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Dünyanın en kuvvetli takımlar dan biri ola "F ırst Viyenna,,yı bire karşı 
dört sayı ile yendi. Viyanalıların lzmir kalesini bir çenber içine almak 

istiyen tabyesi akim ırakıldı. alk Vaha .omuzunda taşıdı -lstanbul, 6 (Yeni Asır Spor Bu maçı seyir için lzmir, An- on dakikasında, lzmir muhte.. seziJmiştir. pılmışhr. ikinci devrenin ilk 
Muharririnden) - lzmir şehrini kara ve diğer şehirlerden ge- Jitini istihfaf eden bir oyun B) lıte bundan sonrad11 ki, dakika~ında kornerden bir gol 
temsil eden Muhtelit takım, lenler çoktu. göstermiştir. Top kontrolleri, y~ni ilk haftaymın on yedinci kazanan Viyanalılara, lzmir ço-
bugün öğleden sonra saat 17,25 Hakem Şazi'nin idaresi altın- kafa oyunları ve takım halinde dakikasından itibaren lzmir cukJarı ikisi Vahabıo, biri de 
de merkezi Avrupa futbolunun da yapılan bu heyecanlı maçı hücuma geçişleriyle lzmire üs- şehir takımmı, oyun yapmaktan Fuadın ayağıyle daha Uç gol 
üstatları olan First Vienna ta- iki kısma ayırarak mütalea et- tünlükler gösteren bu takım, ziyade hasmının oyununu bo· k b 1 k . . 

b• · t t k'b tt'kl · • atara u övünü ece netıceyı kımiyle karşılaştı. Herşeyden m~k mümkündür. hasmını yorduktan sonra rahat zan ır sıs em a ı e 1 ennı 
·· b · k ö .. almışlerdır. Hele ikinci dev-
once şunu te arüz ettırme A) Viyana ]ikinde ikinciligwi rahat düzinelerle gol sıralamak g ruyoruz. 
1 V h b iik k 'd · 1 renin 24 · 35 inci dakikaları aztmdır ki lzmir muhtelit ta- kazanan ve daha iki hafta önce sistemini takib etmek fikrin- a a ın Y se 1 aresı a -
kımı bu takımı hakikaten üstün lngiliz milli takımını mağlüb deydi. ilk anlarda böyle bir tında daha ziyade sağdan in- arasında geçen müddet için~ 

mak üzere bütün oyunculardır. 
lr:mir çocuklarını bütün lstan
bul halkı çılgınca alkışlamıştır. 

Bu maçtan önce karşılaşan 
Ankara-İstanbul şehir muhte-

litleri güzel bir oyun gösterdi
ler. Ankaralılar lstanbuldan 
daha geri kalmıyan bir oyun 
oynamalarına rağmen bire karşı 
üçle yenilmişlerdir. 

ve çok faik bir oyun nelice- eden Avusturya milli tak1mında vaziyet kazanan ve lzmirin kişaf eden lzmir hücumları, de lzmir mühacimleri, Vi-
sinde bire karşı dört golle ye- yer alan ve elli küımr defa hafadan oyuna kapılmalarından yırtıcılığıyle ve enerjik hare- yana kalesini demir bir çenber ••••••••••••••~::.~~.~!~.!'!!.~~~ ... 
nerek büyük bir prestij kazan- beynelmilel oyuncularla saflarını istifade eden Viyanalılar lzmir ketleriyle muvaffak olmağa içine alarak onları anbale et- ( lzmir • lstanbul ma(lmll teluıik 

S d h ft t t·ı· d d k h · · G .. k h 1 la/siMtı So11 Say/nnuzda) mıştır. ta yum, a a a 1 1 ol urara sa aya çıkan Fırst kalesini bir çenber içine almış- başlamış ve ilk gol demir gibi mıştır. ünun a raman arı ( Ankara - ıstanbul maçuun ta/si· 
münasebetiyle çok kalabalıktı. Viyenna takımı, oyunun ilk Jarsa da bu tabyeleri vaktinde bir şutla Fuad tarafından ya- başta Vahab, Cahid, Adil ol- /{itı (7) nci .<;avıamızda) 
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Fikir MONTRöDEKI NECAŞI P AZARLIGA MI GiRiŞECEK? YUGOSLAVYA 

Cephesini 
kuvvetlendirmek 
I" d azım ır ... 

Bizde g a z e t e müessesesi 
' kendisinden en çok hizmet ve 

fedakarlık beklendiği halde, 
en az düşünülen müesseselerden 
biridir. Halbuki, demokrasiler
de matbuat, dördüncü kuvvet 
sayılır. Teşrii, icrai ve adli kuv
vetler gibi, onun da, efkarı 
umumiyeye dayanan bir kos
koca varlık. olduğu kabul edil
miştir. 

Gazetenin prestiji, demorasi
lere münhasır kalmaz. Daha 
garibi, diktatörlükler, gazete 
ınüessesesinden en geniş ölçüde 
faydalanmak yolunu bulmuş
lardır. insanların yazılmış şey-
lere, ağızdan duyulandan 
fazla değer verdikleri mu-
hakkaktır. Radyoda dinlediği
miz bir nutku, bir konferansı, 
veya bir haberi, gazetede başka 
bir zevkle, başka bir heyecanla 
okuruz. Beyaz kağıdı karalıyan 
Batarlar dimağımıza daha ko
layca süzülür. Şuurumuzun 
ve kalbimizin yolunu daha ko
laylıkla bulur. 

Gazetenin başlıca hedefi 
objektif olmak, gündelik vak'a-

lara, hadiseleri aksettirmektir. 
Buna bugün, haber gazeteciliği 
diyoruz. 

Fakat inkılib yapmış olan 
ınemleketlerde matbuahn baş
lıca iki vazifesi daha vardır. 
Onlar da: 

1 - Inkılab ülküsünü yay
ınak, 

2 - Halkın, yeni rejim kad· 
rosu içinde, siyasi ve sosyal 
terbiyesini hazırlamağa çalış
ınaktır. 

Matbuat bu vazifesini yapar
lteu Amerikan gazeteciliğinin 
merak ve heyecan uyandırmak 
için tuttuğu sistemden bam
başka bir sisteme bağlı olmağa 
mecburdur. Fikir gazeteciliği 
ağır bir iştir. Okurlar, bit ma
cera gibi sürükleyici olmıyan, 
hatta yorucu olan fikir gazete
lerine kolaylıkla alışamazlar. 

Bizim gazeteciliğimiz, işte 
bugün, bu yol üzerindedir. 
Yalnız haberci bir gazete ola
rak kalamayız. inkılabın bizden 

- Sonu 2 um sa/11/ettı• -
Şev ı~e1. :B:l.l~iu 

Boğazlar konferansı ......................................................................................................... N l d B h 

...................... ~. Habeş imparatoru Londrada hayal az~~.~~·
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Başka hır k ki "' "' ~ d "' d M 1. . .1 Ankarada t .h . ırı ıgına ugra ıgın an usso ını ı e d t 

karlı e mktı ? temasa gelpıesi pek muhtemelmiş.. kos çla d 
a aca ır. .. . . . arşı an ı 

Necaşi Edanle neler gorüşebılmış? .. 
Ankarada hiç bir 
malOmat yoKtur 

is 111 fi I mı n ii 
Ankara 6 (A.A) - Bazı ga

zeteler Montrö Boğazlar kon
feransının gayri muayyen bir 

- Smm 3 ii11cıi salıiJede -

Londra, 6 (A.A)- Dış 
hakanı Eden buglln lSğle
den sonra Habeş elçili
gıne giderek Negüsü 
ziyaret etmiştir. Mi.ilakat 
yarım saat kadar sür
müştür. 

Bu ziyaretten evvel Ne
güs Büyük Britanya ölü
leri abidesine bir çelenk 
koymuştur. Habeş elçisi 
ve Londrada bulunmakta 
olan diğer Habeıliler Ne
güse refakat ediyorlardı. 
Negüsün katibi, Negüsün 
yakında lsviçreye gide
ceğini fakat müşavirleri 
ile görüşmesi üzerine A
samblenin müzakereleri
ne bizzat iştirak etme
meğe karar verdiğini bu
nun da sebebi Mill~tler 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cemiyetinin hissiyatına 

ve hiç bir tesire kapılmak· 
sızın karar vermesi oldu
ğunu aöylemiıtir. 

EDENLE NE GÖRÜŞTÜ? 
Londra, 6 ( A.A ) -

Deyli Telgraf srazetesinin 
siyasal muhabiri Negüıün 
Edenle yaptığı mülakatta 
siyasal mahiyetteki mese-
lelerin görüşülmediğini bil
diriyor. Mülakat bir ter-
cüman vasıtasiyle yapılmış 
Eden fikirlerini Fransızca 
ve Necaşi de Habeşçe 
ifade etmişlerdir. 
Negüı Habeılerin ltal

yanlara karşı mukavemet 
edebilmeleri için yapılan 
muavenetten dolayı lngiliz 
bükümetine teşekkür et
miştir. 

- Sollu ılöftlÜ!ldi salıiJede -

•• 
Nafia ve Hariciye vekil

lerini ziyaret etti 

Nafıa Vekili Ali ÇetinkaJ'a 
Ankara 6 (AA)- Yugoslav

ya nazırlarından B. Behmen 
refikasiyle .birlikte bu sabah 

- Sonu Iİ(Iİ11ai sahiJrıle -

············································~················································································································································································· 
Akdeniz logiliz filosu 

Anafilonun tamamen 
çekilmesi muhtemeldir 

ltalya emrivakilerin hükümden düşü
şürülemiyeceğini iddia ediyor 

Londra, 6 (Ö.R) - lngiliz -.,_,~ 
ana filosuna mensup gemilerin 
Akdenizden çekilmesi hakktn· 
da Samuel Hoare'ın izhar ettiği 
arzu artık diğer nazırlar nez
dinde de büyük müşkülata 
uğramıyacaktır. lngiltere Ak
deniz emniyeti gibi Kızıl de
nizdeki emniyeti için de temi-
nat istemektedir. ltalyanın 
Omra adasını tahkim etmemesi 
arzu edilmektadir. 

Roma' 6 (Ö.R) - Ciyornale 
d'ltalia diyor ki: "ltalya sami
mi sulh anlaşmaları gibi ger 
gin vaziyetleri de karşılamağa 
amadedir. Emri vakilerin hü
kümden düşürülmesi imkan~ 
sızdır. ltalyanın sabrı onun la
yetegayyer kararları bckkında 
devlet adamiarını aldatmama
lıdır.,, 

- 801111 4 ıi11rii sahi/ede - Yeni Balırire nazm Sanzllll Hoart 

1 F ransada vaziyet çok naziktir 

Sağlarisyandan, devletin inhililinden 
ve harbın yakınlığından bahsla 

P.,; •• 
6 
J!~~~~d.saç~ağa .ç~lişıyorla~. , 

vaziyet çok nazik bir devrede- "-" · · 
dir. Sağ cenah gazeteleri, 
amele ğrevleri dolayısiyle is
yandan, devletin iohililinden, 
harbın yakınlığından bahsedi
yo. lar. Bu tefsirler mübalağalı 
olsa bile grevin umumileşdiği 
hakikattır. Hatta Sen vilaye
tinde büyük ve orta bütün saw 
nayi işçileri grev halindedir. 
Perşembe sabahı grev birden 
bire gazete tevzi idarelerine, 
satıcılarına ve Paris iaşe ser· 
vislerine siı ayet etmiştir. 

Büyük Reno otomobil fab
rikasında işe başlamış olan 
ameleler maden sanayii patron 
ve işçi mümessilleri arasındaki 
müzakerelerin kesilmesi sebe-
bile yeniden g"rev ilin etmiş 
lerdir. Fakat diğer bliyük fab-

Pt11istm bil ma11za10 

rikalar işçileri, hususi anlaş
malarla taleplerini kabul ettir
miş olduklarından, bu hare
kete iştirak etmemişlerdir. 

Paris ve viliyetlerde umu· 
mi ıenialer iıe aedık lıal-

mışlardır. Hususi müesse-
selerdeki grev ise Paris 
ahalisinin ihtiyaçlarını pek 0 
kadar tatbik etmemiştir. Gerçi 
merkezi ha!lere, münakalat va

SonAtlil!d-
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Fikir 
Cephesini 
ku vvctlendirmek 
lazımdır ... 

- Baş tara/ı l üıci salıi/ede -
hakkıyla beklediği işler vardır. 
Bu bakımdan mntbuabmızın 
vazifesini kolaylaştırmak, inkı· 
labın propaganda cephesini 
kuvvetlendirmektir. 

Türk gazetecileri, meb'us 
o!anJar müstesna, memleket da
hilinde sık sık seyahatlar ve 
tetkikler yapamıyorlar. Tetkik
lerimi~ dar mevzulara inhisar 
ediyor. Halbuki Türkiye, bugün 
mucizeli bir inşa hareketi için
dedir. Memleket ekonomik 
yapısı kadar sosyal gidişinde 
de günden güne dinçleşiyor, 
gençleşiyor. Bunu adım adım 
takib etmek, şehirlerimiz ara
sındaki münaöebetleri, hayat 
farklarını mukayeseli tetkikler
le meydana koymak muharrirle
rimizin Türk yurdu içinde geniş 
gezintiler yapmasına bağbdır. 
Gazetelerimiz dar bütçeleriyle 
bu işi başaramazlar. Zira bizde 
gazete, büyük kapitalist bir 
müessese değildir. Devletin 
nakliye vasıtalariyle her zaman 
ücretsiz seyahat hakkını ka
zanmadıkça böyle uzun, ciddi 
tetkikler ve araşhrmala: ı sık 
sık sık sütunlarımızda göremi
yeceğiz. Neşriyatımız masa ba
şındaki kısa görüşlerden kur
tu lamıyacak, ufkumuz geniş
lemiyecektir. 

Burada daha az ehemmiyet
siz olmıyan ikinci bir nokta 
da istihbaratta ıkarşılaştığtmız 
zorluklardır. Dünya gazeteciliği 
yalnız haberleri için değil, re
simleri için bile, telsizden isti· 
fade ederken bizim burnumu
zun dibinde cereyan eden ha
diseleri, hazan günlerce sonra 
yazmağa mecbur kalışımız hazin 
olmaktan kurtulamaz. Yu
nanistanda bile gazeteler, fev· 
kalade yardımlara mazhar olu
yorlar. Gazetelerin telefon mu
heıbere ücrerleri üç dakfüa için 

'llZ bir drahmidir. Düşünü
:ıuz bir kerre.. Bir gazete, 
muhabiriyle yarım saat görüşse 
yığınla haber alabilir. Bunun 
için vereceği ücret on drah
miyi, bizim paramızla, 11 ku
ruşu geçmiyecektir. Biz aynı 
muhabereyi yapmak için 750 

kuruş vermeğe mecburuz. Yu
nanistanda bir gazetenin mem
leket dahilinde posta ücreti iki 
paradır. Yani bizdeki p~sta üc-

retinin onda biridir. Nihayet 
gazete kağıdından, gazetelere 
aid her çeşid malzemeden hiç 
bir resim alınmamaktadır. 

Türkiyenin inkılapçı mat-

buatı, memleketin her tarafına 
yayılmak, istihbarat cephesini 

kuvvetlendirmek için buna ya
kın bir alakaya muhtaçtırlar. 
Bu yardım gazetelerden ziyade 
fikir cephesine yapılmış bir 
yardım olacaktır. 

Büyük kalkınma için muaz
zam fedakirhklara girişen bir 

memlekette, matbuabn geride 
kalmaması memleketin kazan-

cına yazılabilecek müsbet iş
lerden biri olabilir. 

Ş eıvk.e't EU.ıgt.:n .. ' 
itizar 

" Ormanı bekliyen kız ,, ve 
" Boğazlar meselesi tarihine 
bir bakış" romanızı yazı zaru
reti dolayısile veremedik, özür 
dileriz. 

•••••••••••• 
Hırsızhk 

Birinci Aziziye mahallesinde 
mescit sokağında 7 numaralı 
evde oturan Süleyman oğlu 
Şerifin evine giren hırsız tara
fından beş çift çorap ve sair 
bazı eıyası çalınmışbr. 

~~H• ASIR 

• 

Kürk tüccarlarının müracaatı [ Ağırceza mahkemesinde 

•• 
K()Ş•~MDE 

e 
macuncuları 

Kontenjan listele .. nde 
lzmire de hisse istiyorlar 

Süleymanın 
alık an mı, 

öı··mü has
yoksa?. 

Şu gizli derde ne belediye, 

ne asayiş, ne sıhhat zabıtaları 
nüfuz edip, göremezler amma, 

ben bunu açtıktan sonra belki 
yapılması gereken şeyleri ya· 
parlar ... Bakın: 
• Hem dinledim, hem de gör· 
düm: ------..----------

Şehrimizde kürk ticareti ya
pan bazı müesseseler ticaret 
odasına müracaat ederek İzmir 
limanından kürk ithali için 
kontenjan listesinde biç bir 
hisse ayrılmadığını ve bütün 
hissenin lstanbula verildiğini 
bildirerek şikayette bulunmuş· 
lardır. Kürkçülerin bildirdik
Jerina göre 934 yılında Avru
padan Istanbula 30 bin, 935 
yılında da 20 bin liralık kürk 
gelmiştir. 

Bütün bunlar lstanbulda iki 

ticarethane namına satın alın

mış ve bu ticarethaneler karşı
larında rakip görmedikleri için 
bu kürkleri çok pahalıya sat
mışlardır. 

lzmirde kürk ticareti her 
seneden biraz daha inkişaf et
mekte olduğuna göre kürk ti
careti yapan bu müesseseler 
Ticaret odasının lktısad veka
leti nezdinde teşebbüsatta bu
lunarak lzmir için de konten
jan listesinde hisse ayrılmasını 
istemişlerdir. 

Muhasebei Husu- Ray obüsler 
siye teşkilatı işlemeğe l>aşlıor 

Muha"lebei Hususiye müdür
lüğü merkez teşkilahmn vücude 
getirilmesi ile meşgul olun
maktadır. 

Maliyeden devredilen müsak-
• 

kafat ve araıi vergisi memur-
ları Hususi muhasebe şubele-

rinde hususi muhasebe memur
ları ile tevbiden çalışacaklardır. 

Bu maksatla Alsancakta yeni 
bir ~ube binası kiralanmıştır. 

Bakaya vergi miktarları ile 
bina itiraz evrakı maliyeden 

Muhascbei Hususiyeye henüz 
devrolunmamışhr. Bina tadil 

komisyonu reisliklerine T orbah 
maliye tahsil müfettişi Mustafa 
Çetin ile Dikili Maliye tahsil 
müfettişi Ali Toptop tayin 

edilmişlerdir. Yakında bu iki 
komisyonun azaları da seçilerek 
işe başlıyacaklardır. 

•••••• 11 • 

Otopsi yapılacak 
Evvelki gün memleket has· 

tanesi önünden geçmekte olan 
Kütahyalı Mustafa oğlu Hü

seyin ansızın yere düşmüş ve 
yaralanarak hastaneye kaldırıl-

mışhr. Hüseyin hastanede öl
müştür. Üzerinde Fatma namı-
na yazılı bir nüfus cüzdanı ile 
45 lira 87 kuruş para ve bir 
saat bulunmuştur. 

Hüseyinin ölümü şüpheli gö
rüldüğünden adliye doktorlu
ğunca otopsi yapılacaktır. 

Kaza 
LW 111 l ı ı 

neticesinde 
ölüm 

Karşıyakada Muradiye soka

ğında bir ölüm vakası olmuş
tur: Ahmed kızı 75 yaslarında 

Hatice tulumbadan su çeker
ken nasılsa düşmüş ve bu düş-

Devlet Demiryolları işletme 
idaresinin Yidinci mıntaka iş
Jetme müdürlüğü Afyona nak
ledilmiştir. lzmirde yalnız Se
kizinci mıntaka işletme mü
dürlüğü ka!mışhr. 

lzmir - Afyon batb Mene
menden itibaren Afvon işletme 
müdürlüğüne rabtedilmiştir. 

Devlet Demiryollan umum 
müdürlüğü yakında almanya
dan 160 yolcu taşıyacak bü
yüklükte ray obüsler getir
tecektir. Bunlar lzmir - Denizli 
arasındaki istasyonlara yolcu 
taşıyacaktır. Halk bu suretle 
bu batda çok rahat ve ucuz 
seyahat etmek imkanını bula
lacakbr. 

4 ......... . 

Mahkumiyet 
Zimmet ve ihtilastan maznun 

sahil sıhhiye müdürlüğü tah
sildarı B. Fuat Ziya ağuceza
da muhakemesi neticelenmiş 
ve vazifesini suiistimal suçun
dan 2 ay hapsine ve 2 ay da 
memurluktan mahrum edilme · 
sine karar verilmiştir. 

o-••••••••• 

Soyadları 
Soyadlarının tescili için ka

nunda muayyen olan müddet 
2 temmuzda bitecektir. Dün 
yapbğımız tahkikata göre nü
fus müdürlüğünde her gün 
soyadlarını tescil ettirmek üzere 
müracaat edenler büyük bir 
kalabalık teşkil etmektedirler. 
Şimdine kadar lzmir nüfus 
kütüğüne yazılı 15 bin ailen;n 
soyadı tescil edilmiştir. 

Bunun umuma nazaran nis
beti yüzde 95 dir. Henüz tes
cil ettiremiyenler de soy ad
larını kanunun tayin ettiği müd· 

Cumaovası nahiyesinin Bul
ğurca köyünde döğmek sureti!~ 
lbrahim oğlu Süleymanı öldür
mekle maznun Ilyas oğlu Mu
sanm muhakemesine dün ağır
cezada başlanmıştır. 

M usa,Süleymanı döğmediğini 
ve süleymanın bir arabadan dü-
şerek yaralandığım, bu yarala
rın tesirile zatürrieye yakalana-
rak hastanede öldüğünü söy
lemiştir. 

Şahit sıfatile dinlenen Musa
nın kardeşi llyas vak'ayı şöyle 
anlatmıştır: 

- Bir gün evde otururken 
Musa geldi. Odunla Süle}'manı, 
beni ve karısını döğdü. Süley
manm ölümü belki bu dayak
tan olmuştur. 

Bir tavzih 
6-6-36 tarihli gazetenizin 

birinci sahifesinde ( Bazı itha
lat tüccarları lstanbula nakle

diyorlar) başlıklı yazının altına 
fotoğrafım konularak bu husus
ta iktisat Vekaletine bir rapor 

gönderildiğinden ve bu rapor· 
da da lzmire ayrılan konten
jan hissesinin azaldığından 
bahsedildiği işaret olunmakta
dır. 

Dairemiz tarafından böyle 
bir rabor hazırlanmadığı gibi 
hiç kimseye bu bapta bir be
yanatta bulunmuş değilim. 

Binaenaleyh fotoğrafımın ve 

dolayısiyle dairemizin mevzuu· 
bahs yazı ile hiç bir alakası 

yoktur. 
Türkofis lzmir direktörü 

Z. ERGUN 

Y eı:i Asır-Dünkü sayımızda 
yazılan haberin Türkofisten 
veya Türkofis direktörünün 

bize beyanatta bulunduğuna 
dair ne sarahaten, ne de ima 
yolyula hiç bir işaret yoktuı. 

Öyle olduğu halde Ofis direk-

ti>rünün memleketin esaslı bir 

derdine tealluk eden bu neş
riyahmızı neden kendi üzerine 

aldığma hayret ettik.Neşriyatı
mız vakıalara dayandığına göre 

Ofisin bunu bir tavzih suretile 

de olsun tekzibe kalkışmağa 
salahiyeti yoktur sanırız. 

• •••••• 1 • 

Bir iddia 
Doktor Hulusi caddesinde 

üzüm mağazasında çalışan 

Mehmed karısı CemHe zabıtaya 
müracaatla 1 S gün evvel bir 

Muhtar Salih te şu şekilde 
ifade de bulunmuştur: 

- Vak'adan malumatım yok
tur. Yalnız ölenin kardeşi oto-

mobilden inerken beni gördü. 
Nt!reden geliyorsun diye sor· 
dum. 

- Kardeşim Süleymanı Fran• 
sız hastanesine yatırdım, dedi. 
Sonra ölmüş diye duyduk. 
Arabadan düşerek yaralandı

ğından malumatım yoktur. 

Musanın karısı Elif de din
lendi. Ve o da Musa tarafından 
odunla dövüldüklerini, Süley
manm da dövüldüğünü söyledi. 
Gelmeyen bazı şahitlerin din· 
lenilmesi için muhakeme başka 
bir güne bırakıldı. 

Kamutay başka
nının teberruu 
Ankara 6 (A.A) - Yüzde 

ikilerin vergi haline konulma-

sına rağmen kamutay başkanı 
Çankırı saylavı Abdülhalik 
Renda kendisi ve ailesi için 
teahhüt ettikleri üye aidatı 

olarak 936 yıla için 500 lira 
teberru etmişlerdir. 

Türk hava kurumu Bay 
Rendaya teşekkürlerini sunar. 

Bir haftada 
GUmrUk teşkllaltnca i09 

kaçakçı ele geçti 
Ankara, 6 (A.A) - Geçen 

bir hafta içinde gümrük muha-

faza örgütü biı i ölü 159 ka
çakçı. 3913 kilo ·'hnrük ka
çağı, 1847 ki o r kaçağı, 

iki kilo esrar, b;r !<ı .o bam af
yon, 4,S kilo ~iyah baz morfin, 
548 t

1-efter sığara kağıdı, bir 
tüfenk, iki tabanca, 39 mermi, 
81 Türk lirası, 90 ka~akçı 
hayvanı ele geçirmiştir. 

Rizede 
Rize, 6 (A.A) - Rizeliler de 

Hava kuvvetlerine yardımlarını 
yüzde birden ikiye çtkarmış· 

lardır. 

Burdurda 
Burdur, 6 ( A. A ) - llba

yın başkanlığı altında bugün 
Türk Hava kurumu binasında 

bir toplantı yapıldı. Yer iirünü 
iene nisbetinin Burdur vilayeti 

ve kazalarında yüzde iki alın
ması memnuniyetfe kabul olu
narak karara bağlanmışbr. 

Belçikada kabine 
buhranı 

me neticesinde ölmüştür. Kar
şıyaka belediye doktoru tarafın
dan yapılan muayene netice
sinde düşerek öldüğü anlaşıl
mıştır. 

det zarfında tescil ettirecek
lerdir. Çünkü soy adı almıyan
lar 2 Temmuzdan sonra hem 
5 liradan 15 liraya kadar ceza 
verecek, hem de Nüfus müdür
lüğünce kendisine verilecek 
soy adını itirazsız kabul et
meğe mecbur kalacaktır. 

kız kaçırma meselesinden do
layı bir zat tarafından dövül
düğünü ve iki aylık gebe ço
cuğunu bu yüzden düşürdüğünü 
şikayet etmiş ve zabıta tahki
kata başlanmışbr. Brüksel, 6 (Ö.R) - Kral ta

.-1••-----------m:ı~1111-------------------,• rafından kabineyi teşkile me-
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Vandervelde şu beyanatta bu-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 ••••••••••••• ••• •••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lunmuştur: 

1 B .. 1 s· K u 1 ? "Parlamentonun en kalabalık 
- oy e ır ız nutu ur mu • ~~~:i·~~~ikit~~~.:;111;;,~il:; 

( Bitmemiı Senfoni) filminin dahi rejisörü Willy Forst'un bizzat temsil ettiği yeni bir şaheser memur edildim, Hükumeti teş-

2 E • H kil edecek gruplardan bazı şah-- srarengız ane siyetlerin kabine ile iştiraki 
kabul etmemelt:ri muhtemeldir. Şöhreti bütün dünyayı tutmuş olan Fransızca sözlü büyük eser 

Aynca Miki ( Canlı. Karikatörler ) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAATLARI 
16 - 19,30 ESRARENGİZ HANE 
17,30 - 21,IS BÖYLE BİR KIZ UNUTULUR MU ? 

· Fiyatlar 15 - 20 - 30 kuruştur. 

Bundan anlaşılıyor ki Van
dervelde sos; alistlerle müşte
rek bir program için anlaşma
ğa mütemayil katolik liberal
lerle bir kabine teşkil etmek 
isteyecektir. Krala cevabını 
Pazartesi günü vereceğini ümid 

Mahalle aralarında; def ça· 
lıp, ağıza alınmıyacak iğrenç 

koşmalarla, parayla, şişeyle 
eski ile; ne yediği belirsiz bo
yalara boyanmış macunlarını, 

şekerlerini, gfıya neşeste lo
kumlarını, cevizli helvaJarım 

satanları hepiniz bilir ve tanır
sınız .. Benim gördüklerim şöyle 
dursun, geçende birisini din
ledim: 

- Pençereden gözetleyor
dum dedi. Sokağa, bir elma 

şekerci tablasını kurdu, çaldı 
çanını, topladı, çocukları.. içle
rinden dört aşmda mı, beş 

yaşında m1, altısında mı kim 
biJir birisi, macuncudan iki 
tane şeker aldı: parasını ablam 

getiriyor diye hızla evlerine 
koşan kız kardeşini gösterdi 
ve çocuk şekerin birisini yala-

mağa başladı. Çok geçmeden 
elinde para ile gelip kardeşi-

nin elinden yalanmadtk şekeri 
alan kız, parayı şekerciye ver-

dikten sonra fırlayıp kaçtı. 

Geride, çocukla şekerci kaldı, 
şekerci paraya bakıp: 

- Bu bir şekerin parası, 

hani öteldnin? diye bala şekeri 

ağzında yalayan çocuğun elin
den şekeri kaptı, çocuğun ağ· 
lamasına ehemmiyet bile ver-

meden cebinden bir sümüklü 
mendil çıkardı, çocuğun ağ· 

zında yalanmış şekeri, bur• 

bura, o pis mendiline sildikten 
sonra giiya temiz olsun diye 
yaptırılmış camekanının içine 
soktu. Kimbilir bu şekeri hangi 
çocuğa sattb parasmı alacaktı. 

Ve kimbilir o şekeri yapışkan

lığına yapışmış milırobları, 
kendi pis mendilinin mikrob· 
Jarile besliyerek çocukla~1P 

sıhhatına zehri saçacaktı. 

Ben bunu dinledikten sonra 
bir söz söyliyemediğim gibi, 
size de aynen bunu nakleder· 
ken mutalea yürütmiyeceğioı .. • 

TOKDIL 
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~ llorsa Haberleri 
~ DUn Borsada 
~ Yapalan Satışlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fi at 
181 Jiro ve Şü. 8 75 9 ıs 

60 S Sülcymano 9 9 
49 H Z Ahmet 8 25 s sa 
20 Kaptan Ömer 8 75 9 sa 
8 Mazhar lzmir 9 25 9 zS 
318 Yekun 

514581 Eski satış 

514899 uumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi Fia

6
t '1

75 60 Buğday 6 25 ;;1 

43 ton " 

15 MISlr darı 6 4375 6 437S 
150 balye pamuk45 50 46 

11709 ki. yapak 58 50 61 
Bugün şube kitabetine pot 

ettirilen ve henüz vizita edil" 

memiş olan pamuk satışları: 

25 balye pamuk47 47 
• 

Yeni yıl rekoltef erı 
lktisad vekaletinden şeb~" 

mizdeki alakadarlara gelen b~ 
emirde yeni yıl mahsulü rel;O ~ 
teleri hakkında tetkikat yaP~ 
ması bildirilmiştir. Bu husus 



-
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ttNI ASIR Sahife a -..._ 
YUGOSLAVYA 
Nazırlarından Behmen Son Haberleri I

A vusturya - Italya 
UörUşmelerl hakkında 
resmi tebliğ neşredlldl 

Roma 6 (A.A) - Mussolini •••••••••••••••••••••••••••• 

Ankarada 
dostça 
karşılandı --Nafia ve Hariciye vekil· 

lerinl ziyaret etti 
-- B~taıa/ı buuıcı salu/cde -

saat 9-50 de sehrimize gelmiş
tir. Nazır istasyonda hariciye 
vekili doktor Tevfik Rüştü 
Aras, nafia vekili Ali Çetin· 
kaya ve refikası, Ankara valisi, 
nafia müsteşarı, devlet demir
yolları umum müdürü, hariciye 
protokol dairesi şefi, harici 
ikinci daire şefi ve hususi ka
lem müdürü, Ankara emniyet 
direktörü ve nafia kalemi mah· 
ıus müdürü tarafından karşı· 
lanmıştır. 

Misafirler Ankara palas ote-
line inmişlerdir. 

B. Behmen saat 11 de nafia 
re daha sonra hariciye vekil
lerini makamlarmda ziyaret 
etmiştir. Bayan Behmen de 
saat 11 de bayan Çetinkayayı 
ziyaret etmiştir. Ali Çetinkaya 
ile refikası saat 13 de misafir 
nazırla refikasına ziyaret1erini 
iade etmişlerdir. 

Rüc;tü Aras saat 13-30 da 
misafir nazırla refikası şerefine 
Çankayada hariciye köşkünde 

bir öğle ziyafeti vermiştir. Zi
yafette misafirlerden başka 

nafia vekili Ali Çetinkaya ile 

refikası ve hariciye ve nafia 
vekaletleri erkanı, Yugoslavya 
sefiri ve sefaret erkanı hazır 
bulunmuşlardır. 

Fransız dış hakanının 

göı·üşm el eri •• 
Paris, 6 (Ô.R) - Yeni dıı 

işleri bakam Yvon Delbos 
Fransanın Londra sefiri Corbin 
ile görüşmüştür. Roma sefiri 
Kont de Chambrun de kendi
sile görüşmek üzere Romadan 
hareket etmiştir. 

Kırım 
ansiklopedisi 
Kırım Sovyet Cumuriyeti, 10 

büyük cildden terekküp ede
cek olan "Kırım Ansiklopedisi,, 
hazırlatmağa karar vermiş ve 
bu hususta çalışmalara başla
mıştır. 

Kırım Ansilopedisi, Kırım coğ· 
rafiyesine, tarihine, kültürüne, 
endüstrisine, ziraatına, sosyal 
hayatına ve her türlü faaliye
tine aid geniş ve mükemmel 
malumatı ihtiva eyliyecektir. Bu 
ansiklopedi, gelecek yıl içinde 
bitecek ve tabedilmiş olacaktır. 

., .,. ~ ""'• . 

Atış manevra arı yapıldı MONTRöDEKI 
Boğazlar konferansı 

•••••••••••••••••••••••• 

Yapılan tatbikatta ziya ve seda ölçme Ba~ka hi_r 
kıt' aları muvaffakıyet g ~·sterdiler tarıhe mı 

Jsta~bul, 6 (Özel) - Topçu Atış mektebinde yapılan atış manevraları muvaffakıyetle netice- kalacaktır? 
lendi. Atışlara generaller, muhtelif sınıflara mensub subaylar iştiralc ettiler. Tatbikatta ziya ve 
seda ölçme kıtaaları, topçu gözetleme tayyarelerimiz, tayyareye karşı topçular ehemmiyetli rolle- Ankarada hiç bir 
rını muvaffakıyet:e görmüşlerdir. Bu muharebe atışları tatbikatı büyük muvaffakıyetle neticelendi. malOmat yoKtur ·····= . -Baş tarn;ı ı 11cı saı'/ada

tarih veya Asambleden sonraya 
tehir edildiğini yazmışlarsa da 
y~phğımız tahkikatta Ankara
da bu yolda bir tehir hakkın
da hiç bir malumat mevcud 
olmadığı anl:tşılmıştır. 

Küçük itilif aş an arı 
Dün Bükreşte karşılandılar. Bugün 

görüşmelere başlanaCaktır 
Paris 6 ( Ö.R ) - Mantrö 

boğazlar konferansında büyük 
Britanyayı Eden, Fransayı Ivon 
Delbos temsil edeceklerdir. 
Italyayı kimin temsil edeceği 
henüz belli değildir. 

Bükreş, 6 (Ö.R) - Yugos· 
]avya krallık naibi prens Pol 
ve Çekoslovakya cumur baş
kanı Benes bu sabah Bükreşe 

,,,.--~--··-

gelmiştir. Kral Karol tarafı~
dan karşılanmıştır. Üç dev
let başkanı, saray meydanın

da Bükreş garnizonu kıtaatı 

tarafından yapılan geçid res
minde hazır bulunmuşlardır. 

Siyasi görüşmeler yarın başla-

yacakt:r. Bu müzakerede Ro
manya dış işleri bakanı Titü
lesko ile Çekoslovakya dış ba
kanı Krosto hazır bulunacak
lardır. 

Yalanmış 
Roma, 6 (Ö.R) - Italyanın 

B.remer hududunda seferberlik 
yaptığı resmen tekzip ediJiyor. 

'Viyana 
ekspresinde aza 

Viyana, 6 (Ö.R) - Paris • 
Viyana ekspresi Airesle Linç 
arasında yoldan çıkmıştır. iki 
ölü ve 20 yaralı vardır. 

Belgrad, 6 ( Ö.R ) - Zağ
repte çıkan " Morgen Blatt ,, 
Bükreş ziyaretinin küçük itilaf 
devletleri arasındaki birliğin 
kuvvetini göster~iğini yazıyor. 
Bu devletler bu suretle si
yasetlerinin istiklalini ve müt-

Biikreştcn bir göniniiş Hayfada hadiseler hafaza etmek iradesini gö~- "Vreme ,, gazetesinin Bük-
Hayfa, 6 (Ö.R) - Zerzevat

çıları tehdid ve maJlarını ziyan 
eden Arapların tehd ıdi üzerine 
süngülü askerler sokakları tut
muştur. Halk zabıta memurla-

termişlerdir. Merkezi Avrupada reş muhabiri Bükreş mülaka-
akılane bir siyaset için büyük tının Küçük antant birliğini 
devletler!e küçü antant arasın- zayıflatmak istiyenJere bir ce· 
da anlaşma iazımdır. Bükreş vab olduğunu ve bir nezaket 
mülakatı sulh dostları tarafın· ziyareti değil, siyasi bir mü· 

tefiklerinin tamamiyetini mu- dan selamlanoıaladır. likat olduğunu bildiriyor. rını taşlamıştır. 
.................................................................................................................................................................................. 

Vekaletin bir emri lngiltere serbest değilrrıiş 

Dini propeganda yapan 
mektepler kapatılacak 
Ankara 6 (Özel) - Maarif vekaleti 

yaphkları anlaşılan ecnebi mekteplerin 
vilayetlere tamim etti. 

dini, siyasi propeganda 
derhal kapatılmalarını 

Ankara 6 (Özel)- Doyçebank'ın Ergani madenindeki hisse
sinin hükumetçe alınmasına dair layihanın tetkikatı bitmek üze· 
redir. 

Ankara 6 (Özel) -
bir neticeye bağlanan 
lantısında görüşülerek 

iş kanununun encümene havale edilert:k 
maddeleri de Kamutayın pazartesi top
kanun tamamlanacaktır. 

ltalya Boğazlar konferansına 
. ·iştirak etmiyecek mi ? 

Roma, 6 (Ö.R) - Italyanın Montrö konferansına iştiraki için 
henüz bir karar verilmemiştir. ltalyanın Avrupa işlerinden is
tinkaf siyasetine uygun olarak bu · konferansta temsil edilmemesi 
muhtemeldir. 

Almanlar Sovyetlerin 
Lokarno sistemine 
girmesine muarızdır 

Berlin, 6 (Ö.R) - "Frankfurter Zeitung ,, yazıyor: 
Almanya otomatizmi tehlükeJi olan karşılıklı yardım teahhüd

lerine iştirak etmiyecektir. Alman siyaseti buna hiçbir zaman 
razı olmayacaktır. lngiliz sual listesi lngilterenin Fransız ittifak

lar siyasetini rahatsız etmemek arzusunu göstermiştir. Bundan 

dolayi lngiltere Almanyaya karşı siyasetinde serbest değildir. 

Böyle oldukça müzak~relerde bundan ileri ~ilmeğe imkan yok
tur. Diğer t&raftan Almanya Rusyayı Lokarno ~istemine sokmak 
suretile Garb memleketlerinin karşılamağa mecbur oldukları mese

leleri güçleştir:nekten sakınacaktır. Fransa siyasetinin Şarki Av· 

rupada, takib ettiği sevkulceyşi neticeler bilinmedikçe hiçbir 
netice elde etmek kabil olamıyacaktır. 

ı----------llml!I.---------------·, 

SAFI AŞK 
Bu toprağın gelirine ihtiyaç 
gösteriyordu işte ... 

Emmanüele gelince, o da 
memnundu. Fakat gece yarısı· 
na kadar daha dört saat bek
lemek lazımdı. Hemen madam 
Lekuvana yemeği hazırlamasını 
emretti. 

yalnız kendisi idi. Gözlerini 
bir noktaya dikmiş, öylece dal
mıştı. Çehresi bir mahkfı· 
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~----.-t-------------------· lorans Föyant çıplak vUcudu ile EmmanUelln 
tasavvur ettiğinden daha enfesti 

J t• Dünkü sayımızdaki bu 
lZa r: teJ11ka ka11şmıştır. Okur-

larınuzdwı özür di/e~wek ayni sayıyı 
do!jıu olmak trkıaı edfrotUz: 

Çiftlik halkı, bu beklenmiyen 
ziyaretten hayrete düştüler. 
Landölene nasıl ikram edecek
lerini bilemiyorlardı. 

Çiftçilerden Madam Simon 
Kesnal bu ziyaretten istifade 
ederek \:iftçilerin bu kış m~v
siminde açlıktan istirab çektık-
Jerini, toprağın feyizli olmndı
ğını, elma ağaçlarının ihtiyar
ladığını, tavukların çalındığım, 
Piliçleri fareler yediğini, tav
şanların, ineklerin ve domuzla-
rın sal~ınla kırıldıklarını söy
ledi. 

Emmanüel sükut ediyordu. 
Bu kadar şeametin birden 
çiftliğe musallat olmasını anlı
yamıyorsa da anladığı birşey 

vardı: O da çiftçilerin kirayı 
zorlukla verecekleri idi. Em-
manüel çiftJik sahihlerinin ha
kim, insafsız ruhunu taşımıyor 
idi. Bundan sonra ekmeğini 

bu yarı aç zavallı insanlardan 
beklediğini düşünerek utandı. 
Onlara: 

- Bütün bunları size veri
yorum. Topraklanmı ne ister
seniz yapınız. Mes'ud olunuz, 
demek istiyordu. Fakat için
den gelen bu sözleri söyliye-
medi. Zira bizzat o da fakirdi. 

Çiftliğin şen ihtiyarı uyandı. 
Eski bir köylü şarkısı söylü
yordu. Yanındakiler: 

- Efendi burada... DiyeNk 
onu susturdular. 

ihtiyar, delikanlıya yaklaştı: 
- Affedersiniz mösyö, dedi. 

Bilirsiniz ki, biz Normanlar, 
biraz neşeliyiz. 

Böylece tatlı bir muhavere 
başladı. Emmanüel, ihtiyarın 
yüz yıllık hikayelarini seve seve 
dinliyor idi. Vaktin nasıl geç
tiğini anlamadı. Güneş batın· 
caya kadar orada kaldı. Deli
kanlı çiftliği terkederken çift· 
çiler üzerinde iyi bir intiba 
bırakmıştı. Hepsi : 

- Bu bizim efendi ne kadar 
şeker adam ... 

Diyorlardı.. Hiç de mağrur 
değil ... 

Bu sözler, çiftçinin kendi ırk 
düşmanları gibi saydığı burju
valara karşı kullanabileceği en 
büyük iltifattı. 

Lekuvan gevezelik ederken 
o şunları düşünüyordu : 

- Dört saata kadar Çitin 
önünde bulunacağım. Föyant 
heni bulmağa gelecek. Ses çı
karmayan otlar üzerinde çabuk 
yürüyerek &tithaneye gireceğiz. 
O kapıyı açacak.. Köpekler 
havlamıyacak.. Beni odasına 
nasıl sokacağını bilmiyorum. 

Bütün varhğile benim olacak. 
Onun yatağına girecek, ses
sizlik içinde onu yiyecek, biti
receğim. Yeter ki, bir mani 
başgöstermesin. Gelmezse ya· 
şıyamam. ,, 

işte geliyor. 
Emmanüel intizar 11aatlarını 

nasıl geçirmişti? Bunu bilmi
yordu. Madam Lekuvan derin 
uykusuna dalmıştı. Viyö Kon· 
ti'nin ıessizliği içinde uyuvaıı 

mun solgun rengini andrıyor
du. Hayatında bir kadım bu 
kadar ihtirasla arzu ettiğini hiç 
bilmiyordu. Sanki bütün varlı-
ğı, hayatı, gençliği bu müla
kata bağlı idi, son kartını oy
nuyordu. Bu gece için vade
dilen zevkt ·n mahrum kalırsa, 
henüz içinden çıkmış bulun
duğu müthiş yeis ve fü
tura ebediyen düşecekti .. 
Bin bir hile ve kalp çar· 
pıntıları ile köpeğini evde 
kapayarak ayaklarının ucuna 
basa basa evden çıkmıştı. 
O kapıdan ayrılırken lim:tnın 

saat kulesi on bir buçuğu çalı
yordu .• Gece karanlığında ağaç
lar feci bir şekilde titreşiyor

lardı. Uzakta, çiftlikteki köpek
ler havlıyorlardt. 

Gecenin serin'iğinde, heye
candan donmuş gibi, dişleri 

birbirfoe vuruyordu. Hafif ay· 
dınlığa alışan gözleri, bu es
rarengiz sessizlikten sevimli 
bir -ıiluhetin _görünmesini bek· 

ile Avusturya başbakanı Şuş
nig arasında yapılan konuşmaya 
dair şu resmi tebHğ neşredil· 
miştir. 

Avusturya başbakanı Viarog· 
giodan avdet etmekte olan Mus• 
solineye mülaki olmuştur. Mus
solini Şuşnig ile Rocco OeJla 
Caminate rle iki saat kadar ga
yet samimi görüşmüştür. 

Haber alındığına göre bu 
mülakatta dış işleri müsteşarı 

Suviç de hazır bulunmuştur. 
Avusturya başbakanı öğle ye-
meğini Mussolini" ile beraber 
yedikten sonra Venediğ'! doğ
ru seyahatına devam etmiş ve 
bugün oraya varmıştır. Y arm 
beynelmilel sergiyi gezecek ve 
Viyanaya dönecektir. 

Salahiyettar ltalyan meha
filinde ehemmiyetle kaydedil
diğine göre bu mülakatın hiçbir 
fevkalade mahiyeti yoktur. Ve 
noktai nazar teatileri Roma 
protokollarının çerçevesi hari· 
cine çıkmamıştır. 

Sovyet ziraatında 
elektrikleştirme 

1936 yılında Sovyet ziraatı
nın elektrildeştirilmesi için 22 
milyon dört yüz bin ruble sar
folunacaktır. 

Yüzlerce elektrikle işliyen 
yeni harman makinesi yapıla
cak, bin kadar kolhoz eJck· 
trikleştirilecek, 45 tane de yeni 
makine ve traktör istasyonu 
açılacaktır. 

Bugün Sovyetler birliğinde 

2800 kır elektrik tesisat mer
kezi mevcuttur ve bunların 

istihsal ettikleri elektrik ener· 
jisi yüz elJi bin kilovat kuv· 
vetindedir. 

Ayni zamanda, kolhozlarda 
mahalli elektrik tesisatı kurul
masına da devam olunmakta· 
dır. Garbi Sibiryada yalnız son 
iki ay zarfında 8 kolhoz.da 
mahalli elektrik tesisatı yapıl
mış, 25 kolhozda da bu kabil 
inşaata hararetle devam edil
mekte bulunmuştur. Ural' da 
Sverdlovsk mıntakasında 1935 
yılında ceman 2380 kilovat 
kuvvetinde birkaç köy elek· 
trik istasyonu vücuda getiril
miştir. 1936 yılının ilk üç ayı 
zarfında bu mıntakada 11 kol
hoz tam surette elektrıkle tec· 
hiz olunmuş, 20 kolhoz da 
elektrikleştirilmek üzere bulun
muştur. Leningrad mıntakasında 
bu yıl 40 kolhozda elektrik 
tesisatı yapılmaktadır. Bielors· 
ya'da 23 elektrik istasyonu 
yapılacak ve su ile işliyecek 
olan bu kır istasyon!arı vası
tasıv1e 63 kolhoza elektrik 
enerjisi verilecektir. 

Sovyetler birliğindeki kol
hozlar bu iş için hükumetten 
bu yıl 10 milyona yakın kredi 
alacaklardır. 

liyordu. 
Nihayet o siluhet göründü. 

Bir söz bile söylemeden Em
manüelin elinden tuttu. Sağır 
otlar üzerinde ihtiyatlı ve acele 
adımlarla yürüdü. 

BiR AŞK GECESiNiN 
HATIRASI 

Fırtınalı bir geceyi takib 
eden yağmur, şafakla beraber 
başlamış ve bütün yeşil O\alar 
su altında kalmıştı. Sağnaklı 
yağmur altında sabahın beşinde 
Viyö Kontiye dönen Emmanüel 
öğleye doğru uvanmışh. Büyük 
sülhanede geçirdiği nşk gece· 
sinden kimsenin haberi yoktu. 
Dönüşte bol bo tntmin edi-
len bir hırsın asabına ver
diği sükunetle mes'ud bir uy
kuya dalmıştı. Altı saat'ık de
likc:iz bir uykudan şimdi vücu-
dunu kaplıyan tatlı bir reha
vetle uyanıyordu. Y atağmdan 
kalkarak koltuğuna yaslandı. 
Sigarasını yaktı. Köpeği ayak-
ları dibinde uzanmış bulunu
yordu. Onu bu halde görenler, 
çürüyen evinin derinliğinde, 

- Drı•am rdr ~k -
IJI • bi ~-~--~. ·-·· 



8a11ne • 
- EL! 

Dallardan ::::::::::::1 
····················· sesler ••••••••••••••••••••• . , 

Cinayetlerin 
sebepleri 

Istanbul ceza evinin baş dok
.toru, mahkfunlar arasında bir 
tetkik yapmış, bütün cinayet
lerin ekseriyetle kadın ve içki 
yüzünden vakubulduğu netice
sine varmış. 

Bunu bitmiyecek ne var ? 
Ateş olmıyan yerden duman 

çıkmaması ne kadar tabü ise 
kadınla alkolün kanşhğı yer
de de vukuat çıkması o kadar 
tabii değilmidir. 

Vücudunun en tatlı kıv
rımlarında, gözlerinin en ca
zib Menevişlerinde en sağ
lam iradeleri eıiten bir cazibe 
kuvvetinin sırrını saklayan kadın, 
kıskanan erkekle bir masada 
sarhoş olacak kadar küçülduk
ten sonra dökülecek kanın, kı
rılacak kafanın, patlayacak gö
zün sonu gelmiyecektir. 
Kıskandırmaktan, uğuruna 

kan döktürmakten, zevk ve 
gurur duyan bir sınıf kadınlar 
olmasa polise, mahkemeye, ga
zeteciye yapacak iş, yazacak 
yazı kalır mı? içtimai olsun, 
hatta siyasi olsun her cinayeti, 
zararı cana, kana, keseye, şe

refe, memlekete dokunan her 
hadiseyi bir kerre mikrosko
pun altına koyunuz... Gözünüze 
hastalığı doğuran ilk mikrob 
olarak manikürü yerinde, uzun 
tırnaklı düşkün bir kadın ruhu 
göreceksiniz... Bu parmakların 
karıştırdığı ateşin içinden çık· 
miş, düğümlediği hakikatlan 
çözebilmiş kaç erkek vardır? 

ıv.ı urat: Çın.ar 
••••• 

Necaşi 
PAZARLIGA MI 
GiRiŞECEK ? 
-Baş ta1a/t J na sav/ada -

NECAŞISUKUTU HAYALE 
UGRAMIŞ 

Londra 6 (A.A) - Henüz 
teeyyüd etmiyen şayialara göre 
Habeş imparatoru Londrada 
gördüğü kabulden ve B. Eden 
ile aralarında geçen konuşma
lardan memnun olmayıp B. 
Mussolini ile pazarlığa girişmek 
için Romaya gitmek imkanını 
araşbrmıştır. imparatorun sabık 
töyyarecisi olub Adis-Abebaya 
doğru yoluna devam ederken 
Romada yere inmek mecburi-

yetinde kalmış olan Fransız 
Druye buraya gelmiştir. Kendi-
sinin belki de Negüsü almağa 
geldiği zannolunuyor. 

MUSSOLINI iLE TEMASA 
GiRECEKMiŞ 

Londra, 6 ( A.A ) - Habeş 
imparatorunun hemen bugün-
lerde Romaya gideceğine dair 
çıkmış olan garib şayia şu ha-
diselerden ileri gelmiştir: 

1 - B. Eden ile Londrada
ki yabancı diplomatların ekse-

•risi bugün Habeş elçilığinde 
yapılacak olan resmi mahiyet-
teki kabul resmine iştirak et
miyecek1erdir. 

2 - lmparator B. Eden He 
bizzat vaki olan mülakatından 
ve Habeş elçiliğinin hariciye 
nezareti Habeş işleri direktörü 
B. Peterson ile dünkü görüş
meleri neticesinden memnun 
kalmamıştır. 

3 - Imparatorun Deyli Tel
graf muharrirlerinden birine 
verdiği beyanat manalı görül
müştür. Bu gazeteci B. Musso
lininin kendisiyle temasa geç
mek arzu eylediğ;ni imparatora 
söyleyince, Negüs Avrupaya 
her türlü temas ve müzakere
lerde bulunabilmek maksadile 
geldiği cevabını vCimiştir. 

4 - Tayyareci Druyenin 
Londraya ge!işi en akla gel
medik ihtimallere yol açmak
tadır. 

YElllASirt 
!2SS 

Mesai konferansında Japonya 'durmadan hazırlanıyor 

Kırk saatlık haftayı devletler 
yakında tatbik edecekler 

Yeni bir deniz inşaat 
programı hazırlanacak 

Cenevre. 6 ( Ô.R ) - Bey
nelmilel mesai konferansı cel· 
sesi salı gününe talik edilmiş
tir. Kırk saatlık mesai hafta-

feransta patron ve işçi dele- - • ·- • - .. 
gclerinin mecmuuna müsavi Tokyo, 6 (Ô.R) - "Asa işi,, gazetesi lngiliz ve Amerikan 
rey sahibi olduğundan mesele deniz . inşaatı sebebile Japonyanın yeni· bir deniz programı tatbikı 
hükümet delegelerinin e1inde- zaruretinde olduğunu yazıyor. Japonya eski gemilerin yerine 

sının cam sanayiinde tatbiki ciir. Fransa ve belçika, lsktJn• yel;!ilerini ikame edecektir. Bu ilkönce muavin gemiler hakkında 
geçen sene kabul edilmişti. Bu dinavya devletleri kırk hafta- olacaktır, inşaat programınının üçüncü kısmının teferruatı yakmda 

lık mesai haftasına taraftar- tesbit edilerek gelecek seneden itibaren tatbik edilecektir. Bu sene ayni tedbirin bina, ma· 
den, demircilik, kömür sanayi
ine teşmili mevzuubahstır. 

Son bir teklif ile dokuma 

dırlar. Diğer cihetten şimdiye plan 700 milyon yenden fazla masrafa mal olacaktır. Baş 
kadar yalnız hükümet delegesi hududuna giren safıbarp gemilerio.in yerine yenilerinin inşası 
konferansta bulunan Sov· ve deniz tayyareciliğinin takviyesi programın ana hatlarıdır. 
yet birliği üç sendika delegesi S J H J •ı• B h • 

sanayiine de teşmili isteni- s amue oare ngı iZ a rıye gönderdiğini' bildirmiştir. ov-
lmektedir. Kırk saatlık me-

yet sendikaları ilk defa olarak J u k b J tt• 
sai haftasını kanunlan arasma konferansta temsil edilecektir. nazır ıgını a u e 1 
sokmuş olan ltalya konferansa lngiliz mesai bakanı bugün Londra, 6 (Ô.R) - Sir Samuel Hoare'tn, istifa eden Lord 
iştirak etmediğinden bu ted- saat 12 de, Londradan tayyare Monsell yerine amirallık baş Jordluğuna tayini dün akşam resmen 
bire taraftar olan hükfımetler ile Cenevreye hareket etmiştir. haber verilmiştir. Sir Samuel Hoare 55 ya1ındadır. 25 seneden 
gurubunu takviye edemiyecek- iş konferansına iştirak edecek- beri Avam kamarasında muhafazakar parti meb'usu bulunmak-
tir. Hükumet delegeleri, kon- tir. tadır. 1922 den 1924 senesine, sonra, 1924 den 1929 a kadar 

... •• • •• .... k 

M 1 1 BaJdvin kabinesinde Hava ba anı olarak bulunmuştur. Geçen 
usso in;, Avusturya şansö yesi sene ne gibi şartlar içinde Sir john Simon yerine Dış bakanı 

f • b• • f d• olduğu ve Habeş meselesinde B. Lavalle birlikte hazırladığı sulh 
şere ıne ır zıya et ver ı prejesi üzerine nasıl kabineden istifa mecburiyetinde kaldığı 

Roma, 6 (Ö.R) - Dün sabah Avusturya şansölyesi Scbusch- habrlardadu. Büyük harp esnasında logiliz ~izli servisi (lntelligcnee 
nigg ForJiye gelmiş ve ltalya dış işleri müsteşarı Suviçle Service) tarafından Rusyaya gönderilmişti. 1927 de tayyare ile 
görüşmüştür. Sonra her ikisi birden Mussolininin yanına giderek lngiltere • Hindistan ıeyahatını yaptığından imparatorluk nişanı• 
ltaJyan hükümet başkanile görüşmüşlerdir. Bu mülakatı müteakib nın Komaudör rütbesini kazanmıştır. 
M•ıssolini ve Scbuschniğg Ravena şehrine giderek Dantenin Küdüste Arablar polislerin üzerine 
mezannı ziyaret etmişlerdir. Bu seyahat esnasında halk iki 
hükümet reisini tanıyarak hararetle alkışlamıştır. Saat 13,30 da bomba Savurmuşlar 
F orlide Mussolini Roma otelinde şansölye şerefine bir ziyafet Kudüs, 6 (Ô.R) _ KanşıklıkJar devam etmektedir. Sabah 
vermiştir. Ziyafette Suviç ile Forli valisi ve şehir otoriteleri Hayfada Arab karılarile Yahudi seyyar sebzeciler arasında bir 
hazır bulunmuşlardır. MussoJini tarafından bizzat idare edilmekte kavga yüzünden hadiseler olmuş, polis taşa tutulmuş, fakat ni-
olan otomobilde yer alan Şansölye ahali tarafından sevinçle bayet halkı dağıtarak bazı tevkifat yapmıştır. Bunlar süngülü 
alkışlanmıştır. Duçe halk dalgaları arasından güçlükle kendine askerler taıafından muhafaza ediliyor. Polis hücum eden Arab-
bir yol açarak Şansölyeyi askeri tayyare meydanına götürmüş fara karşı kendini müdafaa için ateş etmeğe mecbur kalmıştır. 
ve Schuschnigg buradan askeri bir tayyare ile Venedik' e Yaralıların mıktan malfım değildir. Sabah polise bir bomba atıl-
hareket ~tmiştir. mışsa da .zayiat olmamıştır. 
..............................................................................................................••...............................................•. , .............•. 

F ransada vaziyet çok naziktir 1 

Sağlarisyandan, devletin inhililinden 
ve harhın yakınlığından bahsla 

panik saçmağa çalışıyorlar 

Akdeniz 
lngiliz filosu 

•••••• il 

- B~ taıa/ı 1 inci say/ada -
Roma, 6 (A.A) - MiJıi mec

lis milli müdafaanın kuvvetlen· 

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

dirilmesi projesini nazan iti
bare almağı 11 reye karşı 159 
rey ile kabul etmiştir. Bu pro
jenin tatbik edilmesi için 235 - Baş tllla/t 1 inci say/ada -

sıtaları grevi hasebile, pek az 
mal gelmiştir. Fakat dün nor· 
mal münakalat iade edildiğin
den hükümet merkezinin iaşe
si hususunda ~ndişe yoktur. 
Yine münakale vasıtalarının 
işlememesi yüzünden peraken· 
decilere ve garajctlara pek az 
benzin tevzi edilebilmiş ve bir 
çok otomobiller garajda kal
mışlardır. 

Grevcilerin süküneti soğuk 
kanhhğt ve disiplini nazarı 

dikkate çarpmaktadır. Hiç bir 
tarafta hadise olmamışbr. 

Grevciler, vaziyetin vehame
tini müdrik olduklarından ye
niden işe başlamak için emni
yetle hükümetin kararlarını 
bekliyorlar. Esasen taleple
rinin ana noktalarında iste· 
diklerinin verileceği şimdi-

den temin ediJmiştir. Bununla 
beraber sindika başkanları 
pa:ı.artesinden evvel vaziyet
teki gerginliğin azalmayacağı 
fikrindedirler. 

Paris, 6 ( Ô.R ) - Yeni iş 
bakanı B. Lebas iti beyanatta 
bulunmuştur: 

Bakanlığa gelen son haber
lere göre grevin genişlediğini 
bildirmektedir. Bunun sebebi 
şudur ki Halk cephesinin zaferi 
sebebile işçiler daha iyi iş ve ha
yat şartları altında elde etmek 
vaktmin geldiği kanaatındadır
Jar. Fakat yeni hükümetin iş 
başına geçmesile siyasi vaziyet 
değişmiştir. Hüluimetin parla
mentoda okuyacağı program 
greve esas olan bütün tateb
Jeri tatmin etm~ktedir. Böylece 
siyasi vnziyetteki derin deği· 

şikliğin hesaba balılması lazım
dır. Hü~ümet iş müddeti, gün-
deliklerin tanzimi, kolektif iş 
mukavelesi hakkında kanun 
projeleri Yerecek ve asgari za
mande kabal edilmesine calı-

şacaktır. Beklemeğe haklı ol
dukları yakın ve mes'ut 
neticeyi bozabilecek hiç bir 
hata işlememeleri için hükumet 
grevcilerin akıl ve fikri selimine 
müracaat etmektedir. 

Paris, 6 (Ö.R) - Başbakan 
B. Blum ile mülakatı neticesin-
de umumi mesai konfederas
yonu reisi B. Joubaux radyoda 
şu beyanatta bulunmuştur: 

" Sağ cenah gazetelerindeki 
maksada matuf ve uydurma 
haberleri şiddetle protesto ede
rim. Umumi me~i konfederas
yonu grevin iı metalibatma aid 
bir mahiyeti olduğunu ilan eder. 
Gayesi gündeliklerin ıslahı, 
parlamento tarafından hemen 
kabulü lazımgelen 40 saathk 
mesai haftası, mütemmim iş 

saatlarının ilgası, ücretli tatil 
verilmesi, ııhbat şartlarının te
minat albna alınması, sendika 
hakkının kayıtsız kabulüdür. 
Bunlar gösterir ki grevde siyası 
bir mahiyet yoktur. Grevcile
rin gösterdikleri disiplin ve 
souk kanlılık da ortada ihti
lal mahiyeti olmadıgını gös
terir . Greve iftirik eden 
işçilerin büyük sayısına rağ

men umumi nizam bozul
mamışhr. Umumi mesai konfe
derasyonu mevcudiyet şartlan 

nın 1slahı için çarpışan amele 
sınıfınm nizam nıhunu takdir 
eden bu hareketle, patronları 
amele metalibini redde teşvik 
edf'..n ve mukavemete davet 
eden sağ cenah gazetelerinin 
vaziyeti arasındaki büyük farkı 
gösterir grevin balkın tevec
cühünü muhafaza etmesi için 
de iaşe, sıhhiye ve emniyet 
servislerjnin kafi şekilde işle
mesi lüzumu üzerine işçilerin 
dikktini celbeder. 

Umumi mesai konfederaı· 
yonu greve nihayet vermenin 
patron teşkilatının elinde ol
duiuna bildirir. Amelelerle 

kolektif mukavele imza ederek 
grevi bitirmek ellerindedir. Bu 
itibarla kasdi olarak müzake
reyi lır-osen maden ve petrol 
sanayi patronlarının mesuliyeti 
meydandadır. 

Konfederasyon umumi efkar
dan sükunetini ve amele sını· 
fma emniyetini muhafaza et
mesini, hükfımetten grevin ni
heyet bulması için lazım olan 
disiplin ve nizamı muhafaza 
etmelerini ister. 

Prağ, 6 (Ô.R) - Gazeteler 
Blum kabinesinin teıekkülünü 
uzun uzadıya tefsir ederek 
önündeki güç meseleleri ve 
bilhassa işçi buhranını hallet
mesini temenni ediyorlar. 

"Çekislovo,, gazetesi Blumun 
inceliğini ve mesai kudretini 
kaydediyor. Hiç bir millet Çe
koslovakya kadar hararetle 
Fransız kabinesinin muvcaffakı
yetini istemez. 

Belgrad, 6 (Ö.R)-11 Vreme,. 
gezetesi halk cephsini teşkil 
eden üç Fransız partişinin 
disiplini sebebiyle yeni Fransız 
kabinesinin şimdiye kadar 
Fransa'da misli görülmemiş 
bir istikrara kavuştuğunu kay-
dediyor. Ve Bay Blum'un 
son beyanatında küçük Antant 
devletlerile i' birliği arzusunu 
gösterdiğini habrlatarak bu 
beyanahn Yugoılavyada mem-
nuniyetle karşılandığını ve ye· 
ni hükumetin mesaisinin sem
pati ile takip edileceğini ya
'zıyor. 

Paris 6 (Ö.R)- Blum beya• 
natını okuduktan sonra istizah
lar b3şlamıştır. F ernand Lau· 
rent dış siyasete temas ederek 
bunlarm sebebi kalmadığanı, 
Habeşistandaki yaziyeti de
ğiştiremiyeceğini, halbuki Fran
sız-ltalya münasebabnı bozduğu
nu söylemi~ir.Sonra Italyaya kar-
sı zecri tedbir tat1n1c ~i6rken 

milyon lsviçre frangı tahsisat 
istenilmektedir. 

Roma, 6 (A.A) - Stefani 
Ajansı bildiriyor: 

Milino şehrinin Edison birliği 
bqkanı 8. Musaoliniyi ziyaret 

ederek imparatorluğun tesisi 
için ba~nlacak her hangi bir 
eser veya teşebbüste kullanıl

mak üzere bir milyon lireti 
kendisine tevdi etmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Almanyaya karşı tatbik edile
memesi doğru olamıyacağını 

kaydetmiştir. 

Dahili meselelerde: Ücretli 
işçi tatili bir hakbr. Patronla· 

nn şimdiye kadar bunu kabul 
etmemesi bir hatadır. Kollek· 
tif iş mukaveleleri iş serbesti· 
sini bozmamahdır. Kırk saatlık 

mesai haftasına gelince, sabit 
iş mikdarı daha ziyade işçi 

arasında tauim edilmek iıtew 
niyor. Halbuki İf mikdan sabit 

değildir. Milletin ibtiyaçlanna 
göre değiıir. 

Baıbakanın vatanperverliğin 
den şüphe etmem. Fakat "Da-
ily Herald,, gazetesine, Alman· 
ya iştirak etsin etmesin, bir 

silihsızlanma mukavelesi imza 
etmeğe hazır olduğunu söyle
miştir. Bu ne demektir? 

Bundan sonra B. Paul Rey
naud söz almış, ekonomik 
buhranı y~nmek için frangın 
kıymetinin azalblmuı ve bütün 
paralann bir hizaya getirilmesi 

lüzumunu ileri sürmüştür. in· 
giltere ve Amerika buna ha• 
zırdırlar. Bundan sonra • Ksav
ier V allet gibi hfikiimetin 
teşekkülile alay etmiı ve ni
hayet . Louiı Marin söz al· 
mışhr. Münakaşa hali devam 
etmektedir. 

7 ltazlntn teae 
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AVRUPA 
GUbrelerlnin 
ba§ların ızda 

kullaİulması 
Yazan;.Re't:et :Baysa-o 

- ı-
Cumuriyet rejimi ile ekonomi 

mefhumunu anlamaya başlıyan 
bağcı(a,,mız artık mabsulünU 
yetiştirirken tesadüflere bağ· 
lanmıya raıı olmıyor, a2: mas· 
rafla çok ve iyi üzüm mahsulil 
alabilmek için ekonomi şartla
nna azami riayet ediyorlar. En 
bakir, en kuvvetli topraklann 
bile bir mahsulü her yıl aynı 

mıktarda ve evsafta yeti~tire· 
miyeceğini biliyorlar. Bir yıl 

·evet kaldırdığı fizümleri top· 
rağın nebata yararlı madde• 
lerinin büynk bir kısmını tn· 
kettiğini ve onları ertesi yıJ 
muhakkak toprağa iade etmesi 
lazım geldiğini de bağcımıı 
pek iyi takdir ediyor. 

Bunun için de onun elinde 
en kat'i vasıta "gübre,, dir. 
Gübrenin faidelerine o kadar 
inanmışhr ki, nafakasından, 

çocuklarının ekmeğinden keser, 
borca girer gübre satın alarak 

bağının toprağını doyurmağa 

çalışır. Bir çok meraklı bağ· 

cılarımız pek haklı olarak ba· 
ğına hayvan gübresi vermekle 

kanmıyorlar, ona her yıl birer 
mikdar Avrupa giibreleri (kioı· 

yevi gübre)de katıyorlar. Yal· 
nız birçokJarı bu Avrupa giib· 
relerini hesapsız ve gayelerine 
göre kullanmayı bilmiyorlar. 

Asmanın hakiki ihtiyaçlarını 
göz önünde tutmıyorlar.. A~· 

rupa gübrelerinin terkiplerin· 
de asmaya lüzumu olmayan 
maddeler de vardır. Onları d• 
parası ile satın alıp kullan· 
dıklanndan böylece yaptıkları 
iş tabii ekonomik olmaz. Para· 

larmı ve emeklerini boş yere 
israf etmiş olurlar. Onun için· 

dir ki, ben bu yazımla evelce 
toprakta asmaya yararlı gıd• 

maddelerini kısaca an!attıktaP 

sonra piyasada mevcut kimyeYi 
gübrelerin evsaf ve terkiple· 
tinden ve bunların kullanılma· 
ıından bahsedeceğim. 

Y. A Bu luvmdli yazıla! sal' 
sayısuıda devam edecektir. 
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~ REMINGTON RAND 
MamuUibnın lzmlr 

acentası 

Remingtonun yazı 
makinalanoı 

Cedvel - Cemi - Zarp 
makinalarıoı 

Madeni klasörler ve 
mobleletİ 

Yazı makinalan şiridlerini 

ABAJ OLİ !i~:i:ı~~b• 
Bu mamuliitw prospektiis 

kata/Qglanm aıaymız 
lzmir - Saman iskelesi 

Kardiçah ban 
H. 3 S.4 (572) 
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Yeni bir tem 
• •• • 

uzerıne oratorıo 
Sovyet kompozitörleriodt~ 

• • sıı'• 
Golubev, "Güneşin avdetı,.ı 
altında bir oratorio yazoııŞ -1e 

bu eserini bitirmiştir. b• 
Sovyetler birliğinde Kut • 

yakın şimal arazilerinde ya~ 
yan oalkın floklorlarını ~ .. 
olarak alan ve yedi kısı.ııı oJı 
ibaret bulunan bu oratorıo ç 
muvaffak olmuştur. . Y'" 

Çok orijinal bir eserdır. (ıO" 
kında ilk defa olarak MOI 
vada çalınacaktır. 
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Blum kabinesi parlamento karşısında 

Fransada kapitalist rejim işçi hakkını korumak 
için en ciddi tedbirleri almakta geçikmiyecek .• 
Fransa sulh davasını başarmak için gereken faaliyeti sarfedecek .. 

Fransız polet aryası hüküme- ı de mecliste kuvvetli bir ekse- bütün partilerin kabul ettik-
Paris, 6 (Ö.R)- Hükumetin 

programı, başbakan Blum, iç 
bakanı Sallengro ve maliye ba
kanı Vincent Auriol tarafından 
sosyalist parti grubunda yapı
lan beyanatla kendini gösterN 
meğe başlamışhr. Blum meclise 
sosyal ıslahatın ilk merhalesi 
olan bazı kanun projelerini 
hemen tevdi edecektir. Bunlar 
3 noktaya; 40 saatJık mesai 
haftasına müşterek iş mukave· 
lesine ve ücretli tatil hakkına 
aiddir. Meclis bu akşam bu 
projeleri müzakereye davet 
edilecek ve bükümet müstacel 
müzakere usulÜllün kabulünü 
isteyecektir. Böylece sah günü 
heyeti umumiyede müzakere 
baflayabilecektir. 

MALI TEDBiRLER 
Bu ilk kanualan Auriol ta

rafından hazarlumakta olan 
mali tedbirler takip edecektir. 
Bunlar birden fula memuri
yetlerin bir şahısta toplanma
masına, Fransa bankası nizam
namesinin tadil ve teptiline ve 
nihayet Laval kabinesi tarafın
dan neşredilen masraflan 
kısma kanun emirnamelerinin 
tadiJine aıttir. Bu soaancular 
Auriolun kendi tabirince "bak-
sızhk sırasile" tedkik edilecek, 
yani en çok haksızlığa sebep 
olanlar hakkında ilk önce ka
rar •erilecektir. BunJarıa büt-
çede sebep olacağı yeni mas
raf yekünu aynca tayin olun
du)dan sonra hükümet bir 
karar vermeğe davet edile
cektir. 

Faaliyetinin üçüncü merha
lesi olarak yeni kabine harp 
mamulatı sanayiinin millileşti
rilmesine, yani devlet inhisarı 
altına alınmasına girişecektir. 
Hükumet bu projelerin tatbik 
şeklini kanun emirnamesiyle 
tayin salihiyetini istiyecek ve 
parlamento bilihare bunların 
tasdiki için yaprlacak müna
kaşalarda fikrini bildirmek 
hakkın1 muhafaza edecektir. 

Gurup, Bluıı u başkanhkta 
alkışlarla muhafaza etmiş ve 
B. Brakı fahri başkanlığına 
seçmiştir. 

KAPIT ALIST REJiM 
Paris, 6 (Ö.R) - Sosyalist 

Partisinin organı olan "Popu
laire. tunları yamyor : 

metin milletten şimdiki kapita- riyet bulacak ve muhalefet leri halk cephes; proğramı· 
list rejimini yıkmak salahiye- onu rahatsız edemiyecektir. dır. Biricik mesele bunu fiiliyat 
tini almadığını pek iyi bilir. Fakat başbahanın ilk güçlük~ haline geçirmektir. Bu sebeple, 
Hükfunetin vazifesi şimdiki lerioin kendi dostları tarafın- hızla birbirini takip eden ka-
rejim kadrosunda işçilerin şe- dan gelmesi tuhaf bir kader nunlar meclise teklif edilecek-
refini yükseltmek ve bütün değil mi? tir. Gelecek hafta iptidasında 
memleketle birlikte buhrandan ''Echo de Paris,, de Keryllis bir sıra kanunlar vererek par· 
mustarib olan İfçİ sınıfının refa· iç meselenin dış meseJeyi de lamento tatilinden önce bun· 
hını temin eylemektir. Hükümet bendine bağladığını kaydederek ların kabulünü istiyeceğiz. Bun-
halk cephesi proğramına sa- şunları yazıyor: lar umumi af, 40 saathk mesai 
dakatmı gösterir göstermez Çok defa söyledim, duvar- haftası, k'>lektif it mukavelesi 
fabrikalarda işin yeniden baş- larda ilanlarla yaydım, yine de ve ücretli işçi tatili, büyük 
hracağı ve şüphe ve tereddüt- -İcab ederse parlamento kürsü- bayındubk işleri, sıbbatın ıslahı 
(erin zail olacağı umit edile- sünde - tekrar edeceğim: Hitler zirai maddelerin kıymetlendi-

Fransız araziyi nezareti albnda 
tutuyor. Eğer vaziyet düzel
tilmezse harb mcbakkaktır. 
Keşki iıçiler ve kiiyliller ken
dileri için yapbğımız bu beye
canh hitabı duyaalarl 

bitir. bize hücum fırsata bulmak iizere rilmesi, mektep çağının uzatıJ-
ması, Fransa bankasının miJli 
menfaatlara tekablll edecek 
ıekilde ıslahı, kanun emirna
meleriodeki haksızbklarm iza
lesi hakkındaki kanunlardır. 

GREV SEBEPLERi 
"Humanite" Komünist gaze

tesinda senatör Marcel Cacbun 
gre•lerin aebeplerini tetkik 
ederek diyor ki: 

- Pariste çalışan sekiz ma
den sanayi soıyeteainin ada bil
diriliyor ki bunlar S sene için
de 2 milyar frank kazanç te· 
min etmişlerdir. Bu gibi son 
derece refah halinde olan 
teşebbüslerin listesi kolayca 
uzahlabilir. Bu sebepledir ki 
sablmış gazetelerin umumi 
efkin telişa ve paniğe 

diifürmek ıçın ileri sür· 
dükleri fikirler tesirsiz kal
maktadır. umumi efkir, gre
vistlerin taleblerini kabul ettir
meleri için, onlara 61en sem
patimni ghterecektir. 

Umumi konfederasyonun or
ganı "Deuple" kolektif muka
bele talebini tahlil ederek 
meselenin çok kar\ıık ol
duğunu kaydediyor. Hükümetin 
kanunla tesbit edeceği ancak 
mukavelenin mecburi olması ve 
umumi prensipleridir. Mukave
lelerin tamam olarak patron 
ve işçiler arasında münakaşa 
ile tayin edilecektir. Bazı fab
rikalarda ş~mdiden bu müza· 
kereler başlamıştır. 

HOKÜMET GÜÇLÜK 
GÔRMIYECEK ! 

"Matin" bükümetin parla
mentoda ğüçlük görmiyeceğini 
tahmin etmekle beraber grev 
hareketinin, parlementoda ka· 
nun yoluyla elde edilebilecek 
bir hakkı istihsal için bu ha
reketi teşvik ihtiyatsızlığında 
bulananlann iradeıtini aşmasın
dan korkuyor. Blum her ha'-

PARLAMENTODA 
Pariı, 6 (Ô.R) - Kabinenin 

beyannamesi meb'uılar mecli
sinde başbakan Leon Blum ve 
Senatoda Milli müdafaada har
biye bakanı ve başbakan vekili 
Daladier tarafından .,kuomuş
tur. B. Blum yanında üç kadın 
müsteşar ve arkasında diğer 
bakanlarla birlikte meclise gir· 
diği zaman şiddetle alkışlan• 
mışbr. Hükümetin beyanab 
ıudur: 

BEY ANA TIN METNi 
.. Htlk6met, hepimizin hl

kimi ve Amiri olen umumi Ara
nın herzamandan daha sarih 
olarak iradesini bildirdiği inti
babattan sonra meclisin 5nüne 
geliyor. Millet, hertnrlü cebrü
şiddet ve hıle teşebbüslerine 
en son mülkii olan demokratik 
hürriyetleri tercih ettiğini bil
dinli. Yeni bir yolda buhra· 
nın hallini, ıstırb ve endişele
rin hafiflemesini, faal, sıhhatb 
ve emniyetli bir hayata avdet 
karannı gösterdi. Sulh iradesini 
ilanetti.Böylece hüküm etin vazi
fesi mevcudiyetinin daha ilk anın
da muayyendir. Hükümet ne bir 
ekseriyet arayacak, ne de her 
hangi bir ekseriyeti kendine 
çağıracaktır. Milletin istediği 
ekseriyete hürmetkardır. Bu 
halk cephesi ekseriyeti keo· 
disioe itimadını bildirince hü· 
kumet ona layık olmağa çalı
şacaktır.Proi'ramı, iştirak eden 

GENiŞ TEDBiRLER 
Bu tedbirler kabul edilince 

milli işsizlik kasası, zirai alet
ler sigortası, zirai hayatın tan
zimi , şehir ve ziraat işçileri
nin tekaüdi tedbirleri gelecek, 
bunu mali teşkilatın basitleş
tirilmesi takib edecektir. Yeni 
kaynakları zenginlerden, vergi 
hilelerinin kaldırılmasından ve 
milli faaliyetin artmasından 
bekliyeceğiz. Böylece işsizliği 
azaltacak, refah ve emniyeti 
artıracağız. 

SULH REJiMi 
Cumuriyet nizaaunı temin 

edecek, cumuriyeti müdafaa 
eden kanunları sakin bir azimle 
tatbik edeceğiz. Tehdidin şid
deti nisbetinde şiddetle muka
bele edeceğiz. Önümüzdeki 
güçlükleri bilmez değiliz. Eko· 
nomik ve mali vaziyeti ne 1 

şekilde ele aldığımızı gös
teren bir envanter yakın

da yapılacaktır. Fransaya ha
kikab söyliyeceğiz. Her şeyi 
açikça söyliyen bir hükümete 
millet daha çok itimad eder. 

Ayni azimle araıulusal siya
seti idare 4=deceğiz. Memle
ket açık bir irade ile sulh 
istediğini göstermiştir. Bunu 
ittifakla ister.Sulhu tecezzi ka
bul etmez bir ıekilde bütün 
milletlerle ister. Onu beynel
milel kanuna riayette, alı
nan teahbütlere ve dost· 
luklara sadakatte, verilen 
söze ba~lıhkta arar. Kolek-

.. 
~ ............................. ~!!i~~C7~1".JMMEi~ 

T emoçinin Rüyası 
man sebebiyet verdi. Acısıaı 
da onlar çeksin •.• 

- Evlat sendeki bu değişik· 
lik nedir? Hepimiz istediğimiz 
kadar kavga ederiz. Celileddin 
200.000 kiplik bir ordu ile 
yürüyormUf... O sert bir dif
mandır, Mücadele buradakin
den daha çetin olacakhr. Şimdi 
ilk hedefimiz Semerkand şeh
ridir. Bu ıebirde 450 bin kişi
lik bir müdafaa ordusu toplan
mıştır, Başlannda otuz kadar 
han vard1r. 

Türk ta:-ihinden şanlı sahifeler 
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Tamir Mellk aleyhlnde harba gitmek 
mecburiyeti Canbeyl UzUyordu 

UJucamiden dua sealeri ge
Ji Yordu. T emoçia yaklqaa sii
vari koluyla camiia aYlasmaa 
girdi Bir dakika içinde koca 
cami g6riUt6lerle clolmaştu. Ce
maat korkusundan titremeğe 
başlamışta. 

T emoçin halka hitaben dedi 
ki . 

- Ey halk, sizin başlar1nız, 
hocalarınız sizi daima aldatmış· 
lar, bin türlU fesadın müsebbibi 
ohnuılardır. Ben sizi doğru 
Yoldan ayırmak isteyenleri ce· 
ıalandırmak için geldim. Ben 
T ann belibs1yım ..• 

Temoçin sözünü henüz bitir
nı._İ8ti ki ya•erierinden biri 

1 

gelerek kaledeki askerin hücum 
ettiğİDİ haber verdi. 

Temoçin: 
- Hemen tebre atq veriniz 

dedi. 
T emoçinin emri derhal yeri

ni bulmuı, asilerin banndık
lan yerlere ateı verilmitti. 

Cabbey bu manzaradan mü· 
teessir olarak : 

- Talisiz şehir diye hay
kırdı. 

Afak şaşkm bakıyordu. 
- Adam sende dedi. Asker 

bu kadar zahmetle elde ettiği 
bir zaferi, birkaç isinin keyfi
ne kurban edemez ya • . Biz 
( ehri yakmak istemedik. Düs-

Canbey etrafına göz gezdi
rirken gözlerinden alev saçan 
bir genç ıördü. Y umruldannı 
sıkan bu adıım muzaff~rler 
üzerine atılmak istiyordu. Fa• 
kat Buharalı bir ihtiyar kolun
dan çekerek : 

- Dur oğlum dedi. Çekti
ğ 'miz Tanrının cezasıdır. 

O akşam Cebe Namazgih
tan yanan şehri seyrederken 
Cebenin kendi yanına yaklaş
bğını gördll. O bir kumandan 
ciddiyetiyle şu emri veriyordu: 

- Bu aktam hemen yola 
çıkacaksınız. Sebektay Hoçend
de yenildi. Kaybedecek vakit 
yoktur. Alakla onun yardımına 
koşacaksınız. 

Canbey: 
- Çok iyi kumandan.. Bu

rada durarak bayle m6thit bir 
faciaya şahit olmaktansa uzak· 
lara giderek d6vÜfmek bin kat 
evliclır. 

Cebe srtll6maecli: 

Oktay Hanla Çagatay Han 
Utrar üstüne y0r6yorlar. Gaber 
Han da SO bin nrblı ukerle 
bunlan bekliyor. Bu defa kar
şılapcağımız düşmanda usta 
okçular vardır. Etraflarına 
ziftli bezler atarlar. Harp söy· 
lediğim _gibi çok korkunç ola
cak... Fakat sanınm ki bu 
harbın asıl eğlenceli tarafını 
sız göreceksiniz. 

Alak anlamayarak sordu: 
- Ne eğlencesi kumandan ••• 
- Ne eğlenceai mi? Orada 

öyle birisiyle dlv&ıeceksiniz ki 
benüale ..U.rclaaberi DllYlap-

-162-
- Evet, bu suretle, alçak 

herif kulaklarımı kesmek için 
yemin ederek beni korkutmut 
olmasının cezasını çekecektir. 

ihtiyar Jil gillmekten bayıldı. 
Bu herif ara sıra gülüyordu. 
Fakat gülmesi için yeğeninin 

böyle bir maskaralık yapması 

lazımdı. 

Hayrette kalan jillo: 
- Çektiğim korkuda sizi 

güldürecek bir tuhaflık gör
mıyorum. 

Dedi. 
jil ise derhal sözü kesmek 

ıçın: 

- Haydi artık : 
lıml 

başlıya-

Bunun üzerine J·· liısa bir 
kıhnç kuşanarak beline iki ta
baoca soktu. Ve bqına da bir 
miğfer giydi. Sonra her ikiai 
de çıktılar. 
Konağın arabalığında bir 

süprüntü arabası vardı. jillo bu 
arabaya bir eşek koıtu. Bu

nunla leş Sen nehrine götürü
lecekti. Amcası: 

- Bir de ip al! Çünkii bo · 
ğazına bilyük bir tat bağhya• 
cağız. 

Dedi. 
Bu hazırlık sona erdiji za

man yola çıktılar. Amca11 6nde 

bir elinde kılınç öbür elinde 
feneri tutuyordu. Yeğeni de 
geı iden gelerek Eşeği yulann

dan çekiyordu. Bu suretle biç 
bir güçlükle karşılaşmadan. Otel 
Dö meme') ' vardılar. Araba ile 
Eşeği avlu sokarak kapıyı 

eyice kapadılar ve doğruca ki
lara gittiler. BuradR bulduklan 

şarabı içerek heyecanlarını ya
tıştırdılar. 

Şimdi itin ikinci kısmına baı
lamak zamanı gelmifti. Yakın 
olan Tamplin saab gece yan
sını çahyordu. Jilin ifareti üze· 
rin~ Jillo mahzenin anahtannı 

a!dı, mahzenin kapısı önünde 
bir saniye kadar durdu. Sonra 
vekilharç dış taraftaki sürgüytı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tif emniyetin teşkil edilmesile 
Avrupa üzerine çöken silah 
yanşına nihayet verilmesini is
ter. Hükümetin hareket battı, 
bir ferağat iıareti ve bir zafi
yetin amareai olmayan bu ira
dede mündemiçtir. Fransa gibi 
kendine emin olan bir millet, 
dost uklarına sadakat ve ıerefle 
bütün milletlere sulh hitabında 
bulunabilir. 

Hareket planımız budur. 
Buna tevfikan müntebiplerin 
iradesini yerine getireceğiz. 

Teahhütlere sadakat şıanmız 
ve umumi refah ta gayemiz 
olacaktır. 

cak bir kozu vardır. Beo gide
miyorum. Günün birinde Temir 

Meliki alt edecek bir kuman
dan az au in kazanır. 

Canbey kencliaindea geçerek 
bağırdı: 

- T emir Melikle mi d6.tife
ceğiz? 

- Evet... Hoçend ıebrini 
muhafaza eden odur. Temir 
Melik öyle bildiğiniz kuman-

danlardan değildir. Onan kolu 
karaburandır. Eğer kuvveti Ye 
şecaab niabetinde itidali olaa 
dlnyanın en bftyük adamı olur. 
Y avuzlukta onun kibıaa vara
cak adam yoktur. Yalnu onu 

bitire o ıey fazla busuiyeti, 
her itteki ifratıdır. 

Alak sabırsızlanmııta. 
Ordu yola düzülürken Cebe, 

Canbeyi bir kenara çekti.Ona: 

- Canbey dedi beni sever 
miain? 

- Elbette Cebe Noyan .. 
- O halde a6zleri tinle • • 

YAZAN : Mlfel Zevako 
itti. Anahtarı iki kerre çevirdi. 
Kapı aralık oldu. Jil burnunu 
tıkıyarak: 

- Öf ... Ne kadar pis koku
yor! 

Diye geri çekildi. Jillo: 

- Tabii aradan epiyce za
man geçli. Elbette kokacaktır( 

Dedi. 
Yeğeni de burnunu b-

kadı. Vekilharç kapıya bir tek
me vurdu ise de açılmadı. 

Jillo iki adım kadar gorı 

çekilerek: 
- Bu ne demektir? 
- Ahmak! Ne olacak, herif 

ölüm korkusuyla kapının arka
sına ö~ beri yığmıf, timdi bun
lan yakmak lazım. 

Hemen kapıyı açmak için işe 
başlandı, Jil, koluna kapanın 

aralığından içeri sokarak bin 
zorlukla bir iki kalas tabtaaını 

düşürebildi. Öbür şeyler daha 
kolaylıklar devrildiler. Ve kapı 
açıldı, merdivenden indiler. Jil 
elinde fener bulunduğu halde 

daima önden gidiyordu. Artık 

o kadar emin idi ki kahncını 

takmağa bile lüzum g6rmemitti. 
jillo ise elinde bıçak olduğa 
halde amcaaını adım adam ta· 
kib ediyordu. 

- Kavgacı herifi Şimdi ku· 

laklannı keseceğim, fakat 
nerede? 

- Onu timdi buluruz. Koka 
klavuzluk edecektir. 

Yeniden burnunu tıkıya11 

jilfo: 
- Pek doğru! 

Cevabını verdi, 

Büttin konağın alnını kaplı 

yan mahzen geni' olduğu gib\ 
bir çok kısımlardan mürek
kepti. Sayıaız k6ae bucakları, 
karanlık yerleri vardı. 

Jillo her dakika: 

- işte! 
Diye bağırıyordu. Fakat Par· 

dayan çıkmıyordu. Mahzenin 

bir köşesini gösteren jil hay
retle : 

- işte bir takım kemikler! 
Diye bağırdı. 

intikam alamadığına canı 

sıkılan jillo: 
- Demek ki cesedi •çanlar 

yemiıler. 

Dedi. 
- Abdal, bunlar insan kc· 

miği değili 

_ Amca ile yeğen, kemikleri 

muayene edince hayretle bir· 
birlerine bakakaldılar. jil: 

- Domuz pastırmalarmın ke
mikleri! 

- Sonu var-

Senin Temir ~elike de büyük 
sevgin ve balta hürmetin oldu
ğunu anlıyorum.Fakat ne olursa 
olsun Hoçend şehri alınmahdar. 

Temoçinin emri böyledir.Fakat 
T emir Melike dokanmamaladar. 

Canbeyin gcbleri yaıla dol· 
muıtu. 

- Kumandan dedi. Temir 

Melikin canana ne kadar kıy· 
met verdiğimi anladınız. Ya· 

nılmıyorsunuı. Ben onu takdir 
ediyorum. Size aramızda ge
çenleri de anlatm&fbm. 

Cebe: 
- Haklıaan Canbey .• Bea ele 

böyle bir kahramanın alcUlrll
mesini istemem. Fakat zaferi 
kazanmalıyız. 

- Cebe, istediğin olacaktır. 
Ben onun canını korumağa ça
lışacağım. Zira onu korurken 

dünyanın bir ucunda hatıralarını 
hatıramla birleştiren bir kadı
nın bana dua edeceğinden 
eminim. 

- Sonu Var -
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gibi akıp gelen lavları, bütün Ankaralılar ~zel o nan alarına Sel 
bir medeniyeti baştanbaşa rağmen bire karşı Uç golle yenildiler 

yokeden kızgın külleri görüyorum 
"Pompeinin son günleri" bu 

bim albnda bundan evvel iki 
liç film daha yapılmıştı. Sinema 
tekniğinin bugünkü kadar iler
lemediği o zamanlarda bile 
mevzounun ehemmiyeti bu film
lere büvük değer vermişti. Bu 
defa R.K.O Amerikan müesse-

sesinin piyasaya çıkardığı 
04 Pompeinin son günleri " ne 
milyonların yarattığı bir san'at 
pheseri diyebiliriz. 

Bundan on dokuz asır evvel 
v e:ınv yanar dağının ani feve
ranı neticesi bir kısım halkı 
ile beraber volkan lavları al
tında kavrulan ve mahvolan bir 
medeniyetin eserlerini saklı
yan Napoli civarındaki Pompei 
harabelerini bundan yedi sene 
evvel gezmiş ve yarı efsaneye 
benzeyen tarihini beni ğezdi
ren rehberin ağzından dinle
miştim. 

O eski medeniyetin bugün
kü ankazı ve Italyan rehberin 
anlattığı faciamn hikayesi, ma
hiyeti itibariyle tarihte bir eşi 
daha olmıyan bu hadiseyi göz
'erimin önünde canlandırmağa 
kafi gelmişti. 

O kocaman binaların yıkıl
dJğım,, yerlerin ~arsıldığını, 
vezüvün fışkırdığı lavların ve 
savurduğu küllerin altında koca 
bir medeniyetin eridığini ve 
gece yar1sı ne olduğunu 

anlayamıyan halkın liman ka
pısma doğru kaçışbğını görü
yor, ortahğı kızıl ateşlere bo
ğan volkanın homurtusunu, hal
km çığlıklarını işidiyor gibi 
olmuştum. 

Tahmiu ve tasavvurlarım yan
hş çıkmadı. Şimdi yıkılan bina
ları, sarsılan toprakları sel 
gibi akıp gelen lavları ve bütün 
bir medeniyeti yok eden kızgın 

külleri beyaz perdede görüyor 
ve kudurmuş volkanın homur
tusunu, balkm ç.ğliklarmı ışı
diyorum. 

Tarihin bize naklettiği bu 
faciayı çerçevesi içine alan 
hikayeyi anlatayım: 

Marküs, Pompeide bir nal
band.. Sükun içinde kazandığı 
parayı karısı ve küçük oğlu 
ile yiyip mütevazi bir hayat 
geçirmektedir. Kendisi çok 
kuvvetli bir adam olrluğundan 
Arenada döğüşmesi için birçok 
teklifler ile karşıla,ıyorsa da 
o, bunların hepsini reddedi
yor. 

Bir gün şehrin pazarında 
dolaşırken, kuca~ında küçük 

Parls mektObu 2 haziran tsa& 

I - Holl;ıvood'ia 

/11gilizre çekilen Vaga
bomi fılmi11de Moıis 

Şövalye 

2 - Amatör een-
ti/men filminde D11ğlas 

Faiıbanks 

3 - Yirmi yaşımla 
film inde Sifııira Sid11ey 

4 - Amıa Sleen 
son bit )ilminde 

çocuğu bulunan kansına bir 
araba çarpıyor, her ikisini ya
rahyor. Marküs bunlars tedavi 
ettirmek için paraya muhtaç 
olduğundan Arenaya gidip 
döğüşmeyi kabul ediyor. Fakat 
kazandığı para ile eve dön
düğü zaman hem karısını, hem 
de oğlunu ölmüş buluyor. 

Aile saadetini kaybetmiş 
olan Marküs artık döğüşmeği 
kendine iş ediyor ve Are
nada büyük bir şöhret 

ve servet kazanarak Pompeinin 
göz bebeği oluyor. Bir gün 
döğüş esnasında öldürdügü bir 
rakibinin Flavius isminde altı 

yaşındaki oğlunu himayesine 
alıyor ve kendine evJad edini
yor ve bütün aile muhabbetini 
ona veriyor. 
Çocuğun terbiyesi için Se

arter isimli Yunanlı bir esir 
alimi sabn alarak onun tahsi-
lioe memur ediyor. 

Marküs günün birinde kuv
vetli bir rakibine mağlüp 
oluyor. Marküa para kazanmak 
ihtiyacındadır. Arena işlerine 
ahşbğı için oradan ayrılamıyor. 
Bir zaman pt-.hlivan antrenörü 
olarak çalışıyor. Daha sonra 
Arenaya döğüşçü tedariki 
işine başhyor. Esir ve döğüş· 
cü aramak üzere yaptığı seya
hatlar esnasmda Kudüse de uğ
rıyor, orada Romanm Kudüs 
valisi Pontius ile münasebet 
kuruyor. Onun yardımHe tertip 
ettiği süvari kuvvetlerile çöl
lerde bedevi kabilelerden esir 
almak için seferlere çıkıyor. 
Bu seferler ona zengin gani
metler veriyor. 

Seferden döndüğü zaman 
gözü gibi sevdiği evladhğı 
Flavius'u fena halde hasta bu
luyor ve onun tedavisi ile uğ· 
raşıyor. 

Çöl seferleri sayesinde bü
yük bir servete sahih olan 
Marküs, Pompeiye dönerken 
çöldeki çetesinin reisi Durbix'i 
da beraber getiriyor. 

* • • 
Aradan yirmi sene geçiyor. 

Marküs şimdi Pompei'deki 
Arena'nm hakimidir. Kudüs 
valisi Pontius Romaya döner
k~n Pompeiye uR"rıyarak Mar-

küsü ziyaret ediyor. mak
sadı, kendisine vadettiği fizere 
Flaviusi Romaya götürmek ve 
imparatorluğun nüfuzlu bir ada
mı yapmaktır. Flavius büyümüş, 
güzel bir delikanlı olmuştur. 

Babasma büyük bir muhabbeti 
olmasma rağmen esirciliğe ve 
kanlı Arena döğüşlerine muha
liftir. Ayni zamanda Klodia 
adh esir bir kızı da sevmekte
dir. Bu genç kız da o zaman 
zalim Roma idaresi altındaki 
birçok esirler gidi gizlice 
Hıristiyan olmuştu ve onlarm 
saklandığı mahzenlere gitmek
teydi. Genç esire olan muhab
beti ve bu mazlum insanlara 
merhameti Flavius'ı onlara yar
dmıa sevkediyordu. Bunlar1 
deniz yoluyla kaçsrmak için 
tertibat alıyordu. 

Esirlerin böyle mütemadiyen 
kaçmalar1 Arena döğüşlerine 
lazım olan kurbanların adedini 
azaltbğmdan Pompei valisi, 
Marküsü sıkıştırmağa başladı 
ve kaçan esirleri bulmak için 
araştırmalar yapılmasmı istedi. 

Flavius Romaya gitmek tek-
lifini reddederek, bu kan ve 
zulümle yaşıyan imparatorluğun 
idaresine karışmak istemediğini 
söyliyor. Pontius, pek müteessir 
olan J'.1arküse, bu gençlik hul
yalannm bir gün geçeceğini ve 
Flavius'm yola geleceğini söy
liyerek onu teselli ediyor. 

Valinin yakalattığı bir esiri 
tazyik ederek kaçakçılarm ye· 
rini öğrendiğini haber alan 
Flavius hemen mağaraya koşa
rak bütün esirleri, deniz kena
r1nda bazuladığı bir gemi ile 
kaç1rmağa teşebbüs ediyorsa 
da içlerinde Flavius ve Kladia 
da olduğu halde bütün esirler 
yakalaoıyorlar. 

O gün Arenada büyük dö
ğüşler ve kanlı boğuşmalar ter
tib edilmişti. Yakalanan esirler 
de Arenaya sevkedileceklerdi. 
Marküs son dakikada kendi 
oğlunun da bu esirler arasında 
bulunduğunu öğreniyor, bütUn 
nüfuzunu ve bütün servetini 
onun kurtarılması için kullanı
yorsa da muvaffak olamıyor. 

Bu esirler vahşi hayvanlar 
ve Afrikadan getirilmiş Berberi 
pehlevanlarla güreşeceklerdir. 
Marküs oğlunu ölüme sevkedi
len bu eıir kafilesi içinde gö
rüyor. Artık kanlı oyunlar 
başlamıştır. Fakat ansızm müt
hiş bir zelzele oluyor. Vezüv 
volkanı müthiş bir indifa ile 
etrafa duman ve ateş saçmağa 
ve volkanın ağzından lavlar 
fışkırmağa başlıyor, Devam 
eden sarsmtılardan yıkılmakta 
olan şehrin üstüne lav dalga· 
lan da hücum ettiği için kanlı 
oyunu terkedenler, bütün şe-
hir balkı gibi can korkusile 
denize doğru koşmağa başlıyor. 

Bu telaş ve kargaşalık ara
smda esirlerden bir kısmı ile 
FJavius ve Klodia bin müşkülat 
ile deniz kenarına yetişip ken 
dileri için haz1rlanmış olan ge
miye binerek denize açılıyorlar. 
Fakat Marküs birçok Pompe
ililer gibi kızgın lavlar içinde 
can veriyor. 

" ,, ,, 
iki saatlık bir filmin hülasası 

olan şu satırlarda biJe mevzuun 
hareket ve heyecanım hisset
memek mümkün değildir. Ben 
kendi hesabıma senelerdenberi 
bu derece zengin ve bu kadar 
heyecanla bir filim görmemiş
tim. Buna hiç düşünmeden ıesli 

Istanbul -Ankara maçı, 

tarafından [heyet 
sekiz kişilik bir teknik 

takip edilmiştir 
Jstanbul, 6 (Ô.R) - Alo, A- kalesinin önü karma karışık.. rekorunu kmyor. işte top aya· 

lo .. Burası Taksim stadyumu.. Topu kapan Ankaralılar hücu- ğında .. Şut çekse belki de gol 
Şimdi OJimpyat seçmeleri için ma geçtiler. Fakat bu hücum olur .. Fakat çalıma heveslendi. 
yapılacak lstanbul - Ankara muvaffak olmadı. Fikret yine Ve topu kaphrdı. 
karşılaşmasını anlatacağım.Dik- hücumda.. Fakat Ankaralılar Ankara takımmm tebJükeli 
kat, takımlar sahaya çıkıyor. ne kadar da güzel ve dikkatli inişleri Jstanbul müdafileri tara· 
Ankara takımı ipek gömlek- oynıyorlar. Derhal bu hücumu fından dikkatle takib ediliyor. 
leriyle ve yeşil renkli çorapla- kestiler. Ankara sağ açığmın inişi esna• 
riyle sahada göründüler. Sere- Ankara takımı gittikçe sa· sında Ankaralı antrenör şut 
moni yapıhyor. Takımlar ıu haya alışarak iyi oynamıya diye bağmyor. Fakat şut çek• 
tertiptedir: başlıyor ve onların hücamları 

Ankara: zorlukla kesiliyor. Acaba An- mesine sıra bırakalmıyor. 
Nafiz. Nazmi, Semih, Halit, kara kazanacak mı? Vaziyet Oyunun ilk devresinde A~-

Hamdi, Semih, Yaşar, isken· böyle giderse belli olmaz ki.. karalılar heyeti umumiyesi itı· 
der, Fahreddin.. TEHLÜKE VAR bariyle lstanbuldan daha güzel 

lstanbul: işte bir ankara tehlükesi.. oynadılar. Bu devre golsiil 
Safa, Hüsnü, Faruk, Meh· Fakat Reşad bu hücumu kese- geçti. 

med Riza, Riza, Esad, Fikret, rek topu Esad'a verdi. Esad iKiNCi DEVRE: 
Şeref, Ali Riza, Ali, Niyazi.. Şerefe gönderdi, Ankara sağ• ikinci Devre başlar başlaınaJ 

Istanbul takımı azami kuv- hafı topu lstanbul kalesine Ankara hücuma geçti. iş cid· 
vetiyle çıkmış değil .. Çünkü bu ahyor. Şeref aldı ve Fikrete diye bindi. Ankaralılar g~I 
bir hazuhk maçıd1r. Temsili pas verdi. Niyazinin çektiği çıkarmak istiyorlar. işte bır 
mahiyeti yoktur. şut, Ankara kalecisinin elle- İstanbul hücumu.. Güzel inişlet· 

Oyun başladı: rinde eridi. Alkışlar.. Top tutuşlar. Topu kapan Ni· 
Saat üç buçuk.. Çocuklar Oyun adeta bir mnç değil yazı sürdü.. Ankara kalecisi 

ayaklarını alışbrmak için ka- de bir egzersiz.. Çocuklar ta- fstanbul merkez muhaciminİO 
leye şut çekiyorlar. Hakem sa- kım için değil, kendi kabili- ayağına kapanarak bir golil 
hanın sağma dogru yürüyor. yetlerini göstermek için oy- fedakarhğiyle örttü. 
işte düdük çalıyor. Bu hazır ol myorlar. Hakimiyet değil de Oyunun 21 nci dakikasın~ 
demektir. Maç başladı ... lstan- ferdi kabiliyetletler göste- kadar gololmadı.Fakat tehlükeb 
bul muhteliti hücumcuları topu riliyor. Her iki taraf da bir Istanbul hücumunu seyredi· 
ortadan kaptılar. Derin bir pas.. kale çenberi kuramıyorlardı. yoruz. Akıyorlar, akıyorlar· 
Salahettinin Ankara kalesine Bu daha ziyade olimpyada iş- Niyazi akıyor ve şahane bir gol 
çektiği şutu Ankara kalecisi tirik edecek takımın seçilmesi yapıyor. Ankara kalecisi düşe· 
tuttu. Şimdi top Ankara sağ için bir gösteridir. rek bayıldı. Tam dört dakik• 
açığında.. Alddar ve Ankara Ankara sol içiyle sol açığı ug~ raşhlar. Nihayet ayağa kalk· 
kalesine doğru Istanbul forvet- anlaşıyorlar. Zaten bütün teh-
leri iniyorlar. Favul.. lükeyi bunlar yarahyor. Solaçık tı ve oyuna devam edildi, Bu• 

Ankaralı çocuklar Jstanbul Hamdi, çel:msizliğine rağmen nu Istanbulun ikinci ve üçUkcO 
kalesine doğru iniyorlar. Hü- Istanbul müdafaasmı terletiyor. golleri takibetti. Buna An a· 
cum kaldı. Topu alan Esat ANKARALILAR AKINDA rahlar güzel bir golle mukabele 
Fl'krete verdı", Fı'kret Ankara ettiler. Neticede lstanbul muh'" Ankara muhteJiti genç ve ld" 
kalesine akıyor, Fikret akıyer. dinç oyunculardan ibaret.. Sol teliti bire karşı üç galip ge 1

'. 

Taç çiagisi üzerinde uğultular açık yine Istanbul müdafileriyle Bu maç heyeti umumiyesı 
başladı. Salaheddin bir tüt uğraşıyor. Bu sırada hücuma itibarile bir hazırlık maçı ına· 
çekti. Ankara kalecisi bunu geçen Istanbul takımı Ankara biyetini aşamadı. Ankara takı· 
kolaylıkla kesti. müdafaası önünde geri dönil- mı lstanbula müsavi bir oyun 

Top yine Fikrette.. Ankara yor. Niyazi yine gol kaçırma oynadığı halde mağlup oldu; •• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir çocukları 
üstatlarını 

dünya futbol 
yendiler 

- Baştara/ı onuncu sahifede - 35 metreden cehennem gibi 
lardan daha yüksek bir oyun bir şut çektik. Avut oldu .. 
oynıyoruz. Seyirciler adeta bir Aleyhimize bir korner.. Şu 
rüya görüyorlarmış gibi .. lzmir netameli kornerler bitip tüken-
ne kadar da müthiş.. miyor. Fakat kurtuldu. Şimdi 

işte aslan Yahap, işte lzmirin de onlar tehlükeleri topu kor-
meşbur üç ortası .• Topu kaphk- nere atarak kurtarıyorlar. Her 
Jarı gibi bir ekspres süratiyle şey sırayla.. Kale önündeyiz. 
onların kalesine iniyorlar. Avus- Vahabm çektiği korneri Sait 
turyahlar profesyonel hilelerini kaptı ve F uada verdi. Şahane 
kullanamıyorlar bile .. lzmirliJer, bir paslaşma yaptık. Fakat gol 
A vusturyahlardan . daha pişkin olmadı. 
ve zevkli oymyorlar. OYUNCU D~IŞTIRDIK 

KAFA OYUNUMUZ Sağ açığa Bucalı Ismail 
Bir Avusturya tehlükesi.. Bizi geçti. Şimdi sağ tarafımız da· 

fena halde sıkıştırdılar. Fakat ha güzel... Fakat şu lzmirliler 
arkadan yetişen Adil topu ne kadar da aslan .• Sağ açık ta 
kaptı. Hem de kafayla aldı.. iyi oynuyor. Vahabın verdiii 
Hasmı yetişmeden havada iki bir pası iyi kullanarak saniye-
kafa darbesi indirdi. Bu ikinci ler içinde onlar1n kalesine ak-
kafa darbesi 30 metrelik bir b Saidin enfes bir şutu ahlar 
pas haline geldi. Top Vahapta.. içinde avuta gitti. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sinema icat edildikten sonra 
yapılan ilk Hametli filim di
yebilim. 

Dekor zenginliğinin ne demek 
olduğu bu filim görüldükten son
ra anlaşılıyor. Kadim Pompei 
şehrinin bugünkü harap eserle
rinden ilham alınarak kurulan 
dekorlar benim gördüğüm bazı 
asıllarına o kadar mutabıktır 

ki bunları bir dekordan ziyade 
restore edilmiş bir esere ben
zetiyorum. Hele şehrin deniz 
kapısı bugün hemen hemen 
sağlam denecek bir halde 
mevcut olan parçamn aynidir. 

Kostümlerde ve figüranlara 
varıncaya katlar temsile iştirak 
eden insan tiplerinde gösteri
len iıabetle insan kendisini 

kadim Roma devrinde yaşıyor 
zannetmektedir. 

Vezüvün ateş saçması, lav
larm ilerlemesi, binaların yan
ması ve yıkılması, meydanlann 
çökmesi, halkm birbirini ezerek 
ve bağıraşarak kaçması tari
hin müthiş felaketini kudretin
den hiçbir şey kaybetmeden 
bütün dehşetile yaşatmaktadır. 

On binlerce figüran arasında 
mevzuu yaşatan artistlerden: 
Preston F ester, Marküs rolUn
de; Basil Hatbbon, Burbix ro
lünde; Jobn Wood, Flavius 
rolünde, Dorothy Wilson, Klo
dia rolünde temsil ve temssül 
kabiliyetlerinin en yüksek nok
tasma varmışlardır. 

Mücteba Valay 

Onlar ağu basmak için sis• 
tem değiştiriyorlar. Galiba illı: 
sistemleri sökmedi. Haklıdsrlat 
akıyorlar, teblükedeyiz. Cabit 
bir gol daha kurtardı. Alkıf 1 

topluyor .. 
GOL ATTIK 

lzmir takımı bir karayel fır
hnast gibi akıyor. Nereye de"' 
meyin.. Avusturya kalesine,• 
Dikkat top Vahapta, Top Sa .. 
itte, Top Fuatta, hayu bunla: 
rm hiç birinde değil.. Şinıd• 
sağ açığımıza geçti. Ortalauı•"' 
sını Vahap az daha kafayla 
gole çeviriyordu. Avut oldu. 

Hücumlarımız sıklaşb. lzmirİll 
on biri sanki kurulmuş bir 111• .. 

kine.. Yorulmak ve durmalı 
yok.. Ateş gibi oynuyorlar• 
Jniyorlar ve Avusturya kalesini 
halaç pamuğuna çeviriyorlar. 

Saidin kaptığı top sağ açığ• 
gidiyor. Fakat kestiler. Onlat 
da çok yüksek oynuyorlat• 
Topu yine Vahap kaptı, Said• 
verdi .. Sait akıyor. Bir yılall 
gibi sıyrılıyor. Sağ açığa p•• 
verdi. Ortaladı ve kale önüd."' 
deyiz. Fuat aldı, Saide ver a. 
Top Vahaba geçti. Yine denıij 
gibi bir lzmir şutu ve go 
avazeleri .. 

Allo, allo .. Radyo lstanbul•; 
lzmir Vahabm ayağı ile ikinc• 
golü de attJ.. Bu işitilen alkıf' 
lar lzmir takımmad1r. oı 

ÜÇÜNCÜ GOLÜM 
Onlar topu ortaya getirdiler 

ve hiddetlenmiş gibi hücuıı>• 
geçtiler. Orta haf Hakkı toP~ 

"bı kapb Vahab topu bomba gı 
ağlara takti .. 

Bütün stad avaza kalkh. O•"' 



kikalardan beri alkışlar devam 
ediyor. Y: ar-. h
mir 1-3 a1ib vaziyette.. 

DAKiKALAR GEÇiYOR 
Ço beyeea dakikalar e-

çiyor. Onlar ·deta ılrudu u~ 
gibi • ddelle oynıyodar. Pro
f esiyone1 hileleri sökmiyor. 
Bizim aslanlar okadar güzel ki. 
Otuzuncu dakikada yaphğımız 
bir hücumu Avusturyalılar kes-

tiler. Said topu yine sağ açığa 
verdi. Yine aldı ve hepsini 

atlatarak bir şut çekti. Yerden 
avuta çıkh. Stadyum inliyordu: 

- Ah Said .. 
DÖRDONCO GOLÜMÜZ 

Onlar hücumdad>rlar.. Hiç 

olmazsa beraberlik istiyorlar. 
Fakat galip sayılmayız bunlar 

profesyonel.. Bir dakikada üç 
gol attıkları göriilmüş hadise-

lerdendir. Onlann soldan inki
şaf eden teblükeli bir hücum-

ları.. Topu kaptık.. Cehennem 
gibi kalelerine indik. Şaheser 
bir anlaşın •. S niyeier içinde 
top ayaktan ayağa dolaşıyor. 
Demir gibi bir şutumuz ve gol.. 

Stad uğultu içinde.. Yaşa 
lzmir ... 

Yine hücum ediyoruz ve on
lar son ~ayretlerini sarfediyor· 
lar. Hake son düdüğünü 
çalıyor. 

Netice: Izmir mubteliti 1. - 4 
galip •• 

Şimdi Vahap radyoda bir 
şeyler söyliyecek.. Fakat bnlk 
onu omuzlannda gezdiriyor •• 
Hepsi bu k dar ... 

Spiker 

·-· 
Amerikada 
vergi kaçakçılığı 

Nevyork,6 ( Ö.R) _ Vergi 
kaçakçılığı yapan gizli 23 si-
gara fabrikası meydana çıka
rılmı e bir çok kimseler 
tevkif edilmiştir. 

.--
ızmlr Slclll Tlcarat 

uriuğu n: 
,._ ....... -e Birinci Kordonda 

ü - de ihracat ticareti 
y üseccel lzmir ihracat 
şirketi 1imitec1~· 936 senesine 
id sirküleri ticaret kanunu 

hükümlerine göre icilin 1649 
numarasın • yd ve tescil edil-

1 ft 

diği ilaa olunur. * 
İzmir sicili ticaret memur} - J 

ğu resmi übrü ve F. Tenik 
imzası. 

lzmir llrinci Noterliğinden: 
Umumi No. 6135 
Hususi No. 1158 
işbu () haziran 936 tarihli 

sirküler altındaki imzaların şa
hıs ve hüviyetleri dairece ma· 
ruf ve " lzmir ihracat Şirk eti 
Limited " murahhas müdürü 
Kazım Musa!, idare meclisi 
azasından Küçük Talat Muş

kara, şirket müdürü Angüs 
Markoviç, ile Süleym n Beni
ce'nin olub i~indekileri tam -
men kabul ile ikrar eyledik
ten sonra bir nüshası dairede 
alıkonularak tasdik kılındı. Bin 
dokaz yüz atuz :altı yıh bazi
l'anın .albncı cam rtesi günü. 

T. C. b:mir ikinci Noteri 
Mehmed Emin resmi mührü 

ve E. Erener imzası 
Umumi No. 6336 
Hususi No. 1158 
işbu sirküler suretinin daire 

do~asınd mahfuz 6135 genel 
sayılı slına mutabakatı tasdik 
kılındı. Bin dokuz yüz ohızaltı 
yıb haziranın alhncı cumartesi 
günü. 

Izmir ikinci Neleri resmi 
mührü ve E, ETener imzası 

Si KÜLER 
Başlıca ( Miyan kökü ) ve 

alelumum ihracat işlerilc çalış
mak üzere 
"lzmir ihracat Şirketi Limited,, 

Unvanile kuruiub şimdiye 
kadar icrayi faaliyet etmekte 
olan şirketimizin son umumi 
heyet toplantısında verdiği ka· 

' :rar üzerine şi~ket murahhas 
,.IWf!i . ' müdürü Kazım Musal ile idare 

B O N O meclisi .azasından Küçük Talat 
Muşkara'ya münferiden ve bu 

Milbadil boQosu, banka 
hisse senetleri ve bilumum 
hazine ttıhvilah Ergani, Si
vas dahili istikrazı sabn alır. 

Adres: lzmir Kemeralh 

Hacı Hasan 

defa şirket müdürlüğüne tayin 
edilen Aogüs Markoviç ile 
muhasebeci Sfileyman Benice
nin de müçtemian şirket na
mına imza etmelerine salahi
yet verilmiş olduğundan aşa

ğıda suretleri gösterilen ve şir
ket mührile birlikte kullanıla-

T l!'lft ASIR 

1 - Vem Osmaa a 4IU 

ekesi için 2200 metre elli 
il dört yüz milimetre kutrun 

t bor uhtehl ebadda 29 
det m şen, 14 adet a u

v tmaniı T. ,29 adet dirse'k ve 
1 adet: buşen dekstremite alı
n t:aktır. Hepsinin bed li ıkeş-
lfi beı bin seki2. yüz otuz yedi 
lira <loksan beş 'kuruştur. 
26-6-936 cum günü saat on 
rubda kapalı zarfla ibale edi
aecektir. iştirak ~çin dört yüz 
otuz sekiz Jirshk muvakkat te
minat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile 2490 sa
yıh kanunun tarifi dairesinde 
hazırlanmış teklifler o gün sa-
at on beşe kadar encümen 
başkanlığına verilir. Keşif ve 
şattoamesi baş katiplild:edir. 

2 - itfaiye ve diğer oto
mobillerin bir senelik ihtiyacı 
olan bin sekiz yüz teneke dök
me benzin baş katiplikteki şart
name veç.hile kapalı -zarfla 
26-6-936 cuma günü saat on 
altıda ihale edilecektir. Beher 
teneke i dört liradan epslnio 
bedeli mubammeni yedi bin .iki 
y:üz lir dır. lştirak için beş yüz 
klrk liralık muvalikat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile 2490 sayılı kanu· 
nun tarifi dairesinde h zırlan-
mış teklifler o gün saat on !beşe 
kadar encümen lbaşk nlığına 
verilir. 

3 - Bayındırlık s b sında 
Doktor ustafa Enver cadde-
sinde 1200 metre kanalizasyon 
ile bu kanalizasyona b ğlnna-
cak Kazım Özalp bu~v nnda 
180, Şükrü Kaya bulvarında 
225, Celal Bayar bulvarında 
175 ve Kültürpark içinde 280 
metrelik fenni lağım yapılması 
14450 lira bedeli keşifle 26·6· 
936 cuma günü saat on altıda 
ikapnh zarfla ihale edilecektir. 
iştirak için bin seksen dört li
ralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminet mek
tubu ile 2490 sayılı kanunun 
:tarifi dairesinde hazırlanmış 
teklifler o gün saat on beşe 
kadar ıencümen başkan1 na 
verilir. Keşif, proje ve rtn -
meleri baş mühendislikten 72,25 
kuru mukabilinde temin edilir. 
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r 11care1 
memurlujundan: 

lzmirde Gui bulvarmda mua
mele yapan müseccel Türkiye 
Ziraat bankası lzmir şubesinin 
ödünç r verme işleriyle 
uğraşacağına mütedair beyan
namesi 2279 numaralı kanun 
bükmune göre sicilin 1648 nu• 

~ marasma kayıd ve tescil edil
diği ilan oJunur. 

lzmir Sicilli Ticaret memm 
luğu Mührü ve F. T enik 

imzası 

l : Beyanname 
Yüksek Vilayet makamına 

IZMIR 
2279 numaralı kanunun 2 nci 

mactdesi mucibince tan-zim eail
miş beyanoamedir : 

Al IB nkamıı bmir şubesi 
18-6-933 tarihinden itibaren 
ikraı.atmda yüzde 12 ye kadar 
faiz ve komisyon tahsil edile
cektir. 

B) Umumi bir müessese olub 
bankamızın aleni bir surette 
cerey n eden muameı·tı -cra 
eekilleri heyetince tasdik edil
miş ve sicilli ticarete tescil ve 
ilin edilmiş olan esas mukave
lesi ahkamiyJe bu mukavele 
dairesinde tanzim kılınmış ve 
şubelerce mabehüttntbik bulu
n n t limatnameler ve bu tali
matnamelere merbut matbu 
formüllerde münderiç ahkam 
dairesinde cereyan etmekte 
olduğundan bu ı larm alelmüfre
dat şeraitini tadad etmeğe lü
zum görülmemiştir. 

Ancak ötedenberi hariçte ve 
memleket dahilindeki lbilümum 
bankalarca tatbik edilmekte 
olan ve devamı tatbikinde ban
ka ve bankacılık noktasından 
hayati zaruret olduğu derkar 
ibulunan bazı banka teamülleri 
müşteriden onun lehine ikraznt 
muamelatiyle müterafik olarak 
yapılmakta olan bazı maddi 
bidemahn tazammun ettiği 
masarifi yine ruüşteriye öde
meği amir bulunmaktadır ki 
bankamıEın bu nevi ayn hizmet 
mu rabili ucretleri yukarıda 
yazılı hat: ıile mukayyed o1mak-
ızm ve fak at mü$teri nam ve 
hesabına yapılan hakiki masarif 

1 - Hava gazı fabrikasının 
satacağı kok kömürünün 937 miktarını hiç bir veçbile geç-

memek suretiyle tahsilde de· senesi mayıs ayı nihayetine 
kadar doldurma, nakletme 'Ye vam etmektedir .. 
boşaltma iİşinin açık eksiltme Mevzuubahs Banka teamülleri 

mucibince vaki olacak zaruri 
ile ihalesi 12•6-936 cuma gü- miıktesebabmız ile Bankacılık 

60 numarada 
müracaat. 

otelinde 
Cavide nüne temdid edilmiştir. muktezası yapılan hizmetler 

cak olan imzalarının tanınma- Bu işin bedeli mubammeni mukabili tahsilibmızın belli 
iki bin beş yüz liradır. iştirak başlıları şunlardır: 

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

a;a 
Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kenıal Çetindağ 
HastaJarım her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Numan Eade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 5921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

lkadnr memleket hastanesinde 

lnbisarlar Başmüdürlüğünden: 
Kemalpaşa Soşesilc Kokluca 

barut depoları arasındaki yol 
pazarlıkla tamir ettirilecektir. 

Keşif bedeli 114,67, Temi
nab 17 ,20 liradır. isteklilerin 
18 - 6 - 936 günü saat 15 de 
Başmüdürlüğümüzdeki Komis
yona gelmeleri. 
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smı rica eder ve şirketimiz 
hakkında ötedenberi gösteri
len teveccühün bundan böyle 
de esirgenmemesini dileriz. 

lzmir ihracat Şirketi Limited 
Münferiden imzaya saliihi
yetli Kazım Musa! şöyle imza 

edecektir: K. Musal 
Münferiden imzaya salahi
yetli Küçük Talat Muşkara 
şöyle imza edecektir: 

K. T. Muşkara 
Müçtemian imzaya sahihi
yetli Angüs Markoviç şöyle 

imza edecektir: A.Marcovitz 
Müçtemian imzaya halahi
yetli Süleyman Benice şöyle 
imza edeeektir: S. Benice 

[1065] 

Zayi 
927 senesinde Denizli ilk 

okulundan aldığım şahadetna
memi :zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü ol
madığını ilan ederim. 

Riza oğlu F ebmi Kamil 
1543 [1058] 

için yüz seksen sekiz liralık ı _ Müşteri hesabına yapı-
muvakkat teminat makbuzu ve lan bütün hakiki ve ayrıca biz-
ya banka teminat mekhıbu ile met mukabili masraflar ezcümle 
söylenen gün ve saat on a1hda sigorta, ardiye, veya muhafaza 
encümene gelinir. ve bekçi 'Ücreti gibi masrafla-

2 - Senelik kirası iki yüz rın .müşteriden aynca tahsil 
elli beş lira bedeli muhammen- olunması. 
li E hamra sineması arkasında- 2 - Hesabıcarilerde 
ki 42 sayıla garajın bir senelik ticaret kanunu ahkamı 
kirasının açık arbrma ile iha- sinde her üç ayda bir 

faizin 
daire
resül-

lesi başkatiplikteki şartname male kalbedilmesi. 
veçhile 12-6-936 cuma gününe 3 - Banka muametatında 
temdid edilmiştir. iştirak için bu muameleler ne kadar az 
yirmi liralık muvakkat teminat imtidat ederse etsin bir liradan 
makbuzu ile söylenen gu··nde ve aşağı komisyon tahsil edilme-

mesi. saat on altıda encümene gelinir. 
3 - Senelik kirası yüz elli 4 - Borçluların şubemizin 

bir lira bedeli muhammenJi mütemekkin bulunduğu mahal-
lsmat paşa bulvarına açılan den başkR yerlerde sakin bu-

lunan senedah tüccariyenin yeni yolda 22 sayıh deponun 
bir senelik kirasının açık arhr- iştira muamelihnda ihtiyar olu· 
ma ile ihalesi Başkatiplikteki nacak muhabere masraflarının 
şartname vcçhile 12-6-;936 alınması. 
aıma gününe temdid edilmiştir. S - Faiz ve komisyonun 
lştirik için on iki tiralık mu· onbeş günden aşağı hesab 
nkkat teminat makbuzu ile ~dilmemesi. 
söylenen günde ve ısaat oa al- C) Kanunun 11eşrindcn evvel 
bda encümene gelinir. aktedilmiı o1up müddetleri iti-

1541 (1060) bariyle kanunun mer'iyetinden 

Saldfe 7 

Alaşehir üzüm müstahsilleri ko
operatifliğinden: 
Alaşehir üzüm müstahsilleri kooperatifi idare bey' etinden: 
~-7-936 Patartesi günü saat IS te Alaşelıir H:ılkevinde Koo

peratifimizin senelik aJelade içtimai vardır. Ruznamei müzakerat 
aşağıya dercedilmiştir, 

Ortaklann mezkur saatta Halkevinde hazır bulonmalan tlan 
olunur. 
1 - Idare meclisi ve murakıp raporlarının okunması. 
2 - Biliinçonun tetkik ve tasdikiyle hey'eti idarenin ibrası 
3 - Farkı fiatıo sureti tevziine dair karar itası. 
4 - Müddetlerini ikmal eden ild meclisi idare azasının yeni

den intihabı 
5 - Murakıplar intihabı. 1532 

BALÇOVADA 
Ağamemnun Ilıcaları açıldı 

Sağlık ve sağlamlığını gençlik ve dinçliğini korumak isti
yenler her halde tabiatın bu güzel kaynağına koşmalıdırlar. 

Romatizma, siyatik, kum ve !böbrek sancılarından kıvranan 
ve mide ve bağırsak ve kadın bastahklanna tutu1antar vakıt 
geçirmeden banyo almalıdır. iki büktüm ve kiltük gibi değ
neklerle gelenlerin banyolarını aldıktan sonra koşa koşa ve 
sevine sevine avdetler:ini görenler pek çoktur .. Bu yd hususi 
hesaplar direktörlüğü kaynaklan temiz1etlirdi. Su gö2teri 
açıldı. Sularımız boldur. Kışı çelik gibi çalışarak geçirmek 
ve yorgun!uk1arım dinlendirmek isteyenlere tnvsiye o!unur .. 
Her \i.irlü kolaylık -gösterilecektir. Oto'büsler i lemeye Şla-
mışhr. Şimdiden odalarmıu L--ir l yımz. SAIT 

ŞiF 
• ez Si 

enni gözük 
Sıhhi !korse 

Barometre, dereceler, Lastik 

eşya, Tuvalet çeşitleri 

Ender bulunan ilaç çeşitleri 

Her yerden daima taze ve 
ucuzdur 

s. erit 
ECZ C A 
ŞiFA 

ECZANE 1 
Hükumet sırası 

Milli Emlak Müdüriyetinden: 
Dosya 

1-10 (1051) 

42 Burnavada Atatürk C. 8 eski 10 yeni 36 taj 
No. fo ev. 

Lira K. 
180 

44 Kağıthane C. Çatalçeşme Halkapınar su fabrikası 00 
karşısında 250-2 eski ve taj No.lu C"f. 

43 GaüJer Kemer C. 208 No.lu arsadan müfrez 222 10 
tajlı iken baJen işçi sokağından 15 laj a1an arsa 

45 Göztcpe vapur iskelesi 70 
46 Karataş ., " 90 
47 Salhane ,, " 42 
Yıukarıda yar.ıh emvalin bir senelik icarı on beş gün müdclef c 

arttırmaya konulmuştur. Taliplerin 22 6-936 pazartesi güni.! saat 
17 de Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 

'.7 - 18 1530 (1057) 

sonraya d1ı şamil olan ikrazat 
ve tevdiat mukavelelerinde ta· 
yin olunan f iilerin bu muka· 
vele müddetlerinin hitamına 
kadar birincisi üzerinden tnh
sil etmek hakkımız m~bfuzdur. 
Mahaza Bankamız bu f aizJerden 
ancak kabiliyeti tahsiliyesi olan
Jar üzerinde bu hakkı istimal 
edecektir. Bu suretle tahsil 
edilecek yüzde on ikiden fazla 
faiz ve komisyonlardan 18-6· 
933 tarihinden itibaren kanunla 
muayyen ldarei Hususiye payı 
tahsil edildikçe ayrılacaktır. 

Türkiye Ziraat Bankası 
T. A. Ş. lzmir şubesi 

(imza okunamamıştır) 
1525 (1064) 

Kemalpaşa icra Dairesinden: 
bm1rde Çilingir oğlu Osman 

Fehmiye borçlu ÇambeldE>n 
Kuru Mehmedin haczedilib sa
tılığa çıkanlan ve Akın gaze
tesinin 15-4-936 tarih ve 139 
.sayılı nushasının üçünoü sayfa
.sında ve altıncı sütununda mu
fassaJ neşredilen ilanda evsaf 
ve hududu ve miktarı yazılı 
bulunan köy arazisi iç.inde ikisi 
bağ birisi zeytinlik ve bu borç 
için esasen ipotekli üç parça 
gayri menkullerin ikinci artır
ması 23-6-936 sah günü saat 
11 ve 12 arasında yapılmak 
üzere talik edilmiş olduğundan 
almak istiyenlerin o vakıtta 
icra Dairesinde bulunmaları 
ilan olunur. 1524 (1055] 
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di miştir. En sıhhi ve en temiz bir!cik Ulusal biradır 
acentesi : Emirler çarşısı karşısında Mıhcılarda HÜSEYiN BAHRİ VE ŞEKİP TELEFON 3256 
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c 
ganlte a 

Tamam en tecdid edilmiş Is
tanbulda Büyükadanın en 

güzel ve en büyük oteli 

Splandid Palas 
Bay A. LALA idaresinde 
Yaz mevsimi için açılmıştır. 
Mümtaz bir şef idaresinde 
birinci sınıf mutbah, fiyatlar 
mutedildir. Telefon: 56.22 

Cu. Pa. Sa. 2-3 (1045) 

Zayi 
lzmir Esnaf ve Ahali Bankası 

ntn 536 defter sıra numarasında 
kayıth 1 O 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 alacağımızdan eskisinin 
hükmü oJmadığı ilan olunur. 

Hacı Halil zade Mehmet 
Faile ve şürekası 

5-6-7 1492 (1040) 

, ....................... 11111!1 ................................ ... 

KULA 
Mensucat Fabrikasının 
w+ en.+ "*195 

Yeni çıkardığı mevsimlik kumaşları görmeden 

Elbise yaptırmamanız menfaatınızdır. 

Birinci Kordon Çolakzade Halı Ltd. Şirketi 

vitrinlerini ziyaret ediniz 

PERAKENDE SATILIR 
Telefon - 2360 , .. ._. ................................... ._ .............. . 

7 Haziran 193 

• •• 
Doktor operatör , 

.,------------------------·----------------·· Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis-

Ceva~ Alpsoy HARAççı KflARDAŞLAR 
·,ı 

markasını arijyın ı z 

Merkez hastanesi 
Operatörü 

Pazardan maada hergün öğ
leden sonra saat 3 den al
tıya kadar hastalannı ikinci 
Beyler sokak 81 numarada 
kabul eder. 
Telefon muayenehane 3315 

Telefon evi 3203 

lzmir ikinci Hukuk Mahke
mesinden: 

lzmirde oturan Şakir kızı 
Sabiha tarafından Bornovada 
Çay mahallesinde 30 sayılı ev
de oturan Kırçovalı Abdurrah
man oğlu Mehmet aleyhine 
açılan dava üzerine icra kılınan 
muhakeme sonunda Sabiha ile 
Mehmedin yekdiğerinden bo
şanmalarına ve kabahat Meh
melte olduğundan hüküm tari
hinden itibaren bir sene müd· 
detle evlenememesine ve kü
çük Saadetin velayet hakkının 
analan Sabihaya verilmesine 
ve haftada bir gün babalara 
Mehmede gösterilmesine ve 
çocuk için hüküm tarihinden 
itibaren ayda yedi buçuk lira 
nafaka bedeli takdirile Meh-
medden her ay alınarak anası 
davacı Sabihaya verilmesine 
ve muhakeme masrafı olan 
1104 kuruşun müddeialeyh 
Mehmede yükletilmesine tem
yiz yolu açık olmak üzere 
Mehmedin gıyabında 22-5-936 
tarihinde karar verilmekle H. 
U. M. K. nun maddei mahsu
sasına tevfikan tanzim kılınan 
ihbarnamenin müddeialeyh 
Mehmedin elyevm bulunduğu 
mahallin meçhuliyetioe binaen 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere mahkeme divanhanesine 
talik kılındığı ilan olunur. 

1515 (1052) 
p=/Z//LZZ//.ZZf//Y'EDZZZ 2 n' 

Doktor ~ • 

Sabiha ~ 
Süleyman~ 

Çocuk hastalıkları~ 
mütehassısı ~ 

Pazardan maada her gün ~ 
öğleden sonra 3 - 6 ya ka- ~ 
dar ikinci Beyler sokak 81 ~ 
numaralı muayenehanede ka- ~ 
bul eder. c 
':.A~Z7.7..Z7.X7T/.7..Z//Z/7.XLY././.Z. 

Kat'ı alaka 
Mağazamız müstahdemlerin

den Bay Yusuf Avimele kendi 
arzusu ile çekildiğinde<ı tica
rethanemizle alakasını katetmiş 
olduğunu ilan ederiz: 

Şık ipek maS?azası 
7 o 1n 1.-.::17 11nı:::·n 

ve 
güzellik 
Sağlam ve 

güzel 
Dişlerle 

Sağlam ve gü
zel dişler de 

Ha~yolin 
ile temin edilir 

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

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

... __ L_ü_ks_v_e ______ m_ob-il-ya.._ev .. id-ir __ • B A D Y OL i N 
,, kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 

................... -...................... _ ..... ______ , 
IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 
• uma~ a rı a~ı ,.. 

1'arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAll · -------- 1 :zABIF --------V-E -cJC-UZ ı >-cJR. 
~./.t;'/~riZZZZ77:/:/././~LAWALL~ALX:T/LLLZ7Z~ 

Yeni yapbracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
!///,//////Z/J e V //////////:. ================== SATIŞ YERLERi ===============:== 
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e;g~cifu::r~d:a ŞARK HALI T. ft ... ş 
~l:1:'afıt:~i~1d~- F AHRi Kandemir oğlu 
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Ayni kumaşlar lzmirde Sağırzade ve Asım Riza 

,~ 

Daimon cep vantilatörleri 
En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille işler 

bir saatta bir kuruşluk sarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram 
olup zarif bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında baylar 

cebinde taşır. Herkesin yanında bulunması 
lazım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

Kadastro müdürlüğünden 
Şimali Karakapı caddesi ve ikinci ve birinci Tashçeşmeler 

sokakları, garbı Ali reis ve Kireçlikaya sokakları, cenubu bacı 
Ali caddesi, şarkı Servili sokakla çevrelenmiş temaşalık mahal
lesinin kadastrosuna ilan tarihinden itibaren on beş gün sonra 
başlanacaktır. 

Yukarıda hudutları gösterilen saha içinde gayri menkul malları 
veya bu maHar üzerinde ayni hakları bulunanlar o mahallede 
bulunan kadastro postasına beş gün sonra müracaatla beyanııa-
me almaları veya kendilerine verilen beyannameleri ya bizıat 
yazarak veya posta memuruna yazdırarak bu ilan tarihinden beŞ 
gün geçtikten sonra bir ay içinde geri vermeleri ve nüfus 
kağıtlar1, tapu senetleri ve ikişer lane fotoğraflarile sair belge" 
lerini postalara vermeleri veya göstermeleri ve bunları yapmıyall 
hak sahiplerinin malları hakkında 2613 sayılı yasanın hilkümleri 
tatbik olunacağı ve 23 haziran 936 gününden itibaren yukarıda 
yazılan yerlerdeki gayri menkullerin tadiline başlanacağı ve sını~" 
ları duvar, çit, tahta perde gibi görünen vasıtalarla çevrilmeoııŞ 
yerlerin köşelerine ağaç veya demir kazıklar dikilmesi ve b~ 
yolda gayrimenkullerin sımrları gösterilmiyen ve ilgililerin tabdıt 
günü gayrimenkullerinde bulunmıyanlarm tahdidi mevcut belge" 
lere ve vukuf ehlinin sözlerine göre yapılacagı ilan olunur. 



YENi ASIR 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

N. V. Oliver Ve Şii. ••• 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 30 mayısta 

beklenmekte olup yükünü tah-
liyeden sonra Burgas - Varna 
ve Köstence limanlarma 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 -
Rotterdam-Amsterdam ve Ham 
burg limanları için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORIENT Linien 
VIKINGLAND motörü 29 

mayıs 36 da gelip Rotter-
dam - Hamburg - Breme~ -
(doğru) Copenbang - Dant:ııg • 
Gdynia - Oslo ve Iskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

NORDLAND mötörü 15 
haziran 36 da gelip Rotter-
dam - Hamburg - Bremen • Co
penhagc - Dantziğ - Gdynia. -
Goteburg - Oslo ve lskandı-
navya limanlara için yük ala
caktır. 

BIRKALAND motörü 29 
haziran 36 da gelip Rotter-
dam - Hamburg - Bremen - Co· 
panhage - Dantzig - Gdynia -
Goteburg - Osfo ve lıkandi
navya limanları için yük ala
caktır. 

SERVICE!MARiTiME ROUMAIN 
ALBA JULIA vapuru 7-6-36 

da gelip 8-6-36 tarihinde Pirc
Malta - Marsilya ve Barselone 
hareket edecektir. 

yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlun'ardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 

D. operatör 

M. Nuri Artan 
W. ..,. H. Van l)er LIMİTET 

Zee & <~o. Vapur Acentası 
DEUTCHE LEVANTE LINIE CENDELl HAN BıRiNCİ 

G. m. b. H. KORDON TEL. 2443 
SAMOS vapuru 8 haziranda THE ELLERMAN LINES L TD. 

bekleniyor. 13 hazirana kadar 1 OPORTO Vapuru 20 mayı~ İzmir memleket hastanesi 
hariciye şefi Anvers, Rotterdam,hamburg ve Londra, Hull ve Anversten 

Bremen limanları için yük gelip yük çıkaracaktır. Hastalarım her gün öğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
ıkinci Beyler sokağında ve 
Beyler hamamı karşısındaki 
43 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

Jiyecektir. FLAMINIAN vapuru 22 ma-
GALILEA vapuru 22 hazi- yıs Liverpool ve Svanseadan 

randa bekleniyor. 27 hazirana gelip yük çıkaracaktır. 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham- DEUTCH LEV ANTE LINIEN 
burg ve Bremen limanları için HERAKLEA vapuru 8 ma-

k yıs Hamburg ve Bremendt.n Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

yük a'aca tır. gelip yük çıkaracaktır. 
TINOS vapuru 1 haziranda NOT : Vürut tarihleri, va-

bekleniyor. Hamburg ve An- purların isimleri ve navlun üc-
versten yük alacaktır. retlerinin değişikliklerinden me 10-26 (591) 

Amerikan Export Steamship suliyet kabul edilmez. 
Co:-poration Nevyork 

EXCHANGE vapuru 16 ha-
ziranda beklen=yor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

Service Maritim Roumain 
Bugarest 

DUROSTOR vapuru 10 ha
ziranda bekleniyor. Köstcnce. 
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 bekleniyor. lskenderiye, 
Hayfa. Dieppe ve Norveç li
manları için yük kabul ede
cektir. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taabbOde gi
riıilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
ed •rrı>": rica olunur. 

, - ')005-2663 

·····································································: 
TAZE 1'EMiZ lJCUZ 

JIAC 

HAMDİ NiJZllET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

-. . . --• . . -. 

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

5 dakika. f vve/ .. 

B" () ıı madan v ı 

Istırabın ve ağnnm en şid
detlisini en kolay, en ça
buk ve en ucuz geçirme
nin çaresi bir kaşe GRiPiN 
almaktır. Mideyi bozt1ı11z, 

, 

5 dokll<o 5 onra· .. . . · 

böbrekleri ve kalbi yor81az Aldık/a.1ı beş dakika SOJ.!!a 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRiPl:N 
Lö F eniks Espanyol 

Hayat Sigorta Şirketi 

MERKEZ iDARESi: PARIS 
31 kanunuevw~f934A taiihhlde se~ ve ihtiyat akçeleri 

271.107.872 .34 ~-=-ransız frangı. Türkiyede 1895 senesinden 
beri hafi faaliyette. 

ZARARLAR ÇAIJUK ÖDENiR 
Yeni sistem hayat sigortaları akdi için lzmir ve havalisi 

umum acenteleri. Kardiçah hamnda 24 numarada 

AHMED BESiM VE ASIM ISMAILE 
müracaat edilmesi tavsiye olunur 

Telefon : 2371 Telgraf adresi : Beassim 

Her tip ve sistemde biçer ve biçerbağlar 

lzmir fuvarı başkanlığından: 
ORAK MAKiNELERi 

VE 

Kültür park içindeki fuar gazino~unun 1 Eylül 936 tarihinden 
30 Ağostos 937 tarihine kadar ıcarı açık .. a~tırmaya konul
muştur. Artırma 24 Haziran 936 Çarşa!°b~ gunü saat 16 da be
lediye dairesinde toplanacak fuar komıteınnce yapılacaktır. icar 
bedeli mubammeni 1000 liradır. 

Şartnameyi ve hususi mukavele şar!larını gö~ek isteyenlerin 
belediye diresindeki fuar bürosuna muracaatları alin olunur. 

1537 (105') 

Balıkesir şarbaylığındon: 
1 - Atatnrk parkında yapılacak . 9220. 1.ira . bedeli keıifli 

gazinonun fenni ve umumi ıartnar;ııesı mu~ıbmce ınşaatı a_rtbrma 
ve eksiltme kanununun hükilmlerıne tevfıkan açık eksıltmeye 
konmuştur. .. . 

2 - Eksiltme müddeti 5-6-936 - 20-6-936 gunlemecıne kadar 

eı n ur. ti - -on b ~ d" 
3 - halesi 20-6-936 günlemecıne ras ayan cuma gunu saat 

16 da belediyede yapılacaktır. 
4 - isteklilerin ve daha fazla malumat almak isteyenlerin 1 

oeJ•diyeye mDracaatları ilin olunur. 
7-10-13-16 

YEDEK PARÇALARI 
Garbi Anadolu umumi acenteliği 

HACIDAVUTZADERAHMIKARADAVU 
Cezair Han - Yemiş çarıısı - lzmir 

(890) Salı - cuma - Pazar 

Milli Emlak Mlidürlüğtindeo: 
Lira K. 

269 Darağaç Azim sokak 22 taj No. lu 106 Metre 45 00 
murabbaı arsa 

270 Darağaç Azim sokak 14 eski ~O taj No. lu 131,30 
Metre murabbaı Arsa 

271 Darağaç Azim sokak 12 Eski 12 taj No. lu 112,30 56 15 
Metre murabbaı Arsa 

Yukarda yazılı arsalarm Mülkiyeti peıio para ile &denmek 
üzere artırmaya konulmuş isede haddi liyikile ahcı zuhur etme· 
diğinden 4 • 6 - 936 tarihinden itibaren 1 O giln mOddetl~ ~za• 
blmasına karar verilmiştir. Alıcıların 15 - 6 - 936 tarıbmde 
Pazartesi ginll aaat 17 de Milli Emlak MldOriyetine milracaatları. 

Bu sizin kendi kabahatınızdır, zıra dişlerlnızı 
ihmal etdinlz. bunlara iyi bakmadını~, halbuki 
bundan daha kolay bir şe~ yoktur, zıra bu 
lhtiyaet temin edecek bir PERLOOENT en 
iyi diş macunu vardır. 

-·-~-.. ~ ~~-~. ~ ""'a.--. 11t~ ,,((L. 

'llUC ~~-..4.w ol.44 ;AL~~ -;ı~.~ 

PEALODENT·:~ 
-- ~ - - --- --- -

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlanm, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem-

l 
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Y a\nız toptan sa
tıslar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

I _ Posta Kut. 224 Telefon 34811 

1 Zümrüt damlası kolonyası 
[ Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bm,kmıştır 
F emin en Dişi Maskülen Erkek 

iki cins koku 

Hilil Eczanesi 

( Babarçiçeği ) ( Gönül ) ( Fulya ) ( Sonhabra ) ( Menek'9) 
( Akıam gilneşi ) ( Leylak ) ( Limoa çiçeği ) (Y aıemin) 

Kemal Aktaı kokulan yerine başka şeyler verilirse kabul et
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokuları 
verine verılecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha is
pat edecek, Kemal Aktaıı size bir daha alkışlatacakbr. Zevk, 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandaş ! 

~ .. lllfü!iA.JQ:lılll 

Pastil Antiseptik 
KA.NZUK 

T eneffiis yoJlariyle geçen hastalıklara kartı koruyucu. 
tesiri kat'ı paıtillerdir. Nezle, Broafit, Grip ve Boiu 
rabatsızbklannda, ses kısıklığında pek faydalıdır. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyo v lu - lıtanbul 

lzmir Tramvay ve Elektrik Sos
yetesinden: 
Şebeke ameliyatı dolayisile cereyanın bu ayın 8 inde saat 

7 den 10 a kadar Taşçılar, Keresteciler, Osmaniye caddesi, 
Odun azan 
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1 
lzmir çocukları dünya futbol üstatlarını yendiler 

a m zların 
lzmir muhtelitini eş il eden (on bir) vusturya ka esi· 

ni demir bir çeıiber içine alarak dört gol sıraladı 
lstanbul, 6 ( Ô.R) - lstan

bul radyosu konuşuyor: 
-Allo, allo. Radyo lstanbul.. 

Şimdi lzmir - Fırst Viyenna 
maçının bütün safhalarını vere
ceğiz. 

Saat tam beşi yirmi dört 
geçiyor. işte Viyan"llı misafirler 
sabaya çıkıyorlar. Arkalarından 
lımir muhtelitini temsil eden 
oyuncular da görünüyorlar. Al
kışları işidiyorsunuz tabiiğ .. 
Halk iki takımı da alkışlıyor. 
Takımlar kale önlerinde tec
rübe vuruşları yapıyorlar. Tri· 
bünlerde uğultu başladı. Tak
ıim stadı alkış ve teşci sesleri 
ile inliyor. 

Jzmir muhteliti kar gibi be
yaz formalara bürünmüş.. Gö
ğüslerinde mor yıldızlar var. 
Beyaz pantalon ve mor çorap-

. 
Dünyanın ı·ıı mrşltur multadm/.crimku 
O~şvaydl, lzmir 11111'1teliti11İll kaışıs11ufD 

Jazla bir iş rapamanuştır 
Jariyle halkın sempatisini ka
zanıyorlar. Viyana takımı oyun-
cularının göğüslerinde maviye 
kaçan bir çizgi.. Hepsinin kol
ları sıvalı .. Ve hepsi de cüsseli 
çocuklar.. Fakat lzmir çocuk
ları da bunlardan geri kal
mıyor. 

Sabanın ortasında halkı se
lamlıyorlar, seremoni yapılıyor. 
Viyanalılar lzmirlilere büket 
veriyorlar. Nutuklar söyleniyor 
ve lzmirliler de bir bayrak 
hediye ediyorlar. 

:J 

(1111ıii11 kalira111a111 Vahap 
Hakem Şazi.. Para atılıyor. 

lzmir kaptanı Vahap talisiz .. 
Onlar parayı kazanıyorlar. Kale 
intihap hakkı onların .. Taksime 
doğru olan kaleyi tercih edi
yorlar. iki takım da dizildiler. 
Hakemin son işaret ini bekli
yorlar. Takımlar şöyledir: 

IZMIR 
Cahil, Cemil, Fethi, Nurullah, 

Hakkı, Adil, Basri, Fuat, Vahap, 
Sait ve lbrahim ... 

ViYANA 
Paliç, Şmavt, Vayner, Erdir, 

Hofmann, Dilbu, Hog, Felag, 
Manden, Geşvaydel ve Mozel.. 

Avusturya takımı çok müthiş. 
Bilhassa dünyanın en kuvvetli 
sağ iç oyuncusu Geşvaydel 
gözleri okşıyor. Herkes ondan 
korkuyor. Çocuklar ne yapacak 
acaba .. 

MAÇ BAŞLADI 
işte maç başladı. Hakemin 

düdük sesi ortalığı çınlatıyor. 
Vahab santer çizgisinden 1 topu 
uzun bir vuruşla sol açığa ver· 
di. lzmirliler taca attılar. Şimdi 
sol haf bekleri forlarııu bes
ledi. Akıyorlar. Avusturyalılar 

T eblükedeyiı. Bir yılan gibi 
lzmirlilerin koHarı arasmdan 
ııyrılan Viyana sol açığı sağ iç 
Geşvaydel'e verdi. Cehennem 
gibi bir şut çekti. Kaleci bunu 
kornerle kurtardı. Korneri iz
mir müdafileri kestiler. 

HÜCUMDAYIZ 
Top Vabapta .. Saide veriyor 

ve lzmirliler Viyana kalesine 
akıyorlar. Biz iyi oynıyoruz. 

Çocuklarımı7. dikkatli ve azimli .. 
Fakat ne fenaki topu kaptılar .. 
Hücuma g~çiyor!ar. Hayret.. 
lzmirliler azimli ve iyi oynuyor· 
lar. Kalelerinin önünde hafif 
bir şutumuzu tuttular. 

Topu kurtardılar.Şimdi yılan 
gibi akıyorlar. Ne müthiş iniş 
bu .. Ne müthiş oyuncular •. Ey
vah kalemizin önündeydiler. 
Saniyede bir şut çekiyorlar.Ta-

bii çekecekler. Bunlar dünya
nın futbol kralları .. Tribünlerde 
halk: 

- Allah verede bir kaç dü
zine gol atmasalar.. Üç, dört 
golle kurtulsak .. 

BRAVO SAIT 
Seyirciler böyle bağrıyorJar. 

Demek lzmir takımı birşeyler 
yapmak istiyor. Hakikaten Fua
dın bir pasını kapan Said, ince 
bir çalımla Viyana sol hafını 
atlattı ve topu sol açığa gön
derdi, · yetiştiler. 

Frikik oldu. Vahap çekecek. 
Tribünlerde uğultu .• Dördüncü 
dakikadayız. Vahap çelrmeğe 
hazırlandı. Vahap çekiyor ve 
çekti. Kalecileri tuttu. Viyana 
kalecisi degajman yaptı. Top 
onların sağ içlerinde.. Sol ha-
fımız Adli topu aldı. Vahaba 

Fuad aradan ııynldı, topu alan 
Vahap sağ açığa attı. Ortala
dık ve kurtardılar. 

HÜCUM DALAR 
Hücuma geçtiler. Fakat ha

kim değildirler. Onların hü
cumları daha sık ve daha az 
semereli.. Bizim hücumlarımız 

daha az, fakat daha tehlükeli .. 
Halk onlardan öyle yılıyor ki 
anlatılamaz, Yine hücuma geç
tiler. Yine kalemize aktılar. 

Her iki müdafi de aslan gibi .. 
iki cenah muavini çok muvaf
fak oluyorlar. Orta haf oyunu 
idare ediyor. lzmir takımı hü
cuma geçerken on bir oyuncu 
ayni anda hareket ediyorlar. 
Topu sol içleri ayağına gecirdi. 
Sert bir şutlan avuta gitti. 

Bakın yine sağdan iniyorlar. 
Sağ içleri ne kadar müthiş 

Oalip lzmir mulıteliti 
verdi. Yine top onlarda. Bakın oyuncu.. Top hep onun aya-
ilerliyorlar. Hem de fena iter- ğında.. En ufak bir hata bile 
liyorlar. Kalemiz önünde göz- yapmıyor. Top sanki ayağına 
lerin takip edemiyeceği kadar yapışmış gibi ayrılmıyor. 
acele, başları döndüren kafa Gol ATTIK 
pasları yapıyorlar. iki takım şimdi müsavi bir 

HAKiMiYET YOK oyun oynıyorlar ve top sani-
Yine hücum ediyorlar.. Yine yeler içinde bir kaleden öteki 

kalemiz sıkıştı. Yine tehlüke kaleye gidiyor. işte bu sırada 
geçiriyoruz. Fakat takım yıl- lzmirin beklenmedik, sert ve 
mıyor. Bazan fevkalade oyun- seri bir hücumu başlıvor.. Ne 

-ıar " gösteriyoraz. Bir şutlarını o .. İzmirliler niyeti bozdular .. 
kale•:imiz kurtardı. Cahid gü· Niyetleri kötüye benziyor. Top 
zel oynuyor. Şimdilik müdafa- Vahabın ayağında .. Saide pro-
adaılli hafımız çok iyi... Bir fesyonelce bir pas verdi. Said 
hül umuniuzu kolayca kurtar- sağ açığa, sağ açık sağ içe 
tardılar. gönderdi. Said müsait bir va· 

İzmir takımı çok nazik oynı- ziyete gelen Vababa gönderdi. 
yor. Oyunları takib eden sekiz Fuat, aldığı pası bir bomba 
kişilik bir teknik heyet böyle gibi Avusturya ağlarına taktı .. 
düşünüyorlar. Onlar diyorlar ki: Stad · inliyor, konuşulanlar 

- lzmir takımı profesiyonel işidilmiyor. Tam on dakika 
bir takım karşısında daha sert alkışlar devam ediyor. lzmirli-
ve daha enerjik oynamalı.. ler adam akıllı cesur oynıyor1ar. 

Hayret.. Sanki çocuklar bunu Bu gol kuvvei maneviyelerini 
işitmiş gibi oyun değiştirdiler. arttırdı. Top yine Vahap ta .. 
Daha tabii bir sertlikte oynı- lzmirin bu eşsiz yıldızı Avus-
yorlar. işte Vahab topu kaptı. turyalılar gibi dikkatli oy-
Sol açığa verdi. Açık ortaladı nıyor. lzmir takımt tıpkı in-
ve top Saiddedir. Demir gibi giliz profesyonelleri gibi.. Yine 
şut .. Kalecileri tuttu. Seyirci- bücumdayız . Avusturyalılar 
ler bağırıyor: afallar gi~i oldular. Hücumlar 

- Ah Said.. hep bizde.. Tehlüke atlatan 
Fuat canlandı .. Dikkat edii- hep onlar .. Saitle Vahab ara-

sin.. On altıncı dakikadayız. ~ında yine güzel bir paslaşma .. 
lzmirin meşhur üç ortası uzun lzmirliler ne yaman olmuşlar. 
paslarla derin bir iniş yapıyor- Bu oyun ne.. lstanbul halkı 
hır. Top Vahapta, Saide verdi, hayre~te .• 

A wıst11n1a takımı11111 soif müdafii 
iSTiHFAF EDiYORLAR 

Onlar eyi oyunumuza rağ

men bizi istihfaf ediyorlar .. Bizi 
yorduktan sonra 10,15 gol ata
caklarmış gibi bir halleri var .. 
Fakat lzmirliler yorulmıyorlar. 
Yorulmazlar tabii .. iz mirin üzü
münü ve incirini yiyenler aslan 
gibi olurlar. Biz yine hücum
dayız. Onlar yine sıkışıyorlar. 
Fakat bakınız, bir lıücum ya
pıyorlar. Tutulmaz zannecilf!n 
bir şutları Cahidin ellerinde 
eriyor ve stad ayağa kalkarak: 

- Yaşa lzmir, diye bağırı

yor. Her kes buna kani oluyor 
ki lzmirde şayanı hayret dere
cede güzel oyuncular yetişmiş .. 
Yaşasın memleket çocukları .. 

Sait akıyor, bir yılan gibi 
akıyor. Şaştrtma bir pası Fu
ada gidiyor ve Vahap saniye
sinde onların kalesi önlerinde .. 
Meşhur müdafileri atlatılıyor. 
Kalecileri bu hücumumuzu da 
def ediyor. Onlar pasları lokma 
gibi birbirlerinin ağızlarına 

vermek istiyorlar. lzmirliler ze· 
hirden birer makine gibi Üzer
lerine ahlarak onlara fırsat 
vermiyorlar. Hak çahşanındır. 

Vahap oyunun şahı .. Sait bir 
cıva gibi.. Fuat kendisinden 
iki misli cesametteki müdafie 
ehemmiyet vermeden atlatıror. 
Adil, karşısındaki meşhur mu-
hacime göz açtırmıyor. Hep 
ayni şey.. Ve ilk haftaymi 
faikiyetimiz ve galibiyetimizle 
bitiriyoruz. 

Vahap konuşuyor: 

Allo, alo.. Şimdi galip takı
mın kaptanı Vahap radyoda 
konuşacak ... 
Vababın sesi: 
- ilk devrede takımımız 

çok iyi oyadı.. Muvaffak ol· 
duk.. lzmirlilere selam .. 

iKiNCi DEVRE 
Allo, Allo .. lzmir muhteliti ve 

Viyanahlar tekrar sahaya çık-
tılar .. Ve dizildiler. Maç henüz 
başlamadı. Hakem ~aatına ba-
kıyor. Vakıt tamam, düdük 
çaldı. ilk işaret.. Topa onlar 
vurdular. 

Bizim kaleye soldan aktılar. 
Bu lzmir kalesi değil, Türk 
kalesidir. Halk lzmiri değil, 

Türk çocuklarını alkışlıyor. 

Öyle müthiş indiler ki hayret .. 
Bizimkiler henüz neye uğra• 

dıklarını anlamadılar. El oğlu 
vakıt bırakmıyor ki.. Bunu an· 
cak kornere atarak kurtardık. 

Sol açıklara korneri çekti. Top 
havalandı, yukarıda bir kavis 
çizdi. Sonra tam kale direği· 
nin önüncie indi ve sanki elek
triklenmiş gibi Cahidin elle::in
den kurtularak ağlara takıldı. 
Bu ne müthiş goldü. lzmir 1 
Viyana 1 .. 

Halk, eyi bir spor terbiyesi 
ile , nları da alkışladı. Hak ve 
ha. .. "1 oynayanın yanındadır. 
Birinci dakikada bu golü yap· 
mışlardı. 

Çok giizrl oy111va11 Sait 
HÜCUMDA YIZ: 

Çecuklarımız yılmadılar. Yine 
dikkath ve metin oynıyorlar. 

Yine onların kalelerine iniyor· 
lar. Onlar hücuma geçti. Mü· 
dafaamızı kesti. Akıyor . . Sol 
açığımız topu sürüyor. Yetiş· 
tiler ve kurtardılar. Bu sırada 
top saniyeleri bile yanıltarak 
bir kaleden öteki kaleye gidi
yor ve herkes bu heyecanla ve 
güzel oyunu adeta katre katre 
ıçıyor. 

işte top sol açıklarında, or
taladı. Orta muhacimleri kaptı. 
Akıyor ve tehlüke geçiriyoruı: 

Aslan bir Türk çocuğu, yan• 
Cemil bir Viyanalı oyuncunuP 
ayağıyle birlikte lopu karşılı" 
yarak onların kaleleri öoiioe 
düşürdü. 

Biz hücumda ve onların ka" 
lesi önünde onlar bizim kalede 
m~kik dokuyorlar. Ve biz oP .. 

Sonu altuw saırJlld~ 
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