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1 Başmuharrir ve umumi neşrıyat muduru: 

• 
HAKKI OCAKOGLU J 

.A.l30~ Ş.E:R.A.i:T.İ 
o=-v- a- m müddeti Türkiye için r=ariç için 

zımr- alı 
Muhtelitleri bugün 

Senelik . . • . . . . 1300 2500 karşılaşıyor AUı aıılıl• • . . . . . 700 1800 

1 tEtEFON : 2Gs7 _f 
<..,1ımlmrıyetitı Ve Ot~nlıuriyet Eserinin Be1,çisi, Saba1llan Çikcır Siya-SS Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

le • 
etrafında • • 

Hariciye Vekaleti umumi sekreteri Menemencioğlu Fransız Hariciye nazırı 
Flandenleuzun boylugörüştü.Pa i elçimiz bugünler eAnkarayageliyor 

~--------------~~-------------------------------.. -------------------------------------------------------------------
Paris, 30 (Ö.R) - Dün öğ- din TUrklyenln Parls bU- konuşma 1 viçrenln Mon- kiye büyük elç_isi B. Suad edecek kabine reisi B. Blum lerlnl bir kat d ha t k-

leden sonra dış işleri bakanı yUk elçlsl B.Suad Davası rö fehrlnrle toplanacak Davası kabul etmiştir. B. Blu- ile görüşmek istedim. Zira yeni vlyeye çahşaca ı mu-
B. Flandin lsviçrenin Paris kabul etmiştir. B. Da- boğazlar 1 tatUkosunun mun yanından çıkarken bu zi- kabinenin teşel...kfilil sırasında hakkak gibidir, Blum Ro-
elçisi B. Mottayı kabul etmiş vas refakatinde bulunan tebdili me ele ini mUza- yaretin ebebini ve konuşma- ben Pariıte bulunmıyacağım." manya dış bakanı THU-
ve sonra Fransa ile Vatikan hariciye vekaleti umumi kere edec kolan konfe- nın mevzuunu öğrenmek istiyen Pari so (Ö.R)- Leon lesko ve TUrklyenin Pa 

h k sekreteri B. Numan e- t f d t ·ı B S d D 81 n ba kanlığında rls bUyUk elçi E Suad arasındaki münasebetler a - ran e ra ın a cereyan gaze ecı ere • ua avas umu · 
kında Frunsanm Vatikan elçisi nemencioğlunu dış işleri etm tir. şu kısa beyanatta bulunmuştur: kurulacak hUkQmetln KU- Davasla görU melerinde 
B. Rau ile görüşmüştür. bakanına takdim etmiş- Paris, 30 (Ô.R) - Sosyalist "Mezunen memleketime ha.. çUk antant ve Türkiye bu do tluğun sarsllmaz . 

Bunu mUteakib B. Flan- tir. Oldukça uzun Uren lideri B. Leon Blum dün Tür- reketten önce yakında teşekkül ile do fluk mUna ebet- kalacağını öylemlştir. , 
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İLK KURŞUN BÜYÜK ELÇİ NUMAN MENEMENCIOGLU BÜKREŞTE Bir propaganda 
Cephesi nasıl 
kurulabilir ? 

Türkiyeyi dış Aleme tanıt
mak lüzumundan sık sık bahse
deriz. 

Dllnya gazetelerinde ismimi .. 
z.in pek az geçmesinden şiki
yetciyiz. Muhtelif iş ve kültür 
ah larındaki ileri gidişimizin 

eyice tanınmış olmasını isteriz. 
Şüphe edilemez ki inkılabımı
zm maddi ve manevi verimleri 
il kuruculuk kudretimizin dün
yaca nlaşılmış olması büyük 
bir kazançtır. 

Yeni Türkiye, muasır mede
niyet ailesi içindeki mevkiinin 
ehemmiyetini ancak bu suretle 
ishal edebilir. Bizi geri bir 
şarklılık bayaboın esrarlı, pito
resk çerçevesi içinde düşünen .. 
Jere Kemalizmin ışıklandırdığı 
çehreyi göstermek milli guru • 
rumuzu okşayan bir zevktir. 

Fakat Tilrkiyeyi tanıtacak 
elemanlar ndece Anadolu ajan
sının vereceği birkaç habere, 
basın direktörlüğünün sayısı 

bir kaç bini geçmiyen broşür
lerine inhisar ederse bu tanış
ma i i yUrüyecek bir iş olmak .. 
tan çıkar. 

Yeryüzünde en çok tanın
mış olan memleketler en ge
niş vasıtalardan istifade eden
lerdir. Sovyet Rusya, komü
nizm rejiminin dünyanın bir 
çok yerlerinde şüphe, endişe 
ve hu umetle karşılanmakta 
olm ma rağmen muhtelif lisan
lardaki radyo neşriyabyla 
kendi kültürel, ekonomik kud
retini tanıtmağa muvaffak ol
muştur. 

Radyoların, inemalarıo, arsı
ulu al sergilere iştirakin, kültü
rel münasebetleri zenginleştiren 
hareketlerin tanışma işinde baş 
rolU oynadığı muhakkaktır. 
Böylece propagandanın şekJi 
değişmiştir. Her memleket rad
yosiyle, kültüreJ varlığını akset
tiren filimleriyle, inşa kudretini 
gö teren sergileriyle, turizme 
verdiği chemmiyctJe dünyanın 
alaknsıo1 kendi üzerine çek
meğe çalışırken bizim radyo
muzun sesi lusıktır. Sinemaya 
propeganda bakımından kıymet 
verilmemiştir. Turizmin büyük 
bir memleket davası şeklinde 
ele alındığını gösteren canlı 
faaliyet yoktur. Dünya radyo
Jannı dinliyoruz. lngiliz·Fransız
Almnn-halyan-Rus radyo istas
yonları gibi bazı küçük mem· 
leketlerin istasyonları da muh
telif lisanlarda neşriyatta bulu
nar k endilcrini tanıtacak kon-

- Sonu 2 uıa <;a/ıi/eııe -
1: 1. :J3:11 j I~ 

Hacı llyas tepesinde .................................................................................................................. önemli görüşmeler 

öd~;iŞi~ Romada Italyan hariciye müsteşarı Titiil~~ko 
Tirelilerin Suviçle mülakat yaptı Bel~ada 

lhtif ali ltalya tezimizi iyi karşılıyor gitti 
Yurd için silaha 
sanlan ve ölen 
kahramanların 

hatıraları coşkun 
tezahüratla anılacak 

Gaz~l~i~·;·~r~;ti~k·J~yg~i~;~·~~~ .. ~~ği~~i;ğ;~~'i~~·ii;tiY~rlar --Stoya dinoviçe 

ilk kwşu11 tibıdesi 
- Yazısı e ıncı saytada -

lstanbul, 30 tü. ltalyanın bu 
(Hususi muba.. konf eranıta 
birimizden ) - Türk ezine mti-
Romadan bil- sait bir vaziyet 
dirHiyor : Tür- alacağı zanne-

diliyor. 
kiye dış işleri Roma 30 (Ö. 
bakanlığı umu-
mi ekreteri R ) - Italyan 
büyük dri Nu- gazeteleri Türk 

~ Hariciye Vek -
mnn Menemen- Jeti umumi sck-
ci oğlu bugün reterinin Ro-
bura ya geldi. mısyı ziyareti 
istasyonda Tür- münasebeti y 1 e 
kiye büyük ef.. yazdıkları yazı-
çisi Hüseyin Rn Boğazlar ko1Zferansı11111 toplanacağı Montroc'dall bir görOllliş lorda Suviç, Me 
ğıp tarafından karşılandı. ziyaret etti. Montroe'da 22 ha- nemenci oğlu mülakatının iki 

Numan Menemenci oğlu, ziranda toplanması mukarrer memleket arasında mevcut 
Tfirkiye elçisi refakatmda ola- bulunan Boğazlar konferansı dostluk duyguları içinde cere· 
rak Hariciye mlisteşarı Suviçi hakkında uzun uzadıya görüş- yan ettiğini yazıyorlar. 

Bir hafta zarfında ikisi ölü olmak 
üzere 51 kaçakçı yakalandı 

Ankara, 30 (A.A) - Geçen bir hafta içinde gümrük muhafaza 
örgütü, ikisi ölü ve biri yaralı olarak 51 l<açakçı, 1954 kilo 
inhisar kaçağı, 2521 defter sigara kağıdı, bir kilo 758 gram 
esrar, dokuz altın lira ve 72 kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

Roman yada 
38 ev yandı 
Bllkreş, 30 (Ô.R) - Radoli 

kamonunda bir yangın çıkmıt 
12 saat &urerek 38 ev yan
mıştır. 

Paris görüşmeleri 
etrafında 

elindeki bütün 
n1alumah verdi 

7itii/csko 
- Yazı ı 3 ncU sayfada -

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

Şüphe ve kıskançlık BEL Ç İ K A Belgrad varoşlarında 
KABiNE BUHRANI 

Sezai sevdiği kadını ta- oR~~~~.~ .. ~~~~.~.~oı Jandarmalarla grevciler 
banca kurşunile öldürdü Van Zeelan 
Sonra da kazaen ateş alan tabanca 

kendi hayatını ·da söndürdü 
IST AN BUL, 30 (Hu. usi Muhabirimizden) - Bugün öğleye 

doğru şehrimizde yeniden feci bir cinayet olmuştur. Hadisenin 
zabıtaca tesbit edilen mabiyyeti şöyledir: 

- .Top.ha~ede oturan Se~i isminde bir genç, son zamanlarda 
~~hsınc ~smmde genç ve guzel bir kadınla beraber yaşamakta 
ıdı. Muh ıne, senelerce evvel başka bir adamla evlenmiş ve bir 
çocuğu dünyaya gelmişti. Bu çocuk şimdi beş yaşındadır ve 
Muhsine ile birlikte Sezainin yanında kalmakta idi. 

Sezai çok sevdiği Muhsinenin başkalımyla alakalı olduğunu 
zannederek daimi b~r şüphe içinde yaşıyordu. Muhsineyi sevdiği 
muhakkaktı. Mubsıne, başka hiç kimseyle alakalı olmadığını 
ısrarJa temin ediyordu. 

Fakat artık iş işten geçmiş ve şüphe kurdu aralarına 
geçimsizlik sokmuş bulunuyordu. Sezai, tuhaf bir vaziyetten 
tionrn tabanca~ını . çewkerek Muhsineye ateş etmiş ve çıkan 
kurşunlar Muhsıneyı agır yaralıyarak iki dakika içinde hayattan 
uzaklaştırmıştır. Bu sırada tabanca kaza eseri olarak tekrar 
ateş almış ve çıkan kurşun bu def'a da Sezaiye isabet ederek 
onu da öldürmüştür. 

Bu m~thiş cinayet ve kazanın biricik şahidi, Muhsinenin beş 
yaşmdakı çocuğudur. Zabıta ve adliye derhal hadiseye vaı'ıyed 
ederek bu ç~çu~u.~ ifadesini tespit etmişlerdir. 

Bir milll blrllk ka blnesl 
kurm~ğa memur edllecel( 

Van Zerlalld 
Brüksel, 30 (Ô.R) - Krnl 

111 Leopold yeni kabineyi teş
kil için müzakerelerine devam 
ediyor. Bu sabah eski bakan
lardan devlet bakanı B. Bro
ohvil'i k bul etmiştir. Saraydan 

- Sonu 3 /inen sal i/ede -

arasında müsademe oldu 
On kişinin öldüğü söyleniyor 

lstanbul, 30 (Yeni Asır) - Atinadan telefonla bildiriJiyor: 
BeJgradda bazı bidiseler olduğu muhtelif kanallardan akseden 

haberlerden anlaşıJmaktadır. Verilen haberler birbirinin zıddıd11 
ve salim bir kanaat edinilmesine manidir. Alman malümat şöyle 
hulasa edilebilir. 

Bina amelelerinin yaptıkları grev esnasında bazı hadiseler 
olmuştur. Bunlan anlaşbrmak istiyen hükumet müzakere zemini 
hazırlamışhr. Bir habere göre grevciler, kendilerini temsil eden 
delegelerinin patronlarla yaptığı anlaşmayı beyenmedikleri için 
üzerine hücum ederek yaralamışlardır. Bu zat aldığı yaralar 
neticesinde ölmüştür. 

Belgrad varoşlarında grevcilerle jandarma kuvvetleri arasında 
kanlı müsademeJer olduğu ve üçü jandarma olmak üzere on 
kişinin öldüğü anlaşılmaktadır. Bu haber hakkında tamamia}'lcı 
melümat almak mümkün olamamıştır. 
Şu dakikada asayiş iade ediJmiştir ve BeJgrad valisi tarafından 

tahkikat açılmıştır. 

Afyon komitesinin kararı 
Cenevre, 30 (Ö.R) - Afyon komitesi, Çinde Japon kontrolü 

altındaki mıntnkalarda büyük kaçakçılık vukua geldiğini, vazi
y~tin ~~~i~ old~ğunu~ bun~n. bütün dünya için bir tehlüke teş
kıl ettıgını tesbıt etmış ve ıkı hükumet nezdinde teşebbü e ka
rar vermiştir. 



Bir propaganda 
Cephesi nasıl 
kurulabilir ? ŞEHİR BABBRLERİ 

Bağcılara •••••••••••• 
•••••••••••• 

•• u •• 1 .................. ogut er 
•••••••••••••••••• 

••• -
- Baş tara/ı / inci salıi/tde -

feranslar vermek fırsabnı kaçır
mıyorlar. Radyo ile propegan
dawn envaı yapılıyor. Ôyle 1d 
Italyan istasyonları Filistin hal
kına arapça, Hiodlilere Hindu 
liaanlanyla hitab ediyorlar. 

Mübadillere ait bir tefsir Dam ad 
Yazın 

Ballarm • .,, lhUyac1111 
naall kar,ılamah? 

Yaza11: Re/d Bavsan ··-
Bugünkü rejim, lehte ve 

aleyhte bu kadar geniş bir 
propagaeda vasıtasını ihmal 
edemez. Devletçi Türkiyenin 
Radyo işini devletleştirmesi, 
biltçemizde mühimce bir feda
kirlıjı gö%e alarak sesimiıi 
dünyanın en uzak köşesine 
duyuracak kuvvetli bir radyo 
istasyonu kurmaaa kat'i bir 
zaruret olmuttur. Bu istasyon 
dünyanın alikasım celbedecek 

suretiyle mal alıp da lskinı idi 
borçlananlar 

Tabanca kurşunile 
Kayın biraderini ve bir 

arkada,ını öldUrdU 

Bağ topraklan yaz meni
minde çok su kaybederler. 
Toprak, suları derinde bulunan 
alt tabakalara geçmiyerek veya 
tebahhur ederek tükendiği gibi 
tenebbüt mevsiminde nebat 
yeni ensiceleri kurmak, omca• 
larda nusk cereyanını devam 
ettirmek için dt asmalar hep 
toprağın suyunu emerler. BöJ"' 
lece ikHm ve yaz menimiaill 
kendisine göre, topraktan çe• 
kilen su mikdan nebatın ihtiva 
etliği sudan 40· 100 defa faı· 
Jadır. 

istifade edecekler Bergamamn Saray mahalle
sinde bir cinayet olmuştur. Yu
karı Kırıklar köyünden bir 
kızla evlenen köy lcitibi Bilil 
oğlu Aydınlı Ahmed ailevi bir 
sebebden kayın biraderleri Hü
seyin oğlu lbrabimle Mustafayı 
tabancft kurşunile öldürmüştür. 
Katil yakalanmış vo adliyeye 
verilmiştir. 

zengin müzik programlanna 
dayanmalıdır. Yani Ankaranın 

Kamutayca 1771 numaralı 
kanunun dördüncü maddesinde 
{göıterilen mi\ddet zarfında 
müracaat etmiyen miibadiller) 
hakkındaki hüküm, biç mal 
teffiz etmiyen muhtaç müba
dillere de şamildir. Diye bir 
tefsir karan kabul edilmişti. 

Şehrimizde bulunan mübadil
lerden bir çoğu ba kanuni 
tehirden bir mlna çıkarama
dıklan için hergtın iakln mli
dür.16ğfine mllracaatla bu ka
nunun kendilerini ne şekilde 

alikadar ettiğini sormaktadır
lar. Bu meseleyi biz de tetkik 
ettik aldığımız malumata göre, 
idi iskan suretiyle kendisine 
mal tahsis edilen mübadiller· 
den 1331 No. lı kanunun tayin 
ettiği müddet içinde tevfiz 
dosyası açmıf olanlar, tahak-
kuk eden istihkaklan idi is
kan derecesinde aldıklan mala 
tekabOl etmediğinden borçlan
dınlmıılardı ve bunlann borç
lan istenmekte idi. Halbuki bu 
gibi mübadillerden tefviz dos· 
yası açmamıı olanların iskan 

idi derecesinden fazla ellerinde 
kalan mallann borçları 1771 
numaralı tasfiye kanununa göre 
af edilmişti. 

Son kanunu tefsirden mak
sad, tefviz dosyesi açmış ve 

istihkakları iskanı idi derece
sinde aldıkları mala tekabül 
etmediğinden borçlanm'ş olan 
mübadillerin de 1771 numaralı 
tasfiye kanunundaki hükümden 
istifade ederek borçlarının kal
dırıldığı ve affedildiği hakkın
dadır. 

11. • • • • .. 

Vali geliyor 
Vali Fazlı güleç bugün Ban

dırma eksperesile saat 15.30 
da şehrimize gelecek ve Bas
mane istasyonunda karplana
cakbr. 

Senfonik bir orkestrası olma
lıdır.Ancak bu şekilde uyandı
nJacak alakadan istifade edi
lebilir. Muhtelif dillerda neşri
yat yapılır. Türkiye hakkında 
kısa konferanslar :verilebilir. 

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

T cnebbüt mevsiminde çok 
yağmur yağarsa, asmalar su
suzluktan o kadar sıkınb çek· 
mezler. Fakat yağmurlar az ol
duğu yıllarda asmaf arda su 
azalır, cılız düşer ve rekolte 
azalır. lıte onun için yaz.m aa· 
malan suhyarak, şeker ve ni• 
şasta toplamakta çok mühi• 
rol oynıyan yaprak ve filil 
kitlesinin iyi neşviinema ve 
teşe"külüne yardım etmek li" 
zımdır. Böyle yapılmaz ise, bil· 
tün bir yıl bağlara yapdall 
diğer özeoiş ve emekler d• 
boşa gitmiş olur. 

Tütünler kamilen satıldı 
Radyo iti chı ilem kadar iç 

alem için de birinci derecede 
ihtiyaçlar araaandadır.Her Tllrk 
köyünftn bir radyo makinası 
olmalıdır. Devlet adanılan na
tuklanoı Yerirken k6yll, k6yün 
meydanında toplanarak onları 
dinleyebilmeli, kendi refahı, 

ı Haziranın sonuna kadar 

Rekoltenin 18milyondan Soyadı almıyanlar para 
fazla olmaması lizımdır cezası verecekler 

saadeti ve yükselmesi için ça
lışanların neler dütündüklerine 
yakından vakıf olmahdır. 

Türlriyenin kırk bin köyün
den yalnız beş bininde birer 
mektep hocası vardır.Otuz beş 
bin köyde mektep ve muallim 
yoktur. Bu rakamı Ki11tür ba
kanımız veriyor. Devlet bu iç 
yaruı olaa aolaaaa twm••le
mağa çalıprkea radyo itine de 
ayni derecede ehemmiyet ver
melidir. Mektepsiz Ye hocuuı: 
köyler için radyolar birer 
mektep olacaktır ••• ·-· Sözlü imtihanlara 

kalanlar 
Dün liselerle orta mektep

lerde sınıf geçen ve a6zlii im
tihana kalan talebeye tebliğat 
yapılmqbr. Bu sene Midi im
tihana kalan talebe mıktan 
az g6riilmektedir. Smıflannda 
kalan tatebe de pek azdır. 

Nişan 
Trifonidis ve Debbu tica

rethanesi memurlanndan Mu
hiddin Suner ile Gazi okulu 
öğretmenlerinden Makbu· 
le Kömürcüoğlunun nişan 
t6reni dün gece Karp
yakada Osmanzade 7Jya köş
künde yapılmışbr. 

Törende her iki tarafın 
yakınlariyle şehrimizin tanın

mış siınalan bulunmuş ve 
geç vakıta kadar taren de
vam etmİftir. 

Şehrimizin ahide gençle
rinden olan Muhiddin Sunerle 
qi Makbule Kömürcüoğluna 
saadetler dileriz. 

Ticaret oda11 1935 tütün 
piyasası umamt vaziyeti hak
kında bir rapor bazırlamışbr. 
Raporda şu ma16mat vardır: 

- Tütün ekimi başlı bapna 
bir gelir kaynağıdır. Bilhassa 
Ege iktisadi mmtakasmda ye
tiştirilen tütünler kokulannın 
nefaseti, içimlerinin yavaşbğı, 
renklerinin açık sanhğı ile 
bugün bütün dünyada in almış, 
W. piyasalarda bl,ak istek 
kazanmJfbr. 

Dıı memleketlerdeki Iİgara 
fabrikalan imalatlanna Türk 
tütünü kanıbrmak mecburiye
tinde kalıyorlar. Çünki içlerinde 
Tnrk tütünü bulunmıyan siga
ralar rağbet görmemektedirler. 
Bunun içindir ki bilhassa Ege 
mmtakası tütünleri yüksek fi
yatla ve kolaylıkla satılmakta
dır. Fakat son buhran yıllann
da tütünler"miı: dlf piyasalarda 
rağbet görmekle beraber fi
yatlar yavaı yavaı inmiı ve 
müstahsil epi sıkınbya düı

müştür. Bunun baılıca sebep

lerinden biri de topraklanmızm 
çok mebzOI mahstU verme ka
biliyetidir. Kazançh bir İf gö
rülen tUtünclilüğe fazla te
mıtyül gösterilince mahsul art
mış ve netice itibariyle taleb 
azalmıf, au çoğalmış ve fiatlar 
düşmüştür. 

Fiatlarm ea çok diiftiijii yıl 
25 milyon kilo gibi fazla bir 
verim alınan 931 yilidır. Bu 
yıldan sonra muhtelif piyasa
lardaki istok fazlalığı fiatların 
eski seviyesilli bulmamna im· 
kin buakmamışbr. 

Yalnız 93S yılı piyasasında 
bir kalkınma g6rölmiiş ve sa
bşlar hararetli cereyan ettiği 
gibi fiatlar da y&kıehniştir. 

Geçen sene ilk t6tfin pi-

yasası Sikenin Yoran ve 
Ak köylnde 105 kanıt
tan açılmışb. Bu açılıştan 
sonra 14 milyon kilo olan re
kolte muhtelif mıntakalarda 
20 - 120 kuruş arasında kimi
len sablmışhr. Satışın çok ça-
bık bitmesi rekoltenin tahmin
lerden çok noksan oluşundan• 
dır. Geçen yal havalar kurak 
gitmit, tütünler boy alamamış, 
yapraklar zayif kalmışbr. 

Mmtakada tlttiin rekoltesinin 
18 milyon kilo olması ve bu 
miktan geçmemesi çok,:aydalı 
g&rülmektedir. Tütüncülüğü
mhü bütün dünyada değeri 
niabetindeki mevkie çıka-
rabilmek , kuvvetli verim 
kaynağı olan bu mahsul-
den memleketi hakkiyle müs
tefid kılmak için bir çok 
tedbirler vardır. Bunların ba
şında tütün ekimini sağlam bir 
düı.ene bağlayarak tarlaları 
tahdit etmek ve tütüncülüğü
muzii rasyonel bir şekle sok
mak çareleri gelmektetir. 

Tütünlerimiz, ihracat mah
sullerimiz arasında değer itiba
riyle birinci mevkii tutmakta
dır. Ege mıntakasında umumi 
harptan evvel 10 bin ton istih
sal ve 7,59 bin too ihracata 
mukabil bundan sonraki iı
tihsalit ve ihracat miktarı 
2,5 misli artmıştır . 1931 de 

lstihsalit miktarı 26 bin tonu 
bulmut, 1929 yılında da ihra
cat 18.9 bin tona kadar çık· 
mıştır. 935 yılında istihsalit 
14 milyon kilo, ihracat da 14.9 
bin ton olarak teabit edilmittir. 
Tütiinlerimizi en çok çeken 
memleketler; Amerika, ltalya, 
Almanya ve Holfanda'dır. · ·-·····-.. Parti evlerl 

HalkeYlerinin işgal etmekte 
olcluklan Cumuriyet Halk par-
tÜIİ binalarınm bina vergisinden 
miistema oldap Maliye vekl
letiadea villyete bildirilmiştir. 

ELHAMRA TELEFON : 2S73 

.............................................................................................................................. 
Bugün matinelenlea itibaren iki biyôk film birden 

1- MASK Eli BALO 
Emsaltiz. zengin ve muhteıem maskeli baloların çılgınhklarla dolu bütia gizli mrlan. Kar

na vaJ gecelerinin macera ve meraklı sevdalarını en ince teferruabna kadar tesbit eden ve 
cidden glSrülmeğe şayan bir sanat harikası. 

OYNAYANLAR: GUSTAV FROEHLICH ve LYDA BARROVA 

2 -13 NUMARALI CASUS 
OYNAYANLAR: GARRY COOPER ve MARRION DAVIS 

AYRICA fevkalade eğlenceli canlı resimler 
FiY ATLAR : Salon 20 Balkon aa Husuai as 

&EAN&LARA DiKKAT: 3,30 da Maskeli Balo 5 de 13 Numaralı Casua 
6,30 da ,. 11 8 de ,. ,, N 

9,30 da " 
Cumartesi ve Pazar günleri 2 de 13 

Soyadlarının nüfus kütükle- ı 
rine tescili müddeti iki tem
muzda sona erecektir. 

Bu hususta nasıl çalışılacağı 
hakkında dün Dahiliye veka
letinden vilayete bir telğraf 
gelmiştir. Bunda hülasaten de· 
niliyor ki : 

1 - Soyadt seçmek ve kü
tüğe tescil ettirmek için kanu • 
nun tayin etliği iki temmuz 
936 tarihinden evvel bu işin 
bit" rilmesi ı:ımnında alınması 
lizımgelen tedbirler evvelce 
bildiriJmit ve halkın vakıt ve 
alakasının nyandmlması isten
mifti. 

Müddetin bitmesine çok az 
bir zaman kaldığı için bu sa
hada yapılacak planlı hareketin 
ana hatları üzerinde yeniden 
tevakkuf etmeği vekiJet fai
deli bulmuştur. 

2 - Evelce de bildi!"ildiği 
gibi parti teşkilibnm, halkev
Jerinin, netir vasıtalarının bu 

Anıerikanın 
••••• 

Matem yıldönümü 
Amerikanın kuruluşunde ha

zırlanao büyük ihtiliJ hareke

tine iştirak tderek ölenlerin yıl 

dönümü münasebetiyle dün sa

bah bütün Amerikada matem 

merasimi yapılmıfbr. Bu müna

sebetle düa sabah ,ehrinıi.zdeki 

Amerikan konsoloshanesi de 

bayrağıaı matem alimeti ola

rak yarıya kadar indirmiftir. 

Öğleden sonra bayrak her 

zamanki gibi tam olarak çekil

mit ve Amerikanın kurtuluıu 
tes'id edilmiştir. 

" 

hart:ketin muvaffakıyetinde bü
yük alaka ve hissesi vardır. 
Binaenaleyh parti nahiye ve 
mahalle ocakları ile balkev-
Ierinde devamlı konferanı!ar 

verdirmek ve köylere kadar 
beyannameler dağıtmak, sine
ma perdelerinde bütün seans
larda mütemadi reklamlar yap
tırmak çok lüzumlu ve faydalı 
tedbirler cümlesindendir. 

3 - 2 Temmuz 936 tarihine 
kadar soy adı seçip teKil et
tirmiyenler kanunun 12 inci 
maddesi hükmüne tevfikan bet 
liradan on beş liraya kadar 
para cezasına çarpbnlacakla-
rından vatandatlann ihmali ve· 
ya teşkilitın noksanı ve yahut 
işin vaktinde tedbirlenmemesi 
yüzünden böyle bir netice kar· 
şısında kalınmaması için bu işin 
günün en mühim ve hassas 
mevzuları arasında bulunduru
larak devamh takibat yapılma-
sı ve elde eddecek neticeden 
malümat verilmesi istenmiıtir. 

•• 

Odemişte . '.'. 
Bir yaralanma 
hadisesi 
Ödemişin Bozdağ köyünde 

bir vak'a olmuştur. Karaman 

oğlu kırk yaşlarında Hüseyia, 

gece evine gelirken Salih oğlu 

Ahmet iJe lsmail oğlu Recep 

taraflarından tabanca kurşunile 

ağu suretle yaralanmıtbr. 

Hadisenin sebebi, araların

daki eski husumettir. Vak'a 
failleri tutWaıak adliyeye ve
rilmif ve yarah, Ôdemiı bas· 
tanesinde tedavi altına aJm
mışbr. 

Kuraklığın asmalara tesiri. 
iklimin sıcak olması ve topra· 
ğın kurumas, nisbetinde artar• 
Bu durumdan en fazla bo:ı.uıao 

asmalar, toprağı münbit ve zeD" 

gin oJan bağların omcalarıdıt• 
Bağlan sulamak ile yalnı& 

su verilmiş değil aynı zaman• 
da onlara suyun içindeki miin• 
hal bir takım maddeleri c\e 
vermİf oluruz. 

Çünki her nıelre mik'ap .U

da ( 5) gram hamızı fosfor, ( 5) 
gram ;>olaı ~e (45) gram uZ.S 
mevaddı azotiye bulunur. Sud• 
aynca münhal olarak (oxygeoe) 
de bulunur ki bu sayede kök'"' 
lerio teneffüsü temin edilir• 
Oxygene topraktaki azotl• 
maddeleri nebat tarafıodall 
kabili temeısül nitrat balio4' 
ifrağ eder. 

SULAMADA DIKKA1 
OLUNACAK NOKTALAa 
Sulanacak bağların toprak'"' 

ları kafi derecede suya k .... 
makla beraber toprakta ,. 
hali işbaa gelmiyecektir. Faıla 
su toprağa havanın girmefİllİ 
meneder. Topraklana su,
tutma kabiliyeti nevilerio9 
göre çok değişir. Mehe mık'•" 
bına 200 - 500 litre su tu
topraklar vardır. T opra~ 
suyu geçirme hassası da ........ 
mada önemle göz önünde btl'"' 
londurmabdır. 

Toprak zerreleri ae kada' 
iri ise suyu geçirme h ...... 
o niıbette artar. Şu halde ~ 
lar sulanmadan toprağa• ....-: 
saı ve suyu geçirme kabiJi1el' 
hilinme)iclir. Sulamada ın.ııa-r 
lacak sa miktarı asmuıo te" 
nebbüt derecesine göre de! 
şir. Lüı.umvndan fazla aa •CJP 

- l.iif/m eniriniz -

Sineması TELEFON 
3191 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bu hafta mevsimin çok beğenilen iki büyük filmi 

KAÇAK SEVDALILAR 
Tamamen Fransızca sözlü 

ROBERT MONTGOMERY ve MABDA EVANS'IN beraber çevirdikleri bir pheacr 

ViYANA GECELERi 
Viyanamn dillere destan olan eğlence ve musiki bayatuıı ve en son valsları irae 

eden genif mevzala büyük musiki ve eylence filmi 
Ayrıca: MIKI CANLI KARIKATöRLER FiatJar 1s - 20 - 30 kuruştur ,,, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANS SAATLARI 

Her gün 16 - 19,30 Viyana Geceleri 17,40 - 21115 Kaçak Sevdalılar 
Cumartesi ve pazar gthıleri saat 14 de Kaçak Sevdalılarla başlar 



•. -. ..,.. 
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mesi asmaJarı saracağı gibi, 
fazla sulanan bağlar tufeyli 
hastalıkların çoğalmasına yol 
açar. SuJama işini bu fak
törlere göre tanzim etmek 
lazımdır. Toprağın suyu geçir
me hassası çok ise, böyle 
yerde asmaya yılda (4) metre 
mikap su verilir. Sulama sula
nnın evsafca münbit (F ertili
sant) hassaları haiz olanı seçil
melidir. Sularm terkibi bilin
melidir. Bu sayede toprağa 
verilen mevadı münbite de he
sab edilebileceğinden ileride 
toprak gübrelendiğinde bu 
mikdarlar mahsub edilir. 

BAGLAR NASIL 
SULANMALIDIR 

Bağlar umumiyetle 1 Nisan
dan 30 Hazirana kadar sula
nır. Daha geç sulamak tehlü
kelidir. Çünkü geç su)ao~n bağ
ların rekoltesi azalır. Üzümler 
ıu ile işbaa geJir. Bazı bağct· 
hk ülkelerindt:n 15 Temmuz
dan sonra su vermek yasak 
bile edilmiştir. 

Sulama mevsiminde, verile
cek su miktarını hesaplamak 
istersek asmanın topraktan al
dığı su miktarile yağmurların 
getirdiği miktar göz önünde 
tutulur. Asma, her gün bir met· 
re murabbaı yerden bir mili
metre, yani metre murabbaın
dan bir litre su alır ve sarfe
der. 

Her mıntakaya yağan yağ
mur mikdarlarını da meteoro
loji bültenlerinden öğreniyoruz. 

Bir hektar bağın yılın üç 
ayında ( 91 günde ) topraktan 
aldığı su mikdarı 1X10.000 X 
91 = 910.000 litredir. Mesela 
mezkür üç ayda düşen yağmur 
mikdarı ( 50 ) milimetre olsa 
(metre murabbaına elli litre 
demektir.) 

Bir hektar toprağın aldığı 
su mikdarı:SOXl0.000=500.000 
litredir. Buna göre sulama va
ııtasile bu üç ayda verilecek 
ıu mikdarı ftektara: 910,000-
500.000 = 410,000 litre ola
caktır. 

Sulamıada, toprağın imtisas 
edebileceği sudan fazla verme· 
meğe çok dikkat etmelidir. 

Bilhassa sulama daimi yapıl
mayıp fasıJalarla yapdacak olur
sa lüzumundan fazla su vermek 
büsbütün zarar yapar Buna 
dikkat edilmediği takdirde 
toprak zerreleri aralarındaki 
boşluklar su ile dolacağından 
kökler teneffüs edemezler. 

Asmalar bundan zarar görür· 
ler. Esasen fazla su vermekle 
diğer taraftan lüzumsuz yere 
istihsal masrafını çoğaltmış olu
ruz. 

Bağları sulamağa başlamak 
İçin toprağın büsbütün kuru• 
masını beklemek çok yanlıştır. 
Çünkü o zaman toprağın su 
içme isteği çoğalı~ ve .bundan 
çok terli iken su ıçen ınsanlar 

_gibi asmalar da hastalanır. 

'fENI ASIR 
c:::::e!! __ 

-

Son Telgraf Haberleri 

Başka canavar 100,000 
•••••••• 

9 la 12 yaş arasındaki iki küçük kıza 
gayri ahlaki tecavüzlerde bulunmuş 

Amelenin grevi 
Paris~ 30 ( Ö.R ) - Paris 

mıntakasında greve iştirak 
eden maden sanayii amelesinin 
miktarı yüzbini bulmuştur. Bu 
grevciler fabrikalardan çıkma
maktadırlar. Renault fabrika
larının işçileri ile patronları 
arasında bir mukavele imza 

Bu hak-adam bir Ermeni berberidir. 
kındaki tahkikata da devam 

Dalaruj 
edilmektedir 

lstaubul, 30 (Yeni asır muhabirinden)-Zabıta adam hakkında davacı olduklarını bildirmişler- edilmiş ve ameleler hadise çı-
şebrimizde henüz çocuk yaşındaki kızlara tasa)- dir. Zabıta tahkikata ehemmiyetle devam ediyor. karmadan Bellancurt'taki atöl-
lut e~en bir adamı yakalamıştır. Bu adam lstan bul. 30 (Yeni Asır) - Bir düzine küçük yeleri tahliye etmişlerdir. Cit-
Beyoğlunda dokuıla oniki yaş arasındaki kızları kıza tasallut ettiği iddia edilen beyaz Ruslar- roen fabrikalarında da patron 
ahlaksazlığa sevketmektedir. Adı Zahariyadır dan Dalaruj hakkındaki tahkikata istintak ha- ve işçiler arasında müzakere-
ve Ermenidir. Beyoğlunda berberlili eden Zahr- kimliği tarafından devam edilmektedir. Bugün ler devam etmektedir. iş ba-
riya, henüz dokuz yaşında olan Yorgiya ile 12 Fatma isminde 13 yaşında bir kızın ifadesi alın- kanlıkı müzakerelerin iyi neti-
yaşındaki OJumyeye gayri ahlaki tecavüzlerde mıştır. Fatma Dalaruj'un hizmetçisiydi. Onun ce vermesine çalışmaktadır. 
bulunmuştur. daha bir çek gayri ahlaki hareketleri aydınla· Şimdiye kadar hiç bir hadise 

Çocııklann babaları zabıtaya başvurarak bu tacağı :ıennediliyor. çıkmamıştır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iş kanunu görüşülüyor 1 Yedi Türk pliinörü 

31 O doğumlular ağustos- Planerizm mektebini mu
ta silah altına çağrılıyor vuff akıyetle bitirdiler 

Istanbul, 30 ( Yeni Asır ) - ihtiyat subaylarınınm ilk sitajları 
için Ağustos ayında silah altına çağmlacakları Ankaradan bil
dirilmektedir. ilk olarak, hükumet memuriyetinde olan ihtiyat 
zabitleri silah altına çağrılacaklardır. Staja 310 doğumlular da· 
vet edilecektir. 

Ankara, 30 (Yeni Asır) - iş kanununun Kamutayda pazartesi 
günü görüşülmesi kuvvetle muhtemeldir. lş kanunu görüşülürken 
hararetli müzakerat cereyan edeceği muhakkak görülüyor. 

Bir ziyafetin sonunda 
W&&2 L 

Galatasaray ve Güneş 
kulübleri birleşiyorlar 

-·-·-·-Istanbul, 30 (Yeni Asır) - Güneş kulübünde yapılan ioplan-
bda Calatasaray ve Güneş kulüblerinin birleşmeleri tekarrür etti. 
Toplantıda bulunanlar: "Yaşasın Galatasaray,, diye bağırdılar. 
Yeni bir nizamname hazırlanacak ve bu suretle senelerden beri 
devam eden ayrılık ortadan kalkacaktır. 

Belgrad müzakeratı 

iki hükilnıet 
bir tebliğ -·- ..... 

müşterek 
neşretti 

BELGRAD, 29 (A.A) - Polonya dış bakanı B. Bek ile 
Yugoslaya başbakanı B. Stoyadinoviç arasında yapılan mülakat
lardan sonra neşrolunan tebliğde deniyor ki: 

Polonya dış bakanı ile Yugoslavya başbakanı bugünkü müşk•I 
beynelmilel vaziyette memleketlerinin dış siyasalarının idaresinde 
adalet ve beynelmilel tesanüd prensiplerine ve her iki memle
ketin şeref ve meşru menfaatlarına istinad eden her türlü korucu 
siyasete imkan ve mevcud taahhüdlerin müsaadesi nisbetinde 
müzaheret etmek hususunda tamamiyle mutabık bulunduklarını 
müşahede etmişlerdir. Bugiinkü şahsi temas ötedenberi iki Slav 
milleti arasında mevcud samimi rabıtaların yeni bir delilidir. 
Bjnaenaleyh noktai nazar teatilerine ilerde de ayni zihniyetle 
devam edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Moskova 29 (A.A) - Kokteliel Plinerizm mektebini bitiren 
yedi Türk planeristi Moskova merkez hava kulübünde tahsillerine 
muvaffakıyetle devam etmektedirler. Bütün Türk planeristleri 
bizzat tayyare pilote etmişler ve şimdi pilot muallim mektebinde 
paraşut kullanmaya alışmışlardır. Türk tayyarecileri bütün ders
lerden iyi ve mükemmel notlar almışlardır. ........... 

Ereğli kömür ocaklarriyle 

Muğla krum madenleri 
hükilmete intikal etti 

Ankara, 30 (A.A) - lktısad 

Vekaletinden teblig edilmiştir: 
ETeğli kömür havzasındaki 

kömür ocaklarile Muğla vila
yetindeki krum madenlerini 
kiraya vermiş bulunmalarından 
dolayı 2818 numarah kanunun 
beşinci maddesi mucibince 
imal, ruhsat tezkereleri ile 
maden ihale imtiyazları dev
lete geçmiş bulunan amil 
ve mültezimlere mezkur ka
nunun beş ve altıncı mad
delerine göre verilmesi muk-
tezi tazminat 1 Haziran 936 
tarihinden itibaren lkbsad 
vekaleti tarafından verileceği 

cihetle bu amil ve mültezimlerin 
24 Haziran 936 tarihine kadar 
bizzat veya muıaddak vekilleri 
marifetiyle Ankarada iktisat 
vekaletine müracaat etmeleri 
lazımdır. 

iktisat vekaletine müracaat 
edemiyecek olanlar, alacaklı 
bulundukları tazminatı ve 
verecekleri temlikname mu
kabinde Etibanktan alabile
ceklerinden amil ve mültezim
lerin doğrudan doğruya Eti-
banka veya bu bankanın mu· 
habir olarak göstereceği mües
seseye yukarıda yazılı tarihler 
zarfında müracaat ederek taz
minatlarını almaları lazımdır. 

Lehistan parlamentosu 
Fevkalade topiant1ya davet edildi 
Varşova, 30 ( Ö.R ) - Cumur başkanı meb'uslar meclisini 

fevkalade içtimaa davet etmiştir. Bu jçtimaın ruznamesi, her 
sene olduğu gibi, parlamentonun tatili esnasında Cumur 
başkanına fevkalade salahiyet verilmesi meselesidir. 

Diğer taraftan, Belgraddan hareket eden dış bakanı Bek 
Varşo~aya gelmiştir. 

,ı.;;;;;;. __ ...... ~.~------!------, 

SAFI AŞK 
Bir etek hışırtısı işitti. Fenerin 
dalgalanan ışığını gördü. Kapı 
kapandı. Föyant kafesten uçan 
kuş gibi kaybolmuştu. 

gözlerin okşıyan bakışlarına 

dalmak, kıvrak kadın vücudu
nun koJları arasına düştüğünü 
görmek, kendi dudaklarından 
o kadar çabık ayr.lan kırmızı 
ıslak dudakları bulmak isti
yordu. Sabah şikirını bulma
dan geçti. ]şte öğleden sonra 
başlamıştı. 

Föyanttan evvel Pariste etra
fını alan kadınların, kaliteleri 
üzerinde durdu. Kızarak, kö· 
pürerek o günleri hatırld1. 

- 19 - TUrkçeye çeviren: R. B 

Anla,ılmaz münzevi ruhları bir kat daha 
tazlb eden bu oyundan yoruldu 

- Maksadımı çok kötü an
.atıyorum. En saf, en hararetli 
bir duyguyu anlabrken tasvir· 
lerim bayağılaşıyor. Bunu ben 
de hissediyorum. Fakat ne ya
payım? Tahsil görmedim ki ... 

Bununla beraber Emmanüel 
bu kadının gözleriyle okşan
:ııış, sesiyle ç evrilmiş, sözle
riyle kalbinden vurulmuştu. 
Onu tanıdığı bütün kadınlar
dan bambaşka, daha sade, da
lıa tabii buluyordu. 

Ellerini omuzlarına koyarak 
biraz daha kendine çekti. Göz
lerine daha hakimane hakb. 
Lorans Föyanhn göıleri ateşli 
arıularla tutusuyordu. Gene 

kadının başını kolları üzerine 
aldı. Dudakları buluştu. içten, 
sürekli ve ateşli bir buluş
maydı bu .. 

föyant çırpınarak Emmanü
elin kollarından sıyrıldı. Şap

kasını düzeltti kapıya koşarak: 

- Hayır hayır diye soluyor
du. Daha fazla mukavemet 
edemiyeceğim. Bütün geceyi 
burada mı geçireceğim .. Sizi se
viyorum .. Bilseniz sizi ne kadar 
seviyorum... Allahaısmarladık ... 
Yarın çitte sizinle buluşmağ-. 
çalışacağım. 

Emmanüel sinirlerini gevşeten 
bir heyecanın baygınlığı için
deydi... Sanki rüya 2örüyordu. 

Arkasından koşmayı bile 
düşünmedi. Onu seviyor mu, 
yoksa sevmiyor muydu? Söz
lerine inanıyor mu, inanmıyor 
muydu ? Bunları bilmeden, 
d.ü§ünmeden olduğu yerde tit
rıyordu. Zira hala ağzında bu 
seri busenin tadını duymaktaydı. 
Çilek reçeliyle tatlılanan ve 
çilek kokan bir busenin kanını 
bu derece kaynatacağını düşün· 
memişti. 

BÜTÜN KALBiYLE ONUNDU 1 
Emmanüel Landölen, etrafın

da sıçrayan köpeğiyle birlikte, 
sabahtanberi, Föyantın kendi
siyle buluşmayı vaddettiği çit 
cıvarında dolaşıyordu. Saat 
kaçta gelecekti? Bunu bilmi
yordu. Bütün gece gözlerine 
uyku girmemişti. Sabırsızlıktan 
ısbrab çekiyordu. 

Dün inkıtaa uğnyan buseye 
yeniden kavusm•k, ırenit yetil 

Emmanüel intizar saatleri 
uzadıkça düşünceli ve kederli 
dakikaların da uzadığını hisset
mekteydi. Mistik bir ruhla 
izahı imkansız olan şeylerin 
izahını bulmağa çalışıyor, ken
di kendine şu suali soruyordu: 

- Yalan mı söylüyor, yoksa 
doğrumu? 

- Bu sualin cevabını omuz
larmı kaldırarak verdi: 

- Yalan da söylese ne olur 
sanki.. Çapkın, kurtizan bir 
kız olması iştihaaver, ve tat· 
minkir olmasına mani mi? 

Şimdi onda btitün erkeklerin 
inkiyat ettiklerı erkeklik duy
psu isyan halindeydi. Onun 
kanunlanna boyun eğiyordu. 

- Eczacının oğlu', doktor ve 
emanetçiyle daha başkalarının 
bana ciro ettikleri bir kadını 
kabul edemem... Havır kabuJ 
ed~mem bu zilleti ... 

Bastonunun ucuyla çiçeklere 
vuruyor, umumiyetle çılgınca 
bir ihtırasin zebunu olanlarda 
görülen jestleriyle ifadesini 
tekzib ediyordu. 

Föyantta yalan söylediğioin 
şüphe edilmez işaretlerini keş
fetmek istiyordu. 

- Eteği altında sakladığı 
fenere ne demeli? Ne şeyta· 
nat... Böyle oyunları düşüne-

bilen bir kadın her şeyi yap
mağa muktedirdir. 

Fakat Emanüel düşünmek 
istemiyordu ki Föyant feneri 
eteği altında saklıyarak sütha-
neden çıkmışsa ancak kendi· 
sini ziyaret etmek, görmek 
için böyle yapmışhr. Kendisini 

Sahife • 

BÜKREŞTE 
Önemll göru,meler 

•••••••••••••••••••••••• 

Titülesko 
Bel~rada 

gitti ·-Bükreş, 30 (Ô.R) - Harici-

ye nazırı Titülesko Yugoslav
ya krallık naibi Prens Polun 

6 hazirandaki Bükreş seyahatı 

teferruatını kararlaştırmak için 
Belgrada gitti. Prens Pol Bük· 
reşte üç gün kalacak ve ziya
retini Çekoslovak cumur baş· 

kanı Bent!sin ziyaretile birleş· 

tirecektir. 
Belgrad, 30 (Ö.R) - Yarı 

resmi olarak bildirildiğine göre 
dış işleri bakanı B. Tıtülesko 
dün akşam askeri bir tayyare 

ile Belgrada varmış ve Yugos
lavya krallık naibi Prens Po· 

)un Çekoslovakya cumur baş
kanı B. Beneşle birlikte Bük-

reşe yapacağı ziyaret hakkın

da hazırlanan programın son 

teferruatını Yugoslav hükume· 
tine bildirmiştir. Bu fırsattan 

istifade ederek B. Titulesko, 
Pariste yaptığı son görüşmeler 

ve beynelmilel meseleler üze· 
rinde teati ettiği fikirler hak· 

kında Yugoslavya başbakanı 

ve dış işleri bakanı B. Stoya-

dinoviç ile görüşmüş ve ken

disine elindeki bütün malumatı 
vermiştir. 

BELÇİKA 
KABiNE BUHRANI 

ORTADAN KALKMAOI 
•••••••••••••••••••••••••••• 

Van Zeelan 
Bir millt blrllk k blnesl 
kurmaOa memur edllecell 

- - Başlanı/ı bvıncı salıı/ede -
çıkarken gazeteciler B. Brook-
vil' e sormuşlardır: 

-B.Van Zeelanaın yeni ka
bineyi teşkil edeceğini zan· 
neder misiniz? 

- Şimdiki başbakan muhak· 
kak yine iktidar mevkiine gele· 
cektir. Fakat belki daha sonra 
zannederim ki, meclisin en kuv· 
vetli partisi olan sosyalistlerir. 
başkanı sıfatiyle ilk önce B. 
Vandervelde veni kabineyi teş· 
kile davet edilecektir. 
Kı alla istişareye çağırılan 

bir katolik saylavı da, ha· 
diselerin şimdi ki gib ı bir 
milli birlik kabinesinden başka 
bir teşekküle imkan bırakma· 

dığını söylemiştir. Nihayet Hı
ristiyan işçi partis ı şefi, B. Van 
Zeelandın başkanlığı altında 

bir kabinenin bir zaruret oldu
ğunu söylemiştir. 

aşıkının kolları arasına atmak 
için kocasına ihanet eden ka
dın bile dostu tarafından ayni 
şüpheyle karşılanır. O da met
resinden şüphelenirken "Koca
sına ihanet eden bir kadın 
neler yapmaz" der. 

Kadınların kuvvetlerine üs· 
· tün gelen hileleri karşısında 

bütün erkekler düşman gibi 
irkilirler. Kendilerinden daha 
çok daha tehlükeli ve başka 
olan bir silahla mukabeleye 
uğramış olmalarından şaşkınlığa 
düşerler. 

- Bu kadını istediğim za· 
man niçin istediğimi bilmeden 
ona sokuldum. Bu sevki tabii· 
nin bir sebebi olmak gerektir. 

EmmanUel böyle düşündü. 
Yine omuzlarını kaldırarak ot· 
ları bastonuyla çiğnemekte de· 
vam .-:tti. 

- Başka ne ile meşgul ola
cağım? Köy hayatı beni ah
maklaştırdı. Şükretmeliyim ki 
şu çitin arkasından temiz, zİlı• 
de ve neşeli bir kadın başını 

- Sontl Var-



Dallardan ::::::::::::1 
········· ············ sesler ••••••••••••••••••••• , 
Bir tepsi yemek 

Yeni Asma dünkü sayısında, 
harici memleketler haberlerine 
aid sahifede yanyana dizilmiş, 

dört fotograf var. 

Blum ir nutuk söyledi 
Fransız kad ları intihap etmek ve 
edilmek hak '"ı verilmesini istiyorlar 

Hadiseler -·-
Arabhalkı üzerine 

mitralyöz ateşi 
açtılar 

1 - Renkleri siyah, dudak· 
Jarı kaha, dişleri beyaz bir bö
lük asker, 

2 - Aynı cinsten bir kısım 
başıbozuk halk. 

3 - Bir bayrak. 
4 - Yine aynı fabrika ma

mulatından bir adam. 
Bu resimler; nihavet siyah 

renkli bir milletin askerini, bay
rağını, halkını ve kumandanını 
gösteren günün gazete fotog
raflarındand1r. 

Benim üzerinde durduğum 
bu fotoğraflardan ziyade altın
daki yazı oldu. [ Afrikanın son 
biricik müstakil hükumeti olan 
Liberya ... ] diyor. Bu sırada bu 
dört fotoğrafa ve altındaki 
yazıya baktım ve düşündüm. 
Bana öyle geldi ki: 

Ubur iştahlar& sunulmuş bir 
tepsi içinde tatlısiyle, tuzlusiyle 
böreğiyle, baklavasiyle dört 
türlü bir öğünlük yemek. Öyle 
bir yemek ki yiyenler firak, 
simokin giyerler, monokl ta
karlar. Bedelini de bir mikd&r 
gaz; birkaç tayyare ve motorla 
öderler. 

Bu alışveriş pazarında gemi
sine güvenen kaptan, motoruna 
güvenen de borazancı başı 

oluyor •.• 
ı.v.ı:u.:ra t Çi.n.a ı; 

·Kereste fiatlarını 
yükseltenler 

lktisad vekaletinden dün Vi
layete gelen bir emirde sebeb
siz olarak bazı kereste müta
ahhidlerinin kereste fiatlerini 
tam inşaat mevsimi olan şu 
zamanda yükselttikleri görül
düğü bildirilmiştir. 

Vekalet emrinde bu gibile
rin tesbit edilerek ihtikarın 
men'i hakkındaki kanun dahi
linde bu gibiler hakkında ka
nuni muamele yapılmasını em
retmiştir. 

~111111 

Eski lnglllz mUstamleke· 
ler nazırının hayatı 

lngilterede bütçe rezaleti do
layısile istifa etmiş olan müs
temlekeler nazırı Tomas, baya
tı pek karışık geçmiş bir adam
dır. Dokuz yaşında iken bir 
eczaneye çırak <..lmuş, sonra 
bir manifaturacının yanına gir
miş, burada da çok durmıya

rak bir tezyinat ressamına çı
raklık etmiştir. 

On bir yaşında lokomotifleri 
temizlemek işine girmiş, şoför, 
mak!neci, şimendifer amelesi 
sendikası katibi nihayet mebus 
ve nazır olmnstur. 

Paris, 30 ( G.R ) - Leon 
Blum bugün mühim bir nutuk 
söylemiştir. Evvelki hitabele
rinde olduğu gibi bu defa da, 
müstakbel hükümet başkanı 

intihabat zaferinde yalnız sos
yalistler tarafından değil, fa
kat hakiK-athı müştereken bü
tün halk cebhesi partileri ta
rafından kazanılmış olduğu 
noktasında ısrar etmiş ve de· 
miştir ki: 

Buna binaen iktidar mevkiine 
geçecek hükumet de bir sos
yalist hükumeti. değil, bir halk 
cephesi hükumeti olacaktır. Bu 
hükumetin vazifesi ne olacak
tır? Halk cephesi programını 
tasavvur halinden hakikat ha
line geçirmek. Bu formülü tah
lil edelim. Bu vazife, memle
kette yeniden refahı hükümran 
kılmak, sefaletleri hafiflet
mektir. 

Bu programın iş haline so
kulması için Radikallerin iş 

birliğini temin etmişizdir. Ve 
belki halk cephesi gruplannın 
da .. Fakat hepsinin değil, Ko
münistlerin iş birliğini bizden 
esirgediklerini gördük. Ancak 
her sahada, açık sözlülükle ve 
serbestlikle onlarla mesai bir
liği yapmak azmindedir. Ko· 
münist dostlarımızı hükumet 
sıralarında bizimle yanyana 
görmediğimize müeessifiz. 
MESAİ KONFEDERASYONU 

B. Blum bundan sonra umu
mi mesai konfederas' onunun 
hükumete iştirak teklifine ver
diği cevaptan bahsetmiş ve 
demiştir ki: 

- Halk cephesi proğramı· 
nm umumi mesai konfederas
yonu proğramile birleştiği her 
noktada, yeniden birliğini bul
muş olan bu teşekkülle iş be
raber . iği yapabileceğimizden .. 
emımz. 

B. Blum sözlerine Halk 
cephesi mensublan arasmda 
tesaoüd fikrini yükselterek 
nihayet vermiştir. 

B. Blumdan önce söz alan 
Ziromsky komünistlerin hüku
mete iştirak etmemelerine te
essüf etmiştir. Hatibin nutku 
karmanyol ve enternasyonal 
marşlarile karşılanmıştır. "Her 
tarafta Sovyetler!,, çığlıkları 
işidilmit isede sosyalist marşı 

hepsini kaplamıştır. 
Paris, 30 (Ö.R)- Leon Blum 

Dışişleri bakanlığı umumi sek
reteri Alekses Leger ile bir
likte öğle yemeğini yemiş ve 
hari<:i Aaziyet hakkınde görüş
müştür. 

,------------------------------·-
Ormanı bekliyen kız 

-18- Yazan: A. Bllget 
w ..................................................... . 

Ben mahzende Omer ağayı buluncıya kadar 
dU,man mUl4zln inin ı,ı de bltlrllmı,ıı 

Herşey haZ1r olduktan sonra ymca telefona sarılmak istedi. 
hayvanlarımızı düşman kara- Hareketinin fayda vermiyece-
kolu ci~arında bir yere bağla- ğini ihtara mecbur oldum ve 
dık ve alu arkaClaş yerlerde söyledim : 
sürün' sürüne karakola yak- - Mülazim efendi, dedim. 
laştık. Vakit kaybetmeden cevab iste-

Münir burada da tedbirsizlik rim. Aksi takdirde mukaveme-
ederek kapıyı bekliyen bekçi- tini hayatınla ödersin. 
!erden birinin üzerine atıldı. - Ne istiyorsunuz? 
Halbuki biz sessizce içeri gir- - Ömer ağa nerede? 
meye çalısaçaktık. Vaziyet bu - Aşağı mahzendedir. 
şekle dökülünce ben de öteki Ben qıahzende Ömer ağayı 
neferin üzerine atıldım. Boğuş· bulub yukarıya çıktığım zaman 
ma kısa oldu. Bunları kıskıvrak düşman mülaziminin işi bitmiş 
bnğ-lıyarak içeri girdik. idi. Orada kalmıyarak ormana 
Düşman karakolunda bir mü- Kızılca ormana döndük. 

lazim masanın başında yazıyla Sayın kumandan, sizin öğ· 
meşguldü. Beşimiz birden ta- reomek istediğiniz kısımlar bu-
bancalarımızı çıkararak odaya rada bitiyor. Görüyorsunuz ki, 
girdik. Mülizim vaziyeti kavra- hayatımın geri srünleri oldukça 

Sosyalist lideri leoız Blum 
KADINLAR HAK 

iSTiYORLAR 
daris, 30 (Ö R) - Halk top

lantısına mensup kadın teşek
külleri mümessilleri Leon 
Blumu ziyaret ederek kadın 

metalibinin kabul ettirilmesi için 
yeni hükumetin müzaheretini 
istemişlerdir. Bu metalip ka
dınlara !ntihap etmek ve edil
mek hakkının verilmesi, mede
ni ve siyasi hak müsavatının 
kabulü, meşei hakkının lam 
olarak verilmesi, iş ve sıhhat 

bakanlıkları üzerinde kadınlara 
~ontrol hakkı verilmesiydi. 

Paris, 30 ( Ö.R ) - Paris 
belediye dairelerinin bir ziya
fetine başkanlık eden başba
kan Albert Saarrut belediye
lerin imar gayretini takdir et
tikten sonra demiştir ki: 

Yakında işbaşından aynla
cağım. Bakanlık hsyatı kısa, 
hatta çok kısa müddetli bir 
icardır. Yarınki siyasi vaziyet 
ne olursa olsun, yarın benim 
yerime geçecek olanların iki 
zaruretle karşılaşacakları ve 
ona göre kararlarını verecek
leri muhakkaktlr. 

1 - Nizam ve içtimai sul
hun hükümran olması. 

2 - Parisin mutabakatı ve 
yardımı haricinde Fransada hiç 
bir şey yapılamıyacağı. 

Paris bütün millet üzerinde 
cazibesi olan bir şehirdir. Se
lim zevk, ince fikir ve zekavet 
şehridir. Hiç bir hükômet Pa
risle it birliğini reddedemez .• 

Londra. 30 (Ö.R)- Kudiis
ten Royter Ajansına bildiriliyor: 
Şimendifer hattına kuvvetli bir 
Arap grubu hücum etmiştir. 

Muhafızlann mitralyöz ateşi 

tedhişçileri kaçırmıştır. Ne ka
dar kurban gittiği belli değil
d r. Nezarette halk bir polis 

kamyonu tarafından kazaen 
çiğnenen bir çocuğun cesedi 
etrafında toplanmışhr. PoJisler 
dağılmak emrini verince halk 
itaat etmiştir. Araplar Gable 
denizi kıyılarında tarlalarında 

çalışan yahudileri taşa tutmuş

lardır. 

Kudüs, 30 (Ö.R) - Gazete
ler teavün grevi yaparak inti
şar etmemişlerdir. Sokaklara 
Arapça beyannameler atılmış

tır. Hükumet arap dilile de
vamlı bir gazete neşretmeye 

karar vermiştir. 

Kudüs. 30 (Ö.R) - Araplar 
çöl mıntakasında bir polise hü
cum ettiklerinden mes'ullerini 
aramak üzere bir süvari müf
rezesi gönderilmiştir. 

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

Sosyalist enternasyonalı 
Almanyadaki Olimpiyat oyunlarını 

boykot etmeğe karar verdi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Paris. 30 (Ö.R) - Sosyalist 
partisi parlamento gurubu bu 
sabah meb'uslar meclisinde, 
parti umumi sekreteri Paul 
Faure'un başkanlığı altında 
toplanmıştır. Bu partiye men
sub 141 meb'us alkışlarla Leon 
Blumu yeniden başkanlığa ve 
Vincent Auriolu umumi sekre
terliğe seçmişlerdir. B. Blum 
muvakkaten meclis harici 
kalan arkadaşlarına sempa
tisini bildirdikten sonra yeni 
mebuslara hoş geldiniz de
miş ve partinin yeni parla-
mento grubunun ehemmiyetini 
anlatmıştır. Grup başkamnın 

izahatını alkışlhrla karşılamış 
ve halk cephesi partilerinin 
iştirakiyle hükumet mevkiinde 
halk cephesi programını tahak
kük ettirmek için kendisine 
tam emniyetini bildirmiştir. 

maceralı geçtiği halde hakkım
daki itimadınızı kıracak şekilde 
değildir. Şimdilik bukadar ku
mandanım .• 

• • • 
SOMRU 

Başım kağıt yığınları üzerin-
de gezdiren ihtiyar kumandan 
Somrunun odasına girdiğini 

fark etmemişti bile.. Somru 
odaya girince : 

- Kumandan bey, diye sö
ze başlamak istedi. lncila pa
şa oldukça bariz bir hayret 
içinde ayağa kalkıyordu : 

- Somru ha.. Benim kmm 
gelmiş ha .. Bravo Somru, ge
leceğini haber bile vermezsin. 
Neden öyle uzakta duruyorsun 
kız,. ihtiyar babanın elini öp
sene .. 

lncila paşa Somrunun alnına 
serin dudaklarını kondururken 
ikisi de hassasiyete kapılarak 
adeta ağlaşıyorlardı. Araların
da milli bir dava önünde baş
hyan samimiyet onları ayrılmaz 
iki arkadaı haline getirmişti. 

Bugün ayni zamanda Sosya
list partisinin 33 üncü milli kon
gresi açılmıştır. Sabah celsesi 
idari meselelere hasredildikten 
sonra öğleden sonra manevi 
raporun milzakesine geçilmiş

tir. Marceau Pivert eski mec
lis başkanı Bouisson hakkında 
alman vaziyeti tenkit etmiştir. 

Bu sıradıt B. Blum salona 
gelmit ve bütün hazır bulunan
lar ayağa kalkarak ~mrukla
rım kaldırmak suretile kendi
sini selamlamışlar ve enternas
yonal marşını hep birden söy
lemişlerdir. Manevi rapor ka-
bul edilmiş ve Bouisson mes
elesi komisyona gönderilmiştir. 

Bundan sonra 8. Brake sos
yalist enternasyonahnın faaliyeti 
hakkmdaki raporunu okumuştur. 
Bunda, dünyanın her tarafında 
fa,ist tehlikesi karşısında bey-

Kumandan zile basmak istedi. 
Somru buna mani olunca sordu: 

- Peki eşyalann nerede 
Somru, dedi. 

- Onlan hiç merak etme
yiniz. Ben sizin eve indim . 

- Teşekkür ederim. Somru, 
eğer böyle yapmamış olsaydın 
doğrusu gücenecektim. Küçük 
Semibadan ne haber? 

- Semiham hastalandı kuw 
mandan bey... Oldukça büyük 
bir ha"talık neticesinde hayata 
gözlerini yummak mecburiye
tinde kaldı. Esasen beni lzmire 
gelmiye mecbur eden hadise de 
bu değil ıni? Küçüğümü öyle 
çok seviyordum ki kumandan, 
o ölünce artık Antalyada kal
mayı lüzumsuz buldum. Onu 
Kızılca Ormanın soğuk top
raklarına terkederek derhal 
Izmire geldim. 

- Vah, vah, Somru:. Sen 
adeta evlenmeden Semihanın 
annesi olmuştun. 

- Bilmezsiniz kumandan .•• 
Onu öyle çok seviyorum ki .• 

nelmilel meselelerin karışıklığı, 
sosyalist partisinin faşist mem• 
Jeketlerde uğradığı inhidam 
gösterilmekte ve buna karşı 
Fransız sosyalist partisinin ka· 
zandığı zaferin yeniden ilmid-
Jer uyandırdığı kaydedilmekte
dir. Sosyalist entemasyonalı 
Almanyadaki Olimpiyad oyun
larını boykot etmeğe karar 
vermiştir. ltalyan - Habeş ihti
lafı hekkmda sosyali"t beynel
mileli eski vaziyetini muhafaza 
etmektedir. Onun fikrince emri 
vakıa boyun eğmemek lazım

dır. Dış siyaset sahasındaki 
vahim meselelere bir sureti 
hal aramak üzere beynelmilel 
bir sosyalist kongresinin top
lanması fikri ortaya atılmıştır. 

Fransız sosyalist kongresinin 
mesaisi bu saatta devam et-

Bana annesinden daha derin 
bir bağlılığı vardı.. Münir'i 
düşman karakolunun kapısında 
şehit verdiğimiz gün o benden 
Semihayı iyi bakacağıma dair 
teminat almıştı. Ne de olsa 
Semiha benim için biraz da 
Münir'in kendisiydi. Adeta on
dan bir parça sayılırdı. 

Somru'nun sessiz sessiz ya
naklanndan yuvarlanan yaşları 
parmaklarının ucuyla silen ku
mandan kapının vurulduğunu 
farketmişti. Somruya: 

- Acele gözlerini kurula 
kızım, dedi. Gelenler bizi aşık 
maşuk zannetmesinler. içeriye 
giren genç bir mülazimdi. Be
raberinde getirdH!i bir kağıt 
hakkında paşaya malumat ve
riyordu. O sırada küçük bir 
hadise oldu. Kumamdan mühim 
bir noktayı geç hatırlıyanlara 

mahsus adamların tavrıla ayağa 
kalktı ve söyledi: 

- Siz birbirinizi tanıyacak
sınız zennederim. Somruyu 
bilmem amma her halde Ha-

Yazan: Eczacı Kemal Aktaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ders kesimi 
Mekteplilerin · ders kesimin· 

den bahsediyorum. Üniversi· 
teyi bitireli yirmi sekiz sene 
olduğu halde her sene imtihan 
zamanında yüreğimin oynadı· 
ğını bilirim. Muntazam bir me• 
sai ile insanın benliğinde tempo 
tutan mektep ve ders hayab, 
ders kesimHe adeta keailmİI 
bir süt gibi mektebin manza· 
rasım, hayatını, hatta tadını, 
tuzunu bozar herkes baıının 
çaresine bakmak bir senelik 
fikir ve bilgi kazancını tartmak 
için uğraşır. imtihan ne de olta 
sıkıntılı bir iştir. Bugün bana 
"Aspirin hakkında seni imtihan 
edeceğiz. Aspirini kim keıfel• 
miştir, hangi tarihte icat edil
miştir? Tertibi nedir, kaç gra• 
ma kadar alınır, bozulursa naıd 
muayene edilir? deseler derhal 
asabımm bir teyakkuz içinde 
kaldığını anlarım. insanlar bazı 
şeyleri tamamiyle bildiklerini 
sanıyorlar ..•. Fakat bildiklerini 
sıraya koyarak, itiraz nokta· 
farını kapıyarak, takdim ve te· 
bir ile söylemek için de bir ha· 
zırhk ister. imtihanda sistema· 
tik bilgi satmak vardır. Allah 
rahmet eylesin bizim hocamız 
vardı. Mesela Limon tuzunu 
soracak değil mi? Evveli Li· 
mondan kapak açar "Köprüyii 
geçib Balık pazarına sapınca 

ne görürsün,, derdi. 
Limoncuların işportasında li· 

mon efendim diyeceksiniz. Bu• 
nu anlamak lazım, böyle mana· 
sız şekilde sual elbet talebeyi 
zorla delalete sürükler. Hiç 
unutmam tenbel bir arkadaşa· 
mız vardı, yazı imtihanında Al· 
mancaya tercüme edilmek üzre 
şöyle bir sual verilmişti: 

( Evimizin bahçesindeki a.,· 
vuzun suyu T erkostur. ) 
Bu tenbel ve münasebetsiz ar· 
kadaş, yazı kağıdına bunu Al· 
manca yazmak için düşünmüf ... 
Das Hııvs ev demek olduğUDO 
bulmuş... Almanca hecelerdeki 
aksanları düşünerek Der Hav• 
zun suyun Terkosun diye yas• 
maş... Hoca bu kepazeleği alr 
nen okumuş ve hepimizi kah• 
kaha ile güldürmüştü. Bayi• 
en ciddi bir işi alaya alacak 
kadar sersem talebeye bu,0-
ne mektepte ne de hayatta yet 
vardır. Cumhuriyet çocuklarl 
sizi selamlar muvaffakıyetlet 
dilerim. , 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mektedir. 

Paris, 30 (Ö.R) - Hallı 
cephesi programı üzerinde İll"' 
tihab edilmiş olan güçük graP"' 
)ara mensub veya müstakil 2S 
meb'us "müstakil sol,, ~rubtl• 
nü teşkil etmişlerdir. 

san bey eyi hatırlıyacaktlf• 
Hani Antalyada bulunduğun .. 
sırada kendisini tanımak içil' 
aylarca Kızılca ormanda avl .... 
dığınız yaramaz bir kız vardlr 
Somru işte odur. 

Genç mülazim derin bir haf 
ret içinde, üzerinde sihirli bİf 
tesir bırakan bu küçük ya 
zaif kızı seyrediyordu. ~ 
elini uzatırken mahcubiyef.ı 
gizlemiye lüzum görmiyor~_t 

- Paşanın hakları varua· 
Somru hanım.. Biz o z 
arkadaşlar arasında sizi 
mak için adeta müsaba 
lar yapıyorduk. Hiç bir 
den emir almadan düş 

karşı koyan ve bilfiil milli .. 
cadeleye iştirak eden bir 'f 
Kızını tanımak, aşağı yd 
her Türk zabitinin arzu e 
bir noktadır. Şeref kazan 
Somru hanım. 

- O şerefin daha fa 
bana aid mülazim bey .. 

İncila paşa kahkahalarla 
lüyordu: 

f--.. 'wt~...,n·cl-a..-'.'kıaa bır ,.._ -d- a 'ıy ~~~~~:C~.-:~~L~~~~~~~~;;;...•~._ _ _ ..._....._ ____ _...;... _____ ~ _ _:__,__..__:_ __ ....... ;.,J 
...___~"""'--~~~ .. ~~ ~-uAm mU~.....l"-J<rM.1.1.:.....;--~-.....ıı...-...... nnıwuı.M-~~~-----~~~~~ 
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Arjanhn hükômeti resmi rn!!.r,.~~.at~n!., Y!Jl..!"adı 

Resmi müracaat yapıldıktan sonra konsey umumi 
heyetinin içtimaa çağırıfm Si U bi~~ab ••rm!?. :~s•yd• 

Paris, 30 (Ö.R) - Arjantin üç cenub Amerika devletinin 
hükumeti tarafından dün Ce- mevkii vardır • Bunlardan 
nevrede yapılan teşebbüs pek 
haklı olarak beynelmilel maba- Şili ve Ekvalör ltalyaya karşı 
filde büyük gürültüyü mucib iyi temayüUüdürler Arjantin ise 
olmuştur. Zira bu teşebbüs 16 daha ihtirazlıdır. 
hazirdnda Ccnevrede milJetler Arjantin hükumeti, Habeş 
cemiyeti konseyinde Italya?- meselesinin Buenos Ayreste 
Habeş meselesi üzerinde açı4 toplanacak Pan - Amerikan kon-
lacak müzakere hakkındaki feransmda müzakere mevzuu 
bütün tahminleri değiştirebilir. olacağını biliyor. Bunun için 

Dün bildirildiği gibi, Arjantin Arjantin hükumetinin hareke-
delegesi akvam cemiyeti umumi tinde iki saik vardır: 
sekreterliğine 1935 Eylulunda ı - Arjantin pan • Ameri-
- her an Italyan - Habeş ihti- kan konferansı toplanmazdan 
lafını müzakere edebilecek Cenevteden bir görünüş önce Milletler cemiyetinin Ha-
nıevkide bulunmak üzere - çıkmamıştır. 1934 nisanında Madde 2 - Yüksek akid ta- beş meselesine karşı bir vaziyet 
devresi kapatılmaks1zm dağı- La·tı'n Amerikaya mensub Mil- raflar kendi aralarmda arazı· 1 • t kt d" ı almış bu unmasını ıs eme e ır. 
an Milletler cemiyeti umumi letler cemiyeti azası 14 dev- meselelerinin cebrü şiddet yo· 2 _ Arjantin hükürueti mil-
nıeclisinin haziran ortasında Jetin, fazla olarak Brezilya ve luyla halledilmiyeceğini ve sulh letler cemiyeti konseyinde 
nıUstacelen içtimaa çağınlma- birleşik Amerikanın bu ademi te· yoluyla elde edilmemiı hiç bir akaUiyette kalacağını hissetti-
ıını hüku' met·ın teklif niyetinde .. ılaıma muabedesm· e ara·ı· suretı• ballı·nı· ve .. l k 
oldug· unu bı'ldı·rmı· ctı·r. Burada cavuz ve u .. muse - ğinden mcaeleyi onsey yerine 

... iştirak ettikleri görüldü. Yani lab kuvvetlerle işgal edilmiş h · · k ~ 
tnüzakere edı.lecek mevzular : O d 1 16 eyeb umumıy~ye çı arm.a'ı Amerikadaki 2 ev etin sı arazi ilhakının muteberliğini tercih etmektedır. Bunun ıçın 
1 - Zecri tedbirler, 2 - Kuv- bu muahede ile timdi bağla- kabul ctmiyeceklerini beyan bunun fevkalade içtimamı tek-
vetıe ihdas edilen bir vaziye- dırlar. ederler." lif ediyor. 
tin tanınması 3 - Milletler Dün Arjantin delegesi tara- Şimdi, o vakıtten beri hidise- Böylece, haziran ortasında, 
cenıiyetinin isl~hı meseleleridir. fından yapılan teşebbüsü anla- lerin cereyanını tedkik edelim: bütün devletler Habeş mesele-

Milletler cemiyeti umumi sek· mak için bu muahedenin 2inci Italya, Habeş ilhakını tanımasını sinin heyeti umumiyesi üzerin-
rett:rliği henüz tahriri bir nota maddesini gözönüne getirmek Brezilyaya teklif etmiştir. Bre- de Sarih ve kat'i bir vaziyet 
alınış değildir. Bununla beraber, lazımdır. zilya hükumeti buna kaçamaklı almağa mecbur kalacaklardır. 
Arjantin delegesinin yaptığı •• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ............................................................... , ................................. . 

teşebbüsü teyiden,BuenosAy- :ArJ·antı•n de)egesı·nı·n dı•Je ... • resten bir telgraf beklenmek-
tedir. 

Arjantin teşebbüsünün habe~i 
londra Paris ve Romaya hır , 
bomba gibi gelmiştir. ilk önce, 
Buenos Ayres kabinesinin müra· 
caatına ne mana vermek lazım 
geldiği sorulmuştur. Muhtelif 
hükümet merkezlerinde bu te
febbüs başka başka tefsir 
edilmiştir. Avrupa devletleri 
arasındaki münasebetleri ala
kadar ettiği cihetle hiçbir dev
leti Jakayd bırakamıyacak olan 
bu teşebbüsün mahiyeti ne ol
duğunu anlamak için Arjantin· 
in kendi vaziyeti ne olduğunu 
bilmek lazımdır. Bunun için de 
18 eylul 1933 tarihine çıkma
ğa lüzum vardır. Bu, Japonya
nın Çin'e karşı yaptığı hücu
ınun tarihidir. 

O vakit Birleşik Amerika 
devletleri hariciye bakanı olan 
B. Stimson Amerikanın kuv
vete dayanan bir hareketi asla 
tanunıyacağını bildirmişti. Bu 
karar, hukukculan arazi ilhakı 
rneselesile meşgul bulunan La
tin Amerikada derin bir tesir 
Yaptı. Arjantin ise Cenevre.de 
Latin Amerika d~vletlerinin 
başındadır. Zira Brezilya, Ame
rikanm milletler cemiyetine iş
tirak etmemesi hasebile, ora -
dan ayrılmıştır. 

O vakıt Arjantin dış bakanı 
Aınerika devletleri arasında 
bir ademi tecavüz ve utlaşma 
Pakta akdini teklif etmiştir. 10 
Eylul 1933 de yapılan bu pakt 
Arjantin, Brezilya, Şifi, Mek
sika, Paraguay ve Uraguay 
tarafından imza edilmiştir. Bu 
ınuahedenin metni 20 llkkanun 
1933de Montevideo'da toplanan 
Pan-Amerikan konferansına ve
rilmiş ve bu teşebbüs bütün 
oradaki devletler tar1fmdan 
tasvib edilmıştir. 1934 son ka
nunda paktın metni Cenevrede 
Milletler cemiyetine tevdi edil
miştir. Cenevrcde bunun iize
rinde münakaşa açılmış ve mu
ahede, Milletler cemiyeti pak· 
tını beyne milel muahedelerle 
ahenklik birliğe memur bir ko
miteye gönderilmiştir. Cenev
redc bu müzakerelerin neticeı:ıi 

lngili 1 siyasi mahfillerinde 
hayret, finans mahfillerinde 

büyük bir sempati uyandırdı 
Suçlu sayılan zecri tedbirciler suçlarını 

mi? itiraf ederlerse ltalya affeder 
Roma, 30 (Ô.R) - Grandi 

ile Eden ve Suviçle Kont Dö
Şembron ve irik Dürmond 
arasındaki mülakatlarında Ha-
beşistamn ltalyaya ilhakı 
üzerine ltalya ile millet-
ler arasındaki müşkfilat izaleye 
çalışımış tır. 

Zecri tedbirler son bahara 
kadar uzatıldığı takdirde vazi
yet müşkülk.şecektir. ltalya uy
sal da"ranmak istiyor. Fakat 
zecri tedbirler:n kaldırılacagını 
umuyor. 

Roma 30 ( Ö.R ) - Suviç 
Fransız ve lngiliz büyük elçi
lerini kabul etmiştir. Bu ko
nuşmaların Grandi-Eden müli
katiyle alakadar olduğu söy
leniyor. 

LONDRADA HAYRET 
Londra 30 (Ô.R) - Havas 

muhabiri bildiriyor: 
Milletler cemiyeti asamblesi

nin 15 hazirandan evvel top· 
Ianması için Arjautin delegesi
nin teşebbüsü lngiliz mümessil
lerini hayrete düşürdü. Bu mah
filler böyle bir teşebbüsü bek
lemiyordu. Bu sebeble gafil 
avJandı. 

Hariciye nezareti Pantekot 
yortıları mümasebetiyle kapalı
dır. 

Edenle Baldvin köye gitmiş
lerdir. Finans alemi ve ticaret 
mehafili Arjantinin teşebbüsü
nü iyi karşılamışlardır. Bu te
şebbüsün ekonomik kalkınma
ya yardım edeceğine kanidir
ler. 

Hazine müsteşarı, avam ka
marasında son beyanatında 
lngilterenin beynelmilel tica-

l11{!ilız ba~ vekili !Jaldvm kadmlar cemiyeti ziya/etinde 
reti canlandırmak maksadile kat Edenin bu seyahata istekli 
Almanyaya krediler açmak ni- olmasından şübhem vardır. 
yetinde olduğunu açıkça söy- Londra 30 ( Ö. R ) - Mor-
lemiştir. uing post yazıyor : Geriginliği 

FRNSIZ-INGILIZ BIRLiül beztaraf etmef-e mani olan 
.Paris 30 ( Ö.R ) - Heryo müşkülat bakidir. Zecri tedbir· 

Aırnaovelle R"azetesinde yazdığı lere tarafdar memleketlerin 
bir makalede diyor ki: 

- Y annki hükumetin en bü
yük vazifesi Fransa ile Anglo
Sakson milletleri erasmda ya
kınlaşma tesisi olacaktır. ln-
gilteı·e ile aramızda sıkı bir 
yakınlık elzemdir. Mussolini ı 
Deyli Telgrafa beyanatta bu
lundu. 

Suçlular kusurlarını çabuk 
itiraf ederlerse zicri tedbirleri 
tatbik eden devletleri affa 
meyyal olduğunu söyledi. Ace
ba PaPa Yedinci Greguvar'ın 
söylediği sözler gibi Mussoli
ninin sözü de dinlenecek midir? 

Kanessaya seyahat yapma
nın hoş olduğunu bilirim. Fa-

bir çoğu şimdi onun hem za
rarlı hem lüzumsuz olduğuna 
kani oldukları halde bazı ma
hafil bunJarıo kaldırılması çok 
tehlükeli olacağı fikrinde· 
dir. Bu sebepten dolayıdır ki 
Eden kendilerini Almanyanın 
ve ltalyanın tehdidi altında 

gören devletler için bir şey ya· 
pılması lazım geleceği ve Ce
nevrenin ıslahı esas olduğu 
mütalaasındadır. 

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
Özür dileriz 

Yazılarımızın çokluğundan 
( T emoçinin RUyası ) tefrika· 
mızı neşredemedik. Karileri· 
mizden özür dileriz. 

" . y m ey ı e 
riyaseti kabul edecek mi 

Çek Cumhur 
Cenevre 30 (Ö.R) - Millet

ler cemiyeti nezdindeki daimi 
Arjantin delegesinin müraca· 
atı beynelmilel siyasi mehafil
de derin bir heyecan ve alaka 
uyandırmaktan geri kalmamış
tır. Her ne kadar delege resmi 
bir teşebbüs yapmadığını ve 
sadece bir haber teati!in
de bulunduğunu tasrih etmiş
se de, Habeş meselesinin şimdiki 
vaziyetini tetkik için milletler 
cemiyetini umumi heyetinin 
içtimaa çağırılması hakkında 
Arjantin hükumetinin gelecek 
hafta resmi bir nota vereceği 

muhakkak telakki edilmekte
dir. Bu talebe göre hareket 
edileceği tahmin edilmektedir. 
Zira milletler cemiyeti konseyi 
tarafından 16 haziran celsesin
de verilecek kararlar ne olursa 
olsun, yeni bir takım mesele
ler ortaya çıkacaktır. 

Diğer cihetten milletler ce
miyeti umumi heyetinin baş
kanı, hatırlarda olduğu üzere, 
şimdi Çekoslovakya cumurbaş
kanı oJan Benest;r. Eğer Benes 
Cenevreye giderek Cemiyet 
umumi nıedisine riyaset etmek 
imkanını bulamazsa, başkanlığa 
kimin geçirileceğini şimdiden 
tahmin etmek güçtür. 

Fakat milletler cemiyeti asam
blesini böylece f evkaJade ola
rak içtimna davet etmekten 
maksad nedir? Bue.nos Ayres 
ltükümetinin bu hususta aşağı
daki mülahazalara istinad ettiği 
anlaşılmaktadır: 

NEYE ISTINAD EDiYOR 
1 - Zecri tedbirler Milletler 

cemiyeti azası olan bütün dev
letler tarafından tatbik edildiğin
den BuenosAyres hükumetinin 
fikrince bunların lağvına veya 
muhafazasına karar vermek 
konseyde temsil edilen on dört 
devlete değil, fakat Milletler 
cemiyeti azaı:ıı olan bükümet
lerin umumi heyetine aittir. 

2 - Habeş meselesinin hal
li netice olarak milletler ce· 
miyetinin islahı meselesini or
taya çıkaracaktır. Bu bakım
dan da yapılacak islahata bütün 
otoritesini vermek için milletler 

cemiyetinin en ziyade temsil 
kudreti olan teşekkülünü içti
maa çeğırmak muvafıktır. 

Başkum Bcus 
3 - Cenevrede görüşülecek 

en mühim mesele Milletler ce
miyeti aıiları tarafından Ha
beşistanın Italyaya ilhakı te
şebbüsünün kabulü veya reddi 
işidir. Bu karar ancak hüku
metlerin bütüalüğü tarafından 
verilebilir. 

GAZETELERE GÖRE 
Paris, 30 (Ö.R) - Arjantin 

hükumeti namına Cenevrede 
yapılan teşebbüs gazetelerce 
muhtelif şekilde tefsir edilmek· 
tedir. Malum o!duğu üzere bu 
teşebbüsün gayesi Milletler 
cemiyeti Asamblesinin fevkal
ade olarak içtimaa davetidir. 

"Echo de Paris,, bu teşebbü
sün Italyan menfaatlarma uy
gun olduğunu kayderek Belçi• 
kanın başka bir fikir ileri sür· 
mesi ihtimalini i:ıildiriyor. 

"Filhakika Van Zeeland'm Ce
nevrede diğer bir usul hareket 
teklif etmesi muhtemeldir. Bu 
da dış siyasetin bütün mühim 
meselelerinin 1 Ren, oı ta Av
rupa ve Habeş işlerinin ayni 
zamanda tetkik edilmesidir." 

Genevieve Tabouis "Oevre" 
gazetesinde ayni haberi teyid 
ederek şu malumatı veriyor: 

" Arjantin hükümetince ya· 
pılan talebin muhtemel netice
leri birden hükümetlerin gö· 
züne çarpmamıştır. Roma hü
kümetinin ne gibi bir maksad 
ile BuenösAyresi böyle bir ta
Jebte bulunmağa tahrik ettiği 

soruşturulmuştur. Fakat iyice 
düşündükten sonra anlaşılmış
tır ki, ortada hiçbir şekilde fa
şist hükümetinin işine yariynl·aL 
bir teşebbüs yoktur. On sekiz 
devlet yerine (52) devlet tara
fından muhakeme edilmek 
şüphesiz aynı şey değildir. 

Milletler cemiyeti umumi he· 
yetinde temsil edilen küçük 
mutaassıb memleketlerin zecri 
tedbirleri terke razı olacak
larını tahayyül etmek bile 
güçtür.,, 

Oladimur Dormeson bu fi
kirde değildir. "Figaro., da 
çıkan bir makalesinde, Arjantin • 
hükumetinin bilerek veya bilmi
yerek, ltalya lehinde bir jest 
yapmış olduğı:nu ve bunun 
şimdiki vaziyette büyük bw 
ehemmiyeti olduğunu yazıyor. 

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

Nazarı dikkate 
Merkezi Istanbulda Vezir iskelesinde olup bilcümle Nakliyat 

komisyonculuğuyla ve (Antalya Nakliyatı Umumiye şirketi) ünvanı 
tUccarisile icrayı ticaret eden şirketimizin lzmir ve havalisinde 
kendi nam ve hesabına muamele yapmak ve kendisini temsil 
ettirmek üzere hiçbir şahıs ve şirkete salahiyet ve acentelik 
hakkı vermemiş olduğunu ve şirketimizin lzmirde komisyoncu 
Bay (Neşet Ertenle) bir güna alakası bulunmadığım görülen lü
zum üzerine ilan ve sayın müşteriltrimizin nazarı dikkatma 
sunarız. Antalya Nakliyatı Umumiye Şirketi 

memurlarından lzmir vekili ve 
(S. 5) (1008) mümessili Nuri 
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Parls mektupları : 
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Kabartma film 
Sıhhi mahzurlar epeyi 

dedikodu zemini oldu 

/_ondra şövalyesi füminde Melle Oberon 
Parls.. as Mayıs 938 kelimesini ( kabartma ) diye 
Mektuplanmın arası hayli tercüme edebilir ve bu yeni 

uzadı. Bunun farkındayım. Ba- icada ( kabartma film ) diyebi-
ıı phsi işlerim arkasında koş- liriz. Eski bir itiyatla buna 
maklığım buna sebep oldu. Bu mutlaka arapça bir isim tak-
müddet içinde sinema alemi mak lazım geliyorsa ( müces-
ile aJikamı kesmiş değilim. iz- sem film ) dememiz ( hacimli 
mir sinemalarında gelecek mev- film ) demekten bence daha 
ıime gösterileceği muhakkak doğru olur. Bu bahsa bu ka-
olan filimleri kaçırmamağa gay- darcık temas ederek geçelim 
ret ediyorum. Bunlar içinde ve hacımlı, yahut kabartma 
en fazla ehemmiyetli olanlarını film hakkında edindiğim ka-
ıize her hafta yazacağım. naattao dem vuralım. 

Geçen mevsimin sonlanna Kabartma film, hiç şüphe 
doğtu Fransız filim alemine edilmemeli ki sesli film dere-
cidden yüksek değerde filim- cesinde önemli bir yeniliktir. 
ler çıktı. Bunlar ihmal olunur Fakat hakikatı söylemek li-
ıeyler d~ğildi. Ben görmeği zımgelirsc sesli film kadar 
ihmal etmedim, yazmağı da olgunlaştırılmadan ortaya atıl· 
etmiyeceğim. mıştır. Bir defa, iki camı biri 

Yine geçen mevsımın en birinden ayrı renkte bir gözlük 
önemli hadisesi hacımlı filmdir. takmak mecburiyeti var. Bu 
Bunun için ıenelerdenberi ça- mecburiyet, !>enim gibi gözlük 
lıpn ve Fransız sinemacılığının kullanmağı itiyat etmiş olanlara 
babası diye anılan ( Louis Lu- fazla bir külfet değilse bile hiç 
miere), sinemacılık hayatının gözJük kullanmamış olanlar için 
kırkına yıl dönümünda beyaz iki saat bu fazlalığa katlanmak 
perdede yarattı~• bu inkılabı epey zahmetli bir iş. Sonra iki 
ortaya attı. gözümüzün· iki ayrı renk arka-

Ônce tecrübeler esnasında ıından görmesindeki sıhhi mah-
elde ettiği film parçalarını bu- zur da burada epey dedikoduya 
ıusi seanslarda dostlarına ve sebep oldu. 
meslek arkadaşlanna göster- Bu gözlük mecburiyetine rağ-
diktıen ıonra bunların birleşme- men ben, alınan neticeyi yine 
sinden vücude gelen büyük olgun bulmadım. Evet perdede 
bir filoıi son haftalarda gördüğümüz canlı ve cansız 
piyasaya arzetti . Sadece eşya bildiğimiz filmlerin bize 
( Film relief Louis Lumiere ) gösterdiği levhalardan daha ka-
adile piyasaya çıkarılan bu barık, daha canlı.Fakat hakikat-
filmi üç baftadanberi ( lmper- te, hatta bir tiyatro sahnesinde 
yal ) sineması halka göster- ıördüğünüz kadar değil. Kaba-
mektedir. rıklık daha ziyade resmin bi-

Bu yeniliği görmeğe giden- rinci planlarında hissediliyor 
Jerin arasına ben de karıştım. ve bilhassa birinci plana doğru 
Hafta arası günlerinden oJma- yaklaşan ve süratle gelen bir 
sına rağmen ogün salon hayli cisim perdeden dışarı fırhyor-
kalababktı. Salona girenlere muş hissini veriyor. 

YENi ASIR 

"Evimizi kaplıyan ay ışığı,, 

Birbirinden ayrılan iki 
yıldızı yine birleştirdi 

ilk seviştikleri günlerde 
aşk sahnelerini 

olduğu gibi hararetli 
canlandırdılar 

Hollvut - Mayıs 
Geçen hafta Holivut sinema 

alemi, çok orijinal ve alakalı 
bir filmin ilk gösterilişinde bu
lundular. Daveti yapan Bronos 
kardeşler stüdyösüydü. Filmi 
çeviren Margaret Sullavan ile 
Henry Fonda da ilk tecrübede 
hazır bulundular ve seyirci yıl

dızlann alkışlarına ve takdir· 
lerine mazhar oldular. 

Bu filmin adı "Evimizi kap
hyan ay ışığı ,, dır. Mazide 
yaşanmış günlerin hakiyki 
ve canlı bir romansı olan 
bu filmin hazırlanması olduk
ça enteresan sahnelerle do
ludur. Filmi çeviren iki yıldız, 
evvdce bir birleriyle sevişmiş
ler; peri masalJarmı andıran bir 
aşk hayatı geçirmişler ve on
dan sonra da bir pik nik ge
ı.intisi esnasında verdikleri ka
rar ilzerine derhal evlenmiş

lerdi. 
Onlar evlenmezden önce bir

birlerine kucak dolusu ihtiraz 
kayıtları serdederek evlendik
leri takdirde mes'ut olmıyacak
lannı ileri sürüyorlardı. Bil
hassa Margaret SulJavan ev
lendikten sonra birbirlerini .9ev
memekten mütevellit bir dev
renin aralarına so~utacağmı, 
o zaman iıe daimi surette ev
lerinden ay ışığının eksik ola
cağını söyliyerek: 

- Sevİf1Dek evlenmekten 

K.atllarine Hrpbum "Sylvia Scatlett., /ilmillde etktk kılığmda 
Sinema kumpanyaları, mev- kontratla bağlı bulunduğu F oks 

zusuzluk içinde bunaldıklan ıirketi arasında bir anlaşma 

su 

daha eyi... diyordu. 
Filvaki onlar uzun müddet 

evlenme hayabna tatlı, ruh 
okşayıcı ve üzüntülü bir ıeviı
meyi tercih ederek beyeniJen 
hayat geçirmi§lerdi. Çok mes
ut olduklarını herkes kabul 
ediyordu. 

111ırada Bronos kardeşler stüd- yapıldı.Filmi iki stüdyo hesabına 
yösü direktörü, Amerikalı bir Margaret Sullivan'ın çalıştığı 
muharririn milracaatiyle karıı- Brons'Jar çevirecekti. Film ha-
laşb. Banun adı Faith Baldwin- kikaten çok muvaffakıyetli bir 
di. Senaryosunun mevzuunu eser halinde meydana gelmişti. 
kısaca anlattı ve Margaret'le iki yıldız, hbkı ilk seviştikleri 
Henry Fonda taraflarından çev- günlerde olduğu gibi hararetli 
rilmek ıartiyle büyük bir kıy- aşk sahneleri yaratarek hem 
met ifade edeceğini ileri sürdü. mevzuu canlandırmıılar; hem 

Bu buluş, dahiyane olarak de mazinin unutulan günlerine 
·kabul edilmişti. Bronos kar- mal olmuş bir hayah tekrar 
deşler stüdyosile, H. Fondanın yaşamak vesilesini kazanmış-

İLK KURŞ 
Hacı llyas tepe• 

Bugün Ödemişin Haca 
sırtlarında binlerce 
ve Tirelinin iştirakile Dk 
şun atımı şenlikleri ya 
Bu şenlikler muayyen bir 
mana karşı yapılan ener~ 
hareketin yıldönümündea 
de Türk çocuklarının i 
saran miJli heyecanın 
ve harekete geçişidir. 

Hacı İlyas sırtlarında 
selen mütevazi abide, 
kurtuluşumuzda esas olan 
severliğin bir remzidir 
hareket oradan başlamıt 
labilir. Yurd çocuklan 
ordusunu ilk önce Hacı 
sırtlarında önlemişler ve 
kurşunu burada atmışla 

Bu manevi manası üstll• 
reketin yıldönümlerini k 
mak için Hacı Ilyas sır 
31 mayıs tarihlerinde b. 
Tireliler ve Ödemişliler 
erkenden orada toplanaca 
dır. Bugün Ödemişten la 
tren ve otomobillerle b 
edecek halk topluluklara 
gençlik teşekkülleri ilk 
abidesinin önünde toplan 
Jar; orada yurd kurtulup 
lunda can veren kahramd 
sızların yüksek ve kah 
hatıralarını anacaklardır. 

ilk kurşun atımı kay 
Tabirin hazırlıyarak dajl 
gizli beyannamelerle ba.1111'1 
mış ve o karanlık ~ 
kurtuluş yolunu tutmak 
ayaklanan halkın ilk m 
cephesini kurmalanna aebe 
vermişti. O sırada G6kçd 
Tire civarında Zencirli 
sınırında cephe kurmuı 
nuyordu. ilk kurşun atua 
rinde can veren yurd k 
cularına ne mutlu ki 
temiz ve şüphesiz bir 
can vererek yurdu adılll 
korumak istemişlerdi. B 
düşmanı önliyenlerden bir 
bilihara dağlara çekilerek 
kuvvetlere iltihak suretile 
dilerinden beklenen Y 
hakkıyle yapmışlardar. 

Bugünkü ihtifal 
söylevler verilecektir. 811 
sustaki tafsilatı sah 
mızda bu!acaksınız. 

lardır. Film hazin bır a 
neticelenirken Margaret 
van, Fondaya şöyle hitab 
mektedir: 

- " Evimiz ay •11iile 
duktan sonra, neden 
karannı tanıyalım. Acaba 
eskisi gibi birleşemez mi 

Katnerln He 

Zaman ikisinin de fıkirleri 
üzerinde büyük bir tahavvül 
vücude getirmişti. ikisi de kıs
kanç oldukları için aralarındaki 
alikayı bir aile yuvası altında 
birleştirmeye karar vermişlerdi. 
Onların evlenmeleri bir hAdise 
saydmııtı. Filvaki evlendikten 
sonra ancak Uç aylık bir zaman 
için eskisi gibi alakalarını 
temadi ettirdiler. Bundan sonra 
iıe heyattannı ayırma karannı 
vererek Los Ancelos'ıa mah
kemeye baş vurarak ayrıldılar. 

••••••••••••••·rr;;ii~t~"'''biiY'iik'''''bi;••••••hi'di~~?''"'" 

Bu aynlık ikisine de zor 
gelmifti. ikisi de serbest kal
dıktan sonra birbil'lerini dü
ıünmekten, hatta birbirlerine 
ifikane mektuplar yazmaktan 
hali kalmamışlardır. En iyi fo
toğraflarını birbirlerine gönder-
mekte devam ediyorlardı. An
cak bu mektuplaşma devre• 
sinde aralannda mevzuu bahıol
mıyan yegüne mezu, evlenme
leri bahsiydi. ikisi de mağrur 
hareket etmeyi tercih ediyor
lardı. 

Çingeneler toplu bir hay 
teminine çalışacaklarmı 

Romanyalı bir 
Bükreş, (Huıuai) - Tarihte 

büyük bil' hidise.. Romanya 
çingeneleri ve çingene neslinin 
ileri gelenleri karar verdiler. 
Tarihin eıki kavımlarından 
biri olan çingenelerin toplu 
bir hayat geçirmelerini temin 
için faaliyet gösterecekler. 

avukatın dikkate değer 
talih olan muhaarrir V 
üniversitesinden memad• 
dört senedenberi Bllkrefl9 
nınmış bir avukahn ıe 
Romanya h6k6meti, R 

bir tarafı kırmızı, diğer tarafı Bilhassa bir sarhoşun sifon •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

Tarihte büyük itler gören 
çingenelerin hayatlan hakkında 
tedkikler yapacaklar ve onları 
medeni Alemin gözleri önüne 
sereceklerdir. 

nüfusu içinde bir yek6D 
eden çingene azlıldan 
yapılan bu müracaab 
etmiıtir. Bu gazete on bet 
sonra intişara bqlıya 

Gazetenin imtiyazını .... 
muol Romilor, çıkacak 
hakkında Romanyalı bir 
teye şu izahatı vermifl:ir: 

yeıil selloluidden yapılmış mu· ile salona doğru fışkırtbğı su, 
kavva çerçeveli basit bir göz- bir boksörün şiddetle halka 
lük veriliyor. Perdedeki hayale doğru savurduğu yumruklar, 
bu gözlükle bakacağız. Şayed bir bahçıvanın üzerimize doğru 
gözlüksüz bakılırsa üst üste iki düşürdüğü kocaman bir merdi-
resim alınmış bir fotograf kli- ven, bir hokkabazın kuyruğun· 
şesi gibi perdedeki levha tit- dan tutup uzattığı fare o kadar 
rek görünüyor. Gözlükle ba- canlı bir surette perdeden taşı-
kınca bu titrekliğin yerine yor ki insan bunlardan gayri 
temiz ve mücessem bir resim ihtiyari olarak korunuyor. Sa-
kaim oluyor. londaki müşteriler içinde bil-

( Film relief ) e mukabil Türk hassa bayanların çığlık bastık· 
sinemacıları ne tabir kullana- hırı ve tuhaf sesler çıkardıkları 
caklar bilmiyorum. Bazı Türk duyuluyor. 
gazeteJerinde ( bacımlı film ) Bence büyük üstad Lumiere'in 
tabirini gördüm. Bu tabir pek bütün muvaffakıyeti bu ilk 
le boıuma gitmedi. ( Relief ) planlara doğru allr'atli geliı 

sahnelerinde hissediliyor. Bunu 
gören ve anlayan üıtad yeni 
icadını linse ederken bu sah
nelerden kuvvet almış ve his
ler üzerine mü~ssir olmuştur. 

Hiç şüphe etmem ki sayın 
mucid ihtiradaki noksanları 
görmekte ve bunların olgun
laşmasına çalışmaktadır. Ben 
kabartma filimlerin bugünkü 
durumla revaç bulacağını zan
~tmiyorum. Hele gözlük mec
buriyetine bir nihayet veril
mesi (Hacımlı) kabartma fil
min muvaff akıyetinde en bü
yük imil olacaktır. 

MUçteba Yalar 

Romanyadaki çingeneler ilk 
iş olarak bir gazete çıkarmağa 
karar vermişlerdir. Bu gazete 
gündelik olacak ve şimdiye ka
dar yetişen Çigan alimleri, 
Çigan bestekarları ve musiki
şinasları hakkında malumatla 
dolu olacaktır. Gazete çingene 
lisaniylf' çıkacaktır. 

Bükreş hükumetinden "Ra
muol Romilor,, isminde bir çin
gene muharrir imtiyaz verilmesi 
için mllracaatta bulunmuştur. 
Gazetenin ismi : Dünya çinge
neleri birleıiniz, dir. lmti1aza 

KIPTi TA 
" - Kıph tarihi birçok 

metli hadiselerle doludur. 
tıler muhtelif tarih devir 
dünya san'at ve hatta il 
alemine tanınmış simalar 
tirmişler ve daima y~ 
reketlerini benims!mitfe 

Fransız ihtilal hareke 
bir vat&ndaşımız bile 
ederek o yolda can 'f 

Biz milli bir benlik 
arkasından koşacak 
Ancak ıimdiye kadar 
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r PARDAYANLAR 
-- 158 - YAZAN : Mlşel Zevako 

Pardayan, şişeyi son damlasına kadar içti. Şarabın 
teslrlyle bir az kendine geleblldl 

Göğsünden aşağı sıcak s:cak 
kan aktığını hissetti. Diğer ya
ralılar yerde inliyordu. Hanri 
de: 

- Ha gayret, işi bitiyor! 
Diye haykırıyordu. Diğer· 

Jeri de: 
- Serseriyi elimize geçirdik! 

bağrışmaJariyle dehlizi inleti· 
yorlardı. 

Pardayan sübayın üzerine bir 
hamle yaptı. Onu da yere yu
varladı. Şimdi karşısında üç 
kişi kalmıştı. Sık sık nefes ala
rak sol elini duvara dayadı, 
gözleri kararmıştı. Az kaldı 
düşecekti. Damovil'in salladığı 
dehşetli kılınç darbesinden kur
tulmak için hemen iki adım 
daha geri çekilmeğe mecbur 
oldu. Lakin askerlerden birinin 
kıhnciyle dizinden yaralandı. 
Bu esnada kıhncı da elinden 
düştü. Derhal diğer eline ala
rak sallamağa başladı. Sağ 
eliyle duvara dayanarak geri- ' 
iyordu. Birdenbire bu duvarda 
;r kapı olduğunu hissetti. Ya

nında açık ve karanlık bir de
lik gördü. Hemen bayılmak 
derecelerine geldiği halde ken· 
disini içeri atb. Hanri: 

- Kapıyı kapayınız! Mah
zende gebersin! 

Diye bağırdı. Askerler der
hal kapıyı kapıyarak kilitledi
ler. Otel dö Memede derin bir 
sessizlik başgösterdi. 

ihtiyar Pardayan, hakikaten 
mahzene yuvarlanmıştı. Burası 
evvelce oğlunun da kapandığı 
mahzendi. Eğer Mareşal kendi
•ini takib etmiş olsaydı,herhalde 
öldürecekti. Aynı zamanda as
kerler ezilmiş ve halsiz kal
mışlardı. Hem de karanlıkta ya
pılacak çarpıt;madan korku
yordu. Pardayanı mezar gibi 
mahzene kapadığı için sevindi: 

- Bir kaç gün sonra, mah
zende cansız bir cesedden 
başka bir şey bulunmıyacak; 

onu da Sen nehrine attıraca

ğım. 

Diye düşündü. 
ihtiyar Pardayan artık kı

mıldıyamıyordu. Yaralarından 
çok kan aktığı için ölüm teh
likesi geçirmişti. Lakin bu ih
tiyar kurdun canı cesedine çi
vilenmişti. Bir saat kadar bay
gın bir halde kaldıktan sonra 
kollarını. bacaklarını kımıldat
mağa başladı. Başını doğrulttu. 
Mahzenin serinliğiyle aldı ba
şına geldi, ayağa kalktı. Elini 
alnına götürerek düşünmeğe 

başladı. 

Fıkrine gelen ilk şey: 
- Hele ölmedim! 
- Sözü oldu. Sonra da: 
- Aceba, burası bir mezar 

mı o'acak? 
Dedi. Bu düşünce onu son 

derece ürküttü. Karanlıkta beş 
on adım kadar sürüklene sü
rüklene elJeriyle yoklıyarak 
ilerledi, birdenbire: 

- Bir çok şişeler! Hepsi 
dolu, içinde ne var? 

- Pekala! Madamki ölme
dim ve işimi bitirmek için bu
raya kadar gelmeğe cesaret 
edemediler. O halde şimdi bir 
az kendimi toplıyayım. Yara
larımı sarayım. 

Diyerek bir cerab kadar bil
gili olan Pardayan uzun uza
dıya kendini muayene etti.Mah· 
zenin merdiveninden düştüğü 
zaman başının arkasından ya
ralanmıştı. Omuzlarındaki yara 
da zedelenmişti. Sol biJeğinde 

" de bir kıhnç yarası vardı. Bu 
yaralar da kısmen ehemmiyetli 
idi. Bir müddet sonra tekrar 
hararet bastığını hissederek 
hemen bir şişe daha yakaladı. 
Onu da son damlasına kadar 
içti. Yaralarını sarmak için 
gömleğini çıkardı, parçaladı. 

Yaralarını şarapla yıkadı ve 
bezleri şarapla ıslatarak yara
nın üzerine koydu. Yaptığı sar
gılarla da yaralarını güzelce 
sardı. ihtiyar asker biraz ra
hatlık hissetti. Ayağa kalkarak 
el yardımiyle bir kaç adım at
mağa çabaladı, sevindi. Çünkü 
vücudu eyice idi. Biraz istira
hat ederse büsbütün eyileşe
cekti. Bunun üzerine yumu
şakça bir köşe arıyarak derin 
bir uykuya daldı. 

Uyandığı zaman kendini bir 
az daha toplamış buldu. Kendi 
kendine: 

- Şimdi bir düşüneyim .. Bu
nun sonu ne olacak, yatacak 
yer yok. Güzel ve gıdalı ye
mekler de yok. Bunların hep
sini nereden bulacağım? 

Diye söylendi ve mahzenin 
karanlığı içinde etrafı görebil
mek için bakındı. Kapıya 
doğru yürüdü. Kapıyı zorla
mağa çahşb. Fakat çok sağ
lam olduğu için bir şey yapa
madı. Sonra düşündü. Kapıyı 
açamadığı gibi dışarıdakilerin 
de içeri girib kendini öldüre-
ceklerinden korktu. Bu düşünce 
ile kapının arkasına bir çok 
şeyler yığdı. Aklına oğlu Şö
valyenin mahzende bulunduğu 
zaman geldi. Domuz sucuğun
dan bahsetmişti. Heyecanla: 

- Eğer oğlumun bulunduğu 
aynı mahzende bulunuyorsam 
artık kurtulmuş ol?.cağım, hiç 
olmazsa açlıktan ölmekten kur· 
tulacağım. 

Diye söylendi. Pardayan bir 
şarab şişesi daha dikti. Pas-
tırma ve sucukları aramağa ko
yuldu. Bu pastırma ve suçuk · 
lar kuru otlar üzerine yerleşti
rilmişle1di. Yavaş yavaş ka
ranlığa da gözleri alıştı. Mah
zenin pençeresinden içeri giren 
hafif aydınlık kafi derecede 
ortahğı aydınlatıyordu. Parda-
yanın bünyesi demir gibi sağ
lamdı. 

Bu mahzende bir ay kadar 
kalmıştı. Pastırmaları da ida
reli yiyordu. Yaraları eyi ol
muştu ve ihtiyar asker eskisin
den daha ziyade kuvvetli ol
duğunu hissediyordu. Mahıen
de açlık ve susuzluktan hiç sı
kıntı çekmemişti. 

- Bitmedi -

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Salıflar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

136 J Taranto M 7 10 
106 Vitel 9 25 12 

28 S Emin 9 25 

21 B S Alazraki 8 

20 M J T aranto 9 25 

311 Yekiın 

513000 Eski satış 

513311 uumi satış 

J incir 
ı 
Çu. Alıcı Fi at 

4 25 65 inhisar ida. 
Zahire 

Çu. Cinsi Fiat 

150 Buğday 6 50 6 50 
105 Mısır darı 6 375 6 375 

245 balye pamuk41 50 43 

28 harar " " u 

46274 ki. yapak 51 66 

• • Para Piyasası 
30-5-1936 

Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 628 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar . 79 48 
Belga 21 30 
İtalyan lireti 9 89 
İsviçre Fran. 40 65 
Florin 84 90 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr.Şilini 23 50 

Satış 

50 70 
631 

8 31 
79 20 
21 50 
9 91 

40 85 
85 12 
5 27 

23 87 -
ı~~wSAfiiIK~ 
~ 

Pamuk çıkrıkları 
On adet pamuk çıkrığı N 

birisi otomatik obıak üzere 
presesi ve su pompasile tras
misyunu maa teferruat 
komple satılıktır. İstiyenler 

~ Gaziler caddesinde Teceddüt 

~ un fabrikasına müracaat et-

,.r:zzZ/.LVY./2.ZZ/ZC/...CZTLJ!DR'd' 

~ Doktor 

~ Sabiha 
Süleyman 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Pazardan maada her gün ~ 
öğleden sonra 3 - 6 ya ka
dar ikinci Beyler sokak 81 
numaralı muayenehanede ka
bul eder. 

.l'JO'J.'7./.ZX/,//"/.ZZ'"./':/.Z/Z7!Z.X'zil'7.l. 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

l\luzalter Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

KULA 
Mensucat Fabrikasının 

Yeni çıkardığı nıevsimlik kun1aşları görnıeden 

menf aatınızdır. Elbise yaptırmamanız 

Birinci Kordon Çolakzade Hah Ltd. Şirketi 

vitrinlerini ziyaret ediniz 

PERAKENDE SATILIR 
Telefon - 2360 

iz mir Vilayetı Defterdarlığından: 
ismi Sau'atı Mevkii No. 

Jorj Suma Avrupa komisyonCU$U Osmaniye caddesi 26/46 
Celal Arif ve Mehmet Kutu fabrikası Palancılar 18 
Mişel A. Dadoti Avrupa komisyonsu Kardiçah han 36 
Mehmet Recep Mus- Komisyoncu Ali Paşa 125 
tafa Asım ve şürekası 

Senesi 

932 

933 
935 

Vergisi 
Lira Kr. 

6. 00 
10. 00 
216 00 
120 00 

Mehmet Raif Tütün tüccarı Keten çarşısı 21 932 4 99 
Hasan Fehmi lkrazatçı Ütücüler 16 932 40 44 
Haşmet Avukat Kardiçalı 61 " 98 40 
N. F. Misir ihracat tüccarı Osmaniye 75 00 

Yukarıda isimleri yazılı mükellefer namına Mahmudiye şubesince hangi seneler için ne miktar 
vergi tarhedildiği isimleri hizasında gösterilmiştir. Kendilerinin terki ticaret etmiş bulunmaları 
hasebile hukuk muhakemeleri usulü kanununun 141 ve 142 inci maddeleri mucibince tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 1434 ( 1007) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Mükellefin 

ismi San'ah 
Mehmet ağa komisyoncu 
Otiro Fransova Ikrazatcı 
Ali Hamza oğlu Refik ,, 
Galip oğlu Mehmet Ali ,, 
Sabahettin O. Muslafa ,, 
Fahri ,, 
izzet kız~ Hidayet ,, 
Aydtn demiryolu Birinci Kordon 
Kumpanyası 

lbrahim lokantacı 

Avram Hayım ve Komisyoncu 
Malvator Hayım 

Müessesenin 
Mevkii 

Kemeralb caddesi 
Nuhbey Rokak 
Soğuk kuyu 
Meşrutiyet sokak 
S limiye 
Necip paşa sokak 
Dilaver sokak 

Birinci Kordon 
Osmaniye 

No. 
154-22 

22 
103 

19 

38 
48 

112 

Şubesi 
Tilkilik 
Karşıyaka 

" 
" 
" .. 
" Alsancak 

Yeni şube 

" 

Kazanç zamuıı 

L. K. Li J<. 
10 33 
o 21 o 21 
6 30 6 30 
o 21 o 21 
2 24 2 24 

13 88 13 88 
3 15 3 15 

18 90 18 90 

o 
o 

2 88 
4 49 

Mehmet Adem Kutu fabrikası Gazi bulvan ,, 10 00 
Alp Hayri inşaat şirketi Salih ağa han " 60 00 12 00 
Çon Persiç Vapur acentesi Birinci kordon ,, 240 00 48 00 
Osman Behcet Komisyoncu ,, 86 ,, 9 85 9 85 
B. A. Sereno ,, Gazi Bulvarı ,, 19 25 19 25 

Yukarıda isimleri yazılı mükellefler namına 932 mali y•h için hangi şubelerce ne miktar vergi 
tarh edildiği isimleri hizasında gösterilmiştir. Kendileri terki ticaret etmiş bulunmaları hesabile 
hukuk muhakemeleri usulü kanununun 141 ve 142 inci maddeleri mucibince tebliğ makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 1435 (1006) 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayenelerl 

Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fırın 
karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) . ..................... . . ,. 
Doktor operatör 

Nezle 
Bütün göğüs hastalık
larına yol açabilir : 

Fakat bir tek 
GRIPIN 

Vücudu bir kale gibi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

müdafaa eder ! 

Diye biraz sevindi. Yakala
dığı şişevi yere vurunce ağzını 
kırdı, tattı. Pardayan içindeki
nin lezzetli bir şarab olduğuuu 
anfayinca, bir yudumda şişeyi 
yarıladı. Çünkü çok susamıştı: 

, Lö F e?.!~~.~~~anyol ~ Ceva~ Alpsoy 
" GRiPiN ,, Radyolin mües

seselerinde en büyük itina
larla h~zırlanmış bir 

müstahzardır 

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Midenizi bozacağmdan, kalb 

ve böbreklere dokunacağm"' 

dan hiç korkmıyarak 

kullanabilirsiniz. - işte bir ölüyü diriltecek 
şey! 

Dedi. Şişeyi son damlasına 
kadar içti. Şarabın tesiriyle 
biraz kendini topladı. Biraz 
kuvveti ve aklı yerine gelmeğe 
başlamıştı. Damovilin konağın
daki geçen vak'ayı, merdiven
den tekerlenme,dehlizdeki deh
şetli çarpışma, mahzene düş -
mek veyaralanma... Hepsini 
hatırladı. Başını sallıyarak : 

\.UI u 

da 
-
\usa 

~JEilKEZ iDARESi: PARIS 
31 kanunuevvel934-rtarflifôde~se~ ve ihtiyat akçeleri 

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

ZARARLAR ÇABUK ÖDENiR 
Yeni sistem hayat sigortaları akdi için lzmir ve ha valisi 

umum acenteleri. Kardiçalı hanında 24 numarada 

AHMED BESİM VE ASIM ISMAİLE 
müracaat edilmesi tavsiye olunur 

Telefon : 2371 Telgraf adresi : Beassim 

a ka\i\\iyetınoc .. -

Merkez hastanesi 
Operatörü 

Pazardan maada hergün öğ

leden sonra saat 3 den al

tıya kadar hastalarını ikinci 

Beyler sokak 81 numarada 
kabul eder. 

Telefon muayenehane 3315 
Tele fon evi 30'23 

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

Bütün ağrı ve ıstırahların panzehiı·i 

GBlPiN'dir 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

iş aranıyor 
Türkçe ve lngilizce ticari 

usulü muhabereye vakıf bir 
genç ticari ~üesseselerde ça· 

hşmak istiyor. 
ihtiyacı olanların 384 post• 

kutusuna T. A rumuzu ile lllt'" 
fen müracaatları. 

1-6 



~I Mayı 

F ratelli S e co 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANY~l ~ 
HERMES vapuru 30 mayısta 

beklenmekte olup yükünll tab· 
liyeden ra Burgas • Varııa 
ve Köst ce liman nn h re
ket edecektir. 

O RESTES vapuru 31 ına· 
vısta beklenmekte olup Y6ükdiı· nil tahliyeden sonra 6-6-3 3 

Anvers Roterdam, Amsterdam 
ve Hadıburg limanları için yük 
alacaktır. 

HERMES vapuru 15-6· 36 da 
gelip 20 - 6 - 36 da Anvers -
Rotterdam-Amsterdam ve Ham 
burg limanları için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORIENT Linien 
VIKINGLAND motörü 29 

mayıs 36 da gelip Rotter· 
dam - Hamburg - Breme~ -
(doğru) Cop n ng - Da~tzıg • 
Gdynia - Oslo ve lskandınavya 
limanları için yük a~a~kbr.15 NORDLAND motorü 
haziran 36 da gelip Rotter-
dam - Hamburg - Bremen • ?0

-

penhage - Dantziğ - Gdynıd: 
Goteburg - Oslo ve lskan ı· 
navya limanları için yük ala
caktır. 

BIRKALAND motörü 29 
haziran 36 da gelip Rotter-
dam - Hamburg - Bremen - ~o
panhage - Dantzig - Gdyoıa: 
Goteburg - Oslo . ~e l~kaodı: 
navya limanları ıçın yuk ala 
caktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 

1 ALBA JULIA vapuru 7-6:36 
da gelip 8-6-36 tarihinde Pıre- 1 
Malta - Marsilya ve Barse!one 1 
hareket edecektir. 

yolcu ve yiik kabul eder. 
llandııki hareket tariblerile 

r. avlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul e.t~ez: 

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

Telefon: 2004-2005-2663 

N. V. 
W. F. H. Va Oer 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
HERAKLEA vapuru elyevm 

]imanımızda olup Anvers, Ro
·lerdam, Hamburg ve Bremen 
Dir k için yük kabul etme te. 

SAMOS vapuru 8 aziranda 
bekleniyor. 13 hazirana kad r 
Anvers, Rotterda~,hambur~ ~e 
Bremen Direk hmanlan ıçm 
yükliyecektir. 

GALILEA vapuru 22 hazi
randa bekleniyor. 27 hazirana 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham· 
burg ve Bremen Jimanlan için 
yük a 1 acaktır. 

TINOS vapuru 7 haziranda 
bekleniyor. Hamburg ve An
versten yük alacaktır. 

Amerikan Export Steamship 
Co:-poration Nevyork 

EXPRESS vapuru 30 mayıs
t bekJenilm ktedir. Nev York 
için yük alacakbr. 
S. A. ROYALE Hongroise De 

Navigation Danubienne & 
Mnritime - Budapest 

SZEGED motörü 27 mayısta 
beklenilmektedir. Belgrad, No
visad, Budapest Bratislava, Vi
yana ve Linz için yük ala
caktır. 

Service Maritim Roumain 
Bugarest 

OUROSTOR vapuru 10 ba
zirandn bekleniyor. Köstence. 
Sulina, Galah ve Galatz ak
tarması Belgrad, Budapest, 
Bratislava ve Viyana için yük 
kabul edecektir. 
Den Norske Middelhaslioje 
( D.S A.S Spanskelinjen ) 

SAN ANDRES 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 

VE 

YE EK P RÇAL R 
Garbi Anadolu umumi acenteliği 

HACıDAVUTZADERAHMlKARADAVUT 
Cezair Han - Yemiş çarşısı - bmir 

(690) Sah - cuma - Pazar 

MEYVA 

En hoş meyva tuzudur. Jnkıbazı def eder. Mide, bağırsak, 
kar cigerden mütevellit rahatsızhklan önler. Hazmı kolaylaştırır. 

in~liz: Kan:ıuk eczanesi Beyo2lu • lstanbul 

T l::l'fl AıtlR ,... 

Oliver Ve Şii. (ı.I .,;c 1 

LİMİT ET 

Vapu Acentası 
CENDELI HAN BtRiNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

M~Nurri~tan ı GENIOL~ 
0,08 % 

LUXUS 
lzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 
OPORTO Vapuru 20 mayı' 

Londra~ HulJ ve Aoversten 
gelip yük çıkar cakbr. 

FLAMINIAN vapuru 22 ma
yı Livcrpool ve Svauseadan 
gelip yük çıkaracaktır. 
DEUTCH LEVANTE LINIEN 

HERAKLEA vapuru 8 ma
yıs Hamburg ve • Bremendrn 
gelip yük çıkaracakbr. 

Hastalarını lıcr gün CSğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
ıkinci Beyler sokağında ve 
Beyler hamamı karşısındaki 
43 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

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

Telefon 
Mmıyenehanesi 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 

•• u 
Eczacı 

amlası kolonyası 
Kemal Aktaşın şaheseri 

•• u 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bmıkmı br 

F emin en Dişi Maskülen Erkek 
iki cins koku 

ilil Eczanesi 

P':'"l 

( Baharçiçeği ) ( Gönül } ( Fulya ) ( Sonhntıra ) ( Menek e ) 
( Akş m güne i ) ( Leylnk ) ( Limon çiçeği ) 

Kemal Aktaş kokulan yerine bnşka şeyler verilirse kabul et
me~iniz, ~enzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kfimil kokuları 
yerme ver l cek şeyler, HiJül eczane inin kıymetini bir dab is
pat ed cek, Kemal Akta ı size bir daha alkışlatacaktır. Zevk, 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatanda 1 

:················································~····················· ---. . -. . . -. . .. 
T ZE TEMiZ 

llAC 
ucuz 

ZflET 
ez e 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

lzmirliler 1}tau bulda nerede buluşurlar 

Sirkecide 

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

BütUn bu fevkaliideliklcre ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

1 
vantilitör eri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç adet 
pille i ler. Bir saatta bir kuruştan daha az sarfiyat yapar. 
Bankalara ve yazıhanelere, evlere hastahanelere ve her 
yerde lazım olan bir ihtiyaçtır. Bilhassa saatta bir kuruş 
gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır, Tavsive 
ederiz. 

Satış yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 
28.9 Ödemişli Hüseyin Hüsnü 

TRAŞ BİÇAKIAR.I 

CİLDİ BOZMAZ 
SİVİLC.E YAPMAZ 
5DEFA RAHAT 

RAHAT TRASEDER • . 
r~ NEVİ JsvEç 
~ELİGİNDEN 
VAPILMISTIR 

tJP İKTİSATL\OIQ. 
"~ilii'JR"~d\.eryerdeSahhr. 

1 

GUzelliğl arhrır 

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

Günde 

Radyolin 

Ec 
enni gözlük 

Üzerine en yeni en zarif 
modeller getirilmiştir 

Tayyare, şoför, güneş, spor 
gözlüklerile renkli, uunıarnlı 

cam, nikel, altın, bağa çerçe
veler de her yerden 
dninıa çok ucuzdur 

Tecrübe ediniz 

TOPTAN 
PERAKENDE 

Diş etlerini kuvvetlendirir ağzı 
dezenfekte ederek hastahklora 
mukavemetini artırır. 

iki defa 

kullanınız 

lzmir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin Halkapınar
daki kumaş fabrikast mamulatından ol n mevsimlik ve kışlık 
znrif kumaşlarla, battaniye, şal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasmda satılmaktadır. Mezkür fabrikanın metanet ve 
zar~fet itibarile herkesçe malüm olnn mamulatmı muhterem 
müşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

T optnn satış yeri : Birinci kordon No 186 
Şark hah Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturncılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu ogJu çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda Mimar Kemalettin caddesi 

Yünlü mnllar pazarı F. Knndemiroğlu 




