kuru bir hüsn ·· niyet kafi gelmiyecek 

lngilte enin zararsız bir ric'at yapn ası lizını 

/ngilız-ltalran yakmlaşmasuıı idaıe edrnlt1; Siivi{, Erik Dumıo11d ve Grandi 
Roma, 5 (Ö.R) - Gazeteler "Picolo., gazetesi şunları 

ltalyanın Londra sefiri Grandi yazıyor: 
ile Eden arasındaki mülakab "lngiliz • ltalyan müzakere-
ehemmiyetle kaydetmektedir. leri hakkında her türlii farazi-
Bu mülakat, Pantekot bay- yeler bir ıırdır. iki devlet 
ramından önce iki hükümet arasında bir metanet husuln 
arasında açılan müzakerelerin ve normal münasebetlerin ia-
devamıdır. desi müzakere proğramını teş-

ifa/yanlar Adis-Abebadaki Habeş çoruklan araJında da 
Pikkola teşklldlı yaptılar 

kil etmektedir. nü niyet kifayet etmemektedir. 
Bu gayelere merhale merha- Şunu da anlamalıdır ki, zecri 

le erişilecektir. Unutmamak li- tedbirlerin ilgasile baılıyacak 

zımdır ki ortada ablması JA-
2ımgelen bir çok engeller var
dır. Ve bunun için yalnız hüı-

olan lngiliz • ltalyan barıı
maıı lngiltere için dahili 

- Sonu 4 Dncü sahi/ede -

Ankara .Miiddeiumumisi Balta 
ÇOCUÖUNU DÖVEREK 

ÖLDÜREN ANANIN 
···················~···· 

n ara 
Ağırcezada 
idamı istendi 

•••••••• 
. Ankara 4 ( Yeni Asır ) -

Üç buçuk yaşındaki çecuğunu 
- Sonu 3 iindl sahi/tdt -

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

Mahsul yılı girmeden 

lzmirli firmalar Berlinde 
alivre fiyatını kırdılar 
Alman ithalatçıları, tUccarlarımızın bn sebepsiz 

fiyat lnrmalarana hayr~tlerlnl glzlemlyorlar 

~IJs 
ı~,:ı~•'J.ıf1! __ :-"-'>9· 

1iiıko/is müdüıü borsa ıeisi 

Berlin Türk ticaret odası ta
rafından Almanya piyasaların
dak, mahsüllerimizin son haf
tadaki satış vaziyetleri hak
kında hazırladığı bir raporu 
şehrimizdeki alakadarlara gön-
dermiştir. Buna göre Hamburg 
piyasasında hazır mal kuru 
üzüm üzerinden bazı işler ya
pılmıştır. Fakat bu işler hemen 
kômilen düşük fiyatlerle olmuş
tur. Alivre üzerine bu hafta 
daha ziyade teklifler alınmışhr. 

Raporda bilhassa denilia 
yor ki: 

- Teessürle kaydettiğimize 
göre bazı Türk ticaret evleri 

~~' 
R.j . 1-

}'e lüccaılar lizüm boısasmda 

yeni mahsul fiatlarını yeniden 
kırmışlardır. Buna karşı tanın· 
mış Türk ihracat evlerinin 
fiatlan indirmeğe pek o kadar 
yanaşmadıkları memnuniyetle 
hnber verilmektedir. 

Şöyle ki; büyük evler diğer
lerine nazaran hemen her tip 
i~in yüz kilo başına 1 - 1,50 
lıra fazla fiat istemektedirler. 
Ne yazık ki Almayadaki alıcı
l~r ta~iatile daha ziyade dü
şuk fiatlan göz önünde tut-
makta ve hareketlerini ona 
göre tayin ve tanzim etmek
tedirler. 

- Son11 2 ind sahi/eaı -

Müddeiumumi Asını 

iHTiSAS KAÇAKÇILIK 
MAHKEMESi YERiNE 

•••••••••••••••••••••••••••• 

lzmirde 
Salahiyetli 

hakim 
Te,1-:IUib yapılması ve
kAletçe muvafık görUldU 

Adliye vekaletinden şehrimiz 
Müddeiumumiliğine gelen bir 
emirde lagvedilen lzmir ihtisas 
mahkemesi yerine lzmirde 
( salahiyetli hakim ) teşkiliti 
yapılacağı bildirilmiştir. Bu 
m bkemenin (salahiyetli Müd
deiumumi) namı altında bir de 
Müddeiumumisi bulunacakbr. 

Yeni teıkilit yapılıncaya 
kadar ihtisas mahkemesine ait 
davaların asliye ceza mahkeme· 

- Sonu ikind salıiJtdt -

Basmane hattı yapılacak 

Elektrik ve tramvay 
ücretleri de inecektir 
Vilayetle temas edildikten sonra 
Gormezano Ankaraya gidecek 

Nafia bakanı Ali Çelinkapa 

Birinci Kordonla Basmahane 
ve Tepeciğe işletilecek olan 
elektrikli tramuy hakkında vi
liyette belediye ve ıirket mu· 
rahhaslarmın iştirakile bir top· 
Jantı yapılacağını yazmışbk. 

Vali Fazlı Güleçin Ankara se
yahatinde de alikadar veki
letle bu mesele etrafında esas-

h görüşmeler yaptığı tahmin 
edilmektedir. 

Hususi surette haber aldı
ğımıza göre şirketin Belçika
daki merkeıinden gelen bir 
emirde gerek buradaki top
lantıda ve gerekse Ankarada 
cereyan edecek müzakeratta 
oirketin müdürü Gormezano ta
rafından temsil edilmesi müna
sip görülmüştür. lkinci bir ih
timale göre de vilayette yapı· 
lacak toplantıda şirketi Gor
me:zano temsil edecek ve 
Ankaradaki müzakeratta ha
zır bulunmak üzere de şirke
tin idare meclisi reisi Bet 
Türkiyeye gelecektir. 

Şirkete yapılacak tekJifJcr 
hakkında alakadarlardan dün 
bazı tahkikat yaptık. Aldığımız 
malumata göre tekliflerin esası 
şu noktalarda toplanmaktadır: 

1 - Şirket derhal Basmane
neye elektrikli tramvay işlete
cektir. [ Esasen oraya kadar 
kat vardır.] Y aloız Gazi bul
varına kadar tramvayın güzer
gahı tespit edilerek bu kısma 
da ray döşenecektir. 

2 - Gerek sanayide, gerek 
- LütJen feı•iriniz -
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;syalist 
başvekil 

- Baş tarafı 1 inci. say/ada -
ruret olduğunu söylemiştir. 

Hlrriyet ve ittiklili kadar, 
mülkiyet hakkına da, heyecanla 
bağlı bulunan Fransız halk 
kütlelerini telaşa vermek için, 
uğların kurnazca bir mücade
leye atılacakları muhakkak
tır. Onlar yeni hükümetin za
feri, soıyalizmilı ilk siyasi za
feri olacağını bilirler. Bunun 
için de, ellerinde bulunan her 
nsıtayla halk cephesini dağıt
mağa bu zaferi imkansız kıl
mağa çalışacaklardır. H111isa 
Blum kabineaİDİD ön" de 
ancak dev asa bir azm ile yıkı
labilecek muaı:zaın zorluklar 
11ğılıdır. 

Sosyalist başvekil bu zorhık
lann hakkından gelecek Bidir? 
fikrimizce bu Halk cephesi 
kabinesinin ekonomik ve mali 
meselelerde iki yıldanberi takib 
edilen metodlardan farklı biı: me
todla elde edeceği muvaffaki
yete bağlıdır, Sollar kendi he
zimetlerini F apunin galebesi 
takib edec:eğille kanidirler. 
Böyle bir ihtimale, ea lciçiik 
bir üaıid kapı.. bile bırakmak 
istemezler. 

Leon Blum- m vaffakıyeti. 
arsıulmal siyaset baltı_d .. 
da, tahmialeriD çok iistüne çt· 

kan neticeler verebilir. Şüp
he edilemez ki, ancak sola 
dayanan bir Fransa, Cenene 
cephes· nin kuvvetlenmesine, 
siliihsalanma konferansınıu ih
yaaına, kollektif emniyet işinin 
yeniden ele alınmasına kuvvetle 
ve candan bir aamimiyetle yar
dım edebilir. 

Şe"Vke'- EH.l.gJ.:n 

iHTiSAS KAÇAKÇIUK 
MAHKEMESi YERJNE 

···············~········· ... 

Izmirde 
Salahiyetli 

hakim 
Teşkilitı yapılm<ısı Ye
kil.etçe muvahk örUldU 

-Baş taraıı 1 ncı sayfada
lerinde görülmesi bildirilmiş
tir. 

Onun içia dün ihtisas mab
kemesitıe aid davi dosyaları
nin asliye ceza mahkemesine 
devrine başlanmıştır. 

Vekaletten -gelecelı: emre 
göre bilahara bu davaları sa
lahiyetli hakim görecektir. ..................... _,,, ................. . 
tenviratta kullanılaa elektrik 
kiiova t ücretiade bir karuş 
tenzi.Jit y«pılacakbr. 

3 - Konak-Giiu.lyali tr 
vay ücretlerinde bU nrikdar 
tenzilat lı:abal ol11113caktır. 

4 - Şirketçe her se.e te• 
mettüdem beledi,-eye verihndrte 
oiaa on bin lira yirmi bin li
raya iblağ oluııacakbr. 

5 - Kordonda ve Belediye
nin göstueceği ban mühim 

bulvar ve caddelerde elli met
re «raWcla nıeccaaea bqu yü.z 
ma.mlnk lamba yakılac.akbr. 

Şirketiıı ba prt1an ıoös.it 
ıekikk mizakereye yauapcağı 
kııvvetle tahmin olunmaktadır. 
Şirketin bu ~utlan kabul et
mesine munbil tramvay~liy~ 
hatlarda otobüs seferlerine asla 
mösade edilmiyecektir. 

Ve vilayette yapılacak top
lantıda mutabakat hasıl olduk
tan sonra belediye ve şirket 
murahhasları Aakaraya gide
rek Nafia Vekiiletinde imtiyaz 

•velesi müzakeresine b~
'ardır. 

1"ENI ASIR -

ŞEDİR BABERL -1 
[ KÖŞEMDEN i 
Hayat ansiklopedisi 

Menşe 
şahadetnameleri 

Hariciye vekiletiuden tehri· 
miz ticaret odasına ge.lea bir 
yazıda, memleketimizden her 
hangi bir yabancı liman veya 
meııllekete parti halinde sevke
dildikten sonra o memleket 
gümrük arazisine fiilen sokul• 
madan üçüncü bir memlekete 
ikrazen gönderilecek Türk 
menşeli mallar içia. müfrez 
meaşe phadetnamelİ verilmeai 
hususunda konsolosluklarımıza 

tamimen tebligatta bııhınulduğu 
bildirilmiftir. ----· 

Su işleri 
Vilayet mnumi sıhhat mec

lisi sıhhat müdmlüğüade top· 
la111111f ve Halkapınar suyu hi
maye mmtakuı baldcmda mii· 
bim kararlar a'mıştır. Halka
pınar suyunun kaynağı civa
rında ve yakmdaki ~pe üze
rinde ev ve saire İll~aab der
hal menedilecelrtir. Ka111ağın 

mub:ıfazası için yeni tedbirler 
alınacaktır. 

Araba kazası 
Zavallı Fatma hastanede 

öldO 
Cumaovuıııda bir hu ol

mnştur. Kemalpaşa mahallesin
den Ali oğlu Mustafanm bnsl 
Fatma, Aziz n&llllDda bjriniıı 
arabasiyle tütün tarl.asma git
mekte iken araba devrilmİf ve 
Fatma araba albnda kalarak 
ağır surette yaralanmtfbr. Ya· 
rah Fatma derlıal lzm.ir mem
leket hastan · e bldınlmıt 
ise de aldığı yarala.rm teairiyle 
ölmüştür. Arabacı Aziz, ölen 
Fatmanın kardeşidir. Kazaya 
sebebiyı:t vermek suçundan 
hakkında tahkikata başlanmış
tır. 

Küp şekerler 
Avrupadaıı ithal edilmiş 

olaıa küp fekerlerin beher ki
losunun 28,85 kunııtan satıl
ması şehrimizdeki alakadarlara 
bildirilmiştir. Evvelce yerli fab
rilc ala11JBIZ1Jl istihsalitından olan 
bu nevi şekerler 2(;,75 ila 27,50 
kuruştan satılmakta idi. 

Kooperatif 
suçluları 
Ağırcezada 
mahkOm oldular 
Kemalpaşa ka.zaamın Y oltan 

kızılca kooperatif hesaplannda 
ihtilia ve zimmet .uretile sui
itıfjmalde buhınmakla maznun 
kooperatif möd" • Ziya ile reis 
Melunedm ağırcezada devam 
etmekte olan muhakemeleri 
bitmiJtir. ZiJ'& üç ay o beı 
giia, ehmed üç ay hapse ve 
cera1anımı teciline karar Yeril
miştir. Zimmete geçirilen 415 
liranın Ziyadan Ye 150 firaum 
da her ikisiııdea tahsili karar
b"1rtlmıttJr. ------Yaralanırna 

Afsancak Yapur ake19İne 
yaupa Kenan otöriiııde bir 
vak'a o ıqtıu. Vapurdan çi-

ento boşaltmalıU olan IJDe

Jeden Erzw-WJilu Mehmed ile 
Davud ve motör sahibi Ahmed 
ve aşçı Ömer arasında su 

mesclesaden kcvg« çıkmlf, 
bunlardan D«vud Ömeri ko
lwıdaıı ve sırtından, Abınedi 
de sol elinden b~ yarala-
1111Jtır. Vak'a failleri zamtaca 
tutulmuştur. Tahkikata devam 
edilıııektedir-

Fuvar hazırlıklan liızlandı ! Almanyaya_ 
Kültürpakta yüzlerce Mal göndereuler için 

On cildde tamamlanan " Ha• 
yat Ansiklopedisi ,, son forma·· 
aını ne~redib tamamlıyalı epey 
oldu. Bu yazı da buna naza
ran hayli geride kaldı amma, 
bazı düşüncelerimi açmaktan 
kendimi alamadım. 

amele ı 1 
Almanyaya mııl aevkeden ilı-

ça ıştın ıyor racatçılarım~z ~~eriy~ Alm~~ 
kontrol daıresmın musaadesinı 

Kütürparlrnı bilhassa tarlı ve 
ağaçlanma işi büyük bir sür
atle ilerilemektedir.Hazırlaumış 
olan plana göre üç aylık bir 
çalışma neticesinde Kültürpar
kın dörtle bir mikdanndaki 

1 

mümkün olacağı söylenmekte almadan mallarını göndermekte 
ve bu yüzden bilhassa fiat 

. idi. Fakat mesaide gösterilen hususunda ihtilafa düşmekte-
sür'at ve disiplin sayesinde dirler. 
Kültürparkın daha kısa bir za- Berlin Türkofis şubesinden 
nıanda tamamen vücuda gele- şehrimiz ticaret odasına gelen 
ceği anlaşılmlfbr. bir mektupta şu malümat veril-

yeri tamamen tarhlarla, ağaç- Yüzlerce araba Kültürparkın mektedir: 
!arla süslenmiş ve müstakbel tarhları için yüksek kuvvei Türk ihracatçıları arasında 
şeklini aJmıştır. Fuvarın açıla- inbatiyeli toprak taşımaktadır- takarrür eden fiatı Alman 
cağı bir eylüle kadar Atatürk far. Yakında Kültürkpark etca- kontrol dairesi kabul etmediği 
devrim müzesinin inşa edile- fmdaki meydan ve bulvarların takdirde Almanyaya mal idhal 

ceği sabanın etrafı da tamamen 
kesme taş döşı:nmemne bat- etmenin imkanı yokttrr. Nete-
!anacaktır. kim bu yüzden son günlerde 

tarhlarla tezyin edilmiş ola- Yalnız Kültürparkm ana met- Almanya1a tiftik ve yün idJıa-
cakttr.Bu.nua için Kültürparkta hali önündeki yarım daire şek- l.iibnın hiç dere<"esine indiği 
ıoüntuam bir proğram daire- tinde bulunan meydana Ban- görülmüştür. Ticaret odası b 
sinde her gün için yüzlerce dırma parke taş-ı, Vasıf Çınar vaziyetten şehrimizdeki alika-
işçi ça}ıfhnlmaktadır. bulvarile diğer bulvara da dört darlan haberdar edecek ve 

Kültürpala.n tamamlanma - köşe büyük kesme taş döşe- ihracatımızı müşkülata uğratan 
ııa için ancak yedi senede necektir. bu gibi meselelerin önüne 

----------------- geçecektir. 
Izmir Muhteliti gı•tti --

Çocuklar yarın Avustur-
ya üstatlariyle oynıyor 

1 

Köy tedrisatı 
Maar;f vekaleti, köy mektep

leri için yeni ve ihtiyaca uy
gmı. bir tedrisat proğraaıı hazır
lamaktadır. Bunun için Avru
pada tahsilini bitirmiş değerli 
maarifçilerimiz velı:ilelte bir 
komisyon halinde çalışmağa 

başlamışlardır. Köy mektep
lerindeki tedrisat köylünün ib
tiyacmı tamamen karşılaya 
bilecek bir hale konacııkhr. 

An ikJopedinia faydası in
kar edilmeL Mütekamil millet· 
!er, kendi lcültür varlıklarını 

zenginleştirmek içın birer an
siklopedi yaratm ışlardır. Hele 
lngiliz Ansiklopedi Britanik'leri 
cihanda başlı başına bir şahe· 
serdır. 

Bizde ansiklopedi merakı 
çok eskiden başlamıştır amma 
bir türlü de mükemmel oiama
mıthr. Matlüb olan meydana 
gelmemiştir. 

Allah rahmet etsin Şemsed
din Sami'nin (Kamusül alam) ı 
kendi çevresinde bir anıiklo
pedidir. Hatta ansiklopedi ile 
uğraşanlarımıza mühim bir tu• 
taaıak bile olmuştur. Şu her
kesin bildiği " Lügatı Naci ,. 
bile bayağı kendi başına kü
çük mikyasta bir " Mubitül
maarif ,, dir. 

Gelelim maksı.dımıza: 

Hayat ansiklopedisi saydık
larımdan ve ondan sonra çıkan
lardan çok mükemmel bir eser· 
sede hen ottda bir kaç nokııaıı 
gördüm: 

Bir defa, ller b.angi biı 
bilginin derinleştirilmesi, tetkik 
edilmesi için "meb'az,, !arını 
göstermemiş, bu elzem biı 

şeydi. 

- ikincisi: Aradığım pek 
çok şeyleri bulamadım. Onların 
ansiklopediye girmesi mutla~ 
lazımdı. 

- Üçüncüsü: kısa kesilmesi 

lzmir muhtelit takımını teş
kil eden oa. yedi kqilik bir 
futbolou kafilesi, lstanbulda 
yapılacak femularda hazır bu
luamak üze.re dün alqam Is
ta.nbnla hareket etmİftir. Ka
file bir romorkörle Cumhuriyet 
vap~ gi · ı ve vapurda 
uğurla••ılardu. 

daha şimdiden hoşa gitmiye
cek bir tekilde brfılanmak
tadır. lstaııb spor yazıala
rıad11D bazıJan lstubnl temas
ları hakkında tabmiııler yapa
rak hmiriu eı:ı geri dereceyi 
alacağını bile ya:ı:mıflard.ır. 

Esrar lizım ge:ecek bahisler uzun, 
Bahri baba parkı iç.iude ge- uzun ğeçmesi elzem ola• ba· 

Kafile reisi belediye reis 
muavini s-t Yurd korudar. 
Hakem olarak: Altınordu kulü
bünden Mustafa gitmiştir. Ye
ni Asır adına da spor muhar
ririmiz Mehmed Ali kafile ile 
birlikte Ist.ınbula gitmiştir. 
Maçları bütün tafailatiyle ve
recektir. 

Böyle diişiiııaıleri muahaza. 
etmek habn1BU:dan geçmiyor. 
Ancak lr.mir ıehir takımını 
teşkil eden çoculdanıı Marmara 
sularına girdikleri şu saatta, 

onların gıyabında şunu tebarüz 
ettirmek isteriz ki giden takım 

lstaabulla.ları.n sandı kla.rın dan 
daha kuvvetlidir. Yeti.fen lz
ıairli futbokuları olgwı olarak 
bir JwnJede kendi taJumları 

hisler kıSöl olmuş. 
zen Buldanb Ali oğln Ali Ri- Ve daha kim bilir neler., 
zanın üzerinde elli santigram Aıı.siklopedi, böylecı: bitti am· 
eırar bulunmuştur_ ııı.a, noksan bitmiştir. "bayat 

Polise hakaret aruiklopedisi ismile ortaya atı· 
Selanikli Ahmed oğlu Ka- lan kıymetli ve zengin kafalar, 

mil ile Receb sarhoş olarak kalemler, keselerle idare olu· 
birinci beyler sokağından ge- nan ansiklopedimizin bundan· 
lip geçenlere mani olm~ar, sonra her hangi bir tarıda 
buau göreu polis tarafından tamamlanması kabil olan bir 
ka•akola davet edilince baka- şeydir. Eğer yaparlar, eğer 

Kafilede Vahap, Hakkı, Bas
ri, Ali (Altay), Sait, Adil, Ce
mil, Ziya (Altınordu), Adnan, 
Fethi, N urulluh (lzmirspor ), 
Fuat, Hakla.. Mahmut (Göztepe) 
Cab.it, lbralıim (K.S.K), hmail 
(Buca) Yardır. lstanbulda f&rl>İ 
müsahak&lanna iştirak etmek 
üzere Refik (K.S.K) da ayııi 
vap rla gitmiftir. Sporcala.n
mua iyi yolculuklar temenni 
ederiz. 

rette bulunduklarından tutul- dinlerler, eğer iaterlerse.. •• 

için angaje eden Istanhal ku
ltıpleri, lzmirin göstereceği 

oynndan her halde b.a~te dü
şeceklerdir. 

muşlardır. TOKDIL ······--·-·························-· ...... -................................ ········' 
Mahsul yılı girmeden 

lzmir takımı, bir gecelik bir 
istirahattan sonra derhal dünya 
futbol üstatlan olan För.ıt Vi
yananın karşısına çıkacaktır .• 
Biı lzmiri temsil eden takım
dan bu maçta galebe tahayyül 
edecek vaziyette değiliz.Ancak 
iyi bir oyun oyııamak ıuretile 
lzmir muhtelitinin kendi kuv
vetini göstereceğine kaniiz. 

lzmirli firmalar Berlinde 
alivre fiyahnı kırdılar 

• •• 
lmı.ir muhtelitinin Istanbulda 

alacağı neticeler 1 tanbulda 

Muzaffer 
mahkum oldu 

- Baş tarafı 1 inci salıı/edr -
Fiatler hakkında yaptığımlz 

tetkikattan önemli bazı netice
ler aldık. Bu neticeleri bir kaç 
gün sonra alakadar makamlara 
arzedeceğiz. Şimdilik yalnız 
şuna işaret edelim ki fiat 

i
l Turing k_u_lüb'ün meselesinde pek ibtiyatb ha

reket edilmesi Türk köy • • -

gezıs nün ve Türk iktuadiyatınıD 
1 olduğu gibi Almanyadaki ali-

Kemeraltında Kemahlı kah- Turing ve otumobil kulübü kadarlann yüksek menhatlan 
vesiade ocakçı Süleyma.nı ta- bu Paı:er günil Bergamaya h.ir icabmdaa. bnlunmaktadır. Bina· 
banca ile öldiiren Muzafferin seyahat tertip edecektir. Ber- enaleyb kendi pluıt k.irlarıa.ı 
ağırcezada a.nıhakemm neti- gamada.ki bari atika ziyaret ancak ve ancak fiatları dü-
lenmiştir. Hadisede şiddetli ta - edilecek ve çok iyi bir g· ıllrmekte gören baıı evlerin 
rik bulundutu gözönünde ta- geçirilmesi temin olunacaktır. bu hareketleri tabiidir ki, 
tula.rak Afoz.affer 3 sene bir ay Kulüp idare heyeti •enim bükümetimiı:in nazarındaa kaç-
ve 18 gün ağır hapse mahküm münasebetiyle zengin bir seya- mıyacakbr. 
edilmiftir. bat proğramı hazırlamaktadır. Son hafta satıı fiatlan yü:ı: ,.,_ ______________________ iillıim;.;.....--.;;-..--...-..-.., 

TAYYARE Sineması TE!~~0" 
........................... ~ .................................................................................................. . 

1 - Böyle Bir Kız Unutulur mu? 
( Bitmemit Senfoni ) filminin dahi rejisörü Willy F orst'un biuat temsil ettiği yeni bir şaheser 

2 - Hane Esrarengiz 
Şöhreti hütiiıı diinya,-ı tutmut olan Fran11z.ca ıözlü büyük eser 

.............................. ~~~~ .... ~!!~! .... i.~!~!~ ... ~arikatörler ) -. .......................... ._ ....................... . 
St:ANS SAATLARI 

16 - 19,30 ESRARENGİZ HANE 
17,30 - 21,15 SÖYLE BİR KIZ UNUTULUR l'IU ? 

Fiyatlar 15 - 20 - 30 kuruştur. 

1 
kilo batına (sif Hamburg) 
yedi numaradan 11 numaraya 
kadar 13,25-18,50 Türk lirası 
arasındadır. 

Ey ül ve birinci teşriıı yok· 
laması fiatları da tudur: 

7 numara 11 lira, 8 numara 
12 lira, 9 numara 13 lira, 10 
numara 16 lira, 11 No. 18 lira. 
Daha evvelki haftanın alivre satı# 
fiyatlarında yüz kilo baflaa 1 
- 1,S lirabk bir fark nrdır. 

incir - Piyas da e&eklık 
yo.ktur. Mevcut incirler üı:e.riıı· 
den tektük satışlar olmuştur. 
Diğer taraftan Stoklano ol· 
d~kça fazla bulunduğu söyle· 
nıyor: 

Eski mahsul piyasasının b~ 
vaziyatinin 1916 re.kolteııi jflerl 
üzerinde de baıı tesirler bu'ak• 
tığı zannedilmektedir. Y eai re· 
kolteden yapılan b.a.ıı uJ<lil• 
lere Haıaburg piyasasınca çak: 
alaka gösterilmiştir. Fiatüırll 
gelince; eski mahsul ekstrisıtıll 
Cenovin, lzmir natürel incirleri· 
nin yüz kilosu için sif Halil· 
burg 10 lira istenmekte ise ele 
Ham bu.rgt.ıki malların da~• 
ucuza arzolunduğu haber veril· 
mektedir. Bildirildiğine göte 
aynı kalitede 936mahsulü İzınir• 
den 9-9,5 liraya teklif olun· 
muştur. 

Ra.lmumu - Türle bal~' 
!arına m1ihim istek var,.dıl 
ihtiyaç bitecek derececle ~· 
lifler alınmaktadır. lhracat,ıla' 
rımızın teklif yapmaları isteıı· 
mektedir. 
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Küçük antant başkanları 

Bükreşte Avrupa mes
elelerini görüşecekler 
Konuşmalarda, Ö~lkan .~~t~~tiyle iş 
birli~i meselesi de ğoruşule~ek 
Bükreş 4 l Ö. R ) - Küçük fazası karanna bagh bulun-

t·t~f d b maktadırlar. 
' ı a evlet başkanları u ayın R d st devlet bakan-

k' . 1 k· omanya o 
se ızınde Bükreşte t..,p anaca . larını hararetli bir şekilde ka-
lardır. Yugoslavya krallık naı· b 1 h bulunmaktadır. Şe-
b' p k 1 akya u e azır 

ı rens Pol ve Çe os ov refJerine büyük kabul resimleri 
cunıhur başkanı Benes Kral a ılacaktır. Kral Karol garda 
Karolun misafiri olacaklardır. Y P . . l • B . t k r Benesı ve bır saat sonra ge e 

ugünkü arsıulusal vauye a - cek Prens Polu kabul ederek 
şısında Çekoslovakya ve Yu- saraya kadar refakat edecek-
goslavya devlet başkanlannın . S ·· .. d bu"yu'"k bı'r k · t tır. aray onun e 

raf Karola ya~a~a~l~~ı zıy:~=- geçit resmi yap1lacakbr. Pa~-
kraltn tahta donuşunun . 8 lamento ·azaları için de bir trı-
cı yıl dönümü münasebet!ıe ya: bün hazırlanmıştır. Çekoslo-
pılmış bir nezaket zıyaretı vakya dış bakanı ve Yugoslav· 
kadrosunu aşacak ve ü~ .dev· ya nafia bakanı da hazır 
Jetin bir tesanüd nürnayışı ha· bulunacaklardır. Stoyadinoviç 
lini alarak Küçük antant dev· Dışişleri Bakam olmakla bera· 
Jetlerinin siyasi dostluk bağla· her ayni zamanda Başbakan 
ranı, mümkünse, daha ziyade olduğundan Bükreşe gelemiye· 
sıklaştırmak azmini gösterecek- cektir. 
tir. 8 haziran akşamı Kral Ka· 

Son zamanlarda yabancı bazı rol davetlilerile Tuna üzerinde 
kaynaklardan çıkan haberlerde Romanya ve Yugoslavya ara· 
üç müttefik devlet münasebet· smda işliyecek bir vapurun 
lerinde gevşeklikten bahsediJ- indirilmesi merasiminde buluna-
diği cihetle bu nümayiş bir kat caktır. Yugoslavya naibi vapurla 
daha manidar olacaktır. Belgrada hareket edecek, Be-

Üç devlet başkam Avrupa nes ise Bükreş yoluyla Praga 
vaziyetini son hadiselerin ışığı dönecektir. 
albnda tetkik edeceklerdir. Bükreş belediye reisi misa• 
Böylece bir kaç hafta evvel firlerin hararetle karşılanması 
Belgrad konferansın~a kaı:ar· için ~alka bir bey~~nam~ neş-
laşhrılan esaslar teyıd edile· retmır. Bunda denılıyor kı: 
-cektir. Yani küçük Antant "Hepimiz muhterem misafir-
devletleri sarsılmaz bir şekilde !erimizi selaml~mak iç.~n yol· 
Uluslar sosyetesioe, ittifaklara 18:~da olal~~· ~oyl!c~ dunyaya 

d k ta F a ve Balkan gosterecegız kı koçuk antant 
sa a a , rans fik ·ıı . h d 

: zsu &ahffe a 

Son Telgraf Haberleri 
/\ 

Boğazlar konferansı 
Dış bakanı Eden veya Lord Halif aks 

konferansa iştirak edecektir 
lngiltere hükumetimizin davetini kabul ett;ğini bildirdi 

lstanbul, 4 (Yeni Asır muhabirinden - Telefonla) - Londradan bildiriliyor: 
lngi~iz hükômeti, boğazlar rejiminin tadili ve Çanakkalenin tahkimi için 22 Haziran Pazartesi 

günü lsviçrenin Monterö şehrinde toplanacak boğa:t.lar konferansına iştirak etmek üzere Türkiye 
hükumeti tarafından yapılan daveti kabul etmiştir. Kabul keyfiyeti yarın (bugün) Türkjye hüku
metine bildirilecektir. 

Montrö konferansında Ingilterc-yi dış bakanı Antony Eden'in temisil edib etmiyeceği henüz ma

lum değildir. Milletler cemiyeti konseyinin 25 Haziran tarihinde Cenevrede toplanması göz önünde 
tutularak Eden'in Montrö'da iki gün kalması ve ondan sonra Cenevreye gitmesi de muhtemeldir. 
Eğer bu mümkün olamazsa fogiltereyi Lord Halifaks temsil edecektir. 

· ırsızlık oldu 
Istanbul ithalat gümrüğünde yirmi 
kasa ma ifatura eşyası kayboldu 
Hırsızlığın Istanb~I gümrüğünde yapıldığı zannedili

yor. iki hamal tevkif kararı aldıiar 

Şuşnig 
··-Londrava gidecek 

Londra, 4 (A.A) - Royter 
Ajansının Romadan aldığt bir 
habere göre Avusturya başba-

kanı Şuşnig pek yakında Lon
dra ve Parise giderek dış siya-

sa hakkındaki noktai nazarını 

bildirmek niyetindedir. B. Şuş
nig bu seyahatı dış bakanı 
sıfatiy le yapacaktır. 

Atina grevi 
Atina, 4 (Ö.R) - Selaoikte 

umumi grev ilanı boşa çıkmıt· 

hr. Yalnız tütün işçileri grev 
emrine itaat etmişlerdir. 

Belgratta grev 
Belgrad 4 ( Ö. R ) - Ge, 

çen . hafta yapılan anlaşmaya 
rağmen Belgradda yapıcılar 
grevi devam etmektedir. 

Muhacir 
sayısı azaldı 

Kudüs, 4 ( A.A ) - Mayıs 
ayı içinde Yahudi mühacirleri
nin adedi azalmış ve 2158 e 
inmiştir. Nisanda 3091, ve 
Martta 3646 mühacir gelmişti. 

Dün Betlehemde muhlelif 
lstanbul 4 (Yeni Asır)- ithalat gümrüğü am- ki kata el atmışlardır. Bu vaziyet karşısrnda bü- yerlerde kanlı hadiseler ol-

b 1 d b .. "k b' h ı k h ..ı· • d tün sandıklar aç ılarak muayeneleri yapılmıştır. ar arm a uyu ır ırsı.z ı aaısesı mey ana muştur. iki polis yaralanmıştır. 

k ld ık . 1ı d b' Neticede yirmi b ir sandığın tamamen boşalhla-
çı arı ı. ı numara ithalat ambarm a ır k l d l Rı'sox Yahudı' kolonı' sı'nden ı' kı' ra eşya arının alın ığı an aşılmıştır. 
sandık muayene memurları huzurunda açılınca Eşyalarm dabiJôen çahndığı söylenmektedir. Yahudi ağır surette yaralan-
içindeki manifatura eşyası bulunamamıştır. Şimdiye kadar 40 hamal sorguya çekilmiştir. mışlardır. Matbuat sansörü bazı 

. Bu ~~dise güm~ük başmüdürlüğünün nazarı Bunlardan üçü hakkında tevkif karan verilmiş- Yahudi gazetelerine de teşmil 
dıkkatım celb etmış ve müfettişler derhal tah- tir. Tahkikat geniş liyecekti r. 1 edilmiştir 

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

MussoJini-Şuşning mülakat! Lehistanda fevkalade tedbirler 
E =n 

A t ·ı i birliğine, orta üç mütte mı etin ru un an 
ntan ı ı e Ş d v b' t kk"Jd'" 

lo\vrupa istatnkosunun muha- ogmuş ır eşe u ur. Bakanı harbda ordu 
aşında bulunacak 

ltalyan Duçesi Roka a
Iki lngil~ui~::J0~:P!tl~;an trene nello şehrine hareket etti! 
Londra, 4 (A.A) - Kudüıten bildiriliyor: R Ö 

1 Varşova, 4 (Ô.R) - Yeni başbakan general Sklakovskı' 
b ki t kt 1 ten k oma 4 ( .R) - Şansölye Şuşnig bugün de ViJJa Recio'daki 

Mısırdan iki lngiliz ta urunu na e me e 0 an r e arşı parlamentonun tatili devresinde hükumet cumur başkanına 
hazırlanmış bir suikasd keşfedilmiştir •. Tren yoldan çıktı~ı için ·otelinde sekreteri ile haşhaşa kalmış, kimseyi kabul etmemiştir. fevkalade selahiyet veren bir kanun layihası teklif etmiştir. Bu 
tehlüke bertaraf edilmiştir. Raylar yerme k~nularak tre~ın Ku- Hava çok fırtınalı olduğundan Şansölye ancak kısa b ir g ezinti kanuna göre tatil devresinde cumur başkanı milJi müdafaaya 
düse muvasalab temin edilmiştir. Meçhul kımseler Kudus yolu yapabilmiştir. Mussolini • Şuşoig mülakatının çok yakında olacağı aid iradeler imza edebilecektir. 
üzerindeki iki köprüyü bombalamışlardır. .., tahmin ediliyor. Bu mülakat beynelmilel vaziyete aid bütün mese- General Sklakovski milli müdafaa meselelerinin ehemıniytini 

Polonya k
öylüleri Alman dostlugunu lelere şama olacaktır. Şimdiki şartlar içinde görüşmenin merkezi ve ordu umumi müfettişinin devlet idaresi üzerindeki hakim vazi-

Avrupamn istikbali için kat'i bir ehemmiyeti haiz olacağ a~la- yetini göstermiş ve diğer taraftan ekonomik siyasetin ıslahına 

P
rotesto ettiler şılmaktadır. çalışarak sol cenah müfritlerinin nüfuzuna nihayet vereceğini 

Roma 4 (Ö.R) - Mussolini Roka-Kanello şehrine hareket et- ilave etmiştir. General demiştir ki: 

Varşova, 4 (Ô.R) - Köylü partisi tarafından .yapılan miting- "Pilsudskiye verdi gıv "miz yemiu bitmemişbr. Başımtzda yenı' 
1 d t t t t miştir: Avusturya şansölyesi ile burada görüşecegv i muhtemeldir. 

lerde Beck tarafından yapılan Aman os u sıy~s~ pro es 0 bir başkan var ki onu da bizzat mareşal bize göstermiştir, Bu 

d
'lm kt L L:stamn Fransa, Sovyet Rusya ve Kuçuk Antanta Beynelmilel mesai konferansına başkan ordu umumi müfettişidir. Mareşal PHsudski gibi onu::? 

e ı e e, eııı F d il f . d k 
kJ 

• t oıektedir Top]antıda ransa a so ann za en için e anımızm son damlasına kadar vereceğimize yeminedeJim." 
ya aşması ıs en • l kt d l k• d J t • t• "k tt• hakkındaki sözler alkışlarla karşı anma a ır. O UZ Se iZ e V e lŞ 'ra e 1 Başbakan general üniforma sile Diyet meclisine gelmiş ve 

11 • ll&ÖLDU .. REN ANANIN Cumur başkanın ve umumi ordu müfettişinin emirlerile başba-
ÇOCUGUNU DÖVEREK I t dl Roma, 4 (Ö.R)- - ltalyaoın beynelmilel mesaı konfederasyo- kanlığa geçtiğini söylemiştir. 

Ankara afiırcezatla idamı 8 e~ . . nuna iştirak etmemesinden bahseden siyasi mabafiJ, zecri tedbir- ç· d k d" kk b• 
B t I 1 na sayfada - Doğülme hadısesı sabıt ol- 10 e ÇO şayant l at Ir 

d
;- aşk ~'1~ ı .. sebep olmak- muştur. Müddeiumumi iddiana- ler kalkmadıkça ltalyanın Cenevre ile teşriki mesaide bulunma- d ) 
overe o umune d k 1 l mak kararını bu istinkaAfın bir sebebi ,,ıarak ileri sürüyorlar, a a et usulu·· kabul edı.ldı· 

ta 1 A k · at ens· mesini serde ere suç u arın 
n suç u n ara zıra · · t' M hk C 5 (Ô R) B l ·1 l · k f 38 d 1 t' .. tit" .. l odan Hacer)e idamlarını ıstemıf ır. a eme enevre, . - eyne mı e mesaı ou eransı ev e ı . Nankin, 4 (0.R) -. . Çin bükômeti Afyon istimaline karşı yeni 

an:::ini::':a~~meleri ağırce· dokuz hazira~ Sah günü kara· temsil eden 246 teknik murahhasın iştirakiJe toplanmıştır. ltalya bır kanun neşretmıştır. uçüncü defa cürmü meşhud halinde 
ıada son safhaya gelmiştir. rım verecektır. ve Almanya konferansa iştirak etmiyorlar. yakalananlar idam edilecektir. Memurlar Ve! üniversiteliler ise 
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SAFI
• AŞK canla sıkılıyordu. insanın ken- mucizeler yarattı. Çitin birya· MiLLETLER CEMiYETi ASAMBLESi 

· ~;:!e::ğiç0z:~:.!11:;1:r~~k~ :~~~ :1!:n~~:di~ütün kırlara aşk ha- Yapılan muhber~tt~ .... n-s-o- nra 25 Ha-

~ ....... 2•3 ........ T~U·r•k•ç•ey•e .. ç•e•v•ir•e•n~:~R~··B"!"!'' 
Çok arzu edllen bir kadmın harlmlne sokulmaktan 
doğan mucizeli hazzı bu g~ce tatacağrnı dUşUnUyordu 

Le· Mösyö onu dinlerse şato eski 
Köşeden onu gözetJiyen 

kuvan gevezelik etmek zamanı 
geldiğini anlamıştı: 

- Föyant, dedi. .• 
Bu sözle Emmanüel hayaJle· 

rinden ayrıldı. Bu balıkçı ka
dın kendisine şimdi daha ne 
ınasallar anlatacaktı? 

Lekuvan devam etti: 
- Föyant güzel bir kadın

dır. Biraz uçarı benzer amma 
kalbi çok iyidir. Bakınız m~s
YÖ, bu sabah bana bahşiş bıle 
Yerdi. Halbuki ben onun hiç 
te zenğin olmadığını bilirim. 
Şunu itiraf edelim ki mösyö, 
onun şatoyu ziyareti çok ha
yırlı oJdu. Salona biraı düzen 
Verdi. Kırık camları yaptırttı. 

güzelliğini yeniden bulacaktır. 
Mösyö Föyanlla arkadaşlıktan 
muhakkak ki çok kazanmıştır. 
Yüzüoüzdeki o sakal ne çirkin 
şeydi. Hele şükür sakalı attı
nız. Çehreoiz güzelJiğini buldu. 

ÖGLEDEN SONRA 
Emmanüel yemekten sonra 

ne yapacağını düşünüyor. Gece, 
ağzının sigara kok~aması için 
sigara içmiyordu. insiyaki bir 
surette büyük çayıra gitti. Bu· 
]utlar güneşi örtmüştü. Ufuk 
gittikçe kararmaktaydı. Em
manüel köpeğini okşarken : 

- Puval dölu bu gece yağ
mur yağacak mı diye soru

: yordu? 

şılmaz teessürüne benziyen bir Emmanüel Landölen, artık • d J k 
rahatsızlık içindeydi. Yumuşak 1 insan kaçkını değildir. Emma· Ziran a top arımaS103 arar Verildi 
yastıklar üzerine ahlar gibi, nüel Landölen, arbk intiharı Cenevre 4 (Ö.R) - Buraya 1 
otlara uzandığı zaman, bu düşünmüyor. Bu gece sevimli gelen haberlere göre MiJletler 
jesti ona hayatının başka saat- komşusuyla mülakatını düşünü- cemiyeti umumi heyeti başkanı 
farını hatırlattı. F ve Çekoslovakya cumhur reisi yor. öyant gece busesini ona 

Bir genç delikanlı, Parisin vaadetmiştir. Bütün gençliği Benes, konsey başkanı Edenle 
kindar hayatıyla henüz titre· ayaklanmıştır. Kafasını işj{al mutabık kalarak Milletler ce-
yen bir şair, kendi yakınları eden tek düşünceyle daha dün miyeti asamblesini bu ayın 

. tarafından istihzaya hedef olan bir hayalet gibi yaşadığını yirmi beşinde içtimaa davete 
bir öksüz, çekingen. korkak t B'I k" k k karar vermiştir. unu uyor. ı a ıs er e !iğini 
bir çocuk gibi, Viyö Kontide 25 yaşında olduğunu, çok arzu ispanya delegesi ve 13 ler 
saklanmağa gelmişti. Orada, edilen bir kadının harimine so- komitesı başkam de Madari-
aradığı şey isimsizlik, tam bir kulmaktan doğan mucizeli hazzı aga da şimdi Prağda bulun· 
keder ve sessizlikti. Yaralı bu gece tatacağım düşünüyor. maktadır ve Italyaya karşı tat-
kalbioi, uyutmak hayattan bik edilmekte olan zecri ted-
bıkkınlık ve hayal kırıkhkları Bu hayaller, ve düşüncelerle birlere nihayet vermek imkanı 
içinde ölmek istiyordu. Ve işte 0 kadar yorulmuştu ki, kendi hakkında B. Benes'le mühim 
ölümün çirkin yüzü yerine, şu kendinden kaçmak, birisiyle müzakerelerde bulunmaktadır. 
komşu çitler üzerinden enfes konuşarak, avunmak istiyordu. Ancak bulunacak ha] şeklinin 
bir kadın başı görünmü~tü. Yerinden kalktı. Çiftliğe gitti. MilJetler Cemiyetinin nüfuzunu 

Bir kadın göründü. Her şey O çiftliğe ki, şimdiye kadar aarsmıyacak mahiyette olması 
değişti. Hazin ovalar güneşlen- ayak bile basmamişb. istenilmektedir. Şurası da tas-
di, _şenlendi. Meş'um yuva ye· - Sonu var - rih ediliyor ki, Benea Milletler 

Cemiyeti umumi heyetinin iç· 
timaı ıçın davetnameleri 
gönderir göndermez asam· 
ble başkanlığından istifa 
edecektir, zira Reisi Cumhur 
hakkı bu vazifeye dt:vam et
mesine imkan bırakmamakta
dır. 

Romadan gelen haberlere 
göre Italya dış işleri müşteşarı 
B. Suriç Arjantin sefirile Bu
enos Ayres hükumetinin teşeb
büsü hakkında görüşmüştür. 
ltalyan bakanı, Roma hükume· 
tinin Arjantın hükümeti tara· 
fmdan müracaat edilen usulü 
yersiz bulduğunu gizlenıemiş 
ve B. Suriç Italyanan Cenev
rede Milletler cemiyeti umuml 
heyet içbmaıoa hiç bir mümes
sil göndermiyeceğini bildirmiş
tir. 
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)Ş kanunu konuşuluyor 1 Iran veliah~ının sözleri • 

"' Sarayda velıaht şerefıne 
\.: , 

Azrail Celal Bayar Kamutayda iş kanunu bir kabul resmi yapıldı 
hakkında uzun uzadıya izahatı verdi Akagündüı.; geçenlerde (me

den ·yet tek dişli bir cana var 
değildir~ başlıklı bir yazısında 
medeniyeti ittiham edenlere 
kızıyor; birçok günün hadise
lerini saydıktan sonra: 

- Rife Alfons girer suç 
medeniyetindir; Şama Kle
manso çullanır, yük medeniyete 
yüklenir. Ne istiyorlar? Londra 
şehremini Londranın anahtar
larını Gandinin keçi çobanlarına 
mı versin; Ankarayı tepsiye 
koyup Patagonya müftüsüne mi 
teslim edelim? insanların insan• 
ları kırmaları meselesine gelin
ce bu Habil - Kabil devrindem 
beri yokmu idi? 

"Be_deniyle ve fikriyle çalışan vatandaşlarımıza 
iş kanunu refah ve saadet getirecek" 

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

Diyor ve sonunda da : 
- Her millet kendini kur• 

tarmak, ilerlemek, rahat ve 
müstakil yaşamak için mutlaka 
medeni olmağa mecburdur. 

Diye ilave ediyordu. 
Ben bundan birşey anlaya

madım. Madem ki medeni ol
mak mecburiyeti : 

1 - Kendini kurtarmak; 
2 - ilerlemek 
3 - Rahat yaşamak 
4 - Müstakil olmak 
için lazım imiş. O halde 

kendini kurtarmak için başkasını 
batırmak mı lazımdır? Rahat 
yaşamak için başkalarının ra· 
hatını kaçırmak şart mı? 

Gandinin keçi çobanlanna 
Londranın anahtarları değil 
amıırtı hiç olmazsa biraz rahat 
nefes verilse medeniyete mu
halefet mi edilmiş olur? 

insanların insanları kırmaları 
Habil - Kabildeıı kaldı. Pekala, 
Rife Alfons girmiş. Münasib. 

Şama, Klemanso çullanmış. 
Hakkıdır. 

Şu halde mesele yok. Vur 
vuranın, kap kapanın olduktan, 
dünya öldürmek, parçalamak, 
yıkmak, yakmak müsabakala
rının yapıldığı bir meydan ha· 
!ine geldikten sonra bence bü
tün bunlara göz yuman bir 
medeniyet; yalnı:ı tek dişli bir 
canavar değil; 

Elinde dudum 
Belinde iperit 
Dişinde kudu:ı 

Taşıyan azrailden başka bir
şey değildir. 

ıv.ı:u.ra 1' Çın.ar 

Habeş postaları 
Adis-Abeba, 4 (Ô.R) - Ha· 

beşistanda ltalyan posta servis
lerinin teşkili faaliyetle devam 
etmektedir. Gondar, desye, 
Cir Dua, Harrar ve Ciciga'da 
telsiz istasyonları kurulmuştur: 

Diğer pota ve telgraf mer· 
kezlerinin tesisi yakındır. Tel· 
graf ve telefon hatlarının ge· 
rilmesi de düşünülmektedir. 

Bütün Habeşistanda arsıulusal 
saat kabul edilmiştir. 

Ankara, 4 (A.A) - Kamu· 
tay bugün Refet Canıtezin 

başkanlığında toplanarak en
düstriyel mamulat fiyatlarının 

kontrolü hakkındaki kanunun 
birinci müzakeresini yapmış ve 
onu takiben iş kanunu layıha
sının müzakeresine başlanmış

tır. 

Kanunun heyeti umumiyesi 
üzerindeki müz• kerat esna· 
sında söz alan Ekonomi bakanı 
Celal Bayar, kanunun amele
lerin anlayabileceği bir şekilde 
başitleştirilmesi suretile ameli 
bir tatbik şekli verilmesi husu
sunda gösterilen bir arzuya kar
şılık olarak şimdiden bunun 
üzerinde durmaya lüzum ol· 
madığını, kaPun heyeti umu
miye tarafından kabul edildik· 
ten sonra alakadar büronun 
amelenin anlıyabileceği bir şe· 
kilde kanun üzerinde mütead· 
dit broşürıer neşretmek sure· 
tile alakadarları tenvir edece
ğini söylemiş ve demiştir ki: 

- Tasvibinize arzedilen bu 
kanun senelerin tı-dkik mah
Rulüdür. Müteaddit ve salah'
yettar meclislerden Şurayı dev· 
(etten geçtikten sonra kanu
nun muhtelit encümenimizin 
elinde mütekamil bir safha al
mıştır. T.,kamül etmiştir. Gü
zelleşmiştir, eyileşmiştir. Muh
telit encümenımızın kanuna 
verdiği ve izafe ettiği bu kıy
metten dolayı huzurunuzda 
kendilerine teşekkür etmek is
tizorum. Kanunun mütekamil 
safhasından bahsederken asla 
bugünkü hakiki ihtiyacımıza 

yüzde yüz cevap verebilir id
diasında değilim. Çünkü bu
günkü nazari sehadaki mua· 
melatımızı, kuvvetlerimizi kul
lanmak suretiyle huzurunuza 
getirmiş bulunuyoruz. Fak at 
kanunun mütekamil olduğu 

ve noksanları bulunduğu an
cak tatbikat sahasına geçtik
ten sonradır ki kendini göste
recektir. Bunun tatbikatı üze• 
rinde büyük bir hassasiyetle 
durarak noksanları üzerinde 
tesadüf ettikierimizi de meclisi 
alinize arzetmek suretiyle ka· 
nunu tabii şeklinde mütekamil 
safhaya doğru götüreceğiz 
Şunu ilave etmek istiyorum 

ki bu kanun büyük partimizin 
kabul ettiği büyük ve ana 
prensiplerinden nwr almıştır, , ____________________ , 

Ormanı bekliyen kız 
....................................... 1 .. 

- 22 - Yazan : A. Bllget 
1 ............................................ . 

ihtiyar asker Somru ile çayını içerken 
gözler! bafka yerde dola~uyordu 

~omru'yıı elbette ki bu haliyle 
memnun edemezdi. Onun mem
nun olması, muhitine alışma
sı, kendisi gibi ihtiyarlamış 
olması demek değil miydi. Ara
iaıındaki alakayı, ihtiyarca bir 
zevkle mütalea ederek kendi 
kendisini de iknaa muvaffak 
o!du. O Somru'yu gençlik dev
resinde sarfedilmemiş bir bisle 
takdir edivordu. Bunıt bir sev
gi de denilebilirdi. Tıpkı tat· 
min edilmiyen bir hatıraya bağ· 
lanmış gibi bir öz çocuk sev
gisi .. 

Bununla beraber her halde 
Somruyla açık açık görüşecek; 
onun fikrini öğrenmek istiye· 
cekti. Bu düşünceyle gözlerini 
kapadı . 

Somru mülazim Hasan'la bir· 
likte sabah kahvaltısını yapar
ken İncila paşanın yavaş yavaş 
yakınlarına kadar sokulduğunu 
fark etmemişlerdi bile .. Hasan 
Somruya hararetli hararetli bir 
şeyler anlatıyor; Somru bu söz· 
lere büyük bir alaka ile ken· 
disini veriyordu. Görüştükleri 
herhalde mühim bir nokta ola
caktı .. 

Hassas ihtiyar tam yakın
larına geldiği sırada biran İçin 
oradan uzaklaşmağı ve onları 
yalnız, kendi alemlerinde bırak· 
mağı hatırından geçirdi. Bu 
eyi bir şey olacaktı. Onların 

masasında yer aldığı takdirde 
ikisi de meydana vurmamakla 
beraber kim bilir hakkında iç· 

ilham almıştır. Ve ona göre 
tanzim edilmiştir. Bizdeki ev· 
velki meclislerin elinde bulun
duğu halde şimdiye kadar çık
mamasını bir noksan olarak 
telakki etmeye de mahal yok
tur. Bizim seleflerimiz kanunun 
daha iyi çıkmasını arzu ettiler. 
Fakat iyi şekilde çıkması 
muhterem heyetinize nasib 
olmuştur. Bunun 
denizle heyeti 
mek isterim. Bu 

için müsaa· 
tebrik et· 
memleketin 

hakiki evlatlarına, memleketin 
hakiki ihtiyaçlarına muhtaç 
olduğu kıymetli eseri siz he
diye ediyorsunuz ve bu çalış· 
kan bir zümrenin sabırsızlıkla 
beklemekte olduğu bir eser
dir. Bu vesile ile temin ede
rim ki sayi ile bedeni ile fikri 
ile çalışan vatandaşlarımız için 
elimizde bulunan bu kanun 
refah ve saadet vesilesi olsun. 
(Alkışlar) 

Ekonomi bakanının bu be· 
yanatını müteakip maddelere 

geçilmiş ve kanunun 53 ünçü 
maddesinin müzakeresi yapıl· 
mış, burada kanunun bazı mad· 
deleri heyeti umumiyece nazarı 
dikkate alınan bazı tekliflerle 
birlikte encümene verilmiştir. 

iş kanununun geri kalan 
maddeleri üzerindeki görüş· 

melere kamutayın cuma günkü 
toplantısında devam edilecektir. 

Ankara, 4 (A.A) - Bütçe, 
iktisat ve divanı muhasebat 
Encümenlerinden mürekkeb 
Etibank heyeti umumiyesi ka
mutayın bütçe encümeni salo
nunda toplanarak bankanın 
birinci iş yılı devresine aid 
idare meclisi raporunu müza~ 

kere etmiştir. 
Bu münasebetle Ekonomi 

bakanı Celal Bayar heyeti 
umumiyeye Bankanın kısa bir 
zamana inhisar etmiş olan 
mesaisiyle önümüzdeki yıl için
deki faaliyl'\tine aid izahat ver
miştir. Hu izahatı müteakip 
Bankanın raporu heyeti umu· 
miyece tasvib edilmiştir. 

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

ln~iltere - ltalya 
MÜNASEBA Ti ÇOK GERGiN 
-- Baştara/ı buiııct sahi/ede -

bir meseledir. lngiliz hükıi· 

meti Cenevredeki hattı ha· 
reketini yabancı milletler gö• 
zünde haklı göstermekten zi
yade zecri tedbirler mesele
sinde, en az zarara uğrayarak 
ve mühafefeti en az bağırta• 

cak şekilde bir ric'at temin 
etmeğe mecburdur. 

TEZAHÜRAT 
Londra, 4 (Ö.R) - Necaşiyi 

getiren trenin muvasaletinden 
önce Vaterlov garının etrafı 
halk ile simsiyah donanmıştı. 

Garın içindeki muazzam hol de 
kalabalık bir halk tarafından 

doldurulmuştu. Bir çok cemi
yetlerin mensupları alay halin
da başlarında bayraklarile gel· 
mişlerdi. Muhtelif ibareleri 
taşıyan levhalar başların üs· 
tünde taşınıyordu.Bunlar arsın· 
da en çok "imparator hoş 

geldi!,, ibareleri göze çarp
makta idi. 

GAZETELERE GÖRE 
Londra, 4 (Ö.R) - impara

torun Londrada coşkun teza· 
hüratla karşılanmasından bah· 
seden Deyli Tı!lgraf diyor ki: 

!erinden ne küfürler savuracak· 
lar; konuşmalarına mani olduğu 
için ne kadar teessüf edecek
lerdi. Hem onlar birbirlerine 
ne kadar da çok yakışıyorlardı. 
ikisi de genç, ikisi de güzeldi. 
ikisinin de birçok içlik meziyet· 
!eri vardı. Bu ya1nız görüşme
ler belki de bir gün onları 

mes'ut bir izdivaca kadar bile 
götürürdü. • 

Acaba hakikaten böyle bir 
şey olsaydı, memnun olur mu 
idi? Nedense bu noktanın üze
rinde uzun uzun duraklamak 
istiyordu. Hiç değilse bu hare
ketiyle iki genç insan arasında 
müz'iç, can sıkıcı bir varlık ve 
bir diken olmaktan kendisini 
koruyacaktı. 

Tam geriye döneceği sırada 
Somrunun yerinden kalkarak 
kendisine doğru geldiğini gö· 
rüyordu. Mülazim Hasan da 
ayakta, bir asker gibi kendi
sini selamlıyordu. Somru bir 
gecelik Lir aynlıktan sonra 
kavuştuğu mukaddes bir varlı-

- Haile Selasiye aramızda 
bulunduğu müddetçe oyniyaca· 
ğı rol çok müşküldür. Simdiya 
kadar talihin kendi~ini düşür
müş olduğu akıbeti kabulün
deki vakar, lngiliz halkının 

kendi hakkındaki hürmetini 
artırmakla beraber, bu hürmeti 
yanlış tefsir etmiyeceğinin de 
zımanı olmaktadır. 

Nigus Kronik! gazetesi, Ne
caşinin gelmesini lngiliz halkı· 
nın hararetle karşıladığını kay· 
detmekle iktifa ediyor. 

Londra, 4 (Ô.R) - Siyasi 
mahafil Necaşinin gelmesi mü· 
nasebetile lngiliz halkının gös
terdiği coşgunluk yllzünden 
Italya - lngiltere arasındaki 
gerginliğin artacağına kani· 
dir. Dünkü tezahürat In
giliz halkının ltalyaya neka
dar aleyhtar olduğunu göster
miştir. Şayed Necaşi Cenev· 
reye giderse, İtalya Cenevre· 
den çekilecektir. Bu mahafil 
Necaşiye bizzat Cenevreye 
gitmek tasavvurundan vazgeç· 
mesi muvafık olacağı tavsiye 
edilmesini temenni etmektedir. 

PARALI MUHAFIZLAR 
Londra, 4 (Ô.R) - Stefani 

ğa inanır gibi Paşanın koluna 
girdi. Somru daha ilk bakışta 
bu ihtiyar sevgilinin düşünceli 
ve durgun olduğunu kavramış· 
tı. ilk söylediği cümle şu oldu: 

- Bir şey mi var kumanda· 
nım •• Bugün çok düşüncelisiniz? 

lncila paşa zoraki bir gü
lüşle kızının saçlarını okşadı : 

- Ne münasebet kızım .. 
Ne olabilir ki.. Sen nasılsın 
Hasan bey ? 

- Teşekkür ederim paşam .• 
Kumandan her zamanki ne

şeli tavrını takınarak masanın 
başına geçmişti. iç sıkıntılarını 
bir an unutmuş olmak için 
söyledi : 

- Somru kızım, seninle bo· 
zuşmak ihtimali olduğunu bir 
defa daha sana tekrarlamak 
mecburiyetindeyim, Ayol insan, 
bir yabancı da olsa, misafirine 
çay ikram etmez mi ? 

Bol bol gülüştüler. Sevimli 
bir gülüş arasında söylenen bu 
cümle Somru'ya paşanın geçir
diği buhranı anlatmak icin kafi 

lran Şahinşalu ve genç Pre11si11 Tahran dvarmda l(erece muvasalat/eri 
Tahran, 28 mayis (Özel)- ! lığımı memleketimin hi:ımetine 

Beş yıldanberi lsviçrede tah- tahsis etmek istiyorum. 
silde bulunan Iran veliahdı S. Milletimin hakkımda göster-
A. Şabpur Mehmed Rizanın diği yüksek alakaya teşekkür 
Tahrana dönüşleri münasebe- ederim.Ona bağlılığımı ve onun 
tile sarayda bir resmi kabul saadeti i~in çalış1;11ağa a~m~tmiş 
tertip edilmiştir. Veliaht 00 iki bulundugumu mıllete bıldırme-

d .k 1 . •tın• ti. nizi rica ederim. 
yaşın a ı en svıçreye gı ış • V li h .. k k .. - t e a t yu Ke ogre men 
Şimdi on _redi yaşındadır:Meb- okulu talebesinden birinin nut-
usan reisı Atay Isfendıyarın kuna da şu cevabı vermiştir : 
millet namına beyanı hoşame- "Burada erkek ve kız kar-
diyi mutazammın nutkuna şu deşlerimle görüştüğüme çok 
cevabı vermiştir : memnunum. Onların da tahsil-

- Avrupada memleketime !erine son derece gayret ede-
hizmet etmek, müktesebatımı ceklerine eminim. Ta ki bu 
onun terakkisine sarfetmek için suretle hep birlikte aziz vata-
çalıştım. Bu niy~tle memleke- nımıza hizmet etmeğe muvaffak 
time döndüm. Şimdi bütün var· olabilelim. 

Endüstri 
Memlekette Endüstri kültü

rünü yaymağa çalışan bu de
ğerli mecmuanın yirmi birinci 
yılının Mayıs sayısı çıkmıştır. 
içinde: 

(Medeniyet abidesi: iş kanu
nu - Iımit kağıt fabrikası -
Sun'i kauçuk - Buhar kazan
ları - Pratik elektrikçi• Endüs· 
tri dünyası • Buhar türbinleri· 
Çelik ve dökümü • Oksijen 
kaynağı • Fotoğraf notları -
Öğrenmek ister misiniz - Me
neviş usulleri - Pratik işçi -
Hi:ımet masası) gibi her mes• 
lek erbabını ilgilendiren faydalı 
ve pratik yazılar vardır. Tav· 
siye ederiz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ajansının muhabiri bildiriyor : 

Dahiliye vekileti, Habeş el
çisi Marteni Negüsun maiye
tine polis memuru veremiye
ceğinden haberdar etmiştir. 
Bunun üzerine Marten iicretleri 
Habeş elçiliği tarafından ve· 
rilmek üzere on polis istemiş
tir. Bunlara on ikişer şilin 
verilecektir. 

gelmişti. Mülazim Hasan, vazife 
zamanı geldiğinden bahsedince 
paşa bundan daha çok alın
mıştı. Demek Hasan cile ondan 
kaçıyordu. 

ihtiyar asker Somru ile karşı 
karşıya çayını içerken gözleri 
başka yerlerde dolaşıyordu. 

Bu vaziyet iç sıkıntısını meyda· 
na çıkarıyordu.Somru bir aralık 
paşaya söyledi: 

- Paşam, siz galiba bana 
bir şey sormak istiyeceksiniz? 

- Hayır kızım, bu nereden 
hatırına geldi. 

- Hayır değil, bence mu· 
hakkak paşam .. Nedense sora
cağınız şey sizi tereddüde 
sevkediyor. Halbu ki kuman· 
daııım, size ne kadar sarsılmaz 
bir hürmetle bağlandığımı bili
yorsunz. Her sorğunuza cevap 
vermek vazifemdir. 

- Tuhafsın Somru .. Hiç dü
şünmediğim şeylerden bahse
diyorsun. 

- Neden böyle olsun ku· 
mandan .. Ben de, yaşı ilerleıniş 

il !:/. , 

1 Borsa Haberleri 
DUn Borsada , 

Yapılan Satışlar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

8 75 11 
8 625 11 

69 Jiro ve Şü. 
52 H Alanyalı 
4 H Alyoti 11 11 
2 S Gomel 
127 Yekiln 

514248 Eski satış 
514375 uumi satış 

8 8 

Bugün şube kitabetine not 
ettirilen ve henüz vizita edil· 
memiş olan pamuk satışları: 

556 balye pamuk43 44 -
Arşidük Otto 

1 
nerede? 

ı Brüksel 4 (Ô.R) - Bir ga
zete Arşidük Ottonun Italyaya 
gittiğini yazmıştır. Ottonun 
oturmakta olduğu villadan bu 
haberi teyid imkanı bulunama· 
mıştır. 

bir kız babası olsam elbette ki 
hazan böyle düşünceli olurum. 
Bahusus ki kızım sabah vaktı 
evimin bahçesinde genç bir 
zabitle haşhaşa oturarak çay 
İçse kızımdan şüphe etmemek 
mümklln olur mu .. 

- Beni fena halde incitiyor· 
sun Somru? 

- Öylesi değil kumandanını· 
Neden gizliyeyim sizden .. Fakat 
inanmanızı isterim ki Hasan'la 
aramda en ufak bir şey bile 
yok.. Sabahleyin pençerede 
otururken M ülazim Hasa nıP 
kapımızın önünden geçtiğioİ 
farkettim. Bir çay içmiye da· 
vet ettim. Bu davet kendit11• 
den ziyade sizin tarafınızdaP 

oldu. Çünkü burası benim eviıP 
değil.. Yalnız bir kabahatiıtl 
var .. Her halde evinize sizin de 
yakından tamdığınız bir erkeği 
davet ederken bile müsaade' 
nizi alacaktım. 

lncila paşa: 
-Soım Var-



Şimdi milletlerin adalet hissine sığ~nıyoruz .. 
l d 4 ( O

- R ) _ Necaşi matbuat vası· kadın ~e çocuk cesetlerıfe dolu köylerden geç• 
on ra • t'l \>- 1 b' d h k la ·ı ı ·ı· ·ıı t" e bir hitapta bulunmuştur. 1 er. );)OY e ır e şet arşısında bizim için 

sı e ngı ız mı e ın . l . . 'k· h k t b I b'I. . ı b b h gazetelerin muharrar erını ı ı are e ath o a ı ırdı. Ya milletimizin 
mparator u sa a . . ·ı b ı k b l . f k t şahsen söz söylememıştır. tamamı e ma vo masma razı olmak, yahut bu 
a u etmış, a a r b' 'h k s d H b f tın' in zemin katındaki bü- ısbrap ara ır nı ayet verme ve ıahsen miJ-
a ece, a eş se are . d h' · - ' ··k . d d q ve bu sırada letlerın a alet ıssıoe sıgınmak. 

Yu salonun bır ucun a urmu ... , "B' "k" t · · d d · 
f 

.. . . d b' . 1 gı'lizce olarak şu ız su une ıçın e yaşıyor uk. Kimseye ta· 
se aret kahplerın en m n d'' b' · ·ı · b . arruz etme ıa.. ır ıstı acı gelip yuvalarımızı 
eyanatı yapmıştır · . . b. mahvetti, müdafaasız milletimizi ö!clürdü. Mua-

11 Hiç bir zaman harp ıstemedık. Harp ıze hedelerin ulvi teahhüdlerine inanarak biz sulh 
Zorla yüklP-tildi. Yedi ay, müsellah olmıyan k ve kaidelerini muhafaza etmek için harba hazır-
harba hazır oJmıyan milletimiz hü~uma mu a· !anm~ğ:1 ~üz"!~ görmemiştik . . Milletler cemiyeti 
'Vem et etti. T ebaalanmız zebirlendı. mukave~e~ ıdeah sukut ıçınde harap edılemez. Bunun kar-
İçin hiçbir vasıtaya malik olmadıkları .. -ıehırli şısında alakasızlık kuvvetin hakka karşı zaferini 
gazlarla öJdürüldü. Adis-Abebaya donerken kabul. etmek ~lurr.,, 
askeri k t !arımız harap olmuş tarlalardan, Haıle Selasıye, bu beyanahm okununca, ga-
toprakta:ı ~:yyarelerin umumi olarak öldürd:ü zet;iler önünde eğilerek salondan aynllJ!ışbr. ...... 
Eden -

Londra, 4 (Ö.R) - Hitlerin 
fevkalade elçisi Von Ribbeo· 
trop hali Londradadır. Haber 
altndığına göre Ribbentrop 
londraya vanr varmaz hürmet
lerini bildirmek üzere dış işleri 
bakanı B. Edenle bir mülakat 
talebinde bulunmuş, fakat Eden 
~ondrada olmadığından buna 
1rnkan olamamıştır. O vakıttan 
heri y~ni bir mülakat için resmi 
hiç bir talep yapılmadığı bil
dirilmektedir. 

.. Morning Post ,, gazetesi 
Ribbentrop'un Londrada ika
tuetini tefsir ederek Alman 

pa işlerinde lngiltere ile iş bir

liği mukabilinde bazı tavizat 

koparmak istiyeceği tahmin 
edilmektedir. 

•••••••••••• 

Amerika da 
---·-Kongre reisi öldü 

Vaşington, 4 (Ö.R)- Kon
gre başkanı birdenbire ölmüş· 
tür. 70 yaşında idi. Milli ce
naze merasimi yapılacak ve 
B. Roosevelt cenaze alayının 
başında yürüyecektir. 

-

Yeni Fransız kabinesi 

miş ve yarım saat kadar onun 
yanında kalmıştır. Çıkarken 
hiç bir beyanatta bulunmamış-

Yeni hükumet daha şimdiden iç ve dış işlerile 
yakından alakadar olmıya başlamıştır . 

Paris, 4 (Ö.R) - Blum tara· zamı. Halk cephesi zaferinin l rek aileleri tarafından getirilen 
fından iç işleri bakanlığına ge- bir anarşi vesilesi olmaması la- erzak ile geçinmektedirler. 
çirileceği muhakkak olan sos- zımdır. Paris, 4 (Ô.R) - Yeni ka-
yalist meb'uslardan B. Sallengro Paris 4 ( Ô. R ) - Maden binenin iç işleri bakanı B. Sal-
meb'uslar meclisi reis vekiıte- sanayii ve diğer sanayi ame- lengro hükümetin amele smı-
rinin tayini için sollar dcleg-as- !esinin grevi umumi bir mahi- fının istediklerini tatmin ede-
yonu tarafından yapılan topla- yet almıştır. Sarraut kabinesi ceğini söylemiştir: 
nışta mühim beyanatta bulun- mesai bakanı Frossardm ida· Paris, 4 (Ö.R - Komünist 
muş, bilhassa yeni kabinede resi altında ihtilafı halJetmeğe liderler yani dahiliye nazın 
iç bakanlığına tabi olacak çahşan komisyon, tesadüf edi- Salangoya nizam ve intizamın 
olan işçi meselelerine temas len büyük müşkülat sebebile işi- ihlal edilmediğini yetirmişler; 
etmiştir. Komünist saylavların ni bitirememiştir. işçilerin iste- haftada 40 saat mesainin der· 
da toplantıda hazır bulunma- dikleri kollektif mukavele mese• hal tatbikini istemişlerdir. 
lanndan istifade eden Sallengro lesinde anJaşmağa yanaşan pat- Paris, 4 (Ö.R) - Grevlerin 
nizamın bozulmaması lu"zumu genı· o.lemes· ı· t lid l · ronlar, ücretli tatil talebine karşı Y 

1 sosya 18 er erı 
üzerinde ısrar ederek demittir bir karar vermek istememişler, ve amele sendikalarına telita 
ki: düşürmüştür. Zira grevler amele 

"M d .. l bunun kanun işi olduğunu bil- teşkilatlan tarafından deg-il,· 
a en sanayıı ame esi gru- dirmişlerdir. Bu vaziyette, gre-

bu -kA t · · d kendilig· inden patlamıştır. Umu-
nun su une ıçın e cereyan vin halli işi yeni teşekkül eden 

etmesı'nd ba ta b ... n memnun mi grev mevzuubahs deg" ildir. 
en ş ... Blum kabinesine kalmıthr. Bı·r 

ı N. · b Grevciler, talepleri kabul edi· 
o uyorum. ızam ve asayış 0 - netice elde edilmesini bekJer-

1 t B im l d lir edilmez, işe ba~lama«1. mu• 
zu mamış ır. ozu uş 8 say 1 ken, grevcı'ler ba-ıa· fabn'kaları f k .,. 0 

b va a at ettiklerini beyan edi· 
unun meş'um neticeleri olabi- işgal etmekte, orada geceliye· J lirdi. yor ar . .............................................................................. ........ . 
iş aleminin emel ve dilek

lerini herkesten önce ben ma• 
kul ve manbki buluyorum, Bu· 
rada meselenin esasile uğraş

mayacağım sadece usulleri ve 
hareketin zemin ve zamana 
ne derece müsait olduğunu 

tetkik etmek isterim. Umumi 
mesai konfederasyonu ile ko· 
münistlerin işleri biraz fazla 
ileri sürüp sürmediklerini sor
mak isterim. 
"Eğer iç işleri bakanı sıfa

tile bana nizamı mı, anarşiyi 
mi tercih ettiğimi sorsalar, le· 
reddütsüz cevap veririm : Ni-

Kahirede Mısır Komiseri 
bir facia Londrada 
Kahire, 4 ( O.R) - Kahire 

ile Zagazig arasında işleyen 
bir otobüs bir ağaca çarparak 
kanala düştü. Yolculardan 

dört kişi öldü, dört kişi yara· 
landı. 

Mason üstadı 
Londra 4 (Ö.R) - lngiliz 

mason locaları toplantısında 
kral VIII Edvard'ın büyük üs
tadlağı kabul ettiği bildirilmiştir. 

Londra, 4 ( Ö.R ) - Mısır 
F ev kalide Komiseri Sir Lam
pson Londraya gelmiş, lngiliz, 
Mısır müzakereleri hakkanda 
hükumete malumat vermiştir. 

Brezilyada zelzele 
Buenos Ayres 4 (Ö.R) -

Şiddetli bir zelzele Sen Lui 
eyaletinde vahim hasarata se
beb olmuştur. Henüz kurbao
lann sayısı malum değildir. 
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Dlinkü ve buµ;linkü Alman kadını 

Frolayn doktor ve onun 
yerine geçen ev kadını 

BERLIN 24 MAYIS 
Gözünda iri gözlükler, elin

de kocaman bir çanta, üzerin
de kaba kalın bir İngiliz ku
maşı, iri adımlarla ilerliyen bir 
genç kız ... işte eski, yüksek 
tahsil görmüş l>ir Alman bayanı 
tipi ... Bu kızlardan ekserisinin 
simasında sun'i gibi görünen 

göz nazariyle bakılıyordu. Zira, 
çok zaman taşradan tahsile 
gelen genç kızlar ev sahibi 
madamın ev işlerine yardım 

etmek şartile bir odaya sığınıp 
kuru ekmeğe yatıyorlardı. Son
ra, bin zorlukla tahsil bittikten 
sonra iş bulabilecekleri şüpheli 
idi. Çünkü, yüksek tahsil gör-

Alma" kad111 işriloi 

bir ciddiyet belirir, ve sözle- müş elemanların adedi ibtiya-
rinde sık sık süslenme aley- cın çok ü,tünde bulunuyordu. 
bine nutuklar çınlardı. Bunların Hitler iş başına geçince, evvela 
mazisini, tarihini karıştıralım: evli bulunan kadınlara yerleri· 

1865 senesi kışının soğuk ni işsiz erkeklere terketmele-
bir havasında Rusya' dan gelen rini rica etti. Su milliyetçi kim-
sevimli bir genç kız, dar so- seler tarafından kabul edildi. 
kaklardan geçerek Zürich Üni- Genç Rızlara gelince, bunları 
versitesine girdi. Yavrucuk sene için kırlarda hususi su-
Rusyanın geniş ovalarında, gün- rette k11rduğu kamplara ( Ar-
lerce seyahat ederek "Doktor,, beitsdienst) gönderdi. Şehird~n 
olmağa koşmuştu. Mektebin ayrılmış, sakin bir muhitte ya-
büyük kapısından geçerken bu şıyan bu genç kızlar bir taraf-
nznn yolu dönecek kadar ma· tan tekrar tabiata ısınıyor, 
neviyatı kırıldı. Rektörün iyi diğer taraftan el ve ev iş-
bir saatine tesadüf ediyor. Muh- ]erine alışıyorlar. Bu sakin 
terem ihtiyar, nebatat ve ce- muhitte milli sosyalizmin ka-
nıadat üzerinde bile tecrübe dınları tekrar yuvalarına dön-
yapılan bu hararetli çalışma dürmek hususundaki umdelerini 
asrında, bir genç kızın, kaç ayda aşılamak çok daha kolay ol· 
geriye kaçacağını sınamak isti- maktadır. Baradan dönen kız· 
yor ve onu, kendi ümidinin bile ]ardan çoğu aradığı erkeğe 
hilafına olarak, tıp fakültesine rast gelirse kolayca evleniyor. 
kaydediyor. işte kadınlık ale- Buna karşı istidadı fazla olan-
minde bir dönüm devresi .. Bir ların himayesi ise hükümetin 
ilk yüksek mektep talebesi büyük gayelerinden biridir. 
>lan bayan "Suslawa,, yı az za- işte Almanyada kadın yeni-
man sonra diğer bir Rus kızı den kadınlığa, evine süsüne ve 
takip ediyor. ilk kadın talebe, tabiata dönüyor, ve eski sistem 
bütün beklemelerin aksine ola- ( Fröylan Doktor ) lar gitgide 
rak üniversiteyi iyi bir derece maziye ait orijinal bir tip ol-
ile bitiriyor. Doktor imtihanına mağa başlıyor. 
giriyor. Profesörler kızı çok N. S. ÇAKIR 
zor sorgulara tabi tutuyorlar .. 
Fakat işin içinden büyük bir 
başarıyla çıkıyor. ikincisi tah
silini yarıda bırakıyor. 

Yağmurlar 
fazla yağıyor 

Çal 3 (Özel) - Hemen her 
gün yağmakta olan yağmurlar 
çiftçiyi endişeye düşürmekte· 
dir. Eğer hava düzelirse bu yıl 
çiftçi c;ok zengin olacaktır. Zi
ra mahsul fevkalade denecek 
kadar güzeldir. 

TÜTÜN EKiMi 
Bu yıl Çal mınta kasında ol

dukça külliyetli tütün zeriyab 
yapılmıştır. 

Bunu birçok kızlar takib 
ediyor. Evvela bb fakülteleri 
nisaiye kısımları, sonra bütün 
fakülteler genç kızlarla dolu
yor. Feminizme cereyanları do
i{uyor, talebe arkadaşlar ara
larında toplantılar yapıyor ve 
erkekleri tenkid ediyorlar.Çok 
zaman böyle samimi çaylarda 
masanın üzerinde bir İnsan 

kafası veya lambanın yanında 
bir iskelet sırıtmaktadır, Bu di
dinmeler neticesi, bazı memle• 
ketler kadınlara her hususta 
müsavat verdiler. Bazıları ise 

hala seçim ve saire hususunda 
çok çetin davranmakta devam 
ediyorlar. F ekat, son zaman
larda en büyük değişme, en 
fazla ilerlemiş bulunan Alman
yada oldu. 

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

933 senesine kadar bir ta-

~ 

lzmirin ~ 
Kibar BayanJarına 

Tahsili Paris akademisin-
de, stajını Parisin en yük
sek terzihanelerinde yapan, 
lstanbulun ve Ankatanın ki
bar muhitinde, san'atı ve 
her mevsim Paristen getir· 
diği modellerile daima büyük 

bir alaka uyandıran 

Terzi Bedia 
lzmirin kibar bayanlarına, bu 
senenin yazlık ve son moda 
rop, manto ve şapkalarını 

(4 Haziran Perşembeden 7 
Haziran Pazar dahil) bergün 
saat ondan on dokuza kadar 

rafta milyonlarca işsiz erkek ' 
sefalet içinde kıvranır, yuva 
kuramazken, beri yanda bir 
çok güzel kıymetli kızlar aile 
kurmama!;. ıçın en küçük 
işleri en fena şartlar al1 

tında kabul ediyorlardı. Ber- ' 
lin'de gazete satıcılığı ya
parak tahsiline devam eden 
pek sevimli bir hayli kız satı
cılar vardı. Geceleri büfecilik, '.\ 
hokkabazlık ve saire gibi hiz
metleri bulabilenlere de. acık 

' Birinci Kordonda lzmirpalas 
salonunda da teşhir edecek 
ve sipariş alacaktır. 

Bu il:in davetiye maka· 
mınadır. 

'L///J,.v:.fS.6) 2-2 (1030) V///./..ı 

Son en yıldızlar 
Kimi evlenerek, kimi sefalete 

düşerek, kimi de 
gözlerini kapıyarak 

hayata 
unutuldular 

Daha düne 
kadar isimleri 
büyük birer ser 
vet olan yıldız
lar şimdi en iyi 
çalışan astro
nomların teles
kopları için bile 
görünm:yen toz 
lara inkılap et• 
tiler. 

~ ~~~ 
1 

şöhret alanMa e 
Mac Avoy, kıs
kanç bir koca 
yüzünden çok 
karanlık ve ıs
tıraplı günler 
yaşamıştır. 

Bunlar içinde 
evlenerek san
attan büsbütün 
çekilenler de 
var ... 

" Kadınlar ,, 
filminin kud
retli sanatkarı 

olan Florans 
Vidor meşhur 

bir viyolonist 
olan Jascha 1-J e
ifetz ile evlen· 
dikten sonra 
bir daha beyaz perdede 
görünmemiştir. Eski yıldızlar
dan Virginia Valli, Şarl Farelle 
1930 da Broadvay Melodiyi 
yaratan Bessie Lowe bir tüc
carla evlenmiştir. Norma Tal
madgeye gelince uzun zaman
lar yıldızlar kraliçesi sayılan 
bu maruf artist bir müzik bal 
ve radyo şirketinde muganniye 
olan Jorj Jesselle evlenmiş bu· 
lunuyor. Şimdi kocasını dinle
mekten başka bir şeyden 
zevk almıyor. 

San'at semasının sönen, kay
bolan bu yıldızları içinde böyle 

mes'ut birer yuva kuramıyarak 
hayatlarını müthiş sefalet için

de geçirenleri de görmek ka
bildir. Nevyork esrarı filminin 
sevimli yıldızı Pearl Whitte se-

Norma 7 almadge - lıetıc Ridı-Lilia11 

Oish - Flore11se Vidor - Bessie Love 
vimsiz değilse bile şerefsiz bir 
hayat sürmektedir. Ladi Vin
dermernin yelpazesi filmiyle 

Amerika stüd
yolarının tanı

dığı ilk meş'um 
kadın · yı 'dızı 
Klara Kimbal 
Yung eksantrik 
tuvaletleri ve 
dillerde dola
şan güzelliğine 
rağmen kor
kunç bir sefalet 
içinde bulunu
yor. 

San' attan çe
kilmek isteyen 
bazı yıldızlar da 
baş rollerden fi
güranlar dere
cesine inmiş

lerdir. Güzel lrene Ricb şimdi 
şehir şehir dolaşan bir seyyar 
tiyatroda çalışıyor. Pek yakın 
zamanlara kadar Amerika sine
macılıfının tanıdığı en büyük 
artistler arasında yer alan Li
lian Gish, ve Griffith eski ~öh
retlerinin enkazı üzerindedirler. 

Marie Dressler kanser kur
banı olmuştur. Russ Kolombo, 
.. işanlm Karo] Lombardın elin· 
de kazaen patlıyan bir tabanca 
:urşunuyla ölmüştür. Mrs Fair

banks zatürrieden kurtulama
mıştır. Sahne vazii Jorj Hil 
aylarca süren nevrasteni buh
ranlariyle hayatına nihayet ver· 
miştir. 

Daha böyle ne kadar çok 
yıldızlar var ki beyaz perdede 
kayboldukları günden beri ses
sizce sönmüşlerdir. 

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

Alman finans bakanı 
Finans ve iktisat politikasını son 

üç nutku ile izah etmiştir. 
Berlio, 2 ( Özel ) - Rayhs 

finans bakanı Graf Şverin von 
Krosigk son zamanlarda muh
telif sebeplerle Berlinde, Bad 
Eilsen dt, Kolonyada Alman 
finans politikası hakkında mü
him beyanatta bulunmuştur. Al 
man dünya iktisadiyat cemiyeti 
önünde Berlinde söylediği ilk 
nutkunda Graf Şverin sömür
geler meselesine de temas et· 
miştir: "Almanya harptan son
raki iktisadi bozukluktan alı
nan dersi göz önünde tutarak, 
dünya iktisadiyatını ancak sağ
lam esaslar üzerine kurulan 
halk iktisadiyatı sayesinde ye

niden canlanabileceği prensibini 
hakkile tatbik etmiştir. Alman
ya umumi harp, Versay diktesi 
enflasiyon ve buhran yüzünden 
kısa bir zamanda bitkin bir 
bale gelen halk iktisadiyatıoa 
hayat ve kuvvet vermekle 
dünya ikti•adiyatının yeniden 
kurulmasına en büyük bir 
hizmette bulunmuştur. A!-
man iktisat politikası muvaffa
kiyetinin tabii bir neticesi ola· 
rak sınai mamulat için kullanı
lan bam maddeler, yiyecek eş
ya, idhalatın artması bu iktisa
di faal yetin yüksekligine de
lildir. Almanyanın artan idha
latı yüzünden meydana çıkan 
döviz güçlükleri bazılarını~ zan
nettiği gibi ne Alman iktisat 
prensibi alevhine vr. ne de AJ, 

man politikası aleyhine kulla
nılacak bir vasıta değil, belki 
dünya iktisadiyatının canlanma· 
sı için lazım olan kuvvet ve 
servet menbalarının Almanya 
dışında olduğunu isbat eden 
bir hakikattir. Führerin geçen
lerde dünyaya ilan ettiği büyük 
sulh teklifinin istihdaf ettiği 
siyasi münasebabn e-yileşmesi 

de ancak bu gayri tabii vazi
yetin barış yolu ile tanziminden 
sonra mümkün olacaktır. Dün· 
ya iktisadiyatının yeniden ih

yası için yapılması lazım olan 
şeylerden birisi şüphe yoktur 
ki ham maddelerin adilane ve 
ibtiyaclara uygun bir şekilde 
taksimidir. Alman milleti bu 
meselenin tekrar konuşulacağı 
günlerde sömürge borçları ya
lanının yine eski deftere ka
rıştırılarak ortaya atılmıyacağını 
umuyor. Almanya şimdiki halk 
politikası gayelerinin ham mad· 
deler ihtiyacını arttıran bir po· 
litika olduğunu bilmekle bera
ber bu gayeden kat'iyen şaş· 
mıyacaktır .. Sömürgeler işi açık 
kapı usulü ile kafi miktar ham 
madde elde etmek imkanı ileri 
sürülerek halledilemez. Çünkü 
bu usul ile ham maddeleri 
kendi hududumuz dahilinde 
kendi paramız ile alamayız. 

Ancak bu maddeleri alacağı
mız memleketler kendi hudut
larımız dahiline ırirdiği zaman 

Alman döviz blansı büyük bir 
yükten kurtulmuş olacaktır.,, 

Rayhs finans bakanı Graf 
Şverin von Krosigk Bad Eil
sende iktisat cemiyeti önünde 
söylediği diğer nutkunda da 
şöyle diyor: "Bütün memleket
lerde olduğu gibi Almanyada 
da daha harptan evelki za· 
mantarda bile iktisadiyatın 
buhran hassasiyeti ve devlet 
masrafının mütemadiyen art
ması yüzünden dünya finans ve 
iktisadiyatının birbirine olan 
sıkı alakası hakikatı ortaya 
çıkmıştı. Bu yeni hakikat harp 
ve harp sonu hadiselerinin te
siri altında kimsenin tah
min edemiyeceği bir şekilde 
günden güne kendisini daha 
çok hisııettirdi. lktısadiyatın 
finans politikasına tabi olduğu 
iki son misali şunlardır: lktısad 
ve finans bozukluğundan do
ğan enflasiy9n politikası iktı
sadi buhranı daha çok artırı
yor. Bu usulün nihayet çıkmaz 
yol olduğu anlaşılmıştır. Diğer 
taraftan iktısadi durgun 'uk ve 
işsizliğe yegane çare olan ak
tif kredi politıkasının iktısadi 
bayatı canlandırdığı görülmüş

tür. " 
Böyle bir aktif kredi politi

kasının gaye ve hududlarını 
anlatan Finans Bakanı, iktısadi 
bakımdan Almanyanın iş bul
ma politikasına bir de iktısadi 
müdafaa kabiliyetini artıran 
bir politika olduğunu söyle
miştir. Bir milletin istikbali 
yani bir millttin hayat ve ölü
mü her zaman iki mühim şeye 
tiibidir: Birisi o milletin mü-

,r///////////././//././//././//,'~ 

Ok ı .......... .. · ur arın .......... .. 
............ dı.leklerı· 
•••••••••••• 

(,/////////././/////.//./././//.//// 

Müstahdemlerin 
dilekleri 

ilbay F • zlı GUleçe açıll 
mektup: 

Birçok şehirlerimizde büyük 
bir alaka ve memuuniyetle 
karşılanıp hemen tatbik edilen 
bir mesele vardır. Mağaza ve 
dükkanların akşamları muayyen 
bir saatte kapanması. 

lzmirde, her nedense bit 
türlü resmiyet iktisab edemiyen 
bu mesele filhakika vakıt vakıl 
hususi teşebbüslere ve batta 
resmi müracaatlara maruz kal• 
mıştır. Fakat her ikisinden de 
müsbet bir netice almak müoı• 
kün olamamıştır. Geçen sene 
belediyeye verilen pek çok 
imzalı bir istida nizam eecü• 
menine havale edilmek gibi 
teşehhüt miktarı bir muame~e 
gördü. Fakat bunun da sonll 
gelmedi. Çünkü nizam encü· 
meni bu meseleyi halletmek 
için belediye nizamnamesinde 
alakalı bir madde bulamamıŞ· 
Bu işe ancak iş kanununu ha• 
zırlamakta olan iktisat vekaleti 
cevab vt"rebilirmiş. Hulasa bir 
kıyamet miş miş ki bugüne 
kadar bizi oyaladı durdu. 

Halbuki; senelerdenberidir 
bu işin kararını lstanbul, An· 
kara başta olmak üzere, Ay
dın Antalre, Atlana hatta söy
lendiğine göre Akhisar ve 
Manisa gibi irili ufaklı şehir 
!erimiz ciddi bir alaka ve na• 
zarı dikkati celbeden bir infr 
zam dahilinde tatbik etmekte· 
dirler. Ticarethaneler yaz; kı' 
mesela akşam saat yedide, gı• 
da maddeleri satan dükkanlar 
da 8,5 ta kapanmağa belediye 
tarafından mecbur ediliyorlar. 
Gerek tüccarlarımıza gerekse 
müstahdemlere daha insanca 
yaşamak fırsatı veren bu çok 
isabetli belediye kararı lzmir• 
de nasıl oluyor da tatbik edil: 
miyor? Yoksa lzmir belediyesi 
bu yolda bir karar veremeı 
mi? Belediyenin vereceği böyle 
bir karara bütün iş sahipleri 
ve işçiler taraftarlıklarını esa· 
sen bildirmiş olduklarındaP 
endişe edecek bir cihet kal· 
mamıştır. Yeter ki herkesirı 
memnuniyetini kazanacak olan 
bu yolda bir karar resmi bir 
makamdan tebliğ edilmiş olsun• 

Daha fazla intizara tabanı· 
mülü olmıyan bu işin mümkün· 
se biran evvel hallini, tekrar 
tekrar yalvarırız. 

Muhiddin Kaymak 
•••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• 
dafaa ve mukavemet iradesi, 
diğeri ise nüfusunu artırıııa 

isteğidir. Finans ve iktısad 
kuvvetlerini muayyen bir nokt• 
üzerinde toplamak emelile vaıi• 
fesini verine getirmek bugünkil 
Alman finans politikasınırı 
ana hattıdır. Gaye ne kadar 
büyük olursa halktan o gaye 
için beklenen feragat ve biz· 
met de o nisbette büyük olur· 
Alman milleti bugün bir çok 
zevk ve isteklerini büyük ga'. 
yesi uğurunda .feda etmesiııı 
bilecek ve haklı dileklerinin 
bile yerine getirilmesi gününil 
tehir edecek kabiliyet ve ka' 
rakterdedir." 

Son olarak Rayhs finans ba• 
kanı Kolonya üniversitesinde 
de bir nutuk vermiş ve şunları 
söylemiştir: "Son on beş s~n~ 
zarfında düya finans ve iktısıı 
politakasında iki defa büy~lc 
Alman mucizesinden bahsedıl• 
miştir. Bunun birincisi Renten· 
mark'ı ortaya çıkararak Ahııan· 
ya enflasiyon cehennem nde~ 
kurtarıldığı zamandır. lkincİ91 

ise son üç sene zarfında A~ 
man iktisadiyatını ebedi b1r 
durgunluktan kurtarıp canla~· 
dırması ve bir memleketin iktı· 
tisadi ruhunu mahveden işsij: 
liğin üçte ikisini ortadan l<a 
dırması olmuştur. Ayni zamandı 
Almanya gibi tabii müdafııl 
hudutları olmıyan bir ıııidll~ 
bugün kend sini müdafaa e e 
cek bir hale getirilmiştir.,, 
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Sahife a 

Sevincin bir ifadesidir. 
GOzet ve sıhht dişler her insanı ziyade
• aile memnun eder. 
GOzellik ve sıhhatınızı muhafaza e1mek 
isterseniz siz de emsalsız olan 

"PERLODENT" 
diş macununu kullanınız Bundan elde 
edece~lnlz mükemmel neticeden çok mem· 
nun olacaksınız 
~ ~ ~~ • ~. °"'4 .... w .. ııw. ot- &Jjol'""
~ .,. ıüf&w o<..c. ~~ 1<6d.ı..t -<.ilM-ı """"- • 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunİarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
bşlar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 22.a Telefon 34&5 

Tire Şarbaylığından: 
1 - Urayımız müessesesi Elektrik santralı ile mezbahasının 

1936 Finansal yılı ihtiyaçlanndan bulunan ve aşağıda 
muhammen bedel ve mikdarlarile nevileri yazılı 7 kalem 
malzemeden yalnız motorin kapalı zarf usulile diğer 
altı kalemi de açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ayn ayn eksiltmeye konulan malzemenin: 
Muhammen Muhammen Nevileri % 7,5 muvakkat 

Bedeli Mıktarları teminat parası 
Lira K. Kilo Aded Lira K. 
5400 00 50000 Motorin 405 00 
375 00 3500 3 ve 4 aıfar makine yağı 55 13 

62 50 250 Gaz 4 69 
620 00 2000 Benzin 46 50 
32 50 50 Stopi 2 44 

2200 00 1 Müceddet 2 tonluk kamyon şasesi 165 00 
300 00 1 Müceddet 2 tonluk kamyon şasesi 22 50 

üzerine demirden mamul et nakliye kasası 
3 - Şartnameler bedelsiz olarak Şarbaylığımızdan veri

lecektir. 
4 - isteklilerin Ticaret ve Sanayi odası siciJinde kayıtlı 

bulundukları hakkında en son tarihli vesika ibraz 
etmeleri şarttır. 

5 - Ayn ayrı yapılacak eksiltmeler 19 Hazir&n 936 günle
mecine rastlıyan Cuma günü saat 14 de Tire Şarbay
hğında ve Daimi encümen huzuruyla olacaktır. 

6 - isteklilerin Motorin hakkındaki kapalı zarf teklifname
Jerini 19 - 6 - 36 günü zevaline kadar Şarbaylığa tevdi 
etmeleri ve açık eksiltmeye gireceklerin de muayyen 
olan gün ve saatte teminat mektup veya mekbuzlarile 
Encümene müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Sıhhat 
ve 

güzellik 
Sağlam ve 

giizel 
Dişlerle 

Sağlam ve gü
zel dişler de 

Ha~yolin 
ile temin edilir 

5-8-11 1449 (1037) 

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

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

BADYOLIN 
kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz · 

YENi ASIR. 

Paris fakültesinden JiplomJı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

4#- 1 

DOKTOR 

Hulüsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

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

..... cm ........ -. ...... 

~/LZ7.LZLLZZ7.ZLZZZL7"?7J' 

~ Doktor 
N Sabiha 
N Süleyman 

Çocuk hastalıkları 
~ mütehassısı 
~ Pazardan maada her gün 

öğleden sonra 3 - 6 ya ka- ~ 
~ dar ikinci Beyler sokak 81 ~ 

numaralı muayenehanede ka- s 

KULA 
Mensucat Fabrikasının 

Yeni çıkardığı mevsimlik kumaşları görmeden 

Elbise yaptırmamanız menfaatınızdır. 

Birinci Kordon Çolakzade Hah Ltd. Şirketi 

vitrinlerini ziyaret ediniz 

PERAKENDE SATILIR 
Telefon - 2300 

~----------------------------------------''' 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 

- uma~ i rı a~ı ,,... 

1'arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAD --------bul eder. • 
~/..Z7...ZZ'7./7./'//.';C7..T.LX'~ 

Tamamen tecdid edilmiş Is
tanbulda Büyükadanın en 
güzel ve en büyük oteli 

Splandid Palas 
Bay A. LALA idaresinde 
Yaz me-vsimi için açılmıştır. 
Mümtaz bir şef idaresinde 
birinci sınıf mutbah, fiyatJar 
mutedildir. Telefon : 5622 

Cu. Pa. Sa. 1-3 (1045) 

Zayi 
lzmir Esnaf ve Ahali Bankası · 

nm 536 defter sıra numarasında 
kayıtlı 10 hissemin 2-8·930 ta-
rihli 25 liralık ve 8-2-931 tari
hinde 25 liralık iki adet kıy

metli makbuzu zayi ettik. Ye
nisini a1acağımızdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Hacı Halil zade Mehmet 
Faik ve şürekası 

5-6-7 1492 (1040) 

• •• Doktor operatör 

Ceva~ Alpsoy 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Pazardan maada hergün öğ

leden sonra saat 3 den al
tıya kadar hastalanm lkinci 
Beyler sokak 81 numarada 
kabul eder. 
Telefon muayenehane 3315 

Telefon evi 3203 •• 
Zayı 

Her nevi muamelatta kullan
dığım Mehmed Savaş adındaki 
imza mührümü 20 gün evvel 
Dikili Kaba kum civarında za
yi ettim. 

Yenisini yaptıracağımı ve bu 
yirmi gün zarfında bu imza 
mührü ile hiç bir muamele akit 
yapmamış olduğumu ilan ede· 
rım. 

Dikilide Hacı Hüseyin oğlu 
Mehmed Savaş 

. 1489 ( 1039) 
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Y epi yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz .................. SATIŞ YERLERi •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
til:Z/.//JJ'.7/..TLl 
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• •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
Birinci Kordonda ŞARK· HALI 
186 Numarada 'f. A.Ş 

Mimar Kemaled- FAHR• K d • "" } 
din caddesinde ı an emır og u 
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Ayni kumaşlar lzmirde Sağırzade ve Asım Riza 

.. 
iz mir beledlyeslnden: 

Cinsi Miktar Tutarı 
kilo 

Kormül 300 420 
Asidfinik 
kristalize 250 337,50 
Siyah 
asidfinik 200 64,00 
Kükilrt 100 22,00 
Kut on 
hidrofil 30 52,50 
Oksijen 10 6,50 
Eter sülfrik 6 9,00 
Gaz bezi 6 top 69.00 
Bant (5 lik) 25 paket 15 
Bant (7 lik) 25 paket 20 
Bant(10luk) 50 paket 55 

1070.50 
1070,50 lira bedeli muham-

men yekunu 
Belediye Başhekimliğinin bir 

senelik doğum ve tebhir işleri 
ihtiyacı olan yukarıda cinsi ve 
miktarı ve hizalarında muham
men bedelleri yazılı 11 kalem 
ecza ve malzeme Başkatiblik

deki şartname veçhile 19/6/935 
cuma günü saat 16 da açık 

ehsiltme ile ihale edilecektir. 
iştirak etmek için 81 liralık 

muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta en
cümene gelinir. 

2-S--9-12 1144 (1013] 

lzmlr Siclll ticaret memurl'Jğundan : 
Izmirde birinci Kordonda 46 numarada ticaret yapan müseccel 

B. A. Gomel ve şürekası şirketinin ödünç para verme işlerile 
uğraşacağına mütedair beyannamesi 2279 numaralı kanun hük· 
müne göre sicilin 1646 numarasına kayıd ve tescil edildiği ilan 
olunur. lzmir Sicili ticaret memurluğu 

resmi mühürü ve F. Teııik imzası 
IZMIR ILBA YLIGI YÜKSEK MAKAMINA 

Ödünç para verme işleriyle iştigal eden müessesemizin 11-6-933 
tarih ve 2279 numaralı kanun mucibince vermekle mükellef ol
duğu BEYANNAMEDIR. 
Müessesenin unvanı 

,, kanuni ikametgahı 
" ticari ikametgahı 
,, tesisi tarihi 
,, s~rmayesı 

Alınacak en yüksek faiz 
veya iskonto 

Şerait 

B. A. Gomel ve şürekası 
Birinci kordonda 31 O numarada 
Birinci kordonda 46 numarada 
Şubat 1933 
21.000 (Yirmi bir bin T. lirasıdır) 

Yüzde 12 (Yüzde on iki) 
Ticari senedat üzerine iskonto em
tia mukabilinde avanslar, kefalet 
veya kefaleti müteselsile ile esham 
ve tahvilat üzerine ikra:ıat 

16 mayıs 1936 B.A. Gomel ve şürekası 
iZiN VESiKASI 

Adı 
Kanuni ikametgahı 
Ticari ikametgahı 
Tabiiyeti 
Sermayt:si 
Alınacak faizin en yüksek 
haddi 

B.A. Gomel ve şürekası 
Birinci kordon No. 234 
Birinci kordon N o. 46 
Türk 
21.000 Türk lirası 

Yüzde 12 
Ticari senedat üzerine iskonto emtia 

Şerait mukabilinde avanslar, kefalet veya 
kefaleti müteselsiJe ile esham ve 
tahvilat üzerine avanslar. 

11 ·6-934 tarih ve 2279 sayılı kanuna tevfikan verilmesi lazıın· 
gelen beyannameler B.A. Gomel ve şürekasından alınarak ken
disinin ödünç para verme işleriyle uğraşmasına izin verilmiştir. 

Genel sekreter lzmir Ilbayı V 
lzma 

Aslı gibidir 4·6-936 
lzmir Sicili ticaret memurluğu resmi mübürii 

1494 (1043) ve F. Tenik imzası 

• 
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. 1 
Haham Jakob Yahudileri olmağa davet etti 

e 
Arap komitesi, lngiliz kralına telgraf çekerek bütün 

mes'uliyetin lngiltereye ait olduğunu bildirdi 
Kudüs, 4 (Ö.R) - iki gizli 

celse neticesinde, Filistin Baş· 
müftUsünüıı riyaseti altında 
toplanmış olan Yüksek Arab 
Komitesi bütün azasının imza
sile lngi ltereye üç telgraf gön
dermiştir. Bunların birincisi 
Kral Vlll Edvard, diğer ikisi 
de Lordlar ve Avam Kamara-

Roma, 4 (Ö,R) - Yüksek Standard gazetesi İngiliz hüku· 
Arap komitesi tarafından Lon· metinin Filistindeki müşküla-

draya gönderilen telgraflar tından bahsederken diyor ki: 
Filistin meselesinin halledil- - Yahudi matbuatın ve me-
mekten çok uzak olduğunu hafilin hareketleri hükumetin 
açıkça isbat etmektedir. lngi- ışını kolaylaştırmaktan çok 
lizler şimdiye kadar meselenin uzaktır. Yahudi federasyonu 
halli hususunda nikbin görün- muhaceretin Maverayı Şeriaya 
dükleri halde bilal<is son ha- teşmiJi için bir karar almıştır. 

Jngıliz kralı asker/eli le/lış edel/u:11 
Jannad1r. Bu telgraflarda Arab diselerin müzakereler yolunu ka-
ileri gelenleri mandater devle- pamasından endişe edilmek-
tin Filistinde takib ettiği siya- tedir. 
seti tenkid ederek Filistini Londra, 4 (Ö.R) - Filistin 
kana bulamakta olaıı hadise- fevkalade komiseri Maverayı 
lerden dolayı bütün mes'uHyeti Erdende yapılan manevralarda 
ona yüklemektedirler. Yüksek hazır bulunmuş ve Emir Abdul-
Arap komitesi azalara talepleri lah tarafından kabul edilmiştir. 
tamamen kabul edilinceye ka- Y AHUDILER MÜŞKÜLAT 
dar mücadeleye devam etmek ÇIKARIYOR 
azmini bildirmektedirler. Londra, 4 (Ö.R) - lvining 

Bu kararın bu sırada alınması, 
müşkülatı arttırmaktan başka 

bir işe yaramıyacaktır. 

TESKiN SiY ASETI LAZIM 
Berlin, 4 (Ö.R) - Nazi ha

rici siyaset ofis müdürü Ro
zenberg, Beobahter gazetesin-

de yazdığı bir makalede, Fiis
tindeki yerli ahalinin hakkına 

riayet edilmediği mütalaasın· 
dadır. Muharrir diyor ki: 

- lngiltere bütün Müslüman· 
lık aleminde, Arablara karşı 

bir teskin siyaseti takip ede· 
cek o!ursa bu siyaset Balfur 
beyannamesine mugayir olmıya 
caktrr. Bilakis böyle bir siya
set Yahudilerin mahaciretini 
önliyecek ve kütle halinde 
yaşadıkları memleketlere bağ• 
!anmalarına sebeb olacaktır. 

ALIŞVERIŞ BAŞLADI 

Hayfa, 4 (Ö.R) - Burada 
vaziyet sükünet bulmakla be
raber gerginlik devam ediyor. 
Bir yahudi kadınını öldüren bir 
Arabrn on beş seneye mabküm 
edilmesine Jağmen Arap tahri-

Arap ha/kınuı Filistindeki son 11ümayişletinden bir intıba 
katı durmamıştır. Bir lngiliz Küdüs, 4 (Ö.R) - Filistin- ]atmıştır. 
siğara fabrikasındaki amele işe deki lspanyol Yahudilerin Ha- Kudüs,4 (Ö.R) - iki yahudi 
ba1.lamıştır. Yahudi banka ve hamı Jakob bugün Arablara bir arap kalabalığı tarafından 
magazalanna müracaat eden hitaben bir beyanname neşre- yaralanmıştır. 500 kişi kadar 
Arap müşteri de eksik değildir. derek birçok nesillerce Filis· olan nümayışçilere karşı bun· 

Telaviv panayırı bu ayın al- tinde Arablarla "~ "1ıdilerin oları himaye için polis müdaha• 
tısında kat'i surette kapana- iyi münasebetler .: ede- leye mecbur kalmıştır. iki poliı 
caktır. Münakalittaki emniyet- rek yaşadıkların1 hatırlatmış ve iki nümayişçi hafifçe yara· 
sizlik hasebile bu seneki ziya- ve Yahudilerin lslam mukad- lanmıştır. Hadisenin müşevvik· 
retçilerin mikdarı bissoluııur desatına karşı mütecaviz biç terinden dört kişi tevkif edil· 
dereced az olmuştur. bir niyetleri olmadığını hatır- miştir . 

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

HERYO PARLAMENTO REiSi OLDU 

Fransız kabinesj de dün istif asını 
Cumur başkanına takdim etti 

Paris, 4 (Ö.R) - Mebuslar 
meclisi öğleden sonra toplana
rak B. Herriot'yu reisliğe seç· 
miştir. Bütün meb'uslar birer 
birer kürsüden geçerek reyle
rini vermişlerdir. Bu muamele 
bir saat sürmüştür. Halk cep· 
hesi mebusları, yani komünist
ler, sosyalistler, radikal sosya
listler, sosyalist cumuriyet bir
likçileri, diR-er küçük sol ce
nah grupları, meb'usları hep 
Herrio'tya yer vermişlerdir. 
Neticenin bildirilmesi sürekli 
aJkışlarla karşılanmıştır. Bunua 

üzerine Başbakan Salez reislik 
.koltuğunu Herriota bırakmış 
ve Lyon belediye reisi kısa 
bir nutukla arkadaşlarına te- 1 

ıekkür etmiştir. 
Meclis reis vekilleri, ıekre• 

terler ve komisyonların ıeçi- ı 
mine devam ederken, mebus 
bakanlar iç bakanlığına gide
rek başbakan Sarraut ve diğer 

senatör bakanlarla birleşmişler 

ve hep birlikte Elize sarayına gi
derek cumur başkanına kabine
nin müşterek istifasını vermiş
lerdir. 

Lebrun istifayı kabul ve kabi
ne erkanına geçmiş mesailerin
den dolayı teşekkür ettikten 
IOnra ilkönce ayan başkam Jea
meneyi ve sonra meb'uslar mec
lisi başkanı Heryoyu çağır~ış 

ve kısa bir istişaredtn son
ra otomobilini göndererek 
Sosyalist partisi Jideri Le
on Blumu aldırmıştır. Blum 
devlet başkanı tarafından ken
disine verilen kabineyi teşkil 

flansız komıiııist pat/isinden 
Vail/ant Cmdurier 

vazifesini kabul etmiş ve yeni 
bakanları akşam cumhur baş
kanına takdim edebileceği 
ümidile saraydan ayrdmıştır. 
yeni k ... bine listesinin i anı 
dakikadan dakikaya bekle
niyor. 

Blum kabinesi, umumi siyasi 
vaziyetin nezaketi hasebile, 
vakıt geçirmeden parlamento 
huzuruna çıkacak ve itimad 
reyi jstiyecektir. 

Paris, 4 (Ö.R) - Blumun 
teştdl edeceği kabinede şim· 

diye kadar bakanlık olan bazı 
daireleri müsteşarlığa tahvil 
etmek niyetinde olmaması iyi 
karşılanmamış ve itirazlara se· 
beb olmuştu. Bunları kabul 
eden sosyalist liderinin kabi
nesine ananeye daha uygun 
bir şekil vereceği ve Hava, · 
Bahriye, Ekonomi, Umumi 
Sıhhat Bakanlıklarını yıne 
eskisi gibi muhafaza ede
ceği tahmin edilmektedir. Ti
caret Bakanlığına, radikal ~os
yaJist meb'uslardan B.Bastidin 
geçirileceği ve B. Tessanın 

Başbakanhk Müsteşarı olacağı 
söyleniyor. Sosyalist partisin
den Bayan Kasso Tekaüd 
Müsteşarhğma geçirilecektir. 
Şu takdirde Bayan Curie ile 
beraber kabinede iki kadın 

Bakan bulunacaktır. Kabine
nin kat'ı olarak nasıl teşekkül 
ettiği yarın s cs bah öğrenile-

cektir. 

Harici tazyik 
yokmuş .. 

Boenos Ayres, 4 (Ö.R) -
Arjantin tarafın~an milletler 
cemiyeti asamblesinin içtimaa 
dave~i için vukuliulan müra
caatı efkarı umumiyenin tazyi
kile yapılmıştır. Arjantin bu 
teşebbüsünde hiçbir ecnebi hü
kumetten ilham almamııbr. 

HEZiMETi KARŞILAMAK iÇiN 

Habeşistandaki Italyan fütôhatını 
katiyen tanımamak 13zımgeliyormuş 

Bu tedbiri almak şartile zecri tedbirleri kaldırmak 
hiç bir zarar vermiyecektir, deniliyor 

Londra, 4 (Ö.R) - Vikham 
Steed "Times,, gazetesinde çı
kan bir mektubunda zecri ted
birlerin sadece lağvına karar 
verilmesinin mahzur )arı üzerin
de ısrar ediyor ve diyor ki: 

" Zecri tedbirleri kaldırır
ken, MHletJer Cemiyetinin yı-

kılmasına sebeb olmamak 
asamblenin elindedir. Zecri 
tedbirler lüzumsuz ve boş mu
dur? Milletler Cemiyeti her-
halde bugünkü bir mütearrıza 
cezasızlık vererek yarınki 
taarruzları teşvik etmemelidir. 
Asamble makul bir ekonomik 
tazyik şeklinde zecri tedbirleri 
muhafaza edebilir. Fakat Mil
letler cemiyetinin inhilaline se-
beb olacak hacaletli bir hezi
metten sakınmak için, zecri 
tedbirlerin ilgasından önce veya 
onunla birlikte birçok verilecek 
kararlar vardır. Bunların bi
rincisi Habeşistanda ltalyan 
fütuhatını kabulden katiyen 
imtinadır. Diğeri de milletler 
cemiyeti azalarının ltaJyaya 
her türlü mali yardımdan, 
harb ması aflarının kapanmasına 
yardım edecek mali hareket
lerden sakınmalarıdır. Nihayet 
tecavüze muhalif olan bütün 
azalar bundan böyle her taar-

M11ssoli11i asknteri lr/tiş ediyor 
ruza karşı bütün mali, ekono- birlerin muhafaza veya ilgaı1ı 
mik ve askeri kaynaklarını kul- tedkik edilebilir. Yoksa, zecri 
lanacaklarını bildirmelidirler. tedbirlerin bırakılması koUek" 
Ancak bu ıartlarla zecri ted- tif emniyetin terki olacaktır• 


