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I imtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGiN 'ı 
Bqmuharrir •e umumi neıriyat mildllril: il 

HAKKI OCAKOCLU Polislerin 
.A.EIC>:N"E: Ş:E::R.&:i:T:i: 

Maaş mikdarı Devem mUddell Türkiye için Fariç için 
Sndtk . . . . . . . 1300 2600 
..41't aylak . . . . • . 700 1300 

Yeni hazırlanan IAylheye 
göre erbror 

TELEFON: aae7 

''Biz sulhun istikrarını istiyoruz,, 
Saracoğlu~lı-·k_r_ii~d_ı ~s~i ~a_sadurumu~uiz~etti 

''Yeni bir emniyet nizamı için AKDENiZ devletleri arasında bir anlaşma elzem şartlardan biridir.,, 
"BOGAZLAR hakkındaki teklifimiz bütün dünyada hatta umumi siyasette birbirinden ayrı zannolunan 
kutuplarda bile iyi karşılaudı.,;'Biz bütün ikibetleri MİLLETLER CEMiYETiNDEN bekliyen bir millet 

ve hükumet değiliz. Kendi tedbirimizi kendimiz alıyoruz.,,( - Bravo sesleri ) • ın!~~-=ede 

1936 
Bütçesi -letlkbel için bU,Uk 
Umldler vermektedir 

1 9 3 6 malt yıb blltçesinin 
Kamutayda mtlzakereaine baı· 
lanırken Maliye Vekilinin ver· 
diii iyıahat kalblerimizde bü· 
J&k bir intirah uyuıdırmııbr. 

Gerçi mesai deyJet adamlan 
fırsat d&ttikçe iç ve dıt ıiya· 
aamm, mali yaziyetimizi umumi 
efklra iyzah eylemektedirler. 
Llkia bunlann hiç birisi 
bltçe mllzakereleri esnasındaki 
konaımalar kadar kunetli ola· 
ll1U. Çhkl reb·t.nn belA· 
ıata kadar,~ bir kunet ha· 
kikab hltla çaplakhiı Ue ifade 
eylemeL Slylenen nutuklarda, 
gazetelere Yerilen beyanatta 
hi ...... ,...Wlir, laitabet ... 
nevralan yap.labllir. Fakat ra· 
rakamlann ba aibi hareketlere 
aıla tahamm&li yoktur. 

Bir milletin batçeıi o mille· 
tin tediye kudretinin if adeai ve 
it kabiliyetinin 6!çiındnr. Bu 
itibarla Maliye Vekilinin rakam· 
lara dayanarak verdiği izahat, 
ayni zamanda bize Devletçe 
glld&len liyuamn ana çizgile
rini de anlatmam bakımından 
çok hlyllk bir ehemmiyeti haiz 
dir. 

1935 malı yılı bütçesi kabul 
edildikten 10nra Devlet halkın 
en zararl ihtiyaçlanmn bqmda 
ıelen tuz ye tekeri ucurlatmak 
kararuu abaıtb. Bu iki madde 
lzerincle yapalım tenzilltın ••· 
ridat bltçeıiacle yedi buçuk 
•iJyoa lira bir noksanlık rica
de getirec:eti tahmin oluaa· 
Jordu. Halbuki 1935 Yaridat 
b&tçeli 190 milyon lUa olarak 
kabul edilcllji halele tehailltın 
bet milyon fuluiyle 195 mil
yona NJit oJacatı •nlaplm. 
Binaenaleyh 1934 yılına naza· 
ran tahlilltta OD iki buçuk mil· 
yon lira bir fazlahk elde edil
mit demektir ki verıiJere hiç 
bir zam yapılmakman vanlan 
bu neticeyi memlekell,a inkita· 
fına lıelkımızm tediye kabiliye· 
tinia ut-••• t.j'lamak hiç te 
hatala bir tt1ı1f aayılamaz. 

Buadaa bafb halkın aar•I 
ilatifaçlanm tetkil edt• iki 
ma.tclenln y&zde otuz niabetin· 
de iatihllklhnın artma11 da 
aynca memnuniyeti mucib bir 
hareketbr. 

S. neticenin ikinci •e daha 
kanetli bir mana11 da de•letin 
imkan baldukça vugileri tahfif 
eylemek •• halknı zaruri ıbti
Jaçlanm ucuzlatmak progra· 
•aaa kunet vermit bulunma· 
llebr. Çimento, Şeker, Tuz •e 
laarwaa raimleriade yapılan 
t ..._ .... acik verdirme· 

... 2 m sdi/MI -

BRöNERDEKİ 
ITALYAN TAHŞIDATI 

•••••••••••••••••••••••• 

Fevkalade 
bir mahiyeti 
yokmuş .. 

··-Mlllelerln eayıaı 
çolaldılını Roma 

tasdik edlror 

FILISTINDEKI KARIŞIKLIKLAR 
.................................................................................... 

Bir harp şeklini almışbr. Araplar 
lngilizlere mitralyöz ateşi açblar 
Sevkülceyş bir tepeyi aldılar 

latanbul, 27 sildi. Arap çe· 
(Yeni A11r} - teleri telefon 
Londradan bil- tellerini sik aak 
diriliyor : kesiyorlar. 

Bugün Ku· MOHIM ASKE 
düıten gelen RI KUVVET. 
haberler çok LER GÔNDE· 
ıayanı dikkat· RILel 
br. Filiıtindeld Kalaire, 27 
ka n ııldık lann (Ô.R)-Ba ak· 
hakiki bir harp pm Filistine 
teklini aidatı, yeniden mGhim 
Arap lıalkının kuvvetler rh· 
lngiJia ukerle- 1lerilmiftir. 
mw .strat,ea HA YFADA 
•tefi açbklan Loadra, n 
ve ka11ıbkh (0.R)-K_. ... 
mllaademeler ol tea Royter ajaa 
dağa anlatıl· J(udJJste 20 bin arap l~üizlrıt ltarşı taohÜlat yapıyor/OT mna bildiriliyor: 
maktadır. l.nıiliz kuvvetleri, askerleri don Beyne Hayfa Hayfada yeniden bombalar pat• 
mukavemet karpaında G:ızze civarmda bir yahudi mahalle• lacbtı haberi tekzip ediliyor. 

AVUSTURYA 
NAZiLERi AYAKLANDI 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Anşluss 
mitingleri 

yapacaklar ····- -Haymvehrenlerle ~ Şutnlg 
tarefderları arasında 

vurutm•l•r 

kapılannda Nontabo civana· sine hllcum edea aillbh çete- Billlda, karlflkhldann iptida· 
Yeni bir müdafaa planı ha.4ulamak daki tepeyi tahliye etmiflerdir. lerle vuruıanlflur. Mtlnferit ta• 1111claaberi ancak dhkl flla Avustuıya nazürrine talimat gDnden11 

/çilı Romava dönen Badoglıo Mısırdan lngilizlere takviye kuv· arruzlar 11klaımakta ye ekae· blclİleaiz feçmİftİr. Ne bomba Hitlmn sal ltolu Htss 
Roma, 27 (Ô.R) - ukerl leri g6nderilmiftir. riya umumi arbedelere ıebebi· patlamlf, ne tat ablmlf. ne Viyana,27 (Ô.R)- Nazileria 

mahafil Br6ner hududundaki Y AHUDI MAHALLELERiNE yet vermektedir. Hayfa ile ateı edilmiftir. Bu dkaaetin blttln A•uaturyada faaliyete 
ukerl faaliyetin feykaJide bir YENi HOCUllLAR Kahire aramnda telefon ye polis tarafmclaa alman pddetB airiftilderi haber •eriliyor. Ba 

- Sonu 7 ind sahi/ede - Kad&a, '1:1 (0.R) - lngiliz telıraf mahaberab yeniden ke- - SolUI 7 illd u/11/1* - - Sonu 1 ilıd salıiJ«le -. ........................................................................................................................................................................................................................... .. 
Almanya ile münasebetlerimiz Dilsiz Lehistan dış bakanı 

Breslav sergisi gibi Bir köylü Dün Belgrad'a !lelerek 
diğer sergilerde de uı•nınca dıunın açıldı- konuşmalanna başladı. 

tını herreae glrdu 
Bir Türk pavyonu bulundurmağa 
büyük önem vermeye mecburuz ... 

• Breslav ser,tsindt 1 /Jti pavyonu 
Berli~, 24 ( Ôıel ) - Her 1 miyet atfediyorlar. ÇOnkl Al· 

ıene. ~ıaanda açdan Bralav manyama tark ve cenubu prld 
•errııme bu ae~e muhtelif memleketleri yani Polonya ye 
Balkan devletlen aruanda Tlrki1e de dahil obaak 11ere 
Tlrkle.r ~e çok ~zel bir pav· b&ttln balkan devletlerile mlaa· 
yonla ıftirlk etmiflerdir. sebata Alman harici ticaretiade 

le Gbecllnden b gine ehemmiyet lıer ıeae daha bG,ak bir rol 
es en u panayıra Alman oynamaktadır. Almulann dl-

• lk6m~t mebafili. Ye Alman mle •ari~• iA.a6ae ...... 
ikbladiJatı b&Jllr bir eJaem. _ S.. 7 ,.. fllllt* _ 

-Aymnın Koçarh nahiyesinde 
bir ekin tarla11Dda çahfU iz. 
mirli dilsiz Hiaeyin, tarladaki 
afaçlardaa birinin albnda 6ğle· 
ym aykaına yatmlı ve ayanmc:a 
dili çh&lerek nor .. ı bU .. kilcle 
konUflllaia ba1la:n14br. Aydan 
adliyeai bu blclİle Gzerine fen 
adamlaıma tetkikat yapbnmı 
•e aydmdaki doktorliar, dn.ia 
bir adamın normal bir pkilde 
konllflutuau fimdiye kadar 
hiç ,a..ediJrleriai dylemifler• 
dir. Hlaeyinia ifadeaine pre 
lzmiriD ............... tara• 
fuadaa dhllmlf Ye O ftlat 
tlilaiz ohmattar. Fakat umula 
yiae nihayet Koçarh aalıİJe• 
aiade tekrar dillenmiftir. Kea
clili cok aevinmekte41ir. 

••• 

KASA 
Kaldıran 
Yaman hırsız 

..................... il• ...... , .. , .... ,,. ... 

.-v .... 

Albay Beck, bir ziyareti iade için 
Belgrad'a geldiğini tasrih etti 

UliislOA "" baAanı Bld 
Belıracl, '1:1 (0.R) - Lehli· 

tan dıtiıleri bakam seneral 
Bek bu Mbab Varwonclaa Bel
ırada relmiftir. K•cllli laa· 
datta Lehiatu elçisi Ye bat· 
mbD namına cbtitleft bekan• 
Jaimm bir mllNımli tarafmclan 
bbal eclildikt• HDra Belpad 
Wuyoaada batmlc•n •e dit
ifleri bakam B. Sto,adiao~ 
dai'ı'ırl kb .... ,.... ... 

1 
murlan, Leh ~ii mem..a.n, 
Leh • Yuı.ıa• cemiyeti ml
meuilleri •e Leh koloniıi tara• 
landan kabul edilmiıti~ 

Bn. StoyadiDoYiç tarafmdaa 
Ba. Beke kumm çiçeldenl• 
bir baket yeriJmiftir. B. Bek 
hemen krahn aarayma giderek 
luuaat bir deftere .... JU
dtl'llllfbr. B. Stoyadincwiç ile 
B. Bek araıamla ilk konferau 
amh aat 9 da .,. ..... ttar. 

Alba1 lek pzetecileN .. 
bey-tta bulunmafhar. 

•Çok enelce VaffOvaya ya· 
pdmf bir ziJareti iacle içia 
yapblım bu aey.Ut ne hiale 
ıeldijimi peklll ,Werir. Bo
tla Leh suetelerinin, Parti 
farkt olmakm11n, ıeyahabmı 
memnuniyetle karııladıldarıaı 
alrmelde mea'udum." 

Paria, 27 (Ô.R) - Ônlimlz· 
deki 10 lauiranda Bilkrqte 
K&çlk itilaf devletleri bqba· 
lunua bir içtimaı -olacakbr. 

-SM• 7üul ~-
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1936 
Bütçesi ŞERİR BABBRLERİ 

·L __ .. ___ , _KOŞEMDEN • 

istikbal için bUyUk 
Umldler vermektedir 

-Baş tarafı ı na sav/ada
miş, biJiki. memleketin genel 
inkişafına yardımca olmufhır. 
Bu sonuçlar ucuzluk progra
mına devam edebilmek için 
mea'uf hükumet adamlarına bü
yük bir destek olacağında füphe 
yoktur. Netekim Maliye Ba
kana izahatı esnasında bu nok
nayı da sarahatle kaydeyle
miştir. istikbale aid vaidlerde 
bulunmuştur. Cumuriyet mali
yesinin denk bütçe, düzSZ"Ün 
ödeme &iyasa91 da hızla hedefine 
ulaşmış sayılabilir. imparator
luk devr~nde bütçe manasız 

bir söz sayılıyordu. Tıbkı bir 
mirasyedi gibi devlet işleri 

sonu nereye varacağı düşünül
meyen istikrazlarla tedvir 
olunuyor idi. Cumuriyet ma
liyesi hariçten on santimlik 
Ödünç para almadığı gibi im
paratorluk devrinin borçlarmı 
imkan dahilinde ödemek kül
fetini üzerine alarak yurdun 
umumi refahını arrlıracak te
şebbüslere giriımekte hatta 
önemli neticeler elde etmeğe 
muvaffak oldu. 

Geçen yıl dokuz milyona 
yaklaıan bir borçla 1935 yılına 
giriş (1934) e göre eyi bir 
sonuç olarak kabul edilmişti. 
Halbuki bugün 1936 yıbna 
tamamen borçsuz girilmek su
retiyle Türkiye devletinin şim
diye kadar kaydetmediği bir 
netice elde edildi.Eskiden hazi
neden alacaklı olanlar malsan
dıklarının kapılannı aşındırırlar 
canlarından bezerlerdi. Bugün 
hazineden alacaklı olanlar pa
ralarım ceplerinde biliyorlar. 
Hatta devletin yapbğı dahili 
istikrazlar güniin en kirh ve 
en emin işleri aayıhyor. Cum
huriyet maliyesinin elde eyle
diği bu itibar ve kudret Türk 
ulusu için başlı baş1na bir şe
ref kaynağıdır. 

istikbale emniyet ile yürüyen 
Cumuriyet maliyesinin 1936 
bütçesine aldığı verimli iş prog
ramiyle ulusun refahını arttıra
cağında şüphemiz yoktur. 

1929 Yılında başlıyan eko
nomik buhran sarsınhlan mem
leketimiz hesabına son yıJlarda 
durmuştu. Bir tevakkuf devre
sinden sonra da şimdi bu Rar
sıntıların izlerini silmek yoluna 
girildiği muhakkakbr. 1935 
mali yılı neticeleri bu inana 
kuvvet vermiştir. 1936 Bütçe-
mizin mükellefiyetler arbnlma
dan batta bir kısım vergi nis
betlerinde tenzilat yapılmak su
retile 17 milyon 700 bin lira 
faziahkla kabul edilmesi istik
bal için büyük ümidlere kuv
vet vericidir. Bundan dolayı 
1935 bütçesi neticeleri inanı
mızı arttırmış 1936 bütçesi bü
yük ümitlerimize kuvvet ver
miştir diyebiliriz. 

H.akk.ı Ocak.oğl.u -·-öyle tatili 
Karşıyaka esnafı aıcaklann 

baılaması dolayısiyle öğleyin 
tatili yapılmasına müsaade edil
mesini istemiılerdir. Belediye 
buna muvafakat etmiştir. 

" 

Pire tozu 

·Yaman kasa hırSızı ı Nif çayında 
Bir kadın boğuldu 

Bu seneki pirenin bolluğu 

hiç bir sene görülmemiş diyor· 
lor, birde kuyruğuna ad takı
yorlar: Kabak piresi! hakika
ten kabak kadarda var!.. 

Istanbul hukuk mektebi reisi Ali 
Rızanın kasasını olduğu gibi kaldırdı 

Evelki gün Kemalpaşa ka
zası y:.akımndan geçen Nif çayı 
yağan yağmurlardan taşmış ve 
o sırada çaydan geçmek iste
yen Ulucak köylü Mehmet ka
rısı 60 yaşlannda Ayşe suyun 
cereyanına kapılarak boğul

muştur. Kadının cesedi bulun
muştur. 

Okurlarımdan biri yazıyor: 
"Cihanı saran depinmeler gibi, 
ben de evimde peydahlanan 
pirelerden rahat bulub, tatlı 
bir uykucuğun tadını alamadım. 

Mevsim girdi gireli, deliksiz 
bir uyku nasib olmadı. 

Halil lbrahim diyor ki 
kaldırmalıyım, bana 

: "Kasayı görünce şunu 

dedim .. piyanko çarptı,, 
Geçenlerde: 
- Onun kolayı var pire 

tozu al! 
Dün sabah Güzelyahda kasa 

hırsızlığı yapan sabıkah Lap
sekili Selim oğlu Halil lbrahim 
zabıtaca tutulmuştur. Halil lb
rahimin tutuluşu şöyle olmuş· 
tur: 

Sabahleyin erkenden Güzel· 
yalıd& vazife gören bekçilerden 
biri şüpheli vaziyette dolaşan bir 
şahıs görmüş ve hüviyetini 
tesbit etmek istemiştir. Fakat 
bu adam hüviyetini vermek 
istemediğinden bekçi kendisini 
Güzelyah karakoluna götür
müştür. Hüviyeti bilinmiyen 
adam isticvap edilirken bir
denbire fırlayarak karakoldan 
dışarı çıkmıı ve kaçmağa baş
lamıştır. 

KARAKOLDAN KAÇIYOR 
Peıine düten iki polis me

muru biraz ileride kendisini 
yakalamağa muvaffak olmuş· 
lardır. Tekrar karakola götü
rülen bu adamm biraz sonra 
sabıkalı Halil lbrahim olduğu 
anlaşılmıştır. Yirmi yaşlarında 

olan Halil lbrabim evvelce 
lzmirde muhtelif hırsızlık vak· 
alanndan iki sene habse mah
küm edilmiş ve mahkümiyet 
müddetini lzmir hapishane
sinde geçirdikten sonra or
tadan kaybolmuştu. 

Bir miiddet sonra yine Ha· 
lil lbrahimin Muğlada Ağırce
za reisinin evini soyduğu ve 
tutularak mahküm edildiği, son 
günlerde mahkumiyet müdde· 
tini doldurduğundan Muğla 

hapishanesinden çıkarak lzmi
re geldiği tesbit edilmiştir. 

BiR KASA ÇALINDI 
Polisler, bu adamı istic-

vab ederlerken Güzel Ya
lıda Faik bey sokağında 14 
numaralı evde oturan sabık 
polis memurlarından Şevki 

karakola gelerek geceleyin 
evine giren bir harsız tarafın
dan evin alt kahnda bulunan 
demir para kasasmın, bir saat 
ile bir para cüzdammn çalın

mış olduğunu haber vermiş· 
tir. Şevki bu suretle şiki· 
yette bulunurken Halil lbra
him bazı telaş eserleri göster
miştir. Hırsızhğın Halil Ibrahim 
tarafınd~n yapıldığı sezilerek 
tahkikat genişletilmiş ve emni
yet müdürlüğü, kasa hırsızlığı 
hadisesine büyük ehemmiyet 
atfederek tahkikata adli kısım 
reis vekili birinci komiser bay 
Salimi memur etmiştir. 

HADiSE YERiNDE 
Hırsızlık yapılan evde ve 

., 

Elflnıvtt ditektö11i Fevzi Akkor 
civarında tedkikat yapılmış ise 
de kasa bulunamamıştır. De
mir para kasasınan çok 
uzağa götürülmesi imkansız 
olabileceğini düşünen adli kısım 
reis vekili Salim, evvela eve 
yakan bulunan tarla ve bahçe-
lerde tetkikler yapmış ve ni
hayet bu tetkikatını genişlet
miştir. Para kasası çalındığı 
evden bir buçuk kilometre 
uzakta bir ekin tarlası içinde 
bulunmuştur. Kasa, bir demir 
kazıkla açılmağa çalışılmış 
ve yan tarafından zedelenmiş 

isede açmak mümkiin olma
mışbr. Halil lbrabim isticva-
bında kasa hırsızlığı ile alaka
sım inkar etmi? is ede evde 
yapılan tetkikatta bahçede 
görülen ayakkabı izlerinin, Ha
lil lbrahimin ayagında bulunan 
lastık ayakkabılarının izleri 
olduğu anlaşılmıştır. 

iTiRAF EDiYOR 
Delil karşısmda Halil ibra· 

him inkardan vazgeçerek hır
sızhğı nasıl yaptığını anlat
mıştır. 

Halil lbrahim, gece yarısı, 

bahçe duvarından aşarak içeri 
girdikten sonra mutbah pen· 
çeresini sökerek eve girdiğini, 
bir odada hiçbir şey bulama· 
dığım ve ikinci odaya girdiğini 
konsolu karıştmrken bir saatle 
bir cüzdan bulup aldığını söy
lemiş ve demiştir ki: 

- Fakat ayni odada küçük 
bir para kasası bulunca başka 
şey aramaktan vazgeçtim ve 
bana tayyare piyangosu çarp
tı. Şu kasayı aşırmahyım; diye 
diişilndüm. Seksen kilo ağır
lığında idi. Pencere içine koy
duktan sonra dıvar üzerinden 
sıyırtarak yola attım. Kasa ile 
uğraşuken almış olduğum saatle 
cüzdan bahçede düşmüş, ka
sayı sırtladım ve mümkün ol
duğu kadar uzağa götürüb aç
mağa çahşbm, fakat açamadım. 

KASA KiMiNDiR 
Kasa evin sahibi Şevkinin 

damadı Istanbul hukuk mahke
mesi reısı Ali Rizaya aittir. 
içinde Mısır tabvilah ve diğer 
bazı tahvilat ve kıymetli baıı 
eşya bulunduğu tahmin edili
yor. Anahtarı da sahibinde bu
lunduğu için kasayı açmak 
mümkün olmamış ve kasa Şev
kiye teslim edilmiştir. 

Halil lbrahim dün akşam ad
liyeye verilmiştir. 

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

ıowım r ı t ıt ı ı ı 

Vali lstanbulda 
On gündenberi Ankarada 

bulunan ve vilayetin işleri için 
muhtelif vekaletlerle temaslar 
yapan valimiz Fazla Güleç'in 
Ankaradan Istanbula dc.ındüğü 
haber alınmıştır. Valinin refa
katında Ankaraya gitmiş olan 
sıhhat müdürü doktor Cevdet 
Saraçoğlu da Istanbula dön
müştür. 

Valinin pazar günü şehrimize 
gelmesi bekleniyor. 

.. ,...... .......... . 

• • 
Aydın 
belediye re ısı 
Aydın belediye reisi Nafi:t 

ve mühendis irfan belediye iş· 

leri için şehrimize gelmişlerdir 

Yukarı mahalle-, 

lerde tamirat 
Bu haftadan itibaren bele

di ye reisi doktor Behçet Uz 
yeni bütçe ile yapılacak yeni 

işler için yukan mahalledeki 
ihtiyaçları mühendislerle ve 
mahallelerin parti teşkilatı mü
messilleri ile beraber yerlerinde 

görerek tesbit ettirmiştir. En 
mühimleri tercih edilmek sure-

tile yapılmasına haziranda baş
lanacaktır. ......• ,. 

Bir emir 

Dediler. Gittim, nerdende, 
girmiş, nerdcnde buldum, in· 
giliz markalı bir pire tozu al• 
dım. Yerlileri iyimiş amma, 
bu da iyidir, faydalıdır dedık· 

ferine aldandım. Derken efen
dim, biz bütün kutuyu boşalttık. 

Sen misin boşaltan! Aman 
Allah, nerede piretozu varsa 
pireler oraya toplandı. Delik· 
siz bir uyku uyuyacağım der· 
ken biç uyku yüzü görmedim. 
Ertesi günü, bu pire torzunu 
tavsiye eden arkadaşa olan 
biten hali anlathm. 

- A birader! dedi, Sen ma· 
dam ki İngiliz markala pire tozu 
Almışsın, onun kullanaş usulü 
başkkadır. 

- Aman? 
- Amam var mı? Pireyi tu

tarsın... Tuttun mu, belinden 
sıkarsın... Sıktın mı, pire ağ· 
zını açar, ışte o zaman o, pire 
tozunu ağzına ahverirsin! Olur 
biter! 

Aklım suya erdi: 
- Ha! tevekkeli değil, te· 

vekkeli değil, 
Diye o gece kaçan uykucu

guma, uykucuklarımıza bir baylı 
hayflandım. 

Aman! Tavsiye ederim siz de 
böyle yapın? 

TOKDIL 

Kavakdere -·--- -
Cinayeti Ağıı·cezada 

Seferihisarın Kavakdere kö· 
yünden Hasanı öldürmekle 

Adliye vekaletinden şehrimiz maznun muhtar lsmailin muha· 
Bi rıa ve arazi vergileri Müddeiumumiliğine gelen bir kemesine dün Ağırcezada de-

emirde milli bankalarımızdan vam edilmiştir. Şahit bıfatiJe 

157 Memur muhasebe• hangisi faiz verirse icra para- dinlenen Ayşe adında bir ka· 
- l lanom o bankaya yabnlması dın ıuaznun lsmaiJin akraball 

hususiye idarerine geçti bildirilmiştir: ... '" - ~:~uğunu söyleyerek demiştir 
Çocuk düşürmek - Hasan Cuma günü öldü· 

1 Hazirandan itibaren bina J de kendilerile birlikte devro- Mersinli'de Burnava cadde- rülmüş, biz Perşembe günii 
ve arazi vergileri memurlara lunacakhr. Mülhakat ta dahil maznun lsmail ile birlikte Se-

h b h d sinde otoran maliye memurla-
mu ase ei ususiye e iş gör- olmak üzere muhasebei busu· feribisara gittik. Benim boşan• 

w b l ki B rından T alit kansı 19 yaşla-
mege aş ıyaca ardır. ugün- siyeye devredilecek memur ma davam vardı. lsmail mab· 
d 't'b b J ı rında Müzeyyen, :zabıtaya mü-en 1 1 aren u memur ara kd 157 kemede bulundu sonra bı0rlikte 
bl'na · ·ı · "d mi arı dir. racaatla Abdullah kızı kabile ve arazı vergı erme aı köye do"ndu-k. Halbukı' lsmail 
defter ve evrakın maliyeden Bunların arasında iki tabak- Lütfiye tarafından 40 günlük d 
Muqasebei hususiyeye devrine kuk başmemuru, iki tahsil baş- çocuğunun düşürtüldüğünü şi- evvelce vermiş olduğu ifade e 
başlanacakbr. memuru, bir tahııtkkuk ve bir ki yet etmiş ve tahkikata baş . katil hadisesini haber aldığıDI 

Devredilecek memurlarm ma- tahsil müfettişi ve bir de mü· lanmıştır. ve Seferihiura gittiğini, Jan• 
sa ve sandalye gibi mobilyeleri meyyiz vardır. • , , , • • , • darma kumandanına alarak bir 

•• •• • •• •• Evlerde mazot likte vak'a yerine döndüğüoii 
Aydın köprüsü 

1 

Ha va gazı fşleri ku11an11acak söylemişti. iki ifade aruındaki 
Belediyece sivri sinek mü• tezadın telifi için mahkeme reİ'"' 

Aydın istasyonundaki şimen- Belediye reisi doktor Behcet cadelesine devam edilmektedir. si bazı sualler sormut ve iki 
difer köprüsünün beton olarak Uz dün öğleden evvel belediye t-

yapılmasına karar verilmiıtir. 
inşaata haziran ayında başla

nacaktır. Köprü 25 metre geniş
liğinde olacaktır. 

Havagazı fabrikasım teftiş et· Köprü, Göztepe, Güzelyah taraf da ifadesinde ısrar e 
miştir. Havagazı teıisabndaki mmtakasındaki evlerin hali miştir. Yalnaz İsmail Ayte il• 
itina ve bakım dolayısiyle Ha- ve havuzlan kontrole başlan- birlikte Seferibiıara gittiğillİ 
vagazı randmanınan artmakta mışhr. Mazot kuJlaninıyanlar- söylemiştir. Muhakeme baıka 
olduğu görülmüttür. dan para cezası alınacakbr. bir güne bırakaJmıştar. 

ELHAMRA TELEFON : 2573 

' ,._ ..................................................................... , 
TAYYARE Sineması TELEFON 

3HH 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bugün matinelerden itibaren iki büyiik film birden 

1- MASKELi BALO 
Emsalsiz, zengin ve muhteşem maskeli balolarm çılgınlıklarla dolu bütün gizli sırları. Kar

naval gecelerinin macera ve meraklı sevdalarını en ince teferruatına kadar tesbit eden ve 
cidden görillmeğe ıayan bir sanat harikası. 

OYNAYANLAR: OUSTAV FROEHLICH ve LYDA BARROVA 

2 -13 NUMARALI CASUS 
OYNAYANLAR: OARRY COOPER va MARRION DAVIS 

AYRICA fevkalade eğlenceli canh resimler 
FIY ATLAR : Salon 20 Balkon 211 Hususi 3S 

SEANSLARA DiKKAT: 3,30 da Maskeli Balo 5 de 13 Numaralı Casus 
6,30 da " " 8 de " ., " 9,30 da " " 

Cumartesi ve Pazar günleri 2 de 13 Numarah Casus ile başlar 

Sinema müdüriyeti saygılı İzmir balkandan gördüğü büyük rağbete küçük bir mukabele yapa· 
bilmek gayeıile fiyatlannda yüzde elli tenzilat _yapmıtbr. Bu haftadan itibaren her gün her seansta 

FIYAlLAR ıs - ao - ao KURUŞTUR .............................................................................................................................. 
Bu ucuz fiyatlara rağmen bu hafta iki ıaheıer film birden 

1 - BEN . SENiNiM 
Brigitte Helm - Paul Wegener - Willy Eichberger'ın temsil ettıkleri çok nefis ve bilyük 

bir aşk macerasını musavver taheser film 

2 - SöZDE KARJM Jean Mur~t ~Je ~nna Bella'nın beraber 
çevırdıklen meşhur eser 

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Seans saatları: Hergün 16-19,40 seanslarında Sözde Karım 17,30-21,15 Ben Senini.-

Cumartesi ve pıuar günleri saat 14 te Beo Seninim filmi başlar. 
.: ................................ ""? 

• 
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Son Te raf Haber Alman cevabı -erı 

Bütçeler ....... 1 Polis Iayıhası hazırlandı 1 Kaçakçılar lngiltereyi memnun ede-
Polis memurlarının maaş Trene taarruz cek bir şekilde değil mi? Kabul edildi 

Ankara, 26 (A.A) - Bugün 
.Nuri Gönkerin başkanlığında 
yapılan kamutay toplantısında 

da bütçe müzakeresine devam 

1 ·ı"' 1 Jd ettiler arına} ave er yapı } TiyenÇin,27(Ö.R)-Ko-

Ankara 27 (Yeni Asır) - Hazırlanan polis teşkilatı iayıhası 
mühim kayıtları ihtiva etmektedir. Yeni layı hada polis memur

larının maaşları 1600 kuruş, polis mektebi veya liseyi bitiren 

polis memurlarınınki 2000, üçüncü komserlerin 2500, ikinci kom

serlerin 3000, baş komserlerin 3500, emniyet memurları da 4000 

reli yüz eJJi kaçakçı bir trenin 
üçüncü mevki kompartimamna 
hücum ederek Çinli yolcuları 

lngiltere vüzuh isterken sualler 
neden vazih değilmiş .. 

edilmiştir. · 
Mali.ye Vekaleti bütçesi on 

yedi milyon yediyüz dokuz bin 
üçyüz ellı, duyunu umumiye 
bütçesi kırk beş milyon yedi
yüz yirmi sekiz bin yüz, tapu 
ve kadastro umum müdürlüğü 
bütçesi bir milyon ikiyüz kırk 
sekiz bin dokuz doksan,Gümrük 
ve inhisarlar vekaleti bütçesi 
beş milyon yüz bir bin yüz 
altmış, dahiliye vekaleti büt
çesi dört milyon altı yüz sek
sen bin dört yüz otuz, matbuat 
umum mlidürlüğü bütçesi yliz 
otuz altı bin üç yüz doksan, 
emniyet işleri umum müdürlüğü 
bütçesi dört milyon beş yüz 
otuz sekiz bin yedi yüz doksan 
jandarma umum kumandanlığı 
bütçesi sekiz milyon sekiz yüz 
yetmiş yedi bin dokuz yüz 
seksen, hariciye vekaleti büt
çesi üç milyon yüz doksan 
beş bin yedi yüz doksan, 
sıhhat ve ictimai muavenet 
vekaleti bütçesi beş milyon 
dört yüz elli sekiz bin yüz sek
sen, Adliye vekaleti bütçesi 
sekiz milyon yedi yüz doksan 
sekiz bin sekiz yüz seksen ve 
Maarif vekaleti bütçesi de On 
milyon iki yüz yetmiş bin altı 
yüz doksan lira olarak kabu( 
edilmiştir. 

dışarı atmışlar ve vagonu ka- nevreue Tabouis 11 0eure,, r·:,·p~~~:·:o: 

çak ipekli eşya ile doldurmuş· gazetesinde şu malumatı 
ı tardır. verıyor: 

Kaçaktılar daha evvel bey- Şansölye Hitler lngiliz ı;,u~~~~ 
nelmilel eksperese taarruz et- sual listesine Alman ce- !tl~W~ kuruş maaş alacaklardır. Polislerin salahiyetleri de ~enişle· 

mektedir.Layıhanın yakında Kamutaya sevki muhtemeldir. mek istemişlerse de muvaffak vahım pek geciktirmemek 
olamamışlardır. hususunda Berlin lngiliz 

lstanbulda bir kaza 

Bir kadın tren altında 
kalarak can verdi 

Istanbul, 27 (Yeni Asır) - Haydarpaşada, Hasibe ism!nde elli 
yaşlarında bir kadın hattın bir tarafından mukabil tarafına 
geçerken manevra yapan vagonlardan birinin altında kalarak 
diz kapakları kesilmiştir. Yaralı hadiseden sonra derhal hasta· 

haneye kaldırılmışsa da ölmüştür. Adlire tahkikata el atmıştır. 

Avam kamarası azasından Lord 
Lloyd dün lstanbula geldi 

Istanbul, 27 (Yeni Asır) - lngilterenin eski fevkalade komi
serlerinden Lord Lloyd bu sabah şehrimize geldi. Lord Lloyd 

Ankaraya giderek bazı resmi ziyaretler yapacak ve hükumet er
kanımızla temas ettikten sonra dönüşte Çanakkaledeki Ingiliz 
mezarlığını ziyaret edecektir. 

Lord Lloyd avam kamarasının en nafız elemanlorındandır. 

Kahraman Türk bi icileri 

Macar büyük elçisine verdiği 
vaadı galiba yerine geti-

P a rl am en tOSU Dda recektir. Fakat Berlinden 
alınan haberlere göre bu 

Bndapeşte, 27 (A.A)- Har- cevap ne Fransayı, ne de 
biye bütçesinin parlamentoda hatta lngiltereyi memnun 
müzakeresi sırasında Macaris- edecek mahiyette olmı-
tamn askerlik bakımından hu- yacaktır. Eğer Alman hü-
kuk musavatı lehinde büyük kümetince bu cevabın 
tezahürat yapılmıştır. Bütün esaslan değiştirilmezse, 
partilere mensub meb'uslar bunlar şöylece hülasa edi-
bugünkü vaziyetin tehlikesinden lebilir : 
bahsetmişler ve hukuk müsa- INGILIZ SUALLERi 
vatı lehinde sözler söylemiş- ilk önce, lngilterenin do-
Jerdir. lambaçh olarak sorduğu 

r:7.7..7..zz7J2ZZZ7J.ZZJrzzzzz;rrLJ şu suale cevab verilmiye-

Borsa Haberleri cekıir: u Almanya akdını 
teklif ettiği tecavüzden 

~ Dün Borsada içtinab paktlarını Mil-
Vapelan Satışlar Jetler Cemiyeti kadrosu içine 
~~ sokmak ve cemiyet paktı ile 

Uzum 
birleştirmek niyetinde mid r? ,, 

Çu. Alıcı Fiat 
51 Ş Riza Halef 9 50 9 50 
32 H Z Ahmet 8 75 8 65 
15 F Z Abdullah 9 50 9 50 

Kamutay yarın da saat 14 de 
toplanarak masraf bütçelerin
den geri kalanlarla varidat 
bütçesinin müzakeresine devam 
edecektir. 

1 kişilik ekibin iz Peşte
10 M J Taranto 12 50 12 50 
10 Kaptan Meh 11 50 11 50 
4 H Alanyalı 10 10 
122 Yekun 

Almanya, Cen evre müessese
sinin ıslahı meselesi, hiç ol
mazsa, ana hatları itibarile, 
kararlaşmadıkça buna cevab 
veremiyece~ini bildirecektir. 

Alman hükümeti milletler 
cemiyetinin İslahı için Cenev
rede bitarafJar tarafından tek
lif edilen projenin kabulünü 
temenniye değer gördüğünü 
ilave edecektir. Bu projeye 
göre zecri tedbirler hakkında
ki 16 inci madde siJinecek, 
muahedelerio yeniden tetkiki 
hakkındaki 11 ve 19 uncu 
maddeler inkişaf edecektir. Bu 
iş için Cenevre müessesinde 
hususi bir komite teşkil edile

lngiliz kabinesi 
toplandı 

evgiy le karşılandı 
PEŞTE 27 ( A.A ) - 11 ci Etienne Horthy nt koşulanna 

iştirak etmek üzere Türk atlı spor kulübünden 11 kişi buraya 

gelmiştir. Kardeş milletin mümessilleri istasyonda süvari Generalı 
Horty tarafından karşılanmıştır. 

Londra, 27 (Ô.R) - Kabine 
konseyi haftalık içtimaıoı yap
mış ve ilk önce iç bakanlığa, 
ıonra başbakanlığa gönderilen 
bütçeye ait gizli haberlerin 
ifşası için tahkikat komisyonu 
raporunu tetkik etmiştir. Bu 
rapor, mahrem mahiyette ol
makla beraber, siyasi neticeleri 
olabilecek neticelere vardığın
dan aynen ncşredilecektir. 

-· ......• 

Yaralanma 
Kemerde Kağıtane cadde

sinde lzmirli Mehmet oğlu kun
duracı Ali ile kasap Ali oğlu 
Enver arasında kadın dost 
tutmak meselesinden kavga 
çıkmış, Enver Aliyi biçakla 
sol elinden yaralamıştır. 

Kraliçe Mari'nin 
kumandanı 

Londra, 27 (Ô.R) - " Kra
liçe Mari) trans atlantik vapu

runun kumandasını almak üze
re Soutampton' dan hareket 

eden binbaşı Jams Balston 
Kraliçe Maryye yıldönümü 
münasebetile bir tebrik telgrafı 
çekmiştir. Kumandan kendi 

dileklerile birlikte tayfasının da 
dileklerini bildirmiştir. Kraliçe 

Marinin bir katibinden gden 
bir cevabda kumandana, zabit-

lerine ve tayfasına teşekkür 
edilmektedir. 

ı----------~.---..----·------1~ 
SAFI AŞK 
- 16 - TUrkçeye çeviren: R. B 

~a-.~-·---------------------# EtraHan görUIUrUm endişesile feneri eteğim altma 
.oydum. Bflsenlz size neler anlatacağım. 

Y nlmzlık, içinde derin bir 
endişe uyandırmıştı. Şimdi ken
disini Viyö Kontiye ilk geldiği 
günde olduğu kadar kuvvetli 
hissedemiyordu. 

Ne yaşamak ne de ölmek 
istıyordu. 

Koltuklardan birine bir tek
me vurarak devirdi. Puvaldölü 
iyi bir haberin müjdecisi ol
mak ister gibi havladı. 

Madam Lekuvin odaya gire
rek şu mektubu uzattı : 

" Aziz Mösyö, bu akşam su
varanta geleceğim. Neler oldu 
anlatırım. O kadar üzüldüm ki .. 

- Qivin Suvarant ne de
rnek? 

1 

- Gece olduğu zaman efen-
dim .• 

- Peki ... 
Emmanüelin dudaklarında se· 

vinçli bir tebessüm dolaştı. 
Emmanücl kendi sıkılganlı

ğına kızdı. Mektubu avuçları 
içinde L>uruşturarak cebine 

k~yde. Salonun kapısına doğru 
bırkaç adım attı. Hala kuvvetle 
atan kalbine bir kayıtsızlık,fü
tursuzluk havası sokmak için 
ıslık çalmağa başladı. 

ihtiyar kadın orada oldu-
ğunu hatırlatmak istiyordu. 
Sordu: 

- Mösyö.. Föyanta bu ak
sam da teraya,21 lazım mı ? 

Italyaya 
neler satılmaz 

Londra, 27 (A.A) - Sökü
lecek vapurun ltalyaya satıl
ması meselesi hakkında ticaret 
bakanı Runciman, şimal me
busları grubuna gönderdiği bir 
mektupta diyor ki 

Milletler cemiyeti zecri ted
birler komisyonunun kararına 
göre, Italyaya hurda demir 
satmak yasaktır. Fakat seyrü
sefer edebilecek bir halde 
bulunan bir vapur hurda de
mir değildir. Ve bu yasağın 
buna şumulü yoktur. ltalyaya 
vapur satılabilir, ancak bunun 
bedeli peşin olarak tediye 
edilmesi şarttır. 

Komşusunun gelmesine daha 
üç saat vardı.Ondan bu balıkçı 
kadınla bile konuşmak hoşuna 
gidiyordu. 

- Föyanttan hoşlanmıyor 
gibisiniz madam ? 

Madam Lekuvan bir defa 
olsun genç efendisi önünde is
tediği kadar gevezelik edebi
leceğini anladı. Dişleri dökül
müş ağzı sola doğru sırıttı. 
Gözlerini ciddi bir şeyden bah
setmek ister gibi gök yüzüne 
kaldırdı. 

- Bu kadın hayasızın biri
dir mösyö ... iki yıldır ki bura
da bulunuyor. Münasebet peyda 
etmediği kimse kalmadı. Köyün 
doktoru, emanetçisi, tahsildarı 
ve daha bir çokları onunla ey
lendilcr. Haydi bunları mazur 
görelim.. Büyük adamdırlar. 
Eylenmeğe kudretleri var. Köy
lüler bile ihtiyaç gördüler mi 
ona başvuruyorlar. Doğrusu 
güzel kadın.. GüzeJliğine di
yecek yok ..• Fakat fakir köy· 
lülerin başlarını döndürm~2'e 

512653 Eski satış 
512775 uumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
875 Buğday 6 375 6 75 

25000ki. Pa. çekir. 3 25 3 25 
274 K palamut 690 690 

20 balye pamuk41 50 41 50 

Bugün şube kitabetine not 
ettirilen ve henüz vizita edil
memiş olan pamuk satışları: 
610 bal ye pamuk41 75 42 

cektir. 
ŞARK HUDUDLARI 

• • Şark hududlarında emniyet 
meselesine gelince, Almanlar 
görüşlerini değiştirmekten im· 
tioa ederek cevab verecekler 
ve· bu Mmtakada vaziyetin 
çok sarahatsız oldu"ğunu ileri 
sürerek diğer taraftan Fransız -
Sovyet paktı aleyhindeki ten
kidlerine devam edeceklerdir. 

Para Piyasası 
27-5-1936 

Alış Satış 

Mark 50 20 50 75 
İsterlin 626 50 629 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 79 50 79 20 
Belga 21 30 21 50 
İtalyan lireti 9 88 9 90 
İsviçre F ran. 40 62 40 80 
Florin 85 85 25 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr.Şilini 23 50 23 70 -

hakkı yoktur. Bir yeğenim var .. 
Yanımda bir ay çalıştı. Ona 
öyle tutuldu ki altı ay ağzını 
açmadı. Karasevda zavallı de
likanlıyı yedi bitirdi. Siz bana 

' 

sorun... Bu gözler neler gördü 
. neler... Bir akşam eczacının 
oğlunu ağzından hırsla öper
ken gördüm... Yalan olmasın 
amma dudakları belki beş da
kika birbirinden ayrılmadı. Be
ni gördü de yüzü kızarmadı. 
Miilevve~ fahişenin biri işte ... 

Emmanüel ihtiyar kadının 
kullandığı lisana kızmakla be
raber onu dinliyordu. Lekuva
nın sarih izahatı izzeti nefsini 
hırpaladı. Eczacının oğlu .. Ema
netçi .. Tahsildar ve doktordan 
sonra Emmnüel Landölen .. Gü
zel par;sJi kızların, en sevimli 
aktrislerin, en nndide yabancı
ların, en müstesna aristokrat
ların sevgilisi olan delikanlı 
şimdi bu dört kişiyi istihfaf 
edecek.. Anlaşılan bu sütcü 
kadın kendisini de köyün 
'

1mümtaz şahsiyetleri,, ile ayni 
sıraya koymuştur. Lekuvanın 
kızarak saydığı ndam1arm ha
Jefi olmamayı tercih ediyordu. 

- Deram edecek -

Almanyanın istikbalde imza 
edeceği muahedelere riayet 
edip etmiyeceği sualine ise 
müsbet cevab verilecektir. 

Nihayet müstemleke mesele
sinden bahsedilmemekle bera
ber milletler cemiyetine girince 
Almanyanın bu meseleyi tahrik 
hakkım muhafaza ettiği kay
dedilecektir. 

VECİZ BiR CEV AB 
Almaoyanın ileride muahe

delere hürmet edeceği hak-
kındaki müsbet cevab müna
sebetife, Berlin beynelmilel 
mahfilleri Göbels tarafından 

Leipzigde son söylenilen nut
kun müdafaa ettiği şu tezi 
hatırlatıyorlar! "Milletlerin hak
kı hiç bir şekilde madrlelerle 
tasrih edilemez!,, 

Diğer cihet Versay mua
hedesinin rağbet mevkiinde 
kalan maddelerine hürmet 
meselesi bakkmda Almanya 
Avusturya, Dantzig ve Memel 
hakkında ihtiraz kayıtları ser
dedecektir. Avusturyalıiar bir 
Nazi hül<umetini iş başına 
geçirmek isterlerse Almanyamn 
buna mani olamıyacağı kayde
dilecektir. Dantzig ve Memel 
hakkında ise, Almanya ile Le
histan arasında bir mübadele (?) 
ihtimalini nazarı itibare alan 
gizli bir muahede vardır. 

Alma11 ta11klaı ı 

Versay muahedesinin hü
kümlerine gelince Almany.a 
bunlara hürmet edeceğini bil· 
direcektir. Bununla beraber, 
beynelmilel mahfellerde kayde· 
d Uiğine göre,nasyonal sosyalist 
liderlerinin son zamanlardaki 
nutuklarnda Führerin - hudut· 
Jar ötesinde bile olsa - bütür. 
Almanların Führeri (önderi) ol· 
duğu ileri sürülmüş, yani Çe· 
koslovakya, Avusturya, Yugos· 
lavya ve saire Almanları kasde· 
dilmiştir. 

Hulasa bu Alman cevabı 
müzakereye girişmek için in· 
gilizlerin bekledikleri unsurları 
pek az ihtiva edecektir. 

HALIFAKS BERLINE 
GiDECEK MI? 

Şimdi Ingiliz hükumetinin 
mübhem bir cevap hakkında 
izahat almak üzere Lord Ha
lifaksı BerJine göndermeği mi 
yoksa yine beklemeyi mi tercih 
edeceği meselesi kalıyor. 
Her halde şu son günlerde 
Almanyanın Fransnye karşı 
ümidleri bazı değişikliklere 
uğramıştır. Yeni Fransız hü· 
kômeti halk komiteleri vasıta· 
sile mılletle temas halinde ka · 
lacağından, herşeyden ziyade 
istirahatına düşkün olan Fran-
sız Milletinin Avrupadaki sıyasi 
fikir ihtilaflarına ve Almanya· 
nın az çok genişlemesi zaru
retine rağmen iki memleket 
arasında bir anlşma yolu bul· 
mak için ısrar edeceği ünıid 
edıliyor. 

Diğer cihetten, beynelmileı 
çcvrenler son zamanlarda, Fen· 
landya körfezinin medhaline 
hakim olan Aland adalarının 
tahkimi için Berlinde girişilen 
müzakerelere çok dikkat edi-
yorlar. Bu adalar şimdi Fen
landyalıJara aittir, fakat ancak 
İsveçin muvafakatile bu adaları 
tahkim edebilirler. Halbuki Fen· 
landya zabitleri son zamanlarda 
Ôerlinde uzun müddet oturmuş· 
lar ve lsveç zabitlerile ve Alman 
memurlarilc temas etm ş'erdir. 
Almanyaya Baltık denizinde 
tam bir hakimiyet verecek 
olan tahkim meseles;nin Al· 
manyaya müsaid şekilde halle· 
dilmek üzere olduğu tahmin 
ediliyor. 

Nihayet Avrupa dış bakan· 
lıklarınn gelen haberlere göre 
gelecek sene Almanyanın elin· 
de 2 milyon kişilik hazır bir 
kuvvet bulunacak ve Almanya 
-eğer isterse- lrnvvete daya· 
narak en sert iddi~lara bile 
girişebilecektir. 
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ipekli çorap 
Bir arkadaş anlatıyor. Yerli 

ipekli çorablar sağlam değil

miş; ayağa giymekle eskime~i 
bir oluyormuş, kadınlar müş· 

teki imiş. 
Çorablar hakikaten denildiği 

gibi dayanıksız dahi olsa, bence 
üzerinde fazla durulub iş edin
meğe değmez. 

ipekli çorap; herhalde hali 
vakıi yerinde lüks eşyaya para 

verebilecek kimselerin harcan
dığı birşeydir. Varsın çabuk 
eskisin, çok sablsın, yeter ki, 
harcıalem ucuz tire çorablar 

dayanıklı olsun. Zira bunlan 
kullananlar, muayyen bütçesi

nin dışına çıkamıyan tabaka
dır ki, memlekette ekseriyet 
bunlarındır. 

ipekli çorap giyen kadmın 
ruja, pudraya, kreme, manikü
re ve daha bunlara benzer süs 
lere vereceği parası vardır. 

Ruj çorabı, çorap ta pudrayı 

tamamlar. Ucuz tire çorap gi

yenin büdçesinde lüks eşya 

faslı yoktur. 

Para dışan çıkmadıktan son

ra memleketteki her alım satı

mın bırakacağı bir kir vardır 

ki o yalnız memleketindir. 

ipekli çorabın (veJev saglam 
olmayışından olsun) çok satıl

ması da netice itibarile yerli 
fabrikanın yerli işçinin ve yerli 

kozacının karı değil midir? 

Akagündüz; yarı ciddi yarı 

alay bir yazısında bu çoraplara 

takılarak bunlar hakkında zecri 
tedbir tavsiye ediyordu. 

Bana sorarsanız bu tedbiri 

tatbik kabiJiyeti yoktur.. Ka

dın ipekten vazgeçermi? Varsın 
çürük olsun ... 

1'/.l:u.ra. 't Çfııar 
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REMİNGTON RAND 
Mamulfttının lzmir 

acentası 

Remiogtonun yazı 
makinalannı 

Cedvel - Cemi - Zarp 
makinalarını 

Madeni klasörler ve 
mobleleri 

Yazı makinalan şiridlerini 

ABAJOLİ !i~:i:ı~~ha 
Btı manuı!litm prospektüs 
katalog/arım arayınız 

lzmir - Saman iskelesi 
Kardiçalı han 
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YENi ASIR 

Ha alı • yas dur mu 
lhracatcıl arpayı istihsal 

teşkili 
bö gel er· n en 
yapıyorlar satın 

• • 
ıçın amak 

Alıcılar bakla fiatını düşürıneğe çalıştılar ·Pamuk piyasası durgundur - Palamut 
fiatleri yükseldi - Zeytinyağı piyasasında görülmemiş bir durgunluk vardır 

Yeni rekolteye devredilecek üzüm stoku pek azdır 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzınir ticaret ve zahire bor- vermiştir. Halen alıcılar 4 ku- şiddetli sıcaklar dolayısiyle işlere mnnhasır kalmış ve aynı 
sasi tarafından 20 ila 26-5-936 ruştan fazla fiat vermemekte mahsul dökülmüş ve nihayet zamanda fiatlarda göze çarpan 
tarihine kadar neşredilmiş olan 
gündelik satış listelerine göre 
son bir hafta içinde borsada 
aşağıda gösterilen ticaret eş
yası alış verişleri olmuştur: 

Haftalık fiatı 
Cinsi Miktar az çok 
Muh. buğ. 3304 ç. 6,375 6,75 
Arpa 12 " 5 5 
Bakla 485 " 4,1875 4,1875 
Mısır dan 125 " 6 6 
Yulaf 95 " 4,75 4,75 
Pamuk 808b. 40 41,50 
Palamut 269 k. 620 750 
Yapağı 13358 ki. 60 65,50 
Ku. deri 6000 a. 85 85 
Çe.siz üzüm 901 ç. 8,625 13 

Arpa 
Son hafta iç.inde borsada 

satıldığını yukarıya kaydetti
ğimiz arpa bu senenin ilk 
mahsulü olup altı çuval Tepe
cikte Alman kulesi mevkiinde 
ve diğer altı çuvalı da Mene
menin Kaklıç köyünde istihsal 
edilerek piyasaya arzedilmiş 

ve beş kuruş fiatla sabJmışhr. 

Hafta içinde borsada bundan 
başka arpa sabşı olmamıştır. 

Arpanın son haftaki piyasa 
vaziyeti geçen haftakinin 
aynidir. Piyasa hakkında esaslı 
bir fikir ve kanaat yoktur. 
Belli başlı ihracat evlerjnin 
geçen sene olduğu gibi doğ
rudan doğruya istihsal mınta

kalarından mal satın alnıak 
üzere şimdiden lüzumu olan 
teşkilatı hazırlamakta oldukları 

işidilmektedir. 

Bakla 
Son haftanın borsa bülten

i lerine göre borsada alivre ola-

\ 
rak satılan bakla mıktarı 485 
çuval olub kilosu 4,1875 ku· 
ruştan muamele görmüştür. 

Bundan evvelki hafta içinde 
ise 4,125 kuruştan 1456 çuval 
bakla muamelesi olmuştu. 

Piyasada yaptığımız tahki
kata göre; bakla alivrelerinin 
başından bugüne kadar cereyan 
etmiş olan işlerin tamamen si-
pekülisyoncular tarafından yap
tığı anlaşılmakta ve bidayette 
oldukça müsaid görülen fiat
Jarın bilahara alıcılar tarafın-
dan düşürülmek istenilmesi iş
lerin duraklamasına sebebiyet 

olduklarından piyasada bu fiatla elde edilen palamut encak gerilemeler hasıl olmuştur.Sıra 
satıcı görünmemektedir. Bakla 27000 ton raddesinde kalmış- mallar üzerine kat'iyyen mua-
işlerinin mahsulün idrak ve tır. mele olmamakta Ve yemeklik 
piyasaya bol mikdarda arzına Bundan başka bir sene evelki mallar İs'! perakende olarak 
kadar bu şekilde devam ede- mahsulden iktiı;adi mıntakamız ancak 38 kuruşa nazlı olarak 
ceği söylenilmektedir. dahilindeki muhtelif mahaller- satın alınmaktadır. 

p k de ve müstahsil elinde 8000 Vaziyetin alacağı şekil hak-
anı u ton raddelerinde mal mevcut kında hiçbir fikir ve kanaat 

Son hafta içinde gündelik bulunduğundan 1935-1936 se• dermeyan edilememektedir. 

Ç. üzüm satış listelerine göre borsada nesinde yine 35000 ton pala-
40-41,5 kuruş arasında fiat- mut mevcudu vardı. 
larJa 808 balya prese birinci Mahsulün piyasaya ilk arzı 
pamuk satılmıştır. Bunlardan sıralan olan ilk teşrinde tırnak 
758 balyası 40-41,S kuruştan fiyatlaı 575 ten ve kaba fiyat-
hazır ve 50 balyası 41 kuruş- lar da 450 kuruştan açılm\Ş ve-
tan vadeli olarak muamele fiatlar tedricen yükselerek bu 
görmüştür. gün şu şekli almıştır: 

lzmirdeki iki dokuma fabri-
kası son zamanlarda fiatleri 
müsaid görmediklerinden piya
sadan mal mübayaa etmemek
tedirler. ihracat tacirlerinin ise 
evvelce yapılmış vadeli satiş

lannı kapamak için bazi muba
yaat yapmak mecburiyetinde 
bulundukları anlaşıldığından sa
tıcılar fiatleri mümkün merteb~ 
tutmak tarikini ihtiyar t!tmiş

lerdir. Bunun neticesi alarakta 
evvelki hafta nihayetinde 39,5 
ve geçen hafta sonunda 41 
kuruşta kapanan pamuk piya• 
sası bu hafta 41,5 kuruşta ka
panmış ve borsaya son gün 
not ettirilen pamuk satışlarında 
41,75 kuruş fiatede rastanmışhr. 

Borsaya hafta içinde bila
hare yazdırılmak üzere not et
tirilmiş olan pamuk mıktar ve 
fiatı aşağıda gösterilmiştir: 

Fiatı 
Tarihi Mık tarı K. 
20-5-936 76 balya 41-41,5 

22 " .. 
25 " .. 
26 .. ,, 
Yekün 

548 " 41,5-41,5 
59 " 41,5-41,5 
96 " 41,75-41,75 

779 

Palamut: 
Yukarıda toplayıp göster

digimiz haftalık palamut satış
ları borsa bültenlerine nazaran 
620-645 kuruştan 234 kental 
kaba, 750 kuruştan 35 kental 
tırnak palmuttan ibarettir. 

Palamutların umumi vaziyeti 
hakkında yapıtığımız tahkikata 
göre 1935-1936 palamut rekol
tesi hakkında bidayette yapıl-
mış olan tahminin 35000 ton 
nlmasına rağmen Ağustostaki 

Fiatı 
Nev'i az çok 
Tırnak 730 765 
Birinci kaba 670 700 
ikinci " 650 660 
Rüfüı 500 550 

lzmirdeki iki fabrika tarafın
dan da valeks ve hülisa istih
sali için mübayan edilmiş olan 
palamut mikdarı da 15000 ton 
olarak hesaplanmıştır ki bu su
retle piyasadan kaldırılmış olan 
yekun 33 • 34 bin tona baliğ 
olmuş bulunduğuna göre henüz 
palamut istihsal mıntakalarında 
mevcud mikdarın 1 - 2 bin ton 
raddesinde olduğu hesaplan
maktadır. 

Alakadarların kuvvetle söy
lendiğine göre yeni rekoltenin 
idrakı zamanı olan ilk T eşrine 
kadar komisyoncu ve spekulas
yoncutarın elinde ancak 2000 
ton kadar mevcud kalabilecek
tir. 

Yeni rekolte için bazı tica
rethanelerden bugünün fiatla
rından % 20 noksanına taleb
ler vaki olduğu piyasada !4Öy
lenmektedir. 

Zeytinyağı 
Geçen hafta olduğu gibi son 

hafta içinde de borsada zeytin-
yağı üzerine hiç bir muamele 
yapılmamıştır. Geçen senenin 
bu haftasında da vaziyet ayni 
merkezde bulunmakta idi. 

Piyasadan yaptığımız tahki
kata göre, zeytinyağı piyasası
nın bugünkü durgunluğu uzun 
senelerden beri rastlanmamış 
bir hal olarak kabul edilmek-
tedir. Muameleler perakende 

Saniye fevtetmeden dolu lere seriyordu. 

20-26-5-936 tarihlerinde bor
sada gündelik itibarile yapıl-
mış olan çekirdeksiz üzüm sa
tışları borsa bültenlerinden alı-
narak aynen aşağıya naklo
lunmuştur: 

Tarihi çuvalı fiatı 

20-5-936 
21-5-936 
22-5-936 
23-5-936 
25-5-936 
26-5-936 
Yekun 

191 
245 
38 

az 
8.25 
7.00 

10.00 

çok 
15.00 
13.50 
16.00 

muamele olmamışbr. 
150 6.00 12.50 
277 8.625 13.00 
901 

Bundan evvelki hafta içinde 
ise 2285 ve bir sene evvelki 
aym hafta zarfında da 3968 
çuval çekirdeksiz üzüm mua
melesi olmuştu. 

Çekirdeksiz üzüm piyasasın
da fiyat noktasından Mayıs bi-
dayetine nisbetle 24 - 5 - 936 
akşamına kadar hiç bir deği-
şiklik olmamış ve muamelat 
normal bir halde cereyan etmiş 
idi. 25 - 5 - 936 tarihinde fi
yatlarda on paralık bir düş-
künlük görülmüş ve piyasa aşa
ğıda göstereceğimiz surette 
tesbit edilmiştir : 
Numara 

7 
8 
9 

10 

Fi at 
Az Çok 

8 25 8 50 
8 75 9 
9 50 9 75 

11 50 12 25 
Son hafta içinde işlerin azal

ması ve fiyatların 1,25 santim
lik tenezzül arzetmesi ay ni
hayeti olması basebile yeni si-
parişler alınmamış olmasına ham 
ledilmektedir. . 

Mesele ne olursa olsun 1935 
1936 için son tahmin olan 80 
b·n çuval mahsulden halen elde 
kalan mevcudun azlığı doJayı
sile alakadarlar tarafından hiç 
bir endişe gösterilmemekte ve 
yeni mahsule kadar stokların 
tamamile sarf ve istihlak edi
leceği ümidi gösterilmektedir. 
Geçen sene fiatlerin düşkün 

Ormanı bekliyen kız ......................................... : .. dizgin Üzerlerine gittik. Düş- Masum bakışlı ağbyan Türk 
man askerleri geldiğimizi gö- kızına sorduk : 
rünca bir tereddüt dakikası - Ne oluyor . 

bulunduğu şu sıralarda stok 
mikdarı otuz bin çuval olarak 
tahmin edilmekte idi. Buna 
rağmen 1935 - 936 rekoltesine 

-15- Yazan : A. Bllget geçirdiler. Üzerimde erkek el- - Gördünüz, dedi. iki gün 

devredilen mikdar ancak on bin 
çuval olarak hesaplanmıştı. 

Son hafta icinde geçen haf
taya nisbetle durgunluk göste
ren üzüm piyasasının önümüz
deki haziran ayının ilk haftıttiı 
nihayetine kadar bu vaziyeti 
muhafaza edeceği ve ondan 
sonra siparişler alınması kuv
vetle muhtemel bulunduguna 
mebni işlerin nisbeten canla· 
nacağı ümit edilmektedir. Se-
ferihisar taraflarındaki bağlara 
pronos porus vurduğu ve bağ· 
ların zarar gördüğü rivayet 
olunmaktadır. 

Bugday 
Yukarıda 6,375 - 6,75 kuruş 

arasında fiyatlarla satıldığını 

işaretlediğimiz 3304 çuval buğ
dayın nevi itibarile miktar ve 
fiyatları aşağıdaki gibidir. 
Nevi çuval Fiat 

az çok 
Uşak yumuşak 1040 6, 50 6,75 

" Sert 1308 6, 50 6,625 
Urfa 956 6,375 6,50 
Yekğn 3304 

Bundan evvelki hafta içinde ise 
6,25 6,875 kuruş arasında fiatla 
4295 çuval buğday ~atılmış ve 
geçen senenin bu haftasında da 
3,50 - 4,25 kuruş arasında fi
yatlarla 4555 çuval muhtelif 
buğday sabşları olmuştur. 

Dahilden lzmir piyasasın• 
son hafta içinde pek az mik-
darda mal geldiğiğinden darlık 
hissedilmiş ve bu yüzden fiat-
larda cüı'i bir terakki hasıl 
olmuştur. Önümüzdeki hafta 
içinde de mal gelmediği tak
dirde fiyatların biraz daha yük· 
selmesi ihtimali mevcuttur. 

Mısırdarı 
Borsada son hafta içinde 

satılmış olan 125 çuval mısır-
dan vadeli olarak kilosu 6 
kuruştan satılmiştır. Piyasada 
hazır mallar olmadığından fiat 
vaziyeti hakkında bir fikir 
dermiyan edilememektedir. Ge
çen hafta kilosu 5,5 kuruştan 
hazır olarak 50 çuval mısırdarı 
muamelesi olmuş ve geçen se-
nenin bu haftasında muamele 
olmamıştır. 

Yapağı 
Borsa bültenlerine göre son 

hafta içinde borsada yukarıda 
işaretlediğimiz gibi 60-65,5 ku
ruş arasında fiatlarla 13358 
kilo yapağı satılmıştır. 

Yapağı piyasasında şu sıra

larda azami hararet mevcud 
olduğu gibi fiatlar da muttasıl 
ilerlemektedir. Ancak lstanbul• 
dan gelip piyasamızdan yapağı 
mubayaa eden birkaç firmaaıo 

mubayaatlarını borsa haricinde 
yapmaları piyasanın seyir ve 
vaziyetinin borsa bültenlerindeD 
anlaşılmasını işkal etmektedir. 
Bu ciheti alakadarların nazarı 

dikkatine arzederiz. 

Sair zehalr ve hububat 
Mevsim dolayısile elde ınev

cud malların azlığı esaslı piya
salar teessüsüne mani teşki! 
etmekte olup hiçbir madde 
üzerine kuvvetli işler olmamak
tadır. 

Abdi Sokulld 

bisesi bulunduğundan beni ta- evvel ablamı alıp götürdüler. 
Somru Sancllar köyündeki kanii boğutmada yara- nımadıklarına emindim. Ahmt!t o bir daha dönmedi. Şimdi de 

lanmıştı. Göğsünden kan damlaları sızıyordu daha ne olduğunu anlamadan bana sataşacaklardı. ,.Ayda 16 liraya•. 
-- bağ kulesi önünde ducan nöbet-

- Hepsi de temiz insanlar· takib ediyordu. Yolda Ahmede: Bu temiz bakışlı köy kızının 
dır. Siz Kızılca Ormanda ha- - Ahmed, dedim. B•nimle çilerden birini haklamışb. Na · f · d ı 
rekete geçtiğiniz zaman onlar 
da arka elden sizin hareketinize 
iştirak ettiler. Antalyada giz
lice beyannameler hazırlıyarak 
sizin hedefinize doğru baştan 
itibaren yardımcı oldular. Hiç 
kimse onların ne!er yaptığını 
da bilmiyor. 

- Neredeler şimdi? 

- Bu akşam Sancılarda bu-
lunacaklardır. Bt:n haber al-
< n. 

Peki Ahmed .. 

Köyden tedarik ettiğim bir 
hayvanı Ahmede vererek be
raberce yola çıktık. Ahmed 

... yaptın Ahmet demeye vakıt kal· vazıye ı ıçerımı ağ amışb. 
yola çıkmak oldukça teblükeli.. d k Orada kalmasında tehlüke gör· ma an i inci bir düşman as-
Bana sataşanlar çokra olur. k d du_g_ l .. tmu-z ı· • Ah d. 

y eri e ölüler arasına karış- çın onu me ın 
·O zaman sataşanlarla çarpış- mışh. yanına vererek Sancılar'a gön-

mak mecburiyeti var .. Ne der- Atlarımızdan indik. Artık denniştim. Ahmedle ilk ayrıl-
sin sen buna.. Silah kullanma- d d d ğımız adeta vedalaşma gibi bir 
sını bilirsin değil 1Ri? üşünme sırası eğil i. Bağ 

Ahmed : kulesinde gördüğümüz man- şey olmuştu. Bu iyi köy çocu· 

_ Somru hanım, diye cevab zara öyle müthi~ti ki.. Genç ğu, adeta beni himayesine 
verdi. Hedefimi gördükten bir kız bir düşman askerinin almış gibi ayrılmak istemiyor 
sonra uçan kuşu bile sağ bı- yamrı yumru kolları arasında idi. Ona son ta1imahmı biraz 
rakmnm. İsterseniz bir tecrübe diainiyordu. Onun beynini par- askerce verdim: 
edeyim. çalamak şerefi de bana düşü- - Gece görüşürüz Ahmed, 

Kızılca Ormanı geçtikten yordu. Zavallı kız, hiç bekle- dedim. Arkadaşlarınla birlikte 
sonra yeşil yollar arasında beş mediği bir sırada karşılaştığı Sancılara giden yol üzerinde 
altı kişilik bir kalabalık gözle- bu manzaradan şaşkınlık için- beni beklersin. Saat alafranga 
rimize takılmıştı. Bunlar düş- deydi. on bire yaklaşınca ben atımla 
man askerleriydi. ince bir Res Kalan iki düşman askeri ka- gelecegim. 
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Günde iki defa oğle ve akşam her sen1t'-
teki evlere yenıek gönderilecektir 

lzmlrln ;ok iyi tan•dığı ve sevdiği 

Süleyman Lokantası 
~ile mutbağı açmıştır. Alsancak Güzelyalı dahil bütün 

lzmıre günde iki defa yemek tevzi edilecektir. (Süleyman)ın 
yemeklerinin nefaseti hakkında söz söylemeğe lüzum yoktur. 
Öğle. v~ akşam üçer kap yemekte bir et, balık veya tavuk 
mevsımıne göre değişen sebzeler veya pilav, makarna ve 
yine m.evsime göre tatla veya komposto verilecektir. Buna 
mukabıl ayda ancak 16 lira alınacaktır. Fırsattan istifade 
ediniz. 

Müracaat yeri : Birinci Kordonda 
SÜLEYMAN LOKANTASI 

TELEFON No. 3711 
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lngiliz Sovyet Rusya deniz konuşmaları 

Geceli gü-~dii~iif .. ·ç;hŞ~~ .... AI;;~y;~;~ yakında 
914 den daha kuvvetli olacağı ileri sürülüyor 
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T emoçinin Rüyası 
Türk tarihinden şanlı sahifeler 
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Bölem sayısı: as 

Sarayı ilk basan karakol kumandanına 2s sopa 
vurmah ki akll ba,ına gelsin •• 

Cebe bayraktarmın sıkıldıgmı J 
görünce abndan indi. 

Canbey duramadı : 
- Savulun bayrak geliyor 

diyerek cebenin boynuna atıldı. 
KORKUNÇ BiR AV 

Cebe Eemirler veriyordu: 
- Canbeyc bir at çekin ... 

Bir zırh, bir ok, bir kılınç bir 
karğı getirin ... 

Az sonra hepsi hazırdı. Can 
bey hunlan giyinmeye hazır
lanmıştı ki Cebe iki kulağından 
yakalıyar k başını salladı: 

- Bu ne kafa Canbey ... 
Başını hanın yasağına uydur
mamıesm.. Askerler saclarını 

sakallannı traş ettirmeye mec
burdurlar. Yalnız reisler sakal 
bırakabilirler. 

Çaresiz emre itaat edilecekti. 
Canbey de güzel saçlarına, 
sakalına kıydı. Askerin şehre 
girmesinden birkaç saat sonra 
kan tere batmış bir tatar geldi. 
Tibet dağlılarından mürekkeb 
olan taburlara kumanda eden 
Daybo adlı kumandanın liman
daki evleri bastığını, yabancı 
tacirlere eziyet ettiğini bildirdi_ 

Cebe kızdı. 

- Bu ne küstahlık diye hay
kırdı. Daybo zulmetmek için 
kimden emir almış? 

Atına atladı : 

- Bu Tibet taburları zaferi
mizin parlakhğinı haydutlukla 
karartmak istiyorlar. Buna im
kan mı veririm ben"" Sessiz, 
sadasız insanlara, namuslariyle 
çalışanlara tasallut etmekten 
biz nefret ederiz. Şimdi ben 
onlann cezalarını vereyim de 
görsünler ... 

Cebe hem böyle söylüyor, 
hem de maiyetindeki atlılara 
koşuyordu. 

Cebe: 

-- Canbey, Alakla altın ha· 
kanın sarayına girdiniz. Ben 
Dayboları haklayınca size ye· 
tişirim. 

Canbey atma atladı. Ardına 
on kişi vermişlerdi. Bunlar 
içinde Susurla Kotak ta vardı. 
Kılıncını sıyırarak şehrin dar 
ve dolambaçlı sokaklarından 
geçti. Sokaklar, ölüler, yarah
!a~, kırık dökük eşyalarla dolu 
ıdı. Yardımcı kollar henüz ya-
ralıları kaldırıyordu. Saraya 
vardılar. Divan odasına çıktılar. 

Buradaki manzara görülecek 
şeydi odalarda,kıymettar halılar 
üzerinde dolaşıyorlardı. Birkaç 
gün önceye kadar sefahet ve 
rezaletin en iğrenç sahneleriyle 
dolu olan bu salonlarda şimdi 
muzaffer askerlerin kıhnç ve 
çizme şakartılarından başka bir 
şey duyulmıyordu. 

Odaların birinden türkü ses
leri geliyordu. Canbey o tarafa 
gitti. Açık kapıdan içeri ba
kınca gözlerine inanacailı gel· 
miyordu. Sarayın güzel kızlan 
askerleri etraflarına almışlar, çı· 
rılçıplak dansediyorJardı. Şarap 
fıçıları mütemadiyen boşalmak· 
taydı. Sazlar çalıyor, askerler 
katıla katıla gülüyorlardı. Can
bey bu sahneden canı sıkılarak 
içeriye atıldı. Çinlilerin daha 
harp bitmemişken genç asker· 
leri:ı mücadele duygularını zaif 
düşürmelerine meydan vermek 
istemiyordu, 

- Bu sahne bize yakışmaz 
diye haykırdı. Kızlar içerde bir 
daireye kapatıldılar. Askerler 

Sovyeflel" birliğinde azh larmn hayata 

z 
Boz 

ta - n-
ır e Tacik· standa ...... _,_ 

zafer havaları, milli türküler 
söyliyerek eylencelerine devam 
ettiler: Az sonra Alak ta ye
tişti. Askerler Alakı görünce: 

- Yaşasın kumandanımız 
diye haykırdılar. 

Al ak: 
- Peki çocuklar •. Bugünlük 

bu kadar eğlence yeter. Haydi 
aşağıdaki koğuşlarda toplanı
nız emrini verdi. 

Bu emir derhal yerine geti
rildi. Sarayda perişanlığın önü
ne geçildi. Akşam yaklaşmıştı. 
Sarayın divan salonunda büyük 
sofralar kuruldu. Renkli fener
ler içinde binlerce mum ya· 
kıldı. Zaferi kazanan kuman
danlar bu akşam Cebenin sof
rasında yemek yiyeceklerdi. 
Çok geçmeden başbuğlar birer 
birer geldiler. 

Cebe geç kaldığı için yeme
ğe oturuldu. İştiha ile yemek 
yendi. Yatsıya yakındı ki Cebe 
kan ter içinde geldi. 

- Maşallah bensiz yemek 
yediniz ha .. 

Hem gülüyor hem şunlarr 
söylüyordu: 

- Eyi etmişsiniz... Bu kadar 
da beklenmezdi ya... Dünden 
beri ağzıma bir lokma koy~a
dım. Karnım çok aç ... Çin han· 
larmın payitahtını zabtet... Sa· 
rayını, hazinesini eline geçir ... 
Sonra aç kal... Olur şey değil ••• 

Cebe bunları kızdığından 
söylemiyordu. Onun için aç 
durmanın, kuru taş üstünde 
yatmamn ne ehemmiyeti vardı. 
Ona zaferle biten bir kavgadan 
sonra bir parça ekmekle bir 
parça pastırma en i~tihala ye
mek yerine geçebilirdi. 

Altın Hakanın aşçı başısı 
cevab verdi: 

- Kilerler tıklım tıklım du
ruyor kumandanım ... Ne emre-
derseniz getireyim. Askerler 
kilerleri yağma etmediler ki.. 

- Sarayı ilk bas::n karakol 
başına yirmi beş sopa vurun ..• 
Kilerleri, mahzenleri basıp 
yağma etnıeyı unutmuş... An· 
Jadmız mı bu abdala -ıs sopa 
vurmalı ki akıllansın ... 

)01111 ı 'Uf -
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" BİZ SULHUN İSTİKRARINI İSTERİZ,, 

S.oğlu dış siyasa durumunu izah etti 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

" Yeni bir emniyet nizamı için Akdeniz 
arasında bir anlaşma elzem şartlardan 

devletleri 
biridir. ,, 

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

e il su le e rı a evap ver 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ankara, 26 (A.A) - Kamu· büyük bir emni1et meselesinin HERÇ TÜRKER NE DiYOR 
tayın bugünkü toplantısında halli misalini vermek lüzumu- Berç Türker (Afyon) Boğaz-
dış işleri bakanlığı bütçesinin nu hissetmiştir. lar meselesi üzerinde durarak, 
müzakeresi esnasında Şükrü Sa- ' MÜZAKERELER BiR bunun memleket bakımından 
racoğlu dış siyasa durumu etra- ISVIÇRE ŞEHRiNDE o'an ehemmiyetini işaret etmiş 
fında atideki izahatı vermiştir: Cumuriyet hükumeti bugün- ve başlamak üzere bulunan 

Hariciye bütçesini yük- müzakere şu veya bu 
sek huzurunuza sunarken suretle sürüncemede bı-
harici siyasetimizi bir da- rakılacak olursa bu işi 
ha hülasa etmek için mü· kendi· kendimize halledc-
saade isterim. Biz, Sul- ceğimizin hatırlatılması-
hun istikrarını ve arsı- nı istemiştir. 
ulusal emniyetin fiili ve EMiN SAZAK'IN 
hakiki olmasını iltizam SÖZLERi 
ediyoruz. Emin Sazak (Eskişehir) 

HARB ENDiŞELERi Hariciye vekaleti vekili-
Bu maksatla komşula- <~ mizin Cemiyeti akvamın 

nmızla tefrik edilmeksızin ~ kuvvetlenmesinden ve bu-
iyi münasebetteyiz. Ve nu halisane temenni etti-
onlarla meydanda ve ifa- ğimizden bahis sözlerine 
de edilebilir bir ihtilafı- işaret ettikten sonra, Ce-
mız yoktur. Arsıulusal miyeti akvamın son hi-
bavanın bulanıklığından diseler münasebetiyle 
endişe ediyoruz. Son se- kudretsizliğinin zahire 
neler bilhassa Avrupa çıkhğını ve böyle bir ce-
vaziyeti böyle karanlık miyete itimad etmenin 
oldu. Bu kararsız ve em· ve ümid bağlamanın doğru 
niyetsiz vaziyetin silah olamıyacağını ve kendi-
yarışı ile beraber olarak sinden hiçbir fayda bek-
Milletler arasında tekrar lenemiyeceğini söylemiş 

bir infilake varmasından ve cemiyeti akvamı şid-
korkulur. Yeni bir harb detle tenkid ederek "Böy-
belisının dünyaya çok le zayıf bir müesseseye 
felaketler getireceği ve intisab doiru değildir.,, 
biç bir meseleyi haHetmiyeceği lcrde, Haziranın son haftası demiştir. 
muhakkaktır. için lsviçrenin güzel bir köşe- SARACOGLUNUN CEVABI 

Bu görüş ve anlayış içinde sini müzakere yeri olarak tek- Tekrar söz alan Şükrü Sa-
kendimizi müdafaa etmek ve- lif etmek niyetindedir. Mutad raçoğlu, hatipler tarafından 
saitini ihmal etmemek lazım olan hususi ve nim resmi te- ileri sürülmüş olan bu mütalaa-
olduğu kanaatında olmamız ta- maslarımız böyle bir toplantı- lara karşı da şunları söylemiştir: 
bii bir seydir. Bunun kadar ta- nın umumi şeraite uygun ola- Eskişehirin muhterem meb'u-
bii olan diğer bir şey de cağını 2annettirmiştir. su Emin Sazak pekala bilir ki 
mıntakavi veya umumi kol- EMNiYET MESELESi hiç bir uzviyet doğduğu gün 
lektif emniyet ve tecavüz et- Konferansta varacağımız ne- mütekamil bir vaziyet içinde 
memek ve tecavüzün aleyhinde ticeler hakkında beyanat ve bulunmaz. Her mahluk gibi 
bulunmak Türkiyeni11 siyaseti tahminatta bulunmak mümkün cemiyeti akvam da buhranlar 
olmasıdır. Kadim dostlukları- olmadığını kabul buyuruyorsu- geçirecek, krizler geçirecek 
mızda ve pakt mükellefiyet- nuz. Ancak meselenin esası fakat her geçen dersten, her 
)erimizde yalnız tedafüj mana olan Türkiyenin emniyeti dava· geçen hadiseden ibret alacak 
bulunması ondandır. Uzun ka- sının hallolunacağına inammız 

rışıklıktan sonra eğer temenni kat'idir. Emniyet meselelerinin 
ettiğimiz gibi yeni bir arsıulusal ihmal ve teabhür kabul etmi-
huzur ve ahenk nizamı kur- yen hususi karektcri üzerinde 
mak mümkün olursa bundan beyanat yapmak için mebus 
ve buna yardım etmekten Tür· arkadaşlarım beni mütemadi-
kiye bahtiyarlık duyacaktır. yen tazyik etmişlerdir. 

AKDENiZ PAKTI Bu halde dahi netice bak-
Biz zannediyoruzki yeni bir 

emniyet nizamı için Akdeniz 
devletleri arasında bir anlcşma 
elzem şartlardan biridir. Böyle 
bir anlaşmanın yalnız büyük 
devletler arasında vukuu kafi 
olacağını zannetmek geçirmek· 
le oldu ğumuz hadiselerden 
hiç ders almamış olmak 
demektir. Her devletin ken
dini emniyette hissetmesi 
arsıulusal huzur için şarttır. 

Cemiyeti Akvamın kevvetli 
olmasını yürekten istiyoruz. 
içinde bulunduğumuz dar va· 
ziyetten, cemiyetin itibar ve 
kuvveti artmış, kırgın ve eksik 
i:ıasını tamamlamış olarak çık· 
masını dileriz. 

BOGAZLAR iŞi 
Büyük meclisin malümudur 

ki, en mühim meselemiz bu
gün arsıulusal masa üstünde-
dir. Boğarlardan bahsediyorum. 
Mevcud mukavelenin temeJle
rini kaybettiğini alakadarlara 
izah ederek müzakereye davet 
etmiştik. Muhatab devletlerin 
hepsi müzakereyi kabul ceva· 
bını verdiler. Teklifimiz bütün 
dünyada hatta umumi siyasette 
birbirinden ayrı zannolunan 
kutublar da bile iyi karşılan
mıştır. Esas olarak kendimizi 
sağlam haklara dayadığımız 
anlaşılmış ve usul olarak be
şeriyet normal ve doğru yoldan 

kında yeni bir tarih tesbit 
t:tmek iktidarında değilim. Yal
nız şu hususta büyük meclisi te
min ederim ki hükümet boğaz-
ların tahkimi ve emniyeti key· 
fiyetinin fiiliyata geçmesini 
biran evel tahakkuk ettirmek 
için ciddi bir kaygu içinde 
çalışmaktadır. Meselenin Tür
kiye için hayati ehemmiyeti ve 
müzakere edecek devletlerin 
hak tanır ve Türkiyeye dost 
vaziyetleri çabuk netice için 
ümid verici telakki edilmek mü
balağalı addolunmasa gerektir. 

Muhterem arkadaşlar, hari
ciye bütçesi hakkında yüksek 
kararlarınızı dilerim. 

KIT APÇI HÜSNÜNÜN 
SÖZLERi 

Şükrü Saraçoğ.unun bu iza
hatını müteakip söz alan Hüsnü 
Kitapçı (Muğla) dı~ işleri bıa.kan 
vekilinin beyanatının milletin 
hakiki hissiyatına tamamiyle 
mutabık olduğunu söylemeği 
bir vazife saydığını söyliyerek; 
Türkün karakteri medenidir.Me
deni olduğu için sulhcudur. 
Türk yapıcılık ve başarıcıhk 
işte bundan dolayıdır ki kol
lektif emniyet siyasetini umde 
ittihaz etmiştir. Amma dedik
leri gibi dünya siyaseti yalnız 
bu emniyete, yalnız bu emele 
istinaden yürümediği için de 
hazırlıklıdır, demiıtir. 

ve noksanlarım peyderpey ik-
mal ede ede temenni ettiğimiz 
eyi ve kadir mahluk belki vü· 
cud bulacaktır. Bir mahlukun 
her hangi bir uzviyetinin eyi 
işlememesi veya tekamül de-
recesine varmaması onu yetiş
tirenlerin, onu yeti~tirmekten 
ve büyütmekten vazgeçmeleri 
demek değildir. Cemiyeti ak-
vam vardır. Gayesi beşeriyetin 
huzur, sükün, sulh ve refah 
içinde yaşamak ve yaşatmak 
istiyen bu mahluku kafi de
rcede tekimül etmiş bir 
vaziyette deiilse kusur tJa· 
dece ıeklinde değil uzvi
yetlerinde ve bünyesini teşkil 
eden unsurlarda dır. Temenni 
ederiz ki her gün zaif yerleri 
biraz daha takviyet bularak 
bizzat kendiı'ni bekliyen tarihi 
vazifeyi ifa edebilecek bir hale 
biran evvel vasıl olsun. 
Yalnız bUyUk mecllsl

nlz pekala billr ki biz 
henUz daha teklmUI dev
resi geçiren bir mahlQ
ka kati olarak rapll Umlt 
etmı, ve bUIUn aklbetıerl 
oradan bekhyen bir mll
let ve hUkOmet de§lllz. 
(Bravo sealerl, alkı,ıar) 
Kendi tedbirimizi bir ta
raftan kendimiz ahyoruz. 

Diğer taraftan insani ve 
büyük bir makinanın teessüs 
edebilmesi için elimizden gel
diği kadar yardım ediyoruz. 
Buradan söylediğim sözler bü
yük meclisin O yardımlarından 
birisi telakki edilmek lazım 
gelir. (Bravo ıealeri, Alkışlar) 

-
Londrada bekleniyor 

Habeş imparatoru için Cebelüttarık 
otelle i en birinde daire kir ndı 

Cebelüttrrık 27 
Necaşinin bura· 
daki ikametinin 
biç bir resmi ma
hiyeti olmıyacağı 
söyleniyor. Ne
caşi Cebelüttarık 
otellerinden bi
rinde bir kaç oda 
kiralamışsa da , 
kendisini Londra
ya getirecek olan 
vapur gelinceye 
Captavn gemisin
de kalacağı tah
min ediliyor. Ma
mafi Necaşiııin 

Pazar günü Lon
draya hareket 
edeceği şüphe

sizdir. 
Londra, 27 (Ö.R) - Roma

daki lngiliz elçisi Adis-Abe
badaki Taymis muhabirinin 
Habeşistandan çıkarılması se-
bebini Jtalya hükümetinden 
ıormaga memur edilmiştir. 

Haıle Selassia Kudüsfe lngiliz askerle!İııin ö11ündetı geçivor 01 
Kaybola11 lngiliz diplomatik olmaksızın üç lngiliz tebea~ı;ı 
çantası Gibutiye varmıştır. tevkif etmiştir. Bunlar 111.gı,Je 

Londra, 27 (Ö.R) - Cibu- kızılbaçı azasından biris~ 1 
d 

tiden Royter ajansına bildiri- bir hayvanları himaye ceııııYe 
11 

liyor: Diredavada ltalyan işgal azası ve mavibaç teşekkülünde 
hükümeti makul hiçbir sebeb bir azadır. 

Mussolininin niyeti ne? 
··················································································································· 1, 

Italya, gayri memnunlarla birleşere' 
lngilterenin karşısına mi çıkacakınıŞ 

ltalya ile Almanyanın anlaştığı bile ileri sürülüyor 
Paris, 27 (Ö.R) - ,,lnfor

matin,, ltalyan siyasetinin yeni 
temayülatı hakkında şu malü
matı veriyor: 

B. Mussollni Ingiliz impara
torluğunun şimdiki halde bazı 
zaif noktaları olduğuna kani 
olduğu için Avrupada ve As-
yada f serbest hareket etmek 
için bundan istifade etmek 
niyetindedir. Duçe ve Hitler 
arasında aşağıdaki prensipler 
üzerinde bir anlaşma yapılmış
tır. 

1 - Avrupada muvakkat 
statükoya riayet, 

2 - Müstemleke gayeleri 
hakkında Italya ve Almanya 
arasında bir anlaşma ve yeni 
bir dünya müstemleke vaziyeti 
tesisi, 

3 - Aym sebeple Japonya 
ile de buna benzer bir anlaşma 
yapılması. 

lngiltere, Italya siyasetinin 
bu temayülitını yakından takib 
etmektedir ve imparatorluğun 
müdafaası meselesini görüş
mek üzere bu 11ene sonunda 
Londrada toplanacak olan im
paratorluk konferansı bununla 
allkadardır. 

.. T emps ,, gazetesi ise bu 
fikirde değildir. Ona göre 
ltalyan propağandasının her 
tarafta lngiltere aleyhinde ha· 
reket ettiğini iddia etmek pek 
acele etmektir. Habeş ihtiJifı 
ve bundan ileri 2elen lngiliz
ltalyan gerginliği ile Filistin
deki hadiseler arasında bir 
münasebet aramak yersiz olur. 
Filistinde galeyan bu ihtilaftan 
çok daha evvel başlamıştı ve 
arab milliyetciliğinin yahudi 
sömürgeciliğine karşı ayaklan
ması bunu yalnız başına iyzaha 
kafidir. 

FRANSA - INGIL TERE 
Londra 26 ( A.A ) - Siyasi 

mahafil hali hazırda Büyük 
Britanya ile ecnebi dt!vletler ve 

f!bilhassa Fransa arasında yapıl
makta olan müzakerelerin zec
ri tedbirlerin kaldırılması ile 
beraber ayni zamanda Milletler 
cemiyetinin baka ve otoritesini 

Antony Eden 1" 
muhafaza ~tmesini istihdaf ey· Herald•ın bildirdiğine göre dl 
Jemekte olduğunu beyan et- giliz hükumeti yakın zaın.•0 e( 
mektedirJer. bir müdafaai milli kuvvetı t,r' 

Dün öğleden sonra B. Eden kil edecektir. Cephelerde ç/ 
ile Fransız sefiri B. Corbin pışmış olanlar bu suretle lod' 
arasındaki görüşmenin mevzu- terenin müdafaa51na yar:, 
unu zecri tedbirler meselesi ile edebileceklerdir. Harbiye .tr_ 
Milletler cemiyetinin 15 Hazi- kanlığı bu milli müdafaa k .,) 
randa açılacak olan içtima dev- vetini iki senedenberi ınefC d 
resi teşkil etmektedir. olan krallık müdafaa kuf:d-

teşkilihnı genişleterek vnc 
Siyasi mahafil, lngiltere hü-

getirecektir. 
kümetinin takib edeceği hattı 

hareketi haziran ayı başlan· 

gıcında yani Blum kabinesinin 
hatb hareketi ile Almanyanın 
lngiliz sualnamesine vereceği 

cevab malum olduktan sonra 
tayin edec~ğini söylemektedir. 

Öğrenildiğine göre, lngiltere 
hükumeti Almanyanın vereceği 
cevab memnuniyete şayan gö
rüldüğü ve Almanyanın Ital
yaya herne suretle olursa ol
sun yardımda bulunması ihti
malini ortadan kaldırdığı tak· 
dirde zecri tedbirlerin şiddet
lendirilmesini derpiş edecektir. 
bununla beraber böyle bir ce
vabın geleceğine pek ihtimal 
verilmemekte ve lngiltere hü
kumetinin zecri tedbirlerin il-
gasını düşünmek mecburiye
tinde kalacascı tahmin edil
mektedir. 
INGILTERENIN MÜDAFAASI 

Londra 26 ( A.A) - Daily 

Fenlandiyıl 
Hariciye nazırı 
Litvanyada / 

Helsengfurs, 27 ( Ö. R ) ı
Fenlandiya hariciye naıırı tl~ 
ler, beraberinde refikası oldd,_ 
halde Litvanya paytabtıll t• 
dün Rigaya hareket etti. ~rf' 
ler Litvanya ile F enlaP tJI' 
arasındaki titari münasebe 
rin inkişafını görüşmüştür· t 
Japon .. Sovye 

gerginliği -· 
Ö f t' Paris 27 ( . R ) - J•-

sız mahafili, Uzak Şarkta di' 
pon - Sovyet girginliğfoİ e~J" 
şe ile karşılamakta, ve />.." tt' 
siyaseti üzerinde de vabıOJ ,~ 
sirleri olabileceğini kaydetdl 
tedirler. 



2a Mayıs te&e 

Almanya ile 
münasebetlerimiz .. 

- Baş taıa/ı 1 üzcı sav/ada -
oldukları mevaddı satm alma 
imkanları günden güne azalt
ma ihtiynçlarmı mütezayid su
rette bu memleketlerden teda
rike bakıyorlar bu sebepler 
Türklerin de bu sene bu ser
giye iştirakleri cidden memnu
niyete deger. 

Sergiler memleketimizi sade
ce iktısadi sahada değil ayni 
zamanda siyasi ve içtimai ci
hetlerden de tanıtmak için çok 
iyi vesile teşkil etmektedir. 
Brcslavda inkılabımızı çok gü
zel hüifisa eden bir kaç tablo 
büyük alaka uyandırmıştır. Ne 
yazık ki, Türkiye her sene 
milyona yakın kimsenin ziyaret 
ettiği Laipzig panayırına da ma
li sebepler dolayısile iştirak 
edememektedir. Bresfav sergi
sine müsait artlar altında iş-
tirakimiz memleketimiz ıçın 
çok iyi bir prop~ganda vesi
le i olmuştur. 

Fakat bu vesile ile bir 
noktayı işaret etmeden geçe· 
miyeceğim. Geçen seneki La
yipzig sonhnhar sergisinde Pa
risten gelen Kazmirciler ile 
Nevrozinci bay Cemalden başka 
bır Türk tüccan yoktu. Bres
lav' da ise Ticaret odası asbaş-
kanı Mümtaz Fazlı, lşbankası 
memuru Muammer ile bir iki me 
mur ve gazeteci Türk kolonisini 
teşkil ediyordu. Fazlı fasih bir 
Almanca ile verdiği mubtelıf 
konferans ve beyanatla mem
leketimize cidden faydalı hiz
metlerde bulunmuştur. Bu genç 
mühendisimizin ülkemize fay
dalı olmak için sık sık vesile
l~r bulacağını ümit ediyoruz. 

iş limited şirketi de sergide 
oldukça iyi işler yapmıştır. U
nümüzdeki senelerde sergiye 
diğer müessesat ve tüccarları
mızın da iştirakini bekleriz. 

Nebatı SalUı Çakır 

,. ·-·····-· 

1 

Lehistan dış hakanı 
DUn Belgrada gelerek 
konuşmalarına başladı 
-Baş tara/t 1 nrı sav/ada -

Romanya Dışişleri Bakanı Pa
ristc Boncourla son müfakahn
da bunu mevzuu bahsetmiştir. 

Varşova, 27 (Ö.R) - Hari
ciye naıırı Beckin Belgrad zi
vareti münnsebetile gazeteler, 
Lebistanla Yugoslavya arasın
da hiçbir ayrılık olmadığım, 
iki memleketin menfaat bir
liği muhtelif sahalarda iş 
ortaklığını zaruri kılmakta ol
duğunu yazıyorlar. 

Bcck'in Belgrad ziyareti 
küçük itilfıfı yıkmak istiyen 
Leh siyasetinin yeni bir teza
hürü olduğunu yazan Romanya 
gazetelerinin mutalaalarını Leh 
gazeteleri protesto etmekte
dirler. 

SEY AHA TIN TEFSiRLERi 
Paris, 23 (Ö.R) - 11Debats" 

Polonya dış işleri bakam kolo
nel Bek tarafından Be1grada 
yapılan seyahat& şöylece tefsir 
ediyor: 

HaL katte bu seyahatta, bir
likleri Lehistanın Almanya 
ile muk&renet seyasetine aykırı 
düşen devletleri birbirinden 
ayırmak için yapılan propagan
danın bir neticesidir. Kolonel 
Bekin Brüksel seyahatı Cenev
reden dönerken Berlinde duruşu 
hep ayni maksadı teyid eder.Fa-
k at şimdi de Leh hariciye na
zırının büyük bir netice elde 
edeceği zannedilemez. Küçük 
antant devletlerinin son tebliği 
Yugoslavya siyasetinin kuvvetli 
olarak bu guruba bağlı oldu
ğunu göstermektedir. 

AVUSTURYA 
NAZiLERi AY AKLAN Dl 

•••••••••••••••••••••••••••• 

BRöNERDEKI 
ITALYAN TAHŞIDATI 

- Baş tarafı 1 ına salıi/ede -
faaliyete Berlinden Hess'in yol
ladığı talimat üzerine girişil

miştir. Yukan Avusturyada, 
Avusturyanm Almanyaya ilha
kını istemiyenler nümayişler 
yapmışlardır. 

Nazilerin Anşhıs için büyük 
bir miting hazırladıklan haber 

•••••••••••••••••••••••• 
-- Baştara/ı buma sahifede - almmışbr. 

mahiyette olmadığını söyleyor- On sekiz Nazinin davasına 
lar bu mıntakadaki asker kuv- bugün devam edilmiştir. Maz-
veti hiç bir zaman değişme- nunlar hükumetle dostane bir 

ihtilaf yapmak istediklerini 
miştir. Faşistlerin kuvvetleri her söylemişlerdir. 
yerde milis kuvvetlt-rini artır- v· 27 ( ô 
d A b d d ıyana, .R ) - Istar~ 
ığından, vusturya u u un- hembergin riyasetinde toplanan 

daki Milislerin sayısı da çoğal- Haymvehrenler kongresi, bu te-
mışhr. Fakat bu Bröner hu- şekkül erkanı harbiyesinin yu-
dutlarma munhasır olmayıp ltal- kan Avusturyaya nakline 
yanın her yerinde görülebilir. karar vermiştir. Starhemberg 

Filistin deki 
karışıklıklar 

- Baş tarafı 1 ind say/ada -
tedbirlerin neticesi olduğu tah
min ediliyor. lngiliz memurlan 
ailelerini ha:p S?emileri üze· 
rinde yerleştirmişlerdir. lngiliz 
polisi de umumi karargahıoı 
T elaviv kasabasında lmrmuştur. 
TELA vıv VAROŞLARINDA 

Londra, 27 (Ö.R) - Kudüs
ten Royter ajansına bildirili
yor : Yahudi kaynaklarından 
alınan ltaberlere göre Hayfa 
ve Telaviv varoşlarında bom
balar patlıyarak yahudi ahali 
arasında panik husule getir
miştir. Yahudi telgraf ajansına 
göre grev tahrikçilerinden 40 
arap ileri geleni uzak havaliye 
sürülmüşlerdir. Araplar Rah
nanch kolonisinde limon ağaç
larının sulanması için yapılmış 
olan kanal tertibabnı bozmuş
lardır. Yeni teşkil edilen bir 
yabudi polis müfrezesi Tah
kelkeye gitmiştir. Kudüste ya
hudilerin havralarında Pente
kot yortusu dualarında buluna
bilmeleri için akşam sokağa 
çıkılması yasak olan saatler 
değiştirilmiştir. 

TAYYARELER ÇETELERi 
ARIYOR 

Londra 27 ( A.A ) - Ku
düsten bildirildiğine göre, bir 
tayyare Nablus Üzerlerinde 
uçarak müsellôh Arap çetele
rini aramıştır. 

Evening Standart gazetesinin 
yazdığına göre bir kaç arap 
çetesi askeri kamda hücum et
miş ve bir devriye koluna ateş 
açmıştır. 

Mitrah özlerle mücehhez fo
giliz polisi yahudi tarlalarına 
girmek istiyen üç arap çoba
nını yakalamıştır. 

250 kişilik bir arap çetesi 
kısa mesafeden polis kuvvetine 
ateş açmış ve bunlar çok az 
oJduklanndan takviye almak 
üzere Heso üzerine çekilmiş
tir. Araplarda yaralılarını top
layarak çekilmişlerdir. 
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Doktor - ()peratör 

Yusuf Ziya 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
1\1 ÜTEHASSISl 

r. l 
Hastnlarını her gün 11,30 

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

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

Pazardan mada her gün 
üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436) 

Pamuk çıkrıkları 
On adet pamuk çıkrığı 

birisi otomatik olmak· üzere 
presesi ve su pompasile tras

misyunu maa teferruat 
komple satılıkbr. İstiyenler 
Gaziler caddesinde Teceddüt 

un fabrikasına mUracaat et
sinler. 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edea vileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fınn 

karşısı N o. 25 
T clefon: 2542 

H 3. (182) 

lzmir Sicilli Ticaret Nemur• ÜSTÜN Paris fakültesinden diplomalı Hayımvchrenlerin başkuman-danı safotiyle Viyanada J,ala- luğundan: 
Dlf tablplerl caktır. Merkez hastanesi doğum lzmirde Peştamalcılar Ba-

Muzafier Eroğul Yukan Avusturya Haymveh· ve kadın hastalıklan şında 4 numarada tütün ve 
renlerl·n en çok taraftara ma- cerrahi mütehassısı K 

K ] Çet• d v sair ticaretini müseccel ara-
cına ın aı? Jik bulundukları mantık-ıdı'r. Hastalannı pazardan başka f (' h gözoğlu Seyid Yusu unvaoa 

Hastalarını her gu··n sabah Berlin 27 (A.A) - Viyana- er gün ikinci Beyler sokağı 
B 1 b 41 altında yapmakta iken bu kere 

saat dokuzdan başlıyarak dan bildirildiğine göre, Aşag· 1 ey er nmamı karşısında 
1 d Seyid Yusuf Karagözoğlu şek-

Beyler _Numan zade S. 21 Avusturyada vatanperverler numara ı muayenebanesin e 
h · t ft 1 ·ı .. kabul ed A l' ti Al lindc degı· · ştirdiğimden işbu 

numralı muayenehanelerinde cep esı ara ar an ı e son gun- er. me ıya arını -
kabul ederler. lerde başbakan Şuşnigiu aley- sancak SIHHAT evinde yapar yeni ticaret unvanı ticaret ka-

39 
hinde bulunmaya başlayan He- Muayenehane 3686 nunu htikümlerine göre sicilin 

Telefon: 21 imvehrenlerden üniformalı bir TELEFHN Evi 3909 
Cuma ve salı 8 den 10 a S hh 2974 1633 numarasına kayın ve tes-

grub arasında şiddetli çarpış- ı at Evi 

Sahife 7 

MEYVA TUZU 

En boş meyvn tuzudur. lnlubnzı def eder. Mide, bağırsalc, 
karacigerden mütevellit rahatsızlıklara önler. Hazmı kolaylaşbrır. 

f nsriliz Kanzuk eczanesi Beyoglu - İstanbul 

lzmlr eledlyeslnden: 
1 - Beher metre murabbaı 

altıyllz kuruş bedeli muham
menli Akdeniz mahallesinde 16 
sayılı adanın 60,50 metre mu
rabbnindaki 59 sayılı arsası 
başkatiplikteki şartname vaç
hile 516/936 Cuma günü saat 
onaltıda açık arttırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için yirmi 
yedi liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

2 - Alsancakta 65 sayılı 
adanın 136,80 metre murabbn
ındaki 57 sayılı arsası beher 
metre murabbaı 150 kuruştan 
ikiyüz beş lira yirmi kuruş be
deli mubammenle başkatiplik
Jikteki şarbıame veçhile 5-6-
936 Cuma günü saat 16 da 
açık arttırma ile ihale edile
cektir. iştirak için onaltı lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün \'e saatta en
cümene gelinir. 
3-Alsancakta 63 sayılı adanın 

:358,75 metre murabbaındaki 
41 sayıla arsası beher metre 
murabbaı 125 kuruştan 448 
lira 44 kuruş bedeli muham-
menle başkatiplikteki şartname 
veçhile 5-6-936 Cuma günü 
saat onalbda açık arttırma ıle 

ihale edilecektir. iştirak için 
otuz dört liralık muvakkat te-
minat makbuzu veya banka te
minat mektubu ile söylenen 
gün ve saatta encümene geli-
nir. 1314 (954) 

? 

miktarı tutarı 

kilo lira 
Toz şeker 300 81 
Pirinç 300 78 
Sade yağı 240 172 
Zeytinyağl 140 42 
Zeytin dauesi 200 52 
Sabun 120 26 
Bulgur 120 14 
ince tuz 100 3 
Fasulye 300 45 
Nohut 120 18 
Mercimek 100 14 
Şehriye 120 24 
Makama 160 32 
Çamaşır sodası 80 5 
Kuru üzüm 60 10 
Çay 20 49 
Beyaz peynir 80 23 
Salça 70 ~ 
Un düzkırma 100 12 
Rntates 100 7 
Soğan 200 10 
Muhammen bedel yekunu 733 

Darülaczenin bir senelik ih
tiyacı için yukarıda cins ve 
miktarı ve hizalarında muham· 
men bedeli yazılı yirmi bir ka· 
lem erzak başkatiplikteki şart
name veçhile 12-6-936 Cuma 
günü aat 16 da açık eksiltme 
ile ibale edilecektir. 1 tirak için 
55 liralık muvaklrnt teminat 
makbu2u veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. kadar memleket hastanesinde H 3 1 13 S) cil edildiği ilan olunur. 
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Napolyon Bonapart "TUrkiyenin etrafını çevirmekten 
Rus Çarll§ını menetmek lazımdır " diyordu 

Napolyon Bonapart ta Selim 
S lisin teceddüd teşebbüsle
rin muavenet eylemek ve 
'zamı cedid askerlerini talim 

için Fransadan zabitler gön
dermek ve mühendishaneye 
fenni aletler hediye etmek 
gibi dostluk erleri gösteri
yordu. Bu suretle Türkiye -
Fransa dostluk mllnascbetleri 
yava y vaş inki af eyliyordu. 

N polyon Bonapart Avustur
} n v Ru ya ordularını Auster
litı de maglüb ederek 20 birin

un 1805 d Avusturva-

lılan Presbourg muahedesini 
imzaya mecbur eyledi. Avus
turya bu muahede mucibince 
Dalmaçya ve lstirya'yı Fran
saya terkeyledi. Bu suretle 
Fransn yine Osmanlı dcvlct:ne 
komşu oldu. 

Babıali Türkiye hakkındaki 
fena emellerini bildiği Rusya 
Çarlığile Avusturynnın Auster
lıh:'de mağlüb olmalarını hoş 
görmekle beraber bu muhare
benin Şarlda ne gibi neticeler 
vereceğinden endişe eyliyordu. 
Bu endişe de bos değildi 

Rusya Çarlığı Austerlitz'de dı. Bununla beraber tasarladık-
askerJik şanına sürülen le- lan bu paylaşma işinde ken-
keyi temizlemek ve Avus- dilerine rak;p olabilecek diğer 
rurya devleti bu mağlübiyet bir devleti korkutub rekabeti-
neticesinde imzaya mecbur ol- ne meydan vermemek için it-
duğu Presburg muahedesiyle tifak ediyorlardı. 
kaybettiklerini telafi eylemek Rusya Çarlığı bun\arı hazır-
için gözlerini Türkiyeye, Bal- lamakla beraber Napolyon Bo-
kan yarım adasına çevirdiler. napartı Şarka doğru ilerlemek-

Rusya ile Avusturya Eflak ten men için Fransa ile de mu-
ve Buğdan kıtalarının işgalini harebeyc haz:ır idi. Harb se-
müzakere ediyorlardı. 1806 da hepleri ise eksik değildi. 
Rusya Çarlığı Osmanlı devleti- Presburg muahedesi Dalmaçya 
nin büsbütün mahvını arzu et- ile lstiryayı Fransaya vermişti. 
mediğini, yalnız Eflak ile Buğ- Katarodaki Avusturya kuman-
danı almak istediğini, Avus- danı Korfo adasında bulunan 
turyanın da Sırbistan ve Bosna Rus amirala ile uyuşarak Fran-
ile Hırvatistanın Türkiye ida- sızlnrm gelib işgal etmesinden 
resindeki kısmını almasını hoş evvel Kataroyu Ruslara teslim 
göreceğini gizli surette Avus- etti. Fransızlar buna Ragüzeyi 
lurya hükrimetine bildirmişti. i.., aJ ile cevab verdiler. Halbuki 

Avusturya hük(imetide rume- Ragüze küçük cumhuriyeti Os-
linin garb ciheti ile Bulgaris- manh devletinin tabiiyet ve hi-
tan ve küçük eflak denilen mayesinde idi. Fransız:ların Bal-
noktayı almadıkca memnun ola· kan ycmmndnsındaki teşeb-
mıyacağı cevabını vermişti. büslerinden endi~e eden Ba-

Avusturya ile Rusya çallığı bıali Ragüzenin i galini pro-
arasında esaslı bir ihtillf var• testo etti. Fransanın Istanbul 

---~ 

maslahatgüzarı Ruffin 17 ha
ziran 1806 da Babıaliye verdiği 
notada Ragüzenin işgali muvak
kat olduğunu izah ederek Rus
ların burayı zapt t:hnelerini 
men etmek Jazım geldiğini ve 
halbuki Kataroda yerleşmiş 

olan Rusları oradan çıkarmak 
için ya Ragüzeden veya Os
manlı toprağından geçmeğe 
mecbur olduklannı, yoksa Na
po1on Bonapartın Osmanlı dev· 
leti hakkında fena bir fikir 
beslemediğini ve öyle olsa bile 
Fransızların elinde Dalmaçya 
varken Ragüzeye ihtiyaç olma
dığını söylüyordu. O sırada el
çililde Napolon Bonapart nez:-
dinde bulunan Muhib efendi de 
Fransa hiikı'.imetinden izahat 
istedi. 

Ruslnrm Karadağlılarla be
raber Ragüzeyi zaptetmeleri 
melhuz olduğundan Fransız 
askerinin Rngüzeye girdiği ve 
Rusye çarlığının Osmanlı dev
letine dost olmayıp Sırbistana 
istiklal ve,rdikten v Korfo g!Rj 

Yazı takımı 

Ragüzeyi aldıktan sonra Mo
rayı da elde etmek istediğ• 
ve Rusya ne vakıt Korfodan 
çıkarsa Ragüzenin de eskisi 
gibi Osmanh devletinin hima
yesinde kalacağı yolunda cevab 
verildi. 

Ruslar Kataroya Korfodan 
bir kıt'a asker getirmişler
di. Ragüzenin Fransızlar ta
rafından zapta üz:erine Rus 
askeri 1200 Karadağlı ile be
raber Ragüzeye hücum eyledi
se de Dalmaçyada bulunan 
general Molitor dört bin kadar 
Fransız asekerile yetişerek 
bunları püskürttü ve Karadağ
lıları ezdi. Fakat Ruslar Kata
roda kaldılar. 

Talleyrand bu ırada Paris
teki Osmanlı elçisine müraca
atla Osmanlı hükumetinin Ka-
radağlılara kar ı şedit tedbir
ler almasını istedi. Ve bu 
(Haydut yuvasını) ezmek Trak· 
yaoın menfaati iktiuısından 
olup Osmanlı hükümetinin bu 
yoldaki teşebbüslerine Napol
yon Bonnpartın yardım edece
ğini de söyledi. 
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PARDAYANLAR 
-155- YAZAN : Mlşel Zevako 

Pardayan içten gelen bir sevgi ile çocuğa yaklaştı 
ve eğilerek yanmdakl çlçekll dalları gözden geçirdi 

- Mahvoldum! işte Pardayan Pariste büs-
Sözlerini mırıldandı. Par- bütün yalnız kalmıştı. Ancak 

dayan: Mareşal dö Monmoransi vardı. 
- Zannedersem fikrimi eyice Beraberce her gün bir takım 

anlatamadım. Mösyö Lö Kont planlar tasarJıyarak saatlarca 
Parise döner dönmez sizinle ev- konuşurlardı. 
Jenmek için kraliçeden müsaa- işsiz kalan Şövalye fevkalade 
de istiyecektir. Sizi sevindire- sıkıldığ: için en değerli daki-
cek bir haber getirdigime za- kalarıoı bir çok düşüncelerle 

hib olmuştum. geçirir,Pariste dolaşıb dururdu. 
Diyebildi. Alis: Lakin ne bir şey görür ve ne 
- Evet. .. Bu büyük ve se- de bir şey işitirdi. 

vinçli bir haberdir. Ah! Ölü- Bir gün Sent Jeneviyer da-
yorum... Sözlerini kekeledi. ğmda Karm manastırının bu-

- Vay canına! Bayılıyor! lunduğu dar ve ıssıı sokaktan 
Yahu! Y etişiniz! geçti. Kilisaya bitişik dükkan-

Diye evden yardım istemeğe larda madalya, tesbih, kilisa 
kalkışmıştı. Hakikaten Alis dö duaları mum ve saire gibi şey-
Lüks arka üstü düşerek bayıl- ler satılırdı. Bu dükkanlann 
mış, ölü gibi yatıyordu. Şaş- birinde bir erkekle iki kadın 
kınlık içinde bocalıyan Şövalye ve bir genç kız tarafından 
zavallı kızın gözlerinden iki yapma çiçek hazırlanıyordu. 
damla yaş aktığını görerek öl- Bu adamların yanında yalnız 
mediğini anlamıştı. Şövalye dö başına bir çocuk ta çalışıyordu. 
Pardayanın haykırması üzerine Pardayan bu zeki çocuğu seyre 
zaten kapının arkasından söy- daldı. Çocuk gözlerini bir nok-
Jenen sözleri tamamiyle işiten taya dikmiş, alnı ter içinde ol-
ihtiyar Lora telaşla içeri girdi. duğu halde dilini biraz yana 
Pardayana garib görünen bir doğru çıkararak uğraşıyordu. 
gülümseme ile: Bu çocuk bir san'atkar gibi 

- Endişe etmeyiniz, yeğe- çalışıyordu. Dükkanda çalışan 
nim arasıra böyle nöbetler ge· genç kız: 
çirir. Sevinç veya korkudan - Küçük Klemanımt Dikkat 
rlolayı heyecan onu bu hale et dünkü gibi dal eline batma-
koyar. Fakat, bu da çabuk sın ... 
geçer. 

Dedi. ihtiyar karı hemen kı
zan alnını soğuk su iJe yıkadı. 
Şakaklarına sirke ile ıslahlmış 
bezler koydu. Küçük bir şişe
den bir bardak suya damlat
tığı ilaçtan bir kaç yudum 
içirdi. Şövalye: 

- Ahi Madam, sizin yeğe
niniz mi? 

Diye sordu. ihtiyar Lora: 
- Evet Mösyö! Dünyada 

kendisinden başka akrabam 
yoktur. Ahi işte kendine geli
yor. Haydi yavrum kalk! Niçin 
böyle heyecanlısın? 

Alis gözlerini açınca Şöval-
yeyi gördü. Gayretle~ 

- Hayır! 
- Öyle ise bir sevinç ? 
Evet ! Cevabında bulundu: 
Biraz sonra kendine geldiği 

vakıt Şövalye çekilib gitmek 
istedi. Fakat AJis Şövalyenin 
bildiklerini daha ziyade öğren
m~k için bırakmadı ve Kontun 
sözlerini bir kaç defa tekrar-
latdı. Lakırdıların hepsini dik
katle dinledi. Şövalye ise ba-
yıldıktan sonra bu kadar me
tanet gösteren kadına hayretle 
baktı. 

Bir kaç gün sonra, Alisi tek· 
rar ziyaret etmek istediği za
man bu evin de Otel dö Meme 
gibi kapalı oldu~unu 

~ 

Dedi. Çocuk dikenli kuru bir 
çalının hakiki dallarını , yapma 
çiçek ve yapraklarla süsliyerek, 
sahicilere benzetmeğe uğraşı
yordu. 

Pardayan içten gelen bir 
sevgi ile çocuğa yaklaştı ve 
eğilerek yanında duran çiçekli 
dalları gözden geçirdi. Çocuk 
dalgın olduğundan kendisine 
doğru eğilen bu yabancıyı gör
memişti. Fakat birdenbire ba
şını kaldırarak gülümsiyen ya
bancının yüzüne dikkatle baktı 
ve güldü. O vakıt Şövalye: 

- Ne yapıyorsun yavrum? 
Çalışıyor musun? 

- Hayır, Mösyö! Eğleniyo

rum. Ben daha çalışmayı bece
remiyorum. 

- Ya, öyle mi? Fakat yap
tığın şeyler pek güzel... 

Çocuğun gözleri sevinçle 
parladı. Tuttuğu dalın ucundan 
çekerek: 

- Bu ak diken ağacıdır. 
Amma benimki çiçekli değil 
mi? 

Dedi. Dikenli küçük dalları 
birbirine sarmakla uğraşırken 
bir az sustu. Diken parmağına 
battı, bir damla kan akarak 
beyaz çiçeklerden birini kızart
mıştı. Şövalye: 

Daimon velespit, motosiklet, otomobil fenerleri 
Hem pille hem dinamo ile yanan bu fenerler 1936 sene

sinin en son icadıdır. Uzak ve yakın mesnfeleri göstermek 
için iki ampullüdür. Tek ve çift yanar. istenildiği zaman 
pille ve dinamo ile yanar. Sureti mahsusada imal edilmiş 
dinamoları da tavsiye ederiz. 

Deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir 
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Gayri menkul malların 
açık arttırma ilanı 

Tire: İcra memurluğundan: 
Açık arttırma ile paraya çev

rilecek gayri menkulün ne ol
duğu: 7360 M. M. Tarla. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı, nu
marası: 26 Çiniyeri K. Çaycivarı 

Takdir edilen kıymet: 480lira 
Arttırmanın yapılacağı yer, 

gün, saat: Tire icra koridorun· 
da 26/6/936 Guma saat 15 

1: işbu gayri menkulün art
tırma şartnamesi 26-5-936 tari
hinden itibaren 936/63 numa
ralı ile Tire icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat 
almak istiyenler işbu şartna

meye 936/63 dosya numarası 
ile memuriyetimize müracaat 
etmelidirler. 

2: Arttırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. 124 

3: ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alacaklıların ve irtifak 
hakkı sahiplerinden gayri men
kul üzerindeki haklarını husu
siyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuriye 
timize bildirmeleri İcab eder. 
Aksı halde haklan tapu sicili 
ile sabit olmadıkça satış bede
linin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
maya iştirak edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu 
malumatı almış ve b!1n1arı ta
mamen kabul etmiş ad ve iti
bar olunur. 

5 - Tayin 
gayri menkul 
dıktan sonra 
ihale edilir. 

edilen zamanda 
üç defa bağırıl
en çok arhrana 
Ancak artırma 

muhammen kıymet•n yüzde 
yetmiş beşini bulmaz veya satış 

istiyenin alacağına rüçbani olan 
diğer alacaklılar bulunup ta 
bedeli bunların o gayri men
kul ile temin edilmiş alacaklı

ların mecmuundan fazlaya çık· 
mazsa en çok artıranın teah
hüdü baki kalmak üzere ar-

tırma on beş gün daha temdit 
ve on beşinci günü ayni saatta 
yapılacak artırmada bedeli sa-

tış istiyenin alacağına rüçhani 
olan diğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmiş ala-

caklıları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartiyle en çok artı
rana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale ya
pılmaz ve satış talebi düşer. 

6 : Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal 
veya verilen mühlet içinde 
parayı vermezse ihale kararı 

fesbolunarak kendisinden evvel 
en yüksek teklifte bulunan 

kimse arzetmiş olduğu bedelle 
almağa razı olursa ona, razı 
olmazsa veya bulunamazsa he
men on beş gün müddetle ar
tırmaya çıkarılıp en çok artı
rana ihale edHir. Iki ihale ara
sındaki fark ve geçen günler 
için % 5 den hesab olunacak 
faiz ve di!Zer zararlar ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın me
muriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. 133 

26-6-936 tarihinde Tire icra 
n:;emurluğu odasında işbu ilan 
ve gösterilen artırma şartna

mesi dairesinde satı'acağı ilan 
ilan olunur. 1379 (994) 

Zayi 
Milli Emlak müdürlü~ünden: 1332 Senesinde Istanbul Be-

Yunanlı şiktaş Sultanisinden aldığım 
dosya numarası Lira tasdiknameyi zayi ettim. Yeni-
722 Birinci Kordon 382 eski 230/l taj No. lu dükkan 80 sini çıkaracağımdan eskisinin 

Yukarıda yazılı dükkanın senelik icarı on gün müddetle art-
tırmaya konulmuştur. ihalesi 8-6-936 Pazartesi günü saat 17 de- hükmü olmadığını ilan ederim. 
dir. Taliplerin milli emlak müdüriyetine müracaatları. HALiT BEHZAT 

1369 (987) 1380 ( 992 ) 
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tında k1sa ı .. d- k k --~.__ ___ _._..~""".__ve samimı ul1' _ ..:ı-vam mu lama • ı ..• ı..""~a .. 

KULA 
Mensucat Fabrikasının 

Yeni çıkardığı mevsimlik kumaşları görmeden 

menfaatınızdır. Elbise yaptırmamanız 
~------------... -------------------

Birinci Kordon Çolakzade Halı Ltd. Şirketi 

vitrinlerini ziyaret ediniz 

PERAKENDE SATILIR 
Telefon - 2360 

HARAÇÇI 

Lüks ve modern mobilya evidir 

'--------------------·---------------------! .. 
öôktOf!' 

Kemal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü ,·apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Göz Hetimi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

·• . .. . _ .. -. • ... 1.;.~ :· . - • • 

Nezle 
Bütün göğüs hastalık
larına yol açabilir : 

Fakat bir tek 
GRIPIN 

Vücudu bir kale gibi miidafaa eder! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

11 GRiPiN ,, Radyolin mües
seselerinde en büyük itina

larla h!lzırlanmış bir 

müstahzardır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Midenizi bozacaiından, kalb 
ve böbreklere dokunacağuı• 

dan hiç korkmıyarak 

kullanabilirsiniz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

r/.017JZ7'.71,hrz:/..ZZLTI/~/za:J Bütün ağrı ve ıstırabların panzehiri 

Aoorkı·f~ıN·-.oY~urraciliuri~G~B~l~P~l~N~'~d~lr~ 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hastalarını pazardan başka 
her gün ikinci Beyler 2'okağı 
Müzayede salonu karşısında 

·ı 78 numaralı muayenehane
~ sinde kabul eder. 
~ TELEFON:Muayent~hane 3393 

Evi 40421 
• H. 3 1-13 (979) 1 

• 'Ol 1 • 

lzmir Liman işleri Umum Müdür-
lüğünden: 

1936 yılı haziranın on beşinci gününden 1936 yılı birine~ 
kanununun sonuna kadar lüzum görüldükçe alınmak ve mevc0

11 
nüm un esi ne muvafık bulunmak şartiyle elli ton mazot satı 
alınmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 10 haz!rd! 
19 36 çarşamba günü saat on beşte liman işleri idaresıll .

11 
müdürler encümeninde yapılacakbr. iştirak etmek isteyenl~rı t 
o gün vakti muayyende müracaat etmeleri ve muvakkat teın108 
olmak üzere (225) Jira vermeleri icap eder. 

28-29 
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Fratelli Sperco \ 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru 13 mayısta 

gelip Burgas - Varna ve Kös-

tence limanlarına hareket ede· 
cektir. 

UL YSSES vapuru 18 ma

yısta gelip 23 mayısta Anvers-

Rotterdam-Amsterdam ve Ham 
burg limanları için yük ala
caktır. 

ORESTES vapuru 31 mayısta 
gelip 6 haziranda Anvers-Rot-

terdam - Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORIENT Licin 
GOTLAT-.10 molörü 12 ma· 

yısta beklc:nmekte olup yükünü 

tahliyeden sonra Rottcrdam -
Hamburg - Bremen (doğru) Co
penhage - Dantziğ - Goteburg-

Oslo ve lskandinavya liman· 
ları için yük alacaktır. 

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

(doğru) Copenbang - Dantzig
Gdynia - Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacakbr. 

SERVIC MARITıME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 14 mayuta 

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

Yolcu ve yük kabul eder. 
Handaki hareket tariblerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasmda FRATELLI 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

T eJefon: 2004-2005-2663 

ŞiFA 
Eczanesi 
Fenni gözlük 

Üzerine en yeni en zarif 
modeller getirilmiştir 

Tayyare, şoför, güneş, spor 
göz:lüklerile renkli, numarala 
cam, nikel, altın, bağa çerçe

veler de her yerden 
daima çok ucuzdur 

Tecrübe ediniz 

TOPTAN 
PERAKENDE 

N. V. 
\~1• F. H. Van f)er 

Zee & Co. 
OEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. h. H. 
HERAKLEA vapuru 25 ma

yısta bekleniyor. 30 mayısa 
kRdar Anvers, Rotterdam,Ham
burg ve Bremen Direkt için 
yük alacakbr. 

SAMOS vapuru 8 haziranda 
bekleniyor. 13 hazirana kadar 
Anvers, Rotterdam,hamburg ve 
Bremen Direkt limanları için 
yük alacaktır. 

G ALILEA vapuru 22 hazi
randa bekleniyor. 27 hazirana 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham
iburg ve Bremen limanları için 
yük a'acaktır. 

THJ:: Export Steamshid 
Co:-poration Nevyork 

EXPRESS vapuru 30 mayısa 
doğru beklenilmektedir. Nev 
York için yük alacaktır. 
S. A. ROYALE Hongroise De 

Navigation Danubienne & 
Maritime - Budapest 

SZEGED motörü 27 mayısa 
doğru hekniyor. Belgrad, No
visad, Budapest Bratislava, Vi
yana ve Linz için yük ala
caktır. 

SErvisi Maritime Roumain 
Buca rest 

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

BAY ARD vapuru 19 hazi
randa bekleniyor. lskenderiye, 
Hayfa, Dieppe ve Norveç li
manları için yük kabul ede
cektir. 

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

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Lö f eniks Espanyol 
Hayat Sigorta Şirketi 

MERKEZ iDARESi: PARI~ 
31 kinunuevvef'934 ·tarfbiô;ie -ie;;""a.y~ ve ihtiyat akçeleri 

271.107.872 .34 Fransız frangı. Türkiyede 1895 senesinden 
beri hali faaliyette. 

ZARARLAR ÇABUK ÖDENiR 
Yeni sistem bayat sigortalan akdi için lzmir ve ha valisi 

umum acenteleri. Kardiçalı hanında 24 numarada 

AHMED BESiM VE ASIM ISMAILE 
müracaat edilmesi tavsiye olunur 

Telefon : 2371 T eJgraf adresi : Beassim 

MiLLI EMLAK MÜDORLÜGÜNDEN: 

229 

223 

Buca aşağ' mahalfe Pınar S. 2 - 4 No. lu 237,28 
metre murabbaı iki arsa. 
Buca yukarı mahalle eski kilise yeni l'ami S. ve 
badem sokağında 1 No. alan 213,41 metre 
murabbaı arsa. 

Lira 
59,32 

32,10 

222 Karşıyaka Soğukkuyu Menemen C. 5 No. lu ve 171,50 
1715 metre murabbaı ar~a. 

251 Göıtepe Şahin S. 19 Kapı 27 taj No. lu 86,25 60,38 
metre murabbaı arsa. 

234 Buca yukan beylik Çeşme sokağmda 6 taj No.lu 79,54 
397,70 metre murabbaı arsa. 

Yukanda yaulı arsaların müJkiyetleri peşin para ile sablı~a 
çıkmış isede haddi Jayikla alıcı çıkmadığmdan 26 - S - 936 
tarihinden itiberan 10 gün müddetle uzatılmasına karar veril
miıtir. Alıcılann 4 - 6 - 936 Perşembe günü saat 17 de Milli 
Emlik Müdüriyetinde toplanan satıı komisyonuna müracaatları. 

1384 (Q88\ 

Oliver Ve Şii. ·-----------~,···~---------------------..-----~~-· 
D. operatör HÜSEYiN KA YJN LiMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELl HAN BiRİNCi 

KORDON TEL. 24 43 
THE ELLERMAN UNES LTD. 

M. Nuri Artan 
İzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 
OPORTO Vapuru 2() mayı~ 

Loudra, Hail ve Anversten 
gelip yük çıkaracaktır. Hastalarmı her gün öğle

den sonra 3 - 6 ya kadar , 
ıkinci Beyler sokağmda ve 
Beyler hamamı karşısındaki 
43 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

FLAMINIAN vapuru 22 ma
yıs Liverpool ve Svanseadan 
gelip yük çıkaracakbr. 
DEUTCH LEV ANTE LlNIEN 

HERAKLEA vapuru 8 ma
yıs Hamburg ve Bremendrn 
gelip yük çıkaracaktır. 

Telefon 
Muayenehane~ 3125 
Evi 2980 

NOT : Vürut tar.ihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

10-26 (591) 

. 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bırCikmışhr 

F emin en Dişi Maskülen Erkek 
iki cins koku 

Hilil Eczanesi 

( Baharçiçeği ) ( Gönül) ( Fulya ) ( Sonhatıra ) ( Menekşe) 
( Akşam güneşi ) ( Leylak ) ( Limon çiçeği ) 

Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokuları 
yerine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha is
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacaktır. Zevk, 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandaş ! 

:····································································· . . . TAZE TEMiZ UCUZ 
JIAC 

HAMDİ NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

lzmir inhisarlar Başmüdürlüğünden : 
Alsancakta tütün fabrikası karşısında lzmir bahçeleri sokağı 

üzerindeki dairemize ait arsa üzerinde mevcut ev baraka, ahır 
dıvar ve ağaçların hedim ve nakli ve zeminin tesviyesi işleri 
açık artırmaya konulmuştur. 

Muhammen bedeli 150 muvakkat teminab 11. 25 liradır. 
isteklilerin şartnamevi görmek için ihale gününden evvel ve 
artarmaya girmek için 4 - 6 - 936 Perşembe ~ünü saat 15 de 
Başmüdürlüğümüzdeki Komisyona gelmeleri. 

24 - 28 1323 ( 572) 

Devlet demiryollarından: 
lzmirden Denizli, Alaşehir, Soma istasyonlarile araJanndaki 

istasyonlara nakledilecek emtea ve eşyaya 1-6-936 tarihinden 
itibaren teozilit yapılmıştır. Fazla tafsilat için istasyonlara mil· 
racaat edilmesi. 24-26-28 1346 (959) -
lznıirliJer lstanbulda nerede buluşurlar 

Sirkecide Osmaniye otelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUI· 
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. Istanbulda her iki otelde konaklayacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütiin bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Mobilye evi 
LÜKS 

ŞEKERCiLER No. 26 
VE SAÔLAM 

Yemek ve yatak odalara takımları sipariş üzerine kabul ed_ilir 

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

GUnde 

Radyolin 

Diş etlerini kuvvetlendirir ağzı 
dezenfekte ederek hastalıklara 
mukavemetini artırır. 

iki defa 

kullanınız 

Manisa Vilayeti Emrazı Akliye ve 
asabiye hastanesi başhekimliğinden: 

Mıkdara Muhammen bed"li 
Cinsi Kilo Lira 

Yoğurt 600 72 
Süt 600 60 
Bulğur 800 80 
Kiriple maden kömürü 30000 600 
Kok kömürü 15000 525 
Çam odunu 10000 100 
Kuru soğan 800 80 
Sade yağı 300 240 
Ekmek 26000 2860 
Pirinç 2000 600 
Kuru fasulye 800 80 
Arpa' şehriye 50 15 
Makarna 1000 300 
Domates salçası 160 32 
Sabun 1000 350 
Börülce 100 1 O 
Nohut 400 40 
Patates 1000 100 
Zeytinyağı 100 50 
Arpa 2500 125 
Kepek 1500 45 
Kuru üzüm 100 20 
Ihlamur 25 25 
Un 500 W 
Et 9500 3325 
Çamaşır sodası 1100 165 
Toz şeker 500 140 
Gaz 3000 712 
Taze yaş sebze 5950 825 
Manisa akliye ve asabiye hastanesi ıçm yukarda cins ve 

mıktarları ve muhammen fiatları yazılı 29 kalem erzak ve 
mahrukat açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 

1 - Eksiltme günü: S Haziran 936 Cuma günü saat 10 dadır. 
2 - Eksiltme yeri: Mani a Sibhat ve içtimai muavenet 

mlldürlüğünde müteşekkil komisyondadır. 
3 - Muhammen bedelin yüzde 7,5 nisbetindeki muvakkat 

teminatlar eksiltmeden evvel malsandığma yatırılmış 
bulunacaktır. 

4 - Şartnameyi görmek için her gün Manisa akliye hastanesi 
idare memurluğuna müracaat olunur. 

5 - isteklilerin belli gün ve saatten evvel sözü geçen 
komisyona mür~caatları. 

17~21 - 24~28 1260 (931) 

Milli Emlak Müdürlüğünden : 
932 Senesi mahsulünden olup tahsilit komisyonu kararile Milli 

Emlak dairesince haczolunan 1 O balyada 800 kilo kadar tütün 
satılacaktır. 

Alıcalann 4 • 6 - 936 Perşembe günü saat 17 de Milli Emlik 
müdüriyetine müracaatları. 1385 ( 989 ) 
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AMERiKA CUMHUR BAŞKANI IKTISA T SiY ASETINI ANLATTI 
..................................................................................... 

Halkın iştira kudreti artmalıdır 
Halkın iştiri kudretini iktisap etmesi için fiatları da 

normal şekilde yükseltmek mümkündür ... 
N .... York, 27 (Ô.R)- Camur 

Batlsn• B. RooaeYelt Demok
nt ftrkuının 2000 ıefinin 
lalacle llylediği bir nutukta 
tatWk ettiği 90ayaliat ekono· 

reti artbnlarak 811181 •e zirai 
istihsalin artma11, ipizliiin azal· 
ma11 ve vergilerin hafi1Jemeai., 

Halbuki ha11mlan sağlam 
bir ekonomi sistemini ancak 

ezalnHfll. Bunun ... , 
bebl f Udur ki ._llr•n 
devrinde l9Ure kudreti 
tlatlardan daha çabuk 
azalır. 

Bilikia iıtira kudreti artana, 
gerçi fiatlar da artacak, fakat 
daha çok mal satın almacak· 
br. O vakıt maaılar ve Bcret· 
ler de arttınlmalı ve fiyat faz• 
lahjına uygun dilemelidir ... 

YÜKSELTME KEYFi 
OLMAM ALI 

.. Fakat bu fiyatlann keyfi 
bir surette yillraeltilmesi demek 
değildir. Bayle bir yBkıeliı, 
fiyatlane 80n derece ıukuta 
kadar kaçınılacak bir ıeydir. 
Takib edilen gaye tudar : Da
ha bOyllk nbn alma kudreti 
ve makul bır fiyat seviyesi ... 

"Böyle bir siyasetin neticesi 
bir ay veya bir senede elde &vaz saıaydan bir zöıünüş 

-

Amerika cumhur başkam Roosevtlt edilemez. Fakat elde edilen temin etmek, daha çok istih- Borlalarm baıında lngiltere 250 milyon dolardır. lngiltere 
mik aiyaıeti mildafaa ederek J maliyet fiatlanmn aıalblmasın- neticeler iyi yolda olduğumuzu nl yapmak, daha iyi gıda te- bulunmaktadır. Bu defa ide· ve Franndan 80nra Lebidall. 
1epiclen cumar reisliğine seçi· da anyorlardı. B. Ruz•elt de- ıaıteriyor. min etmek, ipizliji ve vergi- yeceği mıktar 85 lllilyon dolar· Belçika, Çekoslovakya, Estor 
ine •JDİ aiyuette iarar ede- mittir ki: MiLLi V ARIDAT leri aıaltmak demektir • ., dır. TedahOlde kalmıı borçlan ya, Macariatan, ltalya, Letonya, 
ceiiai .,._.. Ye ... n illft MASRAFLAR AZALIRSA.. Amerikanın millt varidab AMERiKANIN ALACAKLARI Romanya, Yugoslavya, Lih ... 
etmittir: letlheal maeraftnın azal- 1952 de "uatt olarak 35 mil· Vqin,ton, 26 (Ô.R) _ Ha- iıe 583 milyon dolara baliğ ya ye Fenlancliya ıelmektedir. 

Vaktiyle, İf bapna geçerken blmaeı eabn alma kud- yar dolar heaab edilirken timdi riciye nezareti 15 haziran vade bulunmaktadır. Hariciye nezareti Fenlancliya• 
•ldafaa ettifim siyaset fa5yle retlnln oolalmaeı demek 65 ·ı a km baJb ki • . h Jul b 1n...:•tereden 80ara Frana !ll..1 •111sa edilebilirdi: •Mal fiatla· dellldlr, bunun akeldlr. mı yar çı •it u llDln a 1 mtlnue etiyle au nın her vadede borc_una vur 
111UD y&kıeltilmui, amele Be- ••••·•••• buhran dev- blltçe açığı 3 milyara dOfmtlftilr. Amerikaya borçla 13 devlete gelmektedir. Şimdi adenmeıi mekte kusur etmemiı yeglae 
retlerinin artma11 ve baylece rinde ftaUerln azalmaeı •1tçi1ere daha fazla Ocret ve glnderilecek notanm tanzimini l&zımgelea para miktan 75 ve memleket olclapu kaydet• 
laer Yatandapn aabn alma kud· JlzGnden latıhlak de çiftçilere daha f•zla varidat dlln alqam ikmal etmiftir. mlltedahil borçlanma yek6nu mektedir • 
....................................................................................................................... .............................•............................. , ..................................................................................... .. 

Yeni Belçika kabinesi 
Belçika kralı, kabinenin teşkilini 
Van der Veld' e mi tevdi edecektir 

Brlbel, 27 (Ô,R) - Seaato 
lntihabatmm kat'ı neticeleri 
plardır: 

&ip/ta lırall l.eoporl 
Azalık Milis 93 yeriae 101; 

Katolikler 34 (Ka11p 8), Li· 
........ 11, Soa,.&atler 39, 
fla ... milliyeta.i 4 (bmç4) 
K .. Wilt 4 (kasnç 4). 

Ayn aza•Dclan kırk darda 
7 Temmuzda seçilecektir: ~ 
jer 32 WJ1 ..Udqlan seçe
cektir. 

'MkMI, 27 (0.R' - Bekle~ 
Dildiii gibi d&n alqam B. Van 

Zeeland kabiaeDİD --ı İlli
'-krala vermiftir. Knl Leo
.... ._ abala iltİfare)eriDe 

batlaanttır. Knl bitin parti 
lderlerile ayn aJll ılrlfmek· 
...... y ellİ kalıimııt tefldle •-ro-:••111t •:ı-IMI ..... 

lğrenilektceir. Eter Belçika
claki llç bliytlk parti, So.,aliat, 
katolik ve liberaller ba zata 
yardım edecek olurlarn bahran 
kolayca halledilecektir. Akli 
takdirde ~ika siyaseti bir 
çıkmaza girecektir. 

ISTIFA MEKTUBU 
BrOkael, 27 ( Ô.R ) - Baı

bakan 8. Vaa Zelland -afın
clan Krala verilen istifa mek· 
tubunda deniliyor ki: 

.. Majeateniı 1935 martın· 
beri bOktmet mevkiine çağır
dıjı vakıt ynkaek olduğu ka-
dar korkulaçak bir vazife ile 
kartılt.DIDlfb. Bunu millet için 
faydah bir tekilde yapbtumza 
eminiz. Diler c:ihetten fikrimiz 
ba •azife bir ıeneyi geçmi· 
yeceii için bir ıene mllddetle 
mecliatea fevkallde alAhiyet 
almıflık. Fakat beynelmilel 
vaziyetin vahameti bbi buı&ne 
kadar mevkiimiıi mnbafazaya 
mect.. elti. Şimdi 'lllillet yeni 
bir parlam•to aeçtifinden va
zifeaaizi krala iade vaktı ıel-

miftir. Miifterek iıtifamızm ka
bul&nl rica ederiz. 

Bu mektubu b&tiln bakanlar 

baren Iİyaıl iıtiprelerine bq
hyarak ilk ance devlet bakam 
•e I08Ja&ıt partisi lideri Van 

istifa an Van Znand 
Denelde'i kabal etmİftİr. 

B. Vuclenelde •raydan çı• 
karken krahn kendiaini de•let 
bakanı adatiyle iatipreye ça• 
iu'dığım ve buna pek genif 
mikyasta devam edeceibıi 
llylemiftir. Partilerin kuneti 
ukkıwla bir wle cevap ola
rak ta v.-.....we ..,.an 
...-. ..-·-., meeNiade 
oldaju gibi Senatoda da en 
kuvvetli parti oldufunu .ay. 
letDiftir. 

Siyaıi malaafiJ, kralm b6ttln 
gla devam eden tem..,_dan 
_,. Jİ•e Vaa Zeelaadı ka-
W.e t .. ki'i.e memar eclecejiai ... ............ 

1 Fransada önemli günler 
Yeni Fransız parlamentosu pazartes • 

•• •• 
SlUDU ilk celsesini yapacak 

Paria, 27 (0.R) - Dalaill 1 mecliai komlniat grubunun 
diplomatik dk6net hllkGm lllr· .. tuia toplaatw., mbaaebetiyle 
mektedir. Bu ıebeble gazete- B, Marcellachın .. Hamanite ga• 
lerde sadece faraziyeı-r ylrll· 
tlllnekbidir. B. Leen Blum 
" Popal•if• ,. ..... de bu 
aaaltl t6kit ediyor. Umuma• 
tece11ı•ı tahrik etmeje, 
fototraflann peıini bırakmadı
jmı, h~ Yeaile ile rellllİDİ çek
meje ~nm g&rmefe 
razı olaf~· Fakat kal>ul ettiji 
dy,retl~ hakbada ya,.
fefairleri 'Ve en afak llzleri 
llzerinde kurulan faraziyeleri 
hayret ve teeuGfle karph
yor. B. Bluma gare bu da· 
kikada yaptafı biç bir hare-
ketia, alyledifi hiç bir dzlln 
heniz kat'ı bir mahiyeti yok
tur. 

•oeuvre., gazeteıinde B. 
Andre Gaeria B. Blama mlda-
fu ecliJpr. Şurumı tasrih edi-
1or iti llltakbel bafbakanm 
flrlıma"i.ri iki lleftclir. Kea
cliaW ..... ,. ....... Yanlar. 
Kedi:llıit& ••et ettiti kimM· 
ler ftfthr.. TaWi ita mllikat
lar bırbirinde pek far'khdır. 
B. Blall• OW"' merdivea
lerini inen kimselerden an• 
c:ak pek azı bir portfoy teklifi 
iPa ~ota de aadece bir fikir 
Yenaek için pjınlmlflardır. 

GOROŞLER 
p r'I •ö~- .......... 

ıetainde paı tinia yeni iyeleri-

taki hldiaelerin liyul tak.-a 
tadar: 

29 Mayıs Cama: Şimdiki 
bakulaıuı IOD meclil toplan 

uon Blum 
ai ıelAmhyor ve tunları yazıyor: 1 1 Haziran Pazartesi: Y 

.. Bu meb'uılar mutahUlll mebuslar meclilİDin ilk c~lt9t! 
bir İfÇİ kuancuaa muadil maq 2 Haziran Sa&: Mebual 
almaja de•am edeceklerdir. 
Halk cepheaiain ve kom&Dİ9t 
partiainin kendilerine verdifi 
Yeklleti werefle yerine getire-
ceklerdir. Onlann daha fazla 
bir mllkellefiyeti, daha bllylk 
bir .... ·u1eti. clijerleriaia ... 
9iyeaiai .... it Ye pJl'etleri 
Yardır. Koridor 1Maenalanaa 
ve parlamento rezaletlerine 
iftirlk etmiyecelderdir. Gazde
leri olduklan milleti ıerefle 
temail edeceklerdir. Biz ihti
yarlar, he,..a •• emniyetle 
onı.ra .... relcliaiz di1erm.,. 

HAnANIN TAKViMi 
Pariı, 7:1 (Ö.R) - Bu laaf. 

na tudiki, 
3 Ha&iran çarpmba: 

lana·~. 
4 Haziran: Meclia bqka~ 

nm ve bllrolann intihabı, 
5 Haziran Cama: Leon B 

kabin.mm tetekklllll, 
1 Hnintn .Paıarteıi : V 

kallİDenin meclia huzuruna 
kııı. 

ParİI 27 ( 0. R ) - Dil . 
leri bakuı B. Flandin 
Pariae dln•ek baA11111P1..,. 
yazifeai baflDa geçecek ye 
ma pn llarid aiyuetİll 
akerni içia yapdacak JraDll!!I 

to ....... d. hazar 
cal:br • . · 


