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Mısıra karşı 
Bir Italyan 
manevrası 

Mareşal Badoglio Habeşler
den bir müstemleke ordusu 
yapmak için hazırlığa başlamış. 
Bu ordu Tarablusa gönderile
cekmiş. Böylece Mısır. Libya 
ve Habeşistan cihetinden ik~ 
ate~ arasına alınacakmış ... 

ltalya bu askeri mahiyette 
tehdide ıiyasi bir tehdid daha 
ilave ederek mavi Nilin kay
naklarına taalluk eden mesele-
Jeri yalnız Mısır hükumetiyle 
görüşmeğe karar vermiş ... 

Bu manevrada Mısır milliyet
perverlerinin sempatilerini ka
zanmak isteyen ve lngiltereye 
kat'i surette meydan okuyan 
bir mana vardır. Roma demek 
istiyor ki : 

"Habeşistanın ltalya~ a aidi· 
yetini tanımazsanız biz de sizin 
Mısırdaki mevkiinizi tanımayız. 
M•sırla, istiklaline sahih bir 
devlet gibi, başbaşa görüşür, 
anlaşmalar yaparız.,, 

Bugün Mısırın mukadderatına 
Vefdcılar hakim bulunuyor. 
Onların milliyetçilik duygularına 
hitab etmek cazib bir ma
nevradır. Fakat Mmrın kayıtsız 
bir istiklale kavuşması için 
mücadele eden V efdcılar İtal· 
yanın kendilerine gülen maske
li yüzü altında saklanan hakiki 
çehresini bilmezler mi? Roma 
İmparatorluğunun ihyası proje
sinde başka hayaller gizli de
ğil midir? Mussolininin yarın 
Mısıra da sahip olmayı kurma
dığım kim iddia edebilir? 

ltalya, lngiliz güneşinin ka
rarmağa yüz tuttuğunu zanne
diyor ve onun ye•ini almağa 
hazırlanıyor. Burada tarihi bir 
sözü hatırlamak lazımdır. " Mı
sıra hakim olan Hindistana da 
hakim olur. ,, 

Roma imparatorJugu fikrini 
hayal smırlarmı aşan ihtiras
lardan doğmuştur. Artık bun
dan şüphe ediJemez. Asıl ga
rip olan cihet bu fikrin bir 
medeniyet ideali şekline so· 
kulmak istenmesidir. 

ltalya Habeşistanı nasıl yut
ınüşsa, günün birinde Mısırı da 
yutmağa, Akdenizi bir ltalyan 
gölü yapmağa kalkışacaktır. 
Şu halde lagilterenin impara
torluk yolları için mevcud olan 
teblilke, Mısırın bizzat kendi 
hayatı için de mevcuddur. Vefd 

- Sonu 2 mrı salıijede -
Sevk.e1. :e:tıgtD 

azl o 1 2 1 

Boğaz a.1 nu a ar 
Yugoslav nazırı yakı 

· ç · devletlerle mutabık kaldık. Bir 
da memleketimizi ziyaret edecek 

Toprak ürünleri vergisi 

Seçilen komisyon, dün 
bir tebliğ neşretti 

Vali Fazlı Oüll'ç 

Kazalardan gelen murahhas
larında iştirakile Parti evinde 
vapılan bir . toplantıda Türk 

ha va kurumuna, müstahsilin Bertin olim-
kendi isteğiyle verdiği vergi pyadma iştirak 
.oisbetleri tesbit edilmiştir. edecek Türki-
Kongrece teşkil edilen bir ko- yenin en kuv-
misyon şu tebiiği neşretmiştir: vetli 

00 
birini f 

TEBLIG seçmek üzere 
"Türk müstahsilinin sonsuz haziran ayı için-

vatanseverlik ve fedakarlık de lstanbulda 
duygularına istinaden muhtelif 
yerlerde yüzde yarımdan baş- çok şayanı dik-

kat müsabaka-lıyarak yüzde üç buçuk dörde lar yapılacak-
kadar yer ürünlerinden Türk tır. Bu müsa- . 
hava kurumu için alınmakta b i 

o an yardım hisselerinin her hk olmak üzere , 1 akalara hazır- ' 
tarafta müsavi bir mıktarda 

lzmir muhteliti . ~ 
alınması tahsil ve cibayetin derhal hazırlık-
mazbut ve salim esaslara raptı lara başlıyacak
hususlarını müzakere etmek 

tır. ilk hazırlık maçı pazar 
üzere bütün istihsal mmtaka- günü saat 16,30 da Alsancak 
ları murahhaslarından ve ibra-

stadında yapılacaktır. 
cat tacirlerinden mürekkep 
olarak lzmirde toplanan fev- • Öğrendiğimize göre lstan-
kalade kongre müzakereferini hulda yapılacak maçlar, Hazi-
bitirmiştir. ranın ilk haftasında olacaktır. 

Esasen geçen lzmird~ yapı· Federasyonca hazırlanmış maç 

ı lan ve ege ikbsach mıntakası- programı şudur: · 
· - Sonu J ''' sahi/tCU - \ 6 Haziran Cuuıarteıi ,Unl\ 

Sovyetlere karşı iı'i derece ahırı 

Istanbul muhteliti-Ankara muh
teliti, aynı gün saat 17 de iz
mir muhteliti - Bir ecnebi ta
kımla. 

7 haziran pazar günü: Saat 

15 de lzmir - Ankara muhte· 
litleri, saat 17 ele ı;tanbul muh
teliti ecnebi takımla .• 

9 haziran ıalı günii: lzmir, 

Bazı yerlerde 
Mahsule zarar verdi. 

Sllrd'de mUnakalit 
lnkltaa ugradı 

lstanbul, 16 ( Yeni Asır ) -
Son günlerde ıtıemleketin muh
telif yerlerine yağan şiddetli 
yağmurlar bazı mıntakalarda 
zararlı olmuştur, Karsın Hacı 
Ali dağına kar düşmeğe baş
lamıştır. Siird'de şiddetli yağ-
murlardan hemen bütün yollar 
bozulmuş; civarla münakalat 
kesilmiştir. Yağmurun mahsul
lere zarar verdiği ban mınta
kaJarda olmuştur. 

Yeni Fransız 
kabinesi 

yapıyor 

İzmit muhleliti 
lstanbu1 muhtelitleri karşılaşa
cak ve son maç olarak Ankara 
mmuhteliti ecnebi takımla oy
nıyacaktır. 

Ecnebi takımın hangisi ola· 

cağı belli değildir. Görülüyor 
ki, fudbol federasyonu bu def'a 
çok kuvvetli bir angajmana 
girmiıtir. 
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Mısıra karşıJ 
-

Bir ltalyan 
manevrası 

ŞEllİR BABÇRLER-
[ KÖŞEMDEN l 

Deli ve sarhoş -- Deliye: 

- Baş tarafı 1 İJU:l sahifede -

cılar iki terden birini tercih 
mevkiinde kalırlana logiliz ali
fuzunu ltaJyan nüfuzuna tercih 
'edecekleri muhakkaktır. ltaJya 
tarafından yapılan avanslar, ol· 
sa olsa İngilterenin Mısırla gö· 
rüşmelerinde Mısınn haklı müd
deiyatım kabul etmesine saik 
olabilir. 

Vali 
Yarın Ankaraya 
gidiyor 

Vali Fazli Güleç, beraberinde 
sıhhat müdürll doktor Cevdet 
Saracoğlu olduğu halde yarınki 
Afyon trenile Ankaraya gide· 
cektir. 

Büyük jimnastik şenlikleri 
Şenlikler esnasında atletizm ve fut-1 
bol maçları da yapılması kararlaştı 

- Sarhoş geliyor 1 
Demişler, deli tabanları yağ-

ladığı gibi kaçmış ! 
insanların akıl zıvanaeından 

çıktıkları, üzümün suyu; toprak, 
dem:r, bakır, iptidai ve mede
ni inbiklerden çekilip kafalara, 
kim bilir kaç derece ataıoıfer 
yarattığı zamandan beri bu söz, 
hemen bir darbı mesel olmuş, 

kalmış .. Geçen gün, nasıl oldu 
bilmiyorum, başkalarının g6ril
nüşünden mi, yoksa benim ha
limden mi bilmen 1 Bizim köroğ
lu : Deliye; sarhoş geliyor de
mişler tabanlarını yağlamış 
kaçmış ! Dedi 1 Bir hayli gül
düm. 

Bu kadar açık meydan oku
yuflara rağmen lngiltere so· 
ğuk kanlılıktan ayrılmıyor. 

ltalyadan korktuğundan mı? 
Buna asla ihtimal verilemez. 
lngiltereyle ltalya arasında 

bir kuvvet ı mukayesesi daima 
İngilterenin lehinedir. Fakat 
lngilterenin kaygılan bir tane 
değildir. Akdenizdeki mevkii 
kadar ehemmiyetli daha bir 
çok daTalar vardır ki lngilte
reyi münferid teşebbüslerden 
çekinmeğe sevkediyor. lngil
tere Cenevreden henüz bütün 
ümidlerini kesmemiştir. Onun 
yapacak bir tecrübesi daha 
vardır. Önümüzdeki 15 haziran 
toplantısında Fransayı Sosya· 
listler temsil edecek.. Fransa 
kollektif emniyete doğru kat'i 
adımlarla yürürse, Italyayı kay
betmekten korkmazsa daha 
başka şeyler düıünebiür. 

Şevk.el. :Silgin 

Torak 
• • ürünleri vergısı 

-Baş tarafı ı nd say/ada-

nı teşkil eden yedi vilayetin 
mümessillerinden mürekkep 
olan toplantıda yardım hissesi 
nisbetinin yüzde llç olarak tes
biti teklif edilmit Te şimdi de 
muhtelif nisbetler tatbik edil· 
diğini nazara alan kongre, yar
dım hissesi nisbetini yüzde iki 
olarak tesbit etmeyi ittifakla 
uygun bulmuştur. 

Kongre vardım hisselerinin 
tahsil ve cibayet esasları üze
l'inde uzun tedkikatta bulun
muş ve en emniyetli, mazbut 
ve verimli şekilleri tesbit eden 
isabetli kararlar almıştır. Bu 
mukarreratın tatbik tarihini 
Türk hava kurumu genel mer
kezinin tasvibine bırakılmıştır. 
Tasvib edilecek tarihte tatbi· 
kine başlanmak üzere bu mu
karrerat alakadar makamata 
arzedilmiştir. ----Oda heyeti toplandı 

Ticaret ve Sanayi odası idare 
heyeti dün öğleden evvel Ce· 
vahirci oğlu Şükrünün başkan
lığında toplanmıt ve menşe 
şehadetnameleri işini tetkik 
eylemiştir. 

Valinin bu seyahatı, yeni yıl 
bütçesile vilayetin diğer bazı 

işlerinin halli ile alakadardır. 

Valinin Ankarada bulunduğu 
sırada kendisine vali muavini 
Cavit Ünver tarafından vekalet 
edilecektir.Seyahatın on gün de· 
vam edeceği zannedilmektedir. 
Valimize hayırlı ve muvaffakı
yetli yolcuiuklar dileriz. 

Ham zeytinyağı 
ithal edilecek 

19 Mayıs Salı günü yapıla· 
cak büyük jimnastik ıenlikle• 
ri saat ıs de başlayacaktır. 
Şenlikler esnasında atletizm ha
reketleri yapılacağı gibi ayrıca 
bir de futbel maçı yapılacak· 
tır. Maarif idaresi, ıenlik günü 
hakkında aşağıdaki progromı 

hazırlamıştır: 
1 - Orta okullarımızın q un· 

cu Jimnastik şenliği mayısın 

19 uncu günü saat ıs te Al
ıancak spor alanında yapıla
caktır. 

2 - Orta okullar öğrenci· 
teri o gün saat 13,30 da ala-

Ankara Türkofis başkanlıim· na gelerek kendilerine göste· 
dan şehrimiz ticaret odasına rilen yerde oturacaklardır. 
gelen bir yazıya göre, ham 3 - Okuldan sonraca 
zeytinyağı ve Pulpe d'aliveı'in ayn gelen öğrenciler alana 
memleketimize muvakkat kabul girmek isterlerse kendilerinden 
suretiyle ithali karar altına bilet aranacaktır. 
alınmıştır. Ancak bu maddele· 4 - Tribllnlerde çocuklan· 
rin muvakkat suretiyle ithaline mıı:ın ana ve babalan oturaca· 
ı936 bütçesinin kabulünden 
sonra yani haziran ayında kabil ğmdan öğrencilerin otarafa 
olabilecektir. geçmelerine izin verilmiyecek· 

Bu maddelerin memleketimize tir. Kargaşahga ve sıkıntıya 
muvakkat kabul suretiyle itha- yer vermemelerini öğrencileri· 
linde görülen gaye, zeytiayağ- mizin saygı ve intizam duyula-
larımızın müstehlik piyasaların nndan beklemekle beraber her 
isteğine göre ihzar ve mahsu- okulun icabında kendi çocuk· 
lün kıt olduğu senelerde ecnebi !arına haber anlatabilmesi için 
müşterilerimizi kaybetmemektir. lüzumu kadar öğrr-tmen bulan· 
Bu hususta, zeytin ve zeytin· 
yağı müstahsillerine ve iç piya- durulması gerektir. 
saya tesir etmemek maksadiyle 5 - Geçit törenine ve jim-
icab eden her türlü tedbir ahn· nastiklere girecek öğrenciler 
mıştır. saat 14,30 z:a kadar hazırlık-

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

Trentiyef Yoldaş 
Şerefine matbuat tara
fından bir şölen verildi 

Dost Sovyet Şuralar cumhu· 
riyetinin şehrimizdeki Ceneral 
konsolosu T rentiyef Yoldaşın 
şehrimizden ayrılması dolayısi· 
le dün akıam lzmir matbuatı 
aziz: doıtlan şerefine Şehir 
gazinosunda çok mükellef bir 
ziyafet vermişlerdir. 

Ziyafette konsolos, Neft Sen
dikal müdürü, konsoloshane 
tercümanı, şehrimizin biltün ga· 
zetecileri, Anadolu Ajansı mü
messili hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafet çok samimi bir 
hava içinde geçmiş; kardeş 

sofrasında resmiyet ifade eden 
nutuklar teatisine lüzum görül
memiş; konsolostan, aramızdan 

aynlıktan mütevellit teessürle
rin gözlerimizden okunması 
rica edilmittir. 

Geç vakite kadar iki mem· 
leket arasındaki dostluk ve 
kardeşlik hisleri üzerinde ıa
mimi haabihallerde bulunulmuş
tur. 

Bir aralık parti başkanı bay 
Avni Doğan, eski bir gazeteci 
sıfatiyle gazetecilerin mütevazi 
sofrasına şeref vermişlerdir.Kon· 
ıolos T rentiyef şerefine bu akşam 
Belediye reisi Behcet Uz: tara· 
fmdan bir veda ziyafeti verile· 
cek ve Konsolos Pazartesi 
günü Denizyolları 

lstanbul ekspresile 
ayrılacaklardır. 

idaresinin 
lzmirden 

HALK OPERETi 
Dost Elen artisti ZOZO DALMAS'ın iştirikile ve Suriye turnesinden büyük muvaffakıyetle 

avdet eden san'atkir HICRAN'ın riyasetindeki bale heyeti birlikte olarak 42 kişilik muhte
şem kadrosile 

ELHAMRA SiNEMASINDATE~~~'!N 
HALK Opereti Son Temsilleri 

Bugün matine 4,30 da Ç A R D A Ş 
Bu akşam 9 da D E N İ Z H A V A S f 

Yarın akşam 9 da Çuhacıyaoın ölmez: eseri 

LEBLEBiCi HORHOR 
Salı günü akşamı VEDA GECESi 
TARLA KUŞU 

Franı Leharm büyük eseri 
Bugüa Matine fiatleri : Hususi 100 - Salon 75 - Balkon 50 kuruıtur 

Karşıyaka, Alsa~cak ve Refadlyeye otoblls temin edilmlttlr. 

O~n yıl yapılan jımnaslik 

!arını bitirecek ve tam saat 15 
te verilecek işareti bekliyecek· 
tir. 

6 - Kız: okullanna kız Ens
titüsü Beden eğitim 6ğretmeni 

Turan, Erkek okullanna da 
erkek lisesi beden eğitim 
öğretmeni Kemal Tekin kuman· 
da edecektir. 

Şenliğin hafta11 içinde görü
len noksanlar ve işin gelecek 
yılda daha parlak bir mana ve 
manzara alması için alınması 
uygnn görülecek tedbirler hak
kında her okulun Beden Egi
timi öğretmenleri tarafından 
birer rapor hazırlanarak Kül
tür idaresine gönderilmiş bulu 
nacaktır. 

Macar 
Sanatkarları 
alkışlandılar 

Şehrimize geldiklerini haber 
verdiğimiz: Balog Bandi'nin ri
yaseti altındaki Macar sanat· 
karlarından müteşekkil Çigan 
salon orkestrası dün akşamdan 
itibaren Şehir gazinosunda kon
serlerine başlamışlardır. 

iyi müzik dinlemeğe susamış 
olan lzmir halkı dün akşam 

Şehir gazinosunu hıncahınç 
doldurmuş ve değerli san'at
kirlan hararetle alkışlamıştır. 

Macar artistlerinin lzmirin 
eğlenti meyanında yepyeni bir 
varlık yaratacaklan, dün din
lediğimiz: ilk eserlerinden an• 
şılmaktadır. 

Orkestra şefinin muvaffa
kıyetini tebrik ederiz. 

Hırsızlık 
Yeni Kavaflar çarşısında terzi 

Mustafanın dükkanından bir 
çeket ve on lira para çalın
mışh. Hırsızlığın sabıkalılardan 
lstanbullu Bahaeddin tarafın
dan yapıldığı anlaşılmış ve hır
sız tutulmuştur. ,. 

şc11liklerindcn bv görünüş 
8 - Şenliğin genel tertip 

veyönetim şefi Erkek Lisesi 
Baş Yudirektörü Nuri Toz
koparandır. Bundan dolayı 
bütün beden egitimi öğrt:tmen
leri bıı arkadaşın kumanda
sındadır ve Jimnastik alanında 
Nurinin lilzum göreceği ted
birlerin alınmasında okul yö
netkeleri de yardımlarını esir
gemiyeceklerdir. 

Okulların yllrüyüş ve duruş 
sırası şöyledir: 

Kız lisesi, kız: öğretmen oku
lu, Buca orta okulu kızları, 
kız enstitüsü, Erkek lisesi, er
kek öğretmen okulu, Tecim 
lisesi, Buca orta okulu, Kara
taş orta mektebi, Karşıyaka 

orta okulu, San' atlar okulu. 

Kum tepe 
Cinayet ağırcezada 

Menemen'in Kumtepe köyü 
civarında sığır meselesinden 
Mehmed Emini öldürmekle 
maznun Bela Mustafa ile kar
deşi Ahmed ve arkadaşlarının 
muhakemelerine dün ağırcezada 
devam edilmiştir. Müdafaa şa
hidi olarak gösterilen Zeynel 
ogün tarlasında çalışırken suçlu 
Ahmedin atla geldiğini ve ken
disine: Uğurlar olsun, nereye 
gidiyorsun, dediğini, Ahme
din de: 

- Sıii:ırlarımı almağa gidi· 
yorum cevabını verdiğini, söy· 
liyerek demiştir ki: 

- Ahmed bir müddet sonra 
geldi ve beraber oturduk, si
gara içiyorduk o sırada silah 
atıldı. Bu ne, diye sordum. 
avcılar atmış olacak, dedi. 

Beli Mustafa daha bazı mü· 
dafaa şahidleri dinleteceğini 
söylemiş ve mahkemece bu 
şahidlerin getirilmesi için mu
kakeme başka güne bırakıl-
mıştır. 

... • • • • • 1 • 

Kaza 
Kemer köprüsünde arabacı 

Hüseyin oğlu Salih, idaresin
de bulundurduğu yük arasını 
Bekir kızı sekiz yaşlarında 
Saimeye çarptırmış ve ayağın· 
dan yaralamıştır. 

Fakat ayni zamanda düşün
düm de.......... Hayalimde bir 
deli canlandırdım: 

Saçma, sapan, Allaha söğer, 
etrafına köpürür, olur olmaz: 
lif eder, haykırır, bağırır, yap
madığı iş kalmaz:. 

Bir de, sarhoşları düşündüm: 
Ağzına değil, burnuna içen 
( Zaten sarhoş dediğimizde bu· 
dur ya!) Kişiler, ne yol tanır, 
ne iz tanır, ne selim tanır, ne 
sabah! Kursağından kafasına 
yükselen şiddetli hararetin taş
kınlığı içinde her şeyi yapar 
mı, yapar? 

Şimdi ikisini karşı karşıya 

getirdim, birisi, haykırıb ken
dini yirken, üstünü başını par
çalar, etrafa saldırırken, öteki 
karşısına geçmiş, sıgarasının 

dumanını Gülcemalin bacasın

dan çıkan duman gibi buram 
buram, ağzında; Üzümün inci
rin ekşimiş kokusu ve buna 
bir de, yogurdu imiş, eriği imiş, 
balığı imiş, baklavası ımış, 

soğanı imişşş, portakalı imiş bin 
çeşid koku saçan divaneciğin 

önüne dikilince ... ; Varın sir. dü
şünün o delinin halini; .. Hay
kırsa : 

Hööööt ! Diye yakasına 
sarılacak, boğazına sarılsa, öte
kinin sarhoşluk kuvveti tepe· 
sinden aşmış .. Saçmalasa, daha 
saçmasını dinleyecek iyisi mi? 
Kaçar 1 

Delinin birisi bir minareye 
çıkmış, sabahtan akşama kadar 
vermiş bağırmayı .. ini Demişler, 
faydasız, indirmek yukarı çık
mak istemişler, elindeki bıçak
tan korkmuşlar.. Derlenmişler. 
toplanmışlar, düşünmüşler, çare? 
Çare yok! Masal bu ya 1 On
ların arasına Bekri Mustafa 
karışmış; 

- Durun be yahu 1 Demiş, 
kolayı varl Siz bana bir balta 
bulun! 

Bekri Mustafa baltayı eline 
almış, minarenin altına gelmit 
ve yukarıdaki deliye bağırmış: 

- Hey 1 Bana bak zıvana
sız 1 Oradan iniyor musun, in
miyor musun? 

Bak eğer inmez:sen, balta ile 
minareyi keserim. 

Baltayı havaya kaldırıp mi-

TAYYARE 
SIN EM ASI TELEFON 31St 

Bu haftadan i6baren yu tarifesine başladı 
HER gfin VE HER seansta Fiyatlar 

tll - ao - 30 kuruştur 

TEVFiK 
Bu hafta hergün 21.15 seanslarında 

ÖZCAN TARAFINDAN 
Manyatizm - Fakirizm • Spirtizm ve Telepati numaraları 

Eiatler : 30 - 40 - 150 ku~tar 

Bugün saat ıs - 19 seanslannda - -- -ITTO - -Esrarlı çöllerde geçen ihtıraslı bir aık macerası 
AYŞE - lBRAHIM MOLLA - MEHMET YUSUF - CAMILLA BERT • SIMONE 

BERIAM gibi Fransız: ve Arap artistlerinin büyük filimleri 

!:an:~nl~ GÜZELLER RESMi GEÇiDI 
Amerika güzellik kraliçelerinin ve bet yüı: güzel oyuncu kızın iştirakile yapılan fevka
lade muhteşem ve bir hafta büyük bir muvaffakıyet kazanan şaheser filim devam 
edecektir. AYRİCA: MIKI (KARiKATÜR KOMiK) ....... _________________________________ ..JI 



t7 Mayıs 1'3& -=== 
ManSada 
Antr())olojik 
inceltmeler 

Manisa, 6 ( Özel ) - Irkı
mızın antn>olojik durumu üze
rinde bşbakanlık istatistik 
genel di~ktörlüğü tarafından 
yapılan mcelemelere şehrimiz 
ilk oku talebelerinden 1100 kız 
1100 rkek girmiştir. Kültür 
direktrü Naili Özerenio baş
kanlı• albnda yapılan bu iş 
özenİ ve düzenli bir şekilde 
tamınlanarak doldurulan an· 
keUr istatistik genel direk· 
törliğüne gönderilmiştir. 

BAYRAM HAZIRLIGI 
19-5-936 da yapılacak milli 

bayram ve spor töreni için 
ımdiden gereken hazırlıklar 
rapılmaktadır. 

IJimizde "Manisa,, adlı resmi 
bir gazete ile "Bozkurt,, adın· 
da kültürel bir de mecmua 
çıkmağa başlamıştır. Tebrik 
ederiz. 

MERT ADAM 

ilk mekteplerin 
tatili 

Vilayetimizin Ödemiş, Ber
gama, Tire ve Menemen kaza
ları gibi nüfusları onbinden 
fazla yerlerdeki ilk mektepler-
de derslere 7 Haziranda son 
verilecek ve son sınıflar tale-
beleri bu tarihten 15 Hazirana 
kadar imtihan edileceklerdir. 

imtihanlar 15 Haziranda bit
miş olacaktır. Nüfusu lObinden 
aı kazalarla nahiyelerde 30 
Mayısta derslere son verilerek 
7 Hazirana kadar imtihanlar 
bitirilmiş olacakhr. 

Bütün köy mektepleri 15 
Mayısta kapatılmıştır. 

Eay LOHU Sabri 
Bir müddettenberi hasta 

bulunan Tepecik bulaşık haı
tahklar hastanesi başhekimi 

dahiliye mntahassısı bay Liitfü 
Sabri tamamen iyileşerek va
zifesine başlamıştır. Eskisi gibi 
hususi hastalarını da muayene
hanesinde kabul eyliyecektir. 
Aziz doktora geçmiş olsun 
deriz. 

•st1••······························· .•.... 
nareye indirmek üzere iken, 
delinin paldır küldür indiği gö
rülmüş, 

Ah ! Ne olurdu ! Cihan si
yasetini bozan delilerin de kar
.şısına böyle elinde baltası bir 
bekricik olsun çıksaydı, herkes 
deliden beter deli olmasaydı. • 
Bunları düşündükçe sarhoşluğun 
delilikten hayırlı olduğunu!?Tak 
dir etmcğe başladım. Doktor
lar delileri uslandırmak için 
beyhude kedi otu bülasalanna, 
bir takım ilaç ve morfinlere 
baş vurmasınlar, devletlerde; 
rahatlarını bozan deliler için 
zecir imiş, konferans mış diye 
beyhude üzülmesinler ! 

- Gel beri sarhoş ! ve sar
hoşluk! 

Ondan iyi ıslah çaresi yok 
delilere ! 

TOKDIL 

~ 1:.nı A1SIR 
- sa 

.-~ 

Son Telgraf HabCrleri 

Yunan Milli müdafaası HABEŞ 
~--~------------.---.-- Kumandanları 

Yalnız harbiye bütçesi hır mılyar Flistine g!diyorlar 

ld h •d d h f 1 k d Londra, 16 (0.R) - Port· ra mı en a a az a tutma ta ır said'den bildiriliyor: 
içinde Habeş ordusunun miJli 

Istanbul, 16 (Yeni Asır)- Atinadan bildiriliyor: 
Harb bakanlıklarına aid tahsisat mıktan tayin 

edildiği için bütçenin gelecek hafta meclise 
verilmesi mümkün olmıyacaktır. Gelecek hafta 

Umumiyetle masraflar geçen seneye nisbetle 
arttığından bütçe dört yüz milyon açık 

göstermektedir. 

kumandanları, ezcümle impara
tor Makonen'in torun ve sek
reterile Ras Nasibuyu hamil 
bulunan bir Fransız vapuru bu
aadan geçmiştir. Bu Habeş 
şahsiyetleri Flistine gidiyorlar. bütçenin kati şeklini alacağı kaydediliyor. Üç 

harb bakanhğıriın alelade masrafları 1 milyar 
100 milyon drahmiye baliğ olacaktır. Bunlar da 
ordu için 800 milyon, donanma için 190 milyon 
ve hava bakanlığı için 120 milyon drahmidir. 

İstihsal işleri için üçyüz on altı milyon drahmi 
ayrıJmışbr. Harici borçların yüzde 35 nisbetinde 
ödenmesi için bütçeye 750 milyon drahmi 
yazılacaktır. Bütün varidat 9 milyar 950 milyon 
drabmi tutacaktır. 

Asmara, 16 (Ô.R) - Eski 
Harar valisi,ltalyan makama tına 
mutavaat etmiştır. Harar balkı 
silalarını teslim etmektedir. 

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

idam cezası Kaçakçılar : 
Muğladaki gözü kanlı 
katil idam edilecek 

Kamutay, Ramazan oğlu Alinin 
ölüm cezasını tasdik etti 

Ankara, 16 (Yeni Asır) - Kamutay, Muğlanın Gazeller kö
yünden Ramazan oğlu Alinin ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki Muğla Ağırceza mahkemesi kararını tasdik etmiştir. 
Kararın tasdiki resmi gazetede intişar ettiği için hüküm pek 
yakında infaz edilecektir. 

Yeni Asır - Ramazan oğlu Alinin işlediği cinayet hakkında 
elde ettiğimiz malumat şu merkezdedir : 

1324 doğumlu olan Ali, arkadaşı Musa oğlu Ali ile, Gazeller 
köyünde tahsilat yapmağa gelen Maliye tahsildarı Ismailin ge
çeceği yol üzerinde pusu kurarak Üzerlerindeki paraları soymayı 
tasarlamışlar ve bir gün bekledikleri halde tahsildarın yoldan 
geçmemesi üzerine köylerine dönmüşlerdir. 

Şakiler tahsildarm köyde olduğunu ve ertesi günü gideceğini 
anlayınca yine yola çıkarak pusu kurmuşlardır. lsmail, kendisile 
birlikte arkadaşlık ettiği Y edck oğlu Hüseyinle önlerinden ge
çerken her iki Ali çifte tüfenkleriyle ateş ederek lsmaili 1'o
lundan yaralamışlar ve Hüsoyini de öldürmüşlerdir. 

Çok uzun süren ve safhaları merakla takib edilen muhakeme 
net!ce~in.de her ikvisi ha~kmda da Muğla Ağırcezasınca hüküm 
verılmışti. Musa oglu Ali yaşının küçüklüğünden istifade etmiştir. 

Şili ve Ekvatorda Cenev
reden çekilecekler mi? 
-Baş tara/ı l ncı sav/ada -

diği takdirde ekvatör ve Şilinin 
Milletler cemiyetinden çekil
meleri muhtemeldir. 

Guatmala bu hareketine se
bep olarak, ekonomik sebep
leri ve milletler cemiyetinin 
Amerikalı hükiimetlerin bünye
sine uygun düşmediğini ileri 
sürmektedir. 

Mamafih asıl sebep milletler 
cemiyetinin ltalyan - Habeş ih
tilafına bir hal çaresi bulmak
taki aczi olduğu kaydediliyor. 

Roma, 16 (Ö.R) - Zanne
dildiğine göre Milletler cemi
yeti mümessillerinden birini 
cenubi Amerikaya göndererek 
Milletler cemiyeti lehinde bir 
propagandaya girişmek ve Gu
akmala hüki1metinin yapbğı 
gibi, diğer cenubi Amerika 
cumhuriyetlerinin de Milletler 
cemiyeti ile alakalarını kesme
lerine meydan vermemek ni
yetindedir. 

1 
Vaşington, 16 ( Ö.R ) - B. 

Mussolini tarafından " Matin ,, 
gazetesinin Roma muhabirine 
verilen mülakat hakkında ga
zeteler birçok tefsirlerde bu-
lunuyorlar. Bu beyanatın en 
ziyade gözt., çarpan kısımları, 
zecri tedbirlerin şiddetlendiril
mesinden çıkabilecek tehdid
ler!e ltalyan ordularının zaptet· 
tiği Habeşistanı muhafaza et-
mek hususundaki kat'i ve sar· 
sılmaz iradesine aid sözleröir. 

••• 
V ~rgilerin tevhidi 

Ankara, 16 (Yeni Asır) -
Maliye vergi kanunlarındaki 
ıorJukJarı iıale için Maliye ve
kaletince yeni bir layiha ha
zırlanmaktadu. 

Yeni kanun vergileri bir 
araya toplıyacak kayıtları havi 
olacaktır. 

Haydelberg civarında 
şehiri berhava ettiler 

Gümrük otomobilleri bu kaç~kçıları 
takibde acız gösterdiler 

Haydelberg, 16 (Ô.R) - Önüne çıkan maniaları söküp kaldı
ran ve delinmez ve patlamaz lastiklerle mücehhez altı tonluk 
bir kaçakçı otomobil hududu geçerek bu civare gelmiş ve burada 
küçük bir şehri berhava ederek kaçmıştır. 

Gümrük otomobilleri kaçakçıları takib etmişlerse de bunlar 
yol üzerine çivi serpmiş olduklarından gümrükçülerin otomobilleri 
yollarına devam edemiyecek bir hale gelmişlerdir. 

Bu gibi otomobilleri durdurmak için bundan sonra tanklara 
karşı kullanılan hususi aletler kullanılacaktır. 

Suriye milliyetcileri 

Muhtariyet için Cenevre
ye mürcaata karar verdi 
Şam, 16 ( Ö.R ) - Rivayetlere nanran Suriye milJiyeteciJeri, 

Suriyenin muhtariyeti hakkında Fransa ile cereyan eden müza
kerelerin akameti üzerine milletler cemiyetine baş vurmağa ka
rar vermişlerdir. Milliyetciler bu mesele hakkında Fransanın is
tediği gibi teahhure taraftar değildirler. 

Avrupada vaziyetin vahamet kesbetmesiyle, muhtariyetlerinin 
bahşedileceğini ümit ediyorlar. 

Dış siyasa hakkında 

Fransız bakanları Elize 
sarayında içtima ettiler 

- ··-
Paris 16 (Ö.R) - Bugün saat 16,30 da Elize sarayında B. 

Lebrunun başkanlığında toplanan bakanlar meclisi harici siyaset 
meselelerini müzakere etmiştir. Bu meselelerin ehemmiyeti hase
l>ile diğer işler hakkında görüşmeğe imkan kalmamıştır. Hükü-
met erkanı hariciye bakanı B. Flandin ile B. Paul Boncourun 
harici siyaset hakkında verdikleri izahatı dinlemişlerdir. 

Paris 16 (Ô.R)- Radikal sosyalist partisi başkanı B. Daladier 
'·Oeuvre,, gazetesinde radikallerin hükumete iştirakleri hakkında 
bir makale neşrederek diyor ki : 

.. Halk cephesi programına iştirak etmiş olmaklığımızın bizi 
daha büyük zararlardan vikaye ettiğine kaniiz. Şimdi yeni ka
binenin teşkiline iştirak etmek te bizim vazifemizdir. Maksadı
mız iyi iş görmektir. Halkın bize bağladığı ümidlerin hayal su
kutuna uğraması pek feci olur. Zaten mürteciler de bunu ümid 
etmektedirler. Fakat ümidleri boşa çıkacakbr. Fransayı refah 
yoluna çıkarmamız lazımdır. Bu, hareketle ve hareket için ola
caktır.,, 

,----------~-------·-----, 
SAFİ AŞK 

dırdı. Biraz ötede kendisini 
süzen enfes bir kadın gördw 
Onu tanıdı. Çiftlik yakınındaki 
büyük süthanenin sahibi ma· 
dam Föyanttı. 

dim ... Adım Föyan ... Komşuyuz. 
Emmanüel şapkasını çıkar

mıştı. Güzel kadın muhavereyi 
uzatmak istiyordu: 

Acele gidiyordu. O kadar ki 
ayakları birbirine dolanıyordu. 

- Bir daha bu taraflarda 
dolaşmıyacağım. 

TUrkçeye çeviren : R. B , __________________________ , 
-7-

Bir genç kadın onu tatlı 
bakışlarile süzüyordu 

Nisan ayının tabiatı çiçekler
le süslediği bir gündeydi. Ema
nüel sabah erkenden köpeğiJe 
birlikte çiftliği gezmeye çıkmış
tı. Her adımda bir aşk saha
siyle karşllaşıyordu. Mağrur 
horozlar tavukların etrafında 
dola~ıyorlardı. 1 e gitmek için 

kul'>elerden çıkan çiftçileri ka
rılarının mendilleri selamlıyordu. 

Dalgın ilerledi. Bir ağacın 
altına oturdu. 

Sıcak bir kadın sesi ona hi
tap ediyordu: 

.- Delikanlı bana bak ... 
Emmanüel hayretle bapnı kal-

Onun için çok şeyler işit
mişti. Her gün yeni bir aşık 
değiştiren bir kadın olduğunu 
söylüyorlardı. 

Dikkatle baktı. 
- Ne istiyorsınız? 
- Danalarımdan bir tanesi 

bu tarafa kaçtı. Cördünüz mü? 
- Hayır madam. 
.Madam Föyan genç adamın 

kızaran çehresine daha dik
katle baktı. 

- "Yanımızdaki şatonun 
esrarengiz efendisi bu olacak,, 
dıye "düşündü. 

- Beui ta~dınız ma efen· 

- Şapkanızı giyiniz mösyö .. 
Güneşten rahatsız olursınız. 
Salonda değil'iz ya .. 

Buradaki hayat hoşunuza 
gidiyor mu? 

- Evet ... 
- Parislisiniz galiba? 
- Evet 
- Çiftçilerinizden memnun 

musunuz? 
Bu kadın belli idi ki konuş

makta devam için fırsat arıyordu 
- Affınııı reca ederim ma· 

dam... Adamlarımla görüşmek 
için eve dönmeie mecburum. 
Emmanüel bu kısa cevabı vere· 
rek oradan ayn1d~. 

Genç kadın hoşuna gitmemiş 
sayılmazdı. Sesi ahenktar ve 
tatlı idi. Bakışlarında derin bir 
cazibe kuvveti vardı. Fakat 
bu çabuk sergüzeşt Viyö Kon
tiye çekilmekteki manasını kay- 1 

bettirebilirdi. 
O bunu istemiyordu. Ayak

larını yere vura vura. 
- insanlardan nefret ediyo· 

rum dedi. 
Emmanüel bu sözü dudakları 

arasında o kadar belirli bir 
surette söylemi~ti ki Puvaldölu 
efendisinin kendisine hitab et
tiğini sanarak sıçradı. 

B,u tesadüf ona çok şeyler 

Sanıla a 

Fransız ...... 
Borçları ve 
Amerika 

e 

Va~ington 16 (Özel) -Harb 
borç1arı hakkında B. Leon 
Blum tarafından yapılan beya
nat hakkında sorulan bir suale 
cevaben Hull bunların .. Dik· 
kate şayan olduğunu söylemiş
tir. Gazeteciler evvelce Cu· 
mur başkanı B. Rooseveltiıı 
fikrini sormuşlarsada o her 
türlü beyanattan imtina etmiş 
ve kendilerini devJet bakanlı
ğına göndermiştir. Maliim ol
duğu üzere borçlar meselesi 
iki hükumet arasında hala mu
allakta olub vadeler geldikce 
notalar teatisile iktifa edilmek
mektedir. ,, 

Bulgaristan 
Ve Balkan paktı 

Atina 16 ( Ö. R ) - " Elef
teron Vima ., gazetesi yazıyor: 

fuki Bulgar dış işleri baka
nı B. Burof Bulgaristanın niçin 
Balkan antanbna girmeği ka
bul etmediğini izah için '1Euro
pe Nouvelle ,, mecmuasında bir 
makale neşretmiştir. Ayni fikir· 
leri Sofyada balkan paktına işti
rak taraftarı olan B. Macarofa 
karşı da müdafaa etmişti.Bunun
la beraber B. Burof Balkan pak
tının Bulgar - Yugoslavya mu
karenetine mani olmak için 
yapıldığını yazmakla yanılıyor. 
Zira bu pakt Bulgaristanla 
Yugoslavya arasında olduğu 
gibi bütün Balkan memleket· 
leri arasında da mukareneti 
istihdaf etmektedir. Dört dev
letin, birbirine haber vermeden 
ve anlaşmadan diğer bir dev
letle anlaşmamalarına gelince 
bu da pek tabiidir, ve paktta 
yanlmış olmasaydı bile dört 
müttefik devlet arasında başka 
türlü harekete imkan C'lamazdı. 
Nihayet bay Burof Bulgarista
nın Adalar denizinde mahreci 
meselesinin muallakta kalma
sından şikayet ediyor. Halbuki 
bu mesele Bulgaristane ticari 
mahreç verilmesile çoldanberi 
kati olarak halledilmişti r.Ortada 

muallakta olan bir şey varsa 
o da Bulgarların araıi elde 
etmek iddialarıdır ki Yunanis-
tan buna daima mukavemet. 
etmi~tir ve yine de mukave
met etmeğe mecburdur. 

~LL7/.J. ilan rL.7./27,7.7.Z:. 

Banka Komerçiyale ltalyana, 
Banko Di Roma, 
Doyçe Oryent Bank Dres
tener Bank şubesi, 

Osmanlı bankası, 
Seliinik bankası, 
Türkiye iş bankası, 
Türkiye Ziraat bankası, 

lzmir şubeleri 18 Mavıs 
1936 tarihinden 31 Ağustos 
1936 tarihine kadar kişele-
rini aşağıda yazılı saatlerde 
açık bulunduracaklardır: 

8,30 dan . 12,30 a kadar 
Cumartesi günleri 8,30 dan 

12 ye kadar 
S.3 2 - 2 (923) 

duyurmu~tu. Kendi kendine 
soruyordu. Hayatı hep böyle 
buhranlı mı geçecek ... 

- Haydi canım ..• Bunları 
düşünmek için vakıt çok er
kendir. Şayed günün birinde 
yanımda bir kadın bulmak ih
tiyacını duyarsam, bu yüzden 
ıstarab çekecek olursam ihtiyar 
madam Lekuvanın yerini tuta
cak bir genç kı? bulurum 
elbette ... 

- Devam edecek --. _.., 

Mısır tahvilleri 
Kahire, 16 (Ö.R) - 1903 

emisyonlu Mısır tahvillerinden 
61705 numara 50,000 frank, 
398668 numara 50,0ÖO frank 
ikramiye kazanmıılardır. 
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1' ~~~!~~~~n ::::::::::~11 ..................... sesler ı 
Gençlik kanadlanıyor .. Protestoyu ...... 

ltalya yaph ' ,, 
Kukular ebesi 1 Türk kuşunun kanadları altında Roma, 16 (Ô.R) - Komo 

idaresindeki ltalyan kolonisinin 
bu adanın ltalyaya ilhakını 
istedikleri hakkındaki rivayet 
salihiyettar makamatça tekzip 
edilmiştir. 

Bazı kimseler vardır. Karpu
zun ikisini değil; dördilnü bir
ien bir koltuğa sığdıracak ka
jar hüner sahibidirler. Misali 

Gençlik 
olduğunu 

şartı kanadlanman1n bir yaşama 
anlamalıdır Memleketteki Türk 

.uzaktan almağa lüzum yok. 
Yanı başımızdaki Kemal Kimil 
Aktaş kafi ..• 

kuşu şubelerine üye yazılma akın halindedir .. Korno ltalyan konsolosu, bu 
ıayianın çıkarılmış bulunmasını 
protesto etmiştir. 

Kemeralbnda eczacı; Palavra 
kulübünda reis.. Yeni Asırda 
fıkracı.. Piyasada reklamcı •.. 
Bütün bunlar yetişmeyormuş 
gibi son zamanlarda erkekli 
dişili kokular icadına başladı. 

Kadınla erkek; Ateşle barut 
olduğuna göre maskülen, femi
nen kokuların eczane vitrinle
rinde rahat durmıyarak günün 
birinde yavrulamış olduklarını 

herhalde yine muhterem rek
lamcıdan işideceğiz. 

Mercan tesbihli; kızıl saçlı 
kokular ebesine bir ricam var: 
Şu kesreti meşguliyet esna• 

sında Yeni Asırdaki köşesinin 
yerini tayin etse de köşe kap
maca oyunundan kurtulsak. 

MURAT ÇINAR 

Tiyatro: 

Bay bayan ......... 
Halk operet heyeti, dün ge

ce Mahmud Y esari'nin bir ese· 
rini daha oynadı. Bay bayan ..• 

Adından görüyoruz ki, piyesi 
pek yenidir. Türk sahnelerinde 
operet denilince; Arifm hilesi, 
Köse kahya, Pembe kız gibi 
arhk hepimizin ezberlediği 
operetler hatıra gelirdi. Mah
mud Yasariain Telli turnası 
kadar Bay bayanı da kuvvetli. 
Dün akşam Elbamra salonu 
hınca hınç denecek kadar neş
eli bir kalabalık ile dolu idi. 

Bay bayan fantezik bir 
operettir. 

Bay Bayanda ameliyat ola
rak kadın iken erkek olan bir 
tip var, bütün tiyatroyu gül
meden çatlatmışbr. Bir ope-

rette güzel ses, güzel kadın, 

güz~I mü.zik, zengin dekor 
nükte ve kelime oyunlanna 
sapan güzellikler araoır. Halk 
opereti bunları kendi nefsinde 
toplamıştır. 

Kudretli bir müzik, sahneye 
yatık bir grup, dehşetli bir balet 
heyeti, piyeslerden fışkıran 
nükte ve kelime oyunları söyle
mek, takdir edilecek şeyler
dendir. Bay bayanda matma-

zel Zozo piyesi önüne ka~ış 
yürütmekte, Lütfullah Süruri 
serbest ve sade hareketleriyle 
sahneyi doldurmakta bayan 
Hicran güzel bir zeybek hava
,;iyJe revü sahnesini süsle
mekte idi. Cevher rolünde zen
ci kıyafetiyle Mehmet lbrahim 
şaheser bir tipti, kahyada Ce
lal Süruri fena değildi çerkea 
şivesini, çetrefil becelerile ya
şatan Nebahat oyunun mihveri 
idi.Halk opereti hmiria eğlence 

_ ilemini doldurmuş, şehrin zevk 

Her itte olduğu gibi, 
havacdlld11 da en y Uk
sek düzeyde, gökte, se
ni bekleyen yerini az 
zamanda dolduracak
sın. Bundan, gerçek 
dosUarımaz sevinecek, 
TUrk ulusu muUu ola
caktır •• ,, 

( Atatiiık'ıin Tliık/ulşunll 

açış nutkundan) ........................................... 
Türkkuşunuo, haziran sonu• 

na kadar lstanbul, lzmir, Ada
na, Bursa, Ankara ve Kayse· 
ride yetiştirilecek gençlerden 
120 genci bütün masrafları 

ha va kurumuna aid olmak Ü%eJ'e 
lnönü'nde açdacak bü]ük as
keri kampa göndermek kararı, 
kanadlanmak istiyen gençlik 
safları arasında büyük bir ali· 
ka uyandırmışhr. 

Bu kamp, yelkenli yüksek 
uçu~lar içindir. Burada C brö· 
vesini alanlar ihtiyat zabiti ol
mak isterlerse doğrudan doğ

ru ya yüksek ehliyetname ala
caklar ve Habcıoğlu'ndaki 
mektebi bitirdikten sonra altı 
ay askerlik muafiyeti kazana
caklardır. Eğer bu gençler or-

Paraşat mütalıassm Anohirr 
tamekteb mezunu iseler muay
yen müddeti bitirdikten sonra 
hava kuvvetlerine gedikli ıubay 
ola l:ıileceklerdir. 

Orta tahsili olmıyanların bi
linmesi zaruri olan tacirleri de· 
ğişiklik yapılacak ve en az or
ta tahsili şart koşulacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sever muhitinde yer tutmuştur. 

Esef ile öğrendiğimize göre 
ancak beş gün daha lzmirde 
kalacak olan grub son Ye veda 
müsamtresinde Leblebiciyi tem
si) edecekmiş.. değerli artistle
rımıze muTaffakiyetler diler
ken, lsmiri arasıra unutmama
larını temenni ederiz, 

Ormanı bekliyen kız 
Yazan: A. Bllget 

-7-

Ben babamı bilerek öldürdüm 
fakat katil değilim 

.O zaman küçük bir buhran 
geçirdim. Yanaklarımdan yu
varlanan serin göz yaşlarına 
mani olmıya lüzum görmeden 
uzun uzun ağladun. Ağladıkça 
içim açıhyor, bu iyi yürekli 
Tilrk zabiti beni tese!liye ça
lışıyordu. Ona cevap Yerdim: 

- Babamı ben öldürdö"'". 

f - Haberim vardı kızım.. iki 
gün önce haber almışbk. Na
sıl oldu bu? 
Göğsümü saran b.ıçkırık fır

tınasına mani olamadım. Mira
lay bir baba şefkatiyle beni 
okşuyor. 

- Ağlama kızım, diyordu. 
p ~ "'~"'"'" ....... .. ......... .;,.rı .... 

Girmek isteyenler tam teşek· 
küllü bir sıhhi heyet tarafından 
muayene edilecektir. Planörlük, 
en ufak ve başka meslekler 
için değeri olmıyan sıhhi nok
sanlarda bile yapılmıyan bir 
vücud sağlamlığı istediğinden 

muayeneler özenle yapılmakta
dır. Istanbul, Adana, İzmir ve 
Bursada şimdiye kadar yazılan
ların sayısı 50 yi bulmuıtur. 
Orta mektebi bitirmiyenlerle bu 
şartlan haiz olmıyanlardan baş
vuranların sayısı yüzleri aşmıştır 
U. merkeze bile müracaatlar 
vardır. Bursa Tiirkku§U ayın 
17 sinde açılacaktır. Kayseride 

l
s·····fUriii<u·;·u·ndayllce·;9~· 
: teneklerlnl gell,tlrecek 
: sportmenler, TUrk ha
: vasını medeniyetin bir-
; letme ve buıu,ma ala
: nı hallne getlrecekle-• 
• rln öncUlerldlr. Bunlar 

TUrk havasının müda
faasını da yeni temel
lere dayamak için ön 
ayak olacaklardır •• 

(lnönü'nün Tüıkknşurıa 
açış sövltviıulen) 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yüksek uçuş mektebine gönde

rilmijtir. 
Talebeler bu mektebi bitir-

Fuvarda 
Ktiltürparkta fuvar yerinin 

elektrik tesisab kısmen yer al
tından olacaktır. Bu tesisat 
fuvar komitesince münakasaya 
çıkanlmışbr. 

Hapishanede 
Şehrimiz umumi hapishanesi

nin tamiri birkaç güne kadar 
bitecektir. Az bir para sarfedil
mit olmasma rağmen umumi 
hapishane yepyeni bir hale 
getirilmiştir. 
Bergama orta mekteb 

mUdUrlUğU 
Şehrimiz Erkek lisesi Türkçe 

<Sğretmeni Kemal Hebim, Ber• 
gama ortamekteb müdürlüğüne 
ve Türkçe öğretmenliğine ta• 
yin edilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
diye kadar yalnız Ankarada 
20 plinörist ve 43 paraşütçü 
yetiştirilmiştir. Paraşütçü üyeler 
arasında 2100 metreden sani· 
yeli atlayış yapanlar vardır. 
Rusyadaki talebemiz uç.uş teo-
rileri, planörlerin kullanılma 
sureti, planörcülüğün meteoro
lojik esasları, planörcülük teş-

Afatüık Ankara alanında mütdıassıslaıla kilatı, planörlerle talim metodu, 
Ştrad teşkiJitı ve uçuş talim
leri, planörlerin uçuş tekniği, 

pratik tamirler, kaxalara 
karşı alınan tedbirler, pli
nörcülüğün tarihi, köruçuş 

haıırJıklannı bitirdiginden bu- ( dikten sonra motörlü tayyare, 
günlerde açılması beklenmek- paraşütçülük ve modelcilikte 
tedir. iyi bir eleman olabilmek için 

1stanbul Türkkuşu şefi Sa- O, SoYyetin nezareti albnda 
nin idaresinde Rüstem, Meh- çalışmalarına devam etmiş-

ve modelcilik gibi ileri bir 
havacılığın bilinmesi gerekli 
Q)an şeylerini tamamen öğre .. 
neceklerdir. 

met ve Hikmet Imıire Vecihi- lerdir. Tahsillerini haziran ni· 
nin idaıesinde Mustafa, irfan bayetinde bitirecekler ve tem· 
Adanaya Raif ve Faruk Kay- mur başlarında memlekete ge· 

· tt· · ı ıa' dı lerek doğruca lnönü kampına senye useyın ayrı mış r r. ·d ki d' Gazi Beden Terbiye Ensti
tüsünde 30 ta1ebe vardır. Pa-

, v gı ece er ır. 

Türkkuşu nuo bu ögretmen- T·· kk ı R . . ur uşu geçen yı usya· 
len, ayn ayn sahalarda bırer dan muhtelif tarihlerde biri raşütçülük, mecburi ders ola

rak programa girmiştir. Bu 
dersten iyi numara alamıyan-

değerdir ve bulunduklan mu- motör)ü tayyare olmak üzere 
bite en çok faydalanacak kıy- 16 muhtelif tipte planör, 54 

lar sınıflannı geçemiyorlar. 
Gençlerin mekteblerinde ve 

meli taşımaktedır. idman ve plör paraşütü, para-
MERKEZDEN GÖNDE- şüt kulesi, planörler ve para-

RILENLER şütler için yedek aletler getirt alanda P. S. 2. plinörile rö· 
mork süzülme uçuşlan, model· 
cilik, paraşüt atlayışları, motör, 
tayyare inşaab, U. 2. tayya
resile umumi uçuş yapmakta· 
dırJar. 

Bu açılan şubelere Hava 
Kurumu tarafından pJanörler 
de gönderilmiştir. lstanbula U. 
S. 4 (başlangıç planorü) üç 
tane; Bursa, lzmir, Adana ve 
Kayseriye ikişer tane gönde
rilmiştir. Türkkuşu şubesi açı
lan bu yedi viJAyetimiıe pla
nörlerin muhafazası için hususi 
olarak yapılan çadırlardan 
birer tane verilmiştir ki. bun-
lar büyük gençlik kütlesinin 
şehir dışınde toplanması güç 
olduğundan hangarlar yerine 
pratik değer taşıdıklanndan 
dolayı kullanılacaldardır. 

BiR YILLIK ÇALIŞMA YA 
BiR BAKIŞ 

T6rkkuıa, 3 May>sta ikinci 
yaşına girmiştir, ilk açıldıiJ 

zaman iki hangarla bir atelyesi 
vardı. O yıh A. ve B. ve brö
vesini almıt ve biri bayan ol
mak üzere 35 talebe Koktebel 

ıa yanbf bir harekete kurban 
oldu. Büttin bunlar .. 

- Hepsini biliyorum, mira
lay .. Babam plinlan tacir Nor
risle Emir Abdallaha teslim 
ederken anahtar deliğinden 

gözetliyordum. 
Miralay cevap vermedi. Hat

ta artık benden çekinmeğe 
bHe lüzum görmeden erkanı 
harbiye ile telefonda görüş-
tükten sonra yanıma geldi. 
Saçlanma okşarken görüşü-
yordu: 

- Kıum, diyordu. Y apbğın 
hareketin isabetli taraflarını 
belki de bötnn çıplakJığıyle 

takdir edemiyeceksin. Nedim 
paşa, çok kotü hareket etti. 

Hasis bir menfaabn hir yurd . .. ' ... 

miştir. Rusyadan getirilen 
paraşüt kulesinin demir kı-

sımlarından iki parça Is
tanbul ve Imıirde kurula
cak paraşüt kulelerine konul-
mak üzere buradaki askeri 
fabrikalara yapbrılmaktadır.Bir 
haftaya kadar bitecektir. 

KENDi YAPTI()IMIZ 
PLANÔRLERIMIZ 

Memlekette yapılan tayyare
lerimize gelince Kayseri fab-
rikasına türlü tipte 23 planör 
sipariş edilmiştir. Bunların mal· 
zemesinden çoğu yerlidir. Bu
gün Türkkuşunda 39 plaııör 
ve iki de motörlü tayyare var· 
dır. Jllua)Jim namzedi talebele-
rin yeknasak kıyafetleri için 
bir kıy af et kabul edilmiştir. 
Gençlerimiz, kasketlerinin tıze
rinde Türk Hava Kurumunun 
hUASi •e farik alametlerini 
taflm&ktadırlar. 

Çalışan üyeler arasında fİm-

INÔNÜ KAMPI 
Bu yıl 120 gencimizi kanad

hyacak olan lnönü Hava kam· 
pı lnönü kasabaımın garbında 
ve bir kilometre mesafede yel
ken uçuşlanna müsaid bir 
tepenin üzerine kurulmaktadır. 

Buraya geçenlerde Tiirk 
Hava kurumu Asbaşkanı 8. 
Feridun'un reisliği altında bir 
heyet bu yere giderek tedlrik
ler yapmışhr. Bu tepe planör
lerin kalkma ve inmelerine çok 
elverişlidir. 

Garba doğru düz uzayan bu 
tepcle.rde şimal rüzgirlan hiç 
eksik değildir. Yelken ve re
kor uçuşlarına yarıyacak mü· 
sait tepeler pek çoktur. 

memleketimizin tarihleri ilk burada başhyor, kumandan .• 
defa kaydedecektir. Biz Nedim lstanbulda vakit kayb4atmeden , 
pqannı ricudana ortadan :Anadoluya geçtim. 1>6rt gln· 
kalcluacak vesileyi ararken, ,q. lük bir yolculuk beni Anado-
ıin onu öldürmeniz büyilk isabet luya ulaştırdı. Antalya cı•a-
olmllflor. Bu itibarla, cinayeti- rıada, Sanalar köyünde yeJ"-
nizden dolayı muhakeme edil- leştim. Orada tanıdığım yoktu. 
miyeceksmiz. Köyün çok temiz insanları 

Miralaya acı b;r mukabelede beni ortaklaşa tanrı misafiri 
bulundum : yapmışlardı. 

- Miralay, dedim. Bu bidi- Öz vatanımda yeni alışmağa 
seyi tesadüfün sevki olarak başladığım köy hayatı, beni 
kabul ederseniz hakikaten acı· kısa bir zamanda kendi.; 
nırım. Ben babamı bilerek öl- sine ısındırmıştı. Burada aşağı 
dürdüm. Fakat katil değilim. yukarı e!ki günlerimi hahr-
Bonu bilerek yaptığım için lıyacak vesile ve imkinları 
katil olmayı kabul etmiyorum. buluyordum. Bir at sahn al-

•*• mişhm. Ahm üzerinde, eskiden 
Somru'dan /ncilb paşaya olduğu gibi saatlerce dolaşıyor, 

lkind melthlJ kuytu ormanlar ve engin yay-
•H•Vllhm• 1~ ~-lalarcla Yalritleri~ lt~yord8'-...r 

17 Meıs t83& , 

Hergün 
Biıfıkra 

Yazan: Eczacı Kent Aktaş 
······················~········ 
Kız kaçıroak 
Bazı bazı gazetelerd ·görü

yorum, hali kız ka~anlar 
varmış... Eskiden kadın 1e er· 
kek arasında tabir cai ise 
karlı dağJar vardı. Kadı ile 
erkeği bir arada görmek im
kansızdı. Nihayet erkek azı 
kaçınr, ba adeta bir emrntki 
sayılırdı. Zaman değişti, le 
kaçan kız ne de kaçıran t-· 
kek ortada kaldı. Arasıra g• 
ıetelerdeki bu kız kaçırma! 

vak'alanna mAna vermek lazım 
gelirse eski iptidailiğin hali 
şurada burada kaldığına hOk
metmek caizdir. 

Bugünün hayatına göre mi· 
nası bozuk, ıekli berbad, ma
hiyeti pek k&bne olan bu me
seleyi miimkün olsa da Tiirk 
köylüsüne bir anlatsak. Bu işin 
pek iptidai birşey olduğunu 

göstersek ..• 
Vakıa kültürün ileri karakol-

ları olan mektebler bu işi gö
rüyorlar amma köycülük kol-
larının bu işle meşgul olmaları 
konferanslar vererek ictimai 
hayatımızın inkişafına çahşma
ları ihmal edilemiyecek bir 
vazifedir. 

Bir genç kız, bir erkeği se-
vince, erkek de o kızı isteyince 
medeni yollardan yürümek 
mümkün iken, kaçmağa, ka
çarmağa ne lüzum var ? 

Kültür, daima kültür... Dün· 
yanın en büyük ışığı kültür ... 
Bu işe kat'i sonu sen vere
ceksin ... 
oc:zoz~~~ 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada N 

Yapalan Satışlar ~ 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

109 M J Taranto 9 75 12 75 
104 S SO!eymano 9 25 10 25 
80 H Z Ahmet 8 75 9 25 
17 S Emin 11 12 
28 H. L Ahmet 8 50 9 25 
338 Yekiin 

510984 Eski satış 
511322 uumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi 
450 Buğday 4 75 
150 ton Bakla 4 
187 balye pamuk39 50 

4 harar " " 
1750 kilo " " 

1652 K palamut 480 
4500 kilo yapak 64 

22 balye " 

Fi at 
6 50 
4 

40 50 

725 
65 75 

• • Para Piyasası 
16-5-1936 

Alış 
Mark 50 20 
lsterlin 623,S 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 79 65 
Belga 21 30 
İtalyan lireti 9 86 
İsviçre Fran. 40 65 
Florin 84 85 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 50 

Satış 

50 70 
626 

8 30 
79 30 
21 55 
9 88 

40 80 
85 
5 27 

23 87 

Ci•ar klyler halin da beai 
Saacdar,da olduğu gibi sevi
yorlardı. 

Galiba uadan geçen yıllar 

içinde birçok serpilmiş ve gü
zelleşmiştim. Bu yeni bayat ve 
yeni vatan bende eskisine nis
betle daha kuvvetli bir tesir 
yapmağa başlamış bulunuyordu. 

Yılları atlayarak esasa doku
nuyorum, kumandan .. Bir sabah 
erkenden köye gitmek üzere 
"Kızılca Orman,, dan ayrılmış-
tım. Vakit erken olduğu için 
yollann rengi tamamen aralan
mış değildi. lleride fevkalade
Jikler olduğunu hissediyordum. 
Yol ortasında yeni bir karakol 
tesis edilmişti. Üzerinde ya
bancı bir bayrak, kapısında 
yabancı iki nefer vardı. 

Bll""1tll -



----- - - -- -

AKDENiZ karşılıklı yardım paktı 
Fransa, lngiltere, ltalya, Bu pakta Türkiye, 

Yunanistan, Yugoslavya ve ispanya dahil olacak 
Londra, 15 (Ô.S)- Paristen 

bildirildiğine göre Fransı7. dip· 
Iomasisi bir Akdeniz karşı'ıkh 
yardım paktı imzası suretiyle 
Hebeş meselesini çıko;ıazdan 
çıkarmayı düşünnıektedır. Bu 
proje şimdilik tasavvur ~ali~~e 
olup yeni Fransız kabınesının 
teşekkülünden önce karar. ha
lini alamıyacaklır. Fakat mıllet-
Jer cemiyet konseyinin gelecek 
celsesinden önce Habeş mesele· 
sinir. halli için bir çare bulun-
mazsa,F ransa mehafili ltalyanın 
Milletler cemiyetinden çekile· 

j 

rek orta Avrupada muhalif bir Son sistem iki ltalyan hatp gemisi 
blok teşkili işinden korkmakta- Jetinin emperyalist emelle- nüfuzunu kırmak ve Almanya· lırsa, Akdeniz devletleri olan 
dırlar. Bu &cbeple, Akdeniz rinin önüne geçilmesi olacak· yı da ltalyadan örnek alarak Fransa, lngiltere, ispanya, Ital-
devletlerinin tahriksiz bir hii- br. Böyle bir anlaşmaya ltal· emrivaki yoluna girmeğe teı- ya, Türkiye, Yugoslavya ve 
cuma karşı birbirlerine karşı· yanın da iltihakı karıılığı ola- vik etmek gibi bir teblükesi Yunanistanın tahriksiz bir bü-
lıklı yardım paktını akdetme-
leri düşünülmektedir. Bu pak· rak Habeşistannı ltalyaya ilha- olacağı da kaydedilmektedir. cuma karşı birbirine yardım 
tın faydası Akdeniz vaziyeti- kının tanmması muhtemeldir. "Oeuvre" gazetesinin diplo- etmeği, yani Akdeniz arazi 
nin teminat altına alınması Bununla beraber, böyle bir matik muhabiri Bn. genevieve vaziyetini muhafaza eylemeği 
ve her hangi bir ikidler dev· pakhn Milletler Cemiyetinin Ta.bouis böyle bir pakt yapı- teahhüd edeceklerdir. 

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

Rodosta hadise mi olmuş? Bir mahkeme yüzünden 

Yunan konsoloshanesin
de bjr ha yrak hidisesi .. 

iki Yunan şehiri halkı 
bir birine girdiler 

Atina, 16 (Ô.T)- ltaJyao ordusunun Adis-Abebaya girmesi Aatina, 16 ( Ô.R ) - Levadya ve Teb kasabalan, bir mah· 
dolayisile Rodosta yapılan şenliklerde Yunan konsolosbanesine keme meselesinden dolayı birbirine girmişlerdir. Bu mıntakada 

yeniden kurulan bir mahkeme Levadya'da kuru1acakbr. Halbuki 
bayrak çekilmediği için Rodos valisile Yunan konsolosu arasında 

Teb'liler bunu kendi şehirleri için istiyorlardı. Bu karardan kı
bir hadise çıktığı haberi tekzip ediliyor. Esasen bu tcnliklerin 

zan Teb ahaliai Teb - Levadya şosesi üzerinde rakib kasaba· 
mi ili bir bayram mahiyetinde olduğu konsoloıhaneye bildirilmit dan gelen otomobillerin geçmesini menetmiılerdir. Levadyahlar 
olmadığından bayrak çekilmesi de beklenemezdi. Bu sebeple kitle halinde Teb şehrine inmeğe kalkmışlardır. iki tarafdan 
mevcut olmıyan bir hadiseyi tesviye için Rodoaa bir Yunan müsellah mitingler akdedilmiştir. Hük6metin müdabalesile mü-
dipJomabnın gönderildiği haberi asılsızdu. essif hidiselerin önüne e ilmi tir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• g- ç ' ............ Harp tehlükesi çok "Y;k~~d~;··· .................................. y;;ş~;~ .... .. 
T ehJüke bertaraf edilmezse, harp 
bütün Avrupayı mahvedecektir 

Londra, 16 (Ô.R) - Sovyet ı 
büyük elçisi, Sovyet Rusyamn 
Londra deniz anlaşması müza· 
kerelerine iştirake amade ol
duğunu bildiren bir nota ver• 
miştir. Müzakerelere gelecek 
hafta başlanacakbr. Sür'atle 
bir anlaşma elde edileceği 

tahmin ediliyor. 
İngiltere • Rusya parlamen

ter heyetinin ziyafetinde, söz 

alan Sovyet elçisi ezcümle şun· 
ları söylemiştir: 

- " Gerek dünya ve gerek
se Avrupa kıtası bir yol da
nümü iizerindedir. Bütnn Av· 
rupada bir harp havası estiğini 
herkes teslim ediyor. Tühl6ke 
zamanında bertaraf edilmezse 
harp Avrupayı saracak ve 

'.> 

Sovyet lıaıp gemilerinden biti 
med~niy.eti mahvedecektir. l letler, toplu bir esas kurmalı 

. Hıtlenn sulh pll?~~m hakiki ve Almanya ile müzakerele-
bır ıulb vadetmcdıgı kanaa- rinde bu eıasa istinat etme-
tindeyiz. Sulhla alakadar dev- lidirler." 

,.,J.~ ........................... ltz:~EEIV.JS0'..7~za 

T emoçinin Rüyası " 
ledim ya .. Bir senedir ki Te
moçin Han Çin hakanıyla barb 
ediyor: Yuhang Çeo şehri~i 
kuşatan ordunun başında Kurd 
Cebe var. O Kurd Cebe ki 
benim de kumandanımdır. Ben 
onun okçubaşısıyım. 

Türk tarihinden şanlı sahifeler 
~~~.:7.Y:N~;Qft 
oıem sayıaı: ee tı ·· 

Koca şehir sarsılıyor, yer yer 
büyük yangınlar çıkıyordu 

Dave dave pastırmaları 
· çıkan, saltanatları yıkılmak üze· 
're olan adamlar arasına soku
luyor, sonra Mogolca kouu~u· 
yorsunuz da sessiz ve sakin 
olmalarını istiyorsunuz. Buna 
imkin mı var ? Canbey bizim 
bqımıza gelenlere ehemmiyet 
verme.. Büyük güııleri dÜfÜD •• ... 

Çinlilerin: hali bitik... Bugün 
yarın aman dileyecekler. Sizin 
gibi bir Türk kahramanını ele 
geçirirlerse asmaı.lar da ne ya
parlar? 

- Ulu tanrı hakkı için eyi 
konuş .. Etycn bu itler ne vakit 
olmuı? 

- Ne vakit olauiını söy-

Canbeyin arttk içi içine sığ
mıyordu. Aldığı sevinçli haber
lerin heyecaniyle zmdanın ka
pısına koştu. Çizmeleriyle ka· 
pıyı vurarak bakırdı: 

- Kaltaban Çinliler... Ben 
Cabenin bayrak tarıyım. Sizi 
önüme katarlıyarak bozğundan 
boığuna sürükleyen Cebenin 
bayraktan... Ben; assanız da 
artık gam yemem. Irkımın Za
ferleri öcümü bol bol alacak
br. 

Et yen: 

o 

••• 
Kabinesi istifa etti 

Varşova, 15 { A.A ) - Ka
bine bu ak~am saat 17 de top
lanarak istifaya karar vermiı 
ve Başbakan Koscialkovski 
kabinesinin istif asını Cumurre-
isine vermiştir. Cumurreisi isti· 
fayi kabul etmiştir. 

Varşova, 16 { Ô.R ) - Mu
hafazakar gazetelerden (Pisti) 
Leh kabinesinde yapılan deği· 
şikliği memnuniyetle karşılıyor. 
Bu gazete diyor ki: " Kabine· 
deki değişiklik sola doğru dü· 
men kırmak mahiyetinde de· 
ğildir. Yeni içbakanı, Pilsudski 
zamanıoda da içişleri bakanı 

idi. ,, Muhafazakar gazetenin 
yazdığına göre, kabinede ya· 
pılan değiıikliğin gayesi dahili 
ıi yaaeti ıılah ederek bunun 
mali ve ikhaadi ıiyaıet nze· 
rindeki fena tesirlerinin annne 
geçmektir. 

- Ha şöyJe yoJdaş... O ne 
suratb demin ... Sana fütur ya· 
kışır mı? Erkek adam erkek
liğini göstermeli ... 

- Çıkalım buradan Etyen ... 
Şu kapıları devirf'rek çıkalım. 
Bu cebin heriflerin elinde si· 
lahsız ölmekte içime sığmıyor. 

- iyi amma bu imkansız 
şey ... Kapılar demirde ... Onlan 
devirmek için ordu kuvveti 
I A I 
azım ... 

iki arkadaı bunları konuıw· 
ken dııarıdan gök gürlüyormuf 
gibi sesler geliyordu. Tuhaf 
sesler ... H~r yer çabrdıyor, kırı· 
lıyor, yerle gök altüst oluyordu 
sanki... Zındanın sessizliğini 
bozaa feryatlar yükselmekteydi. 
Bir zelzele mi olmutlu ? Yu
hanı Çeo tchri halkı neden 

Lord Ha lif aksın Beri ine 
gitmesi muhtemeldir 

Londra 16 ( Ö. R) - Yarı 
resmi mebafil Ingilterenin Ber-
lin bllyllk elçisi Sir Eric Filips 
ile Şana&lye Hitler arasında ya
pılan mlilikah hllA bahis mev-
zuu yapmaktadırlar. Bununla 
beraber bu müllktta Bay Hit
lerin Alman cevabı hakkında 
verdıği izahata dair bazı ecnebi 
gazetelerinde c.;ıkan haberler 
bir faraziyeden ibaret telakki 
edilmektedir. iki hükümet ara• 
sında müzakereler üzerinde 
çok sıkı bir gizlilik muhafaza 
edilmesi için anlaşma mevcut· 
tur. Bununla beraber görüş
me •. n münhasıran lngiliz sual 
listesinde vazıh meseleler üze· 
rinde cereyan ettiği teyid edil
mektedir. 

Alman cevabının pek yakın
da beklenmedigini de ilave 
ediyor. Buradaki tahminlere 
göre bu cevabın Londraya gön
derilmesi için , bir kaç hafta 
lizımgelecektir. 

Lord Halifaksın veya diğer 
bir lngiliz bakanının Führer 
ile doğrudan doğruya temas 
etmek Ozere Berline gönde-
rilmesi meselesine gelince bu· 
nun esas itibarile imkansız 
olmadığı, fakat böyle bir seya· 
hat zamananın henüz gelmediği 
tasrih edilmektedir. 

Siyasi mehafil şurasını da 
kaydediyorlar kı BerJioden ge· 
len haberlere göre, Almanya 
karşılıklı müzakere usulünü 
diplomasi yoluyla fikir teatisi 
usulüne tercih etmektedir. 

Londra, 16 (Ô.R) - lngiliz 
• Fransız-Alman münasebetleri 
hakkında B. Leon Blum1un 
Amerikan kulüpte verdiği nu
tuk lngiliz gazetelerinin Paris 

1 

muhabirleri tuahndan birinci 
nerecede ehemmiyeti haiz bir 
diplomatik bldiıe gibi t•likkl 
edilmektedir. 
Müstakbel Fransız Baıbakanı
nın ihtiyatlı olmakta beraber 
Hrih olan bu beyanlı ve hü
kQmetinin beynelmilel mesele· 
lerde alacağı vaziyet hakkın· 
daki izahatı Londrada memnu· 
niyetle karşılanmıştır. Ameri· 
kaya karşı borçların tediyesi 
meselsi, B. Blumun söylediği 
gibi, tediyat kudretinin art
masi mt!se!esidir ve burada, te
diyat kuvvetinin artması için 
beynelmilel madderin de:artması 
liizım geldiği hakkında sosyaist 
liderinin sözlerile tam bir mu
tabakat vardır. Bu sebeble, son 
akdedilen Fransız - Amerika 
ticaret muahedesini bir lngiliz -
Amerika ticaret muahedesinin 
takip edeceği tahmin edilmek
tedir. 

B. Edenle B. Leon Blum 
arasındaki muhavere de en de
rin bir alaka uyandırmıştır. 
lngiliz umumi efkarı bu muha
bere etrafında gözetilen gitli-
liğin zaruretini takdir etmekte
dir. Bununla beraber, gizli
liğe rağmen, iki devlet 
adamın görüşmesinden elde 
edilen faydah netic~ler bak .. 
kanda alınabilen tek tük emir· 
ler daha manidar telakki edil· 
mekted!r·. '' ~aily Telegraph ,. 
gazetesının dıplomatik muha· 
birine göre, Eden - Blum mü
lakatı, Milletler Cemiyeti kon~ 
seyinin önümüzdeki 16 ha:ıiran 
celsesinden önce Habeş mese
lesi üzerinde müşterek bir 
Fransız - lngiliiz siyasetinin 
tesbiti için çok faydalı ol· 
muştur. 

Eksik hayvan gösterenler 

Hayvan vergisi tatbikatı 
hakkında bir emir geldi 

2897 sayılı hayvanlar vergisi 
kanununun 12 nci maddesinde 
yoklama kollannm hayvanlann 
bulundukları yerler ile ahır, 
maodra, ağıl gibi yerleri, geçit 
ve mer'aları yokJiyarak kayıt 
defterinde yazıla mıktarlara ve 
sahibinin elindeki kayd iJmü 
J. .. 'Jerlerine mutabık olup olma
dığı tetkik edilmektedir. 

Hayvanların bir kısmını sak
lamış olanların ellerindeki kayd 
ilmühaberlerİn\.. kaçak olarak 
zuhur eden miktarın yazılması 
haHnde herhangi bir ihtilafın 
veya mükerrer vergi tahakku· 
kunun önüne geçilebilecegi 
Maliye Vekiletinden vilayete 
bildirilmiştir. 

YoklamM neticesi ka}')d il· 
mlibaberleri muhteviyatana na
zaran fazla çıkan veya doğru· 
dan doğruya kaçak hayvan 
bulunursa bu suretle tesbit 
olunan hayvanlardan dolayı sa· 

ayaklanm11tı? Zmdanın pence
resinden büyük yangınları ha
ber veren kızıl ışıklar geliyor· 
du. 

- Etyen kıyamet mi -kopu
yor? 

- Kıyamet elbette ... T emo
çin ordusunun mancılıkları iıe 
bafladıJa r. Kalfam pervaneci 
Ahmed ustası kayboldu diye 
kollannı bağlıyacak değil ya ... 
Bizim avadanlıklar Çinlile
rin evJerine neler fırlatı

yor bilseniz. Ufak f ıçılann 
içinde katran zift dolduruyoruz. 
Üstten ateşliyoı uz. Mancınık· 
larla atıyoruz. Bunlardan başka 
iri kaya parçaları çakılları da 
yağdırmayı unutmıyoruz:. 

- Bunlar iyi amma sen na· 
ııl oldu da yakayı ele verdin? 

hibine herhangi bir vesika 
verileceğine dair kanunda 
bir kayıd ve sarahat yok· 
tur. Hayvanlarıoın tamammı 
saklamış oianlar da kayıt ilmü-
haberi bulunmıyacağından bir 
mmtakada kaçak olarak kay· 
dolunan hayvanların ayni mın
ta kanın bir diğer yoklama kolu 
veya kontrolörü tarafından mü~ 
rakabası halinde sahipleri hak· 
kında vergice mukerrer mua· 
mele yapılmasına mahal kal· 
mamak üzere kaçak hayvan· 
lardan dolayı kanunun on 
üçüncü maddesi mucibince tan
zim olunacak zabıt varakafarının 
ikişer tane tanzim edilmesi ve 
bir tanesinin hayvan sahible· 
rine, ve bunlar hazır bulunmı

yorlarsa çobanlarma veya 
adamlarına verilmesi Maliye 
vekaletince muvafık görül
müştür. 

- Mancınıklar eyi itlemiyor 
diye etrafı tedkike çıkm11bk. 

Bir de lağım açılacak yerleri 
teıbit etmek istiyordum. Önü· 
me bir alay Çinli çıkh. Çinli· 
lerden biri üzerime kemendini 
abnca beni rere yıkh. Onlar 

beni yakalamakla her şey bit
ti sandılar. Halbuki kalfam 

Ahmed lağımlan benden daha 
iyi açar. Benim yakalandığım 

kullede hiç şüphem yok ki ya· 

rın ç<Sker. Kalede büyüla 
bir delik açıldı mı Çinli· 

lerin işi bitiktir. Düşün bir ker· 
re Canbey Cebe ile Alakın 

bulunduğu cepheye can mı da
yanır? 

- Alak ta burada mı? 
-Sonu Vat-
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V. Çörçilin bir yazısı 
Cihanı kahkahasıyla zengin eden 

sanatkinn en kuvvetli tarafı .. 
ribeleri sahneden haykıran 
Çaplini alkışbyanlar, yalnız saf 
ve cahil olanlar değildir. Şimdi 
onu kültürlü ve görgülü kim
seler de alkışlıyorlar. 

Sahne bayatı bir arahk Çap
lin 'in üzerinde tuhaf bir tesir 
yaptı.Hatta sahned~n çekilerek 
bir ayak satıcısı bile olmayı 

tasarladı. Sonra düşündü ki 
saboe hayatı, hayat sahnesinin 
bir mllcessem kopyasıd1r. Sah
nede olduğu gibi hayatta da 
gülerken ağlamak, ağlarken 
gülmek vardır. Bunu sahnede 
öğrenmek, hayatın gtiç kısım• 
larını da kolaylathracakbr. 

Makalenin mllhanili: 

Çaplin tikiyet ediyordu. Şi
kiyeti çocukluğuna doyamadan 
btiyükler gibi hayatla alika
lanmışb. Halbuki o ilk mektebe 
giderken ne kadar çocuktu. 
Çocuk arkadaşları çocuk oldu
ğu için onu ne kadar sever
lerdi. Ne maskaralıklan, bliyük
leri, muallimleri tenkid eden 
ne muvaffak nükteleri var<\ı. 

YAZAN: Vlnston 
Çlrçll mefhur 
lnglllz diplomat
larından 

Tarihi eskicedir, vak'a Lon· 
dra' da cereyan ediyor: 

St. Thomas hastanesinin ka
ruhk bir oda11. • • Bir adam 
ilim 1-aalindedir. Onun dolgun 
Ye batarımh bir hayab, özeni
lecek bir mazisi vardır. O Mtl· 
zik HoJ'ün mütevazi bir şöhreti 
Ye klasik eserler devıinin bir 
safer taciydi. Şimdi yavaş ya· 
yq s6nüyor .. 

Ba adam saadeti duyarak, 
mes'ud bir aıome hazırlanıyor 
idi. Hayatı gllrültilsüzdü. Eser
lerine adını vermeden debilar 
1aratırdı. Şimdi &lürken, inci
leriai kalbinde mubafaz-_ ede
rek başka yerlere gidiyor. 

Oda ayni oda.. Yalnız şu 
farlu var .. Bu ikinci adam genç 
bir çocuktur. Hastanenin ayni 
oclulDln sola bakan penceresi
llİ ili bir karanlık kaplamış· 
br. Fakat bu ölil karanlığın 
ortasında, g6zleri yoran bir ışık 
7anmıya hazırlan1yor. Yaumıya 
laaurlanıyor, dedim. Yanlış .. 
Yanıyor, bile .• Bakmız, bu ma· 
ıum ve iyi çocuğun gözlerin· 
den inci gibi yaşlar yuvarlana· 
JOr. 

Bir ölü .• 
Ve •• Ôlllye ağlıyan yavru .• 
Ôlen adamla, ölllye ağhyan 

pna ayni adı muhafaza edi
,orlar: Charles Chaplin. 

Bu, mes'ud bir öltimdti. Çap
IİDİD babasının ölüm& ona daha 
~ocak yaıında annesini ve kar
detiai bakmak gibi çok ağır 
Jilder uzatbğı için o çal1f8rak 
keneli hilviyetini yaptı. Ve 
un'at Alemine bir yıldız he· 
diye etti. 

• •• 
Çarli Çaplini bundan 10nra 

temiı: bakıp, mahzun bir ço
cuk olarak Londrada beıinci 
derecede tiyatro sahnelerinde 
ılriiyoruz. O, arkadaılan gibi 
i~z kalmak iatemiyor. Her 
baJcle birteyler yapacak ve 
keilcÜiai betendirecektir. 

Zeki Çarli Loadra llkakla
rma ele ahyor. Orada malateHf 
qkalde, çok deiifik yqama 
tutlan, ıtllGnecek •e atlanacak 
levhaJar ta11yor. Ç..-li, zeki 
pcak bundun hisleniyor. An
aellDID ve kardeıinin önü-
•e boı elle gittiii akpmlar 
aqDm•yı ruhunda bulduğu ıçin 
9Ç kalmayı nefsinde tecrübe 
etmiftir. Bu itibarla aç gibi dn

biliyor. 
Mahalle arasmda kokainö

vardır, katiller vardır, 
,.,_zlar vardır. T r&tçiler var

• aarhoılar vardır. Onlann 
~I yaıaclıklannı biliyor. Hele 
M,le bot elle cabala11p da-

• Wr ece Çar-

Çarli Çaplin sahnede arhk 
san'ah için aranılan bir insan 
hllviyeti oluvermişti. Onun kıs
kananı yoktu. Şöhretine göz 
koyanı yoktu. Her ?.esi gül
dürtiyor, mustarib insanlığın 

kalbine refabbk hediye edi
yordu. Çarli'yi yetiıtiren Lon~ 
dra, ona olgun bir hilviyet te 
teslim ederek Amerikaya gön
dermiştir. Fakat tekniğiyle, 
olgunluğuyle bir lngiliz olarak .. 

Yirmi beş yd 6nce Çarli Çap· 
lin ilk defa Okyanoau atarken, 
Amerikada hayat blisblltün baş
kaydı. Bir az daha seyyal, bir 
az daha ıııklı idi. Amerika ba 
yüksek mntefekkiri adeta bir 
peygamber gibi kendi muhiti
ne kabul etti. onun müstesna 
sanahn1 istismar etti.Amerikada 
o zaman şahsiyetin meydana 

Sınemala11u ıerı Jigüranla11 
linin evini soymalan ona bu
nun ac11mı da azatmlfbr. 

T ecrllbeli çocuk, derhal bu 
bilJrilerinden iıtifade yoUannı 
ar1yor . Londra'nın bu acın· 
dm~ı ve gllldOrticil sahneleri
ni, tiyatro sahnesinden taklide 
kalkıııyor. Bazan kendisini unu· 
tarak sahnede ağlarken gOI· 
düğil de g6rtilüyor ve vasattan 
aşağı kıymetli seyirciler onu 
çdgınlar gibi alkııbyorlar. 
• Çaplin sevilmeğe baıllyor. 
Biraz sonra daha ziyade göze 
batan bir tiyatro sahnesinde 
onun haftada iki sterlin, birkaç 
ay sonra da on be, sterlin ka
zandığını garüyoruz. 

Çaplini alkttlıyorlar. 
Cemi7et· .raeta.4a.kı•· 

çıkma• daha kolaydı. Çllnkl 
muhit takdir ediyordu. 

Tiyatrodan sinema perdesi
ne geçea Çar6 Çaplin için da
ha mlsait bir inkipf sahası 
açılmıfb. Londrall saoatklr ti· 
yatro sahnesinde yapamadıiım 
beyaz perdede tatbike imkin 
buluyor ve kendisine daha ilk 
adımda takdirkArlar buluyordu. 

Çarli Çaplini bu kolay mu· 
vaffakıyete stirtlkliyen hakiki 
mtiessir ne icli? işin esası budur. 

Çarli Çaplin her şeyden ön· 
ce ne ydpılması icap ettiğini 

değil ne istenildiğini aratbn· 
yordu. Halkın psikolojisini Ye 
zeykini keıf ederek ona iste· 
di(ini vermekle muyaffaloyet ....... . ,....h ... 

Fennin bir mucizesi 
Hacımlı ( Röliyef) sinema Pariste 

ilk filmini ortaya koynıuştur 
Sesli sinemadan sonra beyaz perdede yeni 

bir inkılap daha başgöstermiştir 

sonra, sinema, yeni ve büyilk 
bir inkılibın eıiğindedir. Orta
ya koyduğu eserleri, bıkmaz ve · 
usanmaz bir azim ve devamla, 
daima ileriye ve yeniye götüren 
fen, sinemayı bugünkü mükem· 

-mel haline koyan cihazları da 
kifi g6rmemiş ve onun son ek
siği olan hacimsizliği de orta
dan kaldırmanın çaresini bul
muştur. 

Gerçi, uzun zamandanberi, 
sinemayı, beyaz perde üzerinde 
seyredilen hareketli resimler 
h@linden çıkararak, tıpkı ha
yatta gördüğümüz elle tutu· 
lan ıekillerde olduğu gibi, 
liç buudlu bir manzara attın· 
da göı.lerimize göstermek için 
çareler arandığını işitiyorduk. 

Fakat bu çok gilç g&rünen 
keşfin de bu kadar kısa bir 
zamanda hakikatleşeceğine ve 
fi'len talbika başlanacağına 
inananlarımız herhalde çok 
değildi. 

Fakat bugün haber verebili
riz ki, hacimli sinema artık bir 
hakikatbr. Ve laboratuvar tec
rllbesi halinden çıkarak, ilk ı 
defa olarak, bir sinema sa' o· 
nunda herkese g6sterilmit ve 
btiyllk bir mu\affakıyet kaza· 
narak btitlln seyredenleri hay
retıe dtişllrmtiıtllr. llk defa 
b8yle bir filmi seyreden halkm 
&zerinde bAsıl olan tesir oka· 
dar kuvveti\ olmuıtur ki, per
dede ileriye dojru gelen bir 
otomobilden korkarak yerin
den fırhyanlar, ıeyirciler isti· 
kametinde ablan bir toptan 
korunmak için eHerile yll· 
z&nll kapayanlar bile g6rtil· 
mllıttır. Tabii bu gibi hal
ler, seyredenlerin uzun kahka-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kalmadı. Sahnede hakiki bir 
reforma yapb. Halka yenilik 
8flladı. 

Onun sahne bayatmcla çevir· 
eliti bir çok kıymetli eserler 
olmuftur. Şimdilik .. City Liı
htı-Şehir ıpkları" ve .. Modern 
Times-Y eni zamanlar" en 6n 
safta gelmektedir, Fakat ·çap· 
lin hentiz bitmit değildir. O 
en iyi eserlerini belki de bir 
kaç sene sonra yapacaktır. 

Çaplinia en kuvvetli tarafı 
hangisidir? 

Bana kalirsa Çaplin herıey· 
den &ilce bllyilk bir sanatklr, 
batta sanatın fevkinde bir da
hidir. O bulunduğu mahdut 
ıanat Çf!r~evesinin nstiine çık
mıya ve bir sanat felsefesi ya· 
ratmıya mnaffak olmaıtur. 
Bu itibarla Çaplini, bu cephe· 
..... a. ...... ~ .... ., 

Lui Lümiyerdir. Bu suretle si
nemayı meydana getiren, ona 
yepyeni ufuklar açacak ikinci 
keşfin şerefini de başkasına 
b1rakmamıt oluyor. 

Bu suretle tiyatroyu sinema· 
dan ayıran manilerden bir ta· 
nesi daha izale edilmit olmak
tadır. Sinema da tiyatro gibi 
sesli ve sözlü, onun gibi renkli 
olabilmektedir. Arada tek fark 
olan hacim meselesi de ıimdi 
halledilmiş oluyor. Bu suretle 
tiyatronun yeni bir darbe yiye· 
ceği ve sinemanm kazanmıt 

olduğu geniş rağbeti biraz 
daha artıracağı tahmin oluna• 
bilir. 

Sinema müesseseleri için yeni 
bir çalışma sabası, yeni masraf 
kapdarı açıhyor demektir. Bu 

Palisle Hacımlı Sinema 
Haamlı Sinemada renkli gözlükleıle /ilmi styudtnli'r 

balanna sebebiyet vermittir. 
Baylelikle, resimlerin üzerine 
aksettiği perde, zaman z ur arı 
bir ufuk i kadar sonsuzlaşmıı, 
zaman zaman dalgalann köpük
leri salonda bulunanlann nsttı
ne yağıyor hissi ahnmııhr. 

Bu çok güzel ketfin yalnız 
k6çllk bir mahzuru olduğunu 
aiyliyelim. Seyirciler, filmi 
renkli bir giılOk arka11nclan 
ıeyretmeie mecburdurlar. Bu 
gözltik biri mavi, biri de sarım· 
tarak yeıil iki camdan m6rek· 
keptir, fakat hacimli sinema 
yalnız bu gizlllğ&n eseri dejil
dir, Aynı zamanda, filmi akaet• 
tiren makine de hususi surette 
imal eclilmiftir. 

Ketfi meydana ıetireu, sine
mayı ilk defa icad etmif olan 

BONO 
Miibadil bonosu, banka 

hisse senetleri ve bilumum 
hazine tahvilin Ergani, Si
vas dahili istikraZI iatm alır. 

Adre•: lzmir Kemeraltı 
Hacı Hasan otelinde 
60 numarada Cavide 
mllracaat. 
TELEFON: aeo• 

11-30 (912) S.7 Pa. Pe. S 

keşfe int ı bak edebilmek ıçın 

yalnız stüdyolarm değil, gösterid 
salonlann da yeni icad maki· 
neleri en kısa zamanda tedarik 
etmek itine giriıecekleri mu
hak kakhr. 

Şimdiden Pariste bir hacimli 
ıinem• faaliyettedir. Fennin 
keıifleri, milletlerarası sınırlan 
pek fazla stir' atle aşbklan için, 
hat'imii ıiııemayı, diğer bitin 
memleketlerle beraber, T&rki-
yenin de pek yakm bir zaman
da seyredebileceğinden tiphe 
etmiyoruz. 

Kesimlerimizde Pariate ha· 
cimli ainema ghteren saloaua 
kapı• ile, bu filmi meyredealeri 
ve filiıi abettiren ,eni maki· 
aeyi prlyonmam. 

Doktor 

Sabiha 
Süleyman 

' 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Pazardan maada her gün 
öğleden ıonra 3 • 6 ya ka
dar ikinci Beyler sokak 81 
num11rah muayenehanede ka· 
bal eder. 
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Müslüm8nların 13 Anası 

Fatma şaşırmıştı: 
- Ne olacak baba! 
- Tekrar barba döneceğim. 

Beni Kureyzayı surlanna kadar 
takib edeceaim kıum 1 

Fatma endişeli, endişeli ba· 
basına bakarak, hiç itiraz et
meden zırhlarını getirdi, giyi
nişine yardım etti. Mohammed 
giyindikden sonra eline m\z~a
ğını ahb dışan fırladı. Bılal 
onu bekliyordu .. 

_ Bilal! git, Medinenin içine 
birçok münadiler sal 1 Harbdan 
dönen kavmım tozlannı silkme
den toplansmlar, ikindi nama-
zını Beni Kureyzanın surlan 
karşısında kılacağız. 

Muhammedin bu emrini alan 
Bilal; bir fırlayışla, yelyepirdek 
koştu, kayboldu, harpten dö-
nenler evlerine girib, kimisi 
tozu toprağiyle uzanarak raha· 
tma dalmış, kimisi soyunup, 
silkinip temiı.lenmekle meşgul
düler. 

Fakat Medinenin içinde ko
pan münadi sec;leri ve arkasın-
dan doğan velvele hepsini 
ayağa kaldırdı. 

- Eyy! Medineliler! Duyduk, 
duymadık demeyin, Muhamme-
din emri var, harpten dönen 
cengaverler, toplanacak, silah· 
!anacak, ikindi namazı Kureyı.e 
önlerinde kılınacak, Kureyzeye 
harp ifan edildi. 

Medine halkt bu ansızın do· 
ğan haberin telaşile çalkanıb, 
gürültü, şamata içinde olur, 
olmazlarla dalğalanarak mes· 
cidin avlusunda toplanırken 
Muhammed; bu sırada kurulan 
çadıra ve çadınn baflnda ihti
yar ve dirayetli Refia'nm çadır 
içine serdiği minderler, postlar, 
tahta sedirlere nezaret ettiğini 
gördü. 
Rehanın yanına. yaklaştı: 
- Aziz Hatunl Saidi iyi te· 

da vi eti Dedi. 
Refia kendisine yapılan bu 

iltifatı boş bırakmıyarak. Meh· 
medin ellerini tuttu: 

- AUahın adına kasem ede
rim ki elimden geleni yapaca
ğim. 

- Biz tekrar barba gidiyo-
ruz. 

- işittim, Kureyzanın mah
volması mukarrermiş ki bu emri 
verdin, Tanrı yar olsun sana! 
Saadetle gitl Zaferle dön Ya 
Muhammed! 

H~~d
0

ek 
0

barbının kahraman
ları, göğüslerinde kükreyen ma
nevi bir kuvvetle, zafer peşin· 
den koşuyorlardı. Muhammed, 
en önde idi. IsJamlarm sancağı 
çekilmişti, bu alaya katılan 
Medine kadınlan ellerinde def· 
lerle Medinelileri teşcie koyul· 
muşlaıdı, kadınların ağzın-

_!iagezen terennümler arapları 

Salihli icra Memurluğundan: 
Gayrimenkul mallann açık 

artırma ilanı: 

Açık arbrma ile paraya çev
rilec.ek gayrimenkulün ue ol .. 
duğu: 

Şubat 936 tarih ve 103 nu
mara ile tapuya bağlı 32 hek-
tar 7100 metre tarlanm 60 
hissede 54 hissesinin 103680 
hissede 53280 hissesi. 

Gayrimenkulün bulunduğu 
mevki ve hududlan: 

Salihlinin Tepecik ve biçerli 
çiftliği arazisinden olub bir 
kıtada ark, kargılıtarla, bahçe 
tariki ve türkmen yolile mah-
duddur. Ve halihazır hududu 
tapu kaydına uygundur., 

Takdir •>hman kıymet: 
26-4-936 tarihli takdiri kıy

met ıabıt varakasına nazareın 
beher dönümüne 450 kuruş 
üzerinden kıymet takdir edil-
miş olub ona göre hesabedile
rek nazara alınacakbr. Tahmi
nen 70 hektar miktarındadır. 

Birinci arhrmanın yapılacağı 
yer. gün ve saat: 

Salihli icra Dairesi önünde 
17-6-936 günü saat 14 den 16 
ya kadar müddet içinde yapı
lacaktır. 

işbu gayrimenkul artırma 
şartnamesi 17-5-936 tarihinden 
itibaren 936-198 No. ile Sa
lihli icra Dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebil
mesi için açıktır. ilanda yazılı 
olanlardan fazla malümat al
mıt.k iıtiyenler işbu prtnameye 
ve 936-198 dosya numarasile 
memuriyetimize müracaat et· 
melidir. 

Arttırmaya iştirik için yu
karıda yazılı hıymetin yüzde 
7,5 nisbetinde pey veya milli 
bir bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. 

Toprak sahibi alacakWarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
bakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklannı husu
siyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev-
rakı müsbiteleriyle birlikte me
muriyetimize bildirmeleri jcap 
eder. Aksi halde haklan tapu 
sicilliyle sabit olmadıkça satış . - . 

BOGAZLAR meselesi 
Tarihine Bir Bakış 
Y" .A.Z .A..l."'ıııT ; A.. ~. 

( /fdıbas "' len:r.nıe haHı •alı/azdur) 

·----------------------------&-

Rusya-Avusturya arasında f)smanlı impara
torluğunu paylaşan proje nasıl hazırlandı? ..... 

Rusyanın Lehistana tecavüz Rus ordularının Tuna'nın 
etmesinden dolTan vaziyet ni- Şimalinde kazandığı uferi Ka-
1ıayet Osmanl~ devletinin de terin'a kafi görmüyor, Türki-
işe karışması neticesini ver- yere kafi bir darbe vurmak 
miş, 1868 de Rusya ite Türki- istiyordu. Bafbk denizindeki 
ye arasuıda barb başlamıştı. donanmasını Akdenize gönder· 
Katerina Türkiyeye karşı beş meğe karar verdi. 
ordu sevkevledi. RumP.li ve Moradaki Rum-

dine erkeklerini coşturmuştu. 
Her tarafta şen bir ahenk 
Enceşenin ağzından döküldüğü 
gibi dalgalanıyor, develer, at
lar üstünde hoplıyorlardı, öyle 
bir hal oldu ki develer, atlar 
da bu ahenge uydular. Zıpla
yış, sıçrayış, ahenk hayvanlara 
da sürat verdi. Muhammed bu 
coşkun alayın delicesine coşup 
gideceğini düşünerek, döndü, 
tatlı bir tebessümle 

- Sonu var-

hedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

Gösterilen günde arttırmaya 
İştirak edenler arttırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu ma-
lumatı almış ve bunları tama· 
men kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

Tayin edilen zamanda gayri 
menkul Uç defa bağırıldıktan 
sonra en çok arttırana ihale 
edilir. Ancak arttırma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde yet· 
miş beşini bulmaz veya satış 
istiyenin alacağına rüchanı olan 
diğer alacaklılar bulunup ta 
bedel bunların bu gayri men
kul ile temin edilmiş alacağının 
mecmuundan fazleya çıkmazsa 
en çok arttıranın teahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma 15 
gün daha temdit edilerek 2nci 
arttırmaya bırakılır ve 15 inci 
günü olan2-7-936 günü aynı 
saatlarda yapılacak arttırma-
larda bedeli satış istiyenin ala
cağına rücbanı olan diğer öla
calddarın bu gayri menkul ile 
temin edilmiş alacakları mec
muundan fazlaya çıkmak şar
tile en çok artırana ihale edi
lir. Böyle bir bedel elde edil
mezse ihale yapılamaz ve satış 
düşer ve 2280 namarah kanun 
hükümlerine tevfikan gayri 
menkul alacaklı üzerine kanuni 
ipotek ve borç ta beş sene 
müddetle taksite raptolunur. 

Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal v~ya veri
len mühlet içinde parayı ver
mezse ihale karan fesb oluna
rak kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa 
razi olursa ona, raıi olmaz •e· 
ya o bedel üzerinden her hangi 
bir talib bulunmazsa hemen 
on beş gün müddetle artırma
ya çıkarılıp en çok arhrana 
ihale edilir. iki artırma arasın· 
daki fark ve geçen günler için 
yüzde 5 ten heıab olunacak 
faiz ve diğer zararlar ayrıca 
büküm istihsaline hacet kal
maksızın memuriyetimiıce alıcı
dan tahsil olunur. 

işbu gayri menkul yukarıda 
gösterilen gün ve saatlerde 
Salihli icra dairesi önünde ve 
işbu ilan ve gösterilen şartlar 
d•iresinde satılacağı ilin olu-
nur. 1258 (930) 

lar isyana teşvik edildiği 
aarada Mayna sergerdelerincien 
Mavru Mihalis: "Ruslar gelm~z
lerse Morada isyan oJamaz. 
demişti. Rus donanması Baltık 
denizinden hareket ettL Mo
raya gidecekti. Donanma biri 
amiral Spridof ve diğeri amiral 
Mordinof'un kum•ndasında iki 
füoya ayrılmıştı. 

Donanma Ingiliz limanlarma
da uğradı. lngilizler yeni alet· 
ler, mahir klavuzlar verdi. O 
vakıt lngiltere henüz Rasya
dan endişe etmiyordu. Fransa 
ile arası açık idi Rusyaya 
yardım etmekle Fransaya 
muhalefet ediyorcbı. Doaanma 
lcımandanlığına Spridofmı ya
nına eski lngiliz bahriye zabit
lerinden Elphinston'un verilme-

YENi ASIR SMlle7 

IZMiR Yü Me sucab 
Türk A. Şirketinin 

• 
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'farafnıdan mevsim dolayısile yeni çıkaı·d1i,.rı kumaşlar: 
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Doktor 
Merkez hastanesi 

Operatörü 

Cevad Alpsoy 
Almanyadan avdetle has

talarını her gün on beşle on 
sekiz arasında 

ikinci Beyler sokak 81 nu
marada kabul eder. 

Muayenehane telefonu 3315 
Ev telefonu 3203 

H. 3 1-13 (865) 

lzmlr beledlyaslnden: 
Havagaıı fabrikasının bir 

senelik ihtiyacı için beher tonu 

913 kuruştan kırk üç bin üç 
yüz yirmi iki lira bedeli mu
hammenf e d<Srt bin yedi yilz 

kırk beş ton Zonguldak Zero 
Diz Lave madea kömürü Ba,
katiplikteki şartname veçhile 

29-5-936 cuma günü saat 16 da 

kapalı zarfla ihale edilecektir. 

lştirik için üç bin iki yüz elli li
ralık muvakkat teminat mektu

bu veyaBanka teminat makbuıu 

ile teklifler 2490 sayıla kanu· 

nun tarifi dairesinde azami 

o gün saat on beşe kadar 

Encümen Baıkanlığına verilir. 
14-17-21-26 (904) 

zabıtai belediyeye yeaiden 
memur ahnacakll1'. 

A.,ağıda yazılı şartları haiz 

sine muvafakat eyledi. 
Donanma Akdenize girdi. 

Livorne'de Alexs Orlof donan
manın başkumandanlığını aldı. 
1770 de Mora sahillerinde, 
Mayna önünde göründü. Bütün 
Mora Rumları isyan bayrağını 
kaldırdı. 

Fakat Ruslar Rumlarla eyi 
uyuşamadılar. Rumlar çok şey
ler vadetmişlerdi, yapamadılar. 
Ruslar da Morada kara muha
rebelerine girişebilecek kadar 
değildiler. 

Adalar denizinde bulunan 
Q9111anlı filosu Çeşme limanma 
girmişti. Serbestce harekete 
müaaid olmıyan bu dar yerde 
akı~., kaJdı.(Alfonstoa}tm teş
vikile Orlof hücum etti. 3 Tem· 
muz 1770 de Osmanlı filosunu 

--

.. , ... _______________________ _ 
ELEGAN TERZiHANESi 
. :- ' : . ..J...,"·~ .. ç' .. ·ı.·.. - • • ... ;... ' . 

Memurlara 
TAK İTLE ELBİSE 
Maessesemiz ilimizin saym memUFlanna müsait şeraitle 

ve geyim zevklerine tamamiyJe UJl'gun olarak 

T AJ\SiTLE ELBiSE 
yapmağa başlamıştır. 

En mO,kUlpesent mUfb:rllerlmlzl 
memnun etmeöl bir vazife bilir. 

Temiz işçilik Temiz malzeme 
Ve Garanti 

ADRES: 
HACI HASAN OTELi No. 63 IZMIR . 

ELEGAN TERZiHANESi SAHiBi 

M. Zeki Ergün 
PARIS AKADEMiSİNDEN MEZUN 

1--... ---------------·------· 
Cumartesi günü imtilıanlan ya· 
pılmak üzere şimdiden Beledi
yede zabıta baş amirliğine mü .. 
racaatları ilan olunur. 

1 - Orta mekteb tahsili 
olacaktır. 

2 - Askerliğini bitirmiş ola
caktır. 

Çeşmede yaktı. 
Bu vaka üzerine Rus donan-

ması Adalar denizine hakim 
olmuştu. Alfonston Çanakkale 
boğazından geçmeği teklif ey· 

ledi. Hatta Boğaza bir iki ge· 
mi gönderdi. Lakin Rus Ami
rah cesaret edemedi 

Rus donanmasının muvaffakı
yeti Avrupaya büyük bir tesir 
yaptı. Avusturya telaş etti. Şark 
mese!esinin Katcrina tarafından 
kendi muvafakatı olmaksızın 

halledileceğinden korktu. Avus· 
turya bunu asla kabut ede· 
me:ıdi. 

Tanada Rus orduları birçok 
boğuşmalardan sonra muzaffer 
oldu. Avusturya Ru~ ordusu~ 
nun Tunadan geçmesine müsaa
de etmiyeceğini söyledi. Lakin 

· 3 - Yaşı 35 den yukarı ol· 
miyacakhr. 

4 - Boyu 1,70 olacaktır. 
1267 (932) 

24 - 4 - 936 Tarihli ve 2957 
sayılı, 2395 sayılı kazanç ver
gisi kanununa ek kanun Befe
diyedeki ilin tahtasına asllda 
bilinsin. 1268 ( 933 ) 

Çariçe Katerine aldınnadı. 
Roumiantsof ordusu Tunayt 
geç.ti, ilerliyordu. PrOsya ve 
Avusturya elçilerinio aray.a 
girmesiyle mütareke aktohm-
du. Eocsanide sulh müzakere
lerine başlandı. Daha sonra 
Bükreşte bu müzakerelere 
devam olundu. Lakin bir netice 
hasıl olamadı.Rumyauçof ordusu 
Bulgaristana girdi ve Şumniye 
kadar ilerledi. 

Rus ordulannın bu zaferleri 
1774 de küçük Kaynarca mua-
hedesini Osmanlı devletine ka
bul ettirdi ki bu muahede ile 
Ruslar seksen doksan senede 
elde edemedikleri faideleri is-
~~l. e~ll7di. Muahede ga
lıbın ımlası ıle altı yedi saat 
zarfında yazılmış, imzalanmıştı. 

- Sonu Var -



Emlik ve Eytam Bankasından : 
Ea. No. Yeri No.aı NeYi Depoziton 

eald yeai T.L 
205 
'JJf1 

K1pr1 tra.ny caddui 
Koka..,U tnm•r cmdesi 
Huan hoca M. OllllUiye S. 
bra o ..... + h•wnda 

60'l taj 792 •• 100 
983 •• 80 

222 26,6 mataza 15 

285 Hasan hoca M. Yol bedeat•m 47 taj 23 " 
286 " " " 41 43 taj 19 " 

20 
36 

304,321 " " " 55.4 • 
!05 ,, " ,, ıelvili hanında 55.17 oda 

40 
6 
s '°' " " o-•iJ• •. Kara 26.12 mağaza 

Osman oğlu hanında 
331 Burnowa bapaldı lrillbll sokak 
355Kart•yaka ala,beyım. lıeni• sokak 36 
411 "-ratq Orhaniye sokak 15 
597 Toraman Ma. boclar AB aokak 
603 Burnon Kart Ömer ı. hiue 3,4 
621 Bayrakla toprak tepe sokak 
63' ikinci Aziziye Kmm ıokak 
642 D6rdilncü sultaniye Eırefpata ı. 
644 ikinci SUitaniye komiler Mah-

mut ıokak 

14 ev 36 
11 ev 24 
16 ev 9 
10 taj 12 ev 36 
39.41 dikkln 6 
45 ev 25 
47 ev 5 
42 taj 48 3,8 hisse ev 6 

,, 21 2,8 " ev 6 

647 J)oJapbkuyu M. doJapb kuyu C. 54 ,, 
675 .Kadiriye M. Meacit aokak 36 ,, 

62 15.16 ,, ev 6 
30 3.4 ,, ev 6 

676 Kacliri1e M, kireçli sokak 
677 Orlauiye M. J'Obfbqı a. 
706 alaancak Mea'ucliye zambak 1. 18 
708 ffua hoca M. Oamaniye a. 

Kara ·-- otla lwamda 

3 
13 taj 19 
5 

26.29 

3.4 "ev 6 
64.256 ev 12 

ev 25 
oda 7 

712 Ke.tel& M. Kahraman sokak 24 1.2 hiue oda 8 
128 Mu'acliye birinci we ikinci 484.501 332.273 1.3 hiae ev 20 

kordon 
731 Birinci Karatq Manaur za- 43 7 taj 1 

de yokatu 2.1 lıiaıeai 
ev ıs 

m Giz~ M. pa IOkak 25 25.1 dlkldn ve 10 
hine 960.196 depo 

774 GlzelJllfl M. tu çıklllUI ı. 29 
777 " ikiçepıeBk lıiue 16.2 4.6.8 

ev hİlle 14.2 10 
kahve ve yalla- 14 
dihane ve fınn 

779 ikinci Slleymaniye ylbbqı ha
un •ta ve dettibaa ve Hıfzı 
•kak: hiue 46080.371640 
Birinci Karatq teşvikiye sokak 

SS,57 ev, bahçe, arsa 20 

5 5,1 taj 9 ev 
hiue 64.35 

719 16 

804 Glzelyurt M. gebeı sokak 201 ada 6 parsel ev ve 6 
avla biue 8.2 

807 Haun hoca M. Oımaniye sokak taj 24 maf." aza 12 
hisse 24, 4 

808 Huan boca M. Oamaniye sokak 26.2 taj dOkkin 10 
kara 01111&11 oğlu hanmda hiue 24.14 

801J ,, " " 26.35 No.oda hiAe 24.14 1 O 
811 " ,, ,, 26.1 ,, majaza " 24.1410 
119 Glıtepe tramyay caddesi 644,1 ev ,, 2,1 40 
121 Glzelyurt M. gebet sokak 14 taj 16 ev" 48.7 8 
197 ,, llaa S8leymaa •kak 22 o.la " 5.3 8 
839 Gllnet M. ıelincik sokak 11.23 taj 4 ev ,, 48.2810 
840 ,, M. berbenade ıokak 51 ev 7776.4203 10 
842 Ahmet •i• M. Ali pap C. 16 taj 16 dtlkklD biue 3.1 8 
845 " .. danan alb taj 13 " hiase 3.1 2 
844 " " " taj 11 " " 3.1 8 
146 Birinci karatq poatacı Ali Riza ı. 35 taj 39 ev ,, 80.35 6 
848 Karatq ptaret sokak 10.10,1 ev 14 
152 Gbe, il. 2 iaci hacı ılleyman 1. 2.4 ev, avla biue 2.1 10 
855 ,, ,, ,, ,, yabaclihane bil& No. oda 4 

hiaıeli 11.4 
858 Burnova eaki havra yeni yıkık 26 ev, bahçe hiase 6 

miure solmk 160,40 
167 Glzelyurt hacı alleymaa aokak 16 oda hiue 24.8 4 m Birinci uiziye debat alamet IO. 51 ev hiue 83 •t ikinci alleymaniye M. yllzbafa 41 taj 41 ev hiue 83 

Hasan •ta ı. 

'" " " " . "4 l Gtbelyurt lıf. azizler sokak 
" " " 16 

yeni 65.67.69 taj 81.83.85 18 
dlkldn biıae 19475806 

26127360 

9342 ,, " " " " " t38 Glzelyurt M. Tlrk puan 1. 32 taj 40 596208 
dlkkb 808704 

'41 Birinci brablf icacli1e E 16 16 

*•" 
ev biae 11.S 

'59 ikinci brataf tramvay 274 304 ey histe 4.1 
caclcleli 

18 
8 

16 

981 GlbelJmt ll.uiderMali23 11 • W... 36.15 8 
1004 Birinci karatq ,.tacı Ali 25 taj 29 eY ._ 1344 4 

Riza S. 39'l 
tO'l6 Ayanlda birinci Azizler 14.16 taj 10.12 ,, 32.6 6 

Rana .. 
Karatq tramfty caclclui 103. 103,1 103.2 d&kkb48.21 10 
Karantina içindi karatq bilA No. ev 3.1 2 
Dayp s. 

1096 Glztepe danlı bey aokak 41 taj 
C. Na. 

3 K&çllk Tuhafiyeciler Plflll 

4 " " " 
46 
45 

6 Kaqayaka Alaybey M. Ha1al 
aokak 4 

ev 

" 

" 

10 

2 
16 

16 lılemdubiye M. Keçeciler aokak 6 
23 Aydın hisar maballeıi taj 2 ,, 

25 
16 
16 

24 ikinci Slleyma~ye Mab. KAmil 
pap S. 148 

Aydın teniler mahallesi 
BOyllk hllıafiyeciler 
Maniıa yar basanlar M. 

kara mızrak mevkii 
48 Mahmudiye M, Balık paun 
., ,, Eaki Balık puan 

51-5 ikinci Sultaniye M. lkiçq• 
melik Efrefpaşa 

~-2 ikinci Sultaniye Nezaket S. 
·f.trefpep 

43.43.1 

153 
67 
68 

taj 729 

taj 4 
61 

" 
" 4 " dikin 

8 
10 
10 

ev ve dükkan 18 
dlikkln 16 

" 
16 

" 
3 

ev 
dik kin 5S Mahmudiye mahallem 

68-1 M.-. Saray malWleli liH S. bili Nu. ev 

8 
4 

80 
" Ahmet ..... y~ ÇUflll 

&. 

91-1 AWeals il . .. ,. T•afl. 
ıeciler çaqm 91 

95 Akd.- il. hlyllt T .... 
,.al 81 

97 Ay~.cr:K~22-ci 

.. 
• 

•kak Gazi balYan 
99 Aydın Ramazan pap M. 

Mimar Sinan S. 

taJ 2'(t ev 

• 71 
102-1 Akdeniz M. blylk Talaaft

yeciler çartısı 
103 Akdeniz M. bilyük Tuhafi-

yeciler çarıııı 106-106-1 ,, 
105 Karııyaka Turan ıokak 6 bahçeli ev 
106 Fevzipata M. Hacı Mahmut So. 15 

22-22-1 mağaza 

ev 
107 Natır zade Müftii birinci 

çıkmazı S. S 11 ev 
108 Fevzipaşa M. Hastane ıokak 1S8 taj 174 ev 

ıs 

75 

18 

10 

' 15 
30 
50 

15 
38 

'-'11.- Ka...,yaka Alaybey Naldöken 
tramvay caddesi 55 ev ve d&kkln 30 

117 Aydın Ramazanpaşa M. 
3 Onc8 sokak taj 8 dükkin 

124 Manisa Dilşikir M. Kaıaba C. bili no. ev 
126 Manisa Alaybey mah. Hüuev 

a~a sokak 2 ev 
128 Manisa G&ktaşh M. lpUk pa-

zarı ba,ı 22 
131 Manisa lbrabim çelebi mahalleli 53 

et 
ev 

131-1 " " " 53-1 
132 Ma;isa Bölecek Cedit mah. 

dükkin 

velioğlu C. 
138 Manisa Balecek Cedit mU. 

123 

lzmir caddeli 87 
139 Maniu H&arev aja M. Y •i· 

hane •kak . 14 
140 Manisa Danitme11t Halil M. 

Karamanh ıokak 9 ev 
143 Manisa Bektaı Kebir M. Ha

cı Haıan sokak 14 ev 

8 
12 

16 

50 
24 
8 

20 

34 

20 

25 

20 
144 Maniu Gazi pqa M. Mu 1ld yazıhaneyi mllftemil 

mağaza 10 ammer ıokak 
147 Kutadaıı Alaca mescit M. 

Kamara ıokak 32 ban 
148 Kupdaaı Alaca meacit M. 

Kamara sokkak 30 kala ve 
149 Kapduı Alaca mescit Eğri 

kOIAh sokak 2 
152 Kar,ıyaka Alaybey M. Mirat 

sokak 23 
159 Şeyh mahallesi Osman zade 

sokak 7-2J-4 depo 
160 Aydın orta mahallesi taj 116-118 ev 
163 Aydın K6prülil mah. Çan

kaya sc;>kak taj 43 ev 
170 Reıadiye Nuri bey ikinci 

10 

6 

7 

Şeref Sokak 2~16 taj 9 ev 40 
177 Maniu Turgutlu, Turan 56-ada 5795-1 p~nelde 

bOylik otel 60 M. Subatı Sokak 
178 Buca Y qbane ıokak 4,2-44 ev 20 
185 Aydın Hasan ef. M. hOkG

met bulvan 
154 Hacı Mahmut M. Kayma-

87 ada 9 parıelde dtıkkln 20 

makam Nihat bey S. 
189 Akdeniz M. Gazi bulvarı 

taj 27 dGkkln ve depo 300 
28-30 mağazalar ve 250 

26 Nu. Oç kat ban 
56-2 Mimar Kemalettin C. taj 1 d&kkln 120 
~ " " ~3 " so 
55·3 Saman iakeleıi ikinci kardon taj 55 " 40 
SS-2 Birinci Kordon taj 64 65 
202 Mimar Kemalettin 2no.akakata taj 19 depo 36 

" " " .. " taj 15 dllkkb 36 
,, " ,, ,, ,, taj 17 ,, 36 
Mevkii ve numaralan yakanda yazılı ıayri menkuDerin bir 

ıenelik kiralanmn ihalai 25-S.936 puartui sini saat onda 
yapdmak &zere artbrmaya konulmuttur. 

l.tekli olanlar bizalarmda yuıh pey akçelerini veznemize ya-
brarak artbrmaya girebilirler. 1245 (928) 17-24 
Esaa No. Yeri No. ıu NeY'i Depozito8'ı 
Petin eaki [em T • L. 
242 Kaqıyaka Alaybey M. 76.76- 82.84 eY 240 

Celil bey S. 
J30 Bayrakla Kamtya aokak 
325 Ka111yaka Donanmacı M. 

Matacliye S. 
'49 H ... n Hoca M. Kalar ajam 

ham içinde 

350 " " " " 

4 4 
23 

25-52 

12-25 " 
553 Haun Hoca Mab. O...mye 29 taj majua 

caddeai 
355 Ka111yaka Alaybey M. 11 

Henglm •kak · 
404 Karataı Mahmut Hayati 10kak 4 4 ,, 
582 Oçlnctl Karatq hll•••• arkam 8 No. ,, 
653 " " Au..ar •kak 19-2 taj ana 
658 Bornova Yaka M. ikinci Yaka S. 50 50 ey 
660 Bornova ciYan yolu 12 8-10 ,, 
751 Birinci Karatq Manauri zade 43 7 taj 1 • 

YokllfU 
785 Karatq irfan aokak 26-1 26 ,, 30 ,, 
970 Karataş Poıtac( AB Ef. sokak 39 39 " 
872 Birinci Karatq lcacliye aokak ıs taj 17,, 

Taksitle: 
56-35 

205 K6prB Tramvay caddeli 
860 Mersinli Bornova caddesi 14 

"792" 
kahvehane 

Pazarbkla: 

40 
1100 

7S 

40 
125 

700 

160 
160 
15 
60 

300 
200 

80 
80 

220 

3000 
80 

389 ikinci Karatat Şehit Kemal S. 20 ev 300 
415 G6ztepe Merhum Nenad B. S. 7 7 ,, 350 

Mevkii ve Numuraları yakanda yuah Emllkin bisalarmcla İfa• 
ret edilcliti veçlıile bedelleri pefia, taklit ve puarhlda ldenmek 
lzere 30-5-936 Cumartesi gibi& cilaat nda ihale edilmek byclile 
apk arbrmaya koaulmaftar. 

ı.teldi olularm •iulanada JU11a depositolan ,. .. ..- pb· 
rak arbımap ,U.eleri •• ,.....,.... ipi' ,.,.., ........ 

illa ..... J2Sl ' ) 

17 t&Jil 

lzmir Fuarı Başkanhğından 
&mir Faarı Elektirik t-..b için IAmm olu mllbtelif naalak 

Ye kuturda dlrt kalem N. K. B. A. yer alb kablosu 1abn alma
cakbr. Malıammen bedel 2210 lira olap ebiltme 20·5-936 Çar
tamba glnl saat 16 da Belediye daireainde toplanacak Fuar 
komitelİDce yapılacajuıdan meldilerin mlracaatlan ilin olunur. 

Nezle 
Blitnn göğüs bastabk
Jarana yol aça bilir : 

Fakat bir tek 
BRIPIN 

1270 (934) 

Vücudu bir kale gibi müdafaa eder! 
·········································: 
S .. GRiPiN " Radyolin mleı· E • • 
5 ıeselerinde en bıyu·k itina- 5 • • 

........................................ , 
E JarJa luzırlanmlf bir S • • 
E mllatahzardır i • • : ......................................... , 

Midenizi boucapdan, kalb 5 
ve blbreldere dokanacağm· 1 

dan hiç korkmayarak ! 
kullanabilininiz. 5 • 

'········································' 
Bütün ağn ve ıstırablann panzehiri 

GBIPIN'dlr 

DAIMON 
Masa vantilitörleri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilltlrler llç adet 
pille itler. Bir antta bir kW'Uftan daha az sarfiyat ,apar. 
Bankalar_. ve yazlbanel6re, evlere butabanelere ve her 
yerd~ llzım olan bir ihtiy•çbr. Bilh•11• saatta bir kurut 
gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır, Tavaive 
ederiz. 

s.tı, yeri Ye depoıa c lımirde Suluh•n civanada No. 
28.9 Ôdemi,li Hllle in Hlllnl 

Manisa Vilayeti Emrazı Akliye ve 
asabiye hastanesi başhekimliğinden: 

Mıkdarı Muhammen bedeli 
Cinıi Kilo Lira 

Y ojurt 600 72 
Sot 600 60 
Bt1lğur 800 80 
Kiriple mlden klmlril 30000 600 
Kok k&nllrtl 15000 525 
Çam odunu 10000 100 
Kuru ıoğan 800 80 
Sade yağı 306 240 
Ekmek 26000 2860 
Pirinç 2000 600 
Kara fuulye 800 80 
Arpa ıehriye 50 15 
Makarna 1000 300 
Domatea salçua 160 32 
Sabun 1000 350 
Blrllce 100 10 
Nohut 400 40 
Patates 1000 100 
ZeJliDy•it 100 50 
Arpa 2500 tı5 
Kepek 1500 ~ 
Kuru izim 100 20 
Ualamar 25 .25 
Un 580 60 
Et 9500 3'25 
Çamapr ıoclua 1100 165 
Toz pker 500 140 
Gaz !000 712 
Taze yaı ıebıe 5950 825 
Mani'a akliye ve uabiye haıtanelİ açın JDkarda cins ve 

mıktarları ve muhammen fiatlan yazılı 29 kalem erzak ve 
mahrukat açık ekailtme ile mlnakuaya konuı.uttur. 

1 - Ekailtme pi: 5 Huiru 936 Cam• sllDil aaat 10 dadır. 
2 - Ebiltme yeri: Manisa Sibhat ve içtimai muavenet 

mldtlrlijbde mtiteşekkil komİlyondadır. 
3 - Muhammen bedelin ykde 7,S niabetiadeki muvakkat 

teminatlar ekıiltmeden evvel malundıiına yabnlmaı 
bulanacaktır. 

4 - Şartnameyi görmek için her glln Maaiaa akliye haıtaneai 
idare memurlujıma m&racaat ohmur. 

5 - ı.teldileria beli ,an ve -tten enel tizi ıeçea 
kemiaJo• mlracaatlan. 

1~21-24--21 1260 
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F ratelli Sperco 1 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru 13 may,ısta• 

gelip Burgas - Vama ve K&s-
tence limanlarına hareket ede
cektir. 

UL YSSES vapuru 18 ma
yısta gelip 23 mayısta Anvers-

Rotterdam· Amsterdam ve Ham 
burg limaolan içia yük ala· 
cakbr. 

ORESTES vapuru 31 mayısta 
gelip 6 haziranda Aovers-Rot-

terdam - Amsterdam ve Ham
burg limanları iç.in yük ala
caktır. 

SVENSKA ORIENT Lidn 

GOTLAND motörü 12 ma .. 
yısta beklenmekte olup yükilnü 

tahliyeden sonra Rotterdam • 

Hamburg - Bremen (doğru) Co
penhage - Dantziğ - Goteburg

Oslo ve lskandinavya liman
lara için yük alacaktır. 

VIKINGLAND vapuru 28 
mayısta beklenmekte olup Rot
terdam - Hamburg - Bremen -

(doğru) Copenhang - Dantzig
Gdynia - Oslo ve lskandinavya 
limantara için yük alacaktır. 

SERVtC MARITtME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 14 mayısta 

gelip ayni gün Malta - Marsil• 
ya ve Barselone hareket ede· 
cektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihJerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmeı. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

ŞiFA 
Eczanesi 
Fenni gözlük 

Üzerine en yeni en zarif 
modeller. getirilmiştir 

Tayyare, şoför, güneş, spor 
gözlüklerile renkli, numarala 
cam, nikel, altın, bağa çerçe

veler de her yerden 
daima çok ucuzdur 

Tecrübe ediniz 

TOPTAN 
PERAKENDE 

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

f Zee & C .ı0. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ADANA vapuru elyevm li

manımızda olup Anvers, Rot· 
ter<ıam, Hambur$f ve Bremen 
Direkt için yük alacakbr. 

HERAKLEA vapuru 25 ma
yısta bekleniyor. 30 mayısa 
kAdar Anvers, Rotterdam,Haiıi
burg ve Bremen Direkt için 
yiik alacakbr. 

SAMOS vapunı 8 haziranda 
bekleniyor. 13 hazirana kadar 
Anvers, Rotterdam,hamburg ve 
Bremen limanlan için ytik 
alacaktır. 

THE Export Steamsbip 
Co:poration Nevyork 

EXPRESS vapuru 24 mayısa 
doğru beklenilmektedir. Nev 
York için yük alacaktır. 
S. A. ROYALE Hongroise De 

Navigation Danubienne & 
Maritime - ~udapest 

SZEGED motörü 27 mayısa 
doğru bekniyor. Belgrad, No
visad, Budapest Bratislava, Vi· 
yana ve Linz için yük ala· 
caktar. 

SErvis\ Maritime Roumain 
Bucarest 

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

BAY ARD vapuru 19 hazi
randa bekleniyor. Iskenderiye, 
Hayfa, Dieppe ve Norveç li· 
manian için yük kabul ede· 
cektir. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi-
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

lzmir Tramvay ve 

Lö F eniks Espanyol 
Hayat Sigorta Şirketi 

MERKEZ iDARESi: PAlllS 
31 kiinunuevvef934 tarihinde ~ermay~ ve ihtiyat akçeleri 

271.107.872.034 Fransız frangı. Türkiyede 1895 senesinden 
beri hafi faaliyette. 

ZARARLAR ÇABUK ÖDENİR 
yeni sistem bayat sigortaları akdi için lzmir ve havaliıi 

umum acenteleri. Kardiçah hanında 24 numarada 

AHMED BESiM VE ASIM ISMAILE 
müracaat edilmesi tavsiye olunur 

elefon: 2371 Telgraf adresi: Besasim 

•• 
Odemiş belediyesinden: 

Plin, Proje yapmak ve inşaat teahhlld etmekte serbest 

bulunmak şartile ve (200) lira ücretle Ôdemiı Belediyesine 

Şehir i }erinde Mlltehassıs bir mühendis alanacaktar. 

Taliplerin ihtısaılanna taalluk eden vesaik suretlerile tahriren 

Belediyeye müracaatlan ilin olunur. 
' 16-17-19 1252 (924) 

YENi A&IR 

Oliver Ve Şü. 
LlMlTET 

Vapur Acentesi , 
CENÔELI HAN BıRlNci 

KORDON TEL. 2J43 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

OPORTO Vapuru 20 may" 
Londra, Hull ve Anveraten 
gelip yllk çıkaracaktır. 

FLAMINIAN vapuru 22 ma
yıa Liverpool ve Svanaeadaıı 
gelip yük çıkaracakbr. 
DEUTCH LEVANTE LINIEN 

HERAKLEA vapuru 8 ma
yu Hamburg ve Bremenden 
gelip y6k çıkaracakbr. 

D. operatör 

M. Nuri Arkan 
lmıir memleket hastanesi 

hariciye şefi 

Hastalannı her glin 3ğle· 
den ıonra 3 - 6 ya kadar 
İkinci Beyler-Numanzade so
kak S numaralı muayeneha
ne.inde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

Sanne 11 

•• 

HUSEYIN KAYIN 

~ • "~~""Jo • ..;."-.. ..,. 

>-~-~-., 

~ ' ' 

Mobilye evi 

LÜKS 
ŞEKERCiLER No. 26 

VE SAGLAM 
NOT : Vürut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun c
retlerinin değifildiklerinden me 
auliyet kabul edilmez. 

10-26 (591) .. .................... . 
Yemek ve yatak odaları takımlara sipariş üzerine kabul edilir 

2-13 (836) 
F ... !a< ................................... ~111111 

ECZACI 
KE AL AKT JtŞ N 

Zümrüd damlası kolonyası 
Masküleu • Erkek F emin en - Dişi 

iki cins koku üzerine yapılmış 

Hilal eczanesi 
için bir şeref olmuştur 

., 

Eczacı Kemal Aktaı, koku

culuğu eczacılık gibi bir namus 
işi yapmışbr. 

Zevk 
San'at 

Taklit edilemez 

lzmiri kokularile de meşhur 
eden Kemal Aktaş diyor ki: 

Benim kolonyalarım yerine 

başka şeyler verilirse redde
diniz. 

Kemal Aktaı kokulannm 
kibına varmağa imkin verme
diğini unutmayınız. 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
llAC 

HAMDİ NÜZ~IET 
Sıhhat .. ~Eczanesi 

BAŞDURAK 
Btiy6k Salebçi oğlu hana karıısanda 

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

BA. D ·Y 01~1 IW 

RADYOLIN 
diıleri sür' at le beyazlatır, par
labr, mikropları öldürerek ağzı 
fenni surette temizler. 

6Unde 

Radyolin 

artırır 

RADYOLIN 
Diş etlerini kuvvetlendirir ağzı 
dezenfekte ederek hastalıklara 
mukavemetini artmr. 

iki defa 

kullanınız 

lzmir inhisarlar başmüdürlüğünden: 
BaşmUdilrlüğUmüz tütün kısmile tütün fabrikasına aid maoıul 

yaprak tütünlerin ve makine nksamile boş zuruf ve.sair malze· 
menin 1 Haziran 936 dan 31 Mayıs 937 tarihine kadar bir sene 
zarfmdaki nakliyata 21-5-936 günü saat 15 de ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
nakliye bedeli 9550 muvakkat teminat 717 liradı r. isteklilerin 
2490 sayılı kanun hükümlerine göre yapacakları t eklif mektub· 
Jarını muvakkat nakid makbuzu veya banka teminat mektubla· 
rile tayin olunan saatten bir saat evvel başmüdilrlüğümüz.deki 
komisyon reisine vermeleri lazımdır. Bu işe aid şartnameyi gör· 
mek için komisyona uğramaları ilan olunur. 

12-17 1186 (886) 

NAS1RiLAC1 
KANZUK 

fff 
6ZAQ.. 

DOKTO~ JEMSi" 
En eski nasırlan bile pek kısa bir :zamanda tamamen veı 

kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: lngiliı Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur 
Ciddi ve müessir bir naa1r ilacıdır. • 

.1 -- -.. 

j 
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Şusni~, bütün silahlı ve gönüllü teşekkülleri dağıtıyor 

Hei ' 
Avusturyanın anslusa razi olacağı haber veriliyor 

Paris, 16 (Ö.R) - Avusturya 
kabinesinin yeniden teşkili 

bütün dünya gazetelerinde 
ehemmiyetle tefsir edilen bir 
meseledir. "Journal,, bu mü
him hadise karşısmda Londra 
ve Berlinde Alınan tavır ve 
hareketleri şöylece tahlil edi
yor: 

.. Hadise Londrada açık bir 
memnuniyet uyandırmış, Ber
linde de müsaid şekilde kar• 
ıılanmıştır. lngiltere, Avusturya 
kabinesinin böylece Romanın 

cak ?.. Kim bilir, belki de 
Anschluss ( Avusturyamn Al
manyaya ilhakı) 1 Bilhassa şunu 
kat'iyen hatırda tutmak lizını 
gelir ki şansölye Schuschniggin 
bu darbesini hazırlayan eski 
İngiliz dış işleri bakanı sir 
Austen Chamberlain'in Avus
turyaya yaptığı seyahattır.,, 

VIY ANA VE ROMA 
" Echo de Paris ,, Avusturya 

siyasetindeki bu ini değişikli
ğe teessüf ediyor. Bu gazeteye 
göre Viyana hükumeti Roma
dan uzaklaştıkça Avusturyanın 

1 1 

Sa11sölıe Ş11snıir bir asketi lutayt teftiş ediyor 
Nouvelle,, gazetesinde şunları AVUSTURYANIN 
yazıyor : TEMiN A Ti 

11Tirol '.u bir muharririn yeni Roma, 16 ( Ô.R ) - Macar 
çıkan bir kitabını gördüm. gazeteleri Avusturya hadise!e · 

rini alaka ile tefsir ediyorlar. 
Adı : " Bir milletin faciası ! ,, 

Bunlar Avusturya hükumetinin 
Avusturya aJplarını kana hula- harici siyaset hattının değiş-
yan din çarpışmalarından bah- miyeceS!'i hakkındaki teminat· 
sediyor. Vatandaşlar, vatandaş- tan memnun görünmektedirler. 
lık vazifelerini dinleriyle telif Yani bu siyaset yine Roma 

VATAN SEVERLER 
FIR KASI 

Viyana, 16 (Ö.R) - Vatani 
cephenin kumandasını bizzat 
şansölye Şuşnig ele almıştır. 
Yarı askeri teşekkülJer dağıtı
lacaktır: Yalnız federal ordu
nun yanında bir milis kuvveti 
muhafaza edilecektir. 

Milis, vatani cephenin icra 
kuvveti olacaktır. Bayrağı si
yahla yeşildir. 

Haymatşutların silahlarından 
tecritleri kısa bir zamanda 

lüzumuna ait olan beyanat çok 
derin bir tesir yapmıştır. Siyasi 
mahafiJ, yeni kabinenin teşek
külü üzerine, dahili teşkilatta 

bu derece hayırlı bir inkişaf 
beklemiyorlardı. 

Heimotschluss ve buna ben
zer yarı askeri teşkilatın silah
sızlandınlması hakkında so
rulan suaJJere cevaben sa
lahiyettar çevrenlerde bu 
ışın mümkün olduğu kadar 
kısa bir müddet içinde başa

bildirilmektedir. Hal-

edemiyorlar. Bunun önüne geç- protokoluna dayanacaktır. 
Viyana licatef ~·c sanaJ'i odası mek için bir mucize lazımdı. " Pesti Naplo ,, buhranın Leopo/dokro11, '5alzb11rgda şatosu 

vesayetinden kurtulmasında, istiklali, tehlükeye düşecektir. sükiınet içinde geçtiğini ve ikmal edilecektir.Bundan böyle buki Heimotschlus'i teşkilitı 
ltalyadan intikam almak fır- Avusturya istiklali, orta Av- Şansölye Dolfuss bu mucizeyi yeni kabineyi teşkil eder et- muhtelif teşekküller arasında davlet içinde' resmi milis kuv-
satıoı görüyor. rupa terazisi Uzerine konulmuş yaptı. Şimdi B. Schuschnigg mez Şansölye Schuscbniggin rekabet kalmıyacak; bütün te- vetlerile iş birliği yapmak 

Fakat Avusturyadaki bütün malüm bir ölçüdür. bunu yenilemeğe çalışıyor. B. Mussoliniye gönderdiği tel · şakküller vatani cephenin çev· iddiasında idi ve bu teşkilatın 
bu karışıklıklar Hitler aleyhin- Şimdilik her şey mu- Dünyanın bütün demokrasileri grafla, faşizme karşı Prens resine girecektN-. reisi olan prens Starhemberg 
deki cepheyi zayıflatmışbr. Bun- vazene halindedir. Ancak bu Avusturya Şansölyesinin jes- Starhemberg kadar hayranlık STERHAMBERGIN SÖZLERi son bir nutkunda şu iddiada 
dan dolayı Almanya ve AJman istiklalin temsil ettiği ağır!ık tinden memnundurlar ve mem- göstermekten sakınmakla be- Viyana, 16 (Ô.R) - Şansöl- bulunmuştu: 

d ortadan kalkacak olursa, ya-propegan ası , Avusturyanın nun olmaları lazımdır da.. Li- raber, Avusturyanm harici si- ye B. Schu~chnigg tarafından "Heimvehren mensuplarının but azalırsa, istikrardan eser 
kalbine kadar hulul etmek için k&lmıyacaktır. beralizm boş bir söz değildir. yasetinin devamı hususunda yapılan ve müsellah Milis kuv- silahlarını almazdan evvel be-
budud. yollarmı artık açık bulu· BiR MiLLETiN F ACIASI Viyanadaki son değişiklik onu kat'i teminat verdiğini kayde- veti haricinde bütün silihlı nim cesedim üzerinden geç-
yorlar. Bunun neticesi ne ola- B. Edvard Herriot da "Ere müdafaa etmiş oluyor.,, diyor. gönüllü teşekkülleri dağıtmak mek lazımgelecektir.,, 
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lngilterenin Eden, Leon Blumla neler görüştü 
Leon Blum genç lngiliz bakanının Mussolini hak
kında bir fikri sabitle meşbu olduğunu anlamış 

Japonlar 
• ••• • 

Yalnız sekiz harp 
• • 

gemısı varmış 

Londra, 16 (Ö.R) - Mayıs 
nushasında " Navy Gazette " 
logilterenin balen harekete 
geçirilecek yalnız sekiz harp 
gemisi oHuğunu yazıyor. Filha-
kika diğerleri, ya daha modern 
bir bale getirilmek üzere ha
vuza alınmış yahut tayfa kıtlı
ğindan hareketsiz kalmıştır. 
"Daily Telgaph,, gazetesi de bu 
rakamları teyid ederek balen 
Posto'da bulunmakta olan "Re
den,, zırhlısında normal olarak 
1140 nefer bulunmak lizımge
lirken yalnız 230 adam oldu
ğunu bildirmektedir. Bu gaze
teye göre tayfa kıtlığı yüzün-
den yalnız destroyerlerle mayo 
gemilerinde kafi derecede 
adam vardır ve harp gemile
rinin en çoğu hareket edemiye
cek haldedir. 

Acaba maç mı 
seyredecek ? 

Roma 16 (Ö.R) - Prens 
Starhemberg ltalya·Avusturya 
milli takımları maçını seyretmek 
için buraya gelmiştir. Prellsİn 
Mussolini ile görlifmeai mubte
mel1e de aeyalaati buauai mahi-
1ettedir. 

. . - ' .. · . 

Paris 16 (Ô.R) - Cenevre· adamı beynelmilel meseleler 
den dönerek Londraya git- hakkında geniş bir fikir teati-
mekte olan B. Eden birkaç sinde bulunmuşlardır. • 
saat Pariste kalmak istemiştir. Londra, 15 (A.A) - Paris-
Bu kısa ziyaret esnasmda iki ten dönen Eden orada Leon 
mühim mülakat olmuştur. Birin- Blum ile yaptığı mülakat hak-
cisi hariciye bakanı B. Flan- kında hiçbir şey söylememiştir. 
dinle, ikıncisi de yakında Flandin ile yaptığı mülakatın 
başbakanlığa geçecek olan çok memnuniyet verici bir ce-
sosyalist başkanı B. Bluml2. re yan almıt olduğu iyi malumat 
Fransız diplom1'sisinin şimdiki alan mehafilde Möylenmektedir. 
başkana Ceiıevreye gitmediğin- EDEN - BLUM 
den bay Eden ona bir nezaket Paris, 16 (A.A) - B. Leon 
ziyaretinde bulunmak istemiş- Blum ile lngiliz dış işleri ba-
tir. Bay Flandin, bakanlar kanı arasmda vukubulan gö-
meclisinden sonra istirahat için rüşmeyi mevzuu bahseden Ek-
Akdeniz sahiline çekilmek ni- selsiyor gazetesi, iki hükümet 
yetinde olduğundan lngiliz adamının Fransa ile lngiltere 
dış bakanının bu teveccüh arasında iş birliğinin tesisine 
eserinden pek mütehassis ol· inanmakla beraber dış siyasa 
muştur. Bay Flandinin Pa- bakımından bugünlln mühim 
riste bulunmadığı müddetçe meseleleri üzerinde anlaşabi-
dış jşleri bakanlığı B. Paul leceklerini sanmakla bir hataya 
Boncour tarafından idare edi· düşmüş olacaklarını yazmak-
lecektir. tadır. 

Eden - Blum mülaltabna Söylendiğine gGre, 8. Eden 
gelince bir iıtibbar görlifllıeıi lnfillz efk~n umumireıiain çok . 
ıeldiai almat. yaai iki devlet IJM .,,. teS.clh temaytWerinin teıiri 

••• 
Rus hududunda 

Hadise çıkarmağa 
vesile arıyorlar 

Moskova 16 (A.A) - Kab
rovaka gelen haberlere göre 13 
Mayısta saat 17 de Nookiesk 
garbının 18 kilometre ötesinde 
gezen beş kişilik bir Sovyet 
hudut müfrezesi hududa yak· 
Jaşan üç Japon grubu görmüş
tür. Sovyet muhafızlar ile kar
şılaşan Janonlar iki kilometrelik 
b: r mesafeden tüfenk ateşi aç· 
mışlar ve ateşi durdurmaksızın 

ilerlemeye başlamışlardır.Japon 
lar hududa 500 metre yaklaş-
tıkları halde ateşi kesmemiş· 
lerdir. Hadisenin büyümesine 
meydan vermek istemiyen Sov· 
yet mubafız'arı mukabele et· 
memişlerdir. 
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altında bulunmaktadır. Buna 
mukabil B. Heryonun dış ba· 
kanhğa tayin edilecek zat hak
kında gösterdiği muhalefeti 
yenmek endişesi içinde olan 
B. Leon Blum B. Flandinio 
selefinin mes'uliyetlerini şimdi
den tayin etmek istememekte
dir. 8. Leon Blum genç lngilis 
bakanının B. Mussoliniye karfl 
bealemekte olduğu fikri ubitle 
metbu gGrlnmektedir. 


