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Yeni T efrikalarımız 

llhlu.n.nıarın ta Anaeı tefrika• 

iki gtln 10nra hitam buluyor. Gazete· 
miz okurlanmızm blylk alaka ile kar
.... yacaklan tarihi tefrikalar hazırla· 
maktadır. Pek yakmda ilin edecefii. 

Yeni Am mıtbaatmela bam'-•fbr. 

~. • .................. l!.lf! .. !/."!!lf.f!!'4.l.Wf!.'! •• '!5.P.fill~~ •. 'llr.!tlrl! •• t,IM.1!!.d.~ •• *··f.'lflı~tr.~.rl!t .. ~.Ctl • .'!f .. ftll5.'!fJ.•.~ ........... _ ............................. ---... ....................... ii;;ii -----

.-Tecavüze karşı tedbirli olacağız ......... ~ 
936 yıh bütçemiz 212 7 55 580 lira olarak tesbit edildi 
Ankara, 19 ( Yeni A11r) -

Blltçenia hafta 10nunda kama· 
tayda mllukeraiae batlan•· 
cakbr. Bltçe projaiJle, bltçe 
e:nclmeamin ..... tam azaya 

datatılmııbr. 
936 malt yılı b&tçesinin maı• 

raf iman 212,755.580 lira, va· 

Nef'i hazine 
zihniyeti 
Buglnlll re)lmln 
ru..._. uft1Un olmalldır 

lıWiJ• , ... Mb kaneeda 
............... ,..,.ım. 
Han.'+ ••••• tirin sanrı 
wı i' ı.. tadilli arumda klh· 
nemit bir 111ıniyeti k&ldlnden 
kopanp atacak yeai bir lefki· 
llta ,. .erlhlt ...... kadar 
Jalnız ı.tubalda hir mahake
mat mlldlrJtlill vardı. Şimdi 
bu teıkillt geaifletilerek iycab 
eclen yerlerde daha bet tane 
mubakemat mlldllrlllil ile on ta· 
ne muhakemat memurluju te
aiı olanacaktır. B6ylece en mi• 
bim birlerde lluine vekilleri f8 ••. 
ıenit bir tqkillt çevrem ıçıne 
ahnacaklarchr. Yeni tqkillba 
ana mtlanm ...... bilmiyoruz. 
Bununla benber muhakkaktır 
ki, ba±e clavalan iti balkı 
1zmiJecek bir tekle 10kala· 

cakbr. 
Maliyece yarddaflar aleyhin· 

.de açalaa bir çok danlar var· 
dar ki,~ g&re, kay· 
bedilmeie •hklmdur. 
Şa Jaalde bu davalar niçia 

apa.,.,? .. 
s. ..aa ce..- buittir : 

Zira ....... kadar .......... 
faatlarm taallak ettiti &anlan 
inceli1ea, elekten ıeçirea bir 
tqldllt JOlda. Ba Jlzden va· 
taadqlar llbamlm yere JOft1• 
hayor, kıyıaettar vakitleri iu~f 
edıliJOr, ftl&uB masraflara ıı· 
riyorlardı. 

Elja... maliyeye aid dava· 
larla villyetlerden yine maliye
ye devredilen dataların AJlll 
iki ytb elli bine yakin oldap 
d& ... lllne Jlsbialerce ntan· 
d... dejruclan qruya ilgi· 
lenMa ba dava mevzulannı 
bug&akl halkça zihniyetiyle 
go den ıeçirecek bir teıkilitın 
ne kadar faydala olacajı ko· 
layllkla keıtirilebilir. 

Haziae vekilleriaİD ellerine 
bıralalan davalar, dam ince 
IDeY111abmıza hakkiyle kavramıı, 
tleterli bakuktin•alardan ıeçi· 
lecek olan bir heyetin tetkikin· 
den ıeçmelidir. Ancak bu ıu
retle aeticeti ..farda• ibaret 
olaa bot unlarla vataaclaılan 
•e ••ltk-eleri ifpl etmemek ... 

ridat kuma ile 212,764,000 Ji. 
radır. 

Btltçe mazbatasında miUI 
mlldafaa işlerimize uzun uza
dıya temaı edilerek hllk6me-

tin heıı ttlrl8 tecavüze klll'ft 
tedbirler aldığl, fevkallde va
ridat membalannın milli mil· 

dafaa ihti7açlana taUia .n. 
leceği zikredilmektedir. 

Ayrılan rakamlar en zanat 
mlldafaa ihtiyaçlanna ceTap 
verebilmektedir. 

Bntce flyleclir : 
Bllyllk Millet Meclisi 2,901,480 

Cumar Reialiii 400,100, Divanı 

muhasebat SllJ,590, Bapekalet 
1,354,420,0fflet Ş6rua 220,900 
lltatiıtik umum mldlrlliB 
3'12,200, Din ifleri reiıliii 607 
bin 6!0, Maliye Yeklleti 17 
milyon 759,350, Dnyana amu
mite 45,728,190, Tapa ve Ka· 
dutro 1,248;990, Glmr&k Ye 

w.ı..,1ar 5,101,160, DalailiJ• 10'170690, Nafia Veklleti 
vekaleti 4,680,438, Matbuat 14660790, lktiaad Veklleti 
amam mldlrltlğl 136,390 Emai· 4190900, Ziraat Veklleti 
yet ifleri U.ma.llrlliil 4,538,790 8040830, Milli Mlldafaa (ura) 
Jandarma Umum Kamaaclaahtı 16314500, Milli Mldafaa (hava) 
8871980, Sdıhat ve içtimai M. 7909470, Milli Miklafaa (deniz) 
Veklleti 5458180, Adli1e Ve- 5761780, Askeri fabrikalar U. 
klleti 8966208, Maarif Veklleti Mlldürllltn 745160. 

istikraz ........ 
Vermek istiyorlar 
Oem•nlı bankaeı umum 

madara ll•ldl 

. .................................................................................................................................................................................................... , .....•......•.......••. 

Edenin ifşaab •• • 
ozerıne 

ltalyanın Londra ataşemilterinin 
geri çağırılması istenecektir .. 

meb'ualar, ltalyan atapmilteri 
ı..kkında iatizahta bulanacak· 
)ardır. Bu ataıemilterin deiit .. 
tirilmeıi iateniyor. 

Lomlra, 19 ( ô.R ) - Eden 
mert tedbirler hakkmda lnail· 
terenin battı hareketi, yeni 
Fruwz hllkCimetiaia hatb hare
ketine tabi olacapu iMaı 
etmiıtir. 16 Haziranda zecri 
tedbirler meseleıiai gGrllf ecek 
olan milletler cemiyetinin l•il
terenin vaziyeti Fransanın te· 
mayllllhna tabi olacakbr. in· 
giltere zecri tedbirlerin kaldı· 
ralmaaı huauıunda 6nayak ol· 
mıyacak; bu bapta milletler 
cemiyeti konaeyinin ekıeriyetle 
verecefi karara bailanacakbr. 

Cenevre 19 (Ô.R)- .Milletler 
cıemiyeti ..... ı mekreterl 8. 
Avenol Pariae fitmete kuu 
"'91İf1İr· B. A...oı orada 
....... ,~Mil!. iP_. • 

1 
Filistin kanşıklıkları 

ita) yanlar lngiltereyi 
şiddetle suçlıyorlar 

J(utlble ı,,,;ı;z /(011UHT1 •e lwnıJserlüt bın~ 

Kud&a, 19 (A.A) - lld •J• J&DlflDI çakardajı aamlaa bir 
daaberi rrevleria cle•am effiti Y alaudi ıofar tevkif olun mut· 
Fdittinde vasiyet ıittikçe ""• tur. • 
lepaektecllr. Din KudWia Al· FeYkallde clmum gittikçe 
mu malwhine JaJaa. IHr daha bllylk bir tiddetle tatbik 
beuia faprikul yamnda bala· edilmektedir. 
au hl,ak bir odu depoaau Roma, 19 ,Ô.R) - ıtaı,.._ 
•tef T~ ile de JDlllPB paeteleri, FliathMleki YaDD11t 
..... ...lk •dilıdlllfi-



...... 
Nef'i hazine 
zihniyeti ··-

1 
................... ............ ~. 

YDll Aaıa 

. şm ·a BABBRLBRİ 
. -

KÜLTUR 
Hareketleri 

f 

--~ )İl'illd $/lklJllk - .. Moskovada Şark 

~==:.tt Alman . ı Başdurak cı·nayetinde m. ama ·••Pilrmi m. · · 

1 ••• n..nt blamu. Çlaldl El . • ) 
kültürü müzesi 

Moskovada Şark kllltirll DeY· 
let mhetliacle 1 ma,mta Wr 
leri Jelli llflller aÇ1'mfbr. 
Ba sersUer; erta AaJa, Aaer
MJcan• P.ilata. Kaıı•hıle• =~=~: ~-r~f!!';: kadın kıskançhğı var 

Halka aabrab ..... fikir Ye ile A•t.••aclaa ....... aele
Yicda lwwıw• hoarak fu. cekbr. 81,ak elci •·-•h
li1etiıü Mkteye ajrataa bir it. W..,..•da Maa ka•aaa. 

•• Knmcla , ... ,.. ...... .. 

bir harelaet ta.anar edilemez \ınMi erkAm we -- bul 
ki b-"8 rejimi kudi kar- anat tarafaaclaa lraqdaa• 
psında a-e••• bir d•,.•• ı cakbr. 
olarak bahnaPD. Blylk elti a...• lma•ı 

Halkçıkk ruhuna iyi niifuz losun vllilunda mieafir ola· 
eclememit bir memurun yulaf cakhr. 
bir g&rltlyle, .. ba itte nef'i Alman ticaret alatmUI de
halİlle ftl'cfu'" dıJwek Wr Jani- 1ep1..-. de birik elciye 
d.t aleyW.. açbrdıia dan refakat ettlrleri laaber ahn
adalet huzurunda aeticelis kal- mıfbr. 
mata mabkômsa niçin daı. 
laced• •un ikameaine mini 
olmamala? Ne m,. Wr pnlc:lq 
gibaler Ye .,&arca mahkeme 
kapılannda siirünmeli ? 

Eakidea hazine zihniyeti her 
teJdi. Blltla idare mekuiz· 
IDUl .. Nef'i hazine., sozlhadea 
kanet alır, millet ve huine 
•Jn ayn iki varlık eanılmlı. 
Saltanat deninde milletin 11-
mlrllmesi gaye idi. Baglue 
ud olan milletin ihtipçlan ve 
...&aticlir. Omm içiadir ki 
haklann takibinde Ye muhafa · 
D11Dda tek ywıdcl. .. ezilme· 
IİDe meydan vermiyeeek asal· 
llere, teşkiJAta, ayanıkhğa ih· 
tiyaç Yardır. 

V atandq balwz yere taciz 
edilmiyecepdea emin olma· 
hc:br. Fikrimizce mubakemat 
mldlrlllderiae lmdretl laa
kakçn"• reçirilr Ye ba ifia 
fem1141e ola elaı •iFet " 
neakeb fhh'Dde bdaluak 
tereddlda macib olma muele
lenle, .... 1r.a1e tec' • P»k 
faydah neticeler Yerebilecek 
ol• bir mahak ... t heJetİllİll 
film IOnllmak earetiJle hare
ket ediline hane da•alaruua 
h .. uumcla ,aratbfl tlda· 
tllere, ıatıraplara, JOl'laDhık· 
lara maul kalmu. 

••vke• Btısba 

Bir tenezzüh 
lfllA&.hmer idareliade Tilki

lik aemti haya telıllkuine bqa 
imdat kola meafaatiae Tireye 
bir tenezztih tertip edilmekte 
oldaju haber alumuftır. 
.......................................... 
ket etti. 8. Boiuier beyanatta 
bulanarak Ttirkiyeye yeni is
tikrazlar •ermek kere Pariıte 
imzalanan mukaYeleaımeaia aa• 
reti tatbiki için hllktmetle te
mu eclecetini llylemlpir. 

Um .. midir, Ereil ka.lr 
firketinin bllktmete denine 
ait mlzakerelerde de mep 
olacajnu ulatmp. 

M. Boiaier'nin reldiii trenle 
d811111a .. ..u,e ..._.. Dek· 
foıiye de Jfehittir. • at, 
da,_ .. -,. taWtl.ia
zia linç -te••nla ...._itli 
....... i ............ o ela 
Ankara, ......... . 

Ofis binası 
Tlrko& lnür tub..ı amır

tesi glnl birinci Kordonda 
Pasaport binua kaqaamdald 
Upkl otla M.-D1eria ilci bth 
hin .... nakledilecektir. 8-m 
için lktiat nklletiladm .... 
ele plmip. ....._ alt kata 
Ere lrlDleri için bir m1ze ba· 
line ıetirilecek •• Dit kum ela 
blıo olarak lmlludacakbr. 

Bey'iye resmi 
Bey'iye ruhutnamui aJ-. 

olan Ye phaiyeti hlkmiyeJl 
haiz bulunan m0•1eaeJerde 
1ablan damga puDan için Ye· 
rilen bey'iye aidatuwa mlu
ae"e mllstahdemlerinin plıal 
aenetlerine is\inaden ftl'ildili 
rör61m&ft6r. 

Maliye Yeklletinden viliyete 
relen bir tamWcfe ... Pli 
bey'iy• aldataua :F ... _ --
mma tanzim edilmif olan 1enet 
",. makm ..abilillde ıe.
Yiyesi mayafdr olacafl bilcll-
rilmiftir. 

Üzüm mahsulü 
Anıerlkad• dondan 

mllteeulroldu 
t.n.-k-..ı:~- A - •l-- be 0 

'" ......... en .. .._ .... 
de.- ........ .,... ıelea 

bir •ektabcla Niaa •JI ifia• 
Amerilwua batla ., ............ 
pddetli d....._ çeldrdekm 
Tomaoa ldmleriM ,We 20 
aiabetincle zarar Ye IİJU •er
dijiai bilclirmiftir. Do.lana 
ticlcleti hillaa111 Amerika llzllm 
rekolteaiaia ,azde 12 - 14 Bal 
yetiftirea Moduto-Mercet eya· 
letinde fula olmut Ye baradaki 
zarar Diabeti ylbde altmıp 
balaiuıtur. 

Ku. 
Allacakta Dr •• ........, 

caddeaiade Aliotla Kizım ile 
Y.inojJa SUU..Wia Liadik
lm bilildetleri ...... çarp
brarak yaralanmqlan:br. -

H•MZldl 
Karatqta H.._..Wwn aile 

.... otana Haticmia oda· 
- .... Salla otla ........ 
ıs lira p1c1ajmc1aa tata1mapr. 

Zabıta katille maktulü ayırmak 
için içli tahkikata lüzum gördü 

Enelld ıkpm Bqdarakta aerili Ali kahYenin &ntlnden nbmı ~ermif ye Rept taban-
Karwn 10lrajmcla birciaayet ppaiftir. Baau r&u içeri- e&JI bir el ateı etmit fakat 
oldutunu •• bir ıeacin &idil· dekilerden kasab Mustafa i1abet ettirememiıtir. Muu-
rlldlilal ,.....,.k. Adliyeee kal.Ye dıtma çıkarık Aliyi ko- tafa Aliyi biçakla ıol me· 
Japalan tahldk&ta gire, IMa lmclan tutanaf, küveüı içiae meli altuadan yarala•ıbr 
cinayetla •bebİ BahriJ• adm- çekmiftir. Ye derlaal kaçmap bafla
da bir kaclmın lmk•ndm•sıchr. Mustafa, AliJi kahveye sokar m1fbr. Ali yarah olduğu halde 
Alqam lseri nk'adaa az eYel 10lmu: lreeditiM klflr etmete caa aClll ile lılaatafa11 ve Re· 
Karaman sokağında Tnfik'ia Ye - kabada11 -· demete pdı koYalalDlf fakat fazla kan 
kalwelaaaeainde sabıkalılar- ha ... mıt. AH b•un nere1e zayi ettipden Jere dlplf 
dan Repd Ue arbdqlan nracafma anlamıkta gecikme- ye ifade yeremiyeeek bJr halele 
kıeap llaatafa ve kasap Ha.- ait Ye hamil bahmdağu aata• araba ile Memleket baatane· 
nll otarmut koaapıyorlarda. ra)'I çekerek Mmtafayı boynun• sine gattlrlUllrkeD yolde ölmllı· 
Repd, BabriJe acluaclaki ka· dan hafif aarette 1anlaant .ve tir. Zabıtaca yapılan takib 
duala bir mlcldettmaberi bera· diinrine de aatra ıa-termeie neticeainde Repd Namazıih· 
ber 1...,orda. Fakat IOD •· ba•••fhr. taki anaum• eviade tutulaıut· 
maalarda ICaJMrili ..,,..- ...._ Ba Taziyet karwmada Rapt tar. 
seci Ahmecl otla Ali de ba kendi elabetinclea de korkarak Vak' anm cliier failleri de 
kaclmla allkadar olmap bat- ta'-c·- çelnnif we: hemen yakılaamlflardar. Hi-
lawfh. Repcl bmll .._ede- - Eliad• albaaJI at. Y oba clise t.hkilratına mllddeiamumi 
mlyonla. Oç arlradq kalı•ede ıeai varacat-, demiftir. maaYini Mlmtas •e emni1et 
oblnp bu meaeleyi prllfl- Ali: direktlrliliti adli kıaun reisi 
JOl'lardı. Tam o unda KaJ• ....... " iatenea wr, ce- Salim tarafaadan el konmuştur. 
.................................................................................................................................... 

Türkçe bildiği halde Halk opereti 
Veda mlumereslnl 

Keyfi istediği zaman baş- On iki ::.~:· ıebrimizde 
k I• 1 k bulanan halk operet heyeti a ısan a onuşurmuş pazartesi .gecesi Elhamra'da 

" Lebleblca ., yi oynadı Avru· 

Ola •••• ıc.....ıta cad
dı•de bir ftk'a ........ 
Vak'ama 1ebebi Tarkaıu ba· 
n blfeciliniw Tlrkçe bilditl 
..... nmce .,... .. mat 
....... ebne.tdir. 

Bir arabaJ• biaea Tana· 
reci v ecibl ile arbdqlan 
Biriaci lrordoM•• K-eraltma 
seliJOl'larda. Anbum .. tara
.... ....... bu blfecW 
o ..ada arabaap -ca baa 
...._ alJlemitffr. ldcliap 
tire baadlı• lam tanareci 

Veclla\-'ecl,. -r.kçe bilb 
hOmecUtw ....... o ela: 

- Tlrkçe bilmlJOl'lllD, ce
..._. •ermiftlr. Vecihi: 

- BBınedllial elyleclip 
halele beam p.di una siyle· 
dilderim1 ......... ,.....? 

De9'tflr· 
Blfeci 1 

- t.lınım Wllria iatenem 
bil.- dım•stlr~ .,.... -- ........ 
pkm•fbr. 

1 •••• 1 

Kız kavgası 
Çakarçetmecle Jlabetı ifa• 

- ata aokatmda bir ftk'a 
olaauttur. lbrahim otla Ahmet 
bmdaa alb ay enel Litfiye 
adında bir kızı lraçınp kan 
koca ribi ,......ja ........ 
Son glalerde L&tftye, anası Ye 
lmkardetleri t1raflanndaa ka· 
bçmlmafb. S-daa ima Ah
aet, ..akta LltfiJUİa im 
kardeti Emineye raılM'ıf •e: 

- Bu km bua .-ıni1ecek 
misiniz? Diye bajırarak, kor-

Aptal hırsız 
Glsel,aWa ........ aıdde

llade o- ima MakbuJenin 
2!6 a1Barah nine R'en be
liniz bir hınız tarafından 60 
lira kıymetinde ylzllk . ve kil· 
peai çelmmlfbr. Yapdaa tah· 
ldbtta eye laarl~en lurm 
pdiji• dair laiç bir delile 
tuadllf edilememiftir. Evde 
dUa bir tok Jarmetli qp 
buhmdaia halde bunlara el 
alrllm .. iftir. 

Tahkikat •• taharriyata 
dev..i eclilmekteclir. 

pa konae"atlrlerinde bllytik 
bir meYki Ye beynelaailel bir 
fllaret lrauma11 olu ltu milli 
operetimis, bilh111a Balkan· 
larda çok ratbet g&nnektedir. 
11 Leblebici " aon zamanlarda 
ipekçi kardef)erin ipek Film 
atad1oaunda latınbul Şehir 
ti1atroıu aktlrleri tarafından 
6Jme çekilmif, cidden bir 
pheaer olm'lflur. Fılmi giren· 
ler, orada blylk fedaklrlık· 
larla oynanan (Leblebici) Jİ bir 
de halk opereti .. hnesiade 
pdlkleri •akit ADatklrlan
IDID bol bol aDatlac:War. Halk 
operet heyeti gece bir veda 
mlıamereai vermiş (Tarla ku· 
ta) na o)'D&llllfbr. Tarla ku .. 
lmnetJi bir mbik, kunetli 
bir mizan1en ile f6bret balmat 
kunetli bir operettir. On iki 
gtindenberi lzmirin ıanat MYen 
mulaitinde iJi bir tesir bankan 
bu cleierl graba tehrik eder 
ujurlu 1olculak dileriz. 

Davl• llup... lofa 
Viy-, 19 (0.R)-A...tur

ya. ':' Leh ekipleri arumdaki 
Dam kapaaı teaia Mpmelerin
de AYaltarya Lehlltam 4 • 2 
yeadi. 

•••JeDİ••'•t .......... . 
aid balamuktadar. Orta Aa-
pda aan'atm iakifafı tarilaille 
mlteallik olarak tefhir eclllea 
efJUln bir mma (1er1wpikler). f 

millttan enel ildaci •• 
iiçilncil yüz yıl etyalandır. ,. 
Sergilerde bu çok eski se
ramiklerden baıka, Aaer
ba1can •• Ttlrlaneailtamn . 
eaki hahları, "dok....Jan, eski 
Ôzbey itçllerinin madenden 
Yeya ajaçtan yaptıklan eserler. 
eaki Kırım dokumaları ve mula· 
telif ~ark e• tezyiaab parça· 
ları da teflair olumnaktaclar. 

Müzenin Sovyetler şarkın& 

aid ktsmında iae Ôıbekietan. 
Tilrkmenistan, Azerbaycan ve 
fimali Kafkasya ifçileriDin uer
leri ~ardır. Bunlann aruıacla 
bilheua Azerbaycan kiylll ka· 
dmlannın yazma ve itlemeleri 
nazara dikkati çekmektedir. 

1936 yıla yazı içinde Moako
va şark kDlttırtl Mlzesine yeni 
kısımlar ve ..JoaJar ilive ohı · 
nacaktır. Bu yeni salonlar 16 cı 
yez yıldan 19 uncuya kar Tlrk 
sanatın, 12 nci yiiz yıldan 20n· 
ciye kadar Iran ıanatma, on 
altıncı yllz yıldan 19 unca ylz 
yıla Hint sanaına, 13 llncll y6z 
yıldan 15 inciye kadar ispanya 
Araplan aanaboa. birinci yh 
yıldan 20 inciye kadar Çin aaa
abna ve oablrinei ytlz yıldu 

20 nciye kacfar Japon suahng 
ait olacak ve çok kiymetli ve 
pek nadir eserleri ihtiya eyle· 
yecektir . 

Kitap mübanelesi 
Sovyetler Birliji yabana 

memleketleole Klllttır mln11e
batı cemiyetleri, 1935 yıhnda 
kitap mllbadelesi yoluyle muh-
telif memleketlere 64 bin ILitap 
yollamıılar ve bu yabancı mem· 
leketlerden 137 bin kitap al· 
mıtJardar. 

Sovyetler birliiine selen ki
taplann milhim bir kısmı zira· 
ata aittir. Mllabet ilirİılr.re, te· 
babete ve ekonomiye ait eaer· 
ler de btıyllk bir yekiin hat· 
maktadır. 

Sovvetler Birliiindea yolla
nan eserlerin en millıim .kas· 
mını da müsbet ilimlerdea, 
ekonomiden ve teknikten bala· 
seden kitaplar teıkil eylemek- ' 
tedir. 

Kitap mibadelesi bilhıa• 
Amerika, laPteıe ve Fraua 
ile yapalmakta Ye bu it içia 
4 bill kifiye yakın 1abaaa 
ile muhabere edilmektedir. kutmak kucliyle ba••Y• bir el 

eillh atmqtır. Vakadan aonra 
kaçan Ahmet zabataca aran• 
ranmaktacla. TAYYARE 

81NEMA81 TELEFON aıeı 

8a ludtaclaa itibaren yaa tarifesine bqlaclı 
HER ı1a VE HER seanata Fiyatlar 
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ÖZCAN TARAFI 
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Eiatler:8Cl-.0-90k• ... 

DAN 

1-KLEOPATRA 
2-KASTA DiVA 

MARTHA EGGERTH 
Buglln ••ll•lerHn iti ....... 

ELHAMRA SiNEMASINDAT~~" 
Seanslara dikkat 4 de Kuta Di•a 

7,30 " " 
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9,15 • " 

Ba,aa-ttS-19 aea1111armc1a - -- -ITTO - -Euarb çillerde ~- ihbrula bir qk iaacer .. 
AYŞE • IBRMGM MOLLA • MEHMET YUSUF • tAlllLLA BERT - SIMONE 

BERIAM ıibi Franm Ye Arap arti8tleriaia btiytik filimleri 

!!..:~! GÜZELLER RESMi GEÇiDI 
Amerika fkel&k kraliçelerinin Ye b9f ylz ghel OJtlllea kmn ittirlkile yapılan feYka· 
ilde mahtetem Ye hir hafta btı,ek bir mayaffalayet kuua11 tahMer filim dn-
edeeektlr. AYRICA : MIKI (KARIKA TOR KOMiK) 



- Yugoslavya terakki ediyor 1 SOn Telgraf Haberleri 
l ~histan dış bakanı Bel-
~radı ziyaret edecek Balkanlara el atmışlar 1 

elgnd, 19 (Ô.R) - Fran- ı ·p. 1 ı ı .k 1 A d Namzetliğini 

Hoover 

·•n .ı:= :;;::~·~;:. k ta yan ann teşvı İy e rna vu luk- koymıyor 
rak Parise hareket etmiştir. r r. ,.~ Yunan hududunda tahkı·mat yapılmış Vafington, 19 (Ô.R) - Ayan 
Mareşal Belgradda bir hafta mecliai Londra deniz muabe· 
kalmıı ve çok derin teveccüh desini taad!k etti. 

tezabiirlerile kartılammfbl'· Ha- Italyanlar Arnavudluğa cephane ve bir Şikağo, 19 (Ô.R) - B. Roo-
reket ederken Y ugotla.ya p· seve itten ance Cumur bafkanı 
zetecilerine beyanatta bulunan askeri heyet bile göndermişlerdir olan B. Herbert Hoover ann-
eaki Makedonya cepbeai bat ... 1. müzdeki Cumur reis intihabında 
kumandanı, YugosJavyaclaki JSTANBUL, 19 (Yenı Asır Muhabirinden) - Atinadan bildiriliyor: Cumuriyet partisi namına nam-
ınuka}')'et ikametinden rabathk Gazetelerin aldıklan b:lalümata göre ltalyan Jıilkftmeti, Balkanlarda daha ıimdiden harekete zet gösterilmesini iıtemedi;ini 
veren bir intiba kötürdüğilDO, geçmek için büyük bir teıebbtlse girişıniıtir. Uk İf olarak Arnav'1dluk - Yunanistan hududlarında bildirmiıtir. 
prens Polon idaresi albnda tahkimata başlanmıştır. Ba tahkimatan hedefi iedz anlatılmıt olmamakla beraber ltalyanlar Şikago 19 ( A.A ) _ Eaki 

y ala ArnavudJuğa bu tabkimah tamamlamak &zere .top •• cephane göndermİf 1erclir. c b lı 
tittikçe inkipf eden ugo v ""u·ao•lııvya o1dusu11dan bir aöıfinü1: A b 1 1 ı; la bk' fti umur q anı HoYer Caanar 
k P• U ce ,, 6 '" 

6
' ""Y ynca ir ta yan as.eri heyeti ete yapı n ta ımab te ı etmiftir. Bu buusta bir de rapor ba le nh.. · 1 unetinin kral ıyer ye • lı:en ıunu kayde mecburuz lft f • fi aeçım eri için nam-

hazırlanacakbr. 
Aret verici ve ıerefli bir sal· eg .. er orada a,.ık,.a demokratlık IS kil fı d zetliğini koymıyacatuu ve hiç 

-:.+i. T • T ANBUL, 19 (Yeni Amr) - ltalyan Faşist teı · ib tara n an netredilen bir kitaba göre, b' d ı b d 
ta.at huırlaclı;ım söyle-. ... • temayüller galebe çalmıt ola ır namze a ey in e mlca-

ô R) ., Ere d . ti daha k 1 bir lıviçre ıehriyle Niı ıebri, Koraika adası ve Dalmaçya sahillerinin ltaJyaya aid olması icab deleye girmiyeceğini kat'ı IU· 
Paria, 19 ( · - . bunu, 11 ııyaıe 0 ayca ettiii jddia edilmektedir. Bu iddia lsviçrede gazeteler arasında münakap edilmektedir. rette bildirmiştir. 

Nonelle " gazetesinde eskı bizim istediğimiz istikameti tu- ••••••••••••••••••••••••••••••••M••••••••••••••••••••••••••••••••••••u••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
meclia hariciye komisyonu reiai tabilecekti. Şimdiki helde Le- Türkiye - Ispanva ticaret anlaşması 1 yeni Fransız kabinesinden 
olan B. Paul Bastid Lebiıtanda bistanda çıkan buhrana verilen J ' 

valmagelentebeddilldenb•lue- neticenin vaziyette his edilir kamutayda tasdik edildi Fra . k .k 
diyor ve deyor ki: bir değiıiklik buule getireceği Ankara, 18 (A.A) - Ba..n. .. Fikret ıilayın baıkanlımnda yapı- nsaya yenı e onomı 

6- hissi hasıl olmamaktadır 6- •· 
Lebiatamn iç rejimine m Belgrad, 10 (Ô.R) _ Lehiı- lan kamutay toplanbsında, Ttirkiye - ispanya ticaret ve klering • • · • • • • 

1 dahale etmete ukkımız yok- anlaıması m&zakere ve kabul edilmiftir. Bundan sonra maliye reJJm vermeSJDJ Jstıyor ar 
tur. Bununla beraber bu dost tan clıt bakanı Beck yarın teıkilit kanun layiliaaaoın heyeti umumiye:.sioin birinci milzakeresi 
•e mnttefik memleketin· diplo- (bugün) Belgrada gelmek üzere ikmal edilmiı ve çartanba glbıll toplanmak llzere içtimaa ıon p . 19 (Ô R • ·- • -·' • 
... u d h k d k · anı · )- "Lyon Republicain"gazetesi, Blum kabinesi-__ c._ itti. .k etiD·ı. tetkik eder- Varıova an are et e ece br. verilmiştir. . F . b. k 'k •. 
-ua am nın ra. nsaya yem ır e onomı reıım vermesini ı·stiyor ve ıu •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ....................................... • •• ıuallerı soruyor: 

AKDENiZ p AKTI ETRAFINDA GORÜŞMELER 1 - Cemiyet, her ferdine azami refah temini vazifesiyle mü-
••••• ~......................................................................................................................... kellef değil midir? • k• • k b 1 d 1 k 2 - Makinecilikte ve teknik sahasmda elde edilen muazzam ''Habeş emrıva 11 a u e 1• 1·rse ea t terakkilerle istihsal kudreti bududsuz derecede arttığından her 

Fransıza şimdikinden daha yüksek bir hayat .seviyesi temin et-
•••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••n• .................................... ••••••••••••••••••••••••••••......... .............. mek imkanı yok mudur? 

b. . e yaramıyacak ve Al Belki bu suallerin birine veya diğerine veya her ikisine hay1r ır JŞ manya cevabı verecekler bulunur. Fakat Fran&1z :nilletinin ekseriyeti 
.................................................... ":...................................................................... evet cevabını vermektedir. Şu halde üçüncü bir sual 1 

T • t 1 1 Akd • • kt • 3 - yeni mebuslar odasınm herkese maddi asgari refah te-

rıx.eS e yo ov a enıze ınece ır min edecek şekilde ekonomik rejimimizi değiştirmek vazifesiyle 
:/.., '' her ıeyden evvel miikellef olduğunu zannetmez misiniz ? ••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-&111"'"" ı11u:1 .aıı• 

1 

vakiinikabulederlersebu vaziyet altiist edilecek- bir çok cereyanlar var- örıe kı, bundan Heryo'nun bir makalesi 
labrilmis ltir tecariz ha- pakt bir iıe yaramıya- tir. Haber aldığımıza dır. ikisi hakimdir. Bir- sonri' mıntakavt 
Und-= biıblıluc , •• ~ - 1. v• ı •• ı,..... • .. ı~·ilf! trn•• ı..;. 1r ... .... :; ... ~..... "ydJ.ıuın f\kriııfit her 011111 ... ıl'~.WNt' C!....,} •• ..,ı...,. ..liı.. lLl aaa&ll""'"l"'a ...a._,,,,_ 

.. . ~ -'-'"'it edecek- .bc>uı'•• bvvet muva~ Aımwaya Bwbnde Çe- . . '-• .... • zaçı T ~ 
etm~ t~ . i8tatu- sene8İDİ iad-: etmek koaJovakyaya, Moıkova cemiyeti paktmm 11 n~ herhangi bir dev- • J • k A ı• 
lerdir. Yaaı arazı inat Almanyayı Tnyeste yo- ile muahedesini feshet- v~ mtit~akıp m~ddeler1- leUn bir tecavUze Jmza arJDJJD aretmeme ) 
k01UDu kaqılakh tem 1·1 Akdenize indirmek k t' 1 25 ı·k m, yanı mecburı bakeoı- maruz kalaca"ı 

•--clı ı e me ıar ıy e, sene ı li.. L h d 1 d. • 
albna alacakuar r.. kifi gelecektir. . . bir ademi tecavüz paktı ge !- ey a a et. ıvanı- mıntakada tatbik 

Bu fikir umumıyetle Umumiyetle bu fikar, kl'f . . P b na muracaata aıt. olan- dll lldlr 
• bir akb 1 te ı etmıştir. rag u ları v.e muahedelenn ye- e me • . 

!lerıde bar.le ek d:Vlet- yalnız konse!. aH arı teklife cevab vermemiı- niden tetkiki hakkında- Böylece mıntakavı pakt 
-~ edebı. e~. kazan- tarafından d~rıl: fa~at tir, fakat eğer üç bilyük ki 19 ncu maddeyi tak- vasıtasiyle askeri zecri 
lerm tasvıbını b milletler cemıyeti aza a· demokrasi 16 hazirana viye etmek lhımclır. tedbirler tatbik edildik· 
maktadır. Bununlruu:•· nnm ekseriyeti tarafın- kadar niyetlerini belli Umumi ekonomik zecri ten sonradır ki Milletler 
ber, bazılarını~ ce elan mtıkemmel bul?°- etmezlerse, Berlinin bu tedbirlerin tatbikıne ge- cemiyetinin umumi zecri 
Franı~ ve lnfelteked.::~ makta ve çok ilmıtle gibi müracaatları ileride lince, bunun daima bazı tedbirleri· ekonomik ve 
paktı ımza .e ec~ alıt- kar'11~mak~~clır. Hem bazı cevaplar elde etmek devletler tarafında~ a~- mali olanlar - tahrik edi-
devletler- yıne bı~ı ola· dıı ıhtilifı bıtırmek, hem pnsını kazanacakhr. kert zecri tedb1rlenn lecektir. 
ınaca paza~ yap al 'a fil· de ltalya ile Avrupada MiLLETLER CEMi- batbikile mukayyet ol- Bu suretle, kolayca 
caklarclır, zıra. it 1 k yeniden miinasebet k~~- YETiNiN ISLAHI ması lizımdır. takdir edilebilir ki, ltal-
tulıatını tabkım detme ' mak için buna giivenıh· MESELESi DIAer cereJ•na yan - Habeı harbinden 
· b d ·n or usunu klifi F M·n ti · • ıtıya en talim ettir· yor. Bu te 16 nb r.anıa ı e er cemıyetinin göre ise, paktın hiç önce böyle bir reform 

IDopklall!a~ vebunu kabul tarafından l b~lzara~: islibı meselesi de iliniln bir maddesi dellf- kabul edilmiı olsaydı, 
e ıçın dan ance yapı a ı ecegı itidir. Bu reform elzemdir 1 1 k f 1 k ti · ö iin 

et b ·ı nra lni bir . . ve esaıen Cenevre saba- tlrllmemel , ya nız birço e i e erın n e 
- sef ıbe ıonı&~den lü- ıannedibyor. TEKLiFi on albncı madde- geçilebilecekti • 
... en aa Y • h- ALMAN sında veya her hangi 

1 
k 1 1 Bilhaua B. Paul Bon-

zum görilrse, yıne ta•. Her halde o tarihe bir sabada yapılacak biç n n •• er kkze:r cour, mıntakavi mec-
htıdlerini yerin~ şetir- d Paris, Londra ve bir it yoktur ki, kimin tedblrler ha ın a- ı.uri kartıbklı yardım 
ıniyecektir. Bu fikn beı· ~oskova vaziyeti kuv· fikirinde olursa olıun, ki ikinci fıkrası da- teıkilitının tahakkukuna 
liyenlerin mntalealanna ti ele almazlarsa iki buna bağlı olmasın. ha kuvvetll olarak aid olan bu son fikri 
g.Sre, Fransa ve ln~!ter~ ~~kt tör tarafından bu Bu reform hakkında tefsir olunmalldlr. kuvvetle terviç etmiıtir. 
timdi Habet fethı emrı ı a 

- 9 -
TUrkç•J• çeviren : R. B 

dakikasında Parl•• dönmell 
Bir ,... dUfURmllftU... Fakat •• 

bll8 _ r ı --~ baL •• 
. • e ve - M6ıyö çok 111U1Z llU9-

Kuvveti, tazeliği net d. 
d k lannız var ••• 

sahbatı aynı zaman a e~. ı _ Affedersiniz bayan. •• 
nzerinde toplamıştı. Pansın ı b o -:y1 ö •1 · le Emmanle u .az llV er s y-
makyajla11yla, n~nastenı eny 1 lemez mahcubiyetle gözlerini 
basma kahb canla moda gra-
vürlerine bir benzemiy.ordu.. indirdi. 

T Buradan uzaklaımak istediği EmmanOel iıtemiye ıstemıye 
halde yerinden kımıldayamı-

bu mukayeseyi yapmnfaya mehc· Ç k be . h t k 
bur oldu. Şimdi bu e es ~·ti· yordu. o tan n asre çe -
ltkun mizacını anlamüak 1 ıab.; tiği bi• perföm kokusu onu 
yordu. Bir erkek g ze 1 bapsetmiıti. 
kadına baktı mı ilk 6nce b'! MRdam Föyan s6yliiyor, bir 
su•li ıorar: Mizacı da çebresı ıeyler anlahyordu. O kadar 
kadar gilzel mi? b. çok ıokulmuıta ki, delikanlı 

Ansızın madam Fayamn 11 onun vOcudundan 11zan sacak-
kabkaha ubverditini dayd~. bfl kendi vncadaada dup
U,kaclan apnmıt gibi titredi. ,onla. Arbk lMa bdma bft· 
Ha1alleria• upl katu bdıa ...-k ilttemiyer, - tl.._iyor- .. , ... 

du. Giizel bir kadının huzuruy
la bu kadar zaafa dlit•it ol· 
ma11ndan hem kız.ıyor, hem 
utaaıyordu. 

Sinirleri neden bu kadar 
sevıekti. Bir ipek rob hatırb· 
11, hafif bir yuemin kokuu 
neden baıını dandllrmifti? 

Kendi kendine iayan edece· 
ği geliyordu. Biricik mlldafaa 
ıilibını kaçmakta buldu. 

Muhatabım aödnli ke1erek: 
- G&nayclın Madam dedi 

ve uzaklaşb. 
Madam Föyan cevab vermek 

için ağzını açh. Fakat ilk te" 
sadüflerinde olduğu gibi onun 
biran içinde g_özden kayboldu
ğunu gördii. Emmaniielin genç 
kadına bıraktığı tesir, akıl mu
vazenesi ıarsılmıı bir adamın 
tesiri idi. 

YAZ BUHRANLARI 
Madam Flyanta rastlamak, 

EtnmanGel Landalen için, bir 
kaJh ağnn olayonla. Onu gir· 
•• iatediii kadar .... b· 
~ l181e·ı le elti.._ 

kasından baıını uzatarak ken• 
diaine tebe11ilm ederken gör· 
memezlikten geliyordu. Medeni 
bltnn itiyadlan bırakaufb. Şen 
kompunun bitablanna cevab 
vermiyor, battl onu ıelamla· 
madan geçiyordu. 

- Batım• musallat olan bu 
kadınm cesaretini kırmak için 
batka çare yoktur diyordu. 
Bu geveze madam çiftliğin sa
kin bayatmı bozuyor ... 

Ma11ela beraber drekli yağ· 
morlar devresi baılamııtı. Pa
r :ali serseri ptosunda kapan
mağa mecbur olmuıtu. Sağnakh 
yağmurlarla yollar geçilmez 
bale gelmiıti. Güneşsiz geçen 
giinler içinde ilkbahar feliket
le bitiyordu. Hava kıtı andıra
cak kadar soumuıtu. 

Emmanllel barab salonunun 
pençerelerinden derelere çev· 
rilen larlarin kasvetli manzara· 
aanı 1eyrediyordu. Y apraklann 
yqil akialeri1le bltla ptoJU ....... , ......... 
lra;hn flL 

Pariı, 19 (Ô.R ) - " lnformation " gazetesinde B. Heryo B. 
Blum'un Amerikan kulubündeki nutkunu s6z mevzuu ederek 
ıunları söylemiştir: . . . . . . 

B. BJum'un sözleri bol bol tefsır edildı. Kendısı de bar makale 
ile onlann miniıını tasrih etti. Sulhu taksim kabul etmiyen bir 
kol telikki ettiğini ve bliktim usulüne, karııhkb yardıma ve ıi
lihsızlanmıya dayaodırmak fikrinde olduğunu anlattı. Bunu te
min için bilhassa Anglo - Sakson demokrasi~erile i.şbirliği~e gtı
vendiğini de gizle~edi. Ben de çok.tan.ben. aynı nazar!yeler 
müdafaa etmiıimdır. B. Blum daha ılerı gıderek Amenkanın 
Fransız ihtilili fü~erindeki tesirlerini kaydettikten sonra Fransa 
ve Amerika arasında borçlar meselesinden dolayı yükselen sai
tefehbOme parmak dayamaktan korkmadı ve iki demokrasiyi 
ayıran bu meseleden bahse cesaret etti. Biz de ayni kanaatta
yız. Şahıılar gibi milletler için de imzalar101 inkir etmemek ve 
nank6rllik g6ıtermemek esaı meziyettir. Fransa ve Amerika 
arasındaki suitefebbüm zail olmalıdır. Bundan dolayı Avrupada 
birçok gtiçliikler çıkmıştır. 1932 de Amerika ~yrupaya _ve ~il
letler Cemiyetine yaklaııyordu. Diinya ıulhu ıçın yapbgı ilıce
nab tekliflere Fransanın likayd kalması onu aukutu hayale 
uğratb. 

8. Blum bu suitefehbiimil dağıtmağa muvaffak olursa büyiik 
bir hizmet yapmış olacak, gümrilk maniaları alçalacaktır. iptida 
Avrupa devletleri arasında, sonra biltiin dünyada milletlerin te
saniidü berıeyden evvel imza ve taahhllcllere riayete bağlıdır. 

Şöminedeki atet bile bu 
kadar rabb bir havayı kurut
mağa yetmiyordu. Yağmurlar 

daha birkaç glin böyle devam 
edene ovada herıey çllrilyecek 
sanılırdı. 

EmmanGelvllcudunu111tmak
aızın yilzllnll, dizlerini yakan 
,amine kar1111nda titriyordu. 
Salar içinde olan ptona
dan dlioyanm sonuna phid 
olan bir İD .. D gibiydi. Y ı• 
kıldım yıkılacak bir evde 
kaybolmuı, unutulmuı kalma
nın korkunç sızılanm duydu. 
Sanki sarboıluktan uyamyordu. 
ilk gllnlerin kindar yalnızlığı 

ıona ermiı bir oyundu. Fakat 
o bu oyunda zevksizce devama 
mecburdu. Şimdi nekadar yal
nız ve fakir olduğunu anla
mlfb. 

Babasının bir zamanlar kil· 
tlbbaneaine doldurdup kitab
lan okamata çahfb. Fareler 
tarafmclu lEenarlan keaairil-
mie kitabJarih hmalar. • • Pipo 

içmeğe çabştı... Hepsi boı be
vealerdi... Çarçabuk yeise ka-
pıldı. Bir ihtiyardan daha ibti· 
yar, alo baba11ndan daha 110 
idi... Etrafında yalnız karanbk
larm terenniim eclildiiini du-• yuyordu. 

Bu ruhi balet içinde Paria'e 
danmeği bile clBtllndll. Danl-

fllnln av•kıbını uzun uzadıya 
muhakeme etti. Anaaile hem

fİreleri ona okadar lakayddı· 

lar ki, Viy6 Kontiye çekildik
ten sonra birkaç sahr yazmayı 

dütilnmemişlerdi. Ouların hiç 
b'r hareketlerine taımıyorda. 

Çocukluktan beri ailenin met
rak kalan, sevilmiyen, yabud 
da kıskanılan varlığı değil miyd ? 

Şimdi bunlar arasına fakir, 
yardıma muhtaç bir insan gibi 

dönemezdL. Hayır bu zillete 
katlanm•yacaktı. Hayabaı b-
zumata çalıpauı en doiru 
JOlda. 

- .()o,.,, Var-

.. 
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Ali Zeki ve NegÜs • dl b ) h• 

' 
DUn Borsada 

Yaptlan Satı ıar :.ı 
~ 

Uzüm 

is~anı.:J~'~~~ •• maaşla Mı- Borsada satılan eşya fıatların a . u sene e ıne 
Çu. Ahcı Fiat 
65 M J Taranto 9 75 9 75 
45 S Süleymano 10 · 12 ·50 
17 .Vitel . 1.1 25 12 2S 
10 L Galemidi 10 75 10 75 ~:~~ıy~;~:~~:;b~:t~:ı:ım~::: olarak bariz bir yükseklik bulunduğu görülüyor •• 

delesine karışbğı için logilizler 137 Yekün 
511615 Eski satış 
511752 uumi satış 

Zahire 

tarafından idama mabkfun edi
len firari Ali Zeki; şimdi Istan• 
bul sokaklarında, sırhnda eski 
bir cübbe; başında yırbk bir 
külah perperişan dolaşıyorm•ş. 

Kalbindeki istiklal aşkım 180 
lngiliz lirabk aylıkla zaafa uğ
ratmıyan bu aziz mücahit; mu· 
kaddes mücadelesinin şerefli 
akibetine katlanırken gözü. ve 
gönlii hali o savaşta, fırsat 
bekliyor. 

F eragab nefis sahibi istiklil 
aşıklarını üreten milletlerin so
nu behemehal selamettir. 

Böyle bir kaç yüz (Ali Zeki) 
olmasaydı ( Veft ) partisinin 
bugünkü zaferi dogar mı idi ? 

Ali Zekivi ( Tan ) da okur· 
ken arkadaşım ( Paris - Soir ) 
gazetesindeki bir resmi göster
di. Baktım: 

Kaçak ( Negüs) ün ( 140) 
sandık altın ve gümüşlerini 

bahriye neferleri ( Hayfa ) li
manına çıkarıyorlar. Kendisi de 
sanki bir zafer dönüşünde harp 
ganimetleri getiriyormuş gibi 
istikbalcilere elini öptürüyor. 

Acı acı düşündüm : 
Vatanını bırakan, fakat altın

larına kıyamayan yüz Negüs is-
tiklal mücadelesi uğrunda bu
günkü hale düşen Ali Zekinin 

lzmir Ticaret ve zahire bor• 
sası tarafından 13 • 19 5/936 
tarihlerinin teşkil eylediği son 
hafta içinde neşredilmiş olan 
gündelik satış listelerine göre 
son hafta içinde borsada alınıp 
satılmış olan zehair ve hububat 
ile sair ticaret eşyasının cins, 
mikdar ve haftalık asgari ve 
azami fiatleri aşağıda göster
diğimiz şekilde icmal edilmiştir: 
Eşya isimleri 

haftalık satış mikdara 
haftahk fiat 

çuval az çok 
Buğday 4295 4.75 6.875 
Arpa 350 3.875 4. 
Bakla vad. 1456 4.125 4.125 
Mısırdarı 50 5.50 S.50 
Araka 10 8. 8. 
Pamuk bal. 1306 39.50 41. 
Yapağı ki.41008 50. 65.75 
Palamut ke.4107 450. 725. 
Ç. üzüm 2285 8.50 15. 
Mercimek 6 13. 13. 

Yukanda işaretlediğimiz 
mezkur maddelerin son hafta 
içinde nevi itibariyle satış ve 
pıyasa durumlarile bunların 

geçen hafta ve geçen senenin 
bu haftasındaki vaziyetleri 
hakkında alakadarları nezdinde 

bir tırnağına kurban olsun... yaptığımız tahkikat netayicioi 
MURAT ÇINAR de aşağıda ayrı ayn arzediyo· 

l•'f edkikler :::::::::::: •ı ruz' Buğday 
:::::::::::: Tenkitler Son hafta içinde borsada 
............ satılmış olan buğdaylar nevi, 

iki türlü adalet 
vaıuıı 

ADALET: iki türlü adalet 
vardır: Olmakta olan, kafamız
daki.. Olmakta olan adalet 
şeylerin tabiatinden çıkan, çok 
kere de akıl manbğımıza uy
mıyan bir adalettir. Halbuki 
kafamızdaki mücerret adaletin 
kaynağı tarih değil, manbktır. 
Bu ayn cins iki adalet insanın 
ayrı iki ihtiyacına yarıyor de
mektir. 

KARIKA TÜR. Insanlann ço
ğu karikatürünün yapılmasına 
kızar. Fakat ayrıca kendilerjne 
sorulsa: Karikatürü yapılan in
san kızmamalıdır, derJer. Bir 
kerre böyle bir sebeple mem
nun olmak kabil değildir.Çün
kü karikatür tabiabn bitirmeğe 
muvaffak olamadığı çirkinlik· 
leri tamamlar. Bu iş şahsi gu
rurumuza dokunur. 

Sonra, san'at eserine saygı 
beslemek te ins"n için bir 
borçtur. Bu da insanın sosyal 
haysiyetine bağlıdıl'. işte ka
rikatür böyle bir tezadın kay
nağıdır. 

KlT AB: Kitabın yazıcılan, 
diziciJeri, basıcı(arı... olduğu 
gibi sahcıları, alıcala11, kolek
siyoncuları, antikacıları... da 
vardır. Bu işlerden her biri 
sosyeteye bir fayda geticiyor. 
Bunlar arasıoda hiç bir işe 
yaramıyan insanlar, kitabı oku
yub da anlamıyanlardı~!.. 

ÖGRENME. "British Asso· 
ciation"ı:ı Psycbological Section 
kısmında yapılan incelemelere 
göre çocukluk çağı öğrenmek 
için en uygun olan çağ değil· 
dir. insan için öğrenme kabili
yetinin en yüksek olduğu çağ 
rüşt zamanının sonu ile olgun· 
~uk zamanı başlangıcı arasın
daki devirdir. 

Dilenci geçen yll Lisboo'da 
lüks bir otel açmak müsaade· 
sini istiyen ihtiyar bir dilenci 
tevkif edilmişti. Tahkikat bu 
dilencinin otel için koyacağı 
sermayenin 1 milyon liraya 
yaknı olduğunu meydana çıkar
mıştır. Bu vak'a da her memle
kette muhtelif şekilde dilenen 
adamların niçin bu kadar çok 
olduğunu gösteriyor. 

mikdar ve fiat noktalanndan 
an ... ITil..t .. haniE ,._,.jiJ.ro.i.v.ir :. ..... 

Nevti Mikdarı 

çuval 
Uşak yu. 485 

,, sert 2400 
0 mablut 120 

Trakya,, 300 
Ç.kale 460 
Urfa bozukl50 
Yerli ) u. 380 
Yekün 4295 

temevvücatı 

en az en çok 

6 25 6 625 
6 75 6 75 
6 875 6 875 
6 50 6 50 
6 25 6 25 
4 75 4 75 
6 375 6 375 

Geçen hafta içinde de muh
telif nevilerden sablmış olan 
buğdayların fiatları aşağı yu
karı aynı raddede idi. Geçen 
senenin bu haftasmda 3,32-
4, 75 kuruş arasında muhtelif 
fiatlarla 12931 çuvalı vadeli ve 
hususi şartlı kaydı altında 
18373 çuval buğday muamelesi 
olmuştu. lzmir piyasasında buğ
day fiatlarında geçen haftaya 
nazaran esaslı ve göze çarpar 
bir değişiklik yoktur. 

Arpa 
Hafla içinde borsada satıl

mış olan arpa miktarı 350 çu
val yerli malmdan ibarettir. Bu 
miktar 3.875-4 kuruş arasında 
muameJe görmüştür. Bir hafta 
evvel borsada kilosu 3.5 ku· 
ruştan yalnız 60 çuval yerli 
arpa satılmış ve geçen sene
nin bu haftasında ise 3.40 ku
ruştan 46 çuval arpa satıldığı 
gibi 935 yılının ilk mahsulü 
oJarak 15-5-935 de civardan 
getirilib piyasaya arzedilmiş 
olan 24 çuval arpa da kiJosu 
5 kuruş fiatla muamele kör
müştü. 

Hafta içinde satıldığıDI yuka· 
rıda işaretlediğimiz arpaların 
hafta başlarında satıldığı ve 
hafta sonlarında ise arpa üze
rine borsada iş olmadığı anla
şılmıştır. 

Alakadarların söylediklerine 
göre, henüz yeni mahsul ele 
gelmemiş olmakla beraber, 
stoklardan lzmire tek tük mev-

. ' 

haricinde perakende olarak 
4.25 kuruşa kadar müşteri bul
maktadır. Binaenaleyh son hafta 
arpa piyasası temevviicatmın 

4-4.25 kuruş arasmda kabul 
edilmesi iktiza etmektedir. 

Bir taraftan havaların serin 
gitmesi, diğer cihetten son 
yağmur )ar dolayısile bu sene 
ilk arpa mahsulünün geçen 
senelerden daha sonra yani 
ancak mayıs nihayetlerine 
doğru piyasaya gelebileceği 
tahmin edilmektedir. 

Bakla 
Borsada son hafta içinde 

vadeli olarak kilosu 4,125 ku
ruştan 1456 çuval bakla sabl
dığı anlaşılmıştır. Geçen hafta 
ise 4,0625 kuruş fiatle yine 
alivre olarak 485 çuval mal 
satılmışb. Geçen senenin bu 
haftasında alivre olarak 4,125 ~ 
4,5 arasında muhtelif fiatlerle 
12816 çuval bakla satılmışb. 

Bakla satıcılarının geçen haf
ta fiatleri tutmak hususunda 
gösterdikleri hareket neticesi 
olarak son haf ta satışlarında 
4,0625 fiata rastlanmamış ve 
baklalar on para üzerinden sa
blmıştır. Ayni zamanda bu fiata 
şimdilik sağlam gözüle bakıl

makta ve alıcılarda günden 
güne mübayaa iştihası daha 
bariz bir şekilde görünmekte
dir. 

Bugünkü arz ve talep duru
muna göre 4,125 kuruş fiatın 

u.ni..mabaulleriP,. .Rİ~ijMXJt ~= 
vam edeceği ve belki de biraz 
daha ilerileyeceği tahmin edil
mektedir. 

Arpada olduğu gibi bakla 
mahsulünün de havalar yüzün
den bu sene piyasaya biraz 
teahhürle geleceği söyleniyor. 

Pamuk 
Borsa bnltenlerine göre son 

hafta pamuk satışları nevi iti
barile şu surette cereyan et· 
miştir: 

Bursa 1.ci 

Haftalık fiat 
temevvücab 

hazır 1165 00 39,50 41,00 
Bursa 1.ci 
vadeli 
Bursa 2 ci 
hazır 

Bursa 1.ci 

25 00 41,00 41 

95 00 38,00 39,50 

eski satış 21 00 40,00 40,00 
Kaba 1.ci 
hazır 00 22 39,50 39,50 
Y ekün 1306 22 

Bundan evvelki haftaya ait 
pamuk satışlarını ise geçen haf
taki neşriyatımızda şu şekilde 
icmal eylemiştik : 
Bursa 1.ci 
hazır 172 00 39 50 40 00 

' 1 
Bursa 1.ci 
vadeli 
Bursa 2.ci 
hazır 
Yekun 

50 00 40 

11 00 38 
233 00 

40 

38 

Son hafta içinde borsaya not 
ettirilen pamuk miktarı 344 
balye olub fiat 41 kuruştur. 
ihracat tacirlerinin son hafta 
içinde piyasada görünüb mal 
mübayaa eylemesi pamuk satış· 
!arının geçen haftadan daha 
hararetli olmasına sebebiyet 
verdiği gibi fiatlarda da her 
gün biraz yükselmeler hasıl 
olmuş ve 19-5-935 akşamı 
piyasa 41 kuruı olarak kapan-

' · "' - '~ ~·~ J. ~~" icinde 

piyasadan mal satın almadık .. 
ları söylenmektedir. 

Palamut 
Yakanda bir kalemde gös

terdiğimiz haftalık palamut 
sahşları borsa Jistelerine göre 
nevi miktar ve fiat noktalann
dan aşağıdaki şekild.e cereyan 
etmiıtir: 

Haftalık fiyat 
Miktarı temevvücü 

Nev'i kental enaz eoçok 
Tırnak 1876 585 725 

" engin 8 680 680 
Kaba 1696 480 660 
Refiiz 26 450 450 

" tımakh 442 510 590 
" kaba 50 470 500 

Yekun 4107 
Bundan evelki hafta içindeki 

satışlar ise muhtelif nevilerden 
5538 kental hesaplanmış brnak 
fiyatla11 645-750, kaba fiatlan 
480-655, engin kabalar 300-
550; refüzler 450-550 ve kap
çık mallar 260-280 kuruş ara
sı~a fiyatlarla satılmıştır. 

Geçen senenin bu ha hafta
sında borsada 370-430 kuruş
tan 525 kental tırnak, 255-290 
kuruştan 740 kental kaba ve 
190-200 kuruştan 92 kental 
refüz palamut sablmıştı. 

Palamut muameleleri geçen 
hafta da işaretlediğimiz gibi 
hararetli devam etmekte ve 
fiatlerde kat,i bir istikrar görül
mektedir. Palamut piyasası et
rafında yapbğımız tahkikat 

Bat\aıtiôı~~ ayiif öiciuğü ö{r;öiı: 
miştir. 

Zeytin yağı: 
Son hafta içinde zeytin yağı 

lizerine muamele yapıldığ'ına 
dair bir kayd görülmemiştir. 
Geçen hafta ise kilosu 38 
kuruştan 2400 kHo sabunluk 
zeytin yağı satıldığı anlaşıl
mıştı. 

Geçen senenin bu haftası da 
işsiz geçmişti. 

Zeytin yağı piyasası geçen 
haftaki nesriyatımızda arzetti• 
ğimiz durumu olduğu gibi muha 
faza etmektedir. Kümeli işlere 
ender rastlanmakta ve ancak 
perakt:ındeciler tarafından bazı 
muamıı!leler yapılmaktadır. Fi
atlerde esaslı bir istikrar yok .. 
tur. 

Çekirdeksiz üzüm 
13·19-5-936 tarihlerinde bor

sada gündelik itibariyle sahlan 
üzüm mıktan aşağıda gösteril
mektedir: 

Fi. 
Tarihi Mıktarı Az Çok 
13-5-936 584 çuval 8,50 13 
14 " 459 " 9 14,25 
15 " 474 " 9,50 12,50 
16 " 338 " 8,50 12,75 
1s " 293 " 8 ıs 
19 " 137 " 9,75 12,SO 

Yekun 2285 
Bundan evvelki hafta içinde 

ise muhtelif fiatlarla 1351 çu
val çekirdeksiz üzüm mua
melesi olmuş ve geçen senenin 
bu haftasında da 2807 çuval 
mal satılmıştı. 

Çekirdeksiz üzüm piyasasın
da fiat noktasından geçen ve 
son hafta arasında biç bir 
fark yoktur. Fiatler geçen 
haftaki durumu aynen muha
faza etmiştir. 

Ancak müstehlik piyasalarda 
istokların iyiden iyiye azal
makta olması ve yeni mahsule · 
kadar kifayet edecek mal bu-

J 

luomaması dolayısile ihracatçı- 'I 

larımızın bazı siparişler aldığı 
muhakkak görüldüğllnden fiat
lar istikrar kesbetmiş ve hatta 
yükselme meyilleri bile göster• 
mekte bulunmuıtur. 

19 - 5 .. 936 akşamı çekir· 
deksiz Oz6m fiatleri aşağıdaki 
gibi teshil edilmiıtir: 

Fi. 
Numara Az Çok 

7 8,50 8,75 
8 9 9,25 
9 9,75 10 

10 11,75 12,50 
Bu fiatlerin iki haftadanberi 

ayni şekilde devam eylemesi 
memnuniyete değer bir haldir. 

Geçen senenin bu haftasında .. 
ki üzüm fiat vaziyetini liyıkile 
göstermit olmak için 13 ve 
18-5-935 tarihlerinde tesbit 
edilmiş olan fiatleri aşağıya 
dercediyoruz: 
Nu. 13-5-935 18-5-935 

fiatleri fiatleri 
asgari azami asgari azamt 

7 9 10 7,75 8,25 
8 10,125 10,50 8,SO 8,75 
9 10,75 11 8,875 9,50 

10 11,50 12,50 10 11 
11 13 14,50 11,50 13,50 

Çu. Cinsi Fiat 
380 Buğday 6 375 6 3fS 

6 Mercimek 13 13 
136 balye pamuk40 50 41 

9825 kilo yapak 59 65 50 
32 " " ıı u 

17 balye " " " " 

!erin tatlı denecek bir şekilde 
devem etmekte olduğu söylen
mektedir. 

Bazı ihracat evlerinin yeni 
mahsul için alivre işlere giriş· 
tikleri piyasada söylenmekte 
ise de fiatfer hakkında alın· 
mış mevsuk bir haber yoktur. 

Yapağı 
Yukarıda hafta içinde sabl

mış olduğunu yazdığunız 41008 
kilo yapağın 40379 kilosu sıra 
malJar olup 59 - 65,75 kuruş 
arasında satılmış ve pıtraklı 

mal olan 629 kilosu da 50-56 
kuruş arasında muamele gör
müştür. 

Yapağı satışları son hafta 
içinde oldukça hararet kesbet
miş ve fiatlarda geçen haftaya 
nisbetle 1 - 2 kuruş kadar te
reffü görülmüş olduğu öğre· 
nilmiştir. 

Geçen senenin bu haftasında 
satmaktan imtina ile uümune-

sahş mikdarı bu yekuna baliğ 
leri kaldırarak borsayı terket-

Vaziyetin şu şekli arzeyle
diği geçen senenin bu hafta
Slnda alıcılar fiatları bir kuruş 
daha düşürmek arzusunu gös· 
terdiklerinden satıcıların mal 

miş oldukları 0 zamanki neş- olamadığı gibi fiatler de 40-45 
riyabmızda kaydedilmişti. kuruş arasındu dalgalanmışb. 

o.. -~-- : .. ~ -··-- •-• ..!- Y-t'a.gı pıyasası sagıam, ah-
normal bir şekilde cereyan ve cılar da iştihalı olduğundaa 
devam ettiği memnuniyetle önümüzdeki hafta içinde işlerin 
görülmekte ve halin bu suretle fazlalaşacağı ihtimalı mevcut 
devamı takdirinde dahili ıatı- oldugu gibi fiatlerin biraz daha 
cılar elinde mevcut olduğu ilerliyeceği tahmin ediliyor. 
tahmin edilen 20,000 çuval Geçen senenin bu haftasında 
üzlimün yeni mahsulün ele borsada satılmış olan zehair ve 
gelmesine kadar kimiJen elden hububat ile sair ticaret eşya· 
çıkarılacağı umulmaktadır. sının cins, nevi, mikdar ve 

Bugün için üzüm piyasasına fiatlerini bu sene ile mukayese 
mevsime nisbetle normal ola• olunmak üzere aşağıya derce-
rak bakılmakta ve muamele- diyoruz : 

Cins ve nevi Mikdarı Az Çok 
Buğday Uşak mallan 4147 Çuval 4 4 75 

,, ,, ., çavdarh 322 ,, 3 80 3 925 
" Uşak vadeli ve hususi şartlı 12931 " 3 32 3 32 
,, Mersin mala 973 ,, 3 50 4 30 

Arpa Uşak ,, 46 ,, 3 40 3 4ft 
., yerli ,, yen: rnabsul 24 ,, S 5 

Bakla vadeli 12816 " 4 125 4 50 
Mısırdarı 3 ,, 4 4 
Kumdarı 60 

11 
4 75 4 75 

Akdarı 165 11 3 3125 3 375 
Fasulye 24 " 7 625 7 625 
Sısam 371 " 10 10 2i 
ince kepek 156'()0 kifo 1 5625 1 5625 
Pamuk prese birinci 740 balya 45 49 

,, ,, ikinci 35 ., 43 44 
,, kaba ,, 9 harar 43 43 
,, çekirdeki 486750 kilo 2 30 2 

Yapağı 24322 • 40 40 
,, eski sabı 3605 ,, 40 45 

Palamut bmek 525 kental 370 430 
,, kaba 740 " 255 280 

30 
50 
59 

,, refüz 92 ,, 190 200 
Tatlı badem içi 2201 kilo 41 50 41 58 
Çekirdeksiz ilzUm numara 6 6 çuval 7 8 

•• " " 7 414 " 7 50 9 
" " " 8 263 " 8 25 9 58 
" " " 9 1346 8 15 10 75 
,, .. .. 10 583 9 75 12 SG 
" ,, ,, 11 187 11 50 13 2S 

Bu rakamlara göre iki senenin ayni haftaları içinde borsada 
sablmış olan eşya fiatlarında pamuk müstesna olmak üzere bu 
sene lehine olarak bariz bir yükseklik bulunduğu memnaniyetre 
görülmektedir. 

Bugün için lzmir \>orsasında canlı ve yüksek mikdarda mua
mele olmamasının sebebi ise henüz yeni mahsullerin idralc ve 
piyasaya arzediJmediği ve geçen sene mahsullerinden halen elde 
pek az mikdarda mal bulunduğuna atfedilmektedir: 

Bununla beraber geneJ bakımdan piyasa normal durumda 
bulunmaktadır. 

Abdi Sokullu 
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f~ğiii~··d~;ı~t·;d;;ı;~ .. b~·h~~~t~ 
bir proje hazırlıyorlar 

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

Gazetel;;··;;·~-t~ka usulünün ihdasını ve azaların muay-

en teahhütler a~tı~~ girmelerini ileri sürüyorlar 
Y. Ô R) _ "Tribune,. mıyetının _ço_k zayıf olduğunu ke _ her devletin hazır bulun-

Parıs'. 19 ( .. • 1 'I' devlet isbat etmıştır. Bu vaziyette dugunu taarruz dakikasında 
gazetesın~ gore ngı ız "yetinin Milletler cemiyetini inkar et- bile değil, onun hazırlandığı 
~damları milletl~dr ceb~ı roı· e mek mi, yoksa onu kuvvetlen- sırada, yani bir sene evvel 
ısl hı · · "mdı en ır P ı d ? k " 1 a ıçın şı l bulunu- dirmek mi anın ır atı o arak göstermek gerekti. 
hazırlamakla ıneşgn Mütekabil yardımın mllessir "Paris - Midi., Milletler ce-
Yorlar. T l se olmasıiçinmütearnzıcezalandır- miyetinin faaliyeti hakkında •u 

" Depeche de 00 ou " .. 
. .. . de durarak makveyineonun önünegeçmeği mutalaayı serdediyor: 

aynı zarureı uzerın teıninetmelidir.Milletlercemiyeti insani ve ekonomik mahi-
ınilletler cemiyetini kuvvetlen- d b" · · k" yett 1 1 

azaların an ırının se ız ay e mese e er yanında siyasi 
dirınek lüzumunu gösteriyor ve ı 1 evvel maruz kaldığı taarruza mese e er vardırki bunlara an· 
diyor ki: karşı onu muessir şekilde mü- cak ml!ayyen mıntakalardaki 

Son hadiseler bir taarruzun dafaa etmek için kabul edilen devletler alakadar olabı"lir ve 
Önünu'" almak veya onu durdur-tl teahhüdleri ciddi olarak tetbi- ancak onlar arasında bu me-
ınak meselesinde Mille er ce-

S: 
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T emoçinin Rüf ası 

h. d nlı sahifeler Türk tari ın en ş~Z%2J • ~ 
a>"a:ı:o1:zü'ZBölem sayısı: 61 

eylerle Canbeyln göğsU 
Etyenln anlattığı • bulunuyordu 

iftiharla kabarmış 
r ' gahta Temoçini Türklerin, Ta-

- Etyen ne kadar hararet ı tarların ve Mongolların büyük 
konuşuyor, T emoçini nasıl be· hanı olarak ilin ettik. Gökçe 
nim~iyorsun? ~D Hıristiyan oradaydı. Haoı halka gösterdi. 
değil misin? 

k - Peki Gökçe şimdi ne-- Şimdi can alacak no ta-
l rede? 

ya geldin Ben Müslüman ° - _ Gelmezlere karıştı. 
dunı Canbey. Temoçine bay- _ Bu da ne demek? 
ranlığım yüzünden onun mu· d k ı k T 

b tı - Ne eme o aca ... e-
vaffakıyeti yolunda aya ~1 G k 

dk b moçı'n Han kardeşine ö çeyi 
Vermeg· e and içen sa ı ır 

öldürttü. Bunun sebebini sor
yoldaşınım. 

b lduk ma .. Gökce kaderden, tevek-"Temoçinin okçu aşısı 0 • • d külden başka bir şey üşüntan sonra Solongular üzerıne 
yürüdük. Bunların başında meyen bir adamdı. Nüfuzu 

k ı fazla idi. Halbuki Temoçinin 
Cemuka reis vardı. Harp an 1 azını önünde tevekküle yer 
oldu. Solongu'arı yendik. 1206 
senesinde Deligon Buldak te- yoktu. O kendi ırkına en bü-
Pesinde kurulan b!iy!ik karar- yük zaferler yolunun kendi az-

minde, kendi kudretine olan 
imanında toblandığıoı anlamak 
ve filiyatla göstermek istiyor
du. Gökçe bu iymanı sarsacak 
sözler sarfetmeye başlayınca 
onun vücudunu ortadan kaldır
mak borç olmuştu. 

Temoçinin demir gibi bir 
adam olduğunu şimdi daha iyi 
anladım. 

Canbey bu zından içinde bile 
Hanın korkusile Etyenin yavaş 
konuştuğuna dikkat etti. Bir 
gece Deligou Buldaktaki ma
ğarada Gökçe ile Tr.moçin 
arasında geçen muhavereyi 
hatırladı. O zaman kendisi bir 
çocuk sayılabilirdi. Söyleşmeyi 
heyecanla dinlemişti. Temoçin 
Gökçeye son söz olarak şunu 
söylemişti: 

- Sen bu davanın gönllüsü 
müsün? 

- Evet .. 
- Kendin için birşey istiyor 

musun ? 
- Bunu sonra görüşürüz. 
O zaman bu cevaba kendisi 

(ENi A51R 

Parlamentosuna 
yıldırım düştü 
Vaşington, 19 (Ô.R)- için· 

de 16000 seyirci bulunan bir 
sirk çadın fırtınadan hasara 
uğramıştır. iki kiti ölmüş, on 
kişi yaralanmıştır. Parlamento 
binasına yıldırım düşmüpe de 
hasar yoktur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
seleler faydalı şekilde görüşü-
lebilir ve tam olarak mesuli
yet kabul edilebilir. 

Meseli Lokamo meselesine 
Şili'nin tam manisile alikadar 
olmasını beklemeğe imkan 

var mıdır? 1 
Şu halde umumi kayıdlara 

her mıntaka için muayyen te
ahhüdler ilave edilmelidir ki, i 
her aza ne vadettiğini ve ken- ı 
disi için ne bekliyebileceğini 
hakkile bilsin. 

de hayret etmişti. Münzevi 
Gökçenin dünya işlerinde bes
li yeceği ihtıras mı olurdu? An
laşılan zaferler tevali edince 
Gökçe zamirini ortaya koy
muştur. Mücadelenin en ateşli 

safhasında ikilik yaratmağa 
meydan verilemiyeceğini kes
tiren Temoçin, Gökçeyi feda 
etmekten başka çaıe bulma
mıştır. 

Bu düşünce bile Canbeyin 
gözlerini yaşartmağa kafi gel
di. Gökçeden çok iyilik gör
müştü. Onun milli davaya iha
neti mevzuubahs olamazdı. Fa
kat kusuru vardı. Böyle :ıa
manlarda en küçük bir kusurun 
bile müsamaha ile görülmesi 
caiz olamazdı. Canbey yaşlı 
gözlerile Etyene dönerek sordu: 

- Sonunu anlat .. 
- Hicri 120 senesinee Nay-

manlarla gavga başladı. Nay
manlar Cemokayı içlerine al
mışlar, onu teslim etmek iste
miyorlardı. Doğrusu en zorlu 

a.ucm •• to 

Sahife s 
::s 

LONDRADA ESEN HAVA 

ltalya ile bir harbı 
zaruri görenler de var 

Frankfurter Saytung gazete
sine Londradan yazılıyor: 

lngiltereyi tasa büriidükçe, 
burada verilen kararlar da o 
nisbette yavaşlamaktadır. Bu· 
günkü durum işte bu manzara
yı arzetmektedir. Hükumet 
danışıp görüşmekte vakıt geçi
riyor. Gazetelerin de görüleri 
karma kanşık bir şekil arze
diyor. Vaziyetin ciddiliği 
her tarafta kabul edilmek
te ve, Büyük Britanya, 
Habeşistan h~rbını siyasal 
olarak kaybetti denilmek
tedir. Bu itibarla Büyük Bri
tanya, imparatorluk içinde ve 
tekmil dünyada prestijini kay
betmekten korkuyor. 

1 

imparatorluğun renkli teba
ları arasında büyük kargaşa· 

lıklerin çıkması ihtimaii vardır. 
Fakat, asıl mesele, ltalyanın 

lngiliz dünya imparatorluğunun 
hayati yolu yakınında yeni bir 
kuvvete temel atmış olmasın
dadır. Bu ltalya ise, Milletler 
cemiyetini Habeş işi aleyhine 
organize etmiş olan lngiltereye 
diş bileyen bir ltalyadır. Bn 
böyle olmakla beraber, ltalya 
hükümeti, Britanye menfaatle
rine riayet etmek istediğini va
detmektedir. 

Şu da var ki Akdenizde Lib
ya-Mısır sınırındaki vaziyet ye
niden çok gergin bir hal almış 
bulunuyor. Londrada, yakın 

zamanlarda Mussolininin Libyaya 
15 bin kişi gönderdiği de bilin
miyor değil. Mussolininin bu 
hareketinden açık olarak şu 

anlaşılmaktadır ki ltalya, nı

haJ zaferini Büyük Britanyaya 
karşı vakıt ve zamanında gü
ven altına koymak kaygusunu 
taşımaktadınr. 

Londrada bazı kimseler var 
ki, bir ltalyan - lngiliz harbı

nın zaruri olduğunu söylemek
tedirler. Ancak bunların sayı

ları geçen sonbahara göre, 
çok azalmıştır. Bu gibiler, Bri
tanya menfaatlerinin gördüğü 

İngilterenin 
deniz inşaatı 
Londra 19 ( Ö. R ) - lngil

tere Tokyo ve Vaşington hll
kıimetlerine torpido muhripleri 
için Londra anlaşmasında çizi
len hadden 40 bin ton fazla 
inşaat yapacağını bildirmiştir. 
Esasen Londra hükumeti ancak 
diğer memleketlerin destroyer 
ve tahtelbahir kuvvetlerini art
tırmamaları halinde bu kayıtla 
bağlı olacağını evvelden bil
dirmişti. 

kavga bu oldu. Çünkü Nay
manlann beyi Tifang oğlu 
Göşlek han bizzat kavgada yer 
almıştı. Muharebe Cemir da
ğında oldu. Cemoka oyratları 
da aleyhimize ayaklandırmıştı. 
Ungut beyi Alakuş Tekin, bi
zim birlik cephesinin f'D büyük 
düşmanı olan Merkedleri ar
kasına takmıştı. Bütün bu or• 
dulara Kanlı Tıyang oğlu 
kumanda ediyordu. 

Bu kavgada Temoçinin Cebe 
ve Afak gibi fedayi kuman
danları olmasaydı harbı mu
hakkak kaybederdik. Onların 
ölümden perva etmiyen yarar
lıkları herşeye, hatta düşmanın 
adetçe faikiyetine üstün geldi. 
Düşman bizi çevirmek isti

yordu.Buna bir türln muvaffak 
olmadı. Cebe mukavemeti 
uzatınca Temoçin yeni kuvvet
ler toplıyarak yetişti. Düşman 

bozuldu. Bu zaferden sonra 
Temoçin Canbeyin bayrağına 
bir kurd kafası konmasını ve 

zararın ancak bir harpla telifi 
edilebileceği ve imparator
luğu ilerisi için tehdit eden 
tehlükelerin yalnız bu su
retle ortadan kaldırılacağı 
kanaatındadıdar. Bu kanatı . 
taşıyanlar, evveli memleketin 
bugünkü günde kafi derecede 
silahlanmış bir halde olmaması, 
ondan sonra, sulhçu halkın, 
kan dökülmesini ağza bile al
mak istememesi ve nihayet, 
bir ltalya - lngiltere harbının 
bütün dünyayı bir harb ate
şı ıçıne yuvarlayacağından 

korkulması dolayısı ile lngil
terenin harba hazır bir 
vaziyette olmadığı düşdecesin• 
dedirlar. 

Kamoyun fikrince, Milletler 
cemiyetinin korumak istediği 

Habeşıstan yıkıldıktan sonra. 
alınan mukabil tedbirlere bağ
lanıp kalmanın hiç bir ma· 
nası kalmamıştır. Diğer taraf
tan ortaya başka bir me
sele çıkıyor: başarı ile bitiril
miş olan bir baskın, saldıran 

devletle tekrar normal müna· 
sebetlere girmek suretiyle mi 
cezalandırılacaktır? 

Böyle bir tavır takınıldığı 
takdirde, Milletler cemiyetinin 

şı~refine öldürücü bir darbe 
indirilmesinden ve aza devlet

lerden bazılarının bu çığıra 
sapmıyacaklanndan korkul
maktadır. 

ltalya ve Mısır 
Roma, 19 (A.A) - ltalyan 

Senatosu Mısır Kralı Fuadın 

hatırasını tebcil maksadile bir 
toplantı yapmış ve senato baş· 
kanı bu münasebetle verdiği 
bir söylevde Kral Fuadm ha
tırasını modern Mısırın banisi 
sıfatile selimlamıştır. 

Kahire, 19 ( Ö.R) - Ayan 
reisliğine tayininden beş gün 
sonra istifa eden Nesimi paşa 
yerine Basl?OD bey tayin edil-
miştir. ... 

Yi rıe mahkemeye 
veriliyor 

Paris, 19 ( Ô.R ) - Krala 
" Action Française " gazetesi 
başmuharriri bay Maurras aley
hine bay Blum aleyhindeki 
makalelerinden dolayı müddei 
umumi tarafından dava açıl
mıştır. 21 mayısta buna benzer 
bir matbuat cürmünden dolayı 
mabküm olao bay Maurras ta· 
rafından büküm istinaf edildi· 
ğinden 21 mayısta istinaf mah
kemesi bunu muhakeme ede
cektir. 

içine de altın sırma ile bir yılan 
işlenmesini emretti. Cebe dokuz 
ulular arasına girdi. Cengiz ban 
dokuz müşirlik ihdas dmiftİ. 
Bunlar milletin en ileri gelen· 
leri olup başları Bögürcü idi. 

Hulasa Canbey o kavga gö
rülecek şeydi. Naymaol11Tla 
müttefikleri yiğitçe dövüştüler. 
Kahramanlıklar gösterdiler. 
Hanları Göflek canavarlar gibi 
etrafa saldırdı. Fakat Temoçin 
taze kuvvetleriyle barba girin· 
ce harbin talıi bize güldü. 
T emoçinin oğlu Coci bu harpte 
öyle kılınç salladı ki görüle
cek şeydi. Naymanlar bozul
duktan sonra Tıyang baoı bera
berlerine alarak dağlara kaç
tılar. 

Harb böylece bitebilirdı. Te
moçin düşmanın firarından son
ra düşman hanlarına haber 
yolladı: 

- Kapılar açıktır. Gidebilir
siııiz. Kimse kılınıza dokıın
mıyacaktır. 

- Drı:am edrrrk - ~ 

vöfleklemü 

• 
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25,000 güzide seyircinin önünde .. 
Yarını omuzlarına 

büyük bir 
yüklenecek olan 6000 genç çocuk 
geçit resmi yapblar ... 

Avni Doğanın çok heyecanlı hitabesi sürekli alkışlarla karşılandı 

Hızını (19 Mayıs) tarihinden 
alan ilk "Hareket günü,,, Cum
huriyet rejimi kurulalıdan beri 
13 yaşını dolduran Cumhuriyet 
çocuğunun yaptığı m'silsiz bir 
hareket ve coşkunluk günü oldu. 

Her milletin tarihınde büyük 
günler ve mes'ut hadiseler olur. 

Fakat hiç bir hadise ve biç 
bir gün bunun kadar mes'ut 
ve 19 Mayıs kadar büyük bir 
hadisenin beşaretçisi olamaz .. 

lzmirin 19 Mayıs sabahı, da
ha gün aralanırken nefis bir 
bahar gününe bürünmüş olarak 
doğdu, Günün doğuşuyle te
miz geyinmiş çok neş'eli mek
tep çocukları sokaklara dökü • 
!erek mekteplerinin yollarını 
tuttular, Orada büyük güne 
ıon hazırlıklarını yapacaklardı. 

Saatler ilerledikçe sokaklar
da trampet sesleri ve çocuk 
gurubları yerlerini almıya baş
lamışlardı. Nihayet saat tam 
13.. Binlerce genç mektebli, 
genç sporcu ve genç izci kışla 
meydanında kendileri için ay
rılan yerlerini aldılar. Çocuklar 
ilk işareti bekliyorlar. 

25.000 iNSAN 
Başını kışla meydanına yas

lıyan gençlik gurublarının ayak
ları ta... Pasaport iskelesine 
kadar uzanıyor ve çok neş' eli 

Dünkü gerit resminden bir iatiba 

anıdı önünde durdular. Büyük 
şefe sonsuz saygı ve bağlılık
larını arzettiler. Burada Yusuf 
Riz okulu direktörü Adnan, 
gençlik adıne heyecanlı bir söy
lev vererek gençliğin heyeca
nına tercüman oldu, Kordonu 
dolduran bu temiz ve misilsiz 
kalabalık her seyirci toplulu
gunun önünden geçerken uzun 
uzun alkışlar topl>ıyorlardı. Ni
hayet saat tam onbeşte Hare
ket bölükleri stad kapısında 

görünmüşlerdi. 

RESMi GEÇiT 
Nefesler kesilmiş, günün sı

cağı altında koşmasına rağmen 

pembeleşen çehreler ve başlar 
merasim yerinde bir az daha 
dik ve mağrur, yukarıya kalk
mıştı. Şimdi heyecan analarda 
ve babalardaydı. Hepsi de kendi 
çocuklarını arıyorlardı. Stad'da 
yer kalmadığı için verilen emir 
üzerine kapılar kapanmış ve 
büyük resmi geçid başlamıştı. 

En önde sporcular ve federe 
kulüpleri temsil eden sporcu 
heyetler yerlerini almıştı. lz
mirin spor alemine tarihi gün
ler hediye eden kıymetli Altay 
ve arkasında kan kırmızı laci
vert formayı şerefle taşıyan 

Altınordu çocukları, Egespor, 
lzmirspor, Göztepe, Burnova, 

Avni Doğall gençliğe lııfap ediyor 

Türk çocukları son işarete in- Buca kulüpleri alfabe sıra-
lizaren ayakta, hareketsiz du- siyle tribünleri takiben geçid 
ruyorlar. Stadyum müstesna, resmine iştirak ettiler. Spor 
şimdiye kadar hiçbir harekette kulüblerinin fudbolcu, atlet, 
görülmiyen taşkın bir kalaba· basketbolcu, voleyci ve diğer 
hkla dolu.. spor şubeleri azaları bakika-

Bu kalabalığı teşkil eden katen dolgun varlıklarile bu 
değerli kütleyi hep tanıyoruz. güzel günün içinde müstesna 
Stadyumu dolduran 25000 den bir varlık yaratmışlardır. 
fazla insan, Cumuriyet mekte· Mektebliler geçidi: 
binde okuyan yavrularının nasıl Mektebliler geçidine başla· 
yetiştiğini görmeğe gelen Türk nırken bütün gözler (Türkkuşu) 
anaları, Türk babaları ve tahsil firması altında merasime işti-
hayatındaki çocukların ablaları rak eden müstakbel gök ço-
ve ağabeyleriydi. cuklarımıza saplanmıştı. Türk-

iLK iŞARET kuşu çocukları, halkın hava-
ilk işaret saat 13,45 te kış- cılığa göstermekte olduğu yük-

ladan verilince her yüz metre- sek alakayı ifşa etmesi itiba-
de bir başka ağız aynı işareti rile topladıkları alkışlar nok-
kendi bölüğüne tekrarlıyor ve tasından mühimdi. 
gençlik toplulukları trampet Nihayet genç mektebliler 
ve süel müzikanın havalarına görünmüştü. Kız lisesi, Kız mu-
ayak uydurarak stada doğru allim mektebi, Kız enstitüsü 
yol alıyordu. Gençlik topluluk- çucuklarmın geçişi hakika-
ları, Cumhuriyet meydanından ten müstesna bir manzara 

eçerlerken Atatü " "k aratıyor idi. Çocuklar tri-

bünlerin önünden geçerken 
çelik gibi sert ve iyi manalı 
çehrelerini tribünlere çevirmek 
suretiyle ana ve babalarını 
selamlayınca dakikalarca de
vam eden bir alkış tufanı baş
lıyordu. Genç izci ve mektep
lilerin ~ert adımları ve dik 
gögüsleri tribünlerde onları 
seyredenlere yarın hakkında 
emniyet edilecek bir telkin 

bırakıyordu. Ve bu sırada tri
bünlerde bulunanlar coşarak 
bağırıyorlardı: 

- Var olun çocuklar ..• 
Kız mekteplerini erkek mek

tepleri takib ediyordu. Erkek 
lisesi izcileri ve sayısız atletle
ri, sporcuları ve muhtelif spor 
şubelerini dolduran lacivert 
pantalonlu çocukları emin adım
larla, topluluk disiplini içinde 
tribünleri selalıyordu. Ve hunu 
kız kolleji, erkek muallim 
mektebi, sanatlar mektebi. ti· 
caret lisesi, Buca, Karşıyaka, 

Karataş orta mektebi çocukla
rı takib ediyordu. 

Stadın ortasına çiçekler gibi 
yayılan çocukların bu kusursuz 
ve çok muntazam hareketleri, 
ıert adımları on binlerce avu
cu ayni sevgi ve saygı heye
canı içinde birleştirerek alkış
latıyordu. 

Dün Stad'da gençlik hare
ketleri yapan Jlenç binler, iy
cabında bir noksansız olarak 
yurdu korumak için silaha sa
rılacaktır. işte bu emniyettir ki 
herkesi bu canlı hareketlerin 
arkasından sürükliyordu. 

Dün stadda bulunan analar 
ve babalar anlamışlardır ki re
jim ve onu idare edenler ken
dilerine emanet edilen genç ço
cukların üzerinde beklenildiğin
den ve ümit edildiğinden fazla 
durmak suretiyle gençliği bulut
suz bir ileriye doru koşturmak
tadır, Bu koşustan gençliğin 

zaferle dolu olarak döneceği 
şüphesizdir. 

BAYRAK TÖRENi 
Bütün heyecanlarımı üzerinde 

toplayan bayrak tören istikLil 

marşımızın süel müzika tara
fından çalınmasıyla derin bir 
hürmet sükutu içinde yapıldı. 

Ve bunun arkasından, 6000 
genç ıporcu arasından sıyrılan 
çok genç parti başımız Avni 
Doğan kapıldığı heyecanı muha 
faza edemiyerek gençliğe hita
ben çok üstün manalı bir söy
lev verdi. Her kelimesi heye-

Dünkü gençük gösterilerinden bir intiba 

canla dinlenen bu söylevi ay
nen yazıyoruz: 

Gençliğe hitab: 
Türk gençleri, ceylan bakışlı 

Türk kızları, büyük Türk ulusu .. 
Cihan harbı bitip de Osmanlı 

imparatorluğunun resmi kuv
vetleri yere serildiği gün bunu 
idare edenler düşmaoın önünde 
kahpece eğildiler. Senin paran
la, senin emeğinle yetişip de 
sana enerji vermek mevkiinde 
olanlar senin hür yaşamak 

hakkını, senin azmini inkar 
ettiler ve sana yabancı bir 
devleti hami, üye gösterdiler. 

Büyük Türk milleti! 
O gün seni herkesin inkar 

ettiği gün yıldırım bakışlı bü
yük şefin bütün ictimai mev
kilerinden uzaklaşarak bir ferd 
olarak kucağına ahldı ve sana 
işaret etti : Yürü, dedi. Türk 
gençliği! Büyük Şefin Samsuna 
çıkışı buıüne rastlar. Onun bu 
hareketi eline aldığı bugün 
Türk tarihinde bir dönüm 
noktasıdır. Bugün senin kutsal 
bayramındır. 

Türk gençliği 1 Büyük Şefin 
bütün hayatında fiilen, fikren 
hareket etti, yürüdü, tekamüle 
sevk etti. Sen onun arkasında 
yürüyeceksin, sana bu yakışır. 

Bugün O Büyük Şefin milli 
harekete geçtiği günün tes'idi 
dakikasında şurada toplanan 
gençliğin hareketlerini Aziz 
Öndere sizin namınıza arze-de
ceğim. (Dakikalarca süren 
alkışlar) 

Ve diyeceğim ki: "Asil Türk 
gençleri, asil Türk kızları, Bü
yük Türk ulusu, senin açtıii'ın 
yolda durmadan di .. IPnmf'd .. n 

Dilnkil fleçit nsminden bif intiba 

sana bağlı olarak yuruyor, 
açtığın yolun yolcusudur." 

Yalnız asil Türk çocuğu 1 
Unutma ki aldığın büyük ta
rihi rolün büyük mes'uliyeti 
vardır. Sana emanet edilen 
büyük eseri muhafazaya liya
kat kesbetmek için çalışmak, 

yürümek ve ileri gitmek mec
buriyetindesin, ıen bunu yapa-

kışlıyor, yalnız ATATÜRK 
adına misalsiz gösteriler yapı
yordu. 
JiMNASTiK HAREKETLERi 

Bahar gelince nasıl ki kup
kuru kır yaprakları çiçeklerin 
istilasına uğrarsa, neye uğradı
ğını anlamıyan spor çayırı da 
ayni şekilde neşesi çiçeklere 
eşit olan genç kızlarımızın isti
lasına uiramıştı. Şimdi genç 
kızların spor hareketleri yapıla
caktı. 

Kız enstitüsünün değerli 

spor öğretmeni bayan Turan 
kürsü üzerinde göründü. Kız 
kümelerine askerce hitabetti. 
Sanki ellerinin hareketleriyle 
onları teshir çerçevesine almış 
gibi binlerce kızın en ufak ha· 
reketine kadar hakimdi. 

ilk işaratini verdi. Binlerce 
genç kol, bir hamlede ileriye 
uzandılar, Sonra yukarılara, 

yanlara ve aşağıya doğru sark
tılar. Hepsi de en ufak emir 
önünde yaylarından kurtulan 
oklar gibi aynı saniyede veri• 
len işarete boyun eğiyorlardı. 
bu lsveç usulü jimnasitik ha· 
reketiydi . Yalnız bu arada 
(Rythm) denilen bazı bedii kol 
ve vücut hareketleri de yapıldı. 
Bunlar uzun uzun alkışlarla 

caksın.. Bundan eminiz. Senı kaşılandılar. 
bundan çok üstün hareketler ERKEK ÇOCUKLAR 
yaratan büyük bir ırkın çocu· Bastıkları yerleri eriten ya• 
ğusuo. rının genç askerlerinin yaptık· 

Arkadaşlarım! Şu şerefli bay- !arı spor ve beden hareketleri, 
rağa gözümüzü dikelim. Başı- genç kızlara nazaran daha 
mızı kaldırıp en gür sesimizle başka bir manada idiler. Genç 
hep beraber bağıralım; yaşasın çocuklar, tıbkı birer asker di· 
Türk ulusu, yaşasın Atatürk, siplini içinde, San'at okulu 
ve yaşasın ölmiyecek olan Türk spor muallimi Kenan'ın verdiği 
gençliği. " işarete uydular. Bu hareketler 

Söylev bitti. Hitabe durdu. misilsiz bir sükse toplamıştı. 
Şimdi durmıyan ve önüne geçil- Çocuklar uzun, uzun alkışlar 

topladılar. 
mesi imkansız bir hale gelen Biz, bunları gördükten sonra 
büyük kuvvet, büyük kütlenin gençlik topluluklarının bir ara-
sesi konuşuyordu. Genç parti daki başarımlarını, yarın için 
şefimizin sözleri öyle temiz ve özlediğimiz emniyete kafi gö'-
sıcak bir heyecan uyandırmıştı recek kadar kendimizi nikbin 
ki, bunu satırlar arasına sığdır- sayabiliriz. Çocuklar çalışıyor-
mak adeta imkansızdır. Birle- lar. Yalnız yarın için .. 
şen avuçlar büyük önderi al- A.d.n.an. EU.1ge"t 

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

Filistin karışıklıkları 
-Baş tarafı 1 net sav/ada

gazetelerinin faşizme karşı hü
cumlarına ve bilhassa Flistin 
iğtişaşlar•nı ltalyan tahrikatına 
atfeden yazılarına cevap veri
yorlar. 

Cionale D'ltalya, bu müna
sebetle yazdığı makalede di
yor ki : 

- " Ingiliz hükumeti, teh
lükeli bir siyaset takip ediyor. 
Filistindeki karışıklığın ve dö
külen kanların bütün mes'uli
yeti ona aittir. 

ZiEıı Filistin halkını birbirine 
düşürerek orada hüküm sür
mek emelindedir. 

L""~~ıı J9 ~ Ô. R } - K??-

1 
düsten Reuter Ajansına bildi
riliyor: Dün öldürülen Avus-
turyalı Katoliğin cenaze mera
siminde yeni kargaşalıklar çık
mıştır. Katolik kilisesinde mev
ki almış olan bin kadar arap 
cenazenin morg dairesinden 
doğruca katolik mezarlığına 

kaldırılmasından son derece kı
zarak cenazenin yolunu kes
mişler ve onu kapıp götürme
ğe kalkışmışlardır. Polis kor
donu nümayişçileri dağıtınca, 

cenazeyi yol ortasında bırakıp 
kaçmışlardır. 

Saat 21 den sonra kimseniı> 
sokakta bulunmaması emredil• 
,,..;.+; .. 



~den ~eyecanb bir kaç yaprak 
anıem sarısı: ıoa Yazan : Tokdll 

Ey ! Beni Kureyıa 1 z hainlık ~aptınız, sizin bu 
hareketiniz affedilir mi, bilmem •• 

.. u.. ~ele edlb .uıw.... 1 - Eyi Bea1 Kare,ul Siz ha· 
rak lltJerlae çalamm... Wk yaptuus, silia ....... eb-

Yiıle lıit i8rllll belireli, .... tlllİll affeclllir mi, bilmem. 
ler 'WrWrlae bnp. Bir clald- - Ne ,.,.._, _.. oJa11m 
ka ba karmakUlflk uğultu mı ? 
._... .. wler belinlia Eba Llböe eııflWJ Jude: 

- OJm~ his mab.Wı•b· - 01• I Olia •*• 
ama riayet ederiz, .... da Sldnl 'Maawam ;..... 

Jap&maJIL • at elini boğumdu g41irtrik 
Kaaj,..;.~~-ILı hepiniz keailecek mlnuaaa •· - ...-ıa ne -"'11 Yarsa d • 

~J.tiZ... b el I --L•-- b" e eden bır hareket yaptı. • 
~ en en 8 •~ ır hareket onu girenleri bir dalaa 
eanDi • • .. 1ttlcla. ve kat kat feryada ...... w.IB 

ıc Je._•99~IO '-'- W 1 ba Mreketindea dopa feıyat 
--~ ··---•--:. E&a LlbQevl birdeab" ·1cu _ ... cbk ....,. .. ....,.. • • ,. ll'e 1 

~ 8tıbirlerini ~ etmııti. Fakat b- rapaen Ea ;T: b~ ....... 11- bbİlelille • ....- olan 8-1 
k .. L-----•- K1U'aJU; bleata kapdannclan 

dne, alagına 1H1W1Ut kale llll&k bilik \Uarak kad .. 
kapılanaa ablcldar. Kapdaıa • • ı , 
llekçllerinl ltip kapdan arka- erkekli teslim oldular. 
_.a kadar açtılar ve JUi yola 
lqdar fırlacldar, lae,.ı .. ıeıe 
-keM lalediler : 

- Gelial Gelial 
-T..a..m,...._ 
Bir feryacl, bir iailti ortalığı .... 
........... w ........ . 
~ .... bqadaa..,,., 
Mttiler, lluh•mmet çaclanadaa 
~ •rlecll, clinleclf, baktı, 
..-dı. ..... bir ... : 
;:.O.•• 

D.di: 
- Leb9"y)d 
- Bualirı dinllyeeek, b•· 

lann dilladea ular IWQ var? 
Omer d .... lrba. Ebabekir 

cenp nr•lf 
- Ebul ba~ 

'!':•te~lh~ ..... ................ ,.. ................. - ~-. ................. .. ..., ... 
Eballbak tek -..-. esiri· 

t1en -.c0 ariu ._ Bent 
Kara71ahlarm aruma 10kulda, 
ona; yere ka..- Be.ı K.t 
reyzaldar •ihyarak, a,.ldarma 
kapanarak, ~erini lperek ara
laima ahp kaleden içeri gl
tlnlller. 

Beni ICureyza; sanki bir •iız· 
clıa hmçkınyor, bir alada 
yalYanyorcla : 

- Bizi affedin! bili affAdial 
-m.ı-.~.-.. 
• UlW.• tliaLiJe.. 

Ula ortuuada, her tarafım _. ... ..,.-; .............. 
111 1ı...-....ca. rikbb ..... 
1m 19Wi, k•dfai tatamHı : 

bize büyük ümitler vermiştir 
MektebliJeriD beden hare· 9 • 1 gibi feaa bir akibete

1 1 i3 arkaı..J. ....-. W. 
ketleri biter bitaea bmiria ild drlkleaclilene de bu takım clefau olanca lımir maht ..... 
malatelit takmu abacla glrlla• Anaclo.lua• herJ.uai bir mm• maba• hatta Mkı... ,_. • 
dl. Beyazlar ft morlar. Ba tab11•1n mubteliti.i dkt bet m111 •~AÇ11riuta.,.... 
k.,..Jaı .. hulia11111 ilk hafta- farkla JeD•bilecek Wr btt.t- makfıiamapyam tavai1e ••k-
ucla ı.tanbalda latanbal, Aa- tedir. Neticenin bl7Je ~ .. beraber buglinldl .,.. Wr 
bre ••hfeltleiile Wr ecaebf farkla oı.... l>e7ulılaraı bia,i.d a~ •••hlliltt ~ 
1a1Diı brfll'Dd• o,..,.c.mc devrec1e rluln lebledae •· jacalam ~-..... 
ola timir malatelt ta"'• ..._. rak oıaaataları ve IQ erteaıa ki. •ldarla da o,U•k.· ·"
-. ıa- f.tbol lae,etlae bir lllllkemmel bir aalqma 1•pa• olm17acatma fire 181 _... 
fikir fenaek ve hem ele OJllD• tak ba devreyi 1 • 5 ılbl bl· J~ 'Ceıailla .-"W•• 
calua fqrumlarma arbrmak ,ak bir farkla bitirmeltrl mabtelit talcalD wa Wr• tı• 
JçiJa tertib ~itti- Takı.., ıebebtir. bala~ oı.caldar, 
1a1ı. aynlmlfb. N•te~ iküaCi ~·~,.d, ~- lllMptlar4-..Ja.._ llli:rl •• 

BEYAZ TAIClll ,a,. aık•noa aıa.; ~- ~All.Wta ....... 
llaluılnitt lılr cek ~ ~ ..... ıl!I ... ~.,.--,~ 

Zibil Fetb1 ~ Ancak • _ .... it talaiııa Mıilıllila1Rlf.t 
t..aU Hakla ~dua. m&kemmel ml&.dm battmuı ela ... ,..... ,_. luiu• •• 

Halda Fut Vahab Sait lbrahim arkuuacla geçilmez bir mlda· Jui .,.. .......... eJt W.. 
M ... et Halit Adil Bari Namık faa da Yardı ~e buna hir Cllrll edilmek tArtUe clltlfı dcnilıa 

Eater Nanllab 1.mail ,.ramac1ılar. lzinir futbol&nlD eski nYYatilıi 
Mellh Cemil OJUDcalana formunda olduk- malaafua etm.kte ohlut-

CemU lan ve blylk bir amı ile OJ· g&ıterecek ve SoYJet t._ .. 
MOR TAKIM nachldan oyampa saabndan laniacla oldafü ;ibi ea .,ı 

takımlann tqekldllthıll ga.. belli oluyordu. mesele ba fcnıma DeticeJi alacaktaii. Btma W. 
rtıace baya talamaa uu ol· gicliaee1e kadar mahafaza ed8· •• takımaa kn....W a ıle. 
clajimd aaladak. Ban-. Hı• mektedir. ima ıol8 dlflaerek kam eı.. 
ber IRmclao lilor •lamm uif Be)ilS talnaaa iç OrlUa Mil ,.,,_ l>ell•ı pM &.irtmllll~ 
oldap kaaaab l.alll .--.. llmlde clltQrdL Apkla,.. da teliti fimdif• lraclar ••it Wr •tLr. Biraı ela ~ takım iyi 0111ıma11na ratmen bittin defa Upk •alatelitiae at.bil. 
Wy~~!eceliqals Morhllar gerçi golleri llç orta atllllfbr. Demek miftir • .. . ..................................................................................................................... .:: 

·----beş halkı idam Prens Otto'nun Edenin ifşaah 
ediliyor 

Rcta1a 19 ( 0. R ) ... Adil" 
'An'bada yafaiacıhk yapan •• 
Jta1yaaı .ı9rit8'iae b'fl gelm 
Ha~ hıtlknn1l ltalyan makam• 
\ama idam ecliJdildiri hakkcn-

t:.~ ,.ı:v~t~ 

e~~ 
~r· 
eaidanlın 

enazeaf kald~dt 
• 

nışanı 

Viyua, 19 (Ô.R) - Pren
Hı Maria de Savoyo ile AYU .. 
tarya ArıidGkll Otto'nun mpa• 
lanma11 hakkında bu izdiYacm 
Ancak preıaa ta~ta ıeçtifiı tak· 
clirde iki memleketi dalla zf)'a· 
de yakİqtıracaia kaydediliyor. 

Hitlere hedi~e 

- . 
uzerıne 



PARDAYANLAR 
-149- YAZAN: Mlfel Z.veko 

... ,,.r KNllÇ89111ln •in eon derecede emin oldu· 
ıunu blllrort.1m. Bu uyın kreUçer• slzlerlml 

blldlrmenlz için sizi aeçUm 

- Siz benim annem detiJ 
miainis? 

Diye hatıracakb.Ba vaziyete 
kalbi elim bir nntte çarpan 
Kater.n: 

- Sonra?.-
- E•~I Siz kral dokuzuncu 

Şarl'ın YaJdeı••;J'. 
-Enelce beai g&rmllı m8y

d:inls? 
- Eveti Belva'cla girmek 

prefiae mazhar oldam. 
- Pek gllzell MW, fikrimi 

Mrbeatçe t171iyerek ıisinle 
s&ltecefim. Sisia Pariate bu
......... atrendim· Navar 
lın&pmain aİ&e ıoa derecede 
_. oldajuna biliyorum. Bu 
.,. ~•J• .azlerimi ken
.tilerlne hildirmeDiz içia ıizi ..... 

Kont kendini topbyarak aa-
lda bir letle: 

- Emirlerinizi tamamiyle 
kraliçeme teb&i eyliyecej'im· 
den emin bahnunamzı anede-
rim. 
Cnabmı verdi. Kopmak ize· 

re bulanan fırbna geçti ve 18· 
k6aet balda. Rahatça nefes 
alan Katerin : 

- Birtey bilmiyor l 
Diye dBtDndO. Bu esnada 

kin ve dehıetten asabı bozulan 
Katerin bu adamın : 

- Anneciğim, aCiyleyiniz, be· 
ni niçin terkettinizl 

Demek iıtediiini hitsetmifti. 
Kraliça koltuk sandalyesinin 

kolana dayanarak çenuini el
leriDİD içine alda • Gözlerini 
konttan •JD'IDı1arak dOıDnceye 
daldı Ye biraz aonra tekrar 
tlıe bqlada : 

titredi. 
Kraliçe de Mariyakı korkut

mak için banlan a6ylemi,li. 
Makucbna erittiğini anlayınca 
gtıltimıe~i. Deoda bu gülüıtın 
manuını kavradığında buz gibi 
dondu. Arbk Katerinin otlu 
Deoda değil, NaYar kraliçesi 
Jan Dalirenin sadık doıtu idi. 

Kraliçe Katerin tekrar lize 
bafladı: 

- Her iki krallığın aellme• 
tiai yaJaız sizin elinizde bulun· 
dmmaj1 arzu ettim. Şimdiye 
kadar birçok yiğit kanlannın 

ve birçok analann g&z yqlan
nın daktUmuine m•ni olmak 
için bir çare dllıtındtlm. Biliniz 
ki, ben yalnız bir kraliçe değil 
ayni zamanda da bir anayım 1 

Deoda bu a6zden son de
rece mtlteeııir oldu. Hiııiyab 
&zerindeki teıirin fiddetinden 
moamor kaildi. Eter bir İ•· 
kemleye dayanmamıı olaaydı 

hemen yere dOıecekti. Katerin 
derin dllıtınceleri arumda biç 

bir ıeyi ıezemedi iıe de Roji· 
yeri bunun farkına vararak : 

- Ne oldunuz M&ay& ? 
Diye a&ylendi. 
GUçl6kle kendisini toparla· 

yan Kont soğuk bir durumla : 
- Tabii l 
Dedi. 
Rujiyeri, otlu Deodanın çeh· 

resindeki ısbrabı g&rmDı ve 
Katerinin " ben de anayım! " 
a&zOyle ısbrabımn katmerlen
diiini anlam11b, kendi kendine: 

- Herıeyi biliyor! 
Deyebilcli. 
Kraliçe tekrar l&ze agaz etti: 

2 

- Kont tizi Lkr aaraymda 

kabul edecek yerde gece vakb ----•
8•°"-"•1f0-rt••--· 

burada doatuman yamada ka· • 
bul ettijim için fqmayınız. 
Bunan bir çok ebepleri var
dır. Bilhaaıa •İzi dDımanlan
nızla karıılaıbrmak istemi
yorum. Jan Dalbere ile konu· 
f8bilecek kudrette adamlanm 
nrdır. daha uzata giderek 
amiral Kolyini prens Konde 
gibi ylktek f8mi)"etlere de ba 
YUifeyi tevdi ederdim. 

Kendi bayabndan enclİfe et· 
miyen Mariyak gizlice Pariate 
ba!man ve Betisi sokağında 
toplaaan ıevabn birbiri ardınca 
ilimleriai taylecliğini ifidiace 

Doktor 
Merkez hastanesi 

Operatörü 

Cevad Alpsoy 
Almanyadan avdetle hu· 

talannı her r.n on beıle on 
aekiz arasm a 

ikinci Beyler aokak 81 na• 
marada kabul eder. 
Muayenehane telefonu 3315 

Ev telefona 3203 
. H. 3 1-13 (865) 

ELEGAN TERZiHANESi 

Memurlara 
TAKSiTLE ELBİSE 
Mlwaemiz ili•isin UJID memarlarma mllaait tuaitle 

ve pJİm zevklerine tamamiyle aypn olarak 

T AKSiTLE ELBiSE 
yapmağa bqlalDlfbr. 

E11 mllfkUlpe•nt mu,tarllarlmlzl 
memnun elmell bir vazife blllr. 

Temiz işçilik Temiz malzeme 
Ve Garanti 

ADRES: 
HACI HASAN OTELi Ne. .. IZMIR 

ELE&AN TERZiHANESi SAHiBi 

M. Zeki Ergün 
PARIS AKADEMiSiNDEN MEZUN 

sa 
....... ~ .. , .......... 1 
1 - Beher metre murabbaı 

Jllz yirmi bet kanıt bedeli mu• 
hammenle altmaı bet ujıh 
adama 113 aa1ıh ana•nm yk 
yirmi dart lira alb kUUf be· 
deli muhammenle bqkltiblik· 
likteki fU'lname veçhile 22-5-
936 cuma g6nl aaat on albda 
açık arbrma ile iba)e edile· 
cektir. 

lıtirik için dokuz lira otuz 
kurutluk muvakat teminat mak· 
buzu ile ıiSylenen giln ve ıa· 
atta encümene gelinir. 

2 - Senelik ican 251 lira 
muhammen bedelle Kartıya-
kada Celilbey ıokaj'J karp· 
ıındaki benzin sabı baraka11 
yerinin bir ..enelik ican baş
kltiblikteki ,artname veçbile 
26-5-936 salı gUnii saat on al
bda açık arbrma ile ihale edi· 
lecektir. lştirlk için on dokuz 
lirahk muYalrkat teminat mak· 
bum ile ı&ylenen srtın ve aa• 
atta encDmene 1relinir. 

7-12-16-20 1165 (8681 
OnOç bin altıyllz elli yedi 

lira bedeli ketifli bayındırlık 
aaba11nda doktor Mustafa En· 
ver caddesinde yapılacak ka· 
nalizaıyon iti bqkAtiplilrteki 
keıif ve ,artname veçbile 26 • 
S • 936 Salı ,Un& ıaat 16 da 
kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Ittirlk için bin yirmi d&rt lira· 
hk muvakkt teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile kanunun tarifi dairesinde 
teklifler azami o gl1n aaat 15e 
kadar enc6men reiılitine veri· 
lir. Şartname ketifname arnek
leri için Belediye basmlibendiı· 
liiine mftracaat edilir. 

12-20 1164 (884) 
- Zabıtai belediyeye yeni• 

den memur alınacakbr. Aıağı· 
da yazılı tartlan haiz olanlar• 
dan istekli varsa 23/5/936 
Cumartesi gllnll imtibanlan 
yapılmak Bzere ,imdiden bele· 
diyede zabıta ba, amirliiine 
müracaatlan ilin olunur. 

1 - Orta mektep tahsili 
olacaktır. 

2 - Askerliğini bitirmit ola
caktır. 

3 - Yaşı 35 den yukan 
olmıyacakbr. 

4 - Boyu 1.70 olacaktır. 
(947) 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hutaneai 

Routken mUtebaassııı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik Tedeavileri 
Yllrtiyemiyen ve bilhaaaa 

RAŞiTiK çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapıhr. 
ikinci Beyler sokak fınn 

karp No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

1 • 5 -·-Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

IZMiR YüN Mensucab 
Türk A. Şirketinin 

• 

- umı~ ı rı ı~ı ,.. 

1~arafından mevsim dolayısile yeni ~ıkaı·dıAı k uınaşlar: 

SAGLAJI -------- 1 ZABI~, . ·- ------. 

-"-='-..E-...=.'--Cı==.;; ZD 
Yeni yapbracağınız el mamulih tercih ediniz 

================== SATIŞ YERLERi =======::======::= 
.................. . ................ . 
:::::::::::::::::: : :::::::::::::::::: 
•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 

e;~ciN~dC:ŞARKHAU T. A. Ş 
~:::.~ı:i::- F AHRi Kandemir oğlu 

Ayni kumaşlar lzmirde Sağırzade ve Asım Riza 

Doktor 

Sabiha 
Süleyman 
Çocuk: Jıastalıklan 

müteh88Sısı 
PaıardaD maada her srlin 

&tleden •onra 3 • 6 yaka
dar ikindi Beyler ıokak 81 
numaralı 111uayenehanede ka
bul eder. 

•·ı • 
aria a telİD en "p omalı 

Dlf lablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hutalanm her giln aabalı 

aaat dokuzdan bafhyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numralt muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma we ub 8 den 10 a 

kadar memleket butanuincle 

Nezle 
BiltOn göği1ı baıtabk
lanna yol açabilir : 

Fakat bir tek 
ORIPIN 

Vücudu bir kale gibi müdafaa eder? 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
" GRiPiN " Radyolin miles
ıeıelerinde en bllyOk itina· 

larla luzırlanmıı bir 
müıtahzardır 

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Midenizi bozacatından, kalb 
ve babreklere dokunacatın

dan biç korkmıyarak 

kullanabilirsiniz. 

········································' 
·eütün ağrı ve ıstırablann panzehiri 

GBIPIN'dlr 
lzmir Muhasebei hususiye müdür-

Bergama Vakıflar lşyarlığından ı 
lüğünden: 

Yeri Cimi No. Yılhtma veri· Sabık 
len bedel Be. 
Lira K. Lira K. 

1 inci Stlleymani7e E• 13 50 
Bornova Atq S. .. 24 30 .. .. .. .. 19 55 
Nald&ken lkbut S. i'mn 85/87 o 
1Carfa7aka Bahriye S. EY 33 50 .. lkbut .. .. 26 42 .. .. .. • 28 42 
lkiçeşmelik caddeıi .. 202 25 
Keçeçilerde .. 9sn 50 
Karııyaka Neıimiye S. .. 12 84 
lzmir Bahribaba .. 1-06 180 .. .. .. 108 200 

" .. .. 110 200 
" " .. 112 250 
" " .. 114 180 
ldarei huauaiye akarabndan olup yukarda yer ve cinaleri yazıb 

akar 1 - 6 • 36 tarihinden itibaren 51 • 5 • 937 tarihine kadar 
bir yıl m8ddetle'kiraya verilmek &zere temcliden 10 gln mllddele 
açık artbrmaya çakanlmıftır. Şeraiti &penmek iatiyenlerin her 
giln buta1t beaplar mld8ri1eti nriclat bl==• ve peJ tlnaek 
ittiyenlerin ibale tini olaa 28 • 5 • 93' Perwembe pi ~bala 
mt 10 da depozito makbalarile birlikte eaclmeai Wl,ete 
..... ilan u...ı.. •. 

ım . 

Miktan Bulundup yer Cinai 
kilo 
2816 Saiancıda fabrikatör Ahmet fabrik•ımda Sabunluk 

Kabn posa 
Yemeklik 
Kaim poaa 
Yemeklik 
Kalmvepou 
Sabanlak 

80 " " " " 
1536 " " " " 

56 " " " " 
2450 Berpmada " Mllltafa " 

50 " " " " 
3080 " " " " 
200 " " " " Kahnvepou 

10268 YekGn 
Bergama Vakıflar ltyarbğına ait yukanda cinı ve miktarları 

yazılı zeytinyatlannın 28-4-936 dan 28-5-936 perıembe gUnü 
aaat 16 ya kadar bir ay müddetle pazarlıkla aatılacaiJndan is
tekli olanların ıeraiti anlamak lizere Bergama Vakıflar lfyarlı· 
j'Jna müracaat etmeleri ilin olunur. 

12-16-20-26 1205 (891) 

Denizyollari lzmir acenteliğinden: 
Saym mllfterilerimize: 
Denizyollan Iıletme vapurlarile her hafta Pazartesi glbıleri 

yapılmakta olan lzmir • lttanbul ı8r'at poataJarma Halkm ıa.
term~e old~p raibet dola)'llile her hafta Pertembe pleri de 
uat (16) da lzmir Bmanmclan laareket etmek kere ber tirli 
Jıealtrl bala ima INr dr'at ,..,,. düa iJAye eclH-iı oWap 
.. ....... . 20-:o-~24 tM6) 
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Fratelli Sperco w. F. H. Van Der LIMiTET D. operatör HUSEYJN KA YJN 
Vapur Acentesi zee & co. Vapur Acentesi M NUf I. Artan 
ROY ALE NEERLANDAIS DEUTCHE LEVANTE LINIE CENDELl HAN BıRtNCt 

1 KUMPANYASI G. m. b. H. KORDON TEL. 2443 
ORESTES vapuru 13 mayısta HERAKLEA vapuru 25 ma- THE ELLERMAN LINES L TD. K OPORTO Vapuru 20 mayıa lzmir memleket hastanesi 

gelip Burgas - Varna ve _&s- yısta bekleniyor. 30 mayııa Loodra.. Hull ve Anversten hariciye şefi 
tence limanlarına hareket ede· kadar Anvers, Rotterdaaı,.Ham- ıelip yftk çıkar~cakbr. Haıtalarım her sıtbı 6ğle· 
cektir. burg ve Bremen Ojrekt için FLAMINIAN vapuru 22 ma- den sonra 3 • 6 ya kaaar 

ULYSSES vapuru 18 ma- yük alacakbr. yıı Li9erpool ve Svanseadaa ıkinci Jleyler sokağında ve 

ta 23 A 1 SAMOS vapuru 8 haziranda gelip yük çıkaracakb.r. Beyler hamamı karıısındaki 
yıs gelip mayııta over - DEUTCH LEVANTE LINIEN 
R d H bekleniyor. 13 hazirana kadar 43 numarala m.uayeneha· 
otterdam-Amıter am ve am HERAKLEA vapuru 8 ma- nesinde kabul eder. 

burg limanları için yük ala· Auvers, Rotterdam,hamburg ve yıı Hamburg ve Bremend~n Telefon 

Mobilye evi.ŞEKERCiLER No. 26 
LÜKS VE SAGLAM cakbr. Bremen Direkt limanlan için gelip yük çıkaracaktır. 

1 kt NOT Vii 'hl Muayenehanesi 3125 
ORESTES Vapuru 31 mauısta yük a aca ır. · : rut tan eri, va- Evı· 2980 y k k d ı k l · · k b '· S h' 1 • · 1 • eme ve yata o. a arı ta ım arı sıparış üzerine a ul edilir 

gelip 6 haziranda Anverı-Rot- THE Export teams ıp pur ann ııım erı ve navlun üc-
Co:poration Nevyork retJerinin değişikliklerinden me 10-26 (591) 2-13 (83~) 

terdam - Amsterdam ve Ham· 24 suliyet kabul edilmez. •ı-w--------••• ... _____ (3m ______________ .... 

aJ EXPRESS vapuru mayısa • _ • ' • _ 
b~ ~ma•n~Y~ ~ nil kd' N ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
cakbr, doğru bekle , me te ır. ev ECZA 

SVENSKA ORIENT Licio York için yük alacaktır. CI 
S. A. ROY ALE Hongroise De 

GOTLAND motörü 12 ma· Navigation Danubienne & 
yısta bekle:nmekte olup ytıkDnü Maritime - Budapest KEMAL AKTAŞfN 
tahliyeden sonra Rotterdam - SZEGED motörü 27 mayısa z · ümrüd damlası kolonyası 
Hamburg - Bremen (doğru) Co· doğru bekniyor. Belgrad, No- Maakülen - Erkek Feminen • Dişi 
penhage • Dantzig"' - Goteburg· visad, Budapest Bratislava, Vi- 'ki . k k ı cıns o u üzerine yapılmış 
Üslo ve Jskandinavya liman· yana ve Linz için yük ala-

ları için yük alacaktır. caktır. Hı· la"' 1 eczanesı· 
VIKINGLAND vapuru 28 SErvisi Maritime BRuocuamreasitn 

mayısta beklenmekte olup Rot- DUROSTOR vapuru 10 ha-
terdam - Hamburg - Bremen - ziranda bekleniyor. Köstence. 
(doğru) Copeohang - Dantzig • Sulina, Galatz ve Galatz ak-
Gdynia _ Oslo ve Iskandinavya tarması Belgrad, Budapest, 
limanları için yük alacaktır. Bratislava ve Viyana için yük 

iN kabul edecektir. • 
SERVıC MARITıME ROUMA Den Norske Middelbaslinje 

PELEŞ vapuru 14 mayısta ( D.S A.S Spanskelinjen )Oslo 
gelip ayni gün Malta - Marsil• BAYARD vapuru 19 hazi· 
ya ve Barselone hareket ede- randa bekleniyor. Iskenderiye, 
cektir. Hayfa. Dieppe ve Norveç li-

y oJcu ve yük kabul eder. manları için yük kabul ede-
ilandaki hareket tarihlerile cektir. 

navlunlardaki değişikliklerden Vapurlann isimleri, gelme 
acenta mes'uliyet kabul etmez. tarihleri ve navlun tarifeleri 

Fazla tafsilat için ikinci hakkında hiç bir taahhüde gi-
kordonda Tahmil ve Tahliye rişilmez. 
b RATELLI N. V. W. F. Hami Van Der 
inası arkHında F 

SPERCO acentesine müracaat Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

edilmesi rica olunur. 2007 • 2008 
Telefon: 2004-2005-2663 

ŞiFA 
• 

Eczanesı 
·Fenni gözlük 
Uıerine en yeni en zarif 

modeller getirilmiştir 
Tayyare, şoför, güneş, spor 

gödüklerile renkli, numaralı 
cam, nikel, altın, bağa çerçe

veler de her yerden 
daima çok ucuzdur 

Tecrübe ediniz 

TOPTAN 
PERAKENDE 

lzmirliler Istanbuldanerede buluşuı-lar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
' ' .. • . • ' v ..... 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
1 

. . O.teciri Tnrlderden en eaki otelci 
Her iki otelin ~ dilini sevdiren bay Omer LUI· 

olan ve herkese en . 1 . Askeri otelinin mOeı· 
fldlr. Bay Ô~er Lll~k ~m~beli idaresini herkeı 
aisidir. Kırk bar ae~ . e ld k nakhyacaklar kendi 
bilir. latanbulda her ıki ote e o 

l . d ki -L-b bulacaklardır. 
ev erın e raua delikl iJaveten fiatlar 

BiltOn bu fevkaJi erde 
mtlthit ucm ur 

lzmir inhisarlar başmüdürlüğün-
den : ı · 2s • . t banıt ruhsatname erı mayıı 

1 936 senesi tfitlla, m~~· ' de ... tirilmeğe başlanacağı ilin 
936 pazartesi glinftnden ıtıbaren f:-22 1291 (949) 
olunur. 

\" -ızmir Muhasebei hususiye müdür
ı ·· v •• d . Ugun en. . d Boz köyünde kiin UZGUR 
) lımir vilayetine aıt ?l~bd Ay3ln~n5 • 637 tarihine kadar 1 sene 

l ı~aları 1 - 6 - 936 t~rıiıın .en eklilerin son ihale günü ola~ 
;ıuddetle kiraya verılece~tı_:. !:~t l6 dan evvel Tire Muhasebeı 
bl - S - 936 Perşembe gun,:ı tları ilan olunur. 1293 (948) 
QUsusiye memurluiuna muracaa 

için bir şeref olmuştur 

Eczacı Kemal Aktaı, koku
culuğu eczacılık gibi bir namus 
i.şi yapmışbr. 

Zevk 
San'at 

Taklit edilemez 

lzmiri kokularile de meşhur 

eden Kemal Aktaş diyor ki ı 
Benim kolonyalarım yerine 

başka şeyler verilirse redde
diniz. 

Kemal Aktaı kokularmın 
kabına varmağa imkan verme· 
eliğini unutmayınız. 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
IIAC 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
Bilyük Salebçi oğlu ham karpıında 

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

Kültür Bakanlığından : 
Bu yıl Lise Fen ve Edebiyat kolJarı yazılı ve s&zlü olgunluk 

sınavlarına Haziran ve Eylul devrelerinde girecek olanlara muh-
telif ders gruplarınm aşağıda ya2ıJı kısımlarından sorular soru
lacaktır: · 

1 - Lise fen kolundan olgunluğa gireceklere 
. ~ -:-- Fizik - Kimya grubu - Fizikten Lise onuncu sınıf ile on 

bınncı sınafın fen kolunda gösterilen bütün elektrik bahisleri, 
bu bahislere ait tecrilbe ve meseleler. Kimyadan madenler, 
onuncu ıınıfın uzvi kimyaaı ve bu kısımlara ait tecrübe ve 
meseleler. 

2 .- .Rir~ziye grubu - a Uıe sınıflarında g61terilen btlttın 
Cebır bılgıaa. b - Onuncu 11Dıfta g6ıterilen mDcessem hendese 
ile on birinci sınıf fen kolunda ıösterilen mahratiyeler. 

3 - Tabiiye grubu - Çiçeksiz nebatlann tasnifi ve muhtelif 
gruplardaki nebatlann tetkiki. 

il - Lise edebiyat kolundan olgunluğa gireceklere 
1 - Tarih - Liselerde okunan tarihin ikinci ve d6rdilncli cil

dindeki bahisler. 
2 - Edebiyat tarihi - Tanzimat ve ondan sonraki devirler. 
3 - Felsefe ve içtimaiyat - onuncu ve on birinci sınıfta gös

terilen büttın bahisler. ( 1064 ) 
• 19 - 20 - 22 1280 ( 944 ) 

Milli Emlak Müdürlüğilnden : 
Yunanh 
Dosya No. Lira 

892 Buca eski karoça yolu yeni yıkık kemer para- 35 
diso altın ay Buca caddesinde Şarkan yol ve 
kısmen 22 taj No. lu oda garben Alfret Ko-
peri kansı tarlası şimalen F okmen tarlası ce
nuben Buca caddesile mahdut 919 metre met-

893 
re murabbaı mesahalı tarla. 
Karşıyaka Alaybey eski Stireyya yeni iktisat 31,36 
sokağında 12 eski ve taj No. lu 63,25 metre 
murabbaı arsa. 

Yukarıda yazılı emval peşin para ile ödenmek üzere 10 gUn 
müddetle arbrmaya konulmuştur. ihalesi 1 Haziran 936 Pazartesi 
günü saat 17 dedir. Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine müra-
caatJan. 1273 ( 945) 

BADYOl~iN 

dişleri sür'atle beyazlatır, par
labr, mikropları öldürerek ağzı 
fenni surette temizler. 

GUnde 

Radyolin 

Diş etlerini kuvvetlendirir ağzı 
dezenfekte ederek hastalıklara 
mukavemetini arbnr. 

iki defa 

kullanınız 

Numarası 3339 
Daimon marka velespit motosiklet otomobil fenerleri 
Bu fener hem pille hem dinamo ile yanar. Yirminci asnn 

en son icadıdır. Uzak ve yakın mesafeleri gastermek için 
iki ampullüdür tek ve çift yanar. Velespitler için imal edil
mit dinamolarımız da geldi. Bu dinamolar elektrik devrinin 
en son icadıdır. Tavsiye ederiz. Ba dinamolar sayesinde 
bağlarda, bahçelerde, kırlarda ruzgir pervanesile elektrik 
yapılır. 

Deposu: h:mirde Suluhan civannda No. 28-9 
Ödemişli Hüseyin HUsnU ticarethanesidir 

Teneffüs yollariyle geçen hastahklara kartı koruyucu, 
tesiri kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğaz 
rabats!zhklarmda, ses kısıklığında pek faydalıdır. 

lngiliz KANZUK eczanesi 
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•• Cenevre toplantısından once bazı temaslar yapılacak 

Londra ve Paris, barışı korumak için 
devre arası görüşmeleri yapıyorlar 

. Ingiltere, muvazzaf askerliğin ihyasını düşünmiyor .. 
1 l 

ğa mecburuz. Bu noktada biraz 
ciddi bir mülahazaya )uzum 
göstereceğim. 

TENKiTLERE CEVAP 
İngiltere bir imparatorluktur 

ve büyük ticaret yoJlarmı 

- daima serbest kalmaları için -
korumak mecburiyetindedir. 
Djğer taraftan Milletler cemi
yeti paktına karşı muayyen 
teahhütleri vardır. Bu teahhüt
leri yerine getirmesi için en 
hararetli davrananların, diğer 
taraftan bu hususta v~ elzem 
olan kuvvetlerin vücude geti
tiJmesini tenkit etmeleri man-
tıkia nasıl telif edilebilir? 

Parıs, 19 { Ö.R) - Fransa 
ve diğer memleketler umumi 
efklrmda şu kanaat kendini 
gösteriyor ki 16 haziranda 
toplanacak milletler cemiyeti 
konseyi için devletlerin önceden 
görüşüp anlaşmaları ve mütte~ 
hid bir vaziyet imkanı hazır
lamaları elzemdir. Fransız sa
lahiyettar mehafilinde kayde
dildiğine göre bu tarihin beynel
milel diplomasinin inkişafında 
kat'i bir istikamet tayin edeceği 
bellidir. Günün en büyük iki 
meselesi; Alman meselesile 
ltalyan - Habeş ihtilafı işi ora
da müzakere edilecektir. Bu 
meseleler ise, ehemmiyetleri 
hasebile, bütün Avrupa mese
lelerini içlerine alacak mahi
yettedir. 

Parıl Boncour Paristen bir manzara Madariaga 

Herkes şunu kabul ediyor ki 
lngilterenin 1914 senesinde ol
duğu gibi mes'uliyetlerini al
mağa hazır olması lazım gelen 

DiPLOMASi HAREKETLER 
Avrupanın başlıca dış işleri 

bakanlıklan bilhassa Londra ve 
ve Paris hükumetleri bu bakım
dan temasa girmek için mese
le üzerine umumi dikkatm çev-
rilmesini beklememişlerdir. Fo
reign Office ve Kai d'Orsay di
ğer dış bakanlıklarile irtibat 
halinde olarak 16 haziran mü
hiın devresini hazırlamak
tadırlar. 

Alman meselesinde, lngiliz 
hükümeti tarafından Berline 
gönderilen sual listesine Alman 
hükümetinin cevabı alınmadıkça 

tabii kat'i bir karar verilmesine 

1 
imkan yoktur. Alman cevabı 
malum olunca, lngiliz ve F ran
sız diplomasileri bütün mes
elelerde emniyetli bir hare
ket halli ihtiyarına imkan 
bulacaklardır. Bunlar ara
sında bilhassa zecri tedbirler 
meselesi birinci derecede 
ehemmiyettedir ve Milletler 

cemiyetinin islahı meselesi de 
buna katılmaktadır. Milletler 
cemiyetinin islahı bir çok 
memleketlerce ve halta Mil· 
Jetler Cemiyetine ötedenberi 
en sadık görünenlerce is
tenilmektedir . Bu sebeple 

Kedorseyde B. FJandinin gay
bubetinde dışişleri bakanlığını 
idare etmekte olan B. Paul 
Boncour ile ispanyanın Millet
ler cemiyeti nezdinde daimi 

delegesi B. de Madariaga 
arasında bugün yapılan müla
kat bilhassa dikkati celbetmiş
tir. 

MADARIAGANIN 
TEMASLARI 

B. de Madariaga on üçler 
komitesinin reisi sıfatiyle ltal-

yan-Habeş ihtilafından çıkan 
bütün diplomatik meselelerde 
birinci sırada bir rol oynamış
tır. lspanyanm Paris elçi-

siyle birlikte yaptığı bu zi
yarette Jspanyol delegesi, B. 
Paul Boncouru kendisinin Ce
nevreden hareketinden sonra 
bitaraf devletler mümessilleri 
arasında cereyan eden bütün 
müzak:erelerden haberdar et
miştir. Bu görüşmelerdf' B. de 
l'tJadariago ispanyanın mümes
sili olarak hazır bulunmuştur. 

Loodra, 19 (Ö.R) - Hava, 
deniz ve kara orduları arasın
da irtibatı temin etmek üzere 
kuruİmuş olan yeni müdafaa 
bakanlığı bakanı sir Tbomas 
tarafından lngiliz Lejyonu 
önünde müdafaa kuvvetlerinin 
arttırılması meselesi hakkında 
mühim bir nutuk verilmiştir. 

En ziyade dikkate şayan olan 

1 

kısımları şunlardır. 
lnğilterede, diğer memleket

lerde mevcud olduğu gibi, da
imi büyük bir ordunun hiç bir 
zaman kurulabileceğini zannet-
mem. Böyle bir teşekkül lngi
liz ananelerine mutabık değil
dir ve başbakan B. Bald
vin buna katiyen müraca
at edilmiyeceğini kat'i ola-
rak vadetmiştir. Fakat, mu
vazzaf askerlik usulüne mü
racaat etmemekle beraber, 
imparatorluğun milli müdafaası 
ve beynelmilel taahhütlerini 
yerine getirilmesi için muhtaç 
olduğu askeri kuvvetleri temin 
edecek başka vasıtalar bulma-

bir dakikaya geldik. Dünya 
sulhunu korumak için en iyi 
vasıta budur. Şuna dikkat et
melidir ki 1936 senesinde ln
giliz vatandaşları arasında hü
küm süren ruh 1914-1918 se· 
nelerinde hüküm süren ruhun 
aynı olsun. 

Sir Thomasm nutku büyük 
bir tesir yapmıştır. Ezcümle 
Fransız mehafili 1914 - 1918 
senelerinde hüküm süren ruh 
hakkındaki hatırayı memnu:ıi· 

yetle kaydederek Fransanın 
bunu hiç bir zaman unutmadı· 
ğını ve unutmıyacağını kayde
diyorlar . 

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

BiR TARAFTAN SiLAHLARI TOPLIYORLAR 1 Londrayı kazanmak için ............................................................................................................................... 
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De Bonu bu orduyu tensik edecek 
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Adis - Abeba, 19 (Ö.R) -

ltalyan askeri makamatı, Ha
beıistanın silahlarmdan tecrid 
harektine devam ediyorlar. 
Şimdiye kadar Adis - Abebada 

Nl'Caşi ve Badoglio 
ltalyan ask eri kumandanlığına 
7850 tüf enk, 966 mitralyöz, 
51 top, Harar'daki kumandan
lığa da cenub cephesi siliihla
nndan 9000 tüfenk, 140 mıt
ralyöz, 37 son sistem ve 35 
eski sistem top teslim edil
miftir. 

Roma, J.9 (Ö.R) - Kral, 
Muaıolininin damadı kont Ci-

yaniye müstemleke nişanının 
en büyük rütbesini, Mussoli· 
ninin iki oğluna konsül unva
nmı vermiştir. 

Roma, 19 ( Ö.R) - Habe
şistanda ltalyan zaferi dolayı
sile Kuirinal sarayı kilisesinde 
muhteşem bir T e Deum ayini 
yapılmıştır. Merasimde ltalya 
kraliçesinden başka kızı Bulgar 
kraliçesi Jeanne, prenses Maria 

de Sovoya, kralın sivil ve as
keri maiyet erkanı, ltalya ma
reşallan ve daha birçok zevat 
hazır bulunmuşlardır. 

Roma, 19 ( Ö.R) - Habe
şistandaki eski ltalyan başku
mandanı Mareşal De Bono 
Habeşistanın askeri tensik ve 

teşkilib için teşkil edilen ko
misyon reisliğine tayin edil-
mi:1tir. . 

Roma 19 ( Ö. R) - Adis
Abebadan bildiriliyor: 

Oradaki İtalyan makamatı 
genç Habeşleri şimdiden Faşist 
teşkilatma ilhal ediyorlar. Ha
beş ballilalar beyaz bere, haki 
gömlek, yeşil pantalonla ilk 
geçit resmini yaptılar. 

Cibuti 19. (Ö.){) - Habeşis
tandan çıkarılan bir takım Av· 
rupalılar dün buraya geldiler. 

Roma 19 (A.A)- Habeşis
taıida ilk ltalyanca gazete bu 
hafta içinde Adis-Abebada in
tişara başhyacaktır. Eski im
paratorluk matbaasında basıla
cak olan bu gazete Italyanf ar 
ile yerli halk arasında küJtür 
bağfan vücuda getirmeğe çalı
şacaktır. 

Cibuti, 19 ( A.A ) - Bura
daki lngil:z konsofosluğ.una 
getirilmekte olan dip?omatik 
çanta Adis-Abeba - Cibuti 
treninde kaybolmuştur. 

Cibuti, 19 (A.A)- Öğrenil
diğine göre Habeşistandaki 
lngiliz seyyar hastanesi küçük 
zabiti Bonner Diredaua
da ltalyan askeri makamları 
tarafından tevkif olunmuştur. 
Kuduz olduğu sanılan bir kö
pek tarafından ısırılmış bulu
nan Bonner tedavi için Adene 
gitmekte idi. 

1 
Almanya, lngiltereyi alakadar eden 

' meselede hüsnüniyet gösterecekmiş 
öte taraftan da 

• • • 
mesı ıçın 

Italyanın Stresa 
bazı tavizlerde 

cephesine dönme
bulunacakmış 

Paris, 19 (Ô.R) - ,.Temps,, 
gazetesi Avusturya vaziyetinin 
daima endişe uyandıracak ma
hiyette olduğunu yazıyor ve 
şunları ilave ediyor: 

Almanya Italyaya, tam bir 
işbirliği değilsede, onu Stresa ' 
cephesine dönmek temayül
lerinden vazgeçirtecek teklifler 
de bulunuyor. ltalya-Almanya 
anlaşmasmo mini olan Avus
turya meselesidir. Almanyanın 
Avusturyaya karşı siyasetinin 
değişeceğine dair " Manches· 
ter Guardian,, tarafından veri
len haber dikkata değer. Ans· 
chluss ( ilhak ) bu suretle 
terkedilmiyecek, fakat ileriye 
bırakılacaktır. Şimdilik Berlin 
ve Roma arasında bir prensib 
anlaşması husule gelmesi için 
bertaraf edilecektir. Diğer ta
raftan Almanya lngiltereyi 
memnun etmek için onu bil
hassa alakadar eden bazı me
selelerde pek sarih cevap ve
recektir. Bu bakımdan da 
Avusturyamn kendisine ilha
kını daha müsait beynelmilel 
ıartlana husulüne talik ede
cektir. Fakat Avusturya iı· 

Bnli11de )'apılan 
tiklalinin korunması bilhas
sa Avusturya'lıların elindedir. 

Avusturyalılar bunu muhafaza 
ve müdafaaya katiyen karar 
vermiş görünürlerse hariçte 

lizımgelen himayeyi bulacak
lardır. 

Prens Roma 19 ( Ö. R) 
Starhemberg Romadan ıimali 
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bir 11timarişte .. 
Avusturyaya hareket etmiştir. 
Bu da şimdilik AYusturya işle

rine müdahale için her teşeb-

büsün bırakıldığını göstermek
tedir. A vustury anın eski dış 
bakan1 Baron Valdeneıin Ro· 
ma sefirliğine ve Roma sefiri
nin Parise tayin edilecekleri 
bildirili yor. 


