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Cmn1ıuriyetin Ve Oımehuriyet .&erinin Bekçisi, Saba1ıları Çtkar Siyad Gaeeledtr Yeni Asır matbaaaında basılmııbr. 

Londrada büyük hldiseler olacak 
Londrada ecaşiye parlak bir istikbal hazırlığı 
yapılıyor. Milletler cemiyetinin hararet)i taraftar
ları zecri tedbirlerin arttırılmasını isteyecekler?. 

ltalya aleyhinde nümayişler Romada derin akisler yapabilir 

Londra 25 (Ö.R)- Ha
vas muhabiri bildiriyor: 

Ingiliz hilkümeti, Neca
tinin Londrayı ziyareti 
haıebile müşkül bir vazi-

raftar olanların teveccüh
lerinden istifade emelin
dedir. 

yette bulunuyor. Habeı 

0 
imparatoru, kendisine ta-

Necaşi, Londrada siyasi 
faaliyette bulunmıyacağma 
dair teminat vermiıtir. 
Haile Selisize, tahtını tek-

i •z a 

Uluslar 
·-· Ciddi bir tehlüke 

karşısındadırlar 
Bugünlerde araıuluaa! politika 

ileminin duruma, bOtun kafa-
larda derin endişeler uyandır· 
lllaktan geri kalmamaktadır. 
Çok defalar tekrar edildiği 
ıibi ortada halli icab eden 
meseleler &zerindeki ulusların 
düşünce •• menfaat farklan 
0 kadar birbirine aykırıdar ki 
1914 den evvel buna ben
ze,. lalcliMleria her biri bir 
harp ..U-i dojarmap ye· 
terdi. Bugtın ba ha~p veıi
lelerinin pek çoğu bır araya 
toplanmış bulunduğu halde, 
dünya kana boyanmıyorsa bu-
nun sebebi harb silihlannın 
bütün dllnya medeniyeti~i çök· 
türecek kadar kuvveth olma· 
sında ve bu ağır mes'uliyeti 
hiçbir ulusun liıerine almak 
cesaretini gösterememesindedi.r. 
Filhakika bu mes'uliyet endı
ıeıi kar11bkb korku: heme~ 
silahların atepenmesıne minı 
olabiliyorsa da bu hareketin 
ne zamana kadar devam ede· 
bileceğini hiçbir kimıe kesti
remiyor. 

ltalyanm Habeşia~ana ~a!dır
masile esasen emnıyet ıçınde 

rar elde etmek için geniı 
mikyasta propeganda ya
pacaktır. 

Milletler cemiyetinin 
hararetli taraftarları, Ne
caşiyi parlak tezahüratla 
istikbal için hazırbklar 
yapıyorlar. imparator 1.ec-
ri tedbirlerin kaldınloaaaı 

Si& 

föyle dursun; bunların 
Azami mikyasta arbnl
maıını iatiyecek ve bunu 
temine çalıpcakttr. 

Necaıinin Londrayı zi
yaretinde yapılacak nn
mayiılerin ltalya aleyhin· 
de bir mahiyet alması 
muhtemel bulund=;:dan 

bu tezahtlrabn Romada 
miihim akisler yapmau 

beklenebilir. 
Londra, (D.E) - Ha

beı imparatoru Halle Se-
laıie Londra'ya gelince 
Gambridge tlniverıiteıin

de kendisine bir resmi 

kabul yapılacakbr. Necati 
Gambridge Onivenitelİ· 
nin fahri doktor unva
nını taıımaktadır. Üni-
versitenin hayvanat bah
çesine llç yıl önce iki fiJ 
hediye etmişti. 

Loadra, 24 (A.A) -
Milletler cemiyeti telif ve 

bulUD1111yan AYrUpa, büabütün 
karıpm,, bu kantıklığın ner~ye 
dayanacağını kestirmek mwn· 
klln olmayan bir durum hiaıl 
olmuıtur. 

Genel harbdan sonra bii
lün lmidler uluılar ıoıyete-

~!e.a 1 

Dk mahsul l Filistin ayaklanmışbr 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ıine bağh idi. Sila~ı!"·~ 
llmidleri, banpe•erler ıçm bır 
kunet tqkil ediyordu. Jttaal
esef laldiaeler ba ilmid ve kuv-
vet kaJDatınt k&kiinden sarstı. 

japonyanm Çin'e Italyanm 
Habefİllana uldınılan önle
nemedi. 

. Almanyan•n Cenevre~en çe· 
kıldikten 90nra kendı ulusal 
menfaatlannı korumak için yap
bjı emri ..kilere Cenevre an
cak seyirci kalmakla mukabele 
etti. 

DDn bor .. J• getlrlle
rek muamele gGrdO 
~abıkan Tilrk k&yltllilnün 

yetiştirdiği OrOnlerden ilk 1936 
arpa mahsul& dlin bonaya geti• 
rilmiftİr. 

Dk mahsul yetiıtirmeğe mu-
vaffak olanlardan biri Mene
menin Kaklıç köyilnden Hasan 
oğlu Halil, ikincisi Tepecik 
Alman kulesi ciYBnDCla çiftçi 
M, Ariftir. Albpr çuvallık iki 
parti halindeki bu arpalar er
ken yetittirilmelde beraber 
cins itibarile de ~ok eyidir. Bu 
partilerden birini Kavalab Is
mail, komisyoncu Ahmed Ham
diden ikincisi de Filibeli Ali 
yirmi beıer kuruştan almlflardır. 

~!.~~ ... ~!~~!Y.~ .. !~~!~!!H~O~!~~!!~!.~~ 
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tanzim komitesinin ltalya
ya karşı tatbik edilen 
zecri tedbirlerin kaldınl-

ması hakkında Şili hükü
meti tarafından yapılan 

teklifi tetkik etmek üzere 
18 Haziranda toplanması 
muhtemel bulunduğu Ce
nevreden bildirilmektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Bir gencin ---
Hayahna 
MAL OLDU 

latanbul, 25 ( Yeni Aaar ) -
Malak6miyet mDddetini bitire
rek hapaaneden yeni çıkan sa· 
bıkab Hızır isminde bir adam, 
aralannda kabak çekirdeği 
kabuklan yllzlinden çıkan mil· 
naka1& iizerine T opbanede ber· 
ber Ilyas isminde bir genci 
ağır surette yaralamıştır. Ya
nlı Uyaa, kaldmldığı baıtane
de &lmüşttır. Hızır, berber 11-
yasın dGkkinı önilne bu çekir
dekleri atması tilerine arala
rında mGnakap baılamııtı. 

Görülüyor ki Cenevreden 
umulan kuvvet bir hayalden 
baıka birıey değildir. Hidiıe
ler bu hakikatı bütün çıplak
hğıyle ortaya koymuştur. Artık 
ulaalar kollektif emniyet dlitli•· 
ceainden mevcudiyetlerini koru-

Dk mahsulün borsaya ane
dilmeıi dolayısile her sene ya
pı an merasim bu sene yapıl
mamış yalmz tüccar ve simsar· 
lar yeni iş mevsimi baılangıcını 

KUDuS, 25 ( 0. R ) - ı · 
Kudtı., Nablus, Naıuv arap 
l»eledi,e reialeri FHstin llngiHz 
komiaerlijince azledilmif; yer
lerine yahudi belediye reialeri 
tayin edilmiıtir. Kıyam halinde 
olan araplar NAııra yakınında 
polisleri taşa tutmuılardır. Za
bıta ailAh kuUanmağa mecbur 
olmllfbu. bir kaç kiti yarala· 
mıılardır. 

Arap sandalcılar Hayfada 
bir yahudi vapuruna bomba at
mıtlardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ma yolunda hiç birıey ~mmu
J or ve beklemiyorlar. Bınaen
aleyh toprakları başt:.an başa 
iıtiliya uğrayan Habeşistanm 
iıtiklllini korumak yolunda 
Uluılar ıoıyeteıi ciddi bir var
lık ghtermezıe, Cenevreyi ta
lllamen illa etmit uymak ve 

--SOIUI iJUna saJı;jttk -
a C>ôakO~'U 

birbirlerine kutlulamıılardır. Bu 
münasebetle Yeni Asır bu iki 
çiltçiyi kutlularken yeni mah· 
ıuliin çiftçiler •e tilccarlar için 
mutlu olmaıı temenDİIİDİ izhar 
eder. 

LiDERLERi TEVKiF 
EDiYORLAR 

Kudtlı 25 (A.A) - lngiliz 
bik6meti grev neticeainde çı• 
kan kanpkhkJan batırmak 
İçİD 10D derecMe fiddet& tetl· 

Valıudilu Y4Jadaİı Tılavir'ı lıaçiyoılar 

birler almfbr. Grevcilerin reial I 1Ue mlcldetle Kadlate• = 
...... , Sltla ltey Dajaal 6ir oı-ut •e Arab Bdsl 

Abid ile clijer bir takım rüe-
sa da hapıolunmuşlardu. 

Y AHUDI MECLiSiNiN 
TAMiMi 

Kudüs, 25 ( A. A ) - Milli 
yahudi meclisi bir tamim neş· 
retmiftir. Bu tamimde bilbaua 

- Son" 4 üncü sahi/tde -



Uluslar 
-~~----

Ciddi bir tehlüke 
karşısındadırlar 

-- BaşlataJt bıritzci salıi/ede -
uluslara genel harpten önceki 
ittifaklar yoluna diımek ve 
mevcudiyetlerini ancak sitih 
kuvvetiyle korumak vazifesi 
kalacakbr. 

Bugünden bu yola girişilmiş 
olduğunu da s5yleyebilecek 
mevkide bulunuyoruz. 

Uluslar arasında sıkı bir po· 
Jitika faaliyeti, yani ancllatma
lar imzalanması için biiyük Lir 
çalışma göze çarpıyor. 

Düne kadar Ceoevreye bü
yük bir inanla bağlı bulunan 
ve kuvvetinden emin olan bü-
yük Britanya bile baı döodll· 
rücü bir sür'atle silahlanma yo
luna girmiştir. 

ltalyan emrivakılerinin kabu
lü zaruretinde kahnırsa, yalnız 
küçük devletlerin d~ğil; hatta 
lngilterenin bile arhk bu mües
seseden ümidini tamamen ke
seceği şüphesiz sayılabilir. 

Cenevre için son bir ümid; 
FransaDID bir haziranda başlı· 
yacak olan yeni kabinenin tu
tacağı siyasaya kalmıştır. Eğer 
Fransa, Alman korkusu altın
da ltalyayı kaybetmemek veya 
Italyanın Almanya ile birleı· 
me11ine fırsat vermemek için 
emri vakileri tasvib yoluna dö
külecek olursa muhakkak olan 
cihet fUdur ki; lngiltereyi Av
rupa meselelerinde eskisi gibi 
samimiyetle yanında bulami
yacaktır. 

Bu da Avrupa banşı için 
başlı başına ayrı bir tehlüke 
teşkil eder. Filhakika yeni ka· 
binenin sosyalistlerle sol ce· 
nah partilerinin eline geç· 
mesi ümid vericidir. En az 
Fransanın mevcud zecri ted
birlerin ltalyaya karıı muha· 
f azasına taraftar bulunması 
beklenebilir. Bununla beraber 
FransaDU1 Rusyada uyanan te-
mayiillere ayak uydurması da 
müsteba'd sayılamaz. Maliim
dur ki; Sovyet Rusya için de 
bir teblüke sayılan Alman
yaya karşı Moskovada yeni 
bir teze temayül gösteril· 
mektedir. O da Avrupa ba
rışının korunması için Uluslar 
sosyetesinc\e ciddi bir birlikle 
hareket temin olunamıyacak 
ise, - ki bu kanaat mevcuttur • 
Habeşistanın feda edilmesi ve 
buna mukabil ltalyanın, Alman
yanın kolJan arasına ahlmasının 
önlenebilmesidir. Belki bu te
mayül Fransa için de cazib 
görünecektir. Fakat böyle bir 
hareket de bir çok küçiik 
milletlerle beraber lngilte
renin Cenevreye olan itimadını 
mutlak serette sarsacakhr. Ne
tice ittibariyle Habeşistanı kur• 
tarmak için ciddi tedbirlere 
baş vurmak, veya bu toprakları 
ltalyaya bağışlamak keyfiyetle
rinden hiç birisi harbı önle-
meye kafi gelememektedir. 

Uluslar büyük bir felaketin 
mutlak tehdidi altındadırlar. 
Diplomatlann da faaliyeti bu 
tehlikeyi m6mkün olduğu ka· 
dar geriye atmayı İ•tihdaf ey· 
!emekten baıka bir neticeye 
varamıyor. 

'E:I ak.k.:a OoakoğJ. u. 

ŞERİR HABERLERİ 

Kontenjan kararnamesi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vekilet, kontenjan yekônunun yüzde 
on beşini kendi emrin<le bulunduracak 

................•... ,, .....••.••.....•.•.••.....••.••••........•••................•••••.......... 
936 yıh ikinci altı aylık dev- ı doğan zaruri gecikme günleri duda yalcın mahallerden büyük 

resinP. aid kontenjan kararna- onbeş günlnk mOddete zammo- 1 kaplar içinde getirilen içme 
.mesinde tüccarları alakadar lunur. Gllmrük idareleri dahi suları kontenjan dışında ithal 
eden miihim kayıdlar vardır. muamele alikadarlar tRrafmdan olunur, 
Yeni kararname ile lktısad muntazaman takib edilmek şar- Madde 26 - Eşhas namına 
Vckileti, kontenjan miktarla.. tile bu muameleleri ilaa tarihin- hariçten hediye olarak gönde-
rının yüzde on beşini kendi den itibaren aynı mllddet içinde rilen ve kıymeti on lirayı geç-
emrinde bulunduracak ve ihti- bitirmeğe mecburdurlar. Bir miyen eşyanın ithali serbesttir. 
yaca göre alakadarlara tevzi beyanname muhteviyatından Kıymeti elli liraya kadar olan 
edecektir. geri kalan eşya için yeniden eşyanın ithaline de lktisad Ve-

Kararnamenin mühim mad- verilecek olan müfrez beyan- kaleli izin verebilir. 
deleri şuo1ardır: namelerle 15 gün içinde gftm· Madde 27 - ihraç nıalları-

Madde 11 - Gümrüklerce rllk resmini vermediğinden do- mızın işleme ve am!>alijında 
kontenjanlann tevsiinde esas layı sırasını kaybedenlerin be- kullanılan ve ithali bu kararda 
beyannamelerin tescil sıra nu- yannamelerine yeniden konten- yasak edilmemiş bulunan mad-
marasıdır. Kontenjan mahsubu· teojan sıra numarası verilir. deler lktisad Vekaletinin tas-
nun gümrüklerce illnı tarihin· Ve sıraya göre kontenjandan dikile tahdidsiz olarak girebilir. 
den itibaren on beş gün içinde istifade edilir. Bu usul gerek Madde 28 - Yeniden tesis 

umumi ve gerek eh~i konten- ve tevsi olunacak sınai mües-
muamelelerini bitirerek güm- janların tevziiDde tatbik olunur. aeaelerJe iıletrue müesseseleri 
rük resmini ödemiyenlerin be- Madde 12 - GOmrlk biri- tarafından celbedilecek tesisat 
yannamelerine verilmİf olan fesi kanununun 4 üncil madde · ve makinelerin kontenjan ha-
konteujanlar geri alınarak mah- · · 1 2 3 4 5 6 7 8 · · rici ithali için alakadarların si-sının , , , , , , , ıncı 

subun yapıldığı ay zarfında ol- ye beşinci maddesinin 2, 3, 5, parişten evvel İkbsad V ekale-
mak ıartiyle •rası gelen diier 6 7 8 9 12 13 14 15 16 tine milracaatlan lizımdır. Bu . . ' . . . . ' , 
beyannamelere verilir. 17, 18 inci fıkralarile onuncu madde hükmnne göre lktısat 

Ancak eıyanın kimyahanede fıkrasının A (üzüm, incir, por• Vekaletinden alınmış ve alına-
tahlilinin uzaması veya tarifeye takal ve mandalin ihracına cak olan milsaadelere istina-
tatbikinde ihtil!f vukuu gibi mahsus kesilmiş veya çahlmış den getirilecek tesisatın lktı-
gerek gümrüğün ve gerek eşya tahta kutular l:iariçtir.) ve B sat Vekaletince verilen müsa-
sahiplerinin kusuruna atfedife- bendlerine ve altıncı maddesi- ada tarihinden itibaren nihayet 
miyecek sebeplerdolayısiJe güm- nin 1, 2, 3, üncn fıkralarına altı ay zarfında ithal edilmesi 
rllk resmi on beş gün içinde giren eşya ile umumi tarifenin lazımdır. Bu müddet Iktısat 
yatırılmadığı takdirde bunlardan 855 inci numarasına giren, hu- Vekaletince temdid edilebilir. 

•• 
Uziim 

Mahsulü boldur 
Son yağan yağmuılardan bazı 

bağlarda üzüm çiçekleri zarar 
görmüşse de bu sene mahsul 
bereketli olduğundan zarar te-
sirsiz olacaktır. Yalnız tütünler 
yağmurlardan nisbeten nefase
t ini kaybetmektedir. Yapraklar 
keba ve iri olmuştur. Bununla 
beraber rekoltenin iyi olacağı 
anlaşılmaktadır. 

Sanayi işleri 
Sanayi ve mesai müfettişli

ğinin işleri Ticaret odasına 
devredilmiştir. Yakında lzmir 
maden memurluğu işleri de 
odaya devredilecektir. Bundan 
sonra Sanayi ve maadin işleri 
Ticaret odasında teşkil edile
cek ayrı şubelerde görülecek
tir. 

••••• 11 .. 

lnhisarlarda 
Boroovada inhisar memurlu

ğuna Seferihisar inhisar ziraat 
memuru bay Hüseyin Avni 
Seydiköy inhisarlar satış me-
murluiuna Bornova inhisarlar 
satış memuru bay lbrabim, 
baş müdüriyet satış amirU2ine 
İstanbul satış amiri bay Rahmi 
tayin edilmişlerdir. 

Bornova inhisarlar ziraat me-
muru bay Davut başmüdüriyct 
ziraat şubesine tayin edilmiş 
ve başmüdüriyetin bazı şube 
amirleri arasında da değişik
likler yapılmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fuvar işleri Celil lğrihozun beyanatı 

H kk d k •t b b Bu yıl pamuk tecrübeleri 
k a i,1! a omı e Jş a- iyi netice verdi 

ana ır rapor hazır ıyor Busene pamuk ıslabah için 1 planımızın ancak yüzde 75 şini 
S k 1 b b 

tecrübeler yapılmaktadır. Ti- tatbik edebileceğiz. Halka 
ümer Ban güze ir ina yaptıra- re'de baz• tecrübeler yapılmış zeriyatın daha fazla yapılması 

""' F k •t • b•Jd• d• ve ekim vaziyeti tedkik edi:- için lazımgelen bütün kolay-
cagını UVar Oml esıne 1 il 1 miştir. Nazilli pamuk istasyonu lıkları yapıyoruz. Kendilerine 

Fuvar komitesi başkanlığı mak üzere yer almıştır. Yakın müdürü Celil lriboz bu tec- tohum ve vesait veriyoruz. 
tarafından fuvar onursal baş- da inşaata başlanacaktır. rübelerde hazır bulunmuştur. Mıntakamız dahilindeki bü-
kanı başbakan ismet lnönüne .. *• Dün şehrimize gelmiş olan tün zer'iyat nezaretimiz al-
gönderilmek üzere bir rapor Fuvar gazinosunun temal Celil lriboz bir muharririmize tındadır.Fabrikalarımız da faa-
hazırlanmaktadır. Bu raporda atma işleri ikmal edilmiş ve şu izahab vermiıtir: liyete geçmesi dolayısile mem-
fuvar için şimdiye kadar yapı- beton dıvar inşaatına başlan- - Bu sene havalar yüzünden leketimizde pamuk mahsulünün 
lan hazırhklar ve işler hakkın- mıştır. Pamuk mahsulü eyi gitmi- inkişafına büyük ehemmiyet ver 
da izahat verilmektedir. Bunda Fuvar komitesi yarın Dok- yor. Bu yiizden bu seneki mekteyiı:. 
vilAyetlerin milli mahsuJlerimizin tor Behcet Uz'un başkanlığında •• •• • •• 4 a 
fuvarda teşhiri için gösterdik· haftalık toplantısını yapacak Sebze ı Al h • • • 
leri yardım ve teşebbüsleri ve muhtelif işler hakkında man eyetı gıttı 
hakkında mufassal malumat kararlar alacaktır. b J ·ı Dört gündenberi şehrimizde 
verilmektedir. Fuvar yerinde, belediyenin am a aj arı misafir bulunan Alman büyük 

Raporun bir sureti As baş- inşa eden ekspozanlara hazır Bayan Cenan bir ay evvel elçisi Fon Keller ile Alman 
kan Ekonomi bakanı Celal Ba- vermegw e mecbur oldugw u tahta · · b ticaret delegasyonu du .. n Ka-

D bili. V k ı · engmar ve saır se zeler üze-
yara ve a ye e i etine pavyonların in•asına Haziran radeniz vapuriyle lstanbula git-.. d ·ı kt· .,. rinde bir ambala1· yapmıştı. gon erı ece ır.. içinde baılanacakbr. mişlerdir. Elc-i ve hey'et azaları Ziraat mildiirlüg" ünde açılmış 'T • • • •-uu•-· vapurda vali muavini ve bcle-

Sümerbank umumi müdürlü- yamanlar kampı olan bu ambalajdan çıkan diye reisi ile diğer bazı zevat 
ğünden komiteye gelen bir sebzelerın eyi vaziyetta olduk- tarafından uğurlanmışlardır. Be-
mektupta Sümerbank fabrika- Verem mücadele cemiyeti ları görlmüttür. Bayan Cenan tediye reisi büyük elçinin ma-
ları mamuJltını teşhir için dai- Yamanlar kampında ihtiyaca bu sene üzümler yetişdikten damına bir buket vermiştir. 
mi kalacak ve Kültür Parkın göre pavyonlar inşa ettirecek- sonra da Türkofiste yaş üzüm-
Fuvar yerini tezyin edecek gil- tir. Bu sene yamanlarda çadır ler için müteaddit ambalajlar KUllUrparkta 
zel bir bina inşasına yakında yerı·oe, kampa gı·decekJerin bu k h b Kültürparkın etrafına çeviren yapaca ve atti u sayede ·k· b k k başlanacağı bildirilmiştir. pavyonlarda kalmaları muvafık ı ı uçu ilometre uzunluiun-

yaf üzümlerin ihracı da müm- d k' d · t b' · inhisarlar umum müdürlü;:.n. görtllmilştür. Yamanlar yolunun a ı esas uvar ınşaa ı ıtmıı-
2'.. kün olacaktır. f ve daimi ve güzel bir bina yap in,asma da başlanmıştır. ır. 

-

u ... 

Dallardan •••••••••••• 
•••••••••••• 

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

Malum derd 
iki erkek konuşuyor. Arala

nnda altmışlık birde ihtiyar 
kadın var. Ekeğin biri derd 
yanıyor: 

- Kadınlarda hırçmlık; er
keklerde korkaklık artb. Ya
vaş yavaş bu hal erkekler için 
tehlüke arzetmeğe başlıyor. 

Eskiden erkeğinden korkmıyan 

kadını parmakla gösterirlerdi. 
Şimdi kadınından korkmıyan 
erkeğe imreniyorlar. 

Karısından dayak yiyen; ha· 
karet gören; ~ırtında yo:gan 
gece yarısı odadan kovulan; 
akşamları muayyen saatten bir 
az. geç geldiği için açlık ceza-
sına çarpılan kocalar o kadar 
çoğaldı ki ... 

Diğer erkek cevab verdi : 
- Yeni erkekler; eski er· 

keklerin yaptıklarının cezasını 
çekiyorlar. Yeni kadınler da 
eı;kilerin intikamını alıyorlar. 

Bunların içinde zulümlerini o
kadar ileri götürenler var ki... 
Kadının biri gece uykusu kaç• 
maş. Kocasını uyandırmış.(Hay
di bana masal söyle] demiı. 
Uyku sersemliği içinde erkeğin 
apışdığını görünce kapı dışarı 
etmiş. 

Zavallı erkek sabahtan ak
şama kadar günün akla gel
medik aksilikleri ile pençcleşip 
yorgun argın evine döndüğü 
zaman yine akla gelmedik şey
ler istiyen kadının elinde zıva
nadan çıkıyor. 

Çekdiği derdlerin, gördüğü 
günlerin izlerini yüzünde taşıyan 
ihtiyar kadın atıldı: 

- Haydi oradan miskinler. 
Bunların hepsi boş laf. Siz eski 
zaman erke~i olunda bakın 
bugünün k;tdını nasıl mum 
olur, içinizde kadın budalası 

miskinler çoğaldıkça; erkekliğe 
bir modern tarif uydurup aczi-, 
nizi örtbas etmeğe çalıştıkça; 
daha çok ezilir, maskara olur
sunuz. 

Biraz kendinize gelin de er
k ektiğinizi bilin... Daha kadı
nın ne ister bir mahlük oldu
ğunu öğren~mediniz. Kadın de
diğin bütün manasile hakim 
erkek ister. Bugünün; kılıbıklı
ğm ı as ri centilmenlik icabı te
lakki eden acizlerden nefret 
eder. 
Kadın erkeği miskin bulunca 

şaha kalkıyorsa kabahat ka· 
dında mı, yoksa erkeğin mis
kinliğinde mi? 

Siz kadın ruhunda nefret 
uyandıran meskenetten yaka-
nızı kurtarmadıkça ensenizde 
daha çok bozalar pişirilir. 

Kenarda bu konuşmayı din· 
liyen ben, kendi kendime: 

- Yaşa hanım teyze l ağzlP 
var olsun. 

Dedim. 
ıvı:u . .ra;t; Çi.'Iı ar -

Jmtihanlar 
Liselerle orta mektepler, er· 

kek v~ kız muallim mekteple· 
rinde son sınıflardan batka sı· 
mflarda bugün dersler kesile· 
cek ve ıözlUye kalmıt olan ta· 
)ebenin imtihanları 5 Haziran· 
da yapılacaktır. 

,,-----------------------...---..... -----------~ Y-..A..Z F i Y A T L A R 1 
HUSUSi 35 - BALKON 25 - SALON 20 

Senenin en muhhtfem a bUrUk nımı birden 

' TAYYARE Sineması TELEFON 
3Ull 

. Sinema mü.dür~yeti saygılı İzmir halkından gördüğü büyük rağbete küçük bir mukabele yapa
bılmek gayesıle fiyatlarında yüzde elli tenzilat yapmıştır. Bu haftadan itibaren her gün her seansta 

FiYATLAR us - 20 - 30 KURUŞTUR 1-KLEOPATRA 
2-KASTA DiVA 

MARTHA EGGERTH 
BugUn maUnelerden itibaren 

ELHAMRA SiNEMASINDA TE~'i.~'!" 
Seanslara dikkat 5,45 de Kleopatra 

7,30 " " " 
4 de Kasta Diva 

9,15 " " 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bu ucuz fiyatlara rağmen bu hafta iki şaheser film birden 

1-BEN SENiNiM 
Brigitte Helm - Paul Wegener - Willy Eicbberger'ın temsil ettıkleri çok nefis ve büyük 

bir aşk macerasını musavver şaheser film 

2 - SöZD E KARIM Jean Mur~t ~Je ~nna Bella'nın beraber 
çevırdıklerı meşhur eser 

Ayrıca : Ankarada " Türk kuşu ,. nun faaliyeti ve spor kongresi intibaları 
" Miki Mavz ., canlı karikatörler 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Seans saatları: Herglln 16-19,40 seanslarında Sözde Karım 17,30-21,15 Ben Seniniaı 

Cumartesi ve pazar gllnleri saat 14 te Ben Seninim filmi baılar. 
~mm ....................... _.. .............. ._IF.'!ll_._, 
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BELÇiKA D ~ ... !~!!!!.~~~ ~--··························· ı 

Muhalef et .. P.~!.!.! .. ~!.!?.!.~ 
···~;f ~~i"u·İ~ ... neticelendi 

Son Telgraf Haberleri 

Y .······························· 
•••••••••••••••••• f d k .......................... _ olan vaziyetten isti a e etme 

-Baş tarafı 1 na sav/ada isti eceklerdir. Bununla bera· 
hazırlamaktadırlar. Fakat sol- b y B lçika intihap sistemin-
lar blltün kuvvetleri)~ buna d:~i "Parti akrabalığı" usulü-
mukavemet edeceklerdır. . .. k defa sürprizler çıkar-

Stark intihabatın sosyahst ndu.? çdo nutulmamalıdır. 
.. 'ti . . k d w "t' f et- ıgı a u 
u~ı erını ır ıgını . ı ıra . . B .. 1• 1 25 ( A A ) _ Dün 
mıştir. Fakat şimdı vazıyt:tı ruftse ' · , 
daha k - k ·u·mkündür. bütün memlekette meb usan 

açı gorme m r l o o A 

Rasistler bir muvaffakiyet ka· ye. ayan mec ıs erınıH uhum~ 
zanmıştır. Komünistler hissedi- ıntıhab~tı yapılmıştır. . er ~n~ı 
lir derecede ileri gitmişler ve bir hadıse vukuuna ~aı.r hıçbır 
ıl'b il ı · d tutunmu•· haber yoktur. Bu ıntihabatın era er yer erın e ., b'" "k - · · (B ) d · 
lard K t 

'

'ki azalmıştır. en uyu surprızı ex enı· 
ır. a o ı er · · · ff k t' 

Hatib solların iş birliğini isti· len yem partmın muv~ a ıye ı 
Ye k .. ü "b t ver· olmuş ve bu muvaffakıyet hat-

re soz ne nı aye · bl .. "d mi r ti bu parti mensu arının umı • 
ş ır. t" · · f k" k t F Nisbi temsil usulüne ve par ı Jerının ev ıne çı mış ır. a-

rakınlıklarına dayanan Belçi~a şizm. t.em~yülleri besli!en (Be~) 
ıntihab sisteminin karıııklıgı partısı bılhassa resmı Katolık 
aebebiyle iç bakanlığı anc~k pa!'1isinden ar.rılmış o~an ~a-
kısmi neticeleri ilin etmış, tolıklerden ~urekke bt~r.Malu~ 
mmeb'usla senatörlerin her olan son netıcelere gore, yeoı 
partiye düıen yekunu, her meclisin vaziyeti şudur: 
partinin kazanç ve kayıpları, Katolikler: 63, Sosyalistler: 
yeni meclisin teşekkülü bak- 70, Liberaller 23, Rex partisi: 
laada kati istatistikler neşre- 21, Cepheciler veya Flaman 
dememiıtir.Bildirilen kısmi ne- milliyetperverler, Komünistler 9. 
ticeler ilk neticeleri teyid et- En ziyade azalık kaybeden-
mektedir. ler katoliklerdir. Bunlar 16 

Ekonomik buhran, Belçik~ meb'usluk kaybetmişlerdir. Sos· 
frangının kıymetsizleştirilmesı yalistler ancak 3 azalık kay-
~irçok parlamento erkanını!' betmişler, kom~nistler 6 azihk 
ısmi kanıbrılan rezalet!er müfrıt kazanmışlar, lı~erall.er de 1 
partilere doğru reylenn t~k.~- azalık kaybetmışlerdtr. 
sufünü mucib olmuıtur. Butun Bu neticeler Belçikanın 3 
gazet~ler, hususi tabl~rın1da, ananevi partisi olan katolik, 
bGu .. te~ayülü .. te~bidb etdıyor ::~ Sosyalist ve liberal partilerini 

orüluyor kı ıntı a a mu . f d l B v 
lef t" f · ı tı"celenmiştir kendı etra ın a top ıyan . an e ın za erıy e ne · , . . . . 
Sosyalistlerin kazandıklar~ rey: Zeeland m vazıyetını teblıkeye 
ler azalmış isede mecl~stekı sokmamaktadır. 
saylav sayısının da az olacagı"ıan Brüksel, 25 (Ô.R) - intiha-
edilmiyor. Mevkilerini ıslah .et· batın kat'i neticesi şunlardıa: 
mek ümidinde olan Sosyalıst- 'k 63 k b 16) · ı · k b t'kl · reyler- Katolı ( ayı , lıbe· 
derın K ay .. e.t tıl elrı ra"ı'stler ral 23 (kayıb 1 ), sosyalist 70 

en omunuı er e " (k b 3) k ·· · t 9 (k 
(ırkçılar) istifade etmişlerdir. 6)ayFıl ' o~lum~ 16 (kazanç 
Fakat meclisteki kuvvetleri?i , a~an mu tecı azanç 
muh fa a edebilecekleri tahmın 8), reksıst 21 (kazanç 21). Da-

. . a z ha iki mevki kalmıştır. Rek-
edılıyor. . . abat asıl kato- sistler bunları da kazanacak-
. H~lisa, .ıntı~ . larını umuyorlar. Şu takdirde 

liklenn bezımeble neticelenmek- Jiberallarla müsavi kuvvette 
tedir. "Peuple" gazetesinin ha· olacaklardır. Sosyaliatler en 
auat tab'ında bildirdiğine göre kalabalık grub olmakla bera-
Sosyali,.tler yeni seçimden hasıl ber çok rey kaybetmişlerdir. .......... 

• 
şampıyonu Romanya B. 

Bulgar milli takımı Bükreşte Ronıen
lere bire karşı dörtle yenildi 

lstanbulda F enerbahçe .. Beşiktaş 
Güneş - Galatasaray muhtelitine 

kombinezonu da 
1-3 le yenildi 

IstanbuJ 25 (Yeni Asır) - Kulüpler arasında 
dostluk hislerinin yeniden vücud bulması gaye
siyle haıırlanan maçların ilkini pazar günü stad
yumda kalabalık bir seyirci kütlesi seyretmek 
imkanını elde etmişlerdir. Evvelce de bildirdiğim 
~ibi Fener-Beşiktaş muhteliti, Galatasaray-Gil
neş muhtelitiyle yapacaktı. 

Maça başlanırken gözleri çelen bir nokta 
Galatasaray ve Güneş takımlarının bir arada 
soyundukları ayni odadan büyük bTr samimiyet 
havası yaratarak çıkmalarıydı. Bu samimiyeti 
görenler ergeç Galatasaray ve Güneş takımla
rının ayni rengi muhafaza için birleşeceklerini 
iddia ediyorlardı. 

Galata-Güneş kombinezonu bu maçı ne ka-

dar mühimsemişlerse Fener - Beşiktaş ekibi o 
kadar gayrı ciddi saymışlardı. Bu itibarladır ki 
bu ikinci ekipte birçok oyuncular noksandı. 

Oyun başından sonuna kadar alakalı geçti. 
Fener - Beşiktaş birleşik kalesi ciddi tehlükeler 
atlattılar. ilk devre bir gol farkiyle netice verdi. 
Buna ikinci devrede iki gol daha ilave eden 
Galata-Güneş mubteliti maçı 0-3 kazandılar. 
Bütün çalışmalara rağmen Fen erin iştirak ettiği 

kombinezon şeref golü bile atamadı. 
lstanbul, 25 (Yeni Asır) - Bükreşten bildi

riiiyor : 
Balkan kupası maçlarının finali Bulgar ve 

Romanya milli takımları arasında yapıldı. Ro
manyalılar Bulgarları bire karşı dört golle ye
nerek Balkan kupasını kazandılar. 

ıRusya anlaşmıya hazırdır 
Fakat Japon tehlükesine karşı donan
masını istediği gibi hazırlamak jstiyor 

Çin karışacak 
Üniversite talebeleri hü- t 
kiimeti elealmak fikrinde Japon ____ ... _ 

Londra, ( ö.H ) - Deyli Ekspres gazetesi, Pekin muhabirin
den aldığı bir telgraf haberine atfen şunları yazmaktadır: . 

- Çin'de vaziyet, sanıldığ~ndan d~ha ç~k karışıktır .. Ünıver: 
site talebeleri şimdiki idarenın aleybınde~ırler .. B~nlar ~ükümetı 
ele ı k eni bir rejim kurmayı ve otorıter bır ıdare ıle mem-

a ara y w. d" .. .. l E b .. 
leketi yeni baştan tanzim etmegı uşunuyor ar: . ~asen.. uw~u~ 
Çin'de hüküm süren iki hükumet vardır. Bırı dıktatorlügunu 
ilan eden General Şiyank - Kai - Ş~k'tir. Bu Ge~e~al nüfusu 
94 m·· na varan büyük bir kısım Çın memleketlerının Japon
yaya 

1irhoakına taraftardır. Bu Gen~ral 1:okyo h?kumetinin ~n 
yakın d tudur. Her yıl büyükçe bır tahsısat temın etmektedır. 

os d . . d k d" Diğer hükumet gençliğe ve bilhass~ or uya ıstı~a e!me te ır. 
Ve merkezi Kanton'dadı~ •. Bun~ar bır karış topragın bale Japon

..,ıaya terkine taraftar degıllerdır. 

,, __ SA-F~i -A-ŞK~ 

_ 14 - TUrkçeya çeviren: R. B 

Föyant ona ellerlnln gUzelllOlnden bahseden 
ilk kadın deAlldl • • • 

F öyant baıından şapkas111ı 
çıkardı. Puvaldöluyu okşadı. 
Odayı iki üç defa dolaştı. 
Eşyaya göz gezdirdi. Bakışla
rınd tedkiklerinde sevimli bir 
samu ıyet vardı. 

Bu ne bal, dedi? 
-N'çin? 
- Siz bakımsızlık içinde 

kalmışsınız mösyö. . Bu kı· 
nk camları niçin tamir et-
ın emişler, örümcek ağlarını ne 
diye almamışlar, perdeleri ne
den yırtık bırakmışlar. Bir ba
kıcımı yok mu? Çiftliğinizde 
eksikleri görecek bir kadın, 
bir iğne iplik te mi yok? •• 

- Ben iatemedim ••• 

ahenktar bir gülüşle güldü. 
- Hizmetcinizi çağırır mı

sınız? 
Emmanüel bu emre itaat ede

rek madam Lekuvanı çağırdı. 
Föyantla Lekuvan arasında 

heyecanlı bir görüşme oldu. 
Cenç kadın serzenişlerinin 

kuvvetini azaltmak için Leku
vana "Güzelim,, diye hitab edi
yordu. Lekuvanın cevabı kısa 
oldu: 

- Efendi istemeyince ka
rışmak bize düşmez.. Belki bir 
düşündükleri var... Fakat işte 
bu madam Föyant efendiye 
ıormıyordu bile... Onu salonun 
bir köşe11inde ihmal ediJmiı bir 

Moskova, 25 (Ô.R) - Sala- ı 
biyettar Sovyet mahfellerinin 
görüşlerini aksettiren bir Sov-
yet gazetesi, Londra görüşme
leri etrafında şunları yazıyor: 

- ıcBüyük harpte eski Rus
ya donanması tamamen tahrfü 
e~ilmişti. Sovyet Rusya kendi· 
sıoe karşı düşmanlıklarını ilin 
eden devletlerin büy~k tesli
bat hazırlıkları ve kuvvetle
nen filolarıoa karşı do
nanmasıoı yeniden yapmağa 
mecburdur. 

tirtti. llkönce yırtık perdeleri 
tamir etti. 

-- Affedersiniz mösyö .. Ben 
biraz derbederim... Fakat bu
rası benden daha derbeder ... 
Bu kadarına tahammül ede
mem. 

- Affedersiniz mösyö... Ben 
fütursuz bir kadınım. Böyle 
şeyler göremem. 

Gelişi güzel tamir ettiği per
denin yanında ayakta duru
yordu ... 

- Helediye reisinin evi ka· 
dar muntazam olmasın ... Zararı 
yok... Hiç olmazsa biraz te· 
mizliğe itina edilsin... Sizi çok 
bakımsız bırakmışlar .. ister 
misiniz bu işi ben üzerime 
alayım. Yedi sekiz günde hepsi 
düzelir. 

Emmanüel azarlanan bir ço
cuk gibi başını eğmişti. Sa· 
dece: 

- Evet, dedi. 
Luikenz koltuklardan birine 

oturmuftu. Bir fikir ve duygu 

~ · >+ 

dona11masınm heybetli bir görünüşü 

Sovyet Rusya, donanmasının lomuzun kuvveti üzerinde biç 
kalifikatif mahiyetini tayin için bir tahdid kıabul edemeyiz. 
lngiltere ile görüşmeğe hazır- Zaten Uzak Şarktaki Sov-
dır. Ancak bizim bu muvafa- yet donanması, Avrupa do-
katımız, Almanyanın b6yle bir nanmaları üzerinde bir tesir 
mukaveleyi imzalamasına bağ- yapamaz. Sovyet Rusya, uzak 
hdır. Şark donanmasının tahdidini 

Eski bir mesele de uzak şar- kabul etmiyecektir. Zira Japon-
ka aittir. Japon donanmaıının ya Vaşington deniz anlaşma-
t:n mühim kısmı uzak şarkta sını feshetmiştir. Bu hususta 
tahşid edilmiş bulunuyor. Sov- her dürlü teahhüdattan çekin-
vet Rusya ile Japonya arasın· mektedir. 
da bir deniz mukavelesi yokw Londra, 25 (Ö.R) - Üç ta-
tur. Bunun için uzak şark fi- raflı Londra deniz anlaşması 

köpeği o in başını okşıyor, söy
lenen sözlere itiraz etmeden 
güzel kadına bakıyordu. 

Föyant dikişi bitirdi. Mob
lelerin tozlannı aldı. Kitapları 
tanzim etti. Soara içi ferahla
mış gibi geniş bir soluk aldJ: 

- Öksüz kalmış bir çocuk 
ha!i var sizde... Burada baba
sız, anasız çocukların sefaleti 
var ... 

Föyantın parlak gözlerinde 
bir kadınının endişesi okunu
yordu. Söylediği sözler delikan
lının bugüne kadar duyulma
mış kedl!rlerine o kadar muta
bıktı ki ansızın gözleri yaşar
dı. Emmanüel böyle genç kız· 
lar gibi ağlamak zaafını ço
cukluğund:m beri muhafaza 
ediyordu. Bir in için münzevi 
gururunu unuttu. Sanki bu ka· 
dın evine düzen vermekle baya· 
tını kurtarıyordu. Ona derin bir 
minnetle baktı. Ellerine sarıl
mak için yerinden kalktı. 

- Ne iyi kaJpliıiniz madam 

Föyant ince ruh u, afif bir 
kaciın jestiyle, sevimli bir ve
karla elini çekti. 

- Hayır mösyö ellerime do
kaomamanızı tercih ederim. O 
kadar büyük ellerim var ki ..• 
lıle yıpranmııtır... Sizinkilerse 
ne güzel... 

Bir kadın ağzından çıkan bu 
iltifatla şaşırdı. Föyant ona 
ellerinin güzelliğinden bahse
den ilk kadın değildi. Daha 
ne kadar çok kadınlar kalbine 
girmek hevesiyle ellerinden 
bahsetmişlerdi. Birbirlerine 
bakmağa cesaret etmeden ayak 
ta duruyorlardı. 

Föyant cesaretsizlik havasını 
dağıtmak istedi. Biraz alaylı: 

-- Bana birşey ikram etmez 
misiniz, dedi. 

- Emredersiniz bayan ... 
Emmanüel, madam Lekuvanı 

çağırarak çayı hazırlamasıoı 
emretti. Bu emri Paristeki lüks 
salonunda bulunuyormuş gibi 
verdi. Lekuvan efendisinin lisa· 

Viyana ...... 
Kuvvet darbesi 
Viyana 25 ( Ô . R) - Prens 

Starhembergin şatosuna ltücum 
edenlerin gayri memnun Haym
vehrenler o'duğu telczib edili
yor. Tevkif edilenlerin hepsi 
ulusal s.1syalist teşekküllerine 
mensuptur. 
lnglllz zırhhsı Maltada 

Londra, 24 ( A.A ) - Küin 
Elizabet drit~avtunun Maltaya 
hareket ettiği Cebelüttarıktan 

bildirilmektedir. 
lskederiyeden gelen bir tel

grafa göre Londra ve Levon
sayr kruvazörleri de Maltayı 
hareket etmişlerdir. 

Bukingam sarayı 
Londra 25 \Ô.R)- Bukingam 

sarayının ve müştemilatının 3 
milvon lngiliz lirasına satılacağı 
haberi tekzib ediliyor. 

Mısır - lngiliz 
konuşmaları 

Kahire, 25 (Ô.R) - ilk defa 
intihabat dolayısile ve sonra 
12 Mayısta yeni başbaka& Na
has paşaya dahili işleri tetkik 
fırsatını vermek üzere talik 
edilmiş olan lngiliz - Mısır mü
zakerelerinin, iki memleket 
arasında yeni bir muahede aktı 
maksadile yeniden başladığı 
bilc!iriliyor. 

Ha yfada .,.rev 
.. b 

Hayfa 25 ( O. R ) - Liman· 
da kısmi grev tatbik edilmek
tedir . 

"" 1 ••••• ' • 

Kazım Dirik 
çalışıyor 

Kara~aç, ( Ö2~I ) - Genel 
Müf ettişımiz General Kızım 

Dirik'in değerli öncüğü ile çok 
iyi eserler meydana getiren 
.. Karaafzaç'ı güzelleştirme ku
rumu " güzel bir park mey
dana getirmiş ve park General 
Kazım Dirik ve birçok zeva
tın huzurlarile açılmıştır. Bir· 
çok yerlerde bir eşine rastla
namıyacak derecede güzel olan 
bu parkda güzel bir radyo, 
dans yerleri, çocuklar için eğ
lence mahalleri de vardır. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
esasları dahilinde bir Sovyet -
lngiliz mukavelesi için müzake
reler yeniden başlamıştır. 

Bu görüşmelerin miktar de
ğil, sadece cins bakımından 
tahdidatı istihdaf ettiği bildiri
liyor. Fakat Rusya Baltık de· 
nizinde Almanyaya müsavi 
bir donanma yapmak ve Pasi
fik Okyanusunda sr.rbest kal· 
mak iddias•ndadır 

kalçasına dayayarak bön bön 
bakıyordu. 

Bu bakıılar madam Föyanta 
çok şeyler anlattı: 

- Güzelim, bir parça ek· 
mekle biraz reçel yeter, dedi. 

Lekuvan: 
- Reçd m:? Bizde öyle şey 

yok ki. .• 
Emmanüel rüyadan uyan

mıştı. Yüzü kızararak ilave etti: 

- Lekuvanın hakkı var. Re· 
çelimiz yok madam.. Fakat 
tereyağımız var .. 

Lekuvan: 
- O da yeme~lik yağdır ..• 
Föyant beyaz dişlerinin par-

laklığım gösteren tatlı bir gü
lüşle güldü. Mutfağa koştu. 
Beş dakika sonra bir tabak 
içinde tereyağda kavrulmuş iki 
parça ekmekle fı?'eldi : 

- işte kahvealtınız ... Reçel
siz olsun ... Ben yarın size kendi 
yaptığım reçellerden gönderi· 
rim. 



Sahife 4 

üccaların ----ekizinci işletmeden 
bir dileği 

Aydın Demiryolları idaresi
nin ötedenberi tüccarlara ko
la) lık olmak üzere şehir içind~ 
bir marşandiz dairesi vardı. 
Devlet Demiryolları da bu ko
laylığı şimdiye kadar muhafaza 
ediyordu. Kordon üzerindeki 
emtea dairesinin 8 nci işletme 
müfettişliğince kaldırılması hak
kında bir teşebbüs yapıldığı 
haber alınmış, bu hareket tüc
carlann nazarı dikkatini cel
beylemiştir. Bilhassa iş mevsi
minde tüccarlara en yakın bir 
yerde bulunan emtea dairesi
nin kaldırılması hayli müşkila
tı mucib olacağından borsa ti
caret odasınca alakadarlar nez
dinde bazı teşebbüslere girişil
mesi derpiş olunmuştur. 

lzmir ticaret ve sanayi haya
tında sür'at ve kolaylık bakı
mında çok büyük faidesi gö
rülmüş ve görülmekte bulun
muş olan bu şubenin halka hiz
meti ve kolaylığı bir vazife 
bilen devlet demiryolları idaresi 
tarafından kaldırılması ihtima
lini bile biz varid görmek iste
miyoruz. 8 inci işletme müfet
tişliginin meseleyi bu bakımdan 
mütalea ederek bu dairenin 
mesaisine devam imkanlarını 

hazırlıyal·ağmı şüphesiz sayariz. 

Tütün ofisi 
Şehrimizde bir tütün ofisi 

kurulacağı haber alnmıştır. Öğ
rendiğimize göre bu ofis Eko
nomi bakanlığının kontrolu al· 
tında bulunacak ve tütün eki
cileriyle tütün tüccarlarından 

terekküb edecektir. 
Ofisin esas va:z:ifesi tütün 

cinslerinin ıslahı için lazımgelen 
tedbirleri almak ve ihracat 
meselelerini elbirliği ile orga
nize etmektir. Ofisin bütçesi 
lktisad vekaletinin vereceği 

tahsisattan memleket haricine 
ihrac edilecek tütünlerin kilo
sundan alınacak 2 ve memle
ket içinde sabşlardan alınacak 
1 para ve tüccarların verecek
leri aidattan temin edilecektir. 

Balkanlar a 
ltalyanın eli 

- Baş tarafı l inci say/ada -
Fazla olarak Italya hükume

ti Draç limanının modern bir 
şekle ifrağı için Arnavutlukta 
İcab eden sermayeyi tedarik 
edecektir. Arnavutluğun bu li
manın idaresi için vücuda ge
tireceği teşkilat ltalyanın tas
vibine arzolunacaktır. 

Nihayet Italya, Arnavutlukta 
tütün inhisarı teşkili için de 
3,000,000 altın frank verecek
tir. Bu inhisar teşkilatının baş
lıca unsurları Italyan olacaktır. 

y • 
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Madde 26 - Muhakemat 
servisi; muamelatı ehemmiyetli 
olan vilayetlerde bu servisi, 
muhakemat müdürü ile hazne 
avukatları tarafından idare olu
nur. 

Muhakemat müdürünün vazi
feleri : 

A) Varidat, tahsilat ve mu
hasebe müdürleriyle diğer ser· 
vislerden yazılı olarak sorula
cak her nevi hukuki işler hak
kında mutalea ve kanuni muk· 
tezi beyan eylemek, 

B) Hazine ile eşhas arasında 
tanzim ve teati edilecek bütün 
mukavelelerin müsveddelerini 
görerek bu mukaveleleri kanun 
şart ve hükümlerine uygun bir 
hale koymak, 

C) Davaların sicilini tutmak 
ve takiplerini mürakabe ve Jehe 
neticelenen hükümleri infaz 
ettirmek, 

Ç( idari davalar hakkmda 
alakadar şubeler tarafından 
yapılacak müdafaaname müs
veddelerini görerek bunlann 
kanuni icaplarını yapmak. 

D) Mahkemelerle icra daire
leri ve noterler tarafmdan r~s
men maliye daire ve şubelerine 
tebliği lazımgelen bilumum 
resmi evrakı hazineye izafetle 
tebelJiiğ etmek ve harinece 
resmen veya cevaben tanzim 
ve tebliğ edilecek evrakı tan
zim ve tebliğ ettirmek. 

D) Maliye memurlan hak
kındaki iJk tahkikat evrakı 
kanuni merciine sevk etmek ve 
bunlar hakkında muktezi mua· 
meleyi yapmak. 

Hazine avukatlarının vazi
feleri: 

A) Kendilerine muhakemat 
müdürlüğünden verilen evrak 
üzerine hukuki mutalea der
meyan eylemek, 

B) Davaların muhakeme ve 
icra takiplerini son derecesine 
kadar yapmak, 

C) Mülhakat davalarını, ka
nuni harcirah mukabilinde ta
kib ve müdafaa etmek, 
Muamelatı ehemmiyetli ol

mıyan vilayetlerde yalnız hazine 
avukatları veya dava vekilleri 
bulunur. Bunlnr, yalnız kendi
lerine tevdi olunan dava işleri 
ile iştiğal ve Defterdarlıktan 
verilen işler hakkında hukuki 
mütalea beyan ederler. 

KAZALAR TEŞKiLATI 
Madde 27 - Muamelah çok 

olan kazalarda malmüdürünün 
idaresi altında varidat, tahsi
lat ve İcab eden yerlerde milli 
emlak mamurları bulunur. Mal
müdürü, kaza maliye teşkila
tının amiri olub, muamelatın 
kanuni hükümler dairesin de 
cereyan eylemesini temin et
mek ve emri altında bulunan 
memurlardan kanuna muhalif 
hareketleri görülenler hakkın
da takibatta bulunmak vazife
sile mükelleftir. 

Ormanı bekliyen kız 
C!'.Z:iC111 .................... ~t::ı11!11i:z:!S!l:mm .. m!mm:m:ı 

-13 - Yazan : A. Bllget 
u .......... cmııım:~;1m .. E::c=-m:ıımaaa ...... rm1 .. •• 
"Gözlerinizi kaparsanız belki ateş etmeje 
cesaret buherum, dedfm ve at ş ettim ••• ,, 

Sabah oJunca askerler öpü- - Siz, dedi. Esas itibariyle 
şerek aynlıyorlar ve kendi saf- haklısınız. Hakikaten düşman 

Iarında, namuskar insanlar istilasını kabul etmek çok 
gibi çarpışıyorlardı. Dünyada müşkül.. Ben de sizin yeriniz· 
ya· nız bir harb, galibi ve mağ· de olsaydım, ayni şekilde ha-
.Jubu kaydedememiştir. Nasıl reket ederdim. Fakat siz, bü-
böyle birşey yazabilirdi ki iki tün haklı taraflarınıza rağmen 
merd kumandan da ayni kanı bizim nazarımızda suçlusunuz. 
taş,yorlardı. Yani ikisi de Çünkü idaremize karşı asi bir 
Türktüler. durum takınmış bulunuyorsu-

Size gelince yüzbaşı.. Sizler nuz. 
harb meydanlarından ziyade Kumandanlık ilk defa sizin 
başka \erlere yakışırsınız. Me- Kmlca ormanda faaliyet gös-
sf'la yanınızda lrndına benziyen tcrdiğinizi haber aldığı zaman 
mahluklar olunca kendi ken- ehemmiyet vermemişti. Fakat 
dinize cihangir kesilirsiniz. hadiseler bir biri ardınca de-

Yüzbaşı bütün hakaretlerime vam ediyor ve siz elinizi kolu-
rağmen sükut etmeyi tercih nuzu sallayarak, adeta gözlerimi-
edi c,rdu. !r.ok i i bir dakika- z'n önünde faali et öste~r-

ratoru ~ ~'"---bir.., ikame \ u '-abi\iyetinde oul kua ... 
b'oda '53 müd- ama ~ ntTıa .. 

YENi ASIR 
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Malmüdürleri muhasebe ser

visini idare ve muhasebei umu• 
miye kanunile diğer kanunların 
masraf muhasiblerine tevdi etti
ği diğer vazifeleri ifa ve diyanı 
muhaebsata idare hesabı ita 
ederler. Diğer servisler başın
da bulunan memurlar, uhde
lerine verilen işlerin kanuna 
mutabık surette cereyan ey
lemesinden mesuldürler. 

Madde 28 - Varidat servisi, 
varidat memurları vergilerin 
tarh ve tahakkuk muamele!e
rini kanuni miadında ifa ve 
tahakkuk eden varidatı tahsi
lat servisine vermek, terkinleri 
İcab eden vergilel'e müteallik 
muameleleri yapmakla mükel-
lef ve Muhasebei umumiye 
kanununun 13 üncü maddesi 
mücibince tahakkuk hataların
dan doğan mali zararları ta
hakkuk muamelelerini yapan 
varidat katiblerile müştereken 
zamindirler. 

Tahakkuk şube şef, memur 
ve katipleri ve varidat katip-
leri varidat memurunun maiye· 
ti olup onun tayin edeceği şe· 
kilde vazife yaparlar. 

Madde 29 - Tahsilat ser
visi; tahsilat memurları, vari-
dat servisi tarafmdan tahak
kuk ettirilip kabili tahsil hale 
getirilmiş olan tahakkukatı, 
kanuni hükümlere göre tahsil 
eylemek ve tahsildarlar tara
fından yapılacak tahsilatın müf
redat kayıtları tutturmak va 
nizamname ile tayin olunacak 
şekilde tahsil şube şeflerile 
tahsildarların hesaplarını tet
kik ve murakabe etmek vazi
fesile mükelleftir. 

Kazalarda divanı muhasebata 
verilecek tahsilat hesabı mal
müdürü tarafından veriıir. Bu 

ilitı 
ik 

hesaptan doğacak mes'uliyette 
tabsilat memurları malmüaürü 
ile müşterektirler. 

Tahsil şube şefi, memur ve 
katiplerle tahsildarlar, tahsilat 
memurunun maiyeti ohıb tahsil 
muamelatından dolayı müşte-

reken mes'uldürler. 
Madde 30 - Mahasebe ser

visi; malmüdürü tarafından 
idare olunan bu servis kaza 
teşkilahna dahil masraf tahak-
kuk memurları tarafından ta
hakkuk ettirilen maaş ve mas-
raftan ita emrine bağlamak ve 
kanuni hükümleri dairesinde 
tediyelerini temin eylemekle 
mükelleftir. 

Madde 31 - Milli emlak 
servisi; milli emlak muameleleri 
çok olan kazalarda milli emlak 
muameleleri çok olan kazalarda 
milli emlak memurları bulunur. 
Bu memurlar, vilayet milli 
emlak servisinden yazılan iş
lerden kazaya aid olanları ifa, 
tahakkuk noktasından veya 
zamanında tahakkuk ettirile-
memesinden dolayısile tahsil 
edilmez bir hale gelmekten do00 

ğan hazine zararlarını tanzim 
ile mükelleftirler. Kaza ayniyat 
mubasibliği, milli emlak memu
ru tarafından yapılır. 

Milli emlak memurluğu ol
m1yan kazalarda, bu servise aid 
işler varidat katipleri tarafından 
yapılır. Bu takdirde varidat 
kat\plerinden biri ayniyat mu
hasibliği vazifesini de yapar. 

Madde 32 - Muamelah az 
olan kazalarda mal müdürünün 
idaresi altında yalnız varidat 
memuru bulunub tahsilat işleri 
de mal müdürü tarafından yapı
lır. Bu takdirde divanı muha
sebata verilecek tahsilat hesabı 
da mal miidürü tarafından veri· 
Jir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Günde iki defa oğle ve akşam her semt-
teki evlere yemek gönderilecektir 

lzmir n ;ok iyi tan•dığı ve sevdiği 

eyman Lo tası 
Aile mutbağı açmıştır. Alsancak Güzelyalı dahil bütün 

lzmire günde iki defa yemek tevzi edilecektir. (Süleyman)m 
yemeklerinin nefaseti hakkında söz söylemeğe lüzum yoktur. 
Öğle ve akşam üçer kap yemekte bir et, balık veya tavuk 
mevsimine göre değişen sebzeler veya pilav, makarna ve 
yine mevsime göre tatlı veya komposto verilecektir. Buna 
mukabil ayda ancak 16 lira alınacaktır. Fırsattan istifade 
ediniz. 

Müracaat yeri : Birinci Kordonda 
SÜLEYMAN LOKANTASI 

edilecek muameleyi aşağı yu
karı tahmin edebiliyorum. 

- O kısım beni fazla ala
kadar etmiyor yüzbaşı.. Belki 
de inanmak istemiyeceksiniz. 
Ben harb divanınızın karşısına 
çıkmıyacağım. 

Yüzbaşı F errari sözlerimi 
derin bir hayret içinde dinli
yordu. Devam ettim: 

- Çünkü yüzbaşı, ben bu 
gece mubakkak surette bura
dan çıkıp gidecezim. 

- Olabilir. 
- Olabilir değil, muhakkak. 

Yüzbaşı gittikçe sırnaşıyor ve 
tecavüzünü arbrmakta devam 
ediyordu. Bir aralık otur
duğu yerden kalkarak yanı
ma kadar geldi. Şimdi sar
hoş nefeslerini yakınımda 
hissediyordum. Büyük bir ıs
rarla parmaklarını saçlarımda 

gezdirmek istiyordu. Kendisine 
ihtarda bulundum ve hareke
tinin çirkinliğini anlatmak iste-
dim. Kahkahalaı·la ülme ve 

kız ınüsterıb'tl . saıniınitiır 
adaşı ve 

larını aıtık çekemiyor idim. 
Ona: 

- Yüzbaşı, dedim. Bunun 
sonu iyi olmıyacak. Evvelce de 
buna işaret etmiştim. 

- Ne olabilir, dedi. Siz bu
rada benim idarem albndasınız. 
Ne istersem yaparım. 

- Bu kadarı da faıla, de
dim. Bunun sonu fena olabilir. 

- Ben tehidden ürkmedi
ğimi daha evvelce de size an· 
)atmak istemiştim. isterseniz 
tabancamı vereyim. Ne ister-
seniz yapınız. Hem bu ölüm 
benim için bir teselli sebebi 
olabilir. 

- Veriniz. 
Adeta bir dram oynuyormu

şuz gibi yüzbaşı işi şakaya 
alıyordu. Derhal yerinden kal
karak tabancasını aldı. Kılıfın-
dan çıkararak muayene etti. 
tabancası doluydu. Kendisine 
hakim insanların gururuyla be
ni süzdükten sonra uzattı: 

- Alınız, dedi. 
- Ne ya ayım bunu yüz-
"el :\• •• u s~t~ltu 

meıniş olan paın O 41 
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- Baş tarafı J inci sahifede -

memleketin imarına çalışan 
Filistin yahudilerinin sulhper
verane niyetlerinden bahsedil .. 
mekte, işlenilen cinayetler ve 
yapılan katliamlar protesto 
olonmakta ve araplarla bir an
laşma zemini bulunacağı ümidi 
izhar edilmektedir. 

Kudüs, 25 (A.A) - Hükü
met Doarbion ismindeki gün
delik yabudi gazetesini beş 
gün müddetle tatil etmiştir. 

SIKICl BiR ŞEKiL 
Paris 25 ( Ö. R ) - Filis

tinde hadiseler çok sıkıcı bir 
şekil almaktadır." Echo de Pa
ris " gazetesı diyor ki : · 

" logiliz hükumeti birbirinin 
zıddı olan üç teahhüt karşısın
dadır. 1916 senesinde yapılan 
Balfour beyanatına ve sonra
dan buna ilave edilen madde
lere uy~un olarak yahudi mil-
li ocağı kurmak teahhüdü; ya
hudi olmıyan ahalinin medeni 
ve dini haklarını muhafaza te
ahhüdü ( dikkate değer ki bu
rada esas haklardan bahsedil
miyor 1 ) Ve nihayet, petrol bo
ru yolları, deniz ve hava ha
reket üsleri; imparatorluk yolu 
gibi lngiliz menfaatlannın ko
runması mecburiyeti ... 

KANLI V AKALAR 
Kudüs, 24 (A.A) - Araplar 

gece sokağa çıkmak yasağına 
rağmen Yafada ve Nablus'da 
nümayiş yapmağa teşebbüs et-
mişlerdir. Nablus' da zabıta 
iddialar serdetmeye gelen bir 
nümayişçi kafilesini dagıtmak 
istemiş, bu yüzden hadis olan 
arbede esnasında arap polisle
rinden bir kişi telef olmuş, bir 
başka polis te yaralanmıştır. 

Memleketin şimal kısmındaki 
yollardan gelip geçenlere karşı 
taarruzlar vukubulmakta ve bü
tün Filistinde endişe hüküm 
sürmektedir. 

Kudüs, 24 (A.A) - Filis
tinde vaziyet ciddidir. Nüma
yişçiler gece sokağa çıkmak 

yasağını kaldırtmak maksadiyle 
ikide birde polis karakollarına 
hücum etmektedirler. Yafada 
bir takım silahlı nümayişçiler 

lnğiliz askerlerine saldırmış
lardır. 

Londra, 24 (A.A) - Hayfa
dan bildiriliyor: 

Akrede tezahüratçılar polise 
hücum ederek yerli polis me· 
munu ağır bir surette yarala· 
mışlardır. Polis silah kullan-
mıya mecbur kalmışbr. Müte
cavizlerden kaç kişi öldüğü 
belli değildir. 

-···••BJn< 
MahkOmlyet 

Menemende Gülizar adında 
bir kızı kaçırmakla maznun 
Durmuş Ali sekiz ay, Musa 
ve Ahmet dörder ay hapse 
ağırcezada mahkum edilmiş
lerdir. 

- Ne isterseniz yapınız.Gö
rüyorsunuz ki sizin elinizle ol
duktan sonra ölüme bile razı
yım. Ateş ederken elinizin tit
rememesını temenni ederim. 
Hem burada bu gece nöbetçi 
bile yok.. Ben kendisini ser
best bıraktım. Sabaha kadar 
beraberce kalacağız. 

- Yüzbaşı, ben bunu yapa
mıyacağım. Gözlerinizi kapar-
sınız belki de ateş etmeye ce
saret bulurum. 

- Kapıyorum, dedi. 
Ve ateş ettim kumanclanım •• 

* • • 
Yüzbaşının cesedini çiğniye-

rek hapsedildiğim odanın anah-
tarlarını ele geçirdim. Orada 
vakıt kaybetmeden Yüzbaşının 
atına atladım ve Kızılca Or
man yolunu tuttum. Kızılca 
Ormanda kalmak tehlükeliydi. 
Sancılar köyüne gittim. Orada 
Emine kadının delaletiyle An
ta]yaya serbest bulunduğum 

haberini saldım. Sonra Sancı
larda bir tanıdık evinde gcce-

50 \(urum \)anııt• .. 

•••• • 
Evkaf · daresine 
Bir hafta mühlet verdi 

Evkaf idaresi tarafından 
Mezarlıkbaşında inşa edilecek 
Hal yerinde temeller kazıldığı 
halde inşaat yapılmadığı için 
bu temel yerlerine sular birik
miş sinek yuvası halini almışhr. 

Helkın sıhhab ile alakadar 
ollın belediye bu mesele karşı
sında belediye reisliği ehem· 
miyetle alakadar olmuş, şim· 
diye kadar yapılmış olan 
müteaddit tebliğlere rağ· 
men temel yerlerinin ka· 
patılması için evkaf idare· 
sine bir hafta mühlet verilmiş• 
tir. Bu müddet içinde de bu 
yerler kapatılmazsa Belediye 
kendi vesaiti ile kapatacak ve 
takdir edilecek masrafı yüzde 
on cezasiyle evkaftan alacak· 
tır. 

Belediyede imtihan 
Münhal bulunan bir belediye 

mıntaka amirliği için belediye 
zabıta memurları arasında dün 
bir müsabaka imtihanı yapıl
mıştır. 
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Yir i bir 
Yaşını ikmal 

edenler 
Askerlik Şubesinden : 

Türkiye ve yabancı mem
lektlerde okumuş ve 935 se· 
nesi son yoklama zamanın
dan sonra meıun olmuş as· 
keri orta ehliyetnameyi haiz 
21 yaşını ikmal eden kısa 
hizmetlilerden son yoklama· 
masını yaptırmıyan baylar 
için 1 Temmuz 936 da lzmir 
askerlik şubesinde kurulacak 
olan askerlik meclisine nüfus 
cüzdanı ve mektep mezuni
yet vesikası ve diplomalarile 
müracaatlan. 
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REMINGTON RAND 
Mamulallnın lzmlr 

acentası 

Remingtonun yazı 
makinalarını 

Cedvel - Cemi - Zarp 
makinalarım 

Madeni klasörler ve 
mobleleri 

Yazı makinaları şiridlerini 

• 
ABAJOLI !i::td~;ha 

Bu mamu/Olm prospektüs 
kal aloglarını arayınız 

lzmir - Saman iskelesi 
Kardiçah han 

H. 3 S.4 1-10 (572) 
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Benim Sancılarda bulundu· 
ğumun işaa edilmemesi için de 
gereken tertibatı almıştım. ilk 
iş olarak yaramı bir daha te· 
mizledim. Uyku zamanı değildi. 
Sabah yaklaşıyordu. Tedarik 
ettiğim bir erkek elbisesini gi· 
yerek şehre sebze taşıyan bir 
yük arabasana atladım. Sabah 
olduğu vakit Antalya sokak
lannda idim. Halk sabahleyi11 
erkenden eskisi gibi vazifesi 
başına gidiyordu. Orada henüz 
hiç bir fevkaladelik yoktu. Şu 
halde henüz cinayetim meyda· 
na çıkmamıştı. 

Antalyada iycap edenlerle 
temas ettikten sonra "Sancılar,. 
yoluna düştüm. Kızılcaornıao 
yakınından geçerken, kolcU 
Ömer ağayı gördüm öıner 
ağa yakınımdan geçtiği halde 
benim kim olduğumu anlıya· 
mamıştı. Kendisine seslendil1l· 
Sesimle vaz\yetim arasındn 
kısa bir tereddüd dakikası ge
çirdi : 



ltalyanlar Habeşistan için on 
senelik plan hazırladılar 
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1 kenceye vakii bulamadan 
CelUidtar Canbeyed' kaleye girmişti 

Canbeyln or !'~~ _ , 
. " le ence- bırakarak yere atladı. Çok geç-

- Etyen, dedı. Şoy P meden kıvılcımlar, alevler zın· 
renin alhr.a gel.. Ben omu'lun.a dana hücum ettiler. 
çıkayım da bu olanlar nedır E tyen: 
görmegw e anlamağa çalışayım. 1 • · t As'-ederi-, - şımız amam. K 

Canbey Etyenin omuzuna. ç•: · kalenin bir tarafını almış-
k k d " gezd1rdı mız ara ı arıya goz · 1 mancınıkları yaklaştırmış-
Zındanın dış avlusu askerle do- ı:~dır. Şimdi keleye ateş veri-
lu idi. Askerler dört tarafa ~a- yorlar. Bulunduğumuz yerde 
çıyorlardı. Avlunun davarı us- diri diri yanacağız. 
tünden alevler çıkıyordu. Or- iki arkadaş sindiler. Onlar 
talığı duman kaplamışh. Bir- ölümü beklerken alevler yavaş 
denbire iri kaya parçala~ zın· yavaş basıldı. Fakat iri bir 
~anın üstündeki kuleye d~.ş~e- kaya parçası parmaklıklara 
2e başladı. Fıçılar yere duş'jn- öyle bir çatış çath ki demir 
ce yıldırım gibi patlıyordu. ç· b kları kırdı. Delikten içe-
lcrinden biri ortalığı alt üst ç~ u . l · d" • 
ederek armakhklara çarpb ve rıye temız ıava gır 1.'v 
Parladı. p Canbey parmaklıkları Canbey hemen delı2e koştu. 

betiyle 498 siyasi mahküm af
fedilmişlerdir. 

Roma, (D.E) - Habeşistan, 
yeni imar planında dört kısma 
ayrılmaktadır. lymar işlerinin 

her mıntakada birden başlaması 
ve on sene içinde başarılması 
temin edilecektir. ltalya, imar 
işlerini başarmak üzere Lon· 
dradan istikraz teminini dü-

şünmektedir. Yeni demir yolları 
ve nakil vasıtalara inşaatmın 

lngiliz firmalarına devri husu

sunda tedkikler yapılmaktadır. 

Roma, (D.E)- Royter bildi-
riyor: 

- 931 yılından ıoora ltalya 
hudutları haricinde kalan ltal-

yanları ltalyaya gelmiye teşvik 
etmiş ve şimdiye kadar yekun· 
ları bir milyona varan kalabalık 

kafileler ana vataı .ı dönmüş· 
ferdir. Bu yüzden Romanın nü
fusu artmıştır. Resmi bir ista
tistiğe göre Romanm nüfusu 
şimdi l .178.491 kişiye baliğ 
olarak ltalyanın en kalabalık 
şehri olmuştur. 

Parmaklığa tutunarak kendini 
yukarı çekti. Avlu silahlı Çin 
askerleriyle dolu idi. Birçok
ları k.;.skatı yerde yatıyor, bir 
kısmı yaraJı inliyordu. Canbey 
delikten ayrılırken yine müthiş 
bir gürültü oldu. Etyen: 

- Kule yıkıldı. Baskın baş
lıyor. Kaleyi aldık diye hay
kırdı. 

- Kal'ayı aldık ... Cebe reis 
kal'ayı aldı. Savulun sancak 
geliyor. 

Canbey sevinçle böyle bağı
rıyordu. Fakat sözünü bitir
memişti ki zındanın kapısı hız
la açıldı. Benzi atmış, çimli bir 
hakim titreye titreye merdiven
den indi. Yanında birçok asker 
vardı, Hakimin ardında işkence 
aletlerini ellerinde tutan beş 
cellat yürüyordu. 

Hakim bağırdı: 
- Suçlular yerlere kapanı

nız. Titreyiniz. Altın hakanın 
emrile jşkence göreceksiniz. 

Canbey yumruklarını sıkarak 
hakimin üzerine yürüdü. Fakat 

ı t 

Bil{ 1 ABERE G<)HE 

••••• 
Bir hava limanı 

Stokholm 24 (A.A)- Stok· 

holm yakioindeki Abuykocsom· 

ma hava limanı dün kral tara

fından açılmışbr. 

Stokbolm 25 (A.A)- Siyasi 

mahafil başvekilin askeri teşkiw 

latan ıslahı hususunda Burjuva 

partilerle ynpmış olduğu müza

kerelerde uğradığı müşküller· 

den dolayı haziran ayı içinde 

bir kabine buhrana çıkacağını 

beyan etmektedirler. 

ilk televizyon 
istasyonu 

Pariste faaliyete geçti 
Paris, 25 (ÖR) - Eyfel ku· 

lesi Televizyon istasyonu dlln 

ilk defe neşriyatına başladı. 

Altmış kilometre bir mmtaka 

dahilinde bu "Emition .. inşıa,. 

iyi bir surette yapılmışbr. Bu 

ilk tecrübesinden sonra diğerle 

rinin daha iyi olacağı ümid 

ediliyor. 

askerler kargılarıyla yolunu 
kestiler. Haki:ıı tekrar merdi
venleri çıktı. 

- Celladlar şu göçebelerin 
işini çabuk bitiriniz emrini 
verdi. 

Canbey: 
- Yoldaşımla helalJaşmağa, 

iki rekat namaz kılmağa da 
müsaade etmivecek misiniz? 

Çorçaların başbuğu olan ya
malı yüzlü, sarkık bıyıklı bir 
adam Türkçe seslendi : 

- Kavgaya girişmeden bun
ların işini bitirmek kolaydır. 
Bırakalım da dualarını etsinler. 

Canbey Etyenle kucaklaşh. 
Et yen: 

- Canbey dedi. Size bir 
emanet var. Şimdiye kadar ver
mediğime~ üzülüyorum. Rey
monda memleketine gitmeden 
size bunu verdi. 

Diyerek koynundan eski bez
lere sarılmış bir şey çıkardı. 
Etyenin verdiği şey ufak bir 
altm bilezikti. Canbey bu bile
ziği Reymondamn kolunda çok 
defalar gör:mliştü. Etyen: 

İngilterede idareyi ele alacak 
dış siyasayı değiştirerek 

ve 

Londra, 25 (Ö.R) - Geçen 
hafta içinde Baldvin kabinesi
nin iç siyaset sahasında attan 
güçlüklerle k:ırşılaşhğı görül
müştü. Bununla beraber başw 
bakan Baldvinin umumi siva-

1 

set ve harb bakanı B. Coope· 
rin sulh ve hnrb zamanında 
ordunun ve müsellah ltuvvetlew 
rin tcşkilutı hnkkın r'nki beyn
natları bazı mabafildc memnu
niyet1e !karşılanmışb. Bunlara 
göre bu beyanat kabinenin 
otoritesini talcviye edecek ma
hiyettedir. 

Fakat diğer bazı mehafıl lcen
di fikirlerine tercüman o?an ga
zeteler va3\tasiyle veıiyetin hiç 
değişmediği kanatındarlar. Si
yası vaziyet bir merkezde iken 
ortaya sömürge bakam B. 
Thomas'rn, oğlu tarafından se
bebiyet verilen bütçe sırlarının 
ifşası işinden dolayı istifasını 
verdiği görüldü. bu vaziyet 
üzerine büyük bir siyasi faa-
liyet kendini göstermiştir. Ha
zine müsteşarı Mor1sson müs
temlekeler bakanhğma giderek 
B. Thomas ile görüşmüş 

ve sonra başbakan B. Baldvin 
tarafından kabul edilmiştir. 

INGıLIZ KABiNESiNDE 
Bu zivaretler neticesinde Baş 

bakanın reisliği altında mah
dut bir kabine içtimaı yapıl

mışhr. Bu da s;rösteriyor ki 
kabinede değişiklikler yapılma· 
ıa meselesi günün işi olmuştur. 
Bu toplantıya dış işleri bakam 
Eden ile dışişleri daimi müs-
teşarı Sir Robert Vausittart 
iştirak etmişlerdir. 

Bugünkü vaziyette, lngiltere
nin dış işleri siyasetindeH her 
hangi bir değişiklik ihtimali 
yalnız lngiltereyi değil bütün 
Avrupa memleketlerini çok ya
kmdan alakadar etmektedir~ 

Acaba lngiltercnin harici siya
seti değişecek midir? Bu şim
diden tahmin edilemez. Şimdiki 
halde Baldvinin karşı~ındaki 

en yakın vazife istifa eden 
Müstemlekeler Bakanı yerine 
ve çokdanberi Deniz Bakan
lığı vazifelerinden affını bek
liyen Lord Morsell yerine yeni 

/nf!ilız Başvtluli /Jaldmı 

bir bakan tayinidir. Vakıa 
Ba!dvinin yalnız bu iki bakan
lığa birer yeni bakan tayin 
etmekle iktifa etmesi müm
künse de siyasi mahfillerin 
fikrince böyle bir hareket ile
ride yeniden güçlüklerle kar
şılaşmak neticesini verecektir. 

Şimdiki bayındırlık bakam· 
nın mUstemlekeler bakanltğına 
geçmesi ve onun yerine de di· 
ğer birinin tayini ihtimali var
dır. Hükumctçi " Daily Telcg· 
raph ,. ile muhalif 11 Daily He· 
rald ,, kabinede mühim deği· 
şiklikler olmasını beklememek· 
tedirler. Bilakis muhafazakar 
" Morning Post ,, ve liberal 
11 Nevs Chronide ,, gaıeteleri
nin fikirlerince kabinede esas
lı tebeddülat olacaktır. 

Dün yapılan bazı rivayetlere 
göre Lord Vilberstonun mali
kanesinde yapılan içtimada son 
zamanda Baldvin kabinesinin 
siyasetini tenkit etmiş olan en 
göz.de şahsiyetler ve bunların 
arasında Chamberlain, Cburcbil, 
Robert Horn ve saire toplan
mışlardır. 

YENi KABiNE 
Uberal gazetesinin fikrince 

bu şahsiyetlerin Baldvinin isti
f asını tacil etmek imkanlarım 
münakaşe etmiş olmaları çok 
muhtemeldir. Söylendiğine göre 
şimdiki kabinenin yerine tama· 
mamile Torry, yani muhafa· 
zakir bir hükumet geçirilmesi 
istenilmektedir. 

Yugoslavyanın Küçük antanttan 
çekileceği haberleri yalanland 

Varşova 25 (ô.R)- Bazı gazeteler Kilçük antantın son. k?n· 
seyinden sonra Çekoslovakya ve Yugoslavya arasında ıhtıliif 
çıktığını ve Yugoslavyanın Küçük an~~nttan ayrılacağını _yazmış
lardı. Profesör Stanislos bu hususta Kuryer Varsavsk~,. gaze-
tesinde bir makalesinde bu hayalleri tekzib etmekte ve Prağ 
ile Belgrad ve Bükreş arasında tam anlaşma olduğunu göster

mektedir. 

- Reymonda başınız sıkın
tıya gelince bu bileziğe bak
manızı tenbih etti. Siz bu bile· 
ziğe bakarken o da sizi hatır
lıyacak ... 

Canbey bileziği öptü. Göz
leri yaşardı. Ölüme giderken 
düşman askerleri önünde ağ
lameyı merdliğine yediremedi. 
Kendini tuttu. Reymonda göz-
lerinin önündeydi. Döndü Çor
çaların başbuğuna: 

- Haydi hazırım, dedi. 
Bu ıırada dışarda bir gürül

tüdür koptu. Davullar dövül· 
meğe, borular çalmmağa, oklar 
uçuımağa baıladı. Zındaoın 
kapıları kırılıyordu. Oklardan 
birisi zındancı askerlerden biri-
nin göğsüne saplandı. Cellad
lar korkularından kaçtılar. 

Şimdi dört taraftan yuhalar, 
bağrışmalar, yiikseliyordu. Can· 
beyle Etyen de delikten fırla
dılar. Kalenin burcu üstünde 

ı Cebenin bayrağı dalgalanı
yordu. 

- Yaşasın Cebe reis sesleri 
şehri :kaplamısb. 

Kılınçlar, kargılar, baltalar 
indikçe Çinliler çarçalar km
Jıyorlardı, Canbey kaleye giren 
askerlere doğru koştu. Atla bir 
başbug vekarla ilerleyordu. 
Canbeyin önünden geçerken 
onu tanıdı. Atından atlıyarak 
boynuna sarıldı. Onu kollan 
arasında tutan babayiğit Alak· 
tan baıkası değildi. 

ikisi de sevinç1erfoden göz· 
yaşı döktnler. Canbey bu he· 
yecan içindeyken şakrak bir 
ses duydu: 

- Tüğcübaşı Canbey seni 
bir işe saldıkları vakıt çabuk 
gelmiyorsun. Söyle bakayım 
sana kaç sopa vurayım. 

Şaklaban Cebe ata üzerinde 
kurulmuş, adeti üzere alaylı 
alaylı bakıyordu. Canbey he
men sıçramak, kumandanının 
boynuna sarılmak istedi. Fakat 
çekindi. Cebe eski Cebe de-
ğildi o, şimdi en büyük zafer
lerden birini kazanmış olan 
koskoca bir ordunun kuman
danı idi. 

-So;m Var-



• s adeli bir sürek avı 
la aşada avlandılar, eğlendiler emal Izmi • 
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Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar kolu, güzel bir ·vesile hazırladı 

Renıalpaşada avcılar şeıefine verilen ziyafetten intibalar 
Solda ; Sürek ovma iştirak edenler Kemalpaşada 

Gençlik mefhumu başlı başına iştirak etmek ıçın sabahleyin heyecan doğurdu. O dakikada 1 ettiği için bu manzara karşı- samimi hasbihaller yapıldı. Eğlendiğimiz bu topraklar bir 
heyecan kaynağının ifadesidir. 4,30 da Tilkilikteki kulüb bi- Türk çiftçisinin emeklerini tah- sında heyecan duymamak im· Sonsuz bir neş'e sofraya bii· zamanlar esir olmuştu. On~ 
Türk gençliğinin bu vasfını da nasına gittim, Bay Avni rip eden domuzları bekleyen kansızdı. kimdi. Bunu gören Avni Me· kurtaran ve bize bu şereflı 
listün nıevkiini de şüphesiz Doğanın etrafını çeviren kala- - - serretçi misafirlerini daha ziya· günleri yaşatan en büyüğüıniiı 
hepimiz biliriz. balık bir gençlik kiltlesi büyük de memnun edebilmek için Atatürkü sayğı ile analım. " 

Izmirin oldukça eski bir ma- bir neş'e içinde hareket saatı- lzmirden bir saz heyeti getirtti. Bay Avni Doğanın ancak ~u 
ziye sahip bulunan bir avcılar nı bekliyorlardı. Savimli bay· Atık avcılar neş'enin son had· şekilde hülasa edebildiğiın1 ' 
cemiyeti vardır. Bu cemiyet raklarla süslenen iki kamyon dine varmıılardı. Ulusal oyun- gençliğe hitabesi coşkun teza• 
yıllardanberi büyük bir azim kapıda bekliyordu. Tam beşte lar oynandı. Bay Rıza .>araçın hürata fırsat verdi. " Yaşasın 
ve iradenin timsali sayılabilecek hareket edildi. Ford acentesi zeybek oyunu, bıçak oyunları, büyük şefimiz, yaşasın Ata· 
mevcudiyet göstermiş, gençler Bay Avni meserrf'tçi avcı ar- takdirle karşılandı. B.Rıza Saraç türk 1 ,, Avazeleri ovayı çınlattı• 
arasında eski Türk sporlarının kadaşları şerefine Kemalpaşa- bir aralık Türk bayrağını eline Ziyafetten sonra atıcılık ınii· 
en önemli varlıklarından birini daki bağında bir ziyafet de ha• alarak bayrak sevgisinin ve sabakaları yapıldı. Kaptan Mus· 
teşkıl eden avcılık etrafında zırlamıştı. Kemalpaşa avcıları bilhassa Türk bayrağının al tafa Bürhaneddinin havaya 
alaka uyandırmağa muvaffak civar köylerden gelen sürekçi- renginin derin manasını ifade atılan bir fişenk hartucuııU 
olmuştur. ler burada lzmirli misafirleri kar· eden bir marş okudu. Bay bir sıkıda parçalamaya mu· 

Son yıllarda camiyet, Halk- şıladılar. Küçük bir istirahatıan Avni Doğan bu yurddaşın vaffak olması hararetle al• 
evinin avcılık koluna iltihak ey• sonra yüze yakın avcı ve sü- kalpten gelen heyecanını tak- kışlandı. Mamafih nişan müsa· 
Jemek suretiyle Partinin de rekci kafilesi Kemalpaşanın dirle karşılıyarak onu alnından bakasına giren bütün gençler 
müzaheretini temin eylemiş bu dayandığı dağlara tırmanmağa Pam başkanımız Avni Doğanın da iştiraki/e yapılan eezintiy;·-:;it bir intiba öptü. Ve avculara hitaben kur~unlarını hepsi de hedefe 
•urefle faaliyetini genişletmiştir. koyuldular. Üç saat devam eden gençlerin gözlerinden fırlıyan Saat 11 e doğru dağları ta· dedi ki; "Arkadaşlar! İzmir isabet ettirerek mesleklerinin 

lzmir avcıları Pazar günü sürek neş' e ve heyecan içinde ateş, hudutta yurdu bekli yen rayarak inen avcılar yine bay milli mücadelenin sempolü ol- ehli olduklarını ortaya koydu• 
Parti başkanı bay Avni Doğanı geçti. iki dağ arasındaki boğazı süngüsüne dayanmış Mehmed· Avni Meserretçinin bağında muştur. Bu bayrak Türk tarihi- lar. 
da aralarına alarak Kemalpa· saran ve kayalar üzerinde elin- cikten farksızdı. Uyanık ve toplandılar; hazırlanan mükellef nin sempolüdür. Onun uğrunda Geçirilen müstesna günüıı 
pda bir sürek avına gitmiş- de tüfengile bekleyen genç hareketli gençlik kalblerimizde sofralarda yer aldılar. can vermiyecek içimizde bir tek kalblerde yarattığı inşirah ile 
lerdir. avcıların manzarası itiraf ede· beıılediğimiz büyük imanı tak· Avcılığı, gençliği yurd itlerini insan yoktur. Ulusal heyecan· İzmire dönüldü. 

Davetli bulunduğum bu ava yim ki ruhumda yüksek bir viye eden bir varlık ifade ilgilendiren mevzular etrafında larınızı gözlerinizden okuyorum. H. 0: .. , 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir muhteliti galib 
Manisalılar güzel oynamalarına rağ
nıen büyükçe bir farkla yenildiler 

lstanbul maçlarına hazırlık 1 r.· 
olmak üzere lzmir muhteliti , 
pazar günü Manisa muhteliti 
ile karşılaşmıştır. Geçen haf
taki Morlar mubtelitini 9-1 
1ribi büyük bir farkla yenen 
lzmir muhtelitinin bu hafta 
Manisa takımı karşısında ne 
netice alacağı merak ediliyor 
idi. 

Manisalıların son günlerde 
kendi sah:ılarında olmakla be
raber K. S. K. ve Altınordu
ya karşı aldıkları iyi netice
leri de göz önüne getirilince 
g-österilen alakanın mahiyeti 
daha açık olarak anlaşılıyordu. 

Manisalılar, gösterilen ala
kayı artıracak şekilde oyuna 
eyi ve canlı başladılar ve bir 
gol de attılar. Bu başlangıç iyi 

/zmir mulıtelitiııuı kıymetli elema11latından bazı/atı 
rağmen muhtelitin bu devredeki lecek bir netice ile bitirmiştir. 
oyunu tatminkar değildi. Muhtelit bu sayıları şuurlu ve 

lzmir muhteliti ikinci devre· azimli bir oyun sayesinde elde 

Oenç 11111/ıtelıfteki orıuımlaıdan bazılafl 

idi. Ancak muhtelit gol yapma- de daha düzgün ve anlayışlı 
ğa ve sayıları çoğaltmağa baş- oynıyarak esasen gevşeyen 
!ayınca düzgün oyunlarını te- Manisalılara her beş dakikada 
madi ettiremediler ve devreyi bir gol atmış ve oyunu 1-14 
S· 1 mağlüp bitirdiler. Buna gibi muhtelit için rekor olabi-

etmiştir. Takım şöyle teş
kil edilmişti. 

Mahmud, Fethi, Cemil, Ad
nan, Hakkı, Adil, Hilmi, Said, 
Vahab, Fuad, Basri. 

Aldukça büyük bir gol far
kile mağlfıL olan Manisalıları 
bu dereceyi almağa sevkeden 
amiller bir kaçtır. Onlar daha 
küçük bir sahada oynamağa 
alışmışlardır. Manisada fudbol 
senenin bir kaç ayına inhisar 
etmektedir. Bununla beraber 
dün serdettiğimiz Manisa takı
mında iyi oyuncular vardır. 
Muntazam çalışmaları şartiyle 

kendi muhitlerinde kuvvetli bir 
varlık yaratabilirler. 

lzmire gelince: 
Muhtelitin bu kadrosu geçen 

haftakinden isabetlidir. Ve bir 

Küçük haberler 
Lagım teşklUlıtı 

Memleket hastanesi arka
sından Değirmendağına kadar 
olan mesafeye yeniden inşa 
ettirilen ana lağımın 150 met
resi ikmal olunmuş diğer kıs
mına başlanmıştır. 

Orak lplerl 
Ziraat Vekaletinin busene 

memlekete idhaline müsaade 
ettiği orak ipleri ihtiyaca ye· 
tecek miktarda olduğundan 
geçen seneki gibi orak ipi 
buhranı olmıyacaktır. Ve orak 
ipi satışları, Ziraat Müdürlü
ğünün murakabası altında ya· 
pılmaktadır. 

TUrkolls binası 
Türkofis şehrimiz şubesi bi

rinci Kordonda Pasaport kar· 
şısındaki binaya nakledilmiştir. 
Binanın alt salonu mahsulleri· 
miz için bir meşher haline ko
nulacaktır. 

Bir şikayet 
Pazar günü Tireye gitmiş 

olan lzmirlilerden bir çoğu 
Tirede Havuzlu kahve ile Dere 
kahvede kendilerine bir kah
venin on kuruşa satıldığı şika
yet edilmiştir. Tire belediye· 
sinin nazarı dikkatini celbe
dcriz. 

Konser 
Cumhuriyet Halk partisinin 

Soğukkuyu - Bahariye ocağın
da Cumartesi ve Pazar akşamı 
ocağın müzik kolu tarafın· 
dan verilen konser parlak ol· 
muş, Karşıyaka halkının içten 
alkışlariyle karşılanmıştır. Mu
hitin gösterdiği istek üzerine 
ocak müzik kolu hazırlamış 

olduğu konserini tekrarlamıştır. 
Münibin şefliği altında Emine 

Suat, Mustafa, Ziya, Osmanın 
iştirakiyle verilen bu konserin 
programını halk türküleri teşkil 
etmekte idi Halkın daha çok 
sevgi ve takdini kazandılar. 

Çunkü üzerinden uzun yıllar 
geçmiş olmasına göre eski halk 
türküleri koşmaları hala bugün· 
kü gibi tazelik ve güzelliklerini 
muhafaza ediyorlardı. Ocak 
musiki kollarımızın bu yöne 
verecekleri önem hiç kuşku 
kötürınezki yarınki ulusal Türk 
musikisiuin daha olgun san'at 
eserlerini yaratacaktır. 

Esasen halk partisinin de· 
ğerli proğramındaki umdele· 
rinden biri de budur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
iki istisnas;yle hemen hemen 
tam kadrosunu bulmak üzere· 
dir. Mesela sağ açık ile kaleci 
henüz muhtelite girebilecek 
olgunlukta değildir. Diğer taraf 
yerini bulmuştur. 

Pazar günü maçı da gördük
ten sonra bizce lstanbula gön
derilecek oyuncular aşağı yu· 
karı anlaşılmış gibidir: Kaleci· 
ler; Mahmud, lbrahim, müda
filer; Fethi, Cemil, Ali, mua
vinler; Hakkı, Adnan, lsmail, 
Adil, Nurullah, mulıacimler; 
lbrahim, Said, Vahab, Fuad, 
Basri, lsmail. 

Artık bunlann içinden en 
üıtlinünil ve eyi oynayanı seç· 

mek fudbol heyetine kal
mış bir iştir. Ve esasen bu, 
ancak lstanbulda ve maç 
esnasında vaziyete göre tayin 
ve idare edilecek bir keyfiyet
tir. Yoksa takımın gidecek kad
rosu yukarıdaki elemanlar ol· 
malıdır. Pazar günkü muhteliti 
bulub çıkaran futbol heyetinin 
son merhalede de muvaffak 
olacağını ve lzmir futbolunun 
bugünkü kuvvetinin lstanbulda 
rakib iki memleket karşısında 

tam manasiyle ve layıkiyle tem
sil edileceiine kanaatımız 

vardır. 

Izmir şehir takımı son hazır· 
lık maçını haftaya Balıkesir 
ıehir takımiyle yapacaktır. 

1 Bir Hokey maç.• 
Paris, 25 (A.A) - Pek zı• 

yade cekişilen bir Hokey ına• 
çında Fransız takımı Afgaıı 
takımını bire karşı iki sayı ile 
yenmiştir. 

Berlin olimpiyadlarına iştiri1' 
edecek olan Afgan takııııı 
şimdi Avrupada bir turne yap· 
maktadır. 
Hariciye Nazırı aranıyol' 

Paris, 25 (Ö.R) - "Paris 
Soir,. dış bakanının seçilmesi 
işinin B. Blumu en çok yora• 
cağını tahmin ediyor. Bir taraf• 
tan, beynelmilel meselelerin 
güçlüğü sebebiyle mahir mii· 
zakereçiye lüzum vardır. Diğer 
taraftan dış siyasetinde hali< 
cephesi partilerinden h;ç biri· 
nin telakkilerini diğerlerindeıı 
üstün tutmamak lazımdır. , 

BURNOVA 
C.:Eı:.1?. 

Menfaatine 
Vilayet idare heyeti 
reisi bay Avni Doğa· 

nın himayelerinde 
27 mayis çarşamba akşamı 

Tayyare sinema
sında güzel bir 

Revü verilecek 
lzmir ve Burnovanın kibar 

ailelerinin idaresi altında ve· 
rilecek olan bu Revüye lzmir· 
lilerin büyük bir alaka gös· 
termelerini tavsiye erleriz. 

Bil..?tler Tayyare sineması 
kişesinde ve Şifa eczanesinde 
şimdiden satılığa çıkarılmıştır. 

Biletler numaralıdır 
Gece Bornova, Buca 

ve Karşıyakaya otobUS 
temin edilmiştir. 

1-5 (940) 19-22-24-26-27 .. 
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iki idam Ista~~ulda 
Kızılay sergisinde 

M h . d• h ··kmü tasdik ee~~::::11!~ b.!:"an~ı;.~ek, e me ın u sergisi açllacak 

d ı • d• v • ld Ağustosun sekizinde Taksim 

e ı ı ıgerı as} } bahçesinde Kızılay cemiyeti 
' tarafından bu sene de tertib 

. h" 
1 

··-- • ~ebep görülemediğinden teşki- edilecek kermesde diğer birçok 
Maraşm Y enıkale na ıyesı J E . k nu 26 ncı gösteriler ve eğlencelerden baş-

nin Yeni köyünden Süleyman ab sasıye aounu n ka bir de beynelmilel bir bebek, 
Kahya oğlu Mehmedin ölüm maddesi mucibince ölüm ceza- kukla ve manken sergisi açıla· 

h kkın- sının Aske. i Ceza kanununun caö-ı haber alınmıştır. 
cezasına çarptırılması a t:- • • • 

d k" k i azetede 20 nci maddesinin ikinci fık- Bu sergıde muhtelaf tıp ve 
a ı ararname resm g rasma uyularak infazına karar kıyafetleri temsil eden sanatka-

çıkmışhr. Kararname aynen rane hazırlanmış bebekler teş-
d verilmistir.,, b" d"l v• "b" h 

şu ur : Muğla 25 ( Özel ) _ iki yıl ır e ı ecegı gı ı aynca er 
"Maraşta piyade alayının se- türl~ .salon. b;b~kleri ve kari-

kizinci bölüğü erlerinden Lok· önce maliye tahsildarlarından katürıze edılmış tıplerde bebek-
· ı Al" . taammüdle ve lsmaili parasına tamaan öldür- ler de bulunacaktır. 

man og u ıyı k 1 1 M v 1 - - d 
işkence ile öldüren adı geçen me ten suç u o up ug a agır· Oğren iğimize göre bu ser-

i cezasınca idama mahkum edi- giye boyu seksen santimetroyu 
bölük erlerinden Yenika e na- h tü ı·· ı 

J h""k .. k t" t k b d geçmeyen ve er r u ma ze-hı.yesı'nı"n Yenı"ko""yünden Süley- en, u mu a ıye es e e-
k K d d"k meden yapılmış Bebek ve man-

nıan Ka-hya ogvlu l326 doğumlu re amutayın a tas ı ana k I l h . . 
h iktiran eden Ramazan oğlu Ali- en er e er lsteyen ıştirak 

Mebmedin ölüm cezasına ma - edebilecek Bebek ve Manken-
kiimiyetine dair Altıncı Kolo~du nin idam hükmü infaz edilmiş- ler arasında yapılacak müsa-

d ril tir. Ali, idam sehpası önünde bakada kazananlara yüksek A,;keri mahkemesin eo ve en 
hükmün hafifleştirilmesini ve Müddeiumumi ile helatlaşmış; miktarda para ikramiyesi dağı-
d v. . .1 . . " t izim bir ondan sonra da asılmışbr. blacakbr. Müsabakada juri va-
egıştirı mesını mus e • zifesini memleketimizin tanın-

9 M' 
1 

M mış san'atkarlanndan ibaret 
Melı·ha isminde bir kız Londrada olan bir heyet ifa edecek 

dir. Bu hey' et Beyoğlu Akşam 

(110) Yarda sür'at rekoru kır_dı_ kız sanat mektebi müdürü ba-
yan Ayşe, bayan Melek ve 

Londra (D.E) _ Üniversiteler arasında yapılan atletık musa- bayan Bakiye ile Ertuğrul Muh-
b k 1 d b' k rekorlar kınlmışhr. Fark bilhassa kadınlar sin, Bürhan Ümit, Ramiz, Ce-

a a adr a ırlço ··sabakalarda gözleri çelecek kadar büyüktür. mal Nadir, Müfit, Mithat ve 
arasın a yapı an mu . günterden mürekkep bulun-

220 d k d birinciligv i kazanan Mıss A.K. Brovn 25 sa- maktadır. 
yar a oşu a d Okf d - • . 

niyelik bir rekor tespit etmiştir. 110 yar ayı or unıversıte- Okurlarımızdan sergiye işti-
. d M l'h . · de bir kız 12 saniyede yapmıştır. rak etmek istiyenlerin Kızılay 
sın e e ı a ısmm . . · ti E · ·· ·· k 

Y . A 110 yarda müsabakayı kazanan ve Mıss Melaha cemıye mmonu azasından 
em sır - · her türlü malümat alabilecekleri 

olarak kaydedilen bayamn bir Türk kızı olması çok muhtemeldir. bize bildirilmiştir. 

~~~ 

HARAÇÇI 

Lüks ve modern mobilya evidir --

• ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
l\i ÜTEHASSISl 

• 

Ur. Be~cet Uz 
Hastalarım her gün 11 ,30 

dan saat on üçe kadar 
Beyler sokağındaki kıliniğin
de kabul eder. Telefon 3990 

DOKTOR 

Hulôsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. { 3436 ) - Doktor 

Kemal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı -65. Tel. 3956 

Evi: Köprü YapW' iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 
rzzzT.LX7ZZZZ7.777ZZZ7Z72ZY.7..7.2) 

SATILIK 

On adet pamuk çıkrığı 

birisi otomatik o1mak üzere 
presesi ve su pompasile tras

misyunu maa teferruat 
komple satılıktır. İstiyenlcr 

Gaziler caddesinde Teceddüt 

un fabrikasına milracaat et-

1-3 (964) 
'ZT.Z77Z7.7-7.Y7277..z7.Zb7-l"/7-ZJ 

.!l=~~:;a;ı-•r.iliil~a::;;.Jlimimmlm 

e~·mi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Vücudu bir kale gibi ınüdataa eder ! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
" GRiPiN ,, Radyolin mües

seselerinde en büyük itina

larla h3zırlanmış bir 

müstahzardır 

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Midenizi bozacağından, kalb 

ve böbreklere dokunacağın

dan hiç korkmıyarak 

kullanabilirsiniz. 
......•..••...•.........••......•.••....• ~ 

Biitiin ağrı ,,e ıstırahları ıı panzehiri 

i 
Izmir inhisarlar başmüdürlüğünden: 
Başmüdürlüğümüz tütün kısmiyle tütün fabrikasına ait mamul 

yaprak tütünlerle makine aksamı, boş zuruf ve sair eınteanın 

mali 936 senesi nakliyatı açık eksiltmiye bırakılmışbr. 

Muhammen nakliye bedeli 9550 muvakkat teminata 717 liradır. 
Isteklilerio teminatlariyle S-6-936 günü saat 15 te başmüdürlü

ğümüzdeki komisyona gelmeleri şartnameyi görmek istiyenlerin 
ihale gününden evvel komisyon katibine müracnntları. 

26-30 1343 (967) 

•• 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hastalarını pazardan başka N 
her gu'"n ikinci Beyler ıiokag~ı ~ Merkez hastanesi doğum 

'" ve İcadın hastalıklan 
Müzayede salonu karşısında cerrahi mütehassısı 
78 numaralı muayenehane- !\ H t 1 d b k 
. k b l d as a arını pazar an aş a 

smde a u c er. ~ h " Ik" . B ! k -
TELEFON:Muayenı~hane 3393S er gun mcı ey er so agı 

E · 4042N Beyler hamnruı karşısında 41 
H 3 vı 1_ 13 (979) ~ numaralı muayenehanesinde 

7.ZZ277.ZZ7ZhC77JfTL7...7JJ/JY.7JA kabul eder.Ameliyatlarını Al-
Silifke icra Memurluğundan: sancak SIHHAT evinde yapar 
Tüccardan Rasim bozbey Muayenehane 3686 

tarafından Harkarası köyünden TELEFHN Evi 3909 
Ali oğlu bakkal lbrahim aley- Sıhhat Evi 2974 

N H.3 1-13 (978) 
bine 42 lira 5 kuruş mal be- NCTILZ7..7.7J-7..ZZZTLZ rzzz7.ZZXZ/ZZJ 

delinin tahsili için yapılan icra lzmir Sicilli Ticaret 
takibi üzerine yazılan ödeme memurluğundan : 
emri, borçlunun üç sene evvel lzmirde Mimar Kemalettin 
lzmire gittiği ve lzmirin nere- caddesinde 53 numarada ma-
sinde oturduğu b elli olmadığı nifatura ticaretini müseccel 

Z Ay 1 kaydile mübaşiri tarafından AbduJJah zade Mehmed Nuri 
unvanı altında yapmakta iken 

1931 senesinde lzmir Akşam geri verilmekle ilanen tebligat yeni soyadı ile Abdullah oğlu 

aa:1111 .. 11:3 .. ::111s•r.111 .. C1F;.tJ111 .. m1 .. 

Kız Ticaret mektebinden aldığım yapılmasına lcamr verilmiş ol- Nuri Sevil unvanını almış ol-
şehadetnamemi kaybettim. Ye- duğundan ilan tarihinden iti- duğundan işbu yeni ticaret 
• k d k" • • haren bir ay zarfında borcunu nısini çı aracağım an es ısının unvanı ticaret kanunu hükiim-

hükmü olmadığmı iJan ederim. ödemesi veya bu müddet içinde lt!rİne göre sicilin 1628 numa-
Betül Naci No. 106 itiraıda bulunması lüzumu ilan raı-ına kayıd ve tescil edildiği 

mli i!iii~~~~!'!~~~~~~$~~~!!~~~1~3~62~(~9~76~):~JB~e~tü[l~~ olunur. (969] ilan olunur. 1360 (~ 
il~m..ln:ııııam _________ m1____ 1 m harb - gemilerinin boğazlardan Fransa hükümetinin böyl;-bir talebinden vazgeçti. ve yahud para ile ynrd;;-ede-

BOGAZLAR 1 • ı geçmesini ve Karadenize gir- fikir beslediğine delildir. 23 Eylül 1805 tarihinde biri cek ve bu yardımın kuvvetle m ese esı mesini meneden bir maddenin ittifak muahedesinin akli için tedafii ve aleni ve diğeri gizli veya para ile olması taarruza 
muahedeye konulması lüzu- lstanbulda müzaketere devam olmak üzere iki muahede im- uğrıyan devletin ihtiyarında bu-

Taı• hı•n e Bı•f Bakış muoa kani idi. Kendisine tam ediliyor, lakin uyuşulamıyordu. zalaodı. lunacaktı. iki müttefik devfet-
salahiyet te verilmişti. Babıili Babıali Osmanlı hıristiyanları- Dokuz sene müddetle ak tolu- ten her bir.i diğerinin bütün 
ile bu yolda müzakereye gi- nm Rusya tarafından himayesi nan tedafüi ve aleni muahede- arazisine kefil ve zamio olu-

-U-
TUrkiye ve çarllk Rusya arasında aktetli!en 

aleni ve .,ızll ittifak muahedesi Çarhğa 
müdahale sebepleri verlyer idi 

Rusya çarhğımn lstanbul se
firi ltalinsky'ye bu yo!da tali
mat ve tam salahiyet verildi. 

On yediHİ aleni ve sekizi 
gizli olmak üzere yirmi ~e~ 
maddelik bir muahede projesı 
de gönderildi. 

Gizli maddeler: 
(l)NapolyonBonapartın Avru· 

padaki istilalarma sed çekmek 
ve ltalyDdaa Fransızları koğ
m k icin Ru,.ya ve lngiltcrenin 
birlıktc yapacakları hareket
lere Osmanlı devletinin iştiri· 
kini temin eylemek. 

(2) Rus askerleri Cezairi 
Seb'a cumhuriyetini teşkil eden 
adalarda kaldıkça Karadeniz
den mezkür adalara gidecek 
veya bu adalardan Karadenize 
dönecek olan Rus harb gemi
lerinin boğazlardan geçmesi 
hakkını elde etmek maksadiyle 
tanzim olunmuştu. 

Rusya Çarlığı Italinsky'ye 
gönderdiği muahtde projesin
de Rus harb gemilerinin bo
ğazlardan geçebilmesi hakkını 
bu şekil ve surette göstermişti. 
ltalinsky di ver devletlere aid 

riıti. Petresburga gönderdiği ve bu sebeple Rusyanın Iü- nin hükümleri 1798 de aktedil-
b. d h yordu. Rusya Çarlıg· iyle evvelce ır rapor a bu lüzumu iza zumlu gördüğü zaman Babıali 
d. miş otan birinci ittifak muahe- mün'akid muahedeler de tasdik e ıyor ve diyordu ki: Muabe- nezdinde müdahalesi gibi şart-

dcye böyle bir mRddc konul- ları kabule yanaşmıyordu. desi hükümlerinin hemen aynı olunuyordu. Gizli muahedeye 

ması lüzumu barb gemilerini ikide birde Osmanlı devle- idi: geline: On maddeden ibaret 
boğazlardan geçirmek için bir tinin iç iıler.ine müdahale için iki miittefik devletten birin· n olan bu muahede şu bükümleri 
kaç defa teşebbüs etmiş olan Rusya Çarlığına güzel vesileler dostu diğerinin de dostu ve havi idi: 
lngilterenin yine böyle bir ta- verecek olan böyle bir hakkın bir.inin düşmanı diğerinin de 1 - Avrupa devletlerinden 
lepte ısrar etmesi ve Babıalinio elde edilmesi Rusya Çarlığmca düşmanı olacaktı. Osmanlı Pa- bazılarJ tarafından Fransa aley-
çaresiz kalarak lngilterenin bu çoktanberi arzu ve takib olu- hine bir ittifak vücuda getirilir 

1 b dişahı ile Rus Çarının kendi 
ta e ini kabul eylemesi ve böyle nan bir gaye idi. Rusya Çar- ve bu ittifaka Rusya Çarhğı da 
b. h 1 k d l J memleketleri emniyet ve asa· ır a vu uunda Fransa ev• ığı senelerden beri zora yapa- girerse Osmanlı devletinin de 
Jetinin lngiltereyi misal göste- madığı bu işi şimdi ittifak se- yişine dair olan bütün i lerde Rusya ile beraber bu ittifaka 

k L d" h b · · · b b" ı b k d ı k muhabere ve müzakere edib rerc Ken ı ar gemilerı ıçın e ıy e aşarma ve ost u girmesi veya biç olma7.sa aleni 
de bu hakkı istemesi muhak- perdesi altında bunu Babıali- 1 memleketlerini her türlü taar- muahede ile meşrut olduğu 
kak olmasından ileri geliyor. den koparmak arzusuna düş- rU2.dan muhafaza edebilecek veçhile muavenet etmekle bera-
Mısır seferinden sonra Babıali müştü. Lakin Babıali böyle bir tedbirleri atacaklardı. iki dev- ber bu muharebe d vam ettiği 
Fransa arasında Pariste yapı- şeyi kabule yanaşmıyordu. Ni- letten biri taatruza uğrar ve müddetçe Rus harb gemilerinin 
lan sulh müzakereleri sıraıunda hayet Osmanlı devletinin Fran- kendi iktidarı bu taarruzu def- boğazlardan geçmesini tesbi

1 Fransanan böyle bir hakkı elde meyletmesine sebeb ol- etmeğe kafi gelmezse dif'eri eylemesi ..• 

etmek is ça}ıPf.. ~mıU! ~~ ......... · ~· :;....;,,;;R.-:uu a Çarl!h_bu 9u___deniz. \kunetlerhac ""n. urau· .. b .-...,. ,.;.. ...... i• 
•zı takuıu ne ol • yuz aşılık rütbe · 
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Eaas No. Yeri Nu. ıu Nevi Depozito· 

ıu T. L. 
C. No. Eski Yeni 

1 Gaziler mah. Kemer sokak 37 45 45.45-1 ev ve mağaza 
3 Ktıçiik tuhafiyeciJer çarşısı 46 dükkin 
4 " " " 45 " 
5 ikinci süleymaniye m. hak-

kı bey so. 
6 Karşıyaka aJaybey hayal s. 
7 Küçük tuhafiyeciler çarıısı 
8 Hasan hoca mah. büyük 

tuhafiyeciler ç. 
9 ikinci süleymaniye ruhi 2-4 

baba s. 
10 Hasan hoca büyük tuhafi

yeciler ç. 

bili no. 

6 taj 
biJa DO. 

12.12,1 

3-5 

82 taj 

11 Küçük tuhafiyeciler çarşısı 6 
12 Karş1yaka alaybey han, gü- 21 19 

naydın so. 
16 Memdııhiye mah. kireçlikuyu s. 
17 " " " 
18 " " " 
20 Hasan hoca m. küçük tuha

fiyeciler ç. 

6 
8 
10 
20 

24 ikinci süleymaniye m. kamil 138 148 
paşa s. 

25 ikinci sultaniye m. 3 üncü 
nezaket s. 

taj 4-2 

25-1 " " " taj 2 
25-2 " " " taj 1-2 
36 Büyük tuhafiyeciler çarşısı 43.43, t 
40 Üçüncil karataş halil rifat paşa s. 233-235 
41 ikinci süleymaniye M. hüseyin ef. ı.12 

19 

ev 

ev 
dükkan 
mağaza 

ev 

mağaza 

" 
ev 

ev 
ev 
ev 

dük kin 

ev 

ev 

ev 
ev 

dükkan 
ev 
ev 

47 Balık pazan mahmudiye caddesi 105 
48 Mahmudiye m. balık pazarı 67 
49 " eski balak pazan 68 

iki katlı mağaza 
dükkan 
dükkan 

50 Hamiye m. tire kapısı sokak 40-42 
53 Mahmudiye mahallesi 61 
63 Abmetağa mab. yemiş çar- 23,24 

şısı sağır s. 

ev 
dükkan 
mağaza 

72 Kestelli mah. başdurak sokak 97,1 taj 101 ev 
73 Karşıyaka alaybey m. han sokak 23.23,1 ev 
77 Karşıyaka osmanzade reşadiye 25 21 ev 
79 Mahmudiye mahallesi 51 mağaza 
82 " caddesi eski bahk pazarı Bili No. .. 
83 Kestelli m. başdurak sokak 97.77.77,1 taj 99 ev 
85 Akdeniz m. büyük tuba- 4.4,1 mağaza 

fiyeciler çarşısı 
86 Ahmetağa yemiş çarşısı 
89 Kadiriye m. aşureci sokak 
90 Hacı mahmut m. hacı mah-

mut sokak 
91 Akdeniz m. büyük tuhafi

yeciler çarşısı 
91 1 " " 

92 Dördüncü sultaniye m. hacı 
mevlüt çıkmazı ı. 

93 Akdeniz m. büyük tuhafi
yeciler çar. 

95 Hasan hoca m. büyük tuhafi
yeciler çar. 

5 3 
5 

42 52 

90 

91 
14 

81 

111 

96 Reşadiye tramvay caddesi 985 
] 02 Akdeniz m. büyük tuhafi- 22.22, 1 

yeciler çar. 
103 " " " " 106.106,1 
105 Karşıyaka turan sokak 6 
106 F evzipaşa m. hacı mahmut s. 15 
107 Natır zade m. müftü birinci 5 11 

çıkmazı 

108 Fevzipaşa m. hastane sokak 
112 Fatih m. değirmendağı sokak 
114 Karşıyaka alaybey naldöken 

tramvay c. 
147 Kuşadası Alacamescit m. ka-

narya sokak 

158 

55 

32 

148 Kuşadası Alacamescit kanarya s. 30 
149 " " eğrikülah s. 2 
152 Karşıyaka alaybey m. Mirat s. 48 23 
157 Akdeniz m. büyük tuhafi- 5,8 

yeciler çar. 

u 

ev 
ev 

mağaza 

ev 

mağaza 

" 

ev 
mağaza 

" 
bahçeli ev 
ey 
ev 

taj 174 ev 
taj 19 dükkan 

ev ve dükkan 

han 

kahvehane 
ev .. 

mağaza 

159 Şey mah. oımanzade sokak 7 ,2 7 ,4 depo 
178 Buca yağhane sokak 42 44 ev 
181 Karşıyaka alaybey selamet ıo 16 taj 22 " 

250 
100 
100 
150 

300 
150 

2000 

4()0 

250 

100 
250 

200 
200 
200 
100 

100 

250 

200 
500 
200 
750 
300 
300 
300 
100 
500 

400 
400 
600 
100 
400 
750 
800 

500 
75 

500 

250 

500 
125 

250 

250 

900 
150 

250 
500 
750 
150 

750 
80 

400 

500 

200 
200 
500 
400 

186 Buca halk sokak 98,21 " 500 
Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin hizalarında işa

ret edildiği veçhile bedelleri peşin ödenmek üzere 5-6-936 cuma 
günü saat onda ihale edilmek kaydile açık artırmaya konul
muştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozitoyu veznemize yatı· 
rarak artırmaya girmeleri ve yanlarında üçer fotoğraf getirme-
leri ilin olunur. 26 - 4 1298 (968) 

Milli Emlak Müdüriyetinden : 
Sıra No. 
267 Ahmed ağa mahallesinin Tahmis S. 6 ve 6-1 ve 

şimdi 16 v~ 16-A taj No.lu dükkan. 
268 Reşadiye üç kuyular mevkiinde 74 taj No.lu bod

rum üzerine bir oda ve avluyu müştemil ev. 
262 Bayraklı Hafız Ahmed sokak No. 18 eski 62,07 

metre murabbaı mesabalı iki oda sofa matbah• 
müştemil ev. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 
tertib tasfiye vesikasile ödenmek üzere on beş gün müddetle 
artırmaya konulmuştur. ihalesi 4-6-936 perşembe gtinll nal 17 
dedir. Alıcıların Milli Emlak mildilriyetine mtlracaatlan. 

21• 965) 

1 - Dariilaceze için 937 
mayıı nihayetine kadar ahna
cak dokuz bin kilo ikinci nevi 
ekmek, beher kiloıu ıekiz bu
çuk kuruştan yedi yilz altmıı 
beş lira bedeli muhammenle 
ıartnamesi veçhile 9-6-936 sah 
günü saat on altıda açık ek
siltme ile ihaJe edilecektir. 
Şartnamesini görmek üzere 
başkitibliğe müracaat edilir. 
iştirak için 58 lirahk muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 

2 - Darülaceze için 937 
mayıs nihayetine kadar ahna· 
cak sekiz yüz kilo dana eti, 
beher kilosu 24 kuruştan yilz 
doksan iki lira bedeli mubam-
menle şartnamesi veçbile 9-6 
dokuz yüz otuz altı salı günü 
saat an altıda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname
ıcini görmek üzere başkatibliğe 
müracaat edilir. lştirik içn on
b~ş liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

3 - Çocuk yuvası için 937 
mayıs nihayetine kadar ahna
cak 7300 kilo inek südil kilosu 
yedi kuruştan 511 lira bedeli 
muhammenle şartnamesi veç
hile 9-6-936 sah günü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edil~cektir. Şartnamesini gör· 1 

mek üzere başkatibliğe müra
caat edilir. iştirak için 39 lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatta en· 
cümene gelinir. 

4 - Çocuk yuvası için 937 
mayıs nihayetine kadar alına
cak 4750 kilo birinci ve 4750 
ikinci nevi ekmeğin 10.75 ve 
8 kuruş hesabile 890.62 lira 
bedeli mubammenle şartnamesi 
veçhile 9-6-936 salı günll saat 
on altıda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartnamesini 
görmek üzere başkitibliğe mil· 
racaat edilir. lştirik için 67 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve saatta 
encümene gelinir. 

5 - Çocuk yuvası için 957 
mayıs nihayetine kadar alına
cak 730 aded dalak ve 1825 
kilo koyun eti, dalağın adedi 
bir kuruştan, etin kilosu 35 
kuruştan 646 lira beş kuruş 
bedeli muhammenle 9-6-936 
salı günü saat on altıda açık 

eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartnamesini görmek üzere 
baskatibliğe müracaat edilir. 
iştirak için 49 liralık muvak-
kat teminat makbuzu veya ban
ka teminat mektubu ile say
lenen gün ve saatta encilmene 
gelinir. 
23-26-30-3 1326 [570] 
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KULA 
Mensucat Fabrikasının 

Yeni çıkardığı nıevsimlik kumaşları görmeden 

menfaatınızdır. Elbise yaptırmamanız 

Birinci Kordon Çolakzade Halı Ltd. Şirketi 

vitrinlerini ziyaret ediniz 

PERAKENDE SATILIR 
Telefon - 2360 

Devlet demiryollarından: 

Pastil Antiseptik 
:K:.A.N9ZU:K: 

lzmirden Denizli, Alaşehir, Soma iıtasyonlarile aralanndaki 
istasyonlara nakledilecek emtea ve eşyaya 1-6-936 tarihindeo 
itibaren tenzilat yapıimıştır. Fazla tafsilat için istasyonlara mü· 
racaat edilmesi. 24-26-28 1346 (959) 

Şebekemiz üzerinden işley~n sürat, yolcu ve muhtelif trenlerin 
vakti hareket saatleri Alsancak, Eğirdir kısmı hariç, 1 haziran 
936 gününden itibaren değiştirilecektir. Yeni vakti hareket cet· 
velleri istasyonlarımıza asılmıştır. Daha fazla malumat için istas" 
yonlara müracaat edilmesi. 1365 (977) 

Aşağsdaki gayri menkuller 8-6-936 Pazartesi günü saat 15 de 
lzmir Alsancakta 8 inci işletme Komisyonunda pazarlık usulile 
ayrı ayrı kiraya verilecektir. lsteklHer aşağıdaki mıktarda mu" 
vakkat teminat vermeleri ve aranılan vesikalar ve işe girmeye 
kanuni manileri olmadığına dair be.yannamelerle muayyen vakitte. 
komisyona müracaatlan lazımdır. Şartnameler Alsancakta Koınis· 
yondan parasız alınır. 

Teneffüs yollariyle geçen hastalıklara karşı koruyucu 
tesiri kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğa~ 
rabats!zlıklannda, ses kısıklığında pek faydalıdır. 

Alsancakta Şehitler Yadigar sokağında Mevrude ambarı ya" 
nında yeni yapılan 52 harita No. lu büfe üç senelik kiraya veri· 

lecektir. Muhammen kira bedeli 216 lira muvakkat teminat t6 
lira 20 kuruştur. Alsa11cakta Şehitler Yadigar sokağında büyll" 
Antrepolar yanında 19 ve 53 harita No. lu iki baraka, yazıban• 
bir senelik kiraya verilecektir. Muhammen kira bedeli 90 liri lngiliz KANZUK eczanesi 
ve muvakkat teminat 675 kuruıtur. 

26-30 1361 (975) 
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Komün teşkilatının tenkili sırarasında ölenlerin mezarında 
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ir-Fransız yığını 
y·ş er yaptı 

(Yaşasın sulh demek, yaşasın Fransa demekle aynidir) 
Paris, 25 (Ö.R) - B. Leon 

Blum dün sabah siyasi hiç bir 
temasta bulunmamıştır. dünkü 
gün, sosyalist liderinin Federe
ler Davarına yaptığı ziyaretle ayrı 
bir mana kazanmışhr.Federeler 
Dıvarı 1870 Fransız - Alman 
harbından sonra Pariste teşek
kül eden komün jdaresin;n ten
kili sırasında öldürülen Komün 
azalarının gömülü oldukları 

yerdir. 
Saat 13 de bazı dostları Le

on Blumu aramağa gelmişlerdir 
~e sosyalist lideri karısile bir
likte bir otomobile binerek 
Pere Lachaise mezarlığına doğ
ru yola çıkmıştır. Saat 13,10 da 
yolda bir izdiham, bir köşe 

başında Blumun otomobilini 
hareketsiz bırakmıştır. Her ta
raftan "Yaşasın Blum! Yaşasın 
halk cephesi!,, sesleri yükseli
yordu. 

Gittikçe kabaran bir grup 
Blumun etrafını sarmış ve 
Saylavlar Odası reisvekili de 
bunlara iltihak etmitir. Nihayet 
yol tekrar açılmış ve saat 13.13 
de Blum dostlarile birlikte 
alayın başına geçebilmiştir. 
600 BiN KiŞiLiK NÜMA YIŞ 

Leon Blum'un mezarlığa gı
rişi hararetli alkışlarla karşı
lanmışbr. Saat 14.14 de Blum, 
fec\ereler dıvarı önünde mevki 
alıyordu. Komünist Liderleri 
Tlıorez, Cachin ve Duclos ile 
umumt mesai konfederasyonu 
başkanı Leon Jouhani daha 
önceden orada idil~r. 

Bunun üzerine nümayişçilerin 
ilk gurubu "dıvar,, önünden 
geçti. Saat 15.1 O da nümayiş 

ıona eriyor ve B. Blum halkın 
alkışları arasında bir taksiye 
biniyordu. Nümayişciler tam 
bir sükunet içinde dağılmış
lardır. Hiçbir hadise kaydedil
memiştir. 

Polis direktörlüğü nümayiş

cilerin hakiki sayısmı bildirme
miştir. Resmi bir tahmin mev
cud olmamakla beraber, mü
rettibler dünkü merasimde 500 
bin ile 600 bin arasında nüma
yişci toplandrğmı kaydetmek
tedirler. 

MARCEL CACHIN'IN 
BiR MAKALESi 

Paris, 25 (Ö.R) - Nüma
yişçilerin bf'ş altı yüz bin mık
tarında iştirak ettikleri tahmin 
edilen dünkü merasim dola
yısi)e komünist partisinin en 
gözde başkanlarmdan Marcel 
Cachin "Humanite,, gazetesin· 
de şunları yazıyor: 

"Halk cephesi düşmanları 
artık bilmelidirler ki açık 

konuşmak sesını duyurmak 
için sinirlerini tutmağı bilen 
düşünceli ve doğru görüşlü bir 
halk kütlesi vard1r, Eğer 
onu dinlemiyecek olurlarsa, 
şiddetli ve disiplinli bir aksüla
meli olacaktır. Dünkü gün, ta
rihimizin en büyük günlerinden 
biri olmuştur.,, 

GENÇ CUMHURiYET MiLLi 
KOMiTESiNiN KARARI 
Pariı, 25 (Ô.R) - "Genç 

cumhuriyet,, millli komitesi 

say)avlar odasında toplanarak 
haziran ayının ilk günlerinde 

Sarraut kabinesinin yerine ge
çecek olan halk cephesi hüku
metine müzaherette bulunmağa 

bir milyon eski muharibin dahil 

bulunduğu maluller ve eski mu

haripler federal birliğinin sene
lik kongresinde bir nutuk söy· 
liyerek dem"ştir ki : 

Yaşasın sulh demek, yaşa
sın Fransa dt!mektir. 

Kongre reisi B. Henri Pichot, 

federal birliğin partiler haricin
de olmakla beraber meclisin 

muWaasında olduğunu ve bu

nu ümit etmekte bulunduğunu, 

zira bütün memleketin kendi

sine müzaheret edeceğini söy
lemiştir. 

Federal birlik, Fransanın her 

ne bahasına olursa olsun kat· 
iyen istememekte olduğu fa-
şizm ve Hitlerizm hülyaları 

peşinde koşanların boş nüma-

Blum 4 Haziranda Saro ka· 
binesinin istifası ile açılacak 

olan kabine buhranının devamı 

müddetini asgari hadde indir
mek için kararlarını azami 24 
saat zarfında almak tasavvu-

Lyon şaıbayı llayo Sosralist paıtisini idare ederıleı: Lil şarbayı Salengro, parti şeflerinden Orumbaclı ve Momırt Sos)'a/ist /iden l.ron Blum 

karar vermiştir. Bundan başka yeni ekseriyetinden ilham ala- yişlerine nihayet verecek bir rundadır. duğu nutuk vt: bilhassa bu 
P · 25 (A A) Mali haf nutukta Doktor Schahtdan bu grup, meb'usların intihabı rak iktidar mevkiini eline Cumuriyet zaferi istemekte- arıs, · - -

taıdik edilir edilmez teşekkül alacak olan hükumetin zaafa dir. tanın bariz vasfı Fransız esha- mülhem olan iş muahedeleri 
edecek bir sosyal cepheye işti- kapılmaksızın ve dahili harb 4 HAZiRAN GÜNÜ mının düşmesi olmuştur. Bu sistemine ve bazı esas sanayiio 
rik imkinını da gözden ge- ve nifak tahrikçilerine karşı Paris 25 (A.A) - Echo Dö düşmeye biraz da B. Jounaux'un millileştirilmesine yapmış oldu· 
çirmiştir. asla mümaşat göstermeksizin Paris gazetesinde 8.Jean Nutin umumi mesai konfederasyonu ğu telmihler sebebiyet vermiş· 

Lyon 25 (A.A) - B. Heryo hareket etmesi lazımgeleceği diyor ki: milli komitesinde söylemiş ol- tir. 
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ltalyanın barba girişinin yıldönümünde Bir haber 
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Romanın V enedik meydanında Balillilar gösteri-
.,.._,. .. 

Londra, 25 (Ö.R) - B. Eden 
Avam kamarasında ltalyanın 

Adis - Abeba lngiliz sefaretini 
muhafaza eden Hind kuvvetinin 
geri alınmasını istediğini teyit 
etmiş, fakat Habeş paytahtında 
vaziyet henüz taayyün etmediği 
için bu talebin tetkikte oldu· 
ğunun Romaya bildirildiğini 
ilave etmiştir. 

ler yaptılar. Duçe yeni bir söylev vermiştir 
Roma 25 (Ö.R) - Italyanın r-- - Yakm senelerde esautten şika Jtt rdcn 7ıabluslula r Nümayişlerin sonunda Musso-

harbe girişinin yıldönümü dün f şimdi buna alışmış gibidülrr lini şu kısa nutku söyledi: 
çok parlak şekilde tesid edil- t ' - Ballilalar, pişdarlar ! 
miştir. Başlarında muzikaları 

ve bayrakları olduğu halde eski 

muharipler kütle halinde Vene
dik meydanına giderek meçhul 

·askerin önü11de eğilmişlerdir. 
Kesif bir halk yığını komşu 

caddeleri dolduruyordu. 
Borozan "dikkat!,, kuman

dasını çaldığı valcıt halk ara
sında dini bir sükut hasıl 
oldu. Eski muhariplerden bir 
heyet Viktor Emanuel abide
sının basamaklarını çıkarak 

meçhul askerlerin mezarı üze

rine bir çelenk koydu. Viktor 
Emanuel amb etrafında top· 
lanmış olan yüzlerce Ballila ve 
genç ltalyan kızı bu merasim 
esnasında vatan marşları söy
lediler. 

Kapitalde, vatan ocağında 
ayni merasim yapıldı; sonra 
halk Venedik meydanına ge
çerek ) )uçeyi alkışladı. Musso
Jini balkonuna çıkarak kısa 
bir kaç söz söyledi. 

TÖREN ESNASINDA 
Roma, 25 (Ö.R) - lta)yanın 

büyük barba iştirakinin yılclö

nümü şenliklerindeki geçit res
mine trablusğarptan gelen 
Arab çocukları da balilJalar 
kılığında olarak iştirak ettiler. 
Mesacero ltalyanın büyük har-

ba girdiği günün yirmi birinci 
yıldönümünde Afrikada Habe-

şistan imparatorluğu gibi geniş 
bir memlekete sahih olduğunu 

Faşizm imparatorluğunun bu 

sayede büyük inkişafa mazhar 
olacağını yazıyor. 

Roma, 25 (Ö.R) - Harbın 

yıl dönömü günü, ltalya faşist 

yıgınlaşmasının da onuncu yıl 

dönümünü tes'id etmiştir. Bu 

merasim faşistlerin bir saftan 

diğerine geçtiklerini temsil 
eder, böylece sekiz yaşına ba
san udişi kurd oğulları,, ballila 
olurlar. 14 yaşında Ballilalar 
piştar ve 18 yaşında pişdar
lar da genç faşist olurlar. 

Kızlar için bu sınıflar şun-

lardır: Küçük ltalyan kızı, genç 

ltalyan kızı, genç faşist kızı .. 
Bu seneki merasim esnasında 
bir BaJlila ile bir piştara bir 

askeri hazırlık cüzdanı veril

miştir. Bundin böyle sekiz ya

şından itibaren her genç Ital

yana böyle bir cüzdan verile
cektir. 

Bu merasim esnasında Ko-

lize karşısında topl~nmış olan 
gençler, Parti reis vekili tara
fından okunan faşist yeminini 
tek sesle "yemin ederim!,, say
hasiyle karşılamışlardır. 

MUSSOLINI SÖYLEDi 
Roma 25 ( Ô. R ) - Dün 

Mussolininin huzurunda Büyük 
jimnastik nilmayiılel'i yapıldı. 

Siz Faşist vatanın, size tev
di edeceği vazifelerin uhdesin
den gelmek için mükemmel su
rette bazırlamyorsunuz. 

Paris, 25 (Ö.R) - ltalyanın 

Macar - Alman 
kültür hareketleri 

barba girişinin yıl dönümü mü- Berlin 25 ( Ö. R ) - Macar 
nasebetiyle ltalyanın Paris el- mezahip nazırı Haman müste-
çisi Cerutti radyoda bir nutuk şarile birlikte buraya geldi. 
vermiştir. Almanya ile Macaristan ara: 

Raris, 25 (Ö.R) - ltalyanın sında bir kültür mukavelesi 
umumi barba girişinin yıldö- akdetmek için görüşmelerde 

1 bulunacaktır. 
nümü münasebetiyle "Journa,, Fransada bir mahkOmlyel 
ltalyan askerlerinin harp cep- Paris, 25 (Ô.R) _ Sosya· 
helerinde gösterdikleri meziyet- list partisi lideri Leon Blulll 
leri takdir eden bir m&kale aleyhindeki neşriyatı hasebiyle 
neşrederek ltalyayı lngiliz em- hakkında takibat yapılan Ak: 
peryalizminin nüfuzunu arttır- siyon Fransez gazetesi müdüru 
mak yoluna sürdüğünü iddia sekiz ay hapse mahküm oldu· 
etmektedir. Cezası tecil edilmedi. 
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333 tayyare 
inşasına karar verdi . 
Vaşington, 24 (A.A) - Meb'usan ve ayan meclisle"ri muhtelıt 

komisyonu 1 Temmuzda başhyan mali senenin deniz tahsisatı 
mikdarını 250 milyon dolar olarak tesbit etmiştir ki bu bir ,~
kordur. Bu tahsisat ile bilhassa on iki torpido muhribi, 6 d~o!ı 
altı gemisi inşa edilecek ve muhtelif tiplerdeki sekiz gemıoıll 
inşasına devam olunacakbr. 

Amerika ile beraber deniz muahedenamesi imza etmiş olaD 
diğer devletler harb gemileri inşa ettikleri takdirde reisicumurull 
iki zırhlı inşasını emretmeğe hakkı olacaktır. 

333. tayyarenin inşası ve donanma mürettebatınm 93,000 deO 
yüz bine çıkarılması da düşüuütmektedir. Komisyonun kararı 
öoftmüzdeki hafta kongreye arzedilecektir. 
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