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icra Vekilleri toplantı
sına riyaset etti 

Cumhuriyetin Ve Cutıı1mriyet Eserinin Bekçisi, Sabahlar• Çıkar Siyasi Gaeetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

l'Z~. HükQmet beyanname neşretti=~., 
-~~~~~~~--~~--~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

C. a Partisini ·· tt •· ğü yük k atların 
tahakkuku i in çok ö em i kararlar alındı .. 

--~~~~~~~~~~~~~-~~~~-.. ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Parti işleri vilayetlerde va!ilere, 

vazifeieri hitam buldu. 
umumi müfettişlikler de müfettişlere verildi. Parti 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya Parti genel sekreteri 

başkanlarının 
oldu. 

ANKARA 18 (Yeni Asır Muhabirinden - Telefonla) - Anadolu Ajansı vasıtxsıyle neşredilen gibi parti faaliyet teşklllbnın da yüksek mUraklb ve mUfettişldlrler. 
hükumet beyannamesini aynen veriyorum : 4 _ Villyetlerde Hyön kurulunca lntlhab edllmiş bulunan başkanlar Uye 

" Cumhuriyet Halk partisinin memleketin siyasi ve içtimai hayatında güttilğü yüksek maksatların durumunu almı' ve mansup veya mahallince mUntehap meb'us ba,kanları. 
taha_kkuk~nu. kolaylaştırmak ve partinin inkişafını arttırmak ve hızlandırmak için, bundan sonra nın ba,kanlık vazlfeleri hitam bulmu,tur. 
par~ı faa~ıyetı_yle hükümet i.da~e~i arasında daha sıkı bir yakınlık ve daha samimi bir beraberlik 5 _ Bu bayannamenln icaplarını parti genel sekreteri olmu' bulunan Da
temın edılmesıne karar verılmıştır. 

Bu maksatla : hlllye vekili takip ve tanzim edecektir. 
1 - Dahiliye vekili genyön kurulu üyeliğine alınmı' ve kendisine partinin & - Yukarıdaki maddeler bUtUn parti te,kllltlarına, vilayetlere ve umuml 

genel sekreterlik vazifesi verllmi,tır. r mUfetti,llklere tebliğ olunmuştur. 
2 - BUtUn vilayetlerde parti ba,kanlığına vllilıvetin valisi memur edllmı,tır. Bafvekll ve C.H. Partisi genel 
3 - Umumi müfettişler, mıntakaları dahilinde bUIUn devlet ı,ıerinln olduğu Başkan veklll iSMET INONÜ 
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Hak 
Daima kuvvetindir 

Bir yıla yakın bir zamandan
beri dünya umumi efkarını iş· 
gaf eden Habeş meselesi niba
Y~t bugünlerde son safhaya 
gırmek ilzeredir. işin düğüm
lenmesi şekli ne olacağı henüz 
kat'iyetle kestirilememekle be
~aber muhakkak olan cihet şu-
.ur ki, kabahatları derilerinin 

sıyah olmasından ve kuvvetle· 
rinin bugünün silahlarına, barb 
vasıtalarına kafi gelmemesin
den ibaret bulunan koskoca 
bir milletin kanlarının sel gibi 
akıtıldığı ve kendileri esir alın
dığıdır. 

Yirminci asır medeniyeti di· 
lediği kadar hak mefhumundan 
bahsetsin, esaret aleyhtarlığı 
Yapsın, kıyametler koparsın. 
Fakat yürüyen hakikat, varılan 
netice budur. 

KoUektif emniyet prensip
lerini arkalamak, Uluslar Sos
Yetesine beslenen itimad ve 
sempatiyi kurtarmak, aynı za
manda ve belki de başta im
Paratorluğun menfaatlarını ko· 
rumak endişesiyle Habeş da· 
vasında en fazla hassasiyet 
gösteren lngiltere idi. 

Lakin çok geçmeden görü· 
Yoruz ki Büyük Britanyada da 
dü~ünme değişmiş, zevahiri 
kurtarmaktan başka esaslı bir 
İ~e yaramıyan zecri tedbirlerin 
de ilgası temayülleri kuvvetlen· 
miıtir. 

Daha ilk hamlede samimi ve 
ciddi bir müdahale kuvvetini 
gösteremiyen Uluslar sosyete
sine dahil devletler için, ltal· 
Yanın elde ettiği muvaffakıyet
lerden, emri vakilerden sonra 
Yapılacak ortada başka ne kal· 
lllıştı ki.. Bu ayın sonlarına 
doğru Cenevrede toplanacak 
diplomatlar, son kararlarını ve
reı:eklerdir. Bu kararın ifade 
eylediği mana ne olur ise olsun 
bugünkü neticeden esaslı bir 
ey değiştirilemiyecektir. Yal-

nıı Habeş meselesinin sona er
tı:ıesi, bir cok tecrübelerle bili
nen bir hakikatı bir defa daha 
diinya uluslarının gözleri önüne 
~a~acaktır. O da şudur: Hak 
aıma kuvvetindir. Kuvvete da

r•ıımıyan hak mefhumunu an• 
~Yacak bir medeniyet alemi 

aha doğmamıştır. Daha çok 
Yıllar da doğacağa benzemiyor. 

- Sonu 2 ırıcı salıı/eflı• -
~a.k.k-. c::>cakoAJ.u 

ZINE;T MOBiL YA 
FABRIKASI SAHIBi 

•••••••••••••••••••••••••••• 

lngiliz dış bakanı beyanatta bulu- Zehirlenmiş 
nurken meb'uslar birbirine girdiler Ceset 
Muhalif meh'uslar:Harba razıyız, zecri tedbirlerin 
kalkmasını istemeyiz, istifa ediniz, diye bağırdılar. 

Londra 18 ( Ö. R ) - Eden 
bugün Avam kamarasında zec· 
ri tedbirler meselesinde lngiliz 
hükumetinin siyaseti hakkında 
çok mühim beyanatta bulun· 
muştur. Eden sabah Forayn 
ofise gitmiş ve burada Başba
kan Baldvin de kendisine mü
laki olmuştu. iki bakanın Avam 
kamarasında Eden tarafından 
yapılacak beyanatla meşgul ol
dukları anlaşılmıştır. 

Avam kamarasının harici si
yasetin münakaşası için celsesi 
saat 15 de açıldı. Hemen söz 
alan dışişleri bakanı Eden şu 
beyanatta bulundu: 

- "Şunu kabul etmeliyiz ki, 
zecri tedbirlerin tatbikine esas 

olan gaye elde edilmemiştir. 
Bundan böyle ltalyaya karşı 

bir tazyik vasıtası olarak zecri 
tedbirlerin tatbikine devam 
etmek faydasız olmuştur. Bu· 

Akdenizde bir harp lıalinde dev/et/eriıı 

vaziyetıni gösteren bir harita 

nunla beraber, karar vermek 
hakkı Milletler cemiyetine aid· 
dir ve biz Cenevrede alınacak 

her karara iştirak edeceğiz. 
Şunu katiyen temin edebi-

lirim ki Ingiltere Habeş ihti
lafında hiç bir an taarruzun 
önünil almağa matuf olan ha
reketin azmü kararla başına 
geçmekten geri kalmıyacaktır. 
Fakat tekrar ederim, zecri 
tedbirlerin tahmiline ıebep 

olan gaye elde edilmemiştir. 
Italyan askeri hareketi tama
mile muvaffak olmuştur. lmpa· 
ratorluğun hiç bir tarafında 
artık bir Habeş hükümeti mev
cud değildir. 

"Hariçten teşebblis edilecek 
askeri bir hareketten başka 
hiç bir ıey bu vaziyeti değiş· 
tiremez. Böyle bir askeri ha· 
rekete girişmeğe mütemayil 

- Sorıu 3 üncıi salıiJtde -

Mezardan 
Dün çıkarıldı 

Bugün Memleket hasta
nesinde otopsi yapılacak 

Zinet mobilya fabrkası sahibi 
Ahmet kalp hastalığından öl· 
müştü. Ahmedin kardeşleri 
müddeiumumiliğe müracaat 
ederek bu ölümde ıüpheli bir 
vaziyet bulunduğu ve Ahmedin 
kendisine verilen bir bardak 
çayı içtikten sonra öldüğünü 
iddia etmişlerdir. 

Müddeiumumilik bu müra
caat üzerine Ahmedin cena· 
ıesini dün mezardan çıkarta
rak memleket hastanesine ge• 
tirtmiştir. Bugün otopsi yapı· 
lacak ve ölümün sebebi tesbit 
edilecektir. 

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

Gorki oldü 
Büyük Rus edibi Sovyet ihtilalinin 

esasını hazırlamıştır 

Ölm biiviik Oorkı 

Moskova 18 ( Ö. R ) - Bü
yük Rus edibi Maksim Gorki 
ölmüştür, 

Yeni Asır - Maksim Gorki 
Rusyanın bugün yalnız en bü
yük muharriri değil, ayni za-

1 
manda en eski ihtilalcisidir. 
Bu itibarla Sovyet birliğinin 
bu büyük ölüye tazimi hem 
eserine, hem fikirlerine ve si· 
yasi hareketine aittir. 

Gorki daha 30 yaşında iken 
bütün dünyada şöhret kazan· 
mıştı. 1899 Se11esinde sosyal 
demokrat partisine girdi ve Le
ninin başkanlığı altında az son· 
ra Bolşevik partisi olacak olan 
grubuna katıldı. Polisle çarpış· 
maları neticesinde ve faal su
rette iştirak ettıği 1905 ihtila· 
linin akameti üzerine Rusyadan 
kaçtı ve 1906 de ltalyanın 
Kapri şehrinde yerleşerek 
Leninle birleşti. 

Gorki, ileride kültür halk 
komise:i olacak olan Luma
carski ilrubuyla çalışıyordu. 
Bu grup Rusya'ya geri 

- Sorıu 4 üncü salıi/ede -

Roma 
Zecritetbirlerin kal
dırılmasını tabii bir 

hadise sayı yor 
•••••••••••• 

Roma, 18 ( A.A ) - Resmi 
mahafil Londra kabinesin zecri 
tetbirlerin kaldırılmasına karar 
vermesini hiçte hayretle karşı· 
lamamıştır. Daha fazlası var. 
Bu mahafil sadece bu tedbir· 
lerin kaldırılması kafi birşey 
olmadığını beyan ve Italyan 
fütuhatının sarih surette tanın
ması lizımgelmekte olduğunu 
ilave etmektedirler. Ortade bir 
Habeşistan meselesi mevcut 
oldukça zecri tedbirler kalksa 
bile beynelmilel gerginlik de
vam edecektir. 

Ziyaret 
Paris, 18 (Ö.R) - lngiliz 

sefiri Sir Corge Clark Dış işleri 
bakanı Dellosu ziyaret ederek 
lngiliz hükumetinin zecri ted
birleri kaldırmağa karar vez
diğini bildirmiıtir. 

Küsufu tesbit için 
~ir çok meraklılar dün 
gece tepelere çıktılar 

-..... ---C' 

l<Jisı2/ es11asuıda arzm ve aym gii11eşle mesafe ve iftibafı 
/oto;rra/ta tespit edildiği şekilde olaraktır 

Gazetemizin makineye veril- karak ve şehr:n yüksek yerle· 
diği şu sırada güneş tutulmak rine çıkarak güneşin tutulması 
üıeredir. Küsuf, güneşin doğ- hadisesini göreceklerdir. Tabiat 
masından on dakika sonra tu- hadiselerine alaka duyan mü
tulacağına göre lzmirde yüksek nevverlerden birçokları daha 
tepelere çı~anl~r bu ha~seyi dün akşamdan yüksek yerlere 
tamam~n. goreb~ecekler.dır. çıkmışlardır. Izmirde olduğu 
Şehnmızde bırçok kımseler kadar Manisa, Salihli ve Ay· 

bu sabah çok erkenden kal- - Lüt/erı çeviriniz -
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Hak -
na·ına kuvvetindir 

- Baş taraJı 1 ınci. salıiJtde -

Dünyanın gidişi gözlerimizin 
önhndedir. Bir yandan barış 
se\'gisi kuvvetlendirHmeğe ça
lışılırken öbür yandan da diş· 
lere kadar silahlanmak faaliyeti 
devam ediyor. Habeş dramımn 
son perdesi inse bile Bab ül· 
kelerinde daha oynanmak iste· 
nen bir çok dramlar vardır. Bu 
durum karşısında mevcu iyet-
lerini korum · ·lYe u lar 
için başvunı c:ak nci a're, 
dünden ve bugünden daha kuv
vetli olmak zaruretini idrak y· 
lemektir. Birlik ve hü imi .. ~ 
içind~ kuvvetlerini arttırmıyan
ların başında büyük tehlikeler 
dolaşmaktadır. 

Haheş davası yirminci asır 
medeniyetine yakışan bir bitime 
erdirilemem!ştir. Lakin bu 
mesele uluslara yirminci asır 
medeniyetinin mahiyet ve zih· 
niyetini de açıkça anlatan ör
nekler vermiştir. Kt•vvete da· 
yanmıyan Hakkın değersiz bir 
mata olduğunu anlatmıştır. Bu 
örnekten kendilerine hisse ayı
ramıyan ulusların vay haline .. 
~akkı Ocak.o l :u. 

Borsada 
Bir toplantı 

Buğday alım sabmmda buğ· 
day içinde bulunan mevaddı 

ecnebiyenin tahlili ve derece
lerine göre mahsule fiat veril· 

mesi için Borsada buğday alıcı 
ve satıcıları arasında bazı gö-

rüşmeler olmuş ve iki taraf ta 
bu mesele hakkındaki noktai 
nazarlarını bildirmişlerdi. Dün 
lzmirlioğlunun reisliği albnda 
toplanan borsa idare heyeti her 

iki tarafm noktai nazan üze· 
rinde durmuş ve iki tarafı da 
memnun edecek esaslar tesbit 

etmiştir. Bundan sonra buğday 
alım sabmı bu esaslar daire-

sinde yapılecak ve şikayetlere 
meydan verilmiyece.ktir. 

Çiğlide 
Bir hadise oldu 
Kal'Şlyakanm büyük Çiğli kö· 

yünde bir vak'a oJmastur. Mus· 
tafa, Mehmet, Ahmet ve diğer 

Mustafa geceleyin Çiğli kö
yünden kasap Mabmudun evi
ni basarak Mahmudu tehdit 

etmişler ve yaralamışlar, kızı 

Hanifeyi zorla kaçırmışlardır. 

Jandarmalar tarafından yapılan 
takibat neticesinde vak'a fail-

lerinin dördü de tutulmuştur 
fakat kız bulunamamışbr. Me
nemende bulunduğu anlaşıldı~ 

ğından rahkikata devam edil
mektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dında da ayni alaka mevcuttur. 

Kız enstitüsü tabüye öğret· 
meni Nevzat Cemal'in başlığı 
afbnda 15 kişilik bir keyet 

dün öğleden sonra bir çok ra· 
sat iJetleri ve makinalarla Nif 
dağına çıkmışlardır. Bu grupta 
iki Amerikalı kadın da vardır. 
Heyet Kavakd~re köyüne oto
büsle gitmiş oradan yaya ola
rak Nif dağına çıkmıştır. 
Heyet gece yansından bir sa· 
at sonra dağın tepesine çıka
bilmiştir. Küsuf biı:de ancak 
birkaç saniye süreceği için 
halkın fazla birşey tesbit ede· 
memesi ihtimali de vardır. Esa
sen yapılacak tetkikler ilim 
bakımından ehemmiyet taşı
maktadır. 

Küsuf hadisesi dünyanın bir 
çok yerlerinden tesbit edilebile
cektir. Bilhassa Rusyada 25 
istasyonda küsufun tesbiti için 
tedbir alınmıştır. 

YENi ASIR 

ş ABB 
Mes .. ud akit . Bankafar kanununa göre 

----.--. - . Y,eniden açılacak banka
E vlenme daıresınde ılk Jar bazı merasime tabidir 
defa çaylı danslı nikih Bankalar kan-u-nu-şe-h-ri-m .. iz_d.,..e--.... c-e ...... kl-e-rin-i-ni-ta-yin edeceklerdir. 

ki ala a&arlara gelmiştir. Bu Mevduat ab\ıl edebil lban--·-·--· .. Nikah kıyı!ı:- en Şopen · 
evlenme marşı ça ındı .. 

cr.b Meya um 1\Yası- i hl izzat Belediye Re1si 
mn Alaşehir müdürü Kamil Behçet Uz kıymış; merasimden 
Ocakoğlu kızı Nihal Ocekoğlu evvel Şehir gazinosunun Peşte· 
ile hmir kiremit fabrikası Türk te'den celb ettiği büyük 
Anonim şirketi muhasebecisi musiki üstadı Bandi'nio 
ve Avcılar cemiyeti ikinci reisi 
Mustafa Barutçunun nikah me· 
rasimi dün öğleden sonra Be
lediyenin evlenme ve düğün 

evinde çok parlak bir şekilde 
icra kılınmıştır. 

Merasimde Parti başkanı 

Avni Dogan, Belediye reisi 
Behçet Uz, banka müdürleri, 
Esnaf ahali bankası idare mec
lisi reis ve azaları, Elektrik şir
keti meclisi idare izisı M. Bett, 
umumi müdürü M. Gormezano, 
gazeteciler vedaha birçok zevat 
la iki tarafın aile dosttan hazır 
bulunmuşlardır. Bu nikih me· 
rasımının başlıca hususiyeti 
Belediyenin düiün evinde ilk 
defa olarak çayh bir danı ile 
hu merasimin kutfanmı§ ol· 
masıdır. 

idaresindeki orkestra heyeti 
Şopenin evlenme marşını çal
mışhr. Müteakiben belediye 
reisi akdi icra ederek bazıruna 
hitaben kısa ve çok samimi 
bir kaç söz söyliyerek yeni 
evlileri kutlulamıştır. 

Resmi muamelenin ikmalini 
müteakip Bandi'nin idare-
sindeki orkestranın çaldığı 
şen havalarla gençler dan
setnıişler ve bu kutlu hadi· 
seyi büyük bir neş' e ha vasile 
süslemişlerdir. Çaylı dans saat 
yirmi bire kadar devam etmiş 
ve merasime son verilmiştir. 

Yeni yuva kuran çiftlere 
sonsuz saadetler diler ve ha
yatlarının oikih merasimi gibi 
büyük bir neş' e içinde geçme· 
sini dileriz. ........... 

Türk - Alman ticareti 

iki tarafın hüsnü niyetile 
inkişafa yüz tuttu 

Almanyadan şehrimizdeki 
allkadarlara gelen malumata 
göre Türk-Alman ticareti 936 
yılının ilk üç ayı içinde mem
nuniyete değer birfınkişaf saf· 
hası göstermiştir. Ancak bır 
yıl evvelkine nisbetle AJman
yanın Türkiyeye ihracatının 
biraz daha artmasına karşı 

Türkiyeden ithalab her ne ka
dar hafifce gerilemişse de bu 
gerilemenin bazı mahsullerimi
zin 1935 yılının son ayJarmdaki 
it balatanın mutattan fazla yapıl
mış olmasımn bir neticesi sa
yJabilir. 

Almanyamn Tü.rkiyeden id· 
halıib 25,6 milyon mark, Tür
kiyeye ihracatı ise 17,7 milyon 
mark tutmuştur. 1935 yılının 

ilk üç ayında ise idhalat 27,8 
milyon mark, ihracat ta 14,2 
milyon mark yapmış idi. 

Buna göre bir yıl evelkine 
nazaran idbalit 2,2 milyon 
mark kadar az, ihracat ise 3,5 
milyon nisbetinde fa:ıladır. Bu· 
na rağmen 936 yılının ilk 

Üç aylık ticareti 7,9 milyon 
mark farkla Türkiye için ak· 
tiftir. 935 Yılında ayni aylar· 
daki ticaret de 13,6 milyon 

TAYYARE 

marklık bir farkla Türkiyenin 
lehine kapanmıştı. ithalat ve 
ihracatin birlikte, yani umumi 
ticaret bakımından Türk - Al
man ticareti , bir yıl evvelkine 
karşı çoğalmışbr. Şöyle ki umu
mi ticaret 935 yılının ilk üç 
ayında 42 milyon mark iken 
113 milyon mark nisbetinde 
artarak 43,3 milyon Marka 
yükselmiştir. Buna göre iki 
dost üfüe arasındaki ticarette 
933 yılında başlamış olan fe
yizli inkişaf bu yılm ilk üç 
ayında da devam etmiştir. Ni
san ayı içindeki ticaretin mem
nuniye-te değer derecede ol
duğu, hatta şimdiden bilindi
ğinden senenin ilk yarısı neti
celerinin bir yıl evvelkine na
zaran daha eyi olacağı anlaşıl
maktadır. 

Kaldı ki yılın ilk ayları Tür
kiyenin ihracatı bakımından 

pek fazla ehemmiyetli sayıla
maz. Bir müddet evvei Anka
rada imzalanan mukavelenin 
Türkiye ile Almanya arasındaki 
ticaret münasebet ve hağlannı 
bir kat daha kuvvetlendireceği 
bütün aJikadarlarca ümid edil· 
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Bu hafta iki enfes filim bir arada 

1- P ARiS KRALI 

kantın g re, ürlc anunl r na kata r.ın ınüiusu 250 i den azla 
göre kurulmuş ve kurulacak şeliırlerde en az bir milyon lira, 
han .. a arla ecn bi memleket- ınüfusu yüzbinden fazla olan 
erde teşek1t"l e'tmiş olub t 1rlerôe en ;a:z yurm mıly.on 

'mem1eketimi:zi1e şu'besi .bulunan ira.. nüfusu 1li bin en lf~ıa 
ve bundan sonra şube ~çacak 
olan bankalar bu kanun hü
kümlerine tabi tutulacaktır. 

Emniyet sandığı ile sermayesi 
tamamen yabancı bir devlet 
tarafından verilmiş bankalar-
dan maadasınm anonim, limited 
veya hisse senetli koman-
dit şirket halinde olmaları 

şartbr. Memleketimizde bu!u
nan veya bundan sonra kuru-
la.cak olan banka veya şubeler 
ticaret kanunu hükümlerine 
göre müsaade aldıktan başka 

İktisat ve Maliye vekaletlerinin 
müşterek teklifi ile V ckiller 
heyetinden de müsaade ala
caklardır. 

Bunun için kurulmuş o'an 
bankalar, kanunun neşrinden 

iki ay sonraya, yani 9 ağurtos 
akşamına ve kurulacak o'anlar 
tesislerinden 2 ay sonraya kadar 
maliye ve iktisat vekaletlerine 
birer beyanname vererek ser
maye, ihtiyat akçesi mıktarı 

ve iş sahasını bildireceklerdir. 
Birden fa:ıla şubesi olau ve

ya açacak olan hanka 'arm 
bir buçuk ay içinde bu şube
leri birer beyanname ile Maliye 
ve lktısad VekaleUerine bildi
receklerdir. Vekaletler bunların 

mevduat kabul edib edemiye-

şehirlerde en az 125 bin lira ve 
nüfüsu elli binden aşağı yerler
de de 50 bin lira sermayesi ol
mak lazımdır. 

Bankaların idari vaziyetleri 
için kanunda sıkı ve etrafli 
hükümler vardır. 

Bir banka hakiki veya hük
mi bir şahsa nakil, mal, kefa· 
lef ve emanet olarak sermaye 
ve ihtiyat akçelerinin yüzde 
onundan fazla kredi V"remez. 
Yalnaz altın ve tahvilat tarhini 

makabiJiode bu had yüzde alt· 
mışa ve ihracat maUarma mu
kabil de yüzde yirmiye çıka

rıla bilecektir. 
Bankalar hesaplarında tasar

ruf mevdu.atını diğer hesaplar
dan ayırmağa mecbur tutul
maktad1r. 

Bankalar beş yıl içinde umu
mi disponibiliteden maada dev 

Jet dahili istikraz tahvilatı veya 
bu tahvitıer derecesinde gelir 
getiren kıymetlerden munzam 
karşılık tesis edeceklerdir. Bu 
munzam karşılık sermayenin 
yüzde on beşine muadil ola
caktır. Aynı zamanda Banka
ların alabileceği mevduat ye
kunu da tayin ve tabd:d edil
mişti r. 

------------m•~•~•~·~•~·· ... ~-------------
Halkevinin bir " ~~ebbüsü 

Okul dı 
Cuklar h. ay e 

ç -
· ecek 

Halkevi Sosyal Y ardlm ko
mitesi tatilden sonra okul 
dışında kalan ilk mekteb ço
cuklannı sokak oyunlarından, 
fena itiyadlardan kurtarmak, 
bunları değerli öğretmenle,. 
bakımı altında eğlendirmek ve 
bir senelik yorgunluklarını din· 
lendirmekle beraber sağlık 
işleri ile de uğraşmak üzere, 
münasib yerlerdeki mektebler
de toplamağa karar vermiştir. 

Bu karar Kültür direktörlü
ğünce muvafık görülmüştür. 
lzmirin muhtelif yerlerinde açı
lacak olan bu mektep!erde ço· 
cuklaran bedii zevklerini inkişaf 
ettirmek için ufak mikyasta 
konserler tertib olunacak ser
best görüşmelerini sağlamağa 
yarar çocuk konferansları ver-

dirilecek, kendilerine ulusal 
hikayeler ve terbiye esaslarına 
dayanan musahabe1er, Sosya; 
Yardım mevzuları üzerinde gö
rüşmeler yapılacak ve zama
nına göre kır gezintileri hazır· 
lanacaktır. 

Şimdiye kadar bu okullarda 
çocuklarını bulundurmak isti
} en velilerin verdikleri taah
hüdatla öğrenci sayısı önemli 
bir yekun teşkil etmiştir. 

Bu taahhüdat akçesi talebe 
velilerinden ve iki ay üzerin
den peşinen alınacaktır. Şim
diden sonra mektebe girmek 
istiyen mektepli talebeden her 
ay için asgari yarım ve okula 
girmeğ'e namıet çocuklar için 
de birer lira alınması karar
Jaşhnlmıştır. 

ELHAMRA 
TELEFON 3573 

BU AKŞAM 9 DA Amerikadan yeni gelen. 
en kuvvetli Türk illüzyonist ve mRnyetiıörü 

PROFESöR 

r Eı camlKt:ZllÖŞ...::. E:l!mıM-J)ıır:mEN_T _J 
lGüneş tutulurken 

Güneşin tutulduğu dakikada 
havaya balonlar sahverip, gök
ten ve yerden fotoğraflarını ~ı
mak için vızır vızır dünya 
alimlerinin etrafa koşuştukla
rını bir ihtiyarcığa okumuştum. 
Hele Nif dağına güneşin filmini 
almaga gidecekleri de i'idince, 
sakalını bir sıvazladı: 

- Ne günlere kaldık yarab-
bi! Dedi. i!ahın iş' c .karış-

o ? Zavallı ihqyarın 
:ay.ar a l<im~ilir ineler can

lanmıştı . O devre yetişmedim 
ereği!, on rı da Ördüm. Ay 
.ey.a ·· eş ta l 11 mu basar

leraı sılalıı ... Güya ayı, güneşi 
tutan cadı silah sesinden kor
kacak!? ta sahverecek diye ... 

Sokak sokak tenekeler tan
gırdatıb ortalığı velveleye boğ
mak, minarelere çıkıb hayyia
lessala ezanlar okumak, evl'!rde 
tövbe istiğfar namazJan kılmak 
ihlaslar ç~kmekten tabiatın fer
manı okunma:ı olurdu. 

Bunlar yapılu da yapılmasa 
da tabiatın nizamı bozalmıya
cağmı biJmiyeo zavallılar itte 
o; kafa ile yaşayıb her şeyi; 
mafevkattaİ>ii hayaller, masal
lar, efsaneler arkasından gör
dükçe bilgileri yiyib, içmek, 
oturub yatmaktan ileri geçme
mişti. 

Şimdi el oğlu aldımı makine
yi eline; güoeşio karşısına geçi
yorda soğukluğunu, sıcaklığım, 
lekesini, aslanı, astarını ölçüyor, 
biçiyor, ilme küçük bir ilave 
yapmak için rahatını bırakıyor. 
Bdki bu eski anananm tesirine 
kapılıp bazı yerlerde silah ata
masada teneke çalanlar bulunur 
ama, düşünmeliler ki bu hal 
ancak iptidai kafalara yakışır. 

TOKDIL 

Kavakdere 
cinayeti 
Seferihisarın Kavakdeıııe kö

yünde Giridli Hasanı öldür- . 
mekle maznun muhtar lsmaiJin 
muhakemesine dün ağır cezada 
devam edilmiştir. Müddeiumu
mi muavini Şe"ki iddlasıoı ser
dederek mazouuun Türk ce~ 
kannnunun 448 inci maddesine 
göre cezalandınlmasını istemiş
tir. 

Maznunun vekili müdafaasmı 
yapmadan evvel iki şahidin 
birbirine uyan ifadeJerinden 
bahisle hadise yer:nde keşif 
yapılması ve bu şahitlerin ma:ı
nunn elinde uıun silih bu
lunduğu halde eğilmiş vazi
yette gördüklerini iddia ettikleri 
yerin tedkik edilmesini istemiş 
ve bu şahidlerin bulundukla· 
rını söyledikleri yerden hidise 

yetinin kat'iyen görünmediğini 
iddia etmiştir. Mndafaaya taal· 
Iuku itibariyle mahkemece bu 
dılek kabul edilmiş ve keşfi 
yapmak için mahkeme azasın· 
dan lsmait memur edilmiştir. 
Muhakeme başka bir gUne bı
rakılmıştır. -

Boks maçı 
Nevyorlt 18 (Ö.R) - Kara 

boksör Joe Luis bu akşam 15 
ravuntluk bir maçta Alman 
boksörü Maks ŞmcUing ile kar
şılaşacaktır. 

•••••••••••••••••••••••• 
lvan Petrovitch ve Marie Gloric'nin beraber çevirdikleri 

çok güzel bir aşk macerası 

2-SPOR ve GENÇLi~ 

ZATİ SUNGUR 
A Manyatizm, ipnotizm, fakirizm, illllıyonizm UatUne lıarikll· 

iade heyecanlı fenni tecrubeler ve hünerler gösterecek bir 
~.r,,,~ Satılık --ı 

Her sporcunun, her mekteplinin, genç, ihtiyar, kadın 
erkek herkesin görmesi icap eden büyük Rus filmi 

FiYATLAR us - 20 - ao KURUŞTUR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAATLARI 
Her gün 16 - 17,10 - 19,15 - 21,30 Cumartesi ve 

Pazar ünleri 14 

. . 

~adını göz!eriniz ?nünde destere ile parçalıyacak, bir kadını 
ıskelet halıne gelırecektir. 

izdihama meydan vermemek için numarah 
blletlerlnlzl evvelden aldırınız. 

~kşamları 9 da başlar. Cumartesi ve pazar gündUz 5 te 
ınatıne •• 

fiyatlar: Hususi 100 Birinci 7 5 Salon ve 

50 

Ev eşyası 
Bucadn Selvi sokağında 

8 numarah evde F. Blacklere 
ait salon, yemek odaaı, ya· 
tak odası takımları ve tab· 
lolar sablmaktadır. 

Sabahları saat 9 - 12 ve 
akşam 4 den 6 ya kadar 
müracaat edilmesi. 
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te Haziran 1938 
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Avam kamarasında 
lngiliz dışbakanı beyanatta bul nur

ken mebuslar birbirine girdiler 
-Baş tarafı 1 nd saJ'/ada - denin tatbikini takip eden ka

rarsızlık devresini karşılamak 

üzere tatbik mevkiinde kalma• 
ğa devam etmelidir. 

Son Telgraf aber 

, ke dilerine misa
ir olan veki leri teşyi etti 

Sahne a 

-erı 

Tütün 
~111111 

tek bir memleket var mıdır? 
işte hadiselerden çıkan sert 
realite budur ve bu hakikat 
bizi sarih bir netice çıkarmağa 
sevkeder. 

"Milletler Cemiyeti tarafın
dan ilk önce tayin edilmiş 

olan hedefe varmak ıçın, 

şimdiye kadar tatbik edilen 
tedbirlerden, mahiyeti itibarile, 
bambaşka tedbirleri tatbika 
lüzum vardır. Eğer milletler 
cemiyeti Habeşistanda kendi
sinin de kabul edebileceği bir 
sulhu empoze etmek isterse 
öyle tedbirler almalıdır ki bun
lar zaruri olarak bir Akdeniz 
harbına dayanacaktır. Ve kimse 
bu harbın oraya munhasır ka
lacağını da temin edemez. 

ZECRi TEDBiRLER 
KALKARSA 

Eğer miHetJer cemiyeti asamb
lesi zecri tedbirlerin ilgasına 

karar verirse, İngiliz hükumeti 
alakadar bölgelerde emniyetin 
tessüsünc hizmet etmek iste
digini Cenevrede bildirmek 
niyetindedir. 

Son aylar içinde yapılan 

RekoJtesi20 milyon 
tahmin ediliyor 
Muğla, 17 (A.A) - Bu yıl 

Ege mıntakasında tütün ürünü 
25milyon kiloya ulaşacağı umu-
luyorsa da son hava durumları 
itibariyle 20 Milyona ineceği 
sanılmaktadır. Bundan ötürü 
fiyatların iyi bir şekilde ola
cağı ve tütünlerin kısa bir za
manada satılaçağı ümidi kuv
vetlidir. 

lsmetlnönü nkarayaav etetti en 
1 son a icra vekil eri toplantısına riya
; set etmiş ve bazı kararlar alınmış ır. 
1 Istanb~ıl, 18 (Yeni Asır Mu- ı Kudüs heyeti 

VAZIYET DEGıŞTI 
"Şunu katiyetle ifade ede

rim ki hükumet şimdiye kadar 

takibettiği hareket hattının 
hiç bir noktasmdan peşiman 
olmuş değildir. Fakat fikrimiz
ce vaziyet değişmiştir. Şu ka· 
naattayız ki Milletler cemiye
tinde, yapılmış olan tecavüz 
hareketi hakkında verilmiş olan 
hüküm üzerine mütalaa yürüt· 
mek mevzuubahs değildir. An
cak, hadiselerin tedkikinden 
sonra hükumet şu neticeye 
varmıştır ki artık zecri tedbir
lerin tatbikine, ltalyaya karşı 
bir tatbik vasıtası olarak, de
vam etmek faydasızdır. 

iSTiF A EDiNiZ 
Bu beyanatı muhalefet sıra

ları şiddetli çığlıklarla ve "isti
fa t istifa !" sayhalariyle karşı
lanııştır. 

Eden ilave olarak demiştir ki: 
- Verilecek karar her ne 

olursa o1sun, Milletler cemiyeti 
namına verilmelidir. Ingiliz hü
kümeti her şekilde asamblenin 
bütünlüğü tarafından gösterile
cek fikre iltihaka mecburdur. 

Bu sözleri muhalefet sırala
rının yeni protestoları karşılamış 
ve ekseriyet partileri meb'us
ları ile travayist ( sosyalist ) 
meb'uslar arasında şiddetli ha
diseler çıktığından celse lOda
kika tatil edilmistir. 

Celse yeniden açılınca; Eden 
&özlerine devam ederek geçen 
ilk Kanunda Akdeniz devlet
leri arasında içlerinden her 
hangi birisi hücuma uğrarsa. 
birbirlerine mütekabil yardım 
için karşılıklı bir yardım taah
hüdü yapıldığını hatırlatmış ve 
demiştir ki; 

- lngiliz hükumetinin fik
rince bu suretle karşılıklı ver
diğimiz teminat, zecri tedbir
lerin kaldırılması ile, hükümsız 
kalmamalı bilakis 16 ncı mad-

tecrnbenin ışığı altında hüku
met Akdenizde, ihtilaftan önce 
bulundurduğu ekser kuvvetle
rinden daha kuvvetli bir filoyu 
daimi olarak bulundurmağa 

lüzum görmektedir. 
Eden bundan sonra MiUetler 

cemiyetinin istikbali mesele
sine geçerek şu beyanatta bu
lunmuştur. 

MiLLETLER CEMiYETiNiN 
İSTlKBALI 

"Hükumet Milletler Cemiye
tinia devam etmesine kafi ola
rak karar vermiştir. Milletler 
cemiyetini o surette organize 
etmeliyiz ki istikbalde daha 
kuvvetli muvaffakıyet ihtimali 
olsun. Bu meseleyi Eylül dev
resine bırakmak daha akılane 
bir hareket olur. Hükumet şim
diden bu ıslahat ile yakından 
meşgul bulunmaktadır. Bunun 
için dominyonlarla hafi temasa 
girişmeğe niyeti vardır. Mil
letler Cemiyeti asambilesi ey
lfıl devresinde bu meseleye 
geniş mikyasta yardım edece
ğiz. Avam Kamarası önünde 
kat'iyetle temin ederim ki, hü
kumet Milletler Cemiyetini ga
yesine iriştirmek için her gay
reti sarf edecektir. 

INGILTERENIN ENDiŞESi 
Eden Alman meselesine ge· 

çerek hadisderin tarihçesini 
yapmış, ve Ren bölgesinin Al
manyatarafından askeri işgal . 
altına alınması üzerine başgös
teren gerginliği izale için lngi
liz hükumetinin sarfettiği gay
retleri anlatmış ve demiştir ki: 

- Alman hükumetinin, Av
rupada fikirleri yatıştırmak işi
ne ilk bir i~tirak olmak üzere, 
Ren mıntakasında istihkam ya
pacağını vadetmekten istinkafı 
lngiliz hükumeti endişesiz gör
memiştir. Hiç olmazsa Hitlerin 
sulh planına aid olarak sorulan 
suallere cevab beklemektedir. 
Hükumet mukabil Alman ce
vabının yakında verileceğini 
ümid etmek ister. Bu cevabın 
müzakerelere imkan verecek 
mahiyette olmasını temenni 
etmekteyiz. Bu müzakerelerin 
muvaffakiyeti bizim ilk hede-

,--------------.------------... --· 
SAFI AŞK 
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Köpeğini bıraktı. Hayvan 
sevincinden hafif hafif inliye
rek döndü, dolaştı, sonra tek
rar gelerek kocaman ayakla· 
tını efendisinin dizlerine dayadı 
ve ince, gül renkli ve çok 
uıun dilile yanağını yalamağa 

kalkıştı. 
Dalgın Emmanüel, elile şu 

teklifsiz arkadaşı itti. Büyük 
ela gözleri şimdi görülmiyen 
alemi seyrediyor, bu düşünce 
dakil<asında kendi içinde keş
fettiği şeyden kendisi de kor
kuyor: 

- Hulasa ..• Hulasa, ben Lo
ransı seviyorsam, şu köylü ile 
8 Yni scbeble seviyorum. Onu 
seviyorum, çünkü güzeldir, 
Ç(jnkü sıhhatlıdır, çünkii sami
lllidir, çünkü sıcaktır. Onu se-

viyorum yine, tıbkı ötekinin 
dt!diği gibi, çünkü temizdir. 
Onun kibar kadın iç çamaşır
ları öteki gibi benim de gö
züme çarptı. Onun gibi bana 
da heyecan verdi. Onun gibi 
ben d~ onun yalnız benim ol· 
masını istiyorum, onun gibi 
kıskanıyorum ben de ... 

B_unlar duygular mı, yoksa 
ihtıraslar mıdır ? . . Her halde 
kıskançlık öteye kalanın ispata 
olan kıskançlık bir duygu de
ğildir. Bir insiyaktır. De~iden 
gelir.Öpü gibi hayvanıdır.Öpü
nün bir neticesidir. Zaten: etin 
bir mahsulüdür. Öyle ise onu 
kıskanıyorum, işte. 

Bir sıçrayışta aya üstü 
kalktı. Karışık, muammalı,mus· 
tariP bir mahluk zannettiği 

habirinden - Tele fonla) - Re- · Lorıdraya gitti 
isi cumur ATATÜRK öğleden , Londra 18 (A.A) _ Başla· 
sonra Y eşilköy tayyare meyda- rıııda Cemal efendi Hüseyni 
nını teşrif buyurarak kendile- bulunan Filistinli bir Arab 
rine misafir olan ve Anka- heyetı İngiliz milJeti muvacehe· 
raya avdet eden Başvekil, sinde Arab davasını müdafaa 
Adliye, Dahiliye ve Bayındır- için Londraya gelmiştir. Cemal 

efendi Hüseyni Filistin Arab 
lık vekillerini teşyi etmişler ve 

partisinin başka_nıdır. 
tayyare havalanıncaya kadar Kudüs, 13 ( O.R) - Hayfa 
uçuşu takib buyurmuşlar ve belediyesinde bir bomba pat-
devlet yoku tayyarelerinden lamış, bir hademeyi yarahya-
birini tetkik etmişlerdir. ATA- rak bir dıvarı yıkmış ve diğer 
TÜRK bundan sonra Floryaya Başbakarı ismet İnönü bazı hasarata sebeb olmuştur. 
avdet ederek Türk dili tetkik Nafia bakanı AH Çetiokaya ileri gelenleri tarafından karşı- Bomba, Hayfa belediye mecli-
cemiyeti azalarından bazılarını bulunduğu halde bugün saat !anmışlardır. sinden Arap belediye azasının 
kabul buyurmuşlardır. 17 de tayyare ile lstanbuldan Ankara, 18 (Yeni Asır mu- istifasına rağmen, hükümetin 

Ankara, 18 ( A.A ) - Baş- şehri.mize dönmüş ve tayyare habirinden ) - icra vekilleri yahudi belediye azasile bele-
bakan lsmet Inönü refakatında meydanında başta kamutay heyeti, Başvekil ismet lnönü- diye işlerini idareye devam 
Adliye bakanı Saraçoğlu Şükrü başkanı Abdülhalik Renda, nün başkanlığında toplanarak kararının bir neticesi o'arak 
içişleri bakanı Şükrü Kaya, bakanlar, saylavlar, bakanlıklar bazı kararlar almıştır. kuvvetlenmiştir. 
················-~~····························································································································································· 

Kömür sergisi açılıyor Iktısad Vekaleti pamuk ipliklerinin 

D. Demiryolları tenzi
litlı bile ler . çıkardı 

Ankara, 18 ( Yeni Asır ) -
ikinci Kanun ayında Ankarada 
açıfacak olan büyük kömür 
sergisi hazırhklarma başlandı. 

Sergiye iştirak edecek olanlara 
kolaylıklar gösterilecektir. 

Istanbul, 18 (Yeni Asır ) -
Sabahleyin liman kesif bir sis 
tabakasiyle örtülü bulunduğun
dan vapurlar bir müddet işle
yemedi. 

· lstanbul 18 ( Yeni Asır ) -
Devlet demi~ yolları, yazın 
memleketin muhlelif yerlerine 
seyahat edecek aileler ıçın 

tenzilatlı biletler hazırlamıştır. 
Biletler Eylfıl ayı sonuna ka
dar muteber o~acaktır. Tarife
ye göre aileye mensup bir ki
şiden tam ücret. diğerlerinden 
de bu ücretin yüzde yirmisi 
alınacaktır. 

Mısır - lngiHz müzakeratı 
Eondra. 18 ( Ö.R) - lngil terenin Mısır Fevkalade Sefiri 

Sir Lompsor Hava Bakanile şimdiye kadar yapılan lngiliz, 
Mısır müzakerelerini görüşmüş ve bunların neticesinde vazi
yetin ne olduğunu tayin etmiştir. Fevkalade Komiser şimdi 
yeni salahiyet ve talimatı hamilen Vafd hükumetile müzakereye 
devam için Kahireye gidecektir. 
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fimizdir. Janıp kalmak, daha mühim bir 
SULHU KAÇIRMAK hedefi; sulhun muhafazasını 

Eden, netice olarak yeniden gözden kaçırmak olur. Realite-
zecri tedbirler meselesine dön- yi görmekten Velevki kısmi 
müş ve şu sözleri söylemiştir: bir muvaffa kıyetsizliği tasdik 

"Bu ane kadar takip edilen manasına da gelse, kaçınma• 
ve tesirsiz kalan usullere sap- mak lazımdır. 

kendi içinde diğer erkeklere 
benzer bir erkek keşfettiğine 
adeta seviniyor. 

- Peki!.. Mademki onu bir 
köylü gibi seviyorum, mademki 
bunu kendi kendime itiraf et
meğe cesaretim var, öyle ise 
tamamiyle benim olmalı o, be
nim köylü kadınım olmalı! Böyle 
ondan ayrı yaşayamıyorum ar
tık. Onu yalnız benim, sadece 
benim etmek çaresini bulmalı
yım. 

Sağdan sola, elleri cebin
de dolaşarak dudaklarının 
kıvrımını ısırıyor. içinde, ka
ranlık ve iptidai bir ruh 
çalkanıyor. Bütün erkek hak
sızlıklarına kendini hazır bu-
luyor. En kuvvetlinin hakkı 
nazariyesini anlıyor. Karılarını 
haremde kapayan ve yollarda 
yüzlerini kapatan Afrika müs
lümanlarına hak veriyor. 

- Loransi erkeklerin hoşu
na gidiyor .. 

Tekrar ettiği bu fikir 
kalbini, azap verecek de-

recede kemiriyor. Metresi· 
nın ondan uzak yaşadığı

nı, serbes olduğunu düşü
nüyor. Köylünün karşısındaki 

dünkü gülüşü, gözlerinin beyaz 
dişler. üzerine açılmış kırmızı 
dudaklarının çapkınlığı tekrar 
gözleri önüne geliyor. Tanıma· 
dığı maziyi, sevdiği kocasını, 
kucakladığı eczacının çocuğunu 

hatırlıyor. Onu burada, dün ça· 
yırın otları arasında, iki mağ
lub omuzunu toprağa değdir

diği gibi, yine elleri arasında 
tutmak istiyor. Bir mühür gibi 
onua basılmak, üzerinde silin
mez bir iz bırakmak istiyor. 
Aş" ihtirasiyle dolu bir ku

durmuşlukla: 
- Ah !. . . diye bağırıyor, 

ona bir çocuk yapmak isterdim. 
Güneş batmak üzere olub 

da randevularına gitmek üzere 
çakmağa hazırlanırken, dışarı
dan acele adımlar duydu ve 
salon kapısına vurduktan sonra 
Lorans nefes nefese, dıramlı 
bir yüzle içeri atıldı: 

fiatlarını tesbit etti 
Ankara, 17 (A.A) - Haber a!dığımıza göre, Iktısad Veka· 

Jeti muhtelif numaradaki pamuk ipliğinin fabrikaya teslimi pe• 
şin satışlardaki fiatını bugünkü şeraiti iktısadiyeye uygun olarak 
tesbit etmiştir. 1 temmuzdan başlıyacak olan bu fiatler 4.5 kilo· 
luk paketlerde vergiler dahil olmak üzere 4 numara için 360, 
6 numara 370, 8 nnmara 380, 10 numara 390, 12 numara 455, 
14 numara 460, 16 numara 500, 18 numara 530, 20 numara 
560, 22 num:..ra 590, ~4 numara için 620 kuruştur. 

ispanyada grev hareketi g·enişledi 
Hükumet tedbir aldı 

Madrit, 18 (A.A) - Dün akşam çıkan ve bir çok kimselerin 
yaralanmasın sebebiyet veren karga~alıklar dolayısiyle dahiliye 
nazırı iş federasyonu binasının kapatılmasını emretmiştir. 

ispanyada grev hareketi etrafa yayıJmaldadır. Barselonda yüı 
bin grevcı vardır. Bugün bu miktarın artacağı tehmin edılmekte
dir. Grevciler 40 saatlık hafta yaz mevsiminde günde 6 saat 
çalışmak, erkek ve kadınların ücretlerinin musavi olması ve bir 
işsizlik sermayesi vücuda getirilmesi gibi dileklerde bulunmak
tadırlar. 

Italya, ngiltereyi miiş ül mevkie 
düşürmemek için tedbir alıyor 

Roma, 18 (Ö.R) - Yarı resmi Italyan mahfillerinden bildiril
diğine göre, Avam kamarasına karşı lngiliz hükumetini müşkül 
mevkie düşürmemek için ltalya zecri tedbirlerin ilgasiy)e iktifa 
edecek ve bunları tatbik eden devletlere karşı mukabelei bil· 
misil tatbiki niyetinde olmıyacaktır. ltalya milletler cemiyetinin 
nüfuzunu kırmaksızın Avrupa devletleri ailesine dönecektir. Yani 
Habeşistanın ilhakının tasdikini istcmiyecek ve milletler cemiyeti 
tarafından Italyayı mütearrıı ilan eden hükmün geri ahnmasında 
ısrar etmiyecektir. 

- Oh l dedi, bilsen 1 annem 
busabah imzasız bir mektub 
aldı. Hiç şübhesiz şu Lavovos
orün haltı olacak 1 

Şimdi her akşam çayırda 
benimle buluştuğunu annem 
biliyor.. Sağmaktan dönerken, 
öyle sandım ki beynine kan 
oturacak kadıncağızın. Yalan 
söylemek istedim, pek becere
medim .• Müthiş birşey, yavrum, 
müthiş birşey!.. Sana işi anlat
mak için kurtuldum kaçtım. 

Çayıra gittim sanıyorlar.. Fa
kat neme ]azım! inek bu ak
şam sağılmamış kalsın, zavallı 

hayvan .. Yemek saatine kadar 
ben işte burada kalabilt:ceğim .. 
Oh! Sevgilim, ne yapacağız 
şimdi? 

Soluk soluğa gelen güzel 
gerdanı titriyordu. Azimkar 
çenesinde bir ürperme vardı ve 
taze ve soluk yüzünde, yaldııh 
ve yeşil güzel gözleri, yorgun 
kapakları arasında uzayarak, 
kıpırdanırken acıklı parıltılar 
çıkarıyordu. 

- Sakin ol... Sakin ol, kı
zım... Şöyle oturuver!... Biraz 
dinlen, güzel yavrum... Konu-

şacağız ... Ne lazımsa buJacağız, 
göreceksin! 

Onun soğuk kanlılığından 
kendisi de sükunet bularak 
itaat etti. Ayakları ucunda 
delikanlı bir tabure üzerine 

yerleşmişti, dirseğini, Loransın 
dizi üzerine dayadı ve aşağı
dan yukarı onu seyre daldı. 

Bugün eve onun getirdiği f ıı -
tına genç adamın kendi fırlı
nasını dindiriyordu. Artık me
sele düşünce ve tahlil işi de-

ğildi. Fakat vahim hadiseler 
karşısında bulunuyorlardı. 

Yavaşça: 
- Lorans, dedi: bütün bun

lar bitmeli arbk. Adamakıllı 
beraber yaşayalım, istermisin? 

Kollarını salıverdi. Vücudunu 
titreten asabi gerginlik kesildi. 
Gözleri hulya ile perdelendi. 
içini çekerek: 

- De~·am edecek -



içtimai tetkikler : 

Dallardan sesler: 
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Hiç olmazsa 
Bazı adamlar vardır: 
Altmış iki baharın otunu yemişlerdir. Kırk kişinin parasını 

clolandlrmışlardır, önüne gelen kadının gönlüne parmak atmış1ardar. 
KötiiJükleri dünyayı; zararları semayı ~utmuştur. Hikayelerden 

halkalar; halkalardan zencirler yaparak ağzınızı bağlarlar; neza· 
keti ağdalaştırarak gözlerinizi boyarlar. 

Gömlekleri ipekten, yatakları kuş tüyünden; bastonlan fildişin• 
den, kravatlan (pikmalyon) dandır. Şik gezerler, otomobillerinin 
tekerlekleri yedikleri hakkın üzerinde devir yapar; verdikleri 
ziyafetin parasını başkalan öder. 

Gidene ağam derler, gelene paşanı. Her devrin adamıdırlar; 
ber sofrada yiyecek yemek bulurlar. Alacağınızı istemek üzere 
yanlanoa gidersiniz. Bir şey söyleyemeden dönersiziz. Bir masal, 
bir dondurma; bir siğara, bir kahve daha derken ya vaktiniz ya 
mecaliniz kalmaz. 

Kelimeler iç yüzlerini anlatmaktan aczı izhar ederler. 
Bunların - bütün zararlariyle beraber .. hürmet gördüklerini, 

rahat yaşadıklarını görünce çileden çıkarsınız; bir susarsınız; iki 
susarsınız. Bakarsınız, söylemezseniz pathyacaksımz. Selameti 
boşanmakta bulur, ağzınızı açarsınız. 

Saylediklerinizden hiç birisi yalan; ovdurma; fitira değildir. 
Dinleyenler de bunun böyle olduğunu sizden daha iyi bilirler. 
Fakat onlar; ihtiyatlı, temkinli insanlar oldukları için size iştirak 
etmezler: 

- Neme lazım. Yerin kulağı var. Neden alemle katü kişi 
e>layım? derler. 

Muhataplarınız muhakkak iki kısımdır. Bir kısmı sizi can ve 
gönülden sevenlerdir: Bunlar samimi nasihatçılardır: 

- Herifin kulağına gider, sana zararı dokunur, herkesi sen 
mi terbiye edeceksin? 

Deyip geçerler. 
Bir kısmı ellerinde karpuz kabuğu taşıyan düşmanlarınızdır. 

Yanınızdan ayrılır ayrılmaz, söylediklerinizi - bire bin katarak • 
sahibine yetiştiriler. Bununlada kanmazlar sizi herkese: 

- On parmağı karalı; dedi koducu; bozguncu, kıskanç .•• 
Diye tanıtırlar. 
Ben bunlara sık sık tesadüf ettikçe aklıma hocanın cevabı 

~elir. Haca bir gün bir maskaranın marifetlerini sayıp döküyörmuş. 
Biri atılmış : 

- Hocam ölmüş adema laf söyleme. ( üzkürü mevtaküm bil 
hayır ) demiş. 

- Be adamlar ! ikbalde iken söylerim " zaran dokunur. 11 

Dersiniz, düştüğü zaman söylerim. " Zebunkeşlik " dersiniz, 
ölünce söylerim ölüye hürmet dersiniz. Ben herifi oe vakıt 
söveceğim ? Demiş. 

• •• 
Gadaba uğramak, zebunkeşlik etmek,ölü aleyhinde bulunmak 

korkusuyle sım sıkı bağlanıp dil yutmaktanse tecziye edemediğimiz 
kötüleri - başkaların zararlarından korumak için - biç olmazsa 
teşhir etmek daha hayırlı değil mi? 

1'&: ·u.ra -t; Çın.ar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Memurlar kooperatifi toplantısı 

Kooperatif 935 yılında 
3500 lira varidat yaptı 
Memurlar iıtihlik koopera

tifi yıliık içtimaı dün Halkevi 

salonlarında yapılmış ve koo· 

peratife mensup 160 kişi içti

maa iştirak etmişlerdir. Tup
lanbda bir senelik iş raporu, 
ve blanço okunarak ittifakla 

kabul edilmiştir. Kooperatifin 

bir senede 3500 lira kar temin 
etmiştir. Bu paranın ihtiyat 

akçesi hesabına ilavesi takar
rur etmiştir. 

Azalar tarafmdan ileri sürü-

len bazı dileklere Emiyet Di· 
rektörü cevab vermiştir. Bun
dan sonra seçim yapılmış: yeni 
heyete Vali, Emniyet Direk
törü, Belediye Muhasebecisi, 
Muhasebei Hususiye Varidat 
Şefi, Defterdar, Müddeiumumi 

ve Türkofisden bir memur se
çilmislerdir. Murakaba heye· 
tine de Defterdar Ihsan, Mu· 
hasebe Müdürü lbrabim ve 
Üçüncü Müstantik Hasan Basri 
seçilmişlerdir. MuvaffakiJet 
dileriz. 

11---------------------------· 
Ormanı bekliyen kız 
....................................... ım 

- 32 - Yazan : A. Bllget 

~-----------~ ..................... 11111 .. -1 Vdlarca ormanı beliliyen bir kızın bir hamlede 
hakiki hüviyetinden sıyrllarak bir yabancıya 

dudaklarını uzatması mUn•kUn mU? 

- Somru, ne olursun .. Be
:ıimle evlenmiye razı ol .. Gö
receksin neler neler olacak .. 

- Öyle iyi gecelerimiz ge
çecek ki hayret edersin.. Biz 
o zaman yalnız ikimiz için ya· 
şıyacağız Ne seni rahatsız eden 
bir ihtiyar ha} al, ne de beni 
meşgul eden başkaları buluna
cak.. Belki de fazla süslü bir 
evimiz olmıyacak. Fakat her 
halde saadetimizle, bazı nok
sanları telafiye çalışacağız. 

Hasan o dakikada ne oadar 
da samimi konuşuyordu, def
terim.. Sıcak nefesleri adeta 
~özlerimi delerek ta kalbime 

nüfuz ediy ... r ve beni ekzite 
ediyordu. Hasan bu kadar gü
zel mi idi? 

Halbuki defterim .• Ben o gü
ne kadar Hasanın bu kadar 
müessir konuştuğunu, çehre
sindeki .yaramaz hatların bu 
kadar ku ... vetle, hem de bir 
hamlede değiştiğini görmemiş
tim. Acaba erkeklerin ikişer 
şahsiyeti mi var? Bu ikinci 
şahsiyetleri neden bu kadar 
ender vücuda geliyor. 

Bir tarafta zavallı, kimsesiz 
bir genç kız .. Öte tarafta ona 
aşk uzatan arzulu bir erkek .. 
Hem de erkek diye tanıdığı
mız hüvivvef n ikinci şabsiveti_ 

YENi ASIR 
== ES : ı ı 

Bu~ünkü !~~k futbolu 1 Gorki öldü 
1 f'A;;k;;;:;;·;;y;;;;;;;;d;;'iki;;cr~;;;;:;;y;;·~~~~~~·~~·til·k~~il=~ Büyük Rus edibi 
: çıkarak vaziyeti kurtarmak vardı. : Sovyet ihtilalinin 
.........••....•.•........................••.•...•...........•.....•.. ..•.............• : 

Oyunun devamı uzadıkça kafi miktarda oyuncularımız esasını hazırlamıştı 
b:zim işaret ettiğimiz cenah vardı da bunu yapmadık yapa- -Baş tarafı ı nci sa11/ada-
haf bekimizin gittikçe aksadı· madık ve cezasını gördük. Çün· gönderilen gençler için bir ih-
ğı açıkça görülmeye başlandı. kü Ankarahlar bu oyunlarına tilal propaganda mektebi idi. 
Yirminci dakikada o tarafımız rağmen yine kazanamadıklarını Gorki hahralarında çarlık 
tamamen yok denecek derece- görünce işi büsbütün ileri götür- rejimini aüpürecek ve Lenini 
ye düşmüştü. Muhacim hattı- diHer. Bunun üzerine Vahab iş başına getirecek harekete 
mız pas yapamıyarak defansı- oyundan çıkmağa mecbur kaldı, nasıl yardım ettiğini anlat .. 
mıza nefes veremeyince Anka· Artık takım ahenk ve insica· mışbr. 
ra mühacim hatb kolayca bizim mıni ve bilhassa gol yapmak Büyük muharrir 1913 te 
kaleye akmağa başladı. Hele kudretini kaybetmişti. Ankara- Rusyaya dönmüştti. Harp es• 
sol tarafımızın boş olması kale- lılara tabiydik. nasında son derece sulh lehin-
mize o taraftan kolayca ve mü- Buna rap-men teknik faiki- de idi ve propagandası da Lc-
temadiyen akmalarına sebep yetimiz barizdi. Ve Ankaralı- nine yaradı, fakat Bolşeviklerin 
oluyordu. Hata derhal görül- ların golleri fevkalade bir te· iş başına geçtiklerinde, keyfi 
müş ve tashihi cihetine gidil- sadüf eseridir. Çünkü 0 firikik şiddet hareketlerini takbih. etti 
miş ise de bu defa da Ankara vaziyetinde lskenderin böyle ve eski dostlarından aynldı ise 
buna şiddetle mümanaat ede- bir fUt çekmesi ve biricik boş- de 1918 de Lenine karşı yapı-
rek anlaşma mucibince oyun• luktan topu kaleciye gafil av· lan suikasd onu vaziyetini de-
cularıo ancak baftaym arasında Jamak suretiyltt bomba gibi ğiştirmP.ğe mecbur etti ve 
değişebile~eğini ileri sürdü. göndermesi ancak bizim 0 gün- o zamandanberi bütün nüfu· 
Bir gün evvel onlar de aynı a• kü hatalarımızı yüzümüze çarp- zunu ihtilal rejimi lehinde 
kıbetle karşılaştıklarından bit- mak istiyen tesadüfün hazırla- kullandı. 
tabi bu iddialannda bakla dığı bir darbe idi. Gorki 1924 de sıhhatini te-
idiler . Ve işte biz böy· Beraberlikle oyunu kurtar- davi için tekrar ltalyaya gitmiş 

1928 de Lonastraskinin dave-
lece bir tekme yimiş ispirto mak belki kabildi. Fakat Alinin tiyle Rusyaya dönmüştür. Şimdi 
kutusu gibi bir tarafımız mef- bir batası Ankaralıların imda-
lüç devreyi bitirmek mecbu- dma yetişti VP- bu suretle mağ- Rusyada edebi ve fıkri haya-
riyetinde kaldık, kaldık amma lubiyete sürüklendik. Oyunun bnm bir nevi diktatörü gibiydi. 

k b Gorkinin ruhi tahlil hazinesi 
ta ımın u biraz zindeliği za· sonlannda çocuklar büyük bir hududsuzdu. Çünkü Gorki her 
manında iki üç gol yaparak gayret gösterdiler. Bir bera· 
k 

san' atı yapmış, her çeşid ve her 
i inci devrede bu gollerin ver- berlik yüz göstermişti. Fakat milletten insanla görüşüp kay· 
diği hız ile oynamak ve eyi bir yazık ki vakıt kalmamıştı. · ı k k b naşmışbr. 
netıce a ma var en u suretle Bu maçm aksi ve beklenilmi· Daha 9 yaşında iken kon-
bu imkandan da mahrum kal- yen neticesine bizi lstanbul ma· duracı çırağı idi ve ustası ona 
muı olduk. Şimdi biz aucak çma daha dikkatli ve hazırlıklı işkence ederdi. Sonra boyacı 
Ankara akınlannı durdurmakla çıkmamızı temin eder düşün- çırağı, hakkak çırağı, garson, 
vakit geçiriyorduk. Mubacim cesile ve ister istemez katlan- bahçevan, Volga üzerinde do-
hattı geriye yardım etmekten dık ve börlece bir teselli nok- laşan vapur çiması olmuştur. 
hücum kabiliyetini kaybetmişti. tası bulduk. Bu son işte Rusyayı gezmiş, 
Daha doğru!\u bugünkü muba- Bizi teselli edecek bir çok bütün halkla temas etmiştir. 
cim battı ile bir iş görülemi- noktalar daha vardı. Bir kerre Bir aralık hayatından bıkarak 
yeceği gün gibi aşikardı. Ankara bizi yüksek bir oyun ka- intihara teşebbüs etmişti. Sonra 

Istanbula esasen yirmi kişi biliyeti göstererek yenmemişti kendini toplamış, şimendifer 
gibi dolgun bir kadro ile ge- onlar bile akibetlerinden bihak- makascısı ve nihayet Nijni 
len Ankaranın b a t Novgorod şehrinde avukat 

u m ça aze km övünecek mevkide değil-
k ı..t kbv J ) l Leninin kitibi olmoıtur. Lenin uvve"" çı gı an aşı mış 1• diler. Olsa olsa ancak vaziyet-
e. · f'l ı k b. Gorki üzerinde müthiş bir tesir 
ız ıse ga ı av anmıştı ve ır lerini kurtarmı• olmalarından 

t .. 1.. k ·ı k b'I · "ti yapmış, bundan sonra Tiflise 
uru esı me ı mıyen ener- bir sevinç içinde idiler. Ve biz 

··ı · · d k ı ı · k giden müstakbel ustat orada 
Jı erı sayesın e a e erme pe bütün bunları karşılıklı görüş-

. b·ıd · v · · · · S · 'b. ilk hikayesini neşrederek he· 
az ıne ı ıgımız ıçın aıt gı 1 melerinden pekala anlıyor-

.. · f ı l b. men şöhret kazanmıştır. 
ener1ısı aza o an ır oyun· duk. Yoksa Viyanalıların 

· d b d a Gorki, kendisinin de çektiği 
cumuz sayesın e u evre e dedigıw. gibi Ankara ile ara• 

k b. ı b"ld"k H J ıstıraplar içinde kaynaşan in-
anca ır go yapa ı 1 • a • mızda ( klas ) farkı vardı. Ya- sanları emsalsiz bir doğrulukla 
buki hiç bir tarafı aksamıyan zık ki, biz oyuncularımızın ço- tasvir etmiştir. Rusya halkını 
kuvvetli bir defans sayesinde ğunu kaybetmiştik. lstanbul · onun gibi için için ve eyi 
pek ala biz Ankara nısıf sa- maçında onlardan tam randman tanıyan muharrir yoktur. Eser-
hasında otuz dakika oynamak- almak artık bir hayal olmuştu. Jeri Rus ihtilalinin esasını 
la üç gol atabilir ve ikinci Ve işte bu düşüncedir ki. mağ- hazırlamıştır. 
devreyi iaranti edebilirdik. lubiyetimizin verdiği acıyı iki ----+-----
Çünkü Ankara muhacim hat- misli yapıyordu. Futbolun, ha- Bir iddia 
tında tek bir ( aı ) görül- talan affetmiyen bir oyun ol· Nusret oğlu 9 yaşında Osman 
mediği gibi kale önündeki doğunu bir kere daha ve pek ve Kamil oğlu Bürban ve Ali 
beceriksizlikleri de şöhret al- acı tecrül.>e ediyorduk. oğlu Muzaffer Karşıyakada 
mağa başlamıştı. ISTANBUL - ViYANA Milliyet sokağında Süleyman 

Ankara maçına çıkarken MAÇI kızı Ayşenin evine girmişler 

yapmağı düşünmediğimiz ve Ankara karşısındaki lstanbal ve dolaptan 81 kuruş para çal-
düşünmemekte de haklı oldu- takımını tenkid edenler bugün mışlardır. Yine bu çocukların 
ğumuz enerjik takımı eğer akıl Viyana karşısına çıkan takımın dört gün evvel ayni yere gire-
edip te ikinci devrede yapsay· muhacim hattını alayla ve ıslık rek 10 lira para çaldıkları iddia 
dık muhakkak ki kazanabilir- ile karşılamışlardı. edilmiştir. Tahkikata devam 
dik. Böyle bir takım için elde - Smm Var - edil"yor. 

Hayat insanları ve insan his
lerini müsbet ve menfi diye 
ikiye ayırdıktan ve müsbetle 
menfiye ayni hüviyet içinde 
toplamadıktan sonra tabiatın 

arzusuyle neden mücadele et
meli.. insanlar sevişmek, genç 
arzulerını genç yaşlarında kul
lanmak için yarahldıktan sonra 
buna karşı gelecek acaba yal
nız Somru mu? 

Buna rağmen birden bire 
mağlübiyeti kabul etmek de 
doğru değil.. Ona bir iki defa 
ters muameleler yaparak kal
bini ciddi surette incittim. 
Sonra boynunu bükerek yanı· 
başımda cezalı bir çocuk gibi 
somurtmasına gönülce razı ol-
mıyarak yaramazlık etmiye 
onu, yine kendi elimle teşvik 
ettim: 

- Sustun Hasan, dedim. 
Yoksa hir kabahat mı yaptım? 

Hayretle açılan gözlerinin 
içine sinen o sarhoş edici rengi 
bu defa biraz daha başka 
türlil buldum. Reni uzun uzun 

süzdükten sonra: 
- Anlıyorum Somru, dedi. 

Bütün inkarınıza rağmen çok 
eyi takdir ediyorum ki kalbi
nize yaslanan başka biri, başka 
bir erkeğin hayali var.. Onu 
unutmadıktan sonra bana elinizi 
uzatmanıza imkan olmıyacak. 

Bu defa otalanan ben olmuş· 
tum: 

- Taş olayım Hasan, dedim. 
Ben senden başka hiç birkeği 
sevmiyorum. Esasen hislerimi 
bugüne kadar başka birisi için 
eskitmedikten sonra, bundan 
sonrası için de kendimde teh
Jüke görmiyorum. 

Seni böyle düşünmeye st!vk 
eden sebebi aşağı yukarı tak
dir ediyorum. Sana, alakamı 
bütUn açıklığıyle söyledikten 
sonra bu his yalnızlığına hay· 
ret ediyor ve : Acaba neden 
benden elini bile sakınıyor, 
diyorsun.. Hayır deme, yalan 
söylemiş olursun.. Bu noktayı 
sana daha açık anlatabilirim: 

Hasan'1n1 .. Sen hic sehirlerin 

uzağında kaldın mı ? Hiç de
ğilse bir iki seneyi cemiyetin 
uzağında, basit insanlarla bir 
arada geçirdin mi? Eğer ge
·çirmemişsen bendeki bu buh· 
ranı tamamen kavrayamazsın .. 
Cemiyetten uzak kalmak için 
bir Robenson Krusoe olmana 
ihtiyaç yoktur. Benim gibi bir 
kaç yıhnı yaramaz otlar gibi 
ormanlarda geçirmek kafidir. 
Ormanı bekliyen kızın bir ham
lede hakiki hüviyetinden sıy· 
nlarak bir erkeğe dudaklarını 
uzatmasını nasıl beklersiniz. 

Anam kötü bir kadındı Ha
san bey.. Ben onun yalnız bir 
sözü için bütün kabahatlarını 
affederim. Bana, daha çocuk 
yaşımda iken söylediği bir sö
zü vardı. Onun düşüncesine ne
den hak vermemeli? Bir erke
ğe bir genç kızın uzatacağı bin 
bir alakadan arta kalan dudak
ları için neden zemzemle yı· 
kanmış bir varlık olarak sarıl
mamalı? 

Bir ılenç kız, henUı: hayatı
nm ylFinı hakkmda kararını 
vermeden bir erkeğe dudak
larını u:r.atabilir mi? Ben mina-

•• Haziran ısa& 

Hergün 
Bir fıkra 

Yazan: Eczaa Kemal Aktaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasır şapka 
Yaz geldi, dikkat ediyor 

musunuz, eskisi kadar hasır 

şapka giyen jok. ilk şapka 

inkılabı sonbahara rasUamışh. 

Herkes acemilik içinde bir fötr 

bulmuş giymişti. ilk kış böylo 

geçti. Şapkanın muaşeret vo 

usullerine oldukça alışmış ol

mamıza rağmen yaz geldi diye 

herkes hasır şapka almak ve 

mutlaka da hasır şapka giy
mek mecburiyetini duymuştu. 

Fötrti, melonu çıkaran aman 
hasır şapka diyor, bulamıyan

lar panama giyiyordu. Sonradan 

anladıkki yazın mutlaka hasır 
şapka giymek bir icap, fötrüyi 

kullanmak da bir iycabsızhk 

değildir. Bu ilk ppka acemi· 

liğini yaşadığımız yazda fötrüye 

iyi alışık olanlar selam vermek 

isterken hasmn sert kenarına 

vuruyorlar, kendilerine geliyor

lardı. Zaman herşeyi tabii şek

line koyuyor. Dün eczahaneye 

uğnyan hasır şapkalı bir dos

tum ile fesi hatırladık. O ma
nasızlığa sallanan püskülü ile 

ne tuhaf birşey imiş dedik. 

Küçük oğlum o sırada orada 

idi, baba senin de öyle bir eski 

fotoğrafın var ya dedi, çocuk 

bu sözü ile bu manasız buldu. 

ğun fesi evvelce neye giyiyor

dun demek istiyordu. Dünya 
ülfet dünyasıdır, alışmak insan· 

ların en iyi cihetı olduğuna 
inancım vardır. Alışmak, daima 

alışmak, çabuk alışmak. .. 
~.2iZrA'.TJ.&ı&V...zı"/.Z7.L.,L;r7LJ 

Borsa aherleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satışlar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı 
94 S Celardin 9 

79 Jiro ve Şü. 1 O 

Fi at 
10 
10 

41 M J Taranto 9 50 

14 S Süleymano 9 

10 50 
9 

10 18 Şmlak Z bi. 10 
13 H Z Ahmet 8 

264 Yekün 
517179 Eski satış 
517443 uumi salış 

Zahire 
Çu. Cinsi 
676 Buğday 5 
100 Arpa 3 

50 lon Bakla 4 25 
18 " il " 

177 bal ye pamuk42 
158 K palamut 725 
7276 kilo yapağ 55 

8 so 

Fiat 
6 75 
3 

4 3125 

" " 
45 

725 
61 

sız bir arzunun kurbanı olarak 
size dudaklarımı uzahrsam 
acaba sonunda ağlamaz mıyım 
dersiniz.,, 

Bu uzun dersim sanki Hasa
nın üzerinde, karagözlü çin
gene kızlarının falı gibi düşün
dürücü bir tesir yapmıştı. Onu 
daha fazla üzmeden gözlerimi 
kapadım. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ah şu Kızılçullu deresi .. Seni 
bir hamlede kandmveren çap-
kın sular acaba cesetten fark
sız olan vücuClumu Jaba nere
lere kadar sürükliyecek .. Haki
katen dünden beri bir cesed-
den far~ım yok.. Bu gidişle 
ızbrabı olduğu kadar neşeyi 
de sevmesini öğreneceğim. Ar
tık tereddüdü sevmiyorum. 
Gözlerimi uyumak üzere kapa· 
yacağım şu sırada biç tereddüd 
etmeden defterimin kulağına 
mukaddes bir dua gibi fısıl· 
dayabilirim: 

- Hasanı çılgınca seviyorum, 
defterim .. 

- <;nnu vnı -



Necaşi Londradan ayrıldı 
Buna sebep zecri tedbirlerin kaldırıl

masiyle hadis olan müşküldür 
Londra, 18 (A.A) - Habe

şistanın statusundan bahseden 
salahiyetli mahafil hükümetin 
bu meselenin heyeti mec-

muasını Eylül ayında tedkik 
edeceğini çünkü Haziran ayı 

ile Eylül ayı arasında vazi
yetteki gerginliğin zeval bul-
ması sayesinde seri bir bal 

sureti bulunabileceğini beyan 
etmektedirler. 

Buna mukabil milletler ce-

miyetinin uğramış olduğu mu
vaffakıyetsizliğin evvelce gös-
terilmiş olan esaalar dai
resinde bu müessesenin ısla-

hını zaruri kılmış olduğu 

mütaleası ~erdedilmekte ve bu 
iş için Cenevrede bir komis
yon vücuda getirileceği tah-

min olunmaktadır. Bu komia

yon Milletler cemiyeti azaları ta
rafından vaki teklifleri alacak ve 
bunları tetkik ettikten sonra 
kendi yapacağı teklifleri asamb
leye arzedecektir. 

Londra, 18 (A.A) - Necaşi 
ve ailesi bu sabah lskoçya 'ya 
hareket etmişlerdir. Orada 
Glasgova 20 kilometre mesa
fede bulunan bir şatoda otu
racaklardır. 

iyi malümat almakta olan 
mahafil Necaşinin Edenin bu 
gün öğleden sonra Avam Ka· 
maruında büktimetin zecri 
iedbirJerin kaldınJmaıı kara
rını bildireceği •rada IAndrada 
bulunarak müşknl bir mevkide 
kalmamak için seyabata çıkmış 
olduğunu beyan etmektedirler. 

Roma, 18 (Ö.R) - Havas 
Ajansının bir sualine cevaben 
Arjantin sefiri Soviç ve Mus
solini He yaptığı mülikatların 
as~mbleyi içtimaa çağırmak 
için Arjantin tarafından alınan 
teşebbü•ün mahiyetini anlat
mak için olduğunu tasrih et
miştir. Arjantin hllk6metinin 
teıebbiitü tamamile Cenubi 
Amerikaya aid mülahazalara 
müstenid olub ne ltalyanın ne 
hiç bir hükümetin aleyhinde 
değildir. 

Loııdra 18 (Ö.R) - Habeş 
sefardindeo bildirildiğine göre 
Necaıi Milletler cemiyeti asam
blesinın toplanacağı 26 hazi
randa Cenevrede bulunmak 

Yazan: Tok Dil 

Bir kadeh daha prab içen 
Kabrcaoğlu minderin ilstünde 
teknr ayağa kaJkt., elindeki 
boı kadehi, miiftüye vererek 
omuzunu bir dÜl'ttll: 

- Baki Dedi, hoca boıağul 
Bak!.. Ben buraya ikindi na-
mazını yakın giretken, senin 
koca deyusla karıdaşbm .. 

Müftü hayretle baktı ve 
ıordu: 

- Kimin ile? 
- Kiminle olacak, deli 

lbrahimle ... 

\ Necaşl l ondrada Habeş se/a1di ballUJnunda aileslle biliilıte 
tlzere lsviçreye gidecektir. Fa- Brllkıel 18 (Ô.R) - GreY 
kat Milletler cemiyeti aum• devam etmekte ve geniflemek-
bleainin mizakerelerinde bam tedir. Dokuma umelesiaden 48 
bulunmağa niyeti yoktur. bin kiti grev halindedir. 

INGILTERE 
. ·-·.-:•. 

Cenevreyi müşkülden 
kurtarmak için feda

karlık yapmış 
Paris, 18 (Ô.R) - "lntran

sigeant,, gazetesi Edenin mil
letler cemiyetine itimadtnı geri 
almadığını ve Avr~payı cemi· 

yet kanunile idare edilir vazi
yette görmek lbnidini muhafa· 
za ettiğini kaydettikten sonra 
ilave ediyor: 

logiliz baıbakanı ve dııifleri 
bakam için zecri tedbirler yo
lunda lngilterenin mümklln ol· 

duğu kadar uzağa gittiğine ve 

hatti bu uğurda daima kendi 

dostu olan bir memlekette da· 
imi dlımanbj'IDı nzerine çek
mek tehJOkesini bile gi>ze al
dığına Avam Kamarasını ikna 
etmek gfiç olmıyacakbr. 

"lnfomahon" Edenin beya
natı münasebetiyle lngilterenin 
Almanyadan korktuğunu ve 
lngiliz siyasetinin Avrupada 

en kuvvetli askeri devleti kon-

Tefrika, No. :e 

ile çaküp o gtlnkü macerayı 
bütün teferruatile anlattı .. 

Katırcı oğlu bu araba hiki
yesını anlattıkça, müftünlln 
güDeri açılıyordu. Hikiye be· 
nOz bitmişti ki, müfttl Kabrcı 
oğlunun dizlerine kadar so
kuldu, kaf asım tutup kendine 
çekti, güya başkaları iıitecek-

miş korkusuyla bakınarak, tek
rar yanaştı, ağzını, kabra oğ
lunun kulağına vererek; 

- Efe! Dedi! Ben de seni 
bunun için çafırttım .. 

lngiliz Baş11ekili Baldvin 
trol etmekten ibaret olan tra
disyonel esasa d6ndllğDnll ya-
zıyor. 

· "T emps,, lngiliz hllkümetinin 
siyaseti değiştirmekteki cesa
retini takdirden sonra ıu 

müşahede de bulunuyor! lngil· 
terenin zecri tedbirleri kaldır-

- Biliyorom, biliyorum, bel 
Herif anasını kovduktan sonra 
sana da yol g8r0n0yor, hani 
atelri dtlnyanın yolu, kendini 
kurtarmak isterllk., yoksa, ben, 
bir stırn kahpelere boyun ei· 
mem.. Onun içinde sen de 
varım da! Bakam, ne vat? .• 
Eski ahbapbk olmasa yanma 
bile: uğramazdım. 

Fısılb ile söyliyen müftü: 
- Valde sultan bizimle biri 
Katırcı oğlu bir kahkaha 

attı: 

Zecri tedbirler 

j Sovyet - Japon münasebetleri 

Rusya-Japonya arasında 
bir yakınlaşnıa yapılacak 

Londra. 18 (Ö.R) - Hüku
met tarafmdan zecri tedbirleria 
ilg .. na karar verilmesi üzeri
ne, muhalefet birliği ve cemi
yeti akvama müzaheret cemi
retleri birliği tarafından htiku
meti bu siyaseti tatbik et:.ne· 
meğe mecbur etmek için son 
bir gayret hazırlan.yor. Bu te
ıekküller ltalyaya karşı tazyık 
tedbirlerinin muhafazasını ve 
batta takviyesini istemektedir-
ler. "Abyssimy Association" 
(Habeş cemiyeti) adlı teşekkül 
hükumeti Habeş istiklalini ko
rumak için zecri tedbirler yo
lunda devama mecbur etmek 
için biltün memlekette propa
ganda seferi açmağa karar \er-

miştir FLISTIN HADiSELERi 

Londra, 18 (Ô.R) - lngiliz 
milletine Flistin Arablarının 
milli müddciyatını bildirmek 
iizere bi.r Arab komitesi Lon
draya gelmiştir. Bu heyet Fliı
tin Arab komitesi baıkanı Ce-

Qaz ,,,asfui ta/um /apou polı:;/rri 
Moskova 18 ( A.A ) - TH ( Sovyet trenleri jşçilerinin b• 

Ajansı bildiriyor : istasyonda Japon Jandarmalan 
17 Haziranda Japonya mas- tarafından birkaç zamandan 

lahatıüzan dıt itleri komiser beri maruz katdıklan fena mu-
muavini Stomoniakofu ziyaret amele üzerine Japon maalahat-
ederek Sovyet _ Japon balık güzarmın bilhassa nazarı dik· malia riyu~ti albndadır. Ko

miteailiı maksadı lnılliı hükü-
metile temasa girmek değil, 
Flistinde Yahudi yurdu tqkil 
edilmesine karp laıiliz umumi 
efkln nezdinde propapnda 
hueketine tqebblla etmektir. 

avı mukavelesinin imzaaa bak- katini celbetmiı ve bu mabaJll 
memurların Avrupa ile Aıya 

kanda 26 Nisan tarihli Sovyet 
araımda Mançur1ayı Avrupaya 

teklifine Japon b&ktimetinin bağlayan beynelmilel milaakale 
cevabım tevdi eylemiıtir. yolunda faaliyetin dmmallDI 

Fransada birlikler 
Stomoniakof Japon teklifle· tehlOkeye koyan. bu gayri ka· 

rini tetkik ederek yakmda ce- nuni hareketlerine nihayet 

fe~edildi 
vap vereceğini vadetmiştir. verilmesi için Japon b8k0meti• 

Bundan sonra Sovyet - Ja- nin lizımgelen tedbirleri ala-

Paris, 17 (A.A) - Kabine
nin bu sabahki toplantısında 
nazırlar bllton birliklerin feshine 
karar vermişlerdir. Bunlar ara
sında Ateı baç vatanseverler 
gençlikleri ve Fransiştler ilabi
ri de vardır. 

pon mlh>asebetile alikadar bazı cağı ilmidini izhar eylemiştir. 
meseleler ilzerinde de g&rü- Japon maslahatgüzan mese-
şülmftş ve B. Stomoniakof Po· leden derhal kilk6metini ha-
granicnaya istasyonuna giden berdar edeceğini vadetmiıtir. 

Brükselde yeni hadiseler 
Paris, 18 ( A.A ) - AyAn 

meclisi kollektif iş mukavele· 
leri kanununu bu sabah 9 reye 
karıı 279 rey ile kabu\ et· 
miştir. 

BeIÇik~J;· .. ·g;~;···biifiidü, 
Liyej, 18 (A.A) - Liyej et

rafındaki fabrikalara bir çok 
piyade mnfrezeleri yerleştiril
miştir. Grevciler bu sabah 
umumi servisleri bozmuşlar ve 
bu suretle tramvayların işleme
sine ve postalann gitmesine 
mani olmuşlardır. Bir çok ~im
seler tevkif edilmiştir. 

tedbir alınıyor 

.......................................... 
mağa karar vermesi, ltalya 
ile uzlqmağa Almanya ile 
anlatmaktan daha kolay ve 
daha faydah bulma11ndandır. 
Her ne kadar bir izzetinefs 
fedaklrhğı bahasına da olsa, 
böylece Anapa sulbunun ha
kiki teminah olan Stresa cep
hesine d6nmek mOmkün ola
caktır. Seriinin vaziyeti ise 
bilikis tehlikeli bir muamma
dır. 

Brüksel, 18 (Ô.R) - Belçi
kada grevler devam etmekte
dir. Aıayif polis ve jandarma 
tarafından korunmaktadır. Hü-

kumet hadiselere mahal ver
memek için, noktası noktasına 
tatbik edilen şiddetli emirler 
vermiftir. Mitingler, alaylar 
umumi içtimalar menedilmiştir. 

Brüksel, 13 (Ô.R) - Şehir 
umumi grev teblOkeaine ma
ruzdur. Belediye reisi Maks 
aıayiıin mu haf azan için hll· 
kumetten kat'i emirler almış

tır ve bunlara harfı harfına 
riayet niyyetindedir. Bütiin gün 
hüktimet, patron ve işçi dele
geleri arasında içtimalar ya
pılmıttır. 

Saat 22 de şu muvakkat an
leşma yapılmıştır. işçilere alh 

- Susul Duyarlar.. Müftü efeye bir kadeh şarap 
- Duyarlarsa ne olur sanki, daha verdikten sonra: 

sen beni korkuyor mu sanı- - Her neyse.. Sen bize söz 
yonun? Söyle.. veri yakında bu it olacak .• 

- Valde saltan da bizimle Bunu burada açıkça söyliyen 
bir.. müftü Kabrcıoğluoun yanına 

- Anladık!. •11Uıkı "okuldu, elini onun ku· 
- Deli lbrahimi tahbndan Jaima vererek, uzun mun .a:ı• 

indirmek niyetindeyiz.. ler fısıldadı, hepsine: 
- Onun yerine hangi alçak - Hel 

geçecek! - Aman! 
- Suuus! Duyan olur. - Dur! 
- Korkaklıiı barakta lafm - Olur olur, o zaman ge· 

gerisini de... lince; baaa kut kıaada1laa 
- Biz ODU tahttan endirir- bir babarcak ıal r Gelirim, kı-

ken çorbua bozuk yeaiçerilere zanlanmla .. Anuını belleriz 
güvenemiyoruz..... Kabrcı ojlu herifin! 
tuhaf bir gilltişle: Diyen Katırcıo;lu, bu ıizli 

- Ne olacak! hepsinin an.. a6zleımeden sonra milftOnihı 
babaaı beliraiz, derme, çatma omuzuna bir yumruk yerlqtirip: 
asker olursa, işte böyle olur, - Git be ! Dedi karlfllla l 
kazan kaldınyorlarmıı, olan Ver ıu ıaraptan da pyri ben 
bizde; kazan diye: çamqır gideyim Bursaya dağlanna 
kazanına, aıure kazanına derler doğru! O zaman gelince, bir 
Suyu, kaynamıt aşureyimi kal· daha göriifüriiz .•• 
dırıp saraya götürüyorlar on- Müftü kendi e&1le 1'abrca 
l~r, bu ne dimey!pk.ff ~er hık. c.flun,aat:;.ıum dolclwurkeu: 

gün ücretli tatil verilecektir. 
Asgari gündelikler, otuz 
franktan otuz dokuz franga 
çıkarılacaktır. Sendika hakkı 
için hükumetçe tahkikat açıla-

caktır. Kırk saatlik iı haftua· 
nm tatbikine gelince, bu itin 

tedricen ve ilk önce sıbbah 
bozan ve tehlikeli itlerden 
başlamak suretiyle halledileceği 
bildirilmektedir. 

•••••••••• 
Bir temenni 

Londra, 18 (Ô.R) - Yan 
resmi lngilız mahafili, Mussolini 
tarafından ,.Daily Telegrab,, 
gazetosin n Roma muhabirine 
yapılmış olan beyanatın Millet
ler cemiyetine gönderilecek bir 
Yesika ile teyidini t~meoni et
mektedirler. 

misafirimsin! Sına istediğin ca• 
riyeleri ikram ederim, koynun
da, en gftzel kızlarla yatarım .• 

Kabrcıoğlu birdenbire ayai• 
kalktı. Ağzını elinin teraiyle 
silerek: , 

- Sazleştiğimiz yeteri dedi. 
Kahpelerin senin olsun, beni 
luzanlanm bekliyor. Dağlara 

ferman okuyan atalarını bek· 
leyen arkadaşların da gaz• 
leri yolda kalmasın! Benim 
kara gözlümün de ı3zleri yaı· 
ı~nmıştır. Senin güzellerin onun 
ayaiımn iiri olamazlar, hele 
sen dedijin iti tut ta, ondan 
sonra babar sal, o zaman bol 
bol bir daha konuıuruz .• 

Müftü Abdürrahim, Katıra 
oğlunu tutamıyacağmı anla-
yınca: 

- Pekiy efem! Ama sen 
şimdi ne ile gideceksin? 

Efe bayıklarını buıub, kula
ğı nan yum11f8ğına deydırclik• 
sonra: 

Katırcı oğlu yerine kahkaha Katırcı oğlu dlndli: - Şu! Artık kahbe mi? 
J 

ıymı• • - . '- Olmaz. Ba gece " u~ ..... .avsıye ve ısrar Jeri aarc 
ediJ jJg devletlerin ib- ~ .Jeden habea. ..:...iiıalııl~•, ... 
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lzmir Şairleri Antolojisi 
RAiF NECDET KEST~LLI 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lzmirin rf/iştirdiıli degerli edıplerderı Raif Necdet K.estelli, şair Hüsevin Avnilıin Hallıevı lıiitiiplıanesi 

irirı mtl'darıa f!e/İtdıği ( lzmir şailleti antolojisi ) lıakkında bir tenkit ve tetkik ı•azısı yazarak bize 
gôndt·ıdiler. K.ı;mP//i mülalealan ilitiva eden b11 ı·,1zırı sütı111larımıza geçirironız 

lzmir Halkevi neşriyatının 
üçüncü kitabmı teşkil eden 
"lzmir şairleri antolojisi,. ni ne 
yazık ki intişarından ancak iki 
buçuk sene sonra okuyabildim. 
lzmirin üstad şaırı Hüseyin 
Avni tarafından büyük himmet
ler, takdire layık araştırmalarla 

meydana getirilen bu cidden 
kıymetli eseri okurken hem çok 
istifade ettim, hem de iftihar!. 

Mazinin derinliklerine karış
mış değerli simaları meydana 
çıkarmanın, kaybolmuş veya 
ihmal ve lakaydiye uğramış 

eserleri, hatta beyitleri nisyan 
girdabından kurtarmanın ne 
kadar güç, ne kadar yorucu 
bir iş olduğunu bir az tecrübe 
ettiğim için muhterem Avni 
Ozanın, lzmirin sanat ve irfan 
alemindeki şerefini bir kat daha 
yükseltmek suretiyle, edebiya
tımıza yaptığı hizmetin kıymet 

ve ehemmiyetini tamamiyle an
lıyorum. Kendilerini samimiyetle 
tebrik ederim. 

Bu münüs antrelojiyi oku
duktan sonra sevinçle görü
yoruz ki her hususta feyzili 
olan İzmir ve havalisi asırlar
lardan beri pek değerli şair ve 
ilimler de yetiştirmiştir. Başta 

Tevfik Nevzat, Eşref, Tokadi 
zade Şekip ıibi bir çok güzi
de ıahsiyetler memleket irfan 
ve efkarının yükselmesinde, 
hürriyet ve fazilet ufuklarının 

açılmasında mes'ut tesirler yap
mışlardır. 

Tevfik Nevzat!. Başlı başı
na ıerefle, faziletle halelenmiş 
bu aziz isim üzerinde biraz dıı
racağım ; Nasıl durmayayım ki 
Tevfik Nevzat anılınca hatıra 
hürriyet, fazilet, insanlık ve 
vatanperverlik gibi mukaddes 
mefhumların gelmemesi müm
kün olmıyor. Filhakika Tevfik 
Nevzada lzmirin Namık Kema· 
lidir, denilebilir. Nitekim tesis 
ettiği ve baş muharrirliğinde 

bulunduğu " Hizmet ,. te aşağı 
yukan lzmirin " İbret ., idir. 

lzmir idadisinde on iki, on üç 
yaşlarında bir talebe idim. 
Fransızca muallimimiz lzmirin 
yetiştirmekle cidden i~ihar et
liği eşsiz san'at üstadı Halid 
Ziya, Türkçe muallimimizde lz
mir irfan muhitinde çok iyi 
bir nam bırakmış olan Ta
hir Kenandi. Halid Ziya, 
zannederim, ayni zamanda yu
karı sınıflarda edebiyat, meş
hur alimlerimizden merhum 
Mahmud Esad da hukuk mual
limi idi. Tevfik Nevzat ise da
ha önce, galiba mektebin yeni 
açıldığı zamanlarda tedrisatile 
bu feyizli irfan yuvasına ilk 
ışığı aşılamıştı. Filhakika bmir 
lis.ııi o zaman da yüksek gö
oüllü, yüksek kafalı muallim
lerle temayüz ediyor, bu kıy
metli varlıkların o korkunç 
zülmet ve istibdada rağmen 
mektepte yarattıkları uyanık 
hava ekser talebenin körpe 
ruhlarına sinmiş bulunuyordu. 

u••• 

Sınıfımızda hatırlaya bildiğim 
başlıca kıymetli arkadaşlar da 
şunlardı: Karşıyaka vapur fa
ciasında boğulan zavallı Kıb
rıslı Sami, geçen yıl vefat 
eden sabık valilerden ve de
ğerli mütefekkirlerden Tah
ein, pek muhterem doktor 
lzmirli Suad, meb'us ve maraf 
doktor Abrovaya .. 

Bir gün mektebin uyanık 
havasında esrarlı fısıltılarla bir 
şayia dalgalandı: Tevfik Nev
ıad maarif müdürü Emrullah 
efendi ile beraber Avrupaya 
k:ıç1t1ı.:! c yeJce Tevfik Nevzad 
adı , bilmiyorum nasıl feyizli ve 
semereli saiklerle, çocuk ru
humda büyük ı<altanatını kur-

muş, varlığıma bakim olmuştu. 
Mektebin nurlu bariminde dal
galanan şayianın tahakkuku 
ise bu tılsımlı isim için besle
diğim hürmet ve muhabbete 
sanki efsanevi bir kudret ve 
ebediyet vermiş .oldu. Artık 

lldlıt Zırn 

Tevfik Nevzad adı benim ıçın 
ideal bir insan tipi, fedakar
lığın , hürriyet ve feragatın bir 
sembolü haline gelmişti. 

Ne gariptir ki senelerdir 
edebiyat ile meşgul bulundu
ğum ve küçük yaşımdanberi, 

velev ki uzaktan olsun, peres
tişkar bir aşinası , manevi bir 
talebesi olduğum halde Tev:ik 
Nevzadı ben daha ziyade 
değerli ve seciyeli bir mu
harrir, ateşli bir inkılapçı 
olarak tanıyordum. " Hizmet ,, 
müessisisinin ve ilk başmuhar
ririnin ayni zamanda şair, hem 
de oldukça kuvvetli bir şair 
olduğunu - masum bir teessür 
ve hicabla itiraf ediyorum -
bilmiyordum. " lzmir şairleri 
antoloji ,, sinde Tevfik Nev
zad'n şiirlerini okuyunca hem 
tatlı bir " sürpriz ,, içinde kal· 
dım, hem de müteessir oldum. 

Yazımın baştarafında lzmir 
antolojisini ne yazık ki , intişa
rından ancak iki buçuk sene 
sonra okuyabildim, demiştim. 

Bu teessürümün mühim bir 
sei>ebi de " Yaşı yan mısralar ,, 
isimli son kitabıma Eşref' den, 
Tokadizade Şekib'den birçok 
beyitler aldığım halde Tevfik 
Nevzad'ın mısralarile eserimi 
süslemiye muvaffak olamayı
şımdır. Muhterem Hüseyin Avni 
Ozan'ın kıymetli kitabını vak· 
tile okuyabilmiş olsaydım, bit
tabi bu mahrumiyete uğramı

yacaktım. Şimdi antolojiden 
buraya birkaç beyit almak su
retile yaptığım hatayi hafiflet
mek istiyor, " Ahengi şebab ,, 
şaırının büyük ruhundan af 
dileyorum: 
Bir çok zamandır aiflamuk ister 

gönül, i/lih 
Beaden neden esilgedin bir damla 

yaşı ahi. 
Hiç şüphesiz, Tevfik Nev

zad da bu büyük ıztırap, bu 
ağlamak ihtiyacı şahsi değil, 
milli ve içtimaidir. Şekil itiba
rile yeniliklerle süslenmiş "sine,. 
adlı şiirinden de iki beyit: 

Baisi /ahıii sermedimiz olan 
Kalbi, vıcdaııı sıne hıjzey/er; 

Yatıyor sinemizde lıu!J/Jıı vatan 
lfubbu millet gibi faziletle! .. 

Mazinin Tevfık Nevzad gibi 
büyüklerini, vatana, irfan ve 
intibaha - hususile hayatını teh· 
lükeyeıkoyarak - hizmet eden
lerini unutma uçurumundan 
kurtarmak pek necibane bir 
harekettir. Bu bakımdan da, 
ulzmir şai rler i antolojisi,, mu
harririne şeref veren bir 
eserdir 

Şimdi bu değerli kitap !ı;-.k
kında değer siz tenki~l ..g ,; 

e to. 
fi.kir ve mütalaalarımci şah;~ 
vım; 

Eserin mukaddemesinde tas
rih edilmemekle beraber bah
sedilen şairlerden anlıyoruz ki 
birinci cild ölen, ikinci cild 
yaşayan şairlere tahsis edilmiş 
olacak. Çünkü öyle olmasaydı 

mesela Eşrefi taklid ve takipte 
eşsiz bir muvaffaki;et gösteren 
Hüseyin Rifattan ve lzmirin 
yetiştirdiği diğer berhayat şa 

irlerden bahsedilmek la:ı.ım-
ı· d" ge.ır ı . 

Mukaddemeden şairllarin eski 
Aydın vilayet teşkilatına göre 
toplandığını anlıyoruz. Eski 
Aydın vilayeti şimdiki Izmir 
vilayetine nisbeten pek geniş 
araziyi ihtiva ettiği için kitaba 
"lzmir şairleri antolojisi,, yeri
ne "Ege şairleri antölojisi,, 
demek, zannederim, daha mu
vaf ık olurdu. Daha doğrusunu 
isterseniz - bazı değersiz sima
lar, lzmire mensubiyeti orada 
birkeç sene memuriyet vermek
ten ibaret kalmış bazı şairler çı

rılarak onların yerine halis lzmir 
li veya, hbir caizse, tamamen lz
mirlileşmiş nasir ve mütefekkir
leri,memleket irfanına hizmet et
miş alim ve muharrirleri almak 
suretiyle - kitaba uEge şair ve 
nasirleri,, ve yahud sadece 
"Ege Antolojisi,, ismi verilme
liydi. Çünkii Antolojiye nesir 
de girebilir. Nazın ve nesirden 
ve hatta yalnız nesirden müte
şekkil Antolojiler yok değildir. 
Ege demekle de tabii kitabın 
sıklet merkezini yine Egenin 
irfan merkezi olan lzmir teşkil 
edecekti. 

Filhakika bedii ve felsefi 
kıymetten mahrum bir iki man
zum satır yazmış diye bir adam 
Egenin san'at ve irfan tarihi 
demek olan bu değerli eserde 
yer tutuyor da mesela Türk 
edebiyatında, bilhassa Türk 
romancılığında büsbütün yeni 
bir devir açmış, edebiyatımıza 
ilk defa olarak modern, Avru
pai hikaye tarzını getirmiş olan 
Halid Ziya gibi yüksek, eşsiz 
bir halis lzmirli şahsiyet bütün 
bir kütüphaneyi dolduran o ne
fis eserleriyle kitaba alınamı· 
yor. Hatta yalnız Halid Ziya 
gibi büyük san'atkarlar değil, 
lzmirin medarı iftiharı olan 
Mahmud Esad, lsmail Hakkı ve 
saire gibi alim ve mütefekkir· 
!er de esere alınmak, kitaba 
tam bir irfan, bir san'at ve 
tefekkür tarihi çeşnisi veril· 
mek iycab ederdi. Eğer 
bunu muhterem Hüseyin 
Avni yapamamışsa bittabi ku
sur kendilerinde değil, eserin 
şairler antolojisi olmasındadır. 
Sırf manzum bir antoloji olmak 
sıfatiyle kıymetli üstad yorucu 
bir çalışma mahsulü olan hu 
eserinde mühim bir muvaffa
kıyet göstermiştir. 

Filhakika bütün bu benim 
hususi noktai nazarımı ifade 
eden mütalaalardan sarfınazar 
edilecek olursa muhterem Avni 
Ozanın lzmir halkevinin takdir 
ve şükrana layık himmet ve 
muavenetiyle meydana getirdiği 
uızmir şairleri antolojisi,, cid
den büyük emeklerin, vakıfane 
ve alimane araştırmaların se-, 

ı meresi olan pek faydalı ve 
herkese tavsiyeye liyık bir 
eserdir. Hususile lzmirliler bu 
az kusurlu ve çok kıymetli 
eseri yalnız büyük bir zevk ve 
istifade ile değil, ayni zamanda 
derin bir gurur ve iftiharla 
okuyabilirler. 

"Tokadi zade Şekib,, muhar
riririni irfan kütüphanemizi zen
ginleştiren bu güzide eserden 
dolayı tekrar tekrar tebrik 
eder, ikinci cildinin de biran 

• ..ıta~ '-. t h 
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Talebe kampları kuruluyor 

Bu yil kamplarda askeri 
disiplin hakim olacak 
Askeri talim~ta aykırı hareket eden

ler ağır ceza ğöreceklerdir 
Kültür Bakanllğı askeri 

kamplar hakkında alakadarlara 
bir tamim yapmıştır. Bu tami
me göre: 

Bu yıl askerlik kamplarına 
liseler, 6 Temmuz 936 da açı

lacak ve 20 Temmuz 1937 ak
şamı döneceklerdir. 
Öğretmen okulları da 22Ha

zaziran 937 da kampa çıkacak 
6 Temmuz 936 akşamı kamp
tan döneceklerdir.l Gidiş, geliş 
ve tatil günleri dahil olmak 
üzere kamp müddeti 15 gün 
olacaktır. 

Kamplar her okulun bulun
duğu şehir ve kasaba dahi
linde ve yaya olarak gidip gel
me en çok yarım günlük me
safede mektep doktorlarının 

ve askerliğe hazırlık öğretmen
lerinin intihap edecekleri mü
said yerlerde kurulacaktır. 

Okul direktörleri, beden eği
timi öğretmenleri ve okul dok
torları devamlı olarak kamp 
başlangıcından nihayetine ka
dar kamplarda bulunacaklardır. 

Kamplarda misafir olarak 
gece yatısında ödevli olanlar
dan başka kimse kalamaz. Yal
nız askeri ve kültür müfettiş
leri kampın gece talim ve 
vaziyetlerini görmek için kala
bileceklerdir. 

Kampa gidiş ve gelişin tan
zimi ve nakil işlerinin ve kamp 
iaşesinin temini mektep idare-

sine aid olacaktır. 
Kamplarda talim ve terbiye 

ve iç işleri askeri esaslara göre 
askeri öğretmenler tarafından 

tatbik edilecektir. 
Talim ve iç işler sırasında 

askeri talimatlara aykırı hare
ket eden talebe hakkında as
kerlik öğretmenler tarafından 
askeri disiplin cezaları verile· 
cektir. 

Talebenin yaptı ğı kabahat 
disiplin yoluyle verilecek askeri 
disiplin cezasından daha büyük 
bir cezayı icap ettiriyorsa ve as
k eri öğretmen bu~a lüzum görür 
ıe o talebeyi yazile kamp inzibat 
meclisine tevdi edecek. inzibat 
meclisince okul talimatnamesi 
mevaddına temas ettirilerek 
cezası verilecektir: 

Kültür bakanlığı kamplarda 
talebelerin askulik derslerine 

alakalarının, sevgi ve hevesle
riain tahrik ve teminini mek
teb direktörlerinden ehemmi· 
yetle beklemekte olduğunu ve 
kamplarda talebenin neşe ve 
sıhhatleri gözönünde tutularak 
bu bakımdan da azami istifade 
temin edilmesine ehemmiyet 
verilmesini mekteb ditektörle
rinden istemiş ve talebenin 
kamplarda iyi kalori alması ile 
ehemmiyetle meşgul olarak 
İcab eden tedbirlerin alınma

sını mekteplere ayrıca bildir· 
miştir. 

Landon kimdir ? 
Ruzveltin rakibi bir katip 

olarak hayata atıldı 
Şahsi servetini cumur 
propagandasına tahsis 

başkalığı 
edecek 

Nevyork (D.E)- Teşrin ay
larında yapılacak olan Amerika 
cumhur başkanlığı seçimi için 
şimdiden hararetli hazırlıklar 

yapılmaktadır. Cumhur başkanı 
Roosevelt, şimdilik mevkiinden 
emin görünmektedir. 

Filvaki Roosevelti ve parti
sini böyle düşürmeye sevkeden 
imiller ona hak verdirecek ka
dar barizdir ve çoktur. Roose· 
velt devlet reisliği sandalyesine 
geldiği zaman, talisiz cumhur 
başkanı Hoover'in bıraktığı 
enkaz üzerinde yeni bir rejim 
kurmak mecburiyetiyle karşı
laşmış ve ilk planda iktisadi 
davayı ele almıştır. 

Hergün yeni dünyada devam 
edip duran iflaslar ve facialar 
Roosevelt'i çok dikkatli hare
ket etmeye sevkederek ona 
büyük vazifeler uzatmıştır. 933 
yılında hızlanan iktisat davası 
büyük bir mücadele devresin· 
den sonra nihayet 934 yılında 
meyvalarını vermiş; Amerikada 
yeniden işler başlamış, duran 
fabrikalar faaliyete •geçmiş ve 
normal hayat avdet etmiştir, 

Bu hadise Roosevelt'in mev
kiini kuvvetlendirdiği derecede 
onu, bu zaferini daha kuvvet
le idame etmeğe sevketmiştir. 
Fakat Hoover'in mensup oldu
ğu Repüblikeu partisi bu defa 
Roosevelt'in kararına Alf Lan
don isminde kuvvetli bir na· 
mzet çıkarmıştır. 

Landon, Kanzas valisidir • 
ı·ı-.yata bir banka katipliğin-

Amerika cumur reıslığine namzet 
olan Alt Landon 

den başlıyan bu zat. çok ça-
lışması, yaratıcılığı ve enerjisi 
sayesinde bugün bir kaç mil· 

yona sahiptir. Aynı zamanda 
yüze yakın petrol kuyusunu 
da idare etmektedir. Landon 

günün en kuvvetli iktisatçıla· 

rından olduğu için Roosevelt'e 
kuvvetli bir rakip sayılmak

tadır. 

Landon, partisinin yapacağı 
propaganda tahsisatından baş

ka şahsi servetinden bir kaç 
milyon doları propaganda işle
rine tahsis edecektir. Hangi
sinin kazanacağı h!lkkında şim
diden bir tahmin yürütmek 
zordur. 

ispanyada 
Madrit 18 ( G. R) - Ka

bine meclisi Ceeevrede müza · 
kere edilecek beynelmilel mese
leleri görüşmüştür. 
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TUkpazarındakl hadise 

Hadisede Amento 
adlı bir Arap ta 

alakalı imiş 

• 

Tevki/ edilen Ali Riza 
Türk pazarında sarhoşluk 

meselesinden Trabzonlu Ali 
oğlu Ali Riza ile Buldanlı Ali 
Riza arasında kavga çıktığını 

ve birbirini yaraladıklarını yaz· 
mıştık. Buldanlı Ali Rizanın 
yaraları karnında, sol baldırın
da ve böğründedir. Hayatı 
el'an tehlükededir. 

Dün hastanede kendisine 
ameliyat yapılarak küçük bir 
çakı ile bir kaç yerinden par· 
çalanmış olan barsakları dikil
miştir. 

Adliyece hadisede Amento 
adında bir arabın da alakası 
bulunduğu haber verilmesi 
üzerine yapılan tahkikatta 
Amentonun alakası bulunma· 
madığı, yalnız kavgadan ez ev
vel Buldanlı Ali Rizayı alıp 
götürmek istediği, fakat T rab· 
zonlu Ali Rizanın buna razı 
olmadığı anlaşılmıştır. Vaka 
faili Trabzonlu ali Riza dün 
birinci müstantiklikçe isticvab 
edildikten sonra hapishaneye 
gönderilmiştir. Tahkikata de
vam olunacaktır. 

Harcrahlar 
Hakkında bir 

• 
tamım 

Memurların harcrahları hak
kında Maliye Vekaletinden vi
layete bir tamim gelmiştir. 

Bunda deniliyor ki : 
- Bir yerden diğer bir ye

re nakil ve tayinleri yapılan 

memurların harcrahları veril
...... ~den yeni vazifelerinin tebliğ 
edilmemesi maaş kanunu hük
mü iktizasındandır. Halbuki 
son zamanlarda tayini vilayet
lere ait memurların nakil ve 
tayinlerinde buna riayet edil· 
mediği görülmüştür. O mü
racaatlar halinde tediye emri 
istenmesi kanuna uygun olma
dığı gibi herhangi bir hizmetin 
iyfası İçin mevcudiyeti şart 

olan tediye emirlerinin evvel
den alınmaması noktasından da 
muhasebei umumiye kanununa 
uymıyan harekettir. Ayni za
manda merkezde harcirah tah
sisatının idaresi için tutulan 
yolda müşkilat ve muvazene· 
sizlik çıkaran bir hadisedir. Bu 
hal böyle devam edemez, evvela 
fahsisat istenilecek, sonra 
Vekaletçe gönderildiğine dair 
cevap alınmadan yerinden oy
natılan memurlar harcirahı için 
istenilecek tediye emri veril
miyecektir. 

Şikayetler ve ondan doğa
cak mes'uliyetler bu kanuni 
lazımaya uygun i ş yapmıyan· 

la ra ait olacaktır. Muvakkat 
memuriyetler için de aynı veç
hile iş tutulacaktır. 

• 
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- Bana neye böyle musal-
lat oluyorsunuz? Üç dört defa 
geldiniz. Ben de açmadım. Na
zik bir adam, kederime ve ih· 
tiyar ettiğim sessizliğe hürmet 
ederdi. 

Şövalye, uğradığı heyecan· 
dan bir müddet için kurtularak: 

- Ortada önemli bir iş ol
mamış olsaydı, istemiyerek 
kapı açmanızı vesile t:derek 
bu evden çoktan çıkar gider
dim. 

Dedi. Ve bu söz Alisde 
hiçbir tesir husule getirmedi. 
Soğuk bir tavırla: 

- Yalnız bir kelime sora
cağım; onun tarafından mı ge
liyorsunuz? 

Diye sordu. Arkasından tek
rar sözüne heyecanla devam 
ederek: 

- Çünkü sizi, ondan başka 
kimse göndermez. Navar Kra
liçesini gördü değil mi? T ahit 
Kraliçe de berşeyi söylemiştir. 
Kraliçe öz oğlu gibi benimse
diği manevi evladım, benim 
gibi menfur bir mahluktan 
kurtarmak istedi. Maryak şimdi 
berşeyi biliyor! Bunun için 
bana hakaret etmeğe gelmedi, 
yalnız sizi gönderdi değil mi ? 
Mösyö biç birşey söylemeyiniz. 
Bana söylemek Ozere size ıs
marladığı sözleri biliyorum.Ma
riyaka söyleyiniz ! Ben kendi 
cezamı çekeceğim. Onun sah· 
nei hayahndan kayboluyorum. 
Siz, kontun Jan Dalbrenin ya
nına gittiğini söylediğinizden 
beri bir kara haberci olduğu
nuzu anladım. 

Kendisinden geçen Pardayan: 
..._ Madam büyük bir hataya 

düşüyorsunuz. Beni gönderen 
kont de Mariyak değildir. Ken· 
di kendime geldim. 

Diye bağırdı. 
Bir ölü g ibi bembeyaz olan 

Alis de Lüks hafifce kızararak: 
- Sizi o göndermedi mi? 
Sözlerini kekeledi. Şövalye 

derhal: 
- Haylr, kont daha dön

medi. 
- Demek sizi o göndermedi 

hal 
- Size tekrar ediyorum ma

J am, ben kendi hesabıma gel-
m. 
- Ahi Ne kadar sersem 

ımişim? Ne söyledim, ne halt 
ettim. 

Alis iki eliyle yüzünü kapadı. 
O vakıt hmçkırıklarla ağlamağa 
başladı. Şövalye diz çöktü. Ga
yet tatlı ve merdçe bir sesle: 

YAZAN : Mlşel Zevako 
siniz. Bildiğim birşey varsa, 
o da arkadaşıma karşı olan 
fevkalade muhabbetinizdir. 

Alis gayri ihtiyari kollarım 
sarkıtb: 

- Ril'a ederim. Daha söy
leyiniz. ipi zamandır bir çok 
azap çekmekte idim. Bir çok 
zaman oluyor ki bir kelimei 
muhabbet, bahtsız kalbimin ha
raret aşkını söndürmedi. 

Sözlerini kekeledi. 
Şimdi şövalye niçin geldi~ini 

unutmuştu. Ayağa kalkarak 
Alisin iki elinden tutup ken
dine doğru çekti ve kollarmın 

arasana alarak dudaklanm genç 
kızın sevimli saçlarına dokun
durdu 

Bu hareket o derece samimi 

ve şefkatli idi ki, Alis şimdiye 
kadar böyle bir tesirle karşı
laşmamışh. Bu esnada şövalye 
genç kızın düşüncelerine uygun 
ıöı.leri bile bulmuştu: 

Mariyak sizi sevivor, Bu sev
giden emin olunuz, dünyada 
hiç bir kadın böyle bir sevgiye 
nail olmamışhr. Sizi o derece 
seviyor ki, onun yagane ha
yab, sevinci, aşkı sizsiniil 
bunu bana söylediR"ine kapıl
ruayınız. Aşkı, sevdası her sö
zünde aşikardır. Dindarlarm 
allahtan bahsettikleri gibi Deo
da da daima sizden behsedi
yor. Böyle bir adamın aşkı ve 
böyle bir sevgi pek büyük 
fedakarlıklara kuvvet verir. 

- Oh! Ruhumu okşadınız. 

Sevgili nişanhmm her şeyi öğ· 
renmek istememesi kabil midir? 

- Sizi sevdiğini tekrar edi
yorum. Sizin kendisinden gizle
diğiniz şeyleri bilib bilmeme
sinde ne beis var. 

Bantl inanınıt. gerek sizin 
ve gerekse onun bileceğiniz 

birşey varsa o da: Sizin ken-

disine karşı göstermiş olduğu
nuz sevgi ve onun da sizi çıl
gınca sevmesidir. 

- Ne iyi kalbiniz var 1 
- Evet, iyi kalbli olduğumu 

biliyorum. Konta karşı göster· 
miş olduğunuz aşk ve sevginin 
yüksekliğini ve temiıliğini an
lamakhğım kalbimin iyiliği sa· 
yesin dedir. 

- Sizin de bilmediğiniz bir 
şey var. Üzüntümü hiçbir kim
seden işitmediğim tatlı sözlerle 
yatıştırdımz. Siz ki, düşman 
sandığım halde bana bilyük bir 

YI 

YENi A8tR Sahile 7 

Göz He~imi 
MlTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
bauı yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Doktor 

Sabiha 
Süleyman 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Pazardan maada her giln 
öğleden sonra 3 - 6 ya ka
dar ikinci Beyler sokak 81 
numuah muayenehanede ka
bul eder. 
D!ZZ2ZZ7-:2 7 :CZZ/ZZ2:ZZ7-LZZ::Z:2') 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
' SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel 3956 

Eri: Köprü l'apur iskelesi 
Berat aparbmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

DOKTOR 

Hulüsi (rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün. 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua· 
yenehanesinde hastalarıoı 
kabul eder. ( 3436 ) 
.... IEJ ............. l!Sm:ııı~ 

şefkat gösterdiniz. Siz ki, be· 
nim gibi azab çektiğiniz için 

bütün elemlerimi unutturdunuz •• 
Herhalde bilmekliğiniz lazım. 

- Hayır Madam, endişe et· 
tiğiniz şeyleri katiyen söyleme
yiniz. Bir havuzun berrak ve.ı 
durgun sulara, öfkelerinize nasıl . 
bir bulaoıkhkJa mestur kalı
yorsa, ruhunuzda yanan gizli 
ateşleri de aynı şekilde karşı
lamahdır. Evet, sizi seven dos• 
tum kontun, sizin dostunuıum. 

Nazilli Ziraat bankası şubesinden: 
Borçlunun adı sam 
Karacasudan hafiz lbrahim oğlu 
Süleyman ve veresesi 

" H H ,, 

Karacasuyun Eymir k&yllnden 
çelebi hacı Osman oğlu Ali ve 
verf:sesinin 

" H " " 

" " " " 
,, 

" " " 

" " " 
,, 

" " .. " 

n " " " 

" " 

" " " " 

" " " 

Cinsi 
tarla 

" 

ti 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

.. 

Karacasu Gere köylloden camuzcu " 

oğullanndan Ali molla o. Selim 
onbaşı ve vereseleri 

Dekarı 

13,785 

43,193 

18,380 

7,352 

6,433 

3,676 

4,595 

4,595 

4,595 

0,919 

1,838 

0,919 

36,760 

Mevkii 
Yamalak 
Bozova da 

Hududu 
şarkan mezarlık garben Raşit 
çavuş zevcesi Aliye şimalen 
tarik cenaben hafız Tahir 

Yamalak şarkan koca Hüseyin oğlu Hü-
Dikenliçukur seyin garben acı dere ve 
nam dmkıran Süleyman ağa şimalen ve cenu

ben Fatma 
Kuyudibi 
Ağıl dere 

şa. Mustafa ga. tarik şi. Şah o. 
ce. Ali molla 

Dere kıyında şa. ciyerci vereseleri ga. kerem 

Ağıl dere 
Mustafa ıi. okkalı Halil ce. dere 
şa. Osman ga. tarik şi. hacı 

Osman hafidleri ce. Mustafa 
Çandar önü şa. b. lbrahKıı o. Hasan çavuş 

ga. tarik şi. Mehmet ce. Mustafa 
Gökçe burun şa. ve. ga. tarik şi. Mustafa b. 

ce. Ayşe 
Kara yerde ş. çardakçı o. b. Ali molla ga. 

çelebi oğlu Abdurrahman kızışı. 
Narh yerde şa. çelebi o. Mehmet ga. kura 

molla lsmail şi. dere ce. tarik 
Köklükte şa. Osman ga. tarik fİ. Mustafa 

ce. Ayşe 

Çamlı bağ şa. Osman ga. Ayşe şi. Fatma 
Hafize ve Osman ce. tarik 

Söyütçük 

Kızıl yar 

şa. ve şi. yol ga. Simavlı o. vere

seleri ce. b. Osmanın Hüseyin 
veresesı 

şa. kara boyacı ga. çardakçı 

Mehmet şi. h. Ali molla ce. azman 
lbrahim 

Mastavradan b. onbaşı o. Mastafa 2 odak hanenin Köy içinde şa. çakmakçıveresesi Ayte ga. 

h. Yo!uf damadı KAzım şi. yol 
irim ce. yenicelli veresi SOleyman 

ve veresesi 

" it " " 

hissesi 

n Palamutluk 2 tepe ardında 

damadı yer~enlili Ahmet oğlu 
Mustafa 
şa. yol şi. Süleyman oğlu lbrahim 
ve kızı Fatma ga. çakmak Ali 
ce. Mustafa zevcesi Hatice 

Na:Wli Ziraat bankasına borçlu olupta 2814 numaralı kanunun tayin ettiği müddet zarfmda 
taksitlendirmeğe işine yanaşmayan yukarıda yazılı borçların gayri menkulleri tahsili emval kanununa 
tevfikan haciz . edilerek 13-6-936 tarihinden itibaren (21) gün müddetle müzayedeye çıkanlmıştır. 
. Birinci müzayede 4-7-936 tarihinde bıtecek ve on gün müddetle askıda bulunarak 15-7-936 
Çarşamba günü kat'i ihalesi yapılacakt ı r. 

Müzayedeye girmek isteyenlerin yüzde 7,S depozito akçe ile Nazilli Ziraat bankasana müracaat 
etmeleri ilin olunur. 1728 (1263) 

Dostluk icabı sizlere kalbimin 
akislerini söylemezsem bu dos
luk neye yarar? 

Alis bir dakika düşündü. 
Şövalye, Alisin yaralı kalbinin 

en acıkh · noktasına dokun
muştu: 

- Bu gizli noktalan ne ka
dar kimse biliyor ki ... 

Sözlerini o kadar yavaş ses
le mırıldandı ki Şövalve bile 
işitmedi. lıhrab içinde titreye-

yerek sessizliği elinden bırak
mamışb. Daha sakin bir ta
vırla : 

- Demek ki, Kont henüz 
· Parise dönmedi değil mi? 

Dedi. 
- Bitmedi-

Doktor operatör 

Ceva~ Al~so~ 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalannı hergün saat 3 ten 
6 ya kadar İkinci Beyler so
kak şerbetçi karşısı No 81 
de kabul eder. Beden,bacak 
ayak çarpıklıkları, dUztaban 
ilh hMtalıklan en son orto
pedi usullerile tedavi eder. 

. Telefon muayenehane 3315 
Telefon evi 3203 

oktor 
L 

F ri Işı 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaauıaı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik Tedearilcri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTİK çocuklara Ultra -
Viole tntbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
ikinci Beyler sokak fınn 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 
~mEE21E: ........ IE3ıt::I 

KiSi - Madam, teessürle söyle
diğiniz sözleri unutmuş oldu
ğuma inanız. Siz zavallı bir 
kadından başka birşey değil-

NEŞ'E KEYİF VE İŞTİHA VERİR HALiS ÜZÜM VE ÇEŞME ANASONUNDAN YAPILMIŞ 45 DERECELiK EN YÜKSEK RAKIDIR. 

lzmlr umum acentesi : Emirler çarşısı karşısmda Mıhçrlar HÜSEYİN BAHRİ, ŞEK.İP müskirat deposu. TELEFON : 3256 fii*liil!ll ____ _, 

----

~ w •• 

BOGAZLAR meselesi 
Tarihine Bir Bakış. 
YAZ A.l."V" ; A.. :Et.. 

(iktibas ve teıceme hakkı ma/J/uzdtır) 

·---------------------------·' -27-

Babıali de Rusya çarlığının 
askeri muavenetini kabul ile 

Rus asker ve donanmasını Is
lan bula getirmenin tehlikeli 

cihetleri de olabileceğini düşü
nerek buna muvafakat edemi
yordu. 

Mehmed Ali paşaya gelince: 

O ş imdi teklifleri arbrmıştı. 
Mı~ırJa beraber Suriye ve Ada· 
nanı ıı da \'" raset suretiyle ken · 
<l1 İne verilme~ini istemekte ve 
l:.~ınde n hd~ka devlete her sene 
ve:r·ec~ği vergiden mahsub edil
t'lc-k ~iu:rc fazminah harbiye 
de aıamakt:ı idi. 

lbrahim paşa ordusunun Kü-

tahyaya geldiği ve Borsaya 
doğru ilerliyeceği haberi lstan
bufda telaşı artardı. Padİ;şah 
Rusya Çarlığının teklif ettiği 
muaveneti kabul eyledi. " Ne 
yapayım denize düşen yılana 

sarılır,, diyordu. 
20 Şubat 1833 de Rus do

nanması lstanbu'a gelerek Bü-

yükdere önünde demirledi. Ni
san zarfında da on iki bin Rus 
aslccri geldi, Istnnbul ve Oskü
dara çıktr. Yirmi dört bin ki
şilik bir Rus ordusu dahi Buğ
dan hududunda hazırlanıyordu. 
Öyle görünüyordu ki kabul 
edilen ilnç ihtimalki hastalıktan 

tehlikeli olacak. • kat'i aurette reddeyledi. Ada-
Ceneral Mouravief lıkende- nanın verilmesine de muvafakat 

riyeye gitmiJ, Mehmed Ali paşa etmiyordu. Suriyenin yalnız ce-
ile göriiş:nüf ve lbrahim paşanın nub kısmım yani Sayda, Nab-
Kiltahyadan ileriye gitmemesini.~ lus, Trablusşam, Kudüs sancak

temin edebilmişti. Madam ki 
Mısır ordusu Kütahyadan ile
riye gitmiyecekti. Rus askeri 

ve donanmasının arhk lstan· 
bulda işi yoktu. logiltere ve ~ 
Fransa elçileri BabıAliyi sıkıt· 

tırdı. Fakat Rusya dinler mi? 
Ne vakıt bu yolda bir teklif 
vaki olsa birer bahane ile ayak 
sürüyordu ve nihayet Mmr or
dusu Toros dağlarının öte ta
rafma çekilmedikçe gitmiye
ceklerini söylediler. 

lngiltere ve Fransa devletleri 
Rus askeri ve donanmasının 
lstanhuldan çekilmesini temin 
için Mehmed Ali paşa ile uyu
şulmasını tavsiye ederek Babı
ali nezdinde tavassutta bulun- • 
dular. Babıali Mehmed Ali pa
şanın taleplerinden veraset 
meselesivle tazminata harbiyeyi 

: lannın verilmesine muvafakat 

ederek Tophane müşürü Halil 
' pap ile amedii divanı hüma-

yun Re~id beyi Mısıra gön
derdi. Mehmed .Ali paşa buna 

razı olmadı. Bunlarla beraber 
Şam ve Haleb eyaletlerinin 
ve lçel •e AJaiye sancaklarının 
dahi verilmesinde urar ve şa
yed kab61 olunmazsa Mısır or
dusunun Bursaya ve ihtimalki 
Istanbula doğru yfirüyeceğini 
söyledi. Iatanbuldan verilen 
emir üzerine Halil paşa Lsken· 

deriyede kalarak Reşid bey 
lstanbula clöndü. Rusyamn as· 
keri ve done>nmasının bir an 
evvel lstanbuldan çekilmesini 
istiyen lngiltere ve Fransa 
Mehmed Ali paşa ile her halde 
uyuşulmasıuı tavsiye ve ısrar 

ediyorlardı. Bu devletlerin ib-

ramiyle Şam eyaletinin dahi 
v~rilmes'ne Babıali muvafakat 
eyledi. Fransa maslahatgüzarı 

Varennes ile Lirlikte Reşid bey 
Kütahyaya lbrahim paşa nez
dine gönderildi. Nihayet ikisi 
ortası bir karar meseleyi halletti 
Suriye Mebmed Ali paşaya ve 
Adana lbrahim paşaya veril
mek ıuretiyle meseleye niha· 
yet verildi. Mısır ordusu da 
T oroı dağlannın öte tuafına 

çekildi. 
Rus askeri ancak 1 O Tem-

muz 1833 te btanbuldan çe
kildi.Acaba ayak kirasını alma
dan mı gidiyordu? Ya bu lrnv· 
vet Istanbula sadece muavenet 
için mi gelmişti? Kont Orlov, 
çarm en çok itimad ettiği 

ve sırlarını verebildiği bu 
adam Istanbulda ne yaph? 
Rusya menfaatına birşey be
ceremedi mi? Becerdiyse mu
avenet mukabilinde kopardığı 

mükafat ne idi? Bu sualler zi
hinleri kurcalıyordu. Çok geç
meden haberler s1zmağa baş-

Jadı. Londra ve Parise Rus 
askerinin Iatanbuldan çekildiği 
haberiyle beraber Kont Orlo
fun Istanbulda Osmanlı dev
letiyle bir ittifak muahedesi 
akteylediği haberi de ~ardı. 

Kont Orlof Rus askeri b
taııbula geldikten eonra Çar 
birinci Nikofa tarafından fev
kallde elçi sıfatiyle ve geniş 
bir salahiyetle Istanbula gön
derilmiş ve padişaha Çar bi
rinci Nikolanın bir mektubunu 
da getirmişti. lstanbuldaki Rus 
kuvvetleri kont Orlofun em
rine verilmişti. 

Serasker Hüsrev paJawn ya-; 
lısında Kont Orlof ile cereyan 
eden müzakere neticesinde 8 
temmuz 1833 de Hünkar İ<1ke~ 
lesi muahedesi namiyle marut 
olan ittifak muahedesi aktolun
du. 

Sekiz sene müddetle akto!u
nan bu muahede alllsı alerıi 
ve biri gizli olmak üzere yeıti 
maddeden ibarettir: 

- Ritmedı · -
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AÇILDI ------·---MüJDE MüJDE 
Salihli meşhur Sart ılıcası açıldı .. --------.. --.. --mm ...... _.._. ... 

Yüzlerce senderdenberi bir çok hastalaı ın tedavi oca-
ğı olan meşhur çamur hamamları namile maruf Sart ılı
cası muhter~m misafirlerinden gördüğü rağbeta karşı bu 
sene fevkalade muntazam odalar, banyolar ve hususi ban
yolu odalar da ilave edilerek açılmıştır . 

Bnnyomuzun romatizma, böbrel<, siyatik, cild, bel, dil, 
rahim ve kısırlık hastalıklarına şifabah ş eylediği bir çok 
tecrübelerle anlaş:lmıştır. 

Her banyo misafirlerimizin arzusuna göre on dakikada 
boşalıp ve doldurularak teslim edilir. 

Banyomuzun çam çınar ağaçları ile dolu manzarası te
miz ve saf havası ve 'içilecek suyunun tatlılığı ve banyo 
suyunun çokluğu bir takım şellaleleri ve eğlence mahalleri 
çok cazibdir. Misafirlerin bütün ihtiyaçları için hususi ter-
tibat alınmıştır. Teşrif buyuracak muhterem misafirlerimi· 
zan Salihli istasyonunda posta arabalarını sormaları rica 
olunur. Çamur hamamı sahiplerinden 

Rıza ve şeriki lskender 
1 - 7 (1089) 

. . "- · . . . . . . . . . 

DAIMON 
Masa vantilitörleri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç adet 
pille işler. 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 

40 renk üzerine Kız markalı "ARTİ,, kumaş 
boyası 15 kuruştur 

Sall• yeri 9 EylUI Baharat fleposu lzmlr Telefon 3BIH! 

Tashih 
Gazetemizin 7 - 10 - 13 - 17 

Haziran 936 tarihli ııüshala
nnda Balıkesir gazino inşaatı 
hakkındaki ilanın tarihi ihale
si 19 - 6 - 936 Cuma günü sa
at 16 da yazılması lazımgelir
oen sehven 20 - 6 - 936 olarak 
kösterilmiştir. Keyfiyet tashih 
·;lunur. 

lzmlr sıcln ticaret m=..
murlı1Gıundanz 

Murat oğlu lsmail Hakkı 

ÇOCUK 

Ataeli ticaret unvaniyle lzmirde 
eski kasaplarda 6 numarada 
yumurta ticaretini yapan Mus
tafa oğlu lsmail Hakkı Ataelin 
işbu ticaret unvanı Ticaret ka- ' 
nunu hükümlerine göre sicilin 1 
1667 numarasına kayıd ve tes-

1111 cil edildiği ilan olunur. 

HASTALIKLARI 
ı\I ÜTEHASSISl 

Dr. Be~cet Uz 
Hastalarını her gün 11,30 

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

1738 (1260) 
~ ~~ -=-

lzmir Sicilli ticaret me-
murluğundan : 

lzmirde Kemeraltı caddesin
de Mustafa Lütfü unvanı altın
da otelcilik ve ticaret yapmakta 
iken bu kerre yeni l.IC'V adile 
Mustafa Eryüksel unvanını ~t
.:nış oldnğundan işbu yeni tica
ret unvanı Ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicili n 1668 
numarasına kayıt ve tescil edil
di~i ilan olunur. 1737 (1259) 

fENI ASIR 

• 

ALAŞEHiR -S.A.FtI:K:IZ 
ILICALARI AÇILDI 

Banyolarla otel kısmında mühim tadilat yapılarak 

ziyaretçilerin her türlü istirahatleri temin edilmiştir. 

Cild, Sinir, Böbrek ve Roınatizına 
Hastahklarmın yegane kat'i tedavisi 

S.A.FtI:K:IZ 

ILICALARIDIR 
Alaşehir istasyonuna on dakika mesafede olan ve 

şehrin içi sayılan bulunduğu mevkiin hava ve manzara 
itibarile olan hususiyeti şayanı kayıttır. 

Sıhhatını korumak istiyenler her halde ALAŞEHİR 

SARIKIZ 
istifade etmelidirler 

1 - 10 (1088) 

Sıhhat 
ve 

güzellik 
Sağlam ve 

·güzel 
Dişlerle 

Sağlam ve gü
zel dişler de 

Ha~yolin 
ile temin edilir 

ta nazıran t93 a 

l)işh·riniz•· çok dikkat ediniz 
Bazen en üstat doktorların bile sebeb ve menşeini 
bulamadıkları bir hastalığın. diş iltihabuıdan ileri 
geldiği pek çok tecrübelerle anlaş1 imıştır. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

BADTOLiN 
kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • . . . . 
• TAZE TEMiZ UCUZ 

llAC 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

•• ~ • ,,.f,' M - ; /• _. 

Emlaki milliye müdüriyetinden : 
Satış 

Sıra No. Lira Kuruş 
305 ikinci Kordon Mesudiye 8 taj 516 Nolu 105 00 

77 - 38 metre M. Arsa 
313 Abdullah Ef. mahallesi Çoraklı kapı KepekliS. 105 00 

16 eski 14 taj Nolu 69,75 metre murabbaı 
arsanın 3/4 hissesi 

314 Karşıyaka Osman zade inkişaf S. 7 eski 78 95 
11,28,37 taj No:dan müfrez 3 taj No:lu 225,50 
metre murabbaı arsa 

315 Karşıyaka Osman zade inkişaf S. 2/1 taj No:lu 122 62 
272.50 metre M. arsa 

316 Karşıyaka Osman zade inkişaf S. 7 taj No:lu 63 60 
159 metre M. arsa 

318 Karşıyaka Osman zade inkişaf S. 5 laj No:lu 91 80 
229.50 metre M. arsa 

319 Karşıyaka Osman zade inkişaf S. 7 eski 11.28.37 72 60 
taj No:dan müfrez 181,50 metre murabbaı arsa 

~20 Karşıyaka Osman zade inkişaf S. ada 103 par- 81 15 
sel 37,270,50 metre murabbaı arsa 

346 Bayraklı Menemen C. 75 No. tajlı divarlı arsa• 261 04 
dan müfrez sahil caddesinde 18 taj No:lu dı-

~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~ varl ı 435,08 metre M. arsa 

M E Y V A 349 Bayraklı Karanfil S. 4 taj No:lu 59,52 metre 14 80 
M. arsa 

K 350 Bayraklı Burnova C. 5311 eski 55 taj No:lu 133 08 
532.35 metre M. arsa 

. ~· 340 Üçüncü Karataş Halil Rifat paşa C. 281.283,285 72 60 

En h~ş meyva tuzudur. lukıbazı def eder. Mide, bağırsak, 
\ karacıgerden mütevellit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaıbrır. 

lnsriliz Kanzuk eczanesi Beyoglu - İstanbul 

kapu No:lu 242 metre murabbaı arsa 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 

üzere on beş ~ün müddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 
25-6-936 perşembe günü saat 17 dedir. Alıcıların Milli Emlak 
müdüriyetine müracaatları. 10-19 (1073) 1531 

Milli emlak müdürlüğünden: 
277 Güzelyah Güneş S. 25, 27, 29 eski ve 3, 5, 7 taj 350 

No.lu dükkanlar 
282 R-eşadiye derebağçesi mevkiinde bir hektar 1028 360 

metre tarla va kule 
291) Burnova Kürt Ömer sokağında 10 eski 12 taj 160 

No. lu dükkan 
301 Burnova Selvi S. 14 eski 10 taj No. lu ehır ile arsa 
298 Bornova Kürt Ömer S. 12 dski 13 taj No.lu diikkin 
294 •I U U 16 U 18 il U 

299 il il il 14 il 16 " " 
302 Salhane Şetaret S. 6-3 kapu 18 taj No. Ju ev 
330 Süleymaniye Mısırlı C. 136 taj No.lu ev 
333 Karantina Sami S. 15 taj No. lu ev 
336 Süleymeniye Refah S. 1 taj Nolu ev 
338 Bozyaka Kavaklıpınar mevkiinde 1 taj No.lu ev 
306 Karşıyak alaybey Çoraklı zafer C. 106-108 eski 

120-122 taj No. lu ev 

673 20 
150 
225 
140 
120 
175 

75 
200 
300 
405 

308 Karataş trnmvay C. 241-241/1 eski 247-249 taj 3000 
No. lu ev ve susam yağhanesi 

150 Güzelyurt havra şen S. 27-27/l eski No. lu yağ- 1650 
hane ve dükkan . 

284 Karataş dokuz eylül S. 16 kapu 271,35 metre arsa 90 
bedeli peşin para 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para vaya ikinci 
tertip tasfiye vesikasiyle sablmak üzere artbrmaya konulmuş 
ise de haddı layıkiyle alıcı zuhur etmediğinden 15-6-936 tarihin
den itibaren on gün müddetle uzatılmasına karar verilmiıtir. 
Alıcıların 25-6-936 Perşembe gunü saat 17 de Milli emlak mü· 
dürivetine müracaatları. 1734 (1258) 



F ratelli Sperco 
V A t . •".il. Van l)er 

apur cen ası ~ & C 
ROY ALE NEERLANDAIS DEUTCHE LEY A~~E LINIE 

KUMPANYASI G. m. b. B. 
HERMES vapura 15-6·36 da l MACEDONIA vapuru 23 bazi

gelip 20 - ' - 36 da ıAllftl'1I - nM& Wk.o,__ 21 1wir ı a 
Rotterdam-Amsterdam we Ham kadar Anvers, Rotte!dam,Ham 
burg limanlan ~- Jik ala- b~ 'ft Blw.a li•mılarıaa 

yik alacaktu. 
caktır. DELOS va.par• '1 

SVENSKA ORIENT Linien muzda be'k1cniyor. 11 emmuza 
VIKING ND ınttrü 29 kader tA...-.. ıwtt~ 

may'5 '5 ellita ~ b11qr ea lhıoa......_ 
dam • ıh ... Bft~ ylÜt aladacbr. 
(doğru) t:o]>'tnh11'11ğ - 'lhn'tzıg- l CHIOS vapuru 11 temmuzda 
Gdynia - Oslo ve lskandinavya bekleniyor. Bre•en Hamburg 
limanları için yük alacaktır. Ab\'efttea iÜt çabYllcakm. 

NORDLAND mötörl 3 ~ 
haziran 36 ıplip .Rôtht1".. A'RMENT .'Scln.11 -H.m~ 
dam - Hamburg - Brcmen - Co- DUBURG vapuru 29 hazi-
penhage - Dantziğ - Gclynia - randa Hamburg "e Anvers ti-
Gotcburg - Oslo ve lskandi- manlarındaa tahliye için bek-
naqa !imanları için yük ala- Jeamektcdir. 
caktır. DUBURG •apuru 29 laazi-

BI RKALAN D motörü 29 randa bekleniyor. Anvers, Rot· 
haziran 36 da gelip Rotter- terdam, H•mbarg ve Brcmea 
dam - Hamburg - Brcme11 - Co- limanlarma ,ak allıcakbr. 
panhage - Dantzig - Gdynia - •• 183 •• 
Goteburg _ Oslo ye ılskandi- Export Steamsbip korporation 
navya timanlan içia yük ala- EXAMINEK .apara 21 lıa-
cakbr. zirancla bddemyor. N~ 

SERVICEMARiTallE ROUllAIN iç.in yük alacaktır. ....... 
ALBA JUUA Tapana 7-6-36 

da gelip 8-6-36 larİllİDde Pire
Malta - Marsilya •e &ncloae 
hareket edecektir .. 

yolcu Ye yiik bbal eder. 

ilandaki hareket tarilderile 
na v lunlardaki değitıildilderdm 

acenla mea'Uliyet bW etmez. 
Fazla tafsilit için ikiaci 

kordonda Tahmil •e Tahliye 
binası arkasında FRAT:Elll 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

R ADYOLİN diş macunları
nın en fennisidir. Dişlcrj 

iuci g!bi yapar, diş etle
rini muhafaza eder. 

r71..7.777.7-7L7ZZ7..7.z7..Z~7ZZ/:l 

Mino) yara, yanık, çıban 
ekzama, saç ara-

sında kabuklar için bire bir 
deri merhemidir. 

mıt.7'..Z/" 7...-Z--"V-.';9 

Pa ti•) F Boğaz ağ-
S O r rıları ve 

nezle öksürükleri İi-İJI ağızda 
eritilerek yutulur pastillerdir. 

Bwııarı aiz de evinizde ba-
ttr laaduruoaz. Cu. Sa. Ça. 

lzmlr Slcllll Ticaret 
r.emurlujiundan: 

lzmirde Kemeraltı caddesin
de HükW.,et konağı karJISlnda 
28 numarada tütün, pul ve tay
Yare piyango biletleri :sat:cıh

ğuu BeaJiıade Ali Kemal ml-
8e(xeJ uva .. •lbeda yapmakta 
ikaı bu kere yeni ~adile Ati 
l<eaal BeaJi UDV&lllDI aillUf 
oldaj-•ndan ifbu yeai ticaret 
uıa .... ticaret UIHllRI laükim
leriae göre sicilia 166S ın•a
rasana kayıd ve tescil edildiii 
ili. ı ....... iiJS lti1 

lzmirliler Istanh 

jOHNSifON nren Uacs Ltd 
(.iyerpool 

KENllORE •• ,_. 1 tem
mmtda Lnerpool - •• -c1 .. 
maYualab beldcaiyor. Barin 
~--. Ka.tmce. c.ı •• , lbrail 
li-awlanaa yik alacakbr. .. ~ ... 

Senice llaritim R0111Daia 
Bagarcst 

DUROSTOR ••paru 8 tem
muzda K6stmce, Saliaa, Galu 
limanlanna yiik alacağı gibi 
Beoğrad, Nomad, Badapcst, 
Bratislan, Viyana Ye Linz 6-
mularma Galaı aktanaaa Jük 
atacaktır. 
~ 

S. A. Royal Hoagroüe de Na-
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
BUDAPEST mot&r& 18 ha

randa bekteniyor. Beoğrad,No
visad, Budapest, Bratislava, 
Viyana ve Linı limanlanna yük 
atacaktır. ...... 
Societe Commerdal BaJgar de 

Naviption A •apeur 
BURGAZ vapW'U yaran lima

nımıza ge!masi beklenilmekte
dir. Portsaittea yük çlkarac.ak 
ve Burgaz, V arna, Kösteaci li
maaiuı için yük alacakbr. ....... 
Den Norske MiddeJhaslinje 
( D.S A.S Spanıkelinjen ) 

SAN ANDRES vapuru 18 hazi
randa hek1eniyor. lskenderiye 
ve Norveç fiman!arına ytik ka
bul edecektir. 

SARDINIA vapuru temmu
zon ortasına doğru bekleniyor. 
lskenderiye, Dieppe ve Nor•eç 
Ji111anlarma ytik alacaktu·. 

Vapmlarm isimleri, gelme 
tarihleri Te navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
ritilmez. 

N. V. W. F. Hami v- Der 
z .. & Co. 

Birinci Kordon T eldoa No. 
2007 - 2008 

anerede buluşurlar 

Her iki otetin müsteciri Tüttderdea ea eski otelci 
olan ve herkese iicewtliSlllİ se~irea. hay O.er Ult
••· r lıltfi mir :A.keri otelİllİm aöe11-
'tllİ8ir. Kıl'k bir senelik ecrübeli idaresini herke~ 
bilıir. .U..'MWa er iki ~telde kouk11Jacaldar keadı 
evlerin<1eki rahatı bulacaklardır. 

8ltla bu fe~kat•tiklere üiYetea liatlar 
mithit ucmdaır 

1 

Y'ENI ASIR 

Oliver Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
CENDFJJ HAN BiRİNCi 

KORDON TEL 2413 
THE ELLERMAN LINES LTD. 
G~ODMO .,.,,_. ~ "an. 

randa beklemaekte ot.p Lonclia 
ft H-1 İçİla yik aJ.cakbr. 

MARDINIAN vapuru 27 ba
nra.da he\deuumebe 1thp L; .. 
verpool ve Gla._., lcin yük 

.ılı! .. 
~o .. p.-u '--• .ar-

kla. .. L.-8--. 1 n-
versten gelip ytftt ~aracak ve 
ayni ımıanda Londra, ve H..11 
için yi\k •IM:akllr, 
LESlılAN ~1""'1 15 itftı .. 

muzda L+nr_pbdl <ıft s..n.-. ... 
dan gelip yük çikaracaldır. 

Deutsche Levante - Linie 
TOFIA vapuru 25 haziran-

da Hamburg. ve Bre.menden 
gelip yik çlkaracakbr. 

NOT : Vftrat tan"\ı!eri, va
purların iaimleri we navlun üc
ıetlerinin değifiklikierinden me 
~ kalıal edilmez. 

Paris fakültesinden diploma&. 
oı, 111111pıer1 

Muzaffer Eroğul 
Kemal (.etind~ 
Hulalarma lacr giia aabalı 

aat dolıwıd• bqlayarak 
8eJ1cr -N.... zade S. 21 
_.o --ıear•=elen.de 
bl.I ededer. 

Telefoa: mt 
C-we ula 8dm 10 a 

bdarmemleketlaa••em..te 

M·Wre-
meainden: 
Müılaei lımzimei maliye tara

Waa mücWei aleyla Smeklide 
Waçe •hilli Mehmedin yaaın
a. Çenml• M•tafa oj1u Be
kir aleyhine açılan bahçe tab
fiyesi davasmm basit usul ma1ı
ıkemeye tabi olarak müadei 
aleJhia ika•etpiı.. meçLal • 
!kalmasına mebni ırazete ile ila
nen teoTıa-at: surefiyle yapılan d.....,._. ...anunda BllCll ,.N 
,..,,... n ç..,...e yın ıila 

S..Vi esinle 9 6• 
nüm bahçenin tabli"'*1e 
.26-~936 tarihinde gıyaben 

,.. ftlril•iı .m • ı ifi mu
kebıe u'Wlelilte taı.il k11ı11-

•ış .o •~da m dialeyhin 
müddeti kanuniyesi içinde tem
yj% yoluna gitmediği takdirde 
llu baptaki hüldim kesbi kat'i
yet edeceği tebliğ mabmma 
bim olmak üzere ilia olanm. 

1743 (1261) 

lzmir birinci icra memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı tahta hac
ze alınan çiviciliğe müteallik 
perçia. kürek •es&İr eJJ• 24-
6·936 tarihine miisaclif çarpm
ba pnii saat 12 de açlk arbr
ma suretiyle sabhğa çıkarıla

caktır. O. artırmada satış be
deli malaa••ea kıymetia yüzde 
yebwit betini balaadığı tak
dinle ikİllci arbnwuı 26-6-93' 
a-. .-a saat 12 de ÇiYiciler 
ÇBl"flmMa yapdaca1mr. &tek
fileriw malıall•nde lmu ..._ 
malan illa ohmw. 

1744 (1262) 

.A.1'TT .A.LY" .A. 
Nakliyab Umumiye Şirketi 

lzmir Şubesi 
w:& " :a 

Biyiik Kardiçalı ban altıada Numara 6 

TEIEfoe - 3560 Telgraf - ANTANBA R 

Den1z, Kara, Mesajcri, nakliyatı gümrük ithalat ve 

ihracat komisyon işleri yapar 
Tlirkiyenin bilumum liman ve üta:1yonlarıada şube ve 

acenteleri buhman geniş teşkilith bir kurumdur 
2-26 (1223) 

iLAN 
Torbalı malmüdürlüğünden: 
Cellat gölünün yalunda kurutulacağmdan içindeki baJıldarı 

tatmak üzere 10 haziran 936 tarihinden itibaren on be~ gün 
miiddetle açık artırmaya çıkarılmıştır • .MiqteriJerin ~eraiti anla
mak Ye pey sürmek üzere malaammeo kıymeti olan 5000 lira 
üzerİJKiea yüzde yedi buçuk Disbetiade pey parasiyle Torbalı 
malmüdürlüiiine müacaatlan il.in olunur . 

ŞiFA 
Eczanesi 
Fenni gözlük 

Sıhhi korse 

Baro•etre, dereceler, LMtik 
eşya, Tuvalet çeşitleri 

F...cler- lı 1 n iliç ~ efideri 
Her yenim d .. • taze ft ...... 

S. Ferit 
ECZACIBAŞI 

ŞiFA 
ECZANESi 

Hükômet sırası 

14. 17. 19. 2.3 1642 (1219) 

MiBI e·'lk eM ..... iadee: ' 
Do.,a No. kıymeti f 
427 Bayraklı Vif-e Maju1c1a em J No.I. iki ,,a. dar Lira 1 

koridor mutfak ön tahta perdeli avluyu müştemil ev 850 
731 Buca atajı mahaüe KedillMak aokaitoda 4 alil No.lı 450 

ta,:ıı dükk.i ı,r ••••• 

792 Twan timendill~ caddai 126-1 .-ıara tapı 132-84 lSO 
metre mur.abbaı arsa 

Yukanda yazıjı Yunanlı emvalinia miiıüô,etieri nriilabamnua 
gayri mübadil bonosu iJe ödeuıek lz«e oa gGa müddetle aç.k 
artırmağa konulmUftur. ihaleli 29 Ra~ran 936 Pazartesi günii 
saat 17 dedir. AhcıJarın aiUi eınlak mldfirlüiütJe mtiracaatlan. 

1690 {1256) 

~ehlfe • 

alJıZI yıkamak artık bir kQlfet deiflldir, 
zira O•rrl kabili kıyas otan PERLO
OEftT dif .. cunu IN.ı kotteli ortadM 

....,""""". 
PERLODENT çok zeıMll oldu~u gibi, 
.... UPUZU U .. irıl.alfo 

A • 
--ri 

ruRAN F&briblan mamulabdır .. Aynı zamanda T .... 
maJet sabaDJannı, Uq sabuaa Te kremi iJe güzellik krem
lerini lndl.mnıL Her yerde sahlmaktadır. Yalnız loptan sa
tıSlv iç.in halinle Sa1ibağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci Ye J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 22• ~elefon 3489 

5 dakika. ·' f vve! .. 

Bir 01ip111 al111ada11 rvı·rı 

Istırabın ve ağrının en şid
detlisini en koby, en ça
buk ve en ucuz geçirme
nia çaresi bir kqe GRiPiN 
almakbr. Mideyi bozmaz, 

, 

böbrekleri ve kalbi yormaz Aldık/011 br dakıka soma 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GBiPlN 
Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bır;ikm11br 

F em inen Dişi Maskülen Erkek 
iki cins koku 

Hilil Eczanesi 

( Baharçiçeii ) l Gönül ) ( Fulya ) ( Sonbatll'a ) { Menekte ) 
{ Akfam günefi ) ( Leylak ) ( Limon çi~eji ) (Yasemic) 

Kemal Aktaı kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul el
llM'yiniz, benzer isimlere aldanm~yımz, Kemal Kamil koıcuJan 
yerine verikcek şeyler, Hilal eczanesinm kıymetini bir Jaha iı
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir aaha alkıılatacaktır. Zevk. 
Sanat. bilai taklit kabul ebııivor vatandaş ! 
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1 
• 

arıs afili, ondranın el çab kluğundan hayrette kalmış 
• 
1 er ~ır • 

• e e elır 
• 
1 ••• 

Bu vaziyet karşısında Ingiltere.Italyciya elini uzatarak 
ir Akde iz misak vüc da g tirilmesini temin edecek 

Kivelde J /itlerin huzıuunda ı•apılan manevralardan bir görünüş KiJtlde yapıları Alman manevra/andan bir intıba 
Paris 18 (Ö.R)- Hemen bü- bizi alakadar eden nokta su)- diplomasisinin başında olan bir şekilde halledilmiş olacak· 

tır. Bu gazetenin fikrince o 

vakıt ltalya ister istemez bütün 

Avrupa lıleriyle meşgul ola

caktır. Bunun başlıca sebebi 
şudur ki ltalya diğer her dev· 
letten ziyade merkezi Avrupa
da istatokonun muhafazasında 
alakadardır. 

tün Fransız gazeteleri zecri hun teşkilat altına alınmasıdır. kont Cianonun bir kaç güne 
tedbirler meselesiyle meşgul Nevil Çemberlayn tarafından kadar Münibe giderek bu te· 
olarak bunlann kaldmlması için son yapılan beyanattan duy· birde ya bizzat Hitler'le, ya 
lngiliz kabinesince verilen ka- duğumuz endişeleri gizliyeme- başlıca muavinlerinden biriyle 
rarı ehemmiyetle tefsir etmek- yız. mühim bir mülakatta buluna-
tedirler. LAVALIN SlYASETl cağı haber ahmyor.,, 

Sosyalist partisinin resmi ga
zetesi olan 11 Populaire,, şunları 
yazıyor: 

"lngiliz siya,etinin bu ani 
tebeddülünün ne sureti~ haklı 
gösterilebileceğini sormağa hak
kımız vardır. Bunu Eden Avam 
kam:ırasındaki beyanahnda ve 
Cenevrede lngiliz tezini mü
dafaa ederken yapacaktır. 
Hiç şüphesiz Alman teblü
kesi üzerinde ısrar edecek, 
Hitlerin sulh planı dolayısiyle 
lngiliz hükumetinin Berline gön 
derdiği sual listesine cevap 
vermekte Almen hükumetinin 
çok geç kalma'.'Jından dolayı 
vaziyette hasıl olan k&rarsız

lıktan bahsedecektir. Bunun 
neticesi olarak lngiltere ltalya
ya akdeniz devletleri arasında 
bir ademi tecavüz paktı akdı 
için kendisiyle işbirliği yapıp 
yapmıyacağmı soracaktır. 

AVRUPA EMNİYETi 
.. Avrupa için hayati ehem

miyeti olan Ren ve Akdeniz 
meseleleri halledilince, İngilte
re menfaatlarım 1935 te ltal
yan - Habeş barbı esnasındakin
den daha iyi müdafaa edebil
mek için milli müdafaasmı ten
sik ve takviye ile meşgul ola
caktır. Fakat bütün bunlar, ln
"'iliz siyaseti hesabına söylene
bilecek sözlerdir. 

" Biz, kendi hesabımıza kol
lektif emniyeti ve sulhun tem· 
yizi kabul etmediği prensibini 
azim ve kararla müdafaaya ha
zır bulunacağız. Kabul edilebi
lecek biricik hal tarzı şudur : 
Sulha ç:ılışmak 1 ,, 

Komünist "Humanite,, de şu 
mütalaalara tesadüf ediliyor: 

•zecri tedbirler hiç şüphesiz 
kaldırılacaktır. Fakat bu isdc 

" F ransaya gelince, Cenev
rede takib edeceği yol açıktır. 
Cebrü şiddetle ortaya çıkarı

lan emrivakii hiçbir suretle 
kabul etmemeli ve hele onu 
mükafatlandırmağa hiçbir su· 
retle yanaşmamahdır. Lavalın 

takib etmiş olduğu yanhş harici 
siyaseti artık bırakmalıdır. Bu 
siyaset lngiltere ile anlaşmak 

imkanlarından mümkün olduğu 
kadar uzaklaşmağa matuf bu
lunuyordu. Fransa, zecri ted
birler kaldırılırsa Avrupa sulhu 
meselesinin kendiliğinden hal
lolunacağını söyliyen irtica 
unsurlarına inanmaktan sa
kınmalıdır. Böyle bir kanaat, 
en büyük bir hata olur. ,. 

JNGILlz - iT AL YAN 
YAKINLIGI 

Radikal sosyalist "Oeuvre,. 
gazetesinde, Bn, Genevieve 
Taboms "zecri tedbirlerin kal
dırılmasma doğru,. başlığı a~

tmda yazdığı mühim bir ma· 
kalede şunları kaydediyor: 

0 lngiliz sual listesine Alman 
hükumetinin cevabı geciktikçe 
gecikiyor. Bu şartlar içinde bir 
lngiliz - ltalyan anlaşması git
tikçe daha ziyade imkan dai
resine girmektedir. 

••Alman cevabının ne vakıt 
geleceği artık belli değildir. 
Dün akşam bu cevabın Lon
draya geleceği zannedilmişti. 
Fakat bu intizar tahakkuk 
etmedi. lugiJiz dış işleri 
bakanlığının servi leri tara
fından Berlinde elde edilen 
haberlere göre, lngiliz no
tasına cevap teşkil edecek 

· olan Alman vesilrnsınııı gelmesi 
hiç de emniyetle beklenmiyor. 

MÜHiM BiR MÜLAKAT 
•• Dii!er cihetten simdi ltalvım 

Fransız sağ cenah gazeteleri 
de aynı hissi vermektedirler. 
Fakat bundan başka neticeler 
çıkarıyorlar. 

"Journal,,in diplomasi mu ... 
harriririne göre, zecri tedbirler 
lağvedilince ltalya Avrupa bü
yük devletleri arasındaki mev
kiine yeniden ve geçecek Av-
rupa sulhu meselesi otomatik 

MÜŞTEREK VAZIYET 
" Echo de Paris,, zecri ted

birler meselesi üzerinde lngil
tere ve Fransa arasında önce
den bir anlaşma basıl olmuş 
bulunmamasına teessüf ediyor. 
Bu ga.zet~, Cenevre müzake· 

Küçük itilif 
Erkinı harbiyeleri gö
rüşmeleri sona erdi . 

Romallra kralı, Çek C11m'1111 başkaniyle g<;ıiişiiı'or 
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itilaf devletlerı erkanı harbi- itilaf devletleri erkanıharbiye-
yelerinin konuşmaları hakkında leri reislerinin senelik konfe-
burada bir çok mübhem ma- ransı mesaisini bitirmiştir. Ali· 
Jiimat vardır. Bununla beraber k d u''ç 1 k d 

1 b .. ·· 1 . a ar mem e et arasın a 
gazete er u goruşme erın orta k b"I k 
A Upanın emniyetı· b k • müte a ı as eri yardıma müte-

vr a ımın J"k t b' .. 1 dan çok faydalı olduğu müta- al ı • am ır ıtı af hi\sıl olmuş 
Jaasındadırlar. , olduğu haber Vtrilmektedir. 

relerinde, iki devletin mllşte

rek bir vaıiyeı almalarını di
lemektedir. 

Ayni gazetenin Londra mu
habiri tarafından bildirildiğine 
göre dün yapılan lngiJiz kabi
ne toplantısmdan sonra Eden 

Cenevreye hareketinden önce 
Fransa dışiıleri bakanı Del
boıla görüşmek istediğini 
Fransanın Londra sefirine bil
dirmiıtir. 

T AZYIK TEDBiRLERİ 
TESiRSiZ KALDI 

Pariı, 18 ( Ô.R ) - Ingiliz 
resmi daireleriyle yakından 

temasta olan bütün kaynaklar
dan gelen haberler, lngiliz ka
binesinin zecri tedbirleri k.aldır
mağa karar verdiğini teyidet
mektedir. İngiltere zecri ted
birlerin ilgası için herhangi bir 
devlet tarafından yapılacak bir 
teklife müzaherete hazır olduk
tan başka bu hususta biz.zat 
teşebbüste bulunmaia da mü
temayil bulunmaktadır. 

Edenin bugün Avam kama
rasında izah ve müdafaa ede
ceğmi bu siyaset Londra hüku
metince hadiselerden doğan 

mülahazalar üzerine kabul edil
miştir. Filhakika gerek maddi, 
gerekse hukuki iki bakımdan 
tazyik tedbirleı:i tesirsiz olmuş
tur. 

Zecri tedbirler korkusu har
bin patlak vermesine mani ola
madığı gibi bunların tatbiki de 
muhasematı durduramamıştır. 
Şimdi muhasemat keııdiJiğinden 
kesildikten sonra .zecri tedbir
lerin muhafazası ancak bir ceza 
olabilir. Halbuki Milletler ce-
miyeti paktı zecri tedbirlere 
bir ceza mahiyeti vermiş değil
dir. 

ALMAN TEHLÜKESİ 
Eden, harbiye bakanı tara

fından yapılan ve şimdiki va
ziyetin 1914 senesinden daha 
vahim olduğudu kaydeden be
yanata da dayanacaktır. Israr 
edece~ bir nokta da Alman 

silahlarından doğan tehlükedir 
ve dış bakanını Almanyanın 

Ingiliz muhtırasına cevap ver• 
mek işini neden bu kadar ge9 
bıraktığını sorarak bir Alman • 
ltalyan kumpasının kurulmasile 
Avrupa sulhunun ağır bir teh• 
lükeye düşeceğini hatırlara ge
tirecektir. 

Bütün bu noktalan tasrih 
ettikten sonra, Eden hükfıme· 
tinin muhaliflerini mes'uliyet
leriJe karşı karşıya bıraka 

caktır. 
Dışişleri bakanı aynı .zaman-

da MiJJetler Cemiyetinin ıslaha 
meselesinden de bahsedecek 
ve mesela 16 ncı maddenin, 
umumi bir mahiyet almak 
üzere tadili meselesini tetkik 
için Cenevred e bir komisyon 
teşkil edilmesi lüzumunu göı· 
terecektir. 

Bugün Avam kamarasında 
açılacak münakaşayı diier bir 
münakaşa takib edecektir. Bu 
ikincisi Avam kamarasına mu• 
halefet tarafından bir takrir 
verilmesi üzerine, çok muhte• 

meldir ki 22 Haz iranda açıla

caktır. 

Alıodığı tarihten bir ay 
sonra ödenmeğe baş

lanılmak üzere 

6 AYDA 

Haraççı 
K rde ler 

Mobilye evinden, en son 
model mobilye temin 

edebilirsiniz. 
Fırsat. kaçırmayınız 

\ 


