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Bqmabarrir ve umumi neşriyat mldtırG: 
HAKKI OCAKOCLU 

ürkiye için ..... ~ 
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700 
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El!!E 

il Avusturya' da 
Habsburg saltanatı 

iade ediliyor -Yeni Am matbauuıda bantmıtbr. 

Manevralar muvaffakıyetli oldu 
Maltepe mektebinde 

Dün abah altıda piyade tatbikatına 
b8§lanmıştır. Tatbikatta yüksek erkin 

ve ümera hazır bulunmuştur. 

ı ... nbul, • (Yeni asır muhabirinden)- Bu eallah ••t dolluzdı n itibaren Maltepedeld ab, mektebin
de plJade talblllallna b.,ıenmı,br. Talblkalle harp 
,._k akadend•I kumendanlJI• ••kert erkAn ve 
a...r• hazar blllunm ..... rdır. Tatbikat çok ciddi 
ve l.utadell ......,.1ur. Hakiki msrmllerla yaptlan 

meldnell tlllenk plrade a 1 esnasında plJade 

Mefrnz düşmana karşı 
Muvaffakıyetle taarruz edilmiştir. 
Zehirli gazlar manevralan şayanı 
dikkat bir tekilde neticelenmiştir. 

lut' .. lllrt m8fruz dtlfinilne il .... bl,all lllr lnUV ...... 
.. ,. .. teerru:- ._ .. l•rlllr. 

Bundan ... ,ı ~ zelllrl gUler me•vrelen '8J•nı 
dikkat bir ,.1c11de nelloelenmlfllr. Taneretere 
.. ..,, •bt taHmlerl, tenkl.rla talblk•I ta iyi nettce
ler verm .. tlr. Telblluate tanen lllolanmtz da ı,a. 
rAk eltlrHınl r. 

Mekteplerden NECAŞI DÜN LONDRADA BEKLENiYORDU --Alınan randman 
kiti sayılabilirmi? 

Geçen ,.ı mekteplerde yapı· 
... __ , imtihanlarda tale-

-- ,.nclu fule- .... 
YaffU olama••, ...ı geçe
__.. u,& ..-kaplan Ye 
tika1etleri dojarm11fbL Çocuk 
•elleri bballab talim heyet• 
leriae, ljretmealer de talebaye 
JlldetiJOl'larda. Her Ulde Ma· 
arif Yeldleti çocuk velilerine 
hak --. ola=k ki t.W.,e 
ildMl ..,. IQld Mfa lmti· 
.... laekkmı .... 
........ ..... taun. ,..._ 

-riJetmemek makudiyle aldajı 
karlrlarua but faideli taraflan 
Yaru da atretmenlerin otori· 
teaİll• mldalaale Ye ba otori· 
teyi aafa ajratmua bakımın• 
dan ela urarlan bGy6k oba&f9 
tur. Mekteplerde clİIİplia " ta• 
lebe,i ~ .okt ... tl•• 
bl,ak ---,eti laais bala-
... imtillulerm JlmmaNu 
fala kolaJlqbnlmall. hatta 
Vekllefln .... 1aaıem1le tale· 
l»eDiD ....ı ıecmui mabakkak 

ki •• ••n• ile talebe ........ 
dald ....... tm aormal ma· 
•n•ml bosm..,tar. 

Ba ,.ı tal..._.• Jkde elli
den fulua .a.16 imtihana P
•edea b••t aotlan ile terfi 
etmlltir. sa.- iatillaDlarcla 
..., ppDler • la11alw ladl
lana ......,,.. oh·larm ~ 
Jlme lek1eDbeti ..-aktar. 

............... talebeDia 
laaldkt p .... bdretim ifa· clell..,......, ı•çlualmlsl• 
,...~ .. 
I~ ..,. ... k imkl•m 
o ..... 

llul•lf ifiD içJld .. te 
1»1,ı. deiiJdlr. Geceaı.de de 
bilıa?rs21be meum ....._,. 
lediiimla ıilti Me Ye orta 
mekteplenle aaDıf mewcatları ....... ,...it ........... Otnt-·• taleltelerile cidch 
bir .. ldWe meepl olmat• 
•alat .. fnat ......... Jctadar. 
Hatta k---- .. ldmcl. de
... eclea tedriutta bile haa 
m •lllmler eldeki proğramlan 
t.••mla•ai• muvaffak ola
mamılardar. 

Mekteplerimizin umumi Yazi· 
yeti, seaçlerimi&in pbal gay
reti olmaclakca talebenin euab 
bir tekilde yetipauine miltait 
detiWir. 
Gıc• ,.ı 1anc1an qatı dn

... ._affala1et Diabetbain bu 
,... 2 - llllU/1111 

~~~~ s:;ı'oaa·o 

Hide parc'ta yapılan muazzam toplantıda 
bir nutuk söylemesi çok muhtemeldir 

imparator ~azetecilere yeni beyanatta bulundu 

/tfllranlatuı llabqiılada 
çWudlA/atı ytni pllllar 

Loaclra, 3 (Ô.R) - Nee&fİ 
ba,aa ltleclen IOlln Lo.clra-

,._ OIN;ıtiGll;;W.~ 
........................ 

Seferberlik 

ilin etti 
J• ıelecektir. Ha1clpark lrar- llabq davasuu llmd oltlll Cetuvmletı b/T 1""/IZtUa N#tll; 

.... ela buut bir otelde ika· ibmetiaia mabafazua icla bir , • kanetl halm,daracaf'a lly· ı toplubda Necaflda Wr aatak 
Şimal 

_ ... __ _._ .... tertibat ............... ....,.... llllletler eemiJetiae .,....... rica ...... ..,. 
met wumsatir. Ba aeyahab Neafi•, .....uJaruu kwli ...... _. Wrlitl Ha,dpaikta ..... idedir. 

H •nnda u ... ılddt ........, ... 
ruml malai1ette olmaclaimdaa cebindeD """" daimi bir po- tertib ecleceji wmm Wır - s- 4111111 ıdl/MI - - YAZJSI' INa SAYFADA -
................................................................................................................................................................................................................... , ............... 

Şusnig ViUa Recyoda 

Mussolini ile mülakata 
.~--ehemmiyetveriliyor 
Arşidük Ottonun mülikatta hazır 

bulunaca~ kzib edildi 

Susn o. UI 

Viyana 3 ( O. R ) - iyi ma
limat alan mabafilde llylendi
jiae gire Muuoliai ile Anm
turya Bapekili ş.m1 D.ce
nia Boloaya J•kmmdaki -a. 
klllaiDcle slrflteceldenlir. Ba 

da ş..isla llİÇİD Floramacla 

l halmclaiana ıWeraektedir. 
Awutar,a ltapekiliDaçe il• 

Alflllllarpda nkalMllu-b· 
~ cletilikliiiaia _., ..... 
temler yapbjuu ye Berliale 
Rw arumdaki m••aMbet
leria ..Wretiai ...... ıs ilti· 
,-ektir. 

Articllk Otto Hababwpa 
bu slrllaelerde hazır bahma· 
cata tekzib edili1or. Bitin 
Habiabarglar Belçikadadarlar • 
ltalya toprafmcla Haba'-1 
banedamndan hiçbir ,,._ 
1oktar. 

Roma, 3 ( Ô.R ) - Şaaniı 
Venedikten tayyare ile Floran· •J• Ye oradan Villa ReciJO'fB 
Pli- MalGmdar ki burada 
e.ld imparatoriçe Zitanm bir 
klfktl vardır • Fakat ba 
klfk timdi ka~ W-
makta ve burada hiçbir Ha· 
W»arr'la ilrwt etmwktedir. 

- s.. Mn'll .. •lfm* -

Dit BdanlllW T. R. Mu 

Türloye 
Hükumeti 
Boğazlar ve zecri 

tedbirler 
lla•lelerlnl blrle9tfrmel& 

te .. vvqrund• lmlf .. 
Loncln, 3 (Ô.R)-•Ebçeyinç 

Telegraf,, ajaauaa ıare Tir
kiye htlklmeti zecri tedbirler 
•• boğazlar me•luiDi birlet· 
tirmek arnmndadar. Zira zecri 
tedbirler baki bina ltalyama 
11.w koaf..... iltirlk 
•tmi,..Jdir ft .. ..ı..w. 1c---.ww_....1wa1 ........................ 

Yunanistanda ~ev çıkb 

Volo' da komünistler 
ibtilil çıkarmak istediler 
Menfi rı .... ,.,,,....._ ........ ar•vcller 
ltlr ....... , merkezini •tı•le .......... •tlller 

Sll4Jıı/detı bu m c.ı 

Atilla, 3 ( A:. A ) - Rumi ı •rbnlmuam illemif.er ve .. 
W. tebqde WldirllclijiDe gire talep pJam kalaal ......... 
Volo INYhİhl Mbebleri meale- aittir. 
ki dileklerle allkaclar dejildir. ~· llada, ~adarac:dalr, 
Menncat ameh..ı it ...,.trta- Teni&lr, , Mermercilik ·~ '?o~
rlnlba deWeti U • .._. laal ahk ıan abaa meuup iKiJenn 

• • k bal :..:..•- bir lalma I'•• ilb etmif tir. Ba 
prellDI a e_...,.r " ma· d &a&a- el • b .na e ~u~- am eaa u greve 
haDi bir ıazetede bu kararla· ifti;lk etmiftir. 
nm tepi etmitlerclir. llenuubabı teblii grevc:ile-

S. ••l•pe•JA rapa~ •e rin b8k6met greYcilerine k 
ıw.khldan de~am ettirmek J&pbldan mlteadctid hıCW: 
aabadiJle ltçiler lıadaa ye•· hakluHa tafıillt •ermektediı 
_,... erkeklerinki aibi LltJ• ınVUıu - • 



, Sahife s: 

Mektepierden 
Alınan randman 
kafi sayılahilirmi? 

-- Boştaıa/t buinci sahifede -
yıl yüzde seksen beşe çıkma

sını ilahi bir .kudretin tesiri 
altında talebenin zihin açıkh
ğına 1bağhyamayız. 

Bu mevzuda tedrisata cfaha 
ciddi bir istikamet Yerildiği 
iddiası ileri sürülemez. Bu ne
tice, olsa ol&a geçen yıl otori
teleri kınlan muallimlerin mü
samaha hududunu genişletme· 
sine ve imtihan usullerinin ha· 
sitleştirilmesi ve kolaylaşhnl
masına hamledilebüir. 

Bu yolla elde edilen randı
manlardan memnun ofmak de-
ğil, endişeye düc:mek gerektir. 

Eğer hedef bu yıl şu kadar 
lise mezunu yetişdirtik, genç· 
lerimiz şu derecede muvaffak 
oldular diye İ!'tatistik rakam
larını yükseltmek ve kabartmak 
ise meselenin münakaşa edi
lec~k tarafı kalmaz. Fakat bi-
zim kanaatımıza göre. memle
ketin yarım tahsilli g~nçlerdeo 
ziyade tam ve olgun yetişmiş 
az fakat kuvvetli ilim adam!a-
rına ihtiyacı vardır. Görüşü
müze göre bu temeller üzerine 
istenilen binayı kurmak çok 
zordur. Herhangi bir muallimle 
görüşürsek görüşelim. hepsi 
vaziyeti daha yak1ndan bilme-
nin kalplerinde uyandırdığı 
endişe ile, yetiıen gençlerin 
bilgilerini gayri kafi bulmakta 
oldukhınnı itiraf eylemekte ve 
memleketin kendi omuzlarına 
yüklediği ağır ve mes•uliyetli 
vazifeyi. ellerinde olmıyan se· 
bebler tesiri albnda yerine 
getirememenin ıshrabını açığa 
vurmak suretile vicdanlannı 
tatmine uğraşmaktan çekinme
mektedirler. 

Evet; açıkca iddia edebili· 
riz ki yurdumuzda maarif le
hine büyük bir kaynaşma var
dır. 

Okuma şevki ve heyecanı 
büyüktür. Mektepler dolup taş-
maktadır. Lakin disiplin nok
sanlığı. programlarda ve imti
hanlarda istikrarsızlık umulan 
ve beklenen randmanı almağa 
mani olmaktadır. 

Tatil devresinden istifade ede· 
rek Maarif vekaleti iş içinde bil
fiil çalışan muallim arkadaşların 
düşünce ve mütalealannı top
lamalı maarifimize kuvvetli di
sipline dayanan müstakar bir 
istikamet vermelidir. Hedefimiz 
gençlere muayyen tahsil dev
relerini atlatmak değil, onlan 
olgun ve bilgili bir hale koy
makbr. 
~ak.kı C>cak.oğ1u. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Volo komünistlerinin şefi ve 
diğer bazı komünist hatibler 
2000 grevci huzurunda nutuk-
lar söyliyerek ·onları ihtilale 
teşvik etmişlerdir. Grevciler 
bundan sonra bir telgraf ' mer
l<ezini işgale teşebbüş etmişler 
ve polise karşı ateş açmışlardır. 
Mütearrızları korkutmak mak
sadiyle polis mukabele etmek 
mecburiyetinde kalmışhr. Bir 
işçi ölmüş, aJtı komünist yara
lanmışbr. Sükün nihayet tes~ 
edilebilmiştir. 

Atina, 3 ( A.A ) - Atina 
Ajansı bildiriyor: 

Salahiyettar makamlar tara-
. fından neşredilen raporla· 

ra göre, Volo mensucat 
amelesi grevi kargaşalık çıkar
mak istiyen bazı unsurların 
faaliyeti neticesidir. Böyle bir 
ğreve sebeb olacak hiçbir eko
nomik dilek ileri sürülmemiş· 
tir. Patronlar uzlaşmıya razı 
olmuşlar. fakat son dakikada 
işçiler, kadın işçilerinin yevmi
yelerinin erkeklerinki kadar 
arttırılmasını istemişlerdir. Tü
tün amelesi hiç bir sebeb 
olmaksızın tesanüt fikri ile 
greve iştirak etmişlerdir. 
Grevci amelenin grev yap
mıyan işçilerin çalıştıkları tütün 
fabrikasına hücuma teşebbüs 
etmeleri üzerine bazı hadiseler 
çıkmış ve bir kişi yaralanmıştır. 

Selanik, 3 (A.A) - Atina 
ajansı bildiriyor: 

Menfi unsurların teşvikine 
rağmen amelenin büyük bir 
kısmı grev hareketine iştirak
ten imtina etmiştir. 

YENi ASIR 4 f1azıran --ae -
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. Muhtelit b~gün gidiyor 
Kafile reisi Suat, lstanbul maçların

dan Ünıidvar olduğunu söylüyor 
Dün toplanan futbol heyeti 

Istanbula gidecek muhtelit ta
kım kadrosunu son olarak seç· 
miştir. Seçilen futbolcular : 

Altaydan: Ali, Vahap, Basri, 
Hakkı 

Altınordudan : Cemil, Sait, 
Adil. 

K.S.K. tan : Cahit, lbrahim. 
lzmirspordan : Fethi, A duan 

Nurullah. 
Göztepeden ; Mahmud, Hak

kı. Fuat 
Bucadan : lsmail 
Kafileye Belediye reis mua

vini ve futbol heyeti reisi Suad 
yurdkoru başkanlık etmekte 
ve hakem olarak ta Altmordu
dan Mustafa refakat etmek
tedir. 

Futbolcularımız bugünCumu
riyet vapuru ile Istanbula hare
ket edeceklerdir. 

* * .. 
Kafile reisi Suad bize şun-

ları söylemiştir: 

- Berfin olimpyatlarıoa işti
rak edecek ulusal futbol takı
mımızı seçmek üzere tertip 
edilen bu müsabakalar için bil
diğiniz gibi ancak on beş gün
lük bir hazırlık yapabildik. 

Bu kadar kısa bir hazırlık 
devresinin böyle çok çetin mü• 
sabakalara girişileceği bir sıra
da kafi gelmiyeceği tabiidir. 
Ayni zamanda, hakikaten iyi 

Muhasebei 
hususiye binası 

Yeni devredilmiş olan maliye 
memurları ile beraber muha-
sebei hususiye müdürlüğünün 
hükumet konağında işgal et
mekte olduğu daire teşkilata 
kafi gelmemektedir. Onun için 
müstakillen muhasbei hususiye 
teşkilatını ihtiva etmek üzere 
bir bina kiralanacak ve muha
sebi hususiye müdürlüğü mer-
kez daireleri bu binaya nak
ledilecektir. 

~······ 
Haşmet geldi 

Şehrimiz liman işleri umum 
mUdürü Haşmet lstanbuldan 
şehrimize gelmiştir. Liman iş
leri idarelerinin Maliye Veka-
letinden lkhsat Vekaletine dev
ri hakkındaki kanun yekında 

kamutaydan çıkacakbr. 
Bu kanun çıkmadan liman 

işleri kadrosunun gelmesine de 
imkan görülmemektedir. Yeni 
kadroda mühim ilaveler olaca
ğı söylenmektedir. Yalmz, li· 
man işlerinin lkbsat Veklleti- · 
ne devrine kadar idare için bir 
aylık muvakkat avans kanunu 
kamutaydan çıkmıştır. ,... 

yetişmiş, tecrübeli birçok fut
bolcularımız son üç sene içinde 
İstanbul ve Ankara mıntaka
larıoa geçmiş olduklarından 
bugünkü takımımızın yarısından 

Belediye ıeis muavini Suat 
fazlasını genç ve büyük müsa
bakalarda tecrübelenmemiş fut
bolcular teşkil ediyor. 

Halbuki karşılaşacağımız ra .. 
kiplerin umumi vaziyeti bizden 
iyidir. Bir defa Viyana takımı· 
nın Avusturya profesyonel li
kinde ikinci olduğunu düşün
mek bunların nasıl futbol oy· 
nadıklarını anlamağa kafidir. 
Bu profesyonel oyuncular şüp
he yok ki birer futbol artisti-
d. 1 u.er. 

Istanbul ve Ankaraya gelin
ce.. Her iki mmtaka futbol
culan senelerdenberi muhtelif 
antrenörler nezareti altında 
çalışbrıloıaktadır. Sporun her 
şubesinde her nevi imkanlar 

Büyücü 
tevkif edildi 

Üfürükçülük ve büyücülük 
yapmak ve dilsiz Hatice adın
da 22 yaşında bir kadmın di
lini çözmek için okuduktan 
sonra namusuna tecavüze kal
kışmak suçundan yakalanan 
Mustafa çavuşun adliyeye ve
rildiğini yazmışhk. Mustafa 
çavuş müstantiklikçe isticva
bından sonra tevkif edilmiştir. 
Hakkındaki tahkikata mevku
fen devam edilecektir. 

••••• 11 ., 

Zavallı çocuk 
Pazaryerinde Yeni sokakta 

10 numaralı evde bir çocuk 
boğulmuştur. Sadık oğlu Ah-
medin karısı ev işleriyle meş· 
gul olduğu sırada avludaki 
havuz başında oynıyao bir 
buçuk yaşlannda oğlu Özel 
nasılsa havuza düşmüş ve bo-
ğulmuştur. Tahkikata müddei· 
umumilikçe el konmuştur. ........... 

Terfi 
Adliye ikinci icra katiplerin

den Ihsan terfian 14 lira maaş
la Asliyeceza zabıt katipliğine 
atanmıştır. 

Ankara ve Istanbulda lzmirden 
daha fazladır. Buna nazaran 
lstanbul ve Ankara muhtelit
lerinin bu müsabakalara bizden 
daha hazırlıklı ve daha müsait 
şartlar altında girdiklerin; ka
bul etmek lazımdır. 

Bütün bu mülahazalar göz 
önünde tutulursa lstanbulda 
yapacağımız müsabekalar hak
kında balapervar:ane bir takım 
hayallere kapılmağa imkan 
kalmaz. Esasen bu müsabaka
lardan maksad, OlimpiyadJara 
gidecek Ulusal ta'\umımıza 
oyuncu seçilmesidir. Eğer lstan
bul veya Ankara ile boy ölçüş
mek mevzuubahs olsaydı bu 
kadar gayri müsaid şartlar 
içinde şimdilik müsabaka kabul 
etmezdik .. 

Bununla berber takunımız şu 
on beş günlük çahşma devre-
sinden azami derecede istifade 
etmiştir. Bilhassa. futbolculart· • 
mızın eski fena adeti olan ferdi 
oynamak, lüzumsuz çalım yap-
mak gibi noksanlıkları oldukça 
düzelmiştir. Bunun semeresini 
son egzersiz maçlarımızda faz
lasiyle aldık. Takımımız lstan-
bulda da aynı metodu takib 
ederek oynıyacaktır. Istanbul 
maçlarında takım için oynamak 
usulünde ne kadar muvaffak 
olursak oyun neticeleri o kadar 
lehimize çıkacağını tahmi~ ede
biliriz. 

1 Balmumları 
mahlut mu? 

Bazı balmumu ihracat tacir
leri dün Ticaretodasına müra· 

caat ederek Manisadan ihraç 
etmek üzere aldıkları balmum· 

Jarıoın karışık olduğunu bildir
mişlerdir. 

Oda, bu hususta lazımgelen 
tahkikatıyapmış vemmtaka da-

hilindeki köylerden kasaba pa· 
zarlarıı ı a getirilen balmumları-

nın mahlut olduğunu öğrenmiş
tir. ihraç maddelerimizin kat'i-

yen mahlut olmaması hakkın

da alakadar makamlarca alın
mış kararlar vardır. 

Bu itibarla, Ticaretodası yap

tığı tahkikata istinad ederek 
tedbir almağa başlamış ve Ma· 

nisa Ticaretodasını keyfiyetten 
haberdar ederek kat'i surette 

bu halin önüne geçilmesinin te· 
minini istemiştir. .. ,. .....•.. 

Esrarcllar 
Kizım Özalp bulvarında Mus

tafa oğlu Mehmed ve arkadaşı 

T oma Mustaf anın Üzerlerinde 
bir mikdar esrar bulunmuştur. 

"' TAYYARE Sineması TELEFON 
3151 
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Bu hafta mevsimin çok beğenilen iki büyük filmi 

KAÇAK SEVDALILAR 
Tamamen Fransızca sözlü 

ROBERT MONTGOMERY ve MAGDA EVANS'IN beraber çevirdikleri bir şaheser 

ViYANA GECELERi 
Viyaoanın dillere destan olan eğlence ve musiki hayatını ve en son valsları irae 

eden geniş mevzulu büyük musiki ve eylence filmi • 
Ayrıca : MIKI. CANLI KARIKATöRLER Fiatlar 15 - 20 - 30 kuruştur 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. SEANS SAA TLARI 

Her gün 16 - 19,30 Viyana Geceleri 17,40 - 21.15 Kaçak Sevdalılar 
Cumartesi ve pazar günleri saat 14 de Kaçak Sevdahlarla başlar -

Mayısta 
lzmirin ithalatı 
Mayıs ayı içinde limammııa 

yalnız Brezilyadan 71992 lira 
değerinde 342,303 kilo kahve 
gelmiştir. 

Ayni ay zarfında Ingiltere
den i1943 lira değerinde 
202,280, Çekoslovakyadan 50 
bin 15 tira değerinde 809,015 
kilo miktarında şeker, Ingilte
reden 2976 lira değerinde 2812 
kılo, Hindistan ve Seylandan 
4023 lira değerinde 5617 kilo, 
Cavadan 16,530 lira değerinde 
21040 kilo çay. Mısırdan 170 
lira değerinde ve 1115 kilo, 
Yunanistandan 2416 Jira de· 
ğerinde ve 15160 kilo. Suriye
den 1135 lira değerinde ve 
6695 kilo limon gelmiştir. 

• • • • • • • • aı 

l Sözlü imtihanlar 

t 
Şehrimizdeki orta mektep

lerle kız ve erkek liselerinde 
ve muallim mekteplerinde ya
rından itibaren Sözlil imtihan-
lara başlanacaktır. Bu imtihan· 
lar ayın on doku:ıuna kadar 
sürecek ve yirmisinde liselerde 
olgunluk imtihanlarına baş'a
nacaktır. 

·-·····--Jft 
Tayinler 

Muhasebei Hususiye varidat 
şefliğine maliye varidat mü
meyyizi Remzi Mubasebei Hu· 
susiye icra memurluklarına ma• 
Jiye icra memurlarından Yasin, 
Mehmed Hilmi, Adem Muha· 
sebei Hususiye Alsancak şu

besi tehakkuk memnrluğuna 
Mustafa Karantine şubesi te
hakkuk memurlu~na irfan, 
Karşıyaka tehakkuk memur
luğuna Şevki, Eşcefpaşa tebak
kuk memurluğuna Hamdi Til
kilik tehakkuk memurluğuna 
Hasan Basmahane tehakkuk 
memurluğuna Hüseyin Avni 
atanmışlardır. 

Manisa da 
Soyadı faaliyeti 
Manisa vi)ayetince alınan bir 

karar mucibince soyadlarının 

Manisada sür'atle tescili için 
faaliyet sarfına başlanmıştır. 

Bu cümleden olarak Manisa 
valiliği memurlardan müteaddit 
gruplar teşkil ettirerek sokak 
sokak dolaştırmak suretile bal
kın soyadlarını yazdırhyor ve 
bunlar sonra nüfus kütüklerine 
kaydolunuyor. 

..... _ .. ,., .. ~ .. . 1 . 

Kurnaz hırsız 
Karşıyakada Şehit Fahrettin 

caddesinde tüccar Alyotinin 
evinde bir hırsızlık vak'ası ol-
mu~tur. Bir müddettenberi Al
yotinin cebinden paralan çalın· 
makta idi. Gece vaktı Alyoti 
cebindeki yetmiş liranın numa-
ra ve serilerini tesbit etmiş ve 
uykuya yatmıştır. Sabahleyin 
paralarından on dokuz liranın 
eksildiğini görmüştür.Evde hiz
metçilik eden Leonidi kızı 
Y orgiyenin çamaşırları arasında 
bulunan on dokuz liranın ak
şamdan numara ve serileri teıı· 
bit edilen paralar olduğu an
laş•lmış ve Y orgiye adliyeye 
verilmiştir. 

•••••••••••• 
Fuhu,ıa mücadele 

llomlsyonu 
Fuhuş ve fuhuş yüzünden 

toplanan hastalıklarla mücadele 
komisyonu dün Sıhhat müdürü 
doktor Cevdet Saracoğlunun 
reisliği altında toplanmıştır. 

Rakı içildiği tesbit edilen 
Kemer'deki umumi evlerden 
birinin biray müddetle kapa· 
tılmasına karar verilmiştir. 

LiSELERi 
Kemiyet ve keyfiyet 

itibariyle yUkseltİneiiylz 
2 haziran 936 tarihli sayın 

gazetenizde Yakup Kenan im· 
zasmı taşıyan bir yazı &eni de 
çok ilgilendirdi. 

Memleketimizin kültür haya
tına temas eden bu makaleyi 

merakla okudum ve hen de bu 
husustaki düşüncelerimi yaz
mağı faydalı gördüm. 

Yazı sahibi memleketimizde 
liselerin tahdidini, sanat mek· 
teplerinin çoğaltılmasını tavsiye 
ediyor, memleket için bunu fay
dalı görüyor. 

Evet bu memlekette maarif 
9e iktisat proğramları yanyana 

yürümelidir, fakat sanat mek· 
teplerioin çogalması ile li· 
selerin artması bu planın 

takip ettiği gayeden biZ: 

kat'iyen uzaklaştıramaz. Biz 
üstüste felaketler geçirmiş 

bir milletiz. Mütemadi harplar 
bizi garp aleminin her günkü 
trakk>yatından çok geri bırak .. 
mış, garp milletlerile aramız· 

daki .mesafeyi çok aşmıştır. Bu 
mesafeyi kapatmak için bizim. 

bütün varlığımızla çahşmamıı; 

lizırııdır. Bunun için, orta mek· 

teplerimizi, Liselerimizi ve hatta 
yüksek mekteplerimizi çoğalt· 

mamız ve memleketimizin her 
tarafında yeni yeni okullar 

açmamız, herkesi tahsile teşvik 
etmemiz lazımdır. 

Garp medeniyeti ve ilmile 
kaynaşmış genç]erin çoğalması 

ancak bu sayede mümkündOr. 
Bugün birçok vilayetlerimizde 

sırf Lise olmadığı için, arzu 
ettiği tahsili yapamıyan kabi· 

liyetli birçok gençlerimiz var· 
du .. 

Memleketimizde hakkile şöb· 

ret kazanmış ancak birkaç 
alimimiz varken ilim adamla· 

rımızm ihtiyaca kafi olduğunll 
iddia etmek bilmem ne dere· 
ceye kadar doğru olur? 

(Maarifin ana hatları meın· 
leketin ihtiyaçlarına ve yirmio· 

ci asrın icaplarına uygun olına· 
lıdır) derken ilim ve fen asrı 

olan yirminci asrın en mübirıı 
müesselerinden sayılan liseleriP 

tahdidi doğru olamaz. Alman· 
lar sanayilerini kurarken eP 
biiyük yardımı kendi iliıJJ 
adamlarından gördüler. An111· 
ler ve sanatkarlarının elelt 
çalışmasiledir ki Alman sa· 
nayii bugünkü inkişafıP1 

kazandı. Bize çok benzi .. 
yen bir millet, Japoolat 
Garb medeniyetiue girmeğe 
karar verdikleri zaman ilköoce 
memleketlerinde Garb çaJışıo• 
usulünü, Garb tekniğini taoıll" 
mış san'atkarlarla beraber oD" 

lardan daha mühim olarak ilioJ 
adamı yetiştirmek kaygusuod• 
idiler. 

Yüksek ticaret mezunların: 
dan bazılarının muhasebe der•' 
almaları ve bir lise talebesinİl'I 
arpa ile buğdayı ayırt edeıoe" 
mesi bu düşüncelererimin doi· 
ruluğunu n;ıkzedemeı. Moder~ 
san'at mekteblerine ebeoıOJ•· 
yet vermekle beraber biitO: 
kuvvetimizle yarmki büY8 

Türkiye için liselerimizi bedii 
..h e 

kemiyet ve hem de ke1.":' cİ 
itibariyle yükseltmek en bırtO 

0 
gayemiz olmalıdır. Avruparı•1 .. 
ilim kapitülasyonundan kurtd .. oı· 
mamız ancak bu sayede lll11 

kün olur. 
N. TUll9 .... 

Kumar 
Jbrıa· ismet paşa bulvarında 

11 
him ve Cemal kumar oynarke 
2abıtaca yakalanmışlardlf• 



4 Haziran t••• - ---- - Bir -Fransız generalı 

Harp halinde Seliniğin 
hedef olacağını yazıyor 

Bulgar askeri de harp esnasında 
Makedonyaya yürüyecekmiş 

At. 3 ( Ö 1 ) _ "Proia dan daha gerid"r. Eğer şimali 
ına ze " • t hk' · . U • h . Yunanistanın maoevı a ımı 

gazetesı yazıyor: mumı arp . . S ı· "k 
t M k d h · ku- cihetine gıdılmezse, e anı te 
a a e onya cep esme . . k" 1 k il 

d 
. 1 F Ge· yapılacak ıstıb am ar, u am-

man a etmış o an ransız 1 -h· 
1 G .11 t lı:. 'kteki bir lacak asker bu amıyan mu ım-nera ı uı oma se 11nı . . 

d t d v b" ektupta mata benzıyecektır. os una yaz ıgı ır m 
umumi bir harp halinde Sela
niğin en mühim hedeflerden 
biri olacağını ve bu sebeple 
tahkim edilmesi lazım geldiği
ni bildirmiştir. Yunan dostu 
olan Fransız Generalının müta
laası dikkate şayandır. Kimse 
şüphe edemez ki umumi bir 
harb halinde, coğrafi vaziyeti 
sebebiyle Yunanistan buna 
kan;sm1ş olacak ve Selani_k 
Balkanlarda ve Adalar denı· 
t:indeki mühim mevkii hasebile 
gerçekten mühim bir hedef 
olacakbr. Bunun için bu ıehrin 
müdafaası maksadile bütün y 1111an başı•ekili Metaksas 
tedbirlerin abnmaSJ inkir edile- Hükumetinin başında Make-
miyecek pir zarurettir. donyanın zabtında fiilen çalı· 

BULGAR EMELLERi ıan bir Erkanıharb Generalı 
"Gazetta del Popolo" adlı ltal· vardır. O, bu mukaddes tah-

yan gazetesinin müsadere edi- kim zaruretini herkesten iyi 
len nüshasında, umumi bir harp takdir edebilir. Halk, keııdi-
halinde yapılacak hareketler sine karşı iyi niyetleri olan, 
arasında, Selaniğe doğru Bul- ne istediğini bilen ve bunu 
gar emellerini gösteren Yunan yapabilen hakiki bir devlet 
Makedonyasının bir haritası da mevcud olduğu hissini duyma-
vardır. Muhakkaktır ki umumi lıdır. Hudud ahalisi devletin 
harp halinde, son harpte mağ- kendilerini Y ıman ahalisinin 
lub olan devletler muabedelerle kıymetli bir haberi sattığına 
hasıl olan vaziyeti değiştirmeğe inanabilmelidirler. Selanik sos-
çalııacaklardır. Bütün bunlar yal karışıklıkların ve daimi 
ıimali Yunanistanda en basit 
bir ibtiyabn lüzumlu gösterdiği işçi kıyam!arının ocağı olaca-
tedbirlerin alınmuanı icab etti· ğına devletin ma:ıevi bir istih-
ren aebeblerdir. kamı olmalıdır. Hükümet vazi-

Fakat Seliniğin tahkimi yetin ne kadar buhranlı oldu-
aaevauubaba olurken bir nok- jqn biliJ iPnlan için timali 
tanın tavdalne fllzum Yar&r. Yunani8taıİa '1İka g"8stermek 
Bu tedbirlerin teknik sabaya bugün bir vazife olmuştur. 
inhisar etmesi mümkün değil- Atina, 3 (Özel) - Makedon-
dir. s~Iinikte ve ıimali Yu- ya Umumi valisi B. Pallis 
naniıtanda vaziyet tahkim edi- istif asının kabul edilmesini ve 
lerek itimad verici bir şekil yerine bir dığerinin gönderil-
almaza istihkamların ve umu- mesini hiikı'.imetten rica etmiş-
miyetle teknik tesisatın kıy· tir. Başbakan general Metak· 
meti hiç olur. Hiç ıcecikmeden sas esas itibarile istifayı kabul 

ftNI A8111 ısan• a 
Si d -

Son Telgra:f Haberleri 
Türkiye ile lngiltere arasında 

karada, havada ve denizde 
tedafüi işbirliği yapılıyor 

lstanbut: 3 (Hususi muhabirimizden telefonla) - Londradan bildiriliyor: 
lngiliz hükümetinin karada, denizde ve havada tedafüi ve askeri işbirliğini istihdaf eden Ingiliz -

Türk paktının aktini ciddi surette nazar& dikkate almakta bulunduğu gizlenmemektedir. 

Yunan -Bulgar dostluğu 
BuJgar başbakanı, bütün komşularile 

• • • w• • 
ıyı geçınecegını 

Atina, 3 (A.A) - Akşam gazeteleri Bulgar 
başbakanı Köseivanofun Yunan - Bulgar mil
nasebetleri hakkında gazetelere verdiği beya
natın metnini neşretmektedirler. Bulgar başba
kana şunları söylemiştir: 

Bulgaristan ve Yunanistan hükumetleri her 
iki memleket arasında mevcut olan muallak 
meselelerin haili hususunda bürük hüsnü niyet 
beslemektedir. Halihazırda Yunanistan ile Bul-

temin ediyor 
garistan arasıoda bir gümrilk harbı hüküm 
sürmektedir. Ve Bulgaristanın bazı Yunan 
şehirlerinde konsoloslan yoktur. Yunan hüku
metinin Bulgaristan hakkındaki dostane beyanatı 
Bulgar milleti tarafından büyük bir memnuni
yetle karşılanmıştır. 

Sözlerini bitirirken Bulgar başbakanı her iki 
memleket arasındaki meselelerin kısa bir 
zamanda halledileceğine kani olduğunu söyle
miştir. 

Bulgar 
Sefiri geldi 

il. il ••• 

lstanbul 3 ( Yeni Asır ) 
Bulgaristanın yeni Ankara se
firi Teodor, bu sabah Sofya
dan geldi. Şehrimizde bir kaç 
gün kaldıktan sonra Ankara• 
ya gidecektir. 

T omas mücrim 
sayıldı 

Londra 3 ( A. A ) - Bütç• 
ifşaatı meselesi hakkında tah· 
kikat yapan mahkeme dün ak· 

şam neşredilmiş olan raporun· 
da B. Tomasın mücrim olduğu 
neticesinde karar kılmaktadır. 
Raporda B. T omasın devletin 

esrannı B. Bates' e ifta etmit 
olduğu ve onun da bu ifşaat
tan kendi menfaah namına is
tifade etmiş bulunduğu beyan 
edilmektedir. 

Mahkeme, bütçenin ihzarına 
iştirak etmiş olan memurların 
ve B. T omasdan gayri nazırla. 
nn ademi mesuliyetine hük
metmektedir. 

···············~································································································································································ 

Avusturya iŞ KANUNU 
Hükiimeti elçilere salta
nat hükiimeti kurulaca
ğını dün resmen bildirdi 

Belgrad, 3 (Ö.R) - Siyasi mahfellerde do'aşan haberlere 
göre Avusturya Sansölyesi Şusnig yeni tesis edilecek olan Avus· 
turya imparatorluğu hakkında fikir müdavelesi için Mussolini ile 
temas edecektir. 

Avusturya milletinin JÜzde. dt'k98nt, hükümdarlığın tesisini 
kabul etmittir. H6k0met bu vaziyeti bütün elçilerine bildirmit 
ve noktai nazarının müdafaası için zemin hazırramalannı istemiıtir. 

Avusturyada toplantılar yasak 

915 sınıf efradı derhal 
silih altına çağırıldı 

::=s:z:T F 

Dün Kamutayda görüşülürken 
Celal Bayar izahat verdi 

ANKARA 3 ( Hususi muhabirimizden -Telefonla) - Refetin 
başkanlığında toplanan Kamutay bugün iş kanununu müzakere 
etmiştir. 

Bu münasebetle izahat veren Ekonomi bakanı Celil Bayar, 
bu kanunun vatandaşlara ve işçilere refah ve saadet getireceği, 
kanun çıktıktan sonra vekaletin vatandaşları tenvir edecek bir 
izahname haıırlayacağını söylemiştir, Kamutay Cuma günü İf 
kanunun müzakeresine devam edecektir. 

Halkı okutmak için 
Köy mcktebleri tesis edilecek 

d k 1 b d Bu etmiştir. Yerine tayin edilecek 
ütünülece mese e u ur. Viyana 3 (A.A) - Hükumet 20 Haziran ile 30 Eylul arasında 

· h k" t mi zatı düşünmektedir. Yeni vali ış daima ü ume ve umu bilumum toplantıları yasak etmiştir. 

Ankara, 3 (Yeni Asır) - Köylerde balkı okutmak için bir 
sömestrlik köy mektepleri tesis edilecektir. Bu hususta Kültür 
Vekaletince bir nizamname hazırlanıyor. Askerlikten dönen 
Çavuşlar, kurslardan geçtikten sonra bu mekteplere muallim 
tayin edileceklerdir. Bu suretle mektepsiz ve muallimsiz olan 
otuz beş bine yakın köyümüzde mekteb eksikliğinin lsısmen 
giderileceği ümid olunuyor. 

Kültür bakanlığı bir sömestrlik köy mektepleri üzerinde 

f d dü •· üldu"gvu" B. Metaksasm siyasi dostu ol-valiler tara ın an şun Viyana 3 (A.A) - Dün akşam neşredilen resmi bir tebliğde 
halde daima sosyal ve iıçi sar- mıyacaktır, zira başbakan hü- 1915 sınıfına mensub Milis efradının askeri şubelere müracaat 

k b. ku"metin fırkalar haricinde va- et · b'ld" ·ı kt d' sıntıları olması acınaca ır mesı ı ırı me e ır. 

haldir. Makedonyada mekteb ziyetini muhafaza etmek aı- Viyana 3 (A.A) - 1915 sınıfını kaydedilmeğe davet eden 
vaziyeti Türk idaresi zamanın· mindedir. emirnameye göre hizmet ınüddeti 12 ay olarak tesbit edilmiştir. 

Amerikada fırtına yüzünden bir Budapeştede bir tayyare kazası 
ld oldu, pilot kurtuldu 

şehir harap O U Belgrad 3 ( ö. R ) - Budapeştede bir Macar avcı tayyaresi 

D t •t 3 (Ô.R) _ Deyroyt şehri bir fırtınadan harap 7,000 metre yüksekliğinde akropatik tecrübeler yaparken 
e roı ' 1 b. d'I · • k hl · k · · ti olmuştur. Şimdiye kadar üç ölü, 140 yara ı teı ıt e ı mıştır. pervanenin opması üzerine te iı eyı gören tayyarecı paraşu a 

Fırtına esnasında ağaçlar devrilmiş, birçok evler harap olmuştur. aşağı atılarak kurtulmuştur. Tayyare havada yanmıştır. 
Maddi zarar çok büyüktür. Tayyareci yarım saatta inmiştir. ...., ;www •n 2 

• •=ıs:m: wm ittifak etm·ş bulunuyorlardı. Mektubun zarfını yırtarken 

SAFI AŞK 
Emmanilel, çocuk adam kalbine elleri titreyordu. Ona öyle ge-
tesir eden ana şefkatıyla dolu liyordu ki, bu kaat parçası, 
sözlerden sonra pek niddi bir mevud gece mülikatiyle birlikte 

------------·--~-- surette ve şuurla bu sözleri iradesini altüst eden ıevgiliaini 
TUrkçeye çeviren : R. B tekrar ediyordu: de elinden almak isteyecektir. 
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'------------~~------· Madam Föyant EmmanUell bir 
gece ziyaretine davet ediyordu 

Böy!e bir ıeyden biraz ıüpbe Ötede, zebunu olan haris deli-
etseydi kalp sektesinden ölür· kanlının rengi solmuştu. Biraz 
dü. Süthanedeki adamlara ge· önce emdiği dudaklardan yeni 

l 1 d .. ı U bir vaad almadan onu bırakince onlar da köy ü ur er. y· 
kuları ağırdır... mağa razı olmadı. Föyant, er-

Biz de gürültü etmeyiz. S&- tesi gün, çitte buluşacaklarını, 
ba dört olmadan sizi tekrar ve rand\!vü gecesini tayin ede-

01 ceğini vaadetti. Kapı eşiğinde 
ıütb neden çıkarırım. ur 

dudaklarını uzattı. Ruhlarında
bittr .. ki muammaya nüfuz etmeğe 

Emmanüel sabırsızlıkla titri-
çalışarak bakıştılar. 

yordu. Sanki sarhoş olmuştu. - Seviyerum seni... Sevi-
Dışardan bir gürültü sesi yorum .. 

Madam Lekuvan, odanın bir 
- Seviyorum seni... köşe'linde duruyor, efendisinin 

iNTiZARLA GEÇEN heyecanını görmekten hoşlanı-
BIR GÜN yordu. 

Gece, büyük aşk bahtiyar- Mektub kısa idi ve sadece, 
hğı içinde geçen diğer gece· şu cümleyi ihtiva ediyordu: 
ler gibi geçti. Ancak sabaha "Gece yarısı büyilk çayırın 
doğru gizlerini kapayabildi. çitleri önünde bulun." 
Saraılmaz bir inadla beklenen Bu sabrı tekrar okumak için 
yakın bir sevincin uyandırdığı başını çevirdi. Föyant'ın aaa• 
heyecanlı, hararetli intizardan biyetle yazdığı hatlar, gözleri 
muztaripti. Odasından, kırık önünde dansediyordu. Mektu-
dökük mobleleri ihtiva eden bun senlikle yazılmış olmasın-
ıefalet yuvasından henüz çık- daki samimiyett\?n memnundu. 
mıştı ki madam Lekuvan gö· Sevincini izhar için az daha 
ründU, ~tindeki mektubu uzattı: bağıracaktı. 

- Bir saat önce Föyant bu içindeki bu ıoyluk nedendi? 

geldi. ikisi de birden ayağa 
kalktılar. 

Em manüel, 
feryadına ilk 
kabele etti: 

mektubu bıraktı. it'- d f k b. k d 1 " e a olara mı ır a ın a 
bu kadın sesinin - Bizzat Föyant mı? buluşacaktı? En umulmaz ka· 
defa olarak mu- - Evet... dınları, istediği zaman kollan 

- Gördün mü sevgilim ... 
Burası pek uygunsuz bir yer ••• 

Fayant elini kapının man· 
dalına koydu. Gitmek üzere idi. 

- Ben de... Seni seviyorum 
güzel kadın ... 

Bu s6zleri s6ylemekte aanki 

Demek ki kendisi abdal gibi arasında bulmamış mıydı? Hat· 
uyurken o gelmitti. Ah niçin, ti tiksinecek kadar çok, kadın 
uykusunda, bu ziyareti ketfe· aevmemit miydi ? 
dememitti. - Sonu vtlf -

mühim tetkikler yapmakta devam ediyor. 

Zecri tedbirler görüşmeleri Eyliil 
lçtimaına bırakılacaktır 

Cenevre, 3 (A.A) - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bil· 
diriyor: 

lngiltere hariciye nazırı B. Eden ile yeni teşekkül f!df!cek 
Fransız hükumetinin reisi B. Blum arasında son günlerde vuku· 
bulan müzakeratta lta'yaya tatbik edilmekte olan zecri tedbirlere 
konseyin Haziran fevkalilde toplantısında dokunulmıyarak Eylul 
içtimaına kadar tehir edilmesi meselesinde mutabık kaldıkları 
bildirilmektedir. 

Bu haber teeyyüt ettiği takdirde 15 Haziran fevkalade konsey 
içtimaınm da tehir edilmesi ihtimalleri ileri sürülmektedir. 

F ransada sağ partiler milli bir 
ihtilal hazırlıyacaklarmış 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Paris, 3 ( A.A ) - Meb'us Lui Merenın Milli Cumuriyet Bir· 

Jiği dün akşam Pariate bir tezahürde bulunmuıtur. Bu tezabil· 
rata iıtirAk eden 75 meb'us ile 25 Senato Azası ve 23 Paris 
belediye Azası halk cebhesi aleyhtarı olduklarını bildirmişlerdir. 
Meb'us Traittinger halk cebbesi kabinesinin teşekkiilü ile Fran-
sada sosyal ihtilal başlamakta olduğunu ve buna karşı koymak 
için milli bir mukabil taarruz ilin etmek ve bir miUi ihtilil ha
zırlamak İcab edeceğini bildirmiştir. 

Badoglio Romaya vardı 
!L z :x !&2:as: zı us 

Duçe ve arkadaşları Afri 
ka kahramanını karşıladı 

Roma, 3 (Ô.R) - ltalya bugün tarki Afrikadan avdet etmiş 
olan Mareşal Badoglioyu muanam merasimle kutlamaktadır. 

Roma, 3 (Ô.R) - Mareşal Badoglio Napoli ve Romada bü
yük tezahüratla karşılanmıştır. Duçe, .milis başkumandanı ünifor
masile, yanında bütün yliksek faşist erkim olduğu halde mare
pla garda beklemiıtir. Mareşal gardan çıkınca kapalı bir oto· 
mobiJe binmiş ve halkın bütün yol üzerindeki alkış dalgaları 
altında uzaklısmısbr. 
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D il d ........... . a ar an .......... .. 
····••i••············ sesler ••••••••••••••••••••• 

Sessizlik derdi -lstanbul gazetelerinin fıkra
cıları hep bir ağızda o fer yad 
ediyorlar. 

Bu gazeteci arkadaşlar her 
gün kendi köşelerinde keder
lerinden cayır cayır yanıyorlar, 
buram buram terliyorlar, inim 
inim inliyorlar. Ne imiş ? Ne 
olmuş? 

Vapurların sesleri kesilmişi 

otomobillerin korneleri kısıl

mış, motörlerin düdükleri tı

kanmış. Bunların sessizliğine; 

boyun büküşlerine t·anlar da
yanmıyormuş. 

En acıklı feliketlar için sar· 
fedilmiyen kelimeler bu düdük 
sesleri uğrunda bol bol israf 
ediliyor. 

Düne kadar istirahabn, sükü
nun, uykunun birer katili diye 
el birliğiyle boğazlanmak iste
nen bu sesler şimdi ne kadar 
kıymetli 1>ldu. 

(Kör ölür, badem gözlü olur) 
derler. Meğer ne kadar doğru 
imiş. 

Dünyada sanki acınacak; 

hakkı aranacaki söylenecel 
tenkid edilecek birşey kalma
mış gibi derd yanacak sebel>ler 
yaratıyorlar. 

Çanlarına ot tıkanmış; bo
yunları bükülmüş; hakları gasb 
edilmiş öyle insanlar var ki 
halJerini bile soran yok. 

Bir cenazenın arkasından 

ağlar gibi, bu seslerin mate
mini tutan arkadaşlara : 

- Geçmiı olsun, Allah baı
ka keder vermesin. Demeli. 

1'1.t:u.ra 't Çı.nar 

Şuşnig -. -Villa Recyoda 
-Baş ltua/ı 1 nci say/ada -
Roma, 3 ( Ö.R ) - Şuşnig 

Mussolini ile Almanya • Avus· 
turya münasebetleri hakkında 

Alman sefiri tarafından verilen 
bir rapor üzerinde de görü
şecektir. 

Viya11a, 3 (Ö.R) - Bir as
kerlik emirnamesi, yalnız vatan 
severler cephesine mensup 
oJanların silah altına çağnla

caklarını tasrih ediyor. 
RtJma, 3 (Ö.R) - Şansölye 

Schuscbnigg dün Venediğe 
gelmiş ve hemen bu şehirden 
ltalyan sahilindeki bir plaja 
müteveccihen hareket eyle
miştir. 

Resmi mebafilde bildirildi
ğine göre Avusturya şansölyesi 
ile Duçe arasında bir mülakat 
olması ihtimali varsa da bu 
müiakat Romada olmıyacaktır. 
Bundan anlaşıldığına göre yarın 
Şarki Afrikadan Napoliye ge
lerek hemen Romaya hareket 
edecek olan Mareşal Badogli
yoyu kabul ettikten sonra B. 
Mussolini bir kaç gün istirahat 
etmek üzere Canetto sahil şeh
rine hareket edecektir ve Avus
turya şansölyesi ile mülakat da 
bu ıehirde vukubulabilecektir. 

YUNAN -
Ziraat nazırı istifa etti 

Atina 3 (Ö.R) - Ziraat na· 
zırı istifa etti. Yerine Atina 
akademisi azasından Kiryako· 
sun tayin edileceği söyleni
yor. 

Bir kaza 
Londra, 3 (Ö.R) - Meşhur 

lngiliz mugaoniyelerinden Mara 
Sandranın kocası opera mu
ganniyesi Bergno dün bir tay
yare kazasında öldü Bu zat 
ilk defa olarak 931 senesinde 
Manş'ı planörle geçmiştir. 

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

Ayda 16 liraya·~ 
* l"C70'HI WiA if?'.Z..?'ı'i'!M l'Ni'':U'..M".A'J8?7'..Uiml 

Günde iki defa oğle ve akşam her semt-
tf?ki evlere yemek gönderilecektir 

lzmlrln ;ok iyi tanıdığı ve sevdiği 

Süleyman Lokantası 
Aile mutbağı açmııtır. Alsancak Güzelyab dahil bütün 

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

Müracaat yeri : Birinci Kordonda 
SÜLEYMAN LOKANTASI 

TELEFON No. 2711 
S.4 (571 b.3 

-""9------------------------------, 
Ormanı hekliyen kı~ 

-21- Yazan : A. Bllgel 
s ........................................... . 

Bununla beraber her halde somruyla açık saçık 
görUtecek; onun fikrini öğrenmek lstlyecektl •• 

Bu du,unceyle gözlerlnl kapadı 

Somru bu sırada göz yaşla
rını gizlemiye lüzum görmiye
rek ağlıyordu. Ormam bekliyen 
kız gözlerini ihtiyar paşanın 
gözlerine çevi:diği zaman ora
da da parıltılı renklerin top
landığını gördü. Ve ayağa 
kalktı! 

- Paşam, dedi. Biz burada 
kendimizi unuttuk. salonda mi
safirler var .. 

ihtiyar adamla genç kız gü
le oymya salona giriyorlardı. 

Somru yı..vaş yavaş lncifa pa
şanın evinde geçirdiği yalnız 
hayattan bıkmıya başlamıştı. 
Kendisini meşgul edecek vesi
Jcler bulamıyordu. Bir çok zor-
landığı halde muhitle kaynaş-

mıyor, günlerini yalnız ve kim
sesiz öidürüyordu. 

Paşa Somrunun bu yalnızlı· 
ğının farkma varmamış değildi. 
Onu rueşgul edecek bir çok 
vesıleler hazırlıyor, sık sık evin
de toplantılar yapıyordu. Som
ru aile topluluklarında bulun
mamak hususunda olmıyacak 
vesileler icad ediyordu. 

Bu vaziyet incili paşayı bir 
hayli düşündürüyordu. 

Acaba neden cemiyete ka
rışmak istemiyordu. Muhitin 
çok dar çerçevesi içinde biri
cik !(arışma ve eğlenme vesi
lesi olan bu topluluklar onu 
neden alakalandırmıyordu? Ya
şıtları ara11ndan neden bir ar· 

ttNI ASIR 

Boğazlar Konferansı için 
Bütün hazırlıklar ikmal edilmiştir r::~~:r .. z:;~~~f! ... ~t~f.~.:'l~ı:ıı. 
Sovyetleri Litvinof temsil edecek dis~l~,:~;~:tr:!ti:;, ~ 

Moskova 2 (A.A) - Dış iş- elli kadar gazetecinin Montrö takmışızdır. Dün bir yerde idiın 
leri komiser muavini Krestioski konferansını takibedecekleri bir zat laf sırasında bu işi 
boğazlar rejimi meselesini tet
kik edecek olan Montrö kon
feransına Sovyet Rusyanın 

iştiraki zımmında Türkiye ha
riciye vekili tarafından vaki 
davd üzerine Sovyet Rusyaoın 
mezkür konferansta Litvioof 
tarafından temsil edileceğini 
bildirmiştir. 

Cenevre, 2 (A.A) - Ana
dolu Ajansının muhabiri bildi-

şıpıo işi yaparız dedi. Ciddi it• 
tahmin ediliyor. lerin görüşüldüğü o yerde, O 

Montrö palasın büyük bir zatın ağzından çıkan bu s&ı 
salonu gazetecilere tahsis edil- az çok muhitte hafiflik haY&ll 

estirdi. 
miştir. Bu salonda bir Telgraf Derhal yaparız, 
bürosiyle yirmi telefon kabini yaparız ile "şıpınişi,. arasında 
tesis edilerek gazetecilerin her nedense büyük bir fark 

l k l J b l vardır. Bu hafif meşrep terkip 
İş eri 0 aylaşbn mış u onuyor. dikkatimi çeldi. Biran içinde 

Gerek Isviçre federal hükii- damlayarak kaybolan bir ma• 
meti ve gerekse Vaud kantonu yiin sesini takit eden şıp sözl. 
hükümeti konferansın noksan- çabuk damlayıp çabuk kaybol• 

mağı ifade edişte nasıl it• 
riyor: Boğazlar konferansının sız bir şekilde çalışması için yaramış ise bu işi şıpın terkibi 
teknik kısmı milletler cemiyeti icabeden bütün tedbirleri itti- de aynı suretle sürat ifade 
neıdinde daimi murahbasımız baz etmişlerdir. ediy.>r. 

Şu fark ile ki '1derhal ya• 
tarafından ikmal edilmiştir. Montrö palas ile Teritadeki panz,, sözünde ciddilik olduğ11 
Milletler cemiyeti müzakere- Grand botel gazetecilere üç halde "Şıpın işinde,, adeta bit 
!erini daimi surette takibeden yemekle beraber odayı günde göz boyacılık bir hokkabazlık 

k d vardır. Bu işi şıpın işi yapanl 
yüz a ar gazeteci ile konse- 15 İsviçre frangına verecek- diyen adamdan sağtam iş bek• 
yin fevkalade içtimaını taki- lerini beynelmilel matbuat teş- lenmez... Olsa olsa bir "el ça• 
betmek üzere gelecek olan Litvi11of kilah reh~ine bildirmişlerdir. bokluğu.. beklenir ... 

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

NECAŞI DÜN LONDRADA BEKLENiYORDU -
Hide parc1ta yapılan muazzam toplantıda 

bir nutuk söylemesi çok muhtemeldir 
imparator ~azetecilere yeni beyanatta bulundu 
- Baş tara/ı I inci sahifede -
Londra, 3 (Ô.R) - .. Oks

ford,, vapurunda kendisile bir
likte seyahat etmekte olan 
"Daily Telegrapb,, muhabiri 
tarafından, Habeş davasını 
müdafaa için bizzat Cenevreye 
gidip gitmiyeceği hakkında 
sorulan bir suale cevaben Ne
caşi ıu beyanatta bulunmuştur: 

- Bütün kararlarımız seya
hahmız esnasmda ittihaz 
edilecektir. Avrupa ile te
masa girmege, davamızı izah 
etmeğe ve Avrupalılar ta-
rafından verilecek cevabın ne 
olacağını görmeğe hususi ar
zumuz vardır. lngiliz lmpara· 
torluğu milletleri, milletler sos
yetesine inanlan olduğunu ve 
bu müesseseye büyük bir ma
nevi kıymet atfettiklerini gös
termişlerdir. Bu prensiplerin 
tatbik edildiğini görmek ve 
paktın tatbik edildiğine şahit 
olmak için lngiliz lmparatorlu
ğuna güveniyoruz. 

"Milletler sosyetesinden ada
lete muvafık bir sureti hal is
temek niyetindeyiz. Habeı im
paratorluğu hukuki olarak hala 
mevcud olmakta devam ediyor. 
Milletler Cemiyeti tarafından 
munkariz olduğu ilin edilen 
bir milletin askeri hareketi, 
Milletler sosyetesi tarafından 
hiçbir suretle tasdik edilemez. 
Ve kanuni şekle bağlanamaz. 

Milletler sosyete~i bunu bizzat 

kadat ayırmıyordu? Evine de
vam eden birçok genç kızlar 
vardı. Hepsi de terbiyeli ve 
samimi insanlardı. Acaba Som• 
runun uzun seneler şehUlerin 

uzağında, çok kapalı bir muhit 
içinde istiyerek kendisini hapis 
etmesinin bunda tesiri var 
mıydı? 

Pata bu karışık muadeleyi 
çözemeyince daha başka türlü 
düşünmek ısbrannda kalıyordu. 
Acaba Somru onun kimsesiz 
muhiti içinde, ihtiyar hüviy
yctine karşı bir zaaf mı his
sediyordu? ihtiyar asker böyle 
bir ihHmale düşünüşleri ara
sında ne kadar yer vermek 
istemese, bu nokta da"ma bir 
ukde halinde zihninde takılıp 
kalıyordu. Bir aralık bunun 
aksini de düşündü. 

Somru genç bir kızdı. Genç 
ve arzulu bir kızın, ihtiyar bir 
adum ve bahusus bir yabancı 
tarafından anlaşılamıyan bir 
çok ihtiyaçları olacaktı. Arala
rındaki samimiyet ne kadar 

kat'i bir şekilde ilan etmiştir· 
"Habeş hükumeti mevcud 

olmağa devam etmektedir. Bu 
hfikümet şimdi Habeşistanın 
cenubu şarkisinde yerleşmiştir 
ve hareketimden evvel benim 
talımatımı almıştır. 

"Eğer harp, buna aid arsıu· 
lusal kanunlara uyscun bir şe
kHde yapılmış olsaydı, feth 
meselesi mevzubahs olmıya-
caktı. Zira biz, bundan o müd
det zarfında muzaffer olarak 
mukavemet ettik. Her türlü 
fütuhatı kabul etmeği kat'iyen 
reddederiz.,, 

Paris, 31 (P.SJ-"Paris·Soir,. 
muhabiri Oksford vapurundan 
Haile Selasiye ile yaptığı bir 
mülikab bildiriyor. Necaşi şu 
sözleri söy1emiştir: 

- Biz harbın her şeklini 
yaptık. Çete harbından mey
dan harbına kadar.. Asker• 
Jerim her şeye alışıktılar. Yalnız 
zehirli gazlar müstesna.. Mil
letler cemiyeti i_dil bir hakim 
mevkiinde idi. Biz de eyi asker 
olduğumuzu göstermek istedik. 

Milletler cemiyeti bize ada
letin yardımını bahşetti. Biz de 
kanımızı verdik. Milletler cemi· 
yetine itimadım, milletime gü
venim kadar büyüktü. 

- Ya şimdi? 
Kral muhabire dikkatlice 

baktı ve şunlan ilave etti: 
- Milletler cemiyetine itima

dım olmasaydı, burada ne işim 
vardı? 

içli olursa olsun, Somrunun 
onları kulağına fısıldaması belki 
de imkansız birşeydi. Paşa, 
kendilığinden bunları keşfede
miyeceğine inanıyordu. 

Çünkü hayabnın hiç bir 
gllnünde yuvası içinde bir 
kadın sesi işitmiş değildi. 
Kadın arzusunun nelerden iba
ret oldugunu takdir edemezdi, 

Daha başka bir sebeb de 
vardı: Hisleri ve arzuları don
mağa yüz tutan bir insanın bir 
genç gibi .\üşünmesi ne kadar 
imkansız görünüyordu. Somru 
bunu bildiği halde neden her 
şeyi kendisine açmıyor ve ne
den "Ben şunu istiyorum,. de
miyordu. En sonunda kafasına 
takılan istifham, onu en çok 
yoranı olmuştu. itirafa, hatta 
kafasında belirtmiye cesaret 
edemediği bir istifham birden 
aklını başından almıştı: 

- Somru acaba birini mi 
seviyordu? 

Böyle bir ihtimale havsala
amda yer vermek pek zordu. 

- Bu seyahatı Ingilterenin 
tertip ettiği söyleniyor. 

- Asla.. Ben kendi arzumla 
milletimin muhakkak imhası 
hareketinin önüne geçmek için 
bu seyahatı yapmağa karar 
verdim. Askerlerimden gayri 
müsavi silahlarla bite mücade-
leye devam etmelerini istiye· 
bilirdim. Fakat ordular>mın ve 
sivil halkın tayyareler tarafın
dan yağdırılan iperit gazları 
altında mahvedilmesine razı 
olamazdım .. 

- lngiltere, seyahatiniz için 
bazı şartlar ileri sürdü mü? 

- Böyle bir şeyi düşünmek, 
lngiltereyi tammamakbr. lngi
lizler bir misafirin ne demek 
olduğunu bilirler. 

- Ya Fransızlar., 
- Cibuti'de unutulmaz bir 

hüsnü kabul gördük. 
- Mütenekkiren mi seyahat 

ediyorsunuz? 
Necaşi güldü: 
- Bunun ne ehemmiyeti var. 

Burada olufllmuz törenler ya
pılması için değildir. Biz 
insani bir iş için, zaif mil
letlerin istikballeri için, em· 
rivakiler altında zaiflerin ya• 
şaması imkansız olduğunu 
göstermek için burada bulunu-
yor uz. 

- Habeşistanın cenubunda 
kurulan niyabet hükiimetiyle 
temaslarınızı muhafaza ediyor 
musunuz? 

Paşa Somru'ya en mukaddes 
hisleriyle bağlanmııgibiydi.Onu 
hakiki kızından çok seviyordu. 
ıomru'ya ahşbktan sonra Som
rusuz bir hayat ne kadar kurak 
çorak bir yaşa)'lf olacakb.Paşa 
böyle düşünürken kendi ken
disinden iğrenmiye baıladı. 
Somru genç değil miydi? El
bette ki, birini sevecek ve ya
rınki yuvası için temel taşı 
atmak istiyecekti. Bundan daha 
tabii birşey olabilir miydi? 

ihtiyar adam şimdi derin bir 
teessür içindeydi. Kendi tees· 
sürüne de mana vermek mec
buriyetinde kalıyordu. Acaba, 
yaşı altmışa varmasına rağmen 
k111 yerindeki bu temiz ve gör
güsüz insanı seviyor muydu? 

Bu müthiş bir şüphe, kendi 
kendisinden şüphe edişti. Kendi 
temayüllerini tahlil edecek fikir 
rasanetini kafasında toplıya
mıyordu. Düşüncelerini derin
leştirdikçe, bu çözülmez istif
hamların altından kalkamıyordu. 

- Devam edecek -

1 

- Bu hükümetin uydunn• 
bir bükümet olduğunu ideli• 
edenler vardır. işte telgraflar •• 

Muhabir burada muvakkat 
hüktimetle Necaşi arasında 
teati edilen telgrafları gözlerİJı. 
gördüğünü ve münasebe~ 
mevcudiyetini kaydediyor. 

Adis-Abeba 3 (Ö.R)- Habef 
Kızılhaçı feshedilmiştir. B•d 
yerine ltalyan Kızılhaçt k • 
olacaktır. 

Londra 2 ( A.A ) - Odo 
gemisinde Neus Chronicle g• 
zetesi muhabirine beyanatla. 
bulunan Necaşi şöyle demiftİI' 

lngilizler Milletler cemiyetill• 
de daima şampiyon mevkiiad• 
bulunmuşlardır. Benim lngiltr 
reye kadar Fransaya ve 
Jetler cemiletinin adaleti • 
zam etmiı olan azasına da iti
madım vardır. 

Necaşi kendisinin Avrupa 
ikametinin bir takım şartlar 
muallak tutulmuş olduğunu İ11 
kir etmiş ve harekatının 
bestliği hakkında şu s6zl 
söylemiştir: En büyük cani 
bile kendilerini müdafaa ebD 
hakkı verilir. Şu halde 52 
letin takbih etmiş oldu 
bir tecavüz kurbanının 
olmaz ise bu tecavüziin 
gibi ahval ve şerait albD 

yapılmış olduğunu tasrih ebD 
kadar tabii birşey ol• 
Necaşi istikbal hakkında tlJ 
demiştir: 

Cenevre müessesesi bir 
sureti bulacaktır. Biz mille 
cemiyetine güveniyoruz. 
kuvvetin hakka galebe çal 
maslna birçok küçük milleti 
de bizim kadar alakadardır 

MamuUHının lzmlr 
acentası 

Remingtonun 

Cedvel - Cemi - Zarp 
makinalal 

Madeni klasörler ve 
moblel 

ABAJOLİ !i~:tılir 
Bu mamulfitm pıospektiiS 

kataloglanm ararmız 
lzmir - Saman iskelesi 

Kardiçah 
H. 3 S.4 



·-· --
YENi A51t« 5ahlfe s 

Q;ps .,... rm 

Şusnig'in ita ya 
bir barba yol 

seya 
aça bili mi? 

saltanatı iade Habsburglar 
devletleri henıen 

ed ·ıirse K. An tat 
harp ilan ede ekler • 

ş ••• 
dır. Avusturyaya gelince, birçok karşı kat'i karar vermiş ve bu- Mussolinioin öğrenmek arzusu-

Paris 3 (Ô.R) - Avu;tu?a dahili karışıklıklar içinde çır· nun hakiki bir harb sebebi sudur. Şansölye de hiç şüph~siz 
şansölyesi Scbuschniğgin ta ya pınacaktır. olacağını bildirmiştir. Mussolini Roma ve Berlin arasındaki 
seyahat. Fransız matbuatını çok "Oeuvre" gazetesinde Bn. küçük antantın muahedelerin müzakereler hakkında ne dü-
işgal ediyor. Tabouis tarafından bildirildiği- değiştirilmesine karşı sulhçu şünmek Jazımgeldiğini öğren-

Muhafazakar "Echo de Pa- ne göre Avvsturya kabinesi 20 siyasetine zarar vermek için bu mek arzusundadır, zira Avus-
ris,, qu haberi veriyor: Küçük 1 ·ı · b" teşebbüse müzaheret edebı'lı'r. kb ı· b b' 1 

Y Mayısta bütün e ç1 erıne ır turyanın isti a ı una ta ı o a-
antant devletlerinin istihbarına nota göndererek Habsburgların Şansölye Schuscbniggin seya- bilir. Küçük itilaf devletleri 
göre Şansölye Habsburg s_al~- saltanatının iadesi ihtimali hak- hatiyle ortaya çıkan müthiş bu anlaşma ihtimalinden kork-
natının Avusturyada iadesı l~ı~- kında bulundukları memleket mesele budur.. tokları için yakında devlet reis-
rine iştirak etmiş ve Musso .1°:ı· hu"'ku·metlerı'nı"n efkarını tahkika MUSSOLINININ MERAKI k ki · k k n }eri toplanara görüşece er-
nın tereddiidlerini ırma ıçı memur etmiştir. "Oeuvre" ga- "Temps,, diyor ki : Habs- ~ 
l k l dir. OyJe tahmin edilir ki Ro-
talyaya gitmiştir. Ma a e mu- zetesioe göre bu hareketten burglar meselesinden başka 

h k · b" ma henüz kat'i bir karar ver-arriri Pertinoksun fi rınce oy· asıl A'manya istifade edecek- şansölyenin ltalya seyahatını 
• 1 h d · tir ve zecri tedbirler le bir hareketin iki neticesı o a- tir. i:ıa e en bir sebepte üç sene- memış .

1 
k . 

bilir: Ya Küçük antant devlet- HARB SEBEBi denberi ltalya ile irtibat acen- meselesine verı ece netıceye 
leri hemen Avusturyaya harp "lntraosigeant,, gazetesi di- tesi olan birisini Starhembergin göre ya Stresa cephesine döo-
ilan edecekler, yahud Almanya yor ki: Küçük antant Habsburg kabineden çıkarılmasiyle Avus- meğe, ya Almanyaya doğru 
ile k 

1 
~ a çalışacaklar- lann aaltanahnt iade ihtimaline turyada hasıl olan iç vaziyeti kaymağa karar verecektir. 

ya ın aşına~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ......................................... Uluslar sosyetesi umumi heyeti 

Bu ay içinde toplantıya çağırılacak. Konseyin şi -
diki reisi Benes lngiliz dış bakan· yle temas geç · 

Cenevre, 3 (Ö.R) - Millet
ler cemiyeti umumi heyetini~ 
Italyan - Habeş ihtilafı ve zecrı 
tedbirler meselesi üzerinde bir 
karar vermek üzere toplanma• 
ğa çağırılması hakkındaki Ar
jantin notasının verilmesile, bu 
husustaki muamele resmen açıl
mış bulunmaktadır. Umumi 
sekreter Avenol bugünden iti; 
haren umumi heyet başkanı 
Benes ve Konsey başkanı 
Edenle temasa girmiştir ve 
kendilerile daimi temas hatinde 
kalacaktır. 

Umumi heyet başkanı fev
kalade bir vaziyette bulunu-
yor. Zira son içtimadan 
beri Benes Çekoslovakya 
Cumur Başkanlığına seçilerek 
devlet başkanı olduğundan Ce
nevreye gelemiyecektir .. Şu 
halde salahiyetini reis ~ekılle· 
rinden birine devretmesı muh· 
temeldir. Böylece, Milletler 
cemiyeti umumi heyeti topla
nır toplanmaz, ilk iş ~lar~k 
yeni bir reis seçmek vazıfesıle 
karşılaşacakbr. 

REiS VEKiLi SEÇiLECEK 
Avenol bazı hükumetJerle ve 

bilhassa konsey azası olanlarla 
da gayri resmi olarak temas ha
lindedir. Zira umumi heyetin iç
timaı hakkında verilecek ka
rarda, esas itibarile 16 haziran-

da taplanması mukarrer olan 
Milletler cemiyeti konseyinin 
ruznamesinde de Habeş ve Al
man meselelerinin tetkiki işinin 
yazılı olduğunu hesaba katmak 
lazımdır. Umumiyetle Arjantin 
hükümeti tarafından yapılan ta
lebin devletlerce protestoyu 
tahrik ettiği iddia edilemez. 
Bilakis bir çok hükümetler Ha
beş işinin halli ve zecri ted
birler meselesinin bitirilmesi 
için bunu iyi bir fırsat telak
ki etmektedirler. Çünkü bazı 

devletlere göre, şarki Afrikada 
askeri hareketler nihayet bul
duğuna göre, zecri tedbirlerin 
tatbikına artık bir lüzum kal · 
mamıştır. 

ARJANTiN SEFiRiNiN 
ZiYARETi 

Londra, 3 (Ô.R)- Arjantin 
sefirinın, hGkümeti tarafından 
milletler cemiyeti umumi heye• 
tinin toplanması lehinde yapı- , 
lan teşebbüsün gayesini izah 
etmek üzere Edeni ziyaret 
etmesi dikkati çekmiştir. 
Çünkü Londrada bu me-
sele üzerinde fikirler mu
haliftir. Kabinenin bu te
şebbüsü yerinde bulduğu mu
hakkak değildir. Bu fikri 
"Morning post,, gazetesi diplo
matik muharririnin şu sabrları 
oldukça açık şekilde göster
mektedir: 

~ ~ 
.,,j_ ~ı:N?f?*lW* a:weı; rzznızıı&~L'.77~.ZZZ.ZfZJ 

T emoçinin Rüyası 
Türk tarihinden şanlı sahifeler 

l'7 J'.2;i >1&.7 7Q.7.77.'ZX7fZlı2ll7.ZZT.L71%77J7ZZ%X7:#jr::T.LTL7.Z77.ZT./Z7 /ZJ 
' Bölem sayıtu: 7t " 

KAşgarda Temoçlnln ba,kanh§ındakl 
kurultayda planlar hazırlandı 

- Göşlek nerede, diye sordu. 
Cebe mezarı göstererek : 
- işte burada ... 
- Göşlek öldü.. Öyleyse 

hanımızı artık kimse yenemez. 
T emoçinin biricik endişesi Göş
Jekti. 

Cebe - Sıtkı söyle bakalım, 
Hanın buyruğu nedir. 

- Buyruk mu ? Herkes bir
birine ~iriyor. Bütün ordular 
yeni istikametlerde toplanıyor· 
lar. Hamınız Temoçin, Harzem 
şahı Mehmede harp açtı. 

- Cengaver Tekeşe, Terh:m 
Hntuna karşı harb açıMı demek. 

- Evet onn .. Celaleddin şa· 
lıın babasına ... 

- işte şimdi kılınç savurmak, 
canımızı sakınmamak zamanı 

gelmiştir. Böyle iş her vakit 
ele geçmez Canbey ... işte şim
di " Savulun bayrak geliyor ,. 
narasının zamanıdır. 

Hep bir ağızdan : 
- Savulun bayrak geliyor, 

diye bağırdılar .. 
Gösterişler bitince Sıtkı an

latmakta devam etti : 
- Hanın büyük oğlu Cuci 

bey Mehmed Şahla çetin bir 
barba girişti. Mehmed Şah 
yenildi. Fakat Şahın oğlu Cela
leddin ile ona yardım eden 
Temir Melik akılları durduracak 
kndar vavuzluk 2'Österdiler. 

''Arjantin hükümeti tarafın

dan yapılan teşebbüsün ne 
derece yerinde olduğu hak
kmda burada Londrada fikirler 
birbirinden başkadır. Bazı 
müşahidlerin fikrince as-
samblenin toplanması, Mil
letler Cemiyeti azasından her 
birine görüşlerini anlatmak 
fırsatını vereceğinden vaziye
tin aydınlanmasına yardım ede
cektir. Diğerlerinin fikrince 
ise bu teşebbüs yersizdir. Lon
drada hüküm süren umumi 
kanaata göre, Milletler Cemi· 
yeti umumi heyetinin gelecek 
eylülda yapacağı mutad içtima 
devresine kadar Habeş mese· 
lesi hakkında her münaka
şayı talik etmek müreccah
tır. Ve ltalya - lngiliz mü· 
nasebetlerinde son zaman-
larda kaydedilmiş olan salah 
emarelerinin inkişafına ve ih-
tilafın halli için bir yol açma
ğa imkan verecektir. O vakte 
kadar da zecri tedbirler tatbik 
mevkiind~ kalacak ve Habe· 
şistanm fethi tanınmıyacaktır. 

KOMEDYA 
"Ancak, birçok hükümetle

rin hissiyatı zecri tedbirlerin 
a rtık komedya haline girdiği 
ve bu sebeble mümkün c;lduğu 
kadar sür'atle ilgası Jiizım gel 
diği merkezindedir. 

O sayede Mehmed Şah ordu
sunun büyük bir kısmını kur
tarabildi. 

Cebe, T emirin ismini işidince 
haykırdı: 

- Haydi atlara askerler ... 
işte şimdi tam kendimize göre 
düşman bulduk ... 

Herkes atına koştu. Cebt>, 
Göşlekin mezarına dönerek 
ölüyle konuşuyor gibi : 

- Naymanların kahramanı 
T emir Melikten sakın dedin ... 

Galiba senin de ondan alınma
mış kalan ödetin vardır. Me· 
rak etme... Şimdi asıl büyük 
savaşlara başlıyoruz. 

Davullar, zurnalar gidiş ha
vası çaldılar. Ordu Yıldız çev
resine doğru yol almağa baş
ladı. Bu yolculuk bir aydan 
fnzla sürdü. Nihayet Temoçin 
hanın konakladığı Kaşgar şeh
rine geldiler. 

Burada öğrenildi ki Terhan 
Hatunun erkek karde§i ltalçın 
kendine Gaberhan adını koya
rak bir MoQ'ol ker-;!'lnındaki va-

Çünkü zecri tedbirler bir çok 
memleketlerde ancak ismen 
tatbik edilmektedir. Samimi 
olarak tatbik edildiği diğer 
memleketlerde ise harici tica
retin azalmasına sebeb olmuş
tur. Bu hal ltalyaya hiç bir 
zarar vermediği gibi Habeşis
tan için de hiç bir iyilik o'a
maz. 

"Zecri tedbirlerin a lınm:ıc;ı 

için ise, Milletler cemiyeti umu
mi heyetinin toplanma~ına hiç 
lüzum yoktur. Zecri tedbir· 
lerin tatbikine karar vermiş 

olan Millet.ler Cemiyeti irti
bat komitesidir ve bu lco· 
mite salahiyetleri 18 ler lcomi· 
tesine devretmiştir. Öyle tah
min ediliyor ki, eğer isterlerse 
zecri tedbirleri lağvetmek bu 
iki teşekküle aid bir iştir.,, 

ŞimdiJik Milletler cemiyeti 
umumi sekreteri Avenolle ce
miyet başkanı Benes ve konsey 
başkanı Eden arasında hasıl 
olan temasın neticelerini bekle
mek lazımdır. 

Roma, 3 (Ô.R)- ltalyan ga· 
zeteleri Arjantin delegesinin 
Milletler cemiyeti umumi sek· 
relerine göı:\derdiği mektubunu 
tamamen neşrederek onuncu 

bancılara baskınlar yaparak 
hebsini kestirmiş .. Temoçin han 
bundan çok müteessir olmuş ... 
Mahmud Yalovacı Mehmed şah 
nezdine göndererek T emoçinin 
hakimiyeti altında olan toprak
lara yapılan baskınlardan do
layı kusur dilemesini istemiş ... 

Harzem sultanı o sıralarda 
giriştiği bazı kavgalarda ka
zandığı galebelerden söz din· 
lemez olmuştu. Diğer taraftan 
anası T erhan hatunla gözdesi şeh 
Macid Mehmed .şahı fışkırtı
yorlardı. Mehmed şah onların 

teşviklerine kapılarak Mahmud 
Y alovacın bir elçi olduğunu 
unutmuş ve onu zındana hap~· 
ettirmişti. Fakat kurnaz Yalo
vaç bil' kolayını bularak zın
dandan kaçmağa muvaffak 
olunca harb başlamıştır. Har
zem Sultanı ilk taarruzu yap
mışbr. Düşman ordusu Elma 
ada üzerine yürüyşünde Cuci 
beyin ordusuyla karşılaşmıştır. 
Cuci bey ordusu harbın baş
ladığına bilmivorlardı. Bunun 

a ın-

da s ••k A netle e am andı 
Londra, 3 (Ö.R)- Necaşi a·ilesi cfradiyle birlikte Southnmp· 

tonda vapurdan inmiş ve doğru Londraya hRreket etmiştir. 
Londra, 3 (Ö.R)- Necaşiye çok sade bir kabul yapılmıştır. 

Londra Habeş sefiri doktor Martin yanında imparatorun şahsi 
bir dostu olduğu halde vapura çıkmış, Necaşi ile yanındaki oğllt 
Harrar dukasmı ve iki kızım selamlamıştır. Sahilde toplanan 
halk derin bir sükunetle sakıt hiıkümdara hürmetini bildirmiştir. 
Bu sade kabul 1924 senesinde henüz }{as Tnfari iken Necaşinin 
Londraya yaptığı parlak kabul resmi ile bir tezat teşkil ediyordu. 

Ad·s-Abebadaki abeş bankasının 
tasfiye muaınelesine başlandı 

Adis·Abeba, 2 (A.A)- Eski Habeş bankasını tasfiye ve Halyı 
bankası teşkilatım Habeşistanda kurmaya memur komisyon bugün 
buraya gelmişfr. 

Adis·Abeba, 2 (A.A) - Hükumet neşrettiği bir emirnamede 
mağazalardaki bütün yazıların ltalyanca olmasını emretmiştir. 
ltalyancanın altmda yerli lisanla da yazılar bulunabilir. 

Adis-Abeba, 2 (A.Al - Yeni Gocam valisi general Biroli 
mareşal Graziani ile görüştükten ve talimat aldıktan sonra 
tnyyare ile Gocama hareket etmiştir. Gocamda süratle şu yollaı 
yapılacaktır: 

Gondar - Asakota, Dessie"- Gondar, Adua - Aksum, Asmara. 
Gondar, Debratabor - AdisAbeba. 

Belçikada bir milli birlik kabinesi 
kurulrriası arzu ediliyor 

Brüksel, 3 (Ö.R) - Belçika hükümet buhranı halledilmemiştir. 
Gelec«"k pazar (7 haıiran) yapılacak vilayet intihabatına kadar 
uzaması muhtemeldir. 40 mevki için yapılacak bu seçimin 
buhranın halli hakkında bir işaret verebileceği tahmin 
ediliyor. Kral Leopold meşruti vazifesine sadık kalarak, yeni bir 
milli birlik kabinesi teşkili imkanlarını aramağa sosyalist lideri 
Vanderveldi memur etmiştir. Vandervelde temaslarına devam 
ederek eski kabinenin iç, sömürge, ziraat bakanlarile, Brüksel 
liberal saylavı .laspar'la görüşmüştür. 

al rı 
andı 

ı ı -lngilizk 
çı maza 

~-.----__;::;.._~~~-

Londra, 3. (A.A) - Siyasal 
mahafü Mısırdaki fevkalade 
lngiliz Komiser. Sir milaes 
Lampsonun Londraya gelme
sine büyük bir ehemmiyet at
fedilmektedir. lngiliz - Mısır 

müzakereleri birçok noktalar 
üzerinde bir anlaşmayı derpiş 
ettirecek derecede ilerlemiş 
olmakla beraber süel mahiyet
teki meseleler hakkında henüz 
bir tarzı hal bulunmamışbr. 
Mevzuubahis olan noktalar ne 
asker mevcudu meselesi ne de 
lngiliz garnizonlarının birleş· 

mesi hakkındadır. Bu me· 
selcler Mısır müdafaasının 
istikbaline taalluk etmekte
dir. Kanal bölgesinde 5000 ki
şilik bir kuvvet bulundurulma
sı hakkındaki 1930 muahede-
sini tamamlamak fikrinden vaz-

geçilmiş ise de Kahirede lngi· 
Jiz garnizonları bulundurulması 
hakkının Mısırlılar tarafından 
reddedilmesi üzerine veni zor• 
fukfar ortaya çıkmışt;r. Keu 
Sudan meselesi hakkında da 
henüz bir hal sureti bulunma· 
mıştır. 

Berfin 3 (Ö.R) - "Volkisch• 
Bcobachter,, lngiliz fevkalade 
komiseri Sir Lampsonun Kahi· 
reden Londraya hareket etmesi· 
ni lngiliz-Mısır müzakerelerinin 
çıkmaza girdiğine delil sayı-

yor. Şimdiye kadar ancak 
askeri meseleler müzakere edil· 
miştir. Mısır lngiltere ile bir 
askeri muahede akdine hun 
ise de bunun karşılığı oJaralc 
cenupta, yani Sudanda bazı 

tavizat istemektedir. 
•...•.....••.•.......•.•••.••.•.•.•••...•••.••.•.••.................................. , 
maddeye dayandığını kaydet
mekte ve bu teşebbüsü zecri 
tedbirler meselesini halledecek 
mahiyette bulmamaktadır.Roma 
kararsızlık içindedir, fakat hü-

kumet mahfellerinin şimdiye 
kadar Milletler cemiyetinden 

için hazırlıklı değildiler. Hatta 
Cuci beyin yanındaki başbuğ

ların bir çoğu barba girmiye· 
rek geri çekilmeyi tavsiye et· 
mişlerdi. Genç kumandan: 

"Babam düşmanı görüb de 
üzerine yürümediğimizi duyarsa 
hepimize Jinet eder.,, dedi. 

Cuci bey ordusu, mütearriz
lerin beşte bir\ kadar olduğu 
halde onları yenmeğe, dağıt
mağa muvaffak olmuştur. Meh
med Şahın askerJeri müthiş bir 
perişanlık içinde kaçmağa baş
lamışlardır. Eğer Celeleddinle 
T emirin askerleri yetişmemiş 
olsalardı bu kaçak ordudan bir 
nefer bile kurtarılamazdı. 

TEMOÇINJN ÇADIRINDA 
Kaşgerde hanın ordugahın

da, Temoçinin başkanlığında 

açılan bir kurultayda Canbey de 
bulunuyordt:. Hanın kardeşleri 

Yiğit Kasar ile Çivik Belktay 
ve dört oğlu Cuci bey, Oktay, 
Çagatay, Tolon yanında idi. 
Başbuğlardan Böğürcü, Karık 

Ham, Yavuz Subektav. Meh-

çekilmek için hiç bir karar 
\'erdiği kaydedilmektedir. 

Cenevre, 3 (Ô.R)- MilJetler 
cemiyeti umumi heyetinin ha· 
ziran ayı içinde içtimaa çağı· 
rılacağı muhakkak sayılıyor .. 
Ancak içtima tarihi henüz tes· 
pit edilmemiştir. 

mcd Yalovaç, Akıllı Mokkooi, 
Kore Noyani, Kaplan öldüren 
Celrue, Kırgızlar hanı, daha 
bir çok yüce beyler Temoçini11 
önünde diz çökmüşlerdi. 

Temoçin yapılacak harb111 
hedeflerini anlattı ve sözlerine 
~unları ilave elti : 

- Eğer ben halcsız yere karı 
dökmeğe çıkıyorsam tanrı ba· 
şıma binlerce bela yağdırsın •• 

Sonra herkese emirler verdi. 
Her başbuğun geçecekleri yer· 

leri, tutacakları geçitleri eliyle 
koymuş gibi saydı. O anlahr
ken bu adamın gözleri dünya· 
nın ta öbür ucunu bile görür 
sanıhrdı. 

Buyruklar tamam olunca bet 
kes yerli yerine çekildi. Sabah 
olunca da Kaşgar ovaları ses· 

ferle doldu. Dört yüz bin ki· 
şilik muazzam bir ordu garba 
doğru akın ediyorlardı. Bütün 
bu koca ordunun arkasından 
harp avadanlıklan gidiyordu, 

- Bitmedı -
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Güzellik nedir? 
Hazlar ve duygular arasındaki 

farklar - Cinsi cazibe nedir ? 
Kıskançlığın bir doktor g<izüyle iyzahı 

~~~~--... -----•4mı--~~ -Y-a.:z:a.n.; :ı:::>r. F"ah.ri Işık. 

Tarihin derin karanlıklarında 
bil~. büyük rollar oynadığı, 
bulunan süse ve süslemeğe aid 
ısarı atika ile anJaşılan ve 
tarihin malüm sahifelerinde 
ekseriya kanlı izler bırakmış 

olan "Güzellik,, in ne olduğunu 
ve insanlar üzerinde ne gibi 
roller oynamakta bulunduğunu 
tedkik eden bir çok alimler 
kati bir neticeye vasıl olama
mışlarsa da oldukça şümul\ü 
nazariyeler ve tarifler yap· 
mışlardır. 

Hakikaten insanları ve hay
vanları harekete getiren, ica
bında bir kuzuyu kurt vapan, 
sıska ve aciz bir adamı arslan 
kestiren amil "güzellik,, ve 
"'aşk,, br. 

Aceba bu güzellik hakikatta 
mevcud olan bir madde midir? 
Yani Objectif midir? Yoksa 
ıubjectif bir his midir? 

En son yapılan tetkikat gös
termiştir ki enfüsi duvgulan, 
kuduretleri kendisine çeken 
her şey "güzel,, dir. Şu halde 
gü:ıelJik öyle bir şeydir ki te
sadüf ettiği mahluktaki seyya· 
leyi kendine doğru boşalhr, ve 
bu boşalma neticesi " Aşk ,, 
meydana çıkar. 

Herhangi ruhi bir kuduret 
"meraki:z:i dimağıye,, de birikir 
ve dışarı boşalmağa yol bula
mazsa hissiyat üzerinde yapa· 
cağı tesir ( Acı, yeis, keder ) 
gibi menfi hisler olacaktır. 

Eğer bunlar, yine herhangi bir 
suret ile harice boşalabilirse bu 
da mnsbet hisleri ( haz, zevk, 
ıehvet) gibi hasıl edecektir. 

o halde "merakizi aliye,, de 
toplanan bir kudureti harice 
akmağa sebeb olacak müneb
bihin de "güzel,, dediğimiz 

mefhum olacağı meydana çıkar. 
Hulasa etmek lizım gelirse 

denilebilir ki, Güzellik, bizdeki 
kudurete nazaren pek alçak 
seviyede bulunan bir boşluktur 
ki aradaki seviye farkına na
zaran çok şiddetli veya pek 
hafif şekillerde müterakim 
kudureti kendine akıtır ..• 

Muhtelif seviyede dedik : 
Hakikaten bir güzel kadma 
karşı bir gencin duyduğu 
ihtiras ile bir ihtiyarın duy
duğu haz hissi arasında çok 
fark vardır. Keza bir güzel 
tabiat levhası karşısında bir 
ince ruhlu şairin duyguları ile 
bir jş adamının duyguJarı ara· 
sındaki fark barizdir. 

Bütün bu izahattan anlaşıyor 
ki, vücudun her hangi bir nok· 
tasında tekbüf eden kuduretler 
toplanış şiddetine göre, menfi 
hisleri yapar. Mesela cildin bir 
eoktaamı arı soksa dimağda 
bulunan kuduretler bu yere hü
cum edeceğinden menfi bir 
his olan elemi duyarız. Cilde 
tesir eden bu münebbibler şid· 
detini kaybettikçe menfi his
ler yavaş yavaş müsbetleşir, 
ve hatta bu temas bir kadın 
eli ile olursa şehvani bir haz 
bile tev)it eder. Yani bir kudu
ret cereyanı başlar. 

Burada mühim bir noktaya 
dikkat etmek icap eder. Bir
den fazla miktarda hasıl olan 
kuduret ani bir tehlükeye uğ-
rarsa bu boşalma esnasında 
duyulan zevk ile beraber şid
detli elem de hasıl olur. Bu
nun misalini " Gıdıklanma -
Chatouillement ,, da görebiliriz. 
Gıdıklanma suretiyle birden 
hasıl olan kuduret kahkaha 
şeklinde harice akamaz veya 
bu akış kafi gelmezse birden 
biriken bu kuduretin ölüme 

bile sebeb olduğu görülmüştür. 
Kezalik sadislerin tehassül 

eden fazla kudureti tahliye et
memeleri yüzünden Kanlı vak
alar yapmaları bu suretle tah
liyeye çalışmaları buna bariz 
bir misaldir. 
Şu halde herhangi bir mü

nebbih dimagda kuduret yara
tıp da bu kuduret tahliye edil
mezse veya pek ani bir tahli
yeye uğrarsa duyacağımız his 
menfi olacaktır. 

Demek ki, güzel bulduğumuz 
şey bizdeki kudreti kendisine 
doğru akıtmağa başlamıştır ve 
bizde bir zevk hasıl etmiştir. 
Bu his aşkın, şehvetin hafif ve 
gayrı şuüri kısmıdır. Hakikatta 
her güzel bulunan şeye karşı 

bir aşk uyanmıştır. Her güzel 
bulunan şeyde cinsi cazibe 
mavcuttur. Cinsi cazibe ve ar
zu duyulan herşeyi de insan 
mutlak kendi malı olarak gör
mek istiyecektir. 

işte aşıkların maşuklarını kıs
kanmaları, kendilerine münha
sır kalmasını istemeleri, malik 
olamazlarsa bir çok gayri şu
uri hareketlere teşebbüs etm~
lerinin sebebi budur. Çünki 
malik olmak, yemek birer tah-

liyedir. Sevgilisinin visaline nail 
olan erkekt'! artık kıs· 

kançhk gibi başke hisler 
karışmazsa - iztirap, elem kal-

maz. Bunun gibi büyük bir iş
tiha duyulan bir yemek yenir-

se iştiha söner ... Yine yemeğin 
bir şekli muhaffefi olan .. öp
mek,, ile tahliye olduğu gibi ..• 

işte görüliyor ki daima aşağı 
kudurete doğru yüksek kudu· 
retten bir akış vardır... Bu 

akış ta güzelliği yaratır. 
Son yapılan tetkikat göster-

miştir ki şuur ve tabteşşuiirda 

hasıl olup tekasüf eden bu 

kuduretlerin gerek tekevvünü
nünde ve gerekse akış şiddet
lerinde "Katalizör,, lerin ve 
"Energie intra atomique,, lerin 
yani dahili ifrazatın birçok 
henüz karanlık büyük roll.arı 

vardır. 
Doktor 

Fahri •••k ·--lngiliz kralının 
kabulü 

Londra 3 (A.A) - Kral dün 
Buxtonda yapılan Britisch Le
gion 'un senelik kongresine iş· 
tirak eden ecnebi eski muha
ripleri kabul ederek kendileri 
ile üç çeyrek saat görüşmüıtür. 

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

~ lzmirin mm 

Kibar Bayanlarına 
TahsiJi Paris akademisin

de, stajını Parisin en yük
sek terzihanelerinde yapan, 
lstanbulun ve Ankaıanın ki· 
bar muhitinde, san'ab ve 
her mevsim Paristen getir
diği modellerile daima büyük 

b~ alaka uyandıran 

Terzi Bedia 
lzmirin kibar bayanlarına, bu 
senenin yazlık ve son moda 
rop, manto ve şapkalarını 

N (4 Haziran Perşembeden 7 
Haziran Pazar dahil) hergün 
saat ondan on dokuza kadar 

~ Birinci Kordonda lzmirpakıs 
salonunda da teşhir edecek 

:-\ ve sipariş alacaktır. 
Bu il.:in davetiye maka

mmadır. 
~ 'Rca'IZ. (S.<ı) 1-2 (1030) '7...l'YA 

Dünyanın iki dev • • 
gemısı 

Mavi kur elayı kaybetmiyen Nor
mandi ile lngjlizlerin "Kuin Mary,, 
Transatlantiği arasındaki farklar 

K1ıin 1\iary'nin 

Bu iki rakib bir limanda asla 
hirbirile huluşmıyacaklardır. Bu 
iki geminin birer eşi yapıJıb 
sefere başlayıncıya kadar bun
ların seferleri o suretle tertib 
edilmi}tir ki, Normandiye Nev
yorkta olduğu zaman Queen 
Mary Savzamptonda buluna· 
caktır. 

Mt:vsimine göre, Atlantikte 
her hafta birbirlerinin uzağın· 
dan geçeceklerdir. Queen Mary 
de istihsil edilen makina kuv· 
veti şaftta 200,000 beygir kuv
vetidir. 24 su borulu kazanları 
beher pus murabbaı üzerine 
400 libre buhar istihsil eder. 
Ve bu buhar 700 derece fah· 
ranayta kadar süper biter ya
pılır. 

Buhar istihsali için mahru
kat olarak mayi mahruk kul
lanıhr. Bu mayi mahruku yak-

mak için fazla havaya ihtiyaç 
vardır. Bu sebeple istihsal edi

len kuvvetin üç mühim elemanı 
au, mayi mahruk ve hawadır. 

Mayi mahruk sarnıçları gemi· 
nin yanlarına tertip edilmiştir. 
Ve üst güverteye kadar müm
teddir. Binaenaleyh gemi su 
kesimi hattının yukarısına ka
dar hakikatte İç içe iki tekne 

demektir. Bu sarnıçlarla tek
nenin zarfı arası yirmişer ka
dem genişliktedir. Bunlar da 
ayrıca dahiJen kompartıman
lara ayrılmışlardır. 

GEMiNiN SUYU~ 
Gemide kazanlara lazım olan 

tatlı suyu yapmak için hususi 
bir makine vardır. Kazanlar 
bütün kabiliyetlerile çalışırken 

bunlara her gün dört milyon 

galon au devrettirmek lazım 

olduğu zikredilirse bu hususta 
bir muhakeme yürütülebilir. 

Gemi mabrukatını limanda 

on iki saatta alabilir. Kazan· 
larda ocaklara mahrukat püs· 

küren yüz altmış sekiz me
me vardır. Bu mahrukatı ocak
larda yakmak için geminin alt 
kısmında bulunan kazan daire· 
sine takriben 33 metre yüksek
likleri üsu güverteden vantila
törler vasıtasiyle günde yirmi 
bin ton hava basılmasına lüzum 
vardır. Diğer bir tabirle me
melerden ocaklara mayi mah· 
ruku tazyik edib püskürtmek 
ve yakabilmek için günde 
600,000,000 mikap kadem ha
vaya ihtiyaç vardır. 
Geminın 24 su borulu kaza· 

nana ilaveten Garnish sistemi 
üç kazanı daha vardır ki bun
lar da tenvirat için elektrik 
istihsalinde, teshinatta, ve ser· 
vis işlerine buhar vermekte 
kullanılır. 

Bu yetmiş üç bin ton ağır

. lığında ve 5,000 nüfuslu sahih 
şehri karadaki bir motörlü oto
mobil gibi otuz milden fazla 
süratle koşturan dört tarbin 
eğer başbaşa getirilmek üzere 
bir sırava dizilirse bovları 1840 

hususiyetlerini gösteren bir tedkik 

tarihinde yapılan Britannia ge
misinden on metre daha uzun4 

dur. 
GEMi PERV ANELERI.. 

Geminin pervanelerine gelin
ce 6 metre kutrundadır. Bu da 

şimdiye kadar dökülen en ağır 
bronz dökümdür. 1884 tarihinde 

yapılan Umbria gemisinin per
vanesi gerçi 7,3 metre kutrun-

da ve 30 ton ağırlığında idi, 
fakat bu pervane bütün değil 
her kanadı ayrı dökülmüştü. 

Geminin zincirlerine gelince 
bunların beher baklası bir ada-

mın kaldıramıyacağı ağırlıkta 
ve 0,7 m. uzunluktadır ve dün
yadaki en kalın zincirler
dir. Bu zincirler gemının 
( 16 ) tonluk demirini taıır

lar. Geminin makine idare 
ve tertibatında bilhassa kıç ta
rafın sür'atten miltevellit sar· 
sıntı yapmamasına ıon derece 
ehemmiyet verilerek bir çok 
tertibat icra edilmiştir. 

lngilizler diyorlarki : eger bjr 
gemi böyle sarsınbJar yaparsa 
o gemi makbul bir gemi de
ğildir. Böyle bir gemide yaşı· 
yan insanlar daima hareketi 
arzdan çalkanan şehirlerde otu
ran insanlara benzerler. 

Gemide tenvirat, vantilasyon 
ve yolcunun diğer konfor ihti
yaçlarını temin için kullanılan 

elektrik sarfiyatma gelince; bu 
beher saatte 10,000 kilovattır, 
ve bu mikdar Brighton şehrin-
de kullanılan mikdardan daha 
fazladır. 

EMNiYET TERTIBA Ti 
Gemideki emniyet tertibatı 

bilhassa mükemmeldir. Gemi-

deki çifte alt ve çifte yanlarla 
gemi yukarıda da söylendiği 
gibi adeta iç içe iki teknedir, 
ve tulani, arzani birçok bölme
lerle bu emniyet son hadde 
çıkarılmıfbr. 

Can kurtama için geminin 

24 tane şayanı hayret can kur
taran filikalanna gelince: bun-

lar da; Queen Mary'nin dizay
nerleri kanunun talep ettiği 
bütün şartlardan daha ileri 
gitmişler ve daha vasi tertibat 
hazırlamışlardır. Bu yirmi dört 
layfbot gayet kuvvetli tekne· 
lerdir ve hepsi motörle ıevke
dilir. Kuin Mary bütün layf
hotları motörlü olan ilk ge
midir. Bu yekpare çelikten 
teknelerin beheri yüz k1rk be· 
şer kişiliktir. Bunların boyları 
11 metre, kemerede genişlik
leri 3,5 metre olup hepsinin su 
dankları ve ihtiyat kumanyaları 
ve kuvvetli telsiz mürsile ve 
ahizeleri vardır. Ve a)tı mil 
sür'at verecek Dizel motörleri 
ile ve batmaz hava sarnıçlarile 
mücehhezdirler. Bu filikaların 
hepsi bu gemide ilk defa 
tatbik edilen mataforalarla 
bir dakikadan a:z: bir zamanda 
indirilebilir. Ve bu koca filika-
ları dışarı ~evirmek için ancak 

bir kişi lizımd1r ve bir elek
trik vinci yardımiyle bunları bir 
kiıi suya indirebilir ve bütün 
bu işler bir kişi tarafından 59 
saniyede yapdabilir. Filikalar 
gemiye o suretle yerleştirilmiş
tir ki her kabinedeki yolcu 
kendisine aid güverteye çıktığı 
zaman yakınında bineceği fili
kayı hazır bulur. 

Bir kaza Anında makine dai· 
resindeki elektrik tertibatının 
sönmesi ihtimaline binaen gll· 
vertede öyle bir ihtiyat elek
trik tertibatı yapılmışbr ki bir 
iki saniyede derakap faaliyete 
geçirilebilir ve bunlarla gemi 
tenvir edildiği gibi filikalarlD 
indirilmesine ait tertibat ta it· 
Jetilir. 

YANGIN TERTlBATI 
Yangın hususuna gelince; 

gemideki bütün ahfBp ak
sam kat'iyyen atef geçmez 
bir haldedir. Buna rağmen 
gemın.n içerisinde örülmüş 
4000 mil uzunluğundaki elek
trik kabloları pek dikkatle 

sarılmıştır. Buna ilaveten de 
gemi en son ıistem ateş ve 
tehlike haber verici ve yangın 
söndürücü tertibatla teçhiz 
edilmiştir, ve kumanda köprü
süne o suretle hususi müş'irler 
konulmuştur ki : Eğer bir adam 
yük ambarlarında bir sigara 
yaksa derakap köprü üze
rindeki teyakkuz işaret!eri 
faaliyete geçer ve vak'a· 
nın yerini haber verir. Her ta· 
raf ateş geçmez kapılarla mü
cehhezdir, ve her odanın tava
vanında yangın boğmak için 
tertibat vardır. 

İTFAiYE iSTASYONU 
Geminin bir merkez itfaiye 

istasyonu ile .şubeleri ve bunun 

bir şefi ile efradı vardır. Ge

minin dikkate değer diğer ta

rafı seyri sefaine ait hususiyet
lerdir. Bunlara ait bazı hususi· 
yetleri sayalım: Cayro kompası, 
cayro paylut, telsiz ve istika-

met bulucu ileti, aksi ıadalı 
derin su iskandil ileti, tahtel
bahir sada işareti donanımı ve 
teknik mahiyette ve aynı ehem• 
illiyeti haiz düzinelerce ilet. 

Kaptan köprüsünün konforu 
ayrıca görülmeğe değer, Cam

lar o suretle yapılmıştır ki: bun
lar bir elektro motörle mihveri 
etrafında devrede ve en şid· 
detli kar fırbnalarında bile 
daima temiz kalır ve rüyete 
mani olmaz, direkteki gözcü 
çanak.lığının bile ısıtılması ve 
görme tatbikatı unutulmamışhr. 

••• 
Isveç Kralı 
F enlandiyada 
btokholm, 3 (Ô.R) - lsveç 

Kralı, F enlandiyaya gitmek 
üzere GotJand kruvazörüne 
binmiştir. Fenlandiya cumurrei
ainin gayri resmi ziyaretini 
iade edecektir: 

ÇiN HÜKÜMETi 
• ••••••••••••••••••••••• 

Seferberlik 

ilan etti 
- • -iP 

Şimal 
Hudutlarında karşıhkh 

hazırhk yapıhyor 
Pekin, 3 ( Ö.R ) - Cenubi 

Çindeki Kanton hükumet! 
Nankin hükumetine bir nota 
göndererek merkezi hükumetin 

Japonyaya karp ilan etmesi 
temennisinde buhınmuştur. Bu 

sadece bir deliliktir. Ne Nan· 
kin, ne Kanton tarafından harp 

ilan edilmemiştir. Ancak Kan
ton hükümeti seferberlik ilan 
etmiş ve Japon kuvvetlerinin 

tecemmü ettiği şimal hududuna 

doğru asker göndermiştir. 
Şimali ve Cenubi Çin ara· 

ımda ihtilaf olduğu muhakkak 
olmakla beraber fiilen müsta
kil olan Kanton hükumetinin 
muhtariyetini resmi bir şekle 

koymak için dahili harb ilin 
edeceği zannedilmemektedir. 

Çinin Tokyo sefiri Şimal\ 
Çin hududunda sebebsiz Ja· 
pon tahşidatını protesto 
etmiştir. Japon Dış işleri 
bakanı B. Hrita Kızıl askerlere 

. karşı Çin inzibatı temin etme· 
diğinden Japonyanın menfaat
larını müdafaaya mecbur kala
cağını bildirmiştir. 

Diğer cihetten Japon erkanı 
harbıyesi Mançurideki kuvvet· 
)erini 550 bin kişiye iblağa ve 
bu orduyu daimi olarak Man• 
çuride bulundurmağa karar 
vermiştir. .. ··-
Ribentrop 

Hala lngilterede 
bulunuyor 

Ribe11trop Lotıdıada tayymeden infroı 
Londra 3 (Ö.R) - ilk önce 

Londrada birkaç saat kalacağı 
bildirilmiş olan von RibentropUll 
bili Londrada bulunması dik• 
kati çekmektedir. Alman fev
kalade elçisinin siyasi mü:ıake· 
relerde hulunub bulunmadığı 
henüz malum değildir. 

Londra, 3 (Ö.R) - "Manc· 
hes.ter Guardian,, gazetesin• 
göre Hitler lngiltere - Fransa· 
Almanya arasında hava kuvet· 
lerinin tahdidini reddedecektir. 
Bu gazeteye göre Alman as• 
keri hazırlıkları lngiltere·Fran· 
sa- Belçika arasında karşılıkb 
yardım muahede.!ini zaruri kıl· 
maktadır. 

Rusyada şahsi 
mülkiyet hakkı 

Moskova 3 (Ö.R)- "b.vestia,. 
gazetesine göre adli ıslahat 
Sovyet Rusyada şahsi mülki· 
yete daha fazla kuvvet vermeği, 
polisi yalnız zabıta meselelerine 
tahsis etmeği, müdafaa hakkını 
kuvvetlendirmek için avukatbi1 

ıslah etmeği istihdaf edecektir· 
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YAZAN : Mlşel Zevako -160-

- Ahi Affediniz! 
KeJimeJerini kekeledi. Bu söz 

üzerine kraliçe Jan Dalire : 
- Affettim oğlum o halde ..• 

Alis dö Lüks hakkında fikrimi 
soruyorsunuz öyle mi? 

-- Sormak değil, istirham 
ediyorum. 

- Kendisini pek az tanıyo-
rum. Ancak onunla on 
defa kadar görüşebildim. 

Kont, kraliçenin ıstırab için
de olduğunu anladı. Aceba ne
den tereddüd ediyordu? Za
vallı delikanlı bir sademeye uğ· 
ramış gibi titredi: 

- Merhamet buyurunuzlBeni 
affediniz! Bir sual daha sor• 
mama müsaade ediniz! Düşün
celerinizi tamamiyJe öğrenmek 
isterim. Öyle liizımgeliyor. Ni· 
§anlım olmak üzere seçtiğim 
kadma karşi hiç bir fikriniz 
olub olmadığını sormağa cesa· 
ret ediyorum. Bir kelime bana 
yeter. Kraliçemin bir sözü, 
kalb!mden beynime çıkan aza
bın doğru mu yoksa hasta bir 
fUhun hezeyanı mı olduğunu 
anlatacaktır. 

Jan Dalire başını elleri içine 
aldı. Kont kendisinden müthiı 
bir hakikat veya bir yalan is· 
ti yordu. 

Delikanlı tekrar dikkatle: 
- Madam, cevab vermeyişi

nizden nişanlım hakkında fena 
fikirleriniz olduğunu anlıyorum. 

- Alis hakkında hiç bir 
fikir ve maksadım yoktur. 

Fakat bu yalan o kadar ya
vaş sesle söylenmişti ki Mari
bir felaketle karşılaşacağını 
tahmin edebilmişti. Kraliçenin 
kalbini kemiren şeyi öğrenebil
mek için kendisini topladı ve 
mosmor kesilerek: 

- Söyliyeceğim sader bir 
saygısızhk ve belki de bir ci
nayettir. Nefsime lanet ediyo
rum. Fakat mukaddes sözleri· 
nizden şüpheye düşmek cesa
retinde bulunduğum için he
men ytıreğime bir hançer sap
lamak lizımgeldiğ!ni bildiğim 
lıalde yine bu cinayeti huzuru
nuzda işlemekten çekiniyorum. 

Sözlerini söyleyib diz çöktü. 
Sözlerine devam ederek: 

- Madam, dünyada sizden 
başka kimsesi olmıyao, aile sev
gisi namiyle sizden başka kim
seyi bilmiyen ve kalbinde ölün
ceye kadar derin bir saygı 
hissi besliyen ben zavallıya 
merhamet ediniz Madam! Söz
leriniz beni tatmin etmiyor. Bu 
hususta yemine ihtiyacım var
dır. Doğruyu söylediğinize dair 
bana yemin ediniz!... 

Jan Dalbrc sustu. Şimdiye 
kadar böyle bir heyecana asla 

tesadüf etmemişti. Alisin Deo· 
dayı asla sevmediğine ve Ka
terinin hesabına yine bir ko· 
medya oynamakta bulunduğuna 
hükmetmişti. Bunu tetkik et
mek istiyordu. Lakin zavallı 
delikanh coşmuştu. Kendisine 
nefes alacak vakıt bırakmıyor
du. Deodayı Afise o kadar 
görüyordu ki doğru bir söz, 
kalbine isabet eden bir kur
şundan daha emin olarak onu 
öldürebiJecekti. Kraliçe metin 
sözleriyle: 

- Kont, ayağa kalk ve söz
lerimi dinle. 

Dedi. 
Kont sendeliyerek ayağa 

kalktı. Sarhoş gibi idi. Alnın

dan soğuk terJer akıyordu. 
Kraliçe aynı durumla söze 

başladı : 
- Kont dö Mariyak, size 

ancak oğlumun benden bekli
yebileceği bir şefkat eseri gös
termek isterim. Size şimdi ce
vab veremem. Alis dö Lüksü 
görmeden evvel istediğiniz ye
mini de edemem. Onu görüb 
konuşacağım. Sonra size cevab 
vereceğim oğluml O vakıta ka
dar müsterih olmanızı emredi
yorum. O vakıta kadar Alis 
bakkmda fena bir fikrim oldu
ğuna hükmetmeyiniz. Size tek
rar söylerim ki ben bu kızı 
eyice tanımıyorum ve sizin sev
ginize layık oJub olmadığını 
söylemeden evvel kendisini 
eyice öğrenmek isterim. Bu da 
hakkınızda olan sevgimden ileri 
geliyor. 
Boğuk bir hınçkınk delikan

nın boğazını tıkadı. Çünkü bu 
sözlerden çok memnun kalmıştı. 
Kraliçe: 

- Alis dö Lüks nerededir? 
Diye sordu. 
Hemen anlaşılacak derecede 

yüksekçe bir sesle: 
- Pariste Lohaş sokağında 

yeni Kulenin yakınında yeşil 
kapılı evde oturuyor. 
Cevabmı verdi. Kraliçe 

hemen: 
- Pekala! Yarın Parise gi

deceğim. 

Kont elim bir ısbrab içinde 
olduğu halde: 

- Madam! 
Kelimesini kekeledi. Kraliçe 

Jan Dalire sözüne devam ede· 
rek: 

- Sen de benimle beraber 
geleceksin, maiyetimdeki as
kerlerin kumandasını deruhte 
edeceksin... Haydi git Kont, 
hazırlığını yap ... 

Delikanlı sendeliye, sendeliye 
dışarı çıktı. Pek güçlükle te
neffüs ediyordu. Bir kaç dakika 
durdu. Kendi kendine: 

- Bitmedi --
'BOGAZLAR meselesi 

Tarihine Bir Bakış 

·- • -t9-

lnglllz ,artları kabul edilmezse lnglliz donanmasının 
Çanakkaleyi zorhyacağı blldlrllmlştl . -. -·-Velhasıl Napolyon Bonapart 1 için Türkiyedeki iktısadi ve 

padişahı teşvik için mektupla- ticari menfaatlannı feda ede-
rını çoğaltıyor ve Osmanlı hü- miycceğini ve Osmanlılarla 
kfımetinin sadık bir· dostu ve barba giremiyeceğini söyliye-
rnüttefiki gibi görünüyordu. rek Babıaliyi mukavemete ve 

Rusya çarlığı ordularınm te- Rusyaya harb ilanına teşvik 
C<ıvüzü fst<ınbuldaki Rus elçi- eyliyordu. 
sinin mevkiini güçleştirmişti. 'ih:ıyet Babı ali kararını 

logiltere elçisi Lord Arbout- verdi. 24 birinci kanun 1806 da 
hnot Babıalinin Rusya Çarlığı siyasi münasebetlerin kesilm!ş 
ile yasi münasebetlerini kes- o!duğu Rus elçisi ltalinski'ye 
nı ine ve harb ilan eyleme- bir nota ile tebliğ edilerek onu 
sine ınani olmasına çalışıyordu. lstanbuld"n çıkmağa davet 
Fransa elçisi s_bastiam ise, eyledi. ltalinski bir lngiliz va-
In~ilterenin Rusyanın hatırı purile lstanbuldan ayrıldı. 5 
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Boı·sa Haberleri 
N DUn Borsada 

Yapalan Sabşlar 
~ 

Uzum 

olarak borsa canlı evs ıcabı 
uvvetlimua 

Çu. Alıcı 
237 Jiro ve Şü. 
213 H Alanyalı 

Fiat 
7 75 11 

ve 
lzmir ticaret ve zahire bor

sası tarafından neşredilmiş olan 
son haftaya ait gündelik satış 
listelerine göre 27 - 5 - 936 ta
rihinden 2 - 6 - 936 akşamına 
kadar borsada aşağıdaki eşya 
karşılarında işaretli fiyatlarla 
muamele görmüşlerdir : 

Haftalık fiat 
Eşyanın satılan az çok 

cınsı mıktar 

Muh buğ. 11619 ç. 2,50 6,75 
Mısır darı 105 ç. 6,175 6,375 
Pamuk 975 b. 41,50 43 

" 77 h. " " 
" çekir. 32 t. 3,25 3,25 

Yapağı 53208 ki. 51 66 
Palamut tır. 274 ke 690 690 
Palamut 400 "670 675 
incir hurdası 65 ç. 4,25 4,25 
Çekirdeksiz 
Üzüm 1062 ç. 7 12,50 
Bakla va. 50 t. 4,315 4,375 

Her senenin bu mevsiminde 
piyasada tabii bir durgunluk 
görülmektedir. 

Son hafta içinde borsada 
sahlmış olan yukarıda isimleri 
yazılı eşyanın nev'i üzerinden 
sahş miktar ve fiatlerile haf
talık piyasa durumları hakkında 
edindiğimiz malumab aşağıya 
dercediyoruz: 

Arpa 
Hafta içinde· borsada arpa 

üzerine iş o.Jmamışhr. Esnaf ta
rafından borsa haricinde bazı 
küçük ~a.rtiler üzerine mua
mele yapılmıştır. Bu miktar 
piyasa teşkil edecek bir hadde 
baliğ olmadığından genel jf>a
kımdan arpa iıi olmamış de
mektir. 

Bakla 
Son hafta borEJada hazır ve 

vadeli bakla muamelesi olma
mıştır. Gerçi son hafta içinde 
borsaya lzmir civarı mahsulün~ 
den iki çuval yeni bakla geti
rilmiş ise ~e borsaca yeni mah· 
sul olarak kabul edilecek mik
tarın beş çuvaldan aşağı olma· 
ması kararlaştırılmış olduğun
dan bu mal yeni mahsul olarak 
addedilmemiştir. 

Son hafta tamamen ışsız 
geçmiştir. Yalnaz 2-6·936 tari
hinde yukanda işaretlediğimiz 
gibi 50 ton mal kiloııu 4.375 
kuruştan alivre olarak muaa 
mele görmüştür. 

Geçen hafta yine alivre ola
rak 4.1875 kuruş fiatla 485 
çuval bakla satılmış ve geçen 
senenin bu haftasında borsada 

ikinci kaıınn 1807 de Rusyaya 
harp ilan olundu ve bunun 
sebeplerini gösteren bir beyan
name Avrupa devletlerinin ls
tanbuldaki elçiliklerine verildi. 

Ypsilanti ile Morousi Eflak 
ve Buğdan beyliklerinden 
azlolunarak Aleksandre Soutzo 
Eflak beyliğine tayin olundu 
ve kendisine Buğdan işlerini 
de görmeğe sa1Ahiyet verildi. 

Harb beyannamesinin elçi
liklere verilmesinden birkaç 
gün sonra da boğazların bütün 
harb gemilerine kapalı bulun
duğunu ilan eden bir ferman 
sadır oldu. 

lsmail önünde ve Bükreş ci
varında hozgunluğa uğrıyan 
Rus ordusu Buğdanı işg.al ey
lemiş, Eflakı tehdid ediyordu. 
Sırpların isyanı Rusları o ta
rafa çekiyordu. Rusya Sırbis- • 
tana doğru ilerleyip isyan et
miş olan Sırplarla birleşmek 
ve F ransanın Dalmaçyadaki 
ordusuna yolu kapamak isti
yordu. 

eleler olmamak adır 33 Şınlak Z bi. 
24 Tabak Ali M 
10 S Emin 

8 50 9 
9 50 9 50 
9 9 25 
9 25 9 25 

1 
4,50 - 4,75 kuruştan 1062 çu
val haz.r, 4,625 • 4,6875 kuruş
tan 2912 çuval vadeli bakla 
satışı olmuştu. 

Pamuk 
Borsa bültenlerine göre hafta 

içinde borsada 41,50 - 42 ku
ruş arasında fiatlerle 632 balye 
prese birinci hazır, 42,5 - 43 
kuruştan 260 balye vadeli, 42 
kuruştan 77 harar kaba birinci 
ve 39 kuruştan 83 balye prese 
ikinci pamuk satışı olmuştur. 

Geçen hafta 40 - 41,5 ku
ruştan 758 balye prese birinci 
hazır, 41 kuruştan 50 balye 
vadeli pamuk satışı olmuştu. 

Geçen senenin bu haftasın
da 48 - 49 kuruştan 311 balye 
prese birinci ve 47 kuruştan 

23 balye prese ikinci pamuk 
satışı olmuştu. 

Haftalık pamuk piyasası ol
dukça hararetli cereyan etmiş 
ve geçen haftaya nisbetle kuv
vetli muameleler olduğu gibi 
fiatlarda da ilerleme kaydedil
miştir. Evvelki haftA, 3915 ve 
geçen hafta 41,5 kuruşta ka
panan pamuk piyasası bu hafla 
nihyetinde 42,5-43 kuruşta ka
panmıştır. 

Palamut 
Son hafta içinde borsada 

yukarıda işaretlediğimiz gibi 
kentalı 690 kuruştan 274 ken
tal broak ve 670·675 kuruştan 
400 kental hrnaklı Palamut sa
tışı olmuştur. 

Bundan bir hafta evvel ise 
750 kuruştan 35 kental tırnak 
ve 620-645 kuruştan 234 ken
tal kaba ki cem'an 269 kental 
Palamut sablmışh. 

Palamut piyasasının bu haf
taki durumu geçen haftakinin 
ayni olup bir değişiklik yoktur. 
Mal az alıcılar ise iştahahdır. 
Fiatlar sağlamdır. 

Zeytinyağı 
Piyasa haftalardanberi ayni 

durgunluğu muhafaza etmekte 
ve perakende esnaf işlerinden 
maada muamele olmamaktadır. 

Çekirdeksiz üzüm 
Borsanın gündelik satış bül

tenlerine nazaren son hafta 
içinde borsada gündelik itiba
riyle aşağıdaki üzüm satışları 
olmuştur. 

Tarihi 

27-5 931 

Miktarı 

çuval 
122 

Fiyab 
Az Çok 

8 75 12 50 

Napolyoo Bonapart 1807 
ikincikanunun birinde Varşova
da bulunuyordu. Fransa ordu
ları Vistule nehri kenarına da
yanmıştı. Bunun için Rus or
dusu Tunayı geçib cenuba 
doğru uzaklaşamazdı. lngilte
reye gelince: Osmanlı devletini 
hür halde Fransadan ayırmağa 
ve Fnnsanın lstanbuldaki nü
fuzunu kırmağa karar vermişti. 
1807 ikinci Kanununda lngiliz 
elçisi Lord Arboutbnot Londra
dan kat'i talimat aldı. Osmanlı 
hükumeti ile lngiltere arasında 
1798 de aktedilib sekiz sene
lik müddeti bitmiş olan ittifak 
muahedesinin yenilenmesini, 
Fransa elçisi Sebastiani'nin 
lstanbuldan çıkarılmasını, Ça
n kkc.le boğazı istihkamla· 
rıoın ve Osmanlı donanma
sının lngiltereye teslim edilme
sini, Avrupada sulh ve asayiş 
basıl oluncaya kadar Buğdan 
kıt'asının Rusyanın elinde kal
masını Babıalicien istedi. Ve 

- S0tıu Var -

[ 
28 " " 
29 " " 
30 il " 

1 " 
2 " 

Yelcun 

" 
" 

154 
71 

311 
276 
128 

1062 

8 12 50 
9 75 11 25 
7 12 
8 11 
8 25 10 

Bu hesaba göre mevsim ba
şından son tarihe kadar bor
sada 513,645 çuval ve 4333 
torba çekirdeksiz üzüm sabl
mıştır. 

Bundan bir hafta evvelki 
satış yekunu 901 çuval olarak 
toplanmış ve geçen senenin 
bu haftasında borsada gündelik 
itibarile satılan çekirdeksiz 
üzüm miktarı aşağıdaki şekilde 
tespit olunmuştu. 

Tarihi 
27-5-935 
28 " 
29 " 
30 " 
l 6 
2 6 
Yekün 

çuval Tr. 
352 
890 
819 
428 
887 7 
000 
3376 

Fiatı 

az çok 
6 13 
7 15 
8 13 
7,5013 
7,75 13,25 
o 00,00 

Pazar tatili bu tarihte başla
makla iş olmetdı. 

Ve bu suretle 1934 mabsu· 
}ünden geçen yılın bu haftasına 
kadar sahlan üzüm miktarı 
328430 çuval ve 1253 torbaya 
baliğ olmuştiı. 

Son hafta içinde üzüm fiat
larmda geçen haftaya nisbetle 
biraz gerileme daha hasıl ol
muştur. Tenezzül miktarı hak
kında bir fikir vermiş olmak 
için haftanın muhtelif tarihlerine 
aid fiatları aşağıya dercediyo· 
ruz: - ... ... ... ... ... .s ca al - -.... .... .... 

al "' al ·- :;::: :;::: -\D \D \O 
('f') C't\ M 

°' °' °' • • . 
ll"I ll"I \O • • • V) co 
N Cif ,.... 

No 
Az çok az çok az çok 

7 8,25 8,50 8,00 8,25 7,50 7,75 
8 8,75 9,00 8,50 8,75 8,00 8,25 
9 9,50 9,75 9,25 9,50 8,50 8,75 
10 11,50 12,25 ll,25 12,00 10 11,50 

Şu rakamların ifade eyledi· 
ğine göre 2-5-936 danberi is
tikrar gösteren fiyatlarda son 
hafta içinde yedi ve sekiz nu
maralarda 0,75, doJrnzda 0,1 
ve on numarada 0,75 - 1,5 ku
ruş arasında düşkünlük basıl 
olmuştur. 

Fiyatların bu vaziyeti iktisap 
eylemesi üzerine alıcılar biraz 
iştihala gibi hareket etmeğe 
başlamışlar ise de mübayeatın 
spekülasyon için yapıldığı ve 
yeni siparişler alınmamış oldu
ğu kanaatı mevcuttur. 

Üzüm fiyatları hafta niha
yetinde 1-6·936 tarihli fiyat· 
ların ayni olarak hesaplanmıştır. 

Buğday 
Son hafta içinde borsada 

satıldığım yukarıda işaretledi
ğimiz 11619 çuval buğdayın 
nevi, fiyat ve satış tarzı itiba
rile muamelesi aşağıdaki şekil
de cereyan eylemiştir. 

Çuval Fiatı 
Nevi Mıktan 
Uşak sert 9180 ,, 
" kartşık 862 ,, 
,, sertengin 125 ,, 
,, çürük 52 ~. 
Urfa 500 .. 

Az Çok 
6 50 6 75 
6 50 6 50 
6 25 6 25 
2 50 2 50 

6,375 6,375 
Mersin vadeli ve hususi şartlı 

100ton 5 25 5 25 

Bundan 
Yeni mahsulden 

bir hafta evvel ise 

10 S Süleymano 
6 S Gomel 

8 75 8 75 
7 7 

533 Yekun 
513715 Eski satış 
514248 uumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi Fi at 
410 Buğday 5 25 6 50 
100 ton " 
100 ton Bakla 4 25 4 375 

Bugün şube kitabetine not 
ettirilen ve henüz vizita edil-
memiş olan pamuk satışlan: 
100balyepamuk42 75 43 

iş aranıyor 
Türkçe ve lngi!izce ticari 

usulü muhabereye vakıf bir 
genç ticari müesseselerde ~a
lışmak istiyor. 

ihtiyacı olanların 384 posta 
kutusuna T. A rumuzu ile lüt
fen müracaatları. 
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BONO 
Mübadil bonosu, banka 

hisse senetleri ve bilumum 
hazine tahvilatı Ergani, Si
vas dahili istikrazı tatın alır. 

Adres: lzmir Kemeraltı 
Hacı 
60 

Hasan 
numarada 

müracaat. 

otelinde 
Cavide 

TELEFON: sao3 
11-30 (912) S.7 Pa. Pe. S 

Kiralık 
Apartıman 

Bahribabada Uşaklı apar

tımanında boş daiı eler 
vardır. Elektrik, su tesisatı 
mülcemmeldir. Fiatların ucuz
luğu dolavısiyle her aileye 
elverişlidir. Taliplerio ayni 
apartımanda 1 numaralı da· 
irede Azmi çavuş oğluna 
müracaatları. Telefon: 3277 

s 7 2-3 (1032) -muamele peşinen daha az olmuş 
ve fiatler ise hemen hemen bu 
günkünün aynı olarak hesap
lanmıştı. 

Piyasada alıcı vardır. Fiat· 
Jere şimdilik müstakar n3zarile 
bakılmakta isede yeni mahsul
lerin piyasaya arzı halinde vaz-
iyetin alacağı şekil hakkında 
şimdilik bir fikir yürütüleme· 
mektedir. 

YapağA 
Hafta satışları 41382 kilosu 

hazır olmak üzere 60 - 66 ku
ruştan satılmış ve 51164 kuruş 
arasında fiatlerle 11826 kiloluk 
muhtelif partilerin eski satış 
kaydile borsadan geçirildiği 
anlaşılm1ştır. 

Yapa&"ı piyasası sıcak ve 
fiatlerde tereffü istidadlar& 
vardır. 

SAiR ZAHAIR, HUBUBAT 
VE EŞYA 

Mevsim icabı bu sıralarda 
borsada canlı ve kuvvetli mua-
meleler olmamaktadır. Yeni 
mahsullerin piyasaya gelişine 
kadar vaziyetin bu suretle de
vam edeceği anlatılıyor. 

Abdi Sokullu 

Satılık bağ hah eli 
Karşıyakada Soğukkuyuda Dört dönüm sebze bahçesi 

ve bir dönilm bağ ve meyve fidanlığı ve üç oda ı ve çiçek 
ve meyve bahçeli ev satılıktır. lstiyenlerin Karşıyaka 
postanesi kar1ısında Yoğurtçu Ali'ye müracaat etmeleri. 
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Sivil komiser Cevad sami tam 
üç aydanberi meşhur yankesici 
Pire Necminin peşinden koşup 
duruyordı. Şimdiye kadar 
iki defa sıkıştırmış fakat ya-
man herif ikisinde de pire 
gibi yakayı kurtarmıştı. Bu hal 
Cevadın mr.slek şerefini sars
miş ve kendisini müşkil mev-
kide bırakmıştı. Eğer y"akın bir 
zamanda şu canı çıkası Pireyi 
yakalayamıyacak olursa istifa 
etmek mecburiyetinde kala
caktı. 

Cevad düşüne düşüne köp· 
rüyü geçti. Ne tarafa gidece-
R-ini kestirmek için etrafına 
bakınırken Balık pazarından 

doğru gelen uzun boylu zayıf 
birisi nazarı dikkatini celbetti. 
Dikkatlice bakınca tanıdı: Pire 
Necmi!... 

Hemen ileri atıldı. Bir an ev
re) yetişib pire Necminin yaka
ıına yapışmak istiyordu. Fakat 
akşam üzeri, hava kararırken 
Eminönünün halini bilirsiniz: 
iğne atsanız yere düşmez. 
Taliıidir ki bu kalabalığın ara• 
sından yol açıp geçmek kolay 
bir iş değildir. 

Pire Necmi de Cevat Samiyi 
görmüştü. Uzun uzun bakıştı
lar. Aralarında elli metre ka-
dar bir mesafe vardı. Cevat 
Sami didine didine ilerliyor, 
Necmiye yaklaşabilmek için 
yırhnıyordu. 

Bir an için düdük çalıp Pi
reyi polislere tulturmağı dü
şündü sonra vaz geçti.Bu kadar 
zamandır peşinden koştuğu 
adamı kendi eliJe tutmadıktan 
sonra bu meslek şerefi nerede 
kalırdı? Cevat hem düşünüyor 
hem ilerliyordu. Necmi ile ara-

Sıhhat 
ve 

güzellik 
Sağlam ve 

güzel 
Dişlerle 

Sağlam ve gü
zel dişler de 

Ra~yolin 
ile temin edilır 

larında otuz metre kadar bir 
şey kalmıştı. Fakat bu otuz 
metre yüzlerce insanla dolu 
idi. 

Cevad Pire Necminin biraz 
ilerideki polise yaklaştığını gör
dü. Eyvah! . . Necmi, Cevada 
tutulacağını . anlayınca kendi 
teslim olmağı daha ehven 
görmüştü. Cevad olduğu yerde 
dona kaldı. Bütün ümitleri sön
müştü. Üç ay kendini fırıl fırıl 
arattıktan sonra nihayet Nec
mi kendisine hu oyunu oyna
mış gitmiş bir alelade polise 
teslim olmuştu. 

Polis Necminin kolundan ya
kal~mış onu karakola doğru gö
türüyordu. 

Cevad fazla bakarsa fena 
olacağını hissetti. Hemen ters 
yüzü dönerek oradan uzaklaştı. 

"" .... 
Cevad Sami ertesi günü pos

tadan bir metub aldı. imzaya 
bakınca kıpkırmızı kesildi. 
Mektub şu idi: 

Kardeşim Cevad; 
Dün sana son bir oyun daha 

oynadığım için beni affet. Eğer 
kafamı vaktında kullanmasa 
idim beni sinek gibi avlıyacak-
tm. Baktım ki, iş o acak gibi de
ğil, senden kurtuluş yok; hemen 
bir polise koştum, cüzdanımın 
çalındığını söyledim, beni komi
sere götürmesini reca ettim. 
ayni zamanda üstüme fenalık 
geldiğinden polis kolumdan 
tutmak suretile bana yardım 
etti. Karakolda meseleyi an· 
lattım ve beş dakika sonra 
beni serbest bıraktılar. Fazla 
sıkılmamanı temenni eder göz
lerinden öperim kardeşim. 

p· ... .- f\' -r~i 

Dişlerinize çok dikkat ediniz 
Bazen en üstat doktorların bile sebeb ve menşeini 
bulamadıkları bir hastalığın, diş iltihabından ileri 
geldiği pek çok tecrübelerle anlaşılmıştır. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

BADIOl~iN 
kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 

Gayrimenkul satış ilanı 
lzmir ikinci icra Memurlu· 

ğundan: 

Salaheddinin Galib Saffeti'de 
olan matlubuna karşılık olarak 
ipotekli ve borçlunun tahtı ta-
sarrufunda bulunan lzmir Cu· 
maovasında Damlar mevkiinde 
9,000 lira kıymeti muhamme· 
neli, içinde alttı üstlü kulesi, 
damları, fırın, tulumba suyu 
ve kuyusu mevcud 36 dönüm
lük bağ açık artırma ile satılı· 
ğa çıkarılmıştır. 

işbu gayri menkulün birinci 
artırmas' 4-7-936 tarihinde 
Cumartesi günü saat 11 - 11,30 
arasında lzmir ikinci icra dai
resinde icra edilecektir. Bu 
artırmada muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmazsa 
en fa~laya artıranın teahhüdü 
baki kalmak üzere müzayede 
on beş gün temdit edilerek 
20-7-936 tarihinde Pazartesi 
günü saat 11 - 11,30 arasında 
yine ikinci icra dairesinde ikiııci 
müzayedesi yapı'acaktır. 

Bu ikinci müzayedede gayri 
menkulün satılması 2280 nu
maralı kanuna tabi değildir. 

Artırma şartnamesi 24·6-936 

tarihinden itibaren herkese 
açıktır. Bu gayrimenkul üze· 
rinde her ne suretle olursa ol
sun hak talebinde bulunanlar 
yirmi gün zarfında icraya mü
racaatları lazımdır. Aksi tak
dirde hakları tapu sicilince ma
lum olmadıkça paylaşmadan 
hariç kalacaklardır. 

Yüzde iki buçuk dellaliye 
ve tapu harçları müşteriye ait· 
tir. Satış peşin para iledir. 
Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya ve· 
rilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arzet
miş olduğu bedeJle almağa 

razi olursa ona, razı olmazsa 
veya bulunmazsa on beş gün 
müddetle artımaya çıkarılıp en 
çok artırana ihale edilir. Bi
rinci ihale arasındaki fark 
faiz ve diğer zararlar ay
rıca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce ilk 
alıcıdan tahsil olunur. istekli 
olanldr yüzde 7,5 nisbetinde 
pek akçesi veya milli bankanın 
teminat mektubu ile lzmir ikinci 
icra dairesine 933-5422 numa
rah dosyaya ve münadiye mü
racaatları ilan olunur. 

1476 (1034) 

• YENl-ASIR 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
~1 ÜTEHASSISl 

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

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

r77Z/Z/J.z7J..Z,.FLZZT.L7.I/.ZXT./.7...Z~~ 

Doktor - Operatör ~ 

Arif N. Yurcu ~ 
~ 

Merkez Hastanesi Operatörü N 
Hastalarını pazardan başka ~ 

her gün ikinci Beyler sokağı ~ 
Müzayede salonu karşısında 

~ 78 numaralı muayenehane· r-..: 

~ sinde kabul eder. ~ 
~ TELEFON:Muayenehane 3393 
~ Evi 4042 
~ H. 3 (979) 0 
... V..Z/./Z77.7ZUJCZ"/SlfYZ7.#.ZX7Z7.Y/J 
4 m • 

Göz He~imi 
MlTATOREL 

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

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

"''7///L7.Z/L./.h0:/./J.ZLL7J./7Z7.7J.J 

Doktor - ( )peratör 

us Zi a 
ÜST ÜN· 

Merkez hastanesi doğum 
ve kadın hattalıkları 

cerrahi mütehaBsısı 
Hastalarını pazardc1ı başka 

her gün lkinci Beyler sokağı 
Beyler hamamı karşısında 41 
numaralı muayenehanesinde 
kabul eder.Ameliyatlarını Al
sancak SIHHAT evinde yapar 

4 Haziran 193 

~----------------------------------------!" 

KULA 
Mensucat Fabrikasının 

Yeni çıkardığı ıncvsiınlik kun1aşları görnıeden 

Elbise yaptırmamanız menfaatınızdır. 

Birinci Kordon Çolakzade ilah l"'td. Şirketi 

vitrinlerini ziyaret ,~din iz 

PERAKENDE SATILIR 
Telefon - 2360 _________________________________ llml __________ ,, 

.... .": ....... i ... •. . ..~":....... . . . .... . :. l ; • • • ,,~:4 ,, 

·------------------------1-----------------· HARAÇÇI Kftıı.RDAŞLAR 

r~ı 
t 

Lüks ve modern mobilya evidir 

lı 

~ Muayenehane 3686~ 
TELEFHN Evi 3909N ~::1:1~~~::r.::~;r;ı.l"!:i "ırn:z;;'· 

~ sıhhat Evi 2914~ . Doktor 
H.3 (978) 

.~ZT/~:;::////77• 1 Kemal Sa~ir 
Fahri Işık 

lzmir Memleket Hastanesi 
Rontken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayenelerl 

Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

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

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü t"apur iskelesi 
Berat apartım'anı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

Muzaffer Eroğul 

· Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

lzmlr beledlyesfnden: 
- Havagazı fabrikasının bir 

senelik ihtiyacı için beher tonu 
913 kuruştan kırk üç bin üç 
yüz yirmi iki lira bedeli mu
hammenle dört bin yedi yüz 
kırk beş ton Zonguldak zero 
dis lav'! maden kömürü başka
tiplikteki şartname veçhiJe 
12-6-936 Cuma günü saat on 
altıda kapalı zarfla ihale edi- f! •---.. --.,.-•R 
lecektir. DOKTOR 

iştirak için bin iki yüz elli 

liralık muvakkat temimt.t mak- H 1 A 
1 

( 1 
buzu veya banka teminat mek- U USI r . 
tubu ile 2490 sayılı kanunun 
tarifi dairesinde hazırlanmış 
teklifler o gün saat on beşe 
kadar encümen başkanlığına 
verilir. 23-27-30-4 1330 (567) 

- Askeri ve mülki tekaüt 
kanununun 45 inci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair 2969 
sayılı ve 15-5-936 tarihli kanun 
belediyedeki ilan tahtasına 
asıldı bilinsin. 1481 (1033) 

sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

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

En muannid öksürüklerle bronşit, astm, ve boğmaca öksürü

ğünün kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici 

tesiri şayanı dikkattır 
iN GİLIZ KANZUK ECZANESi Beyoğ-lu - lstanbul 

lzmir inhisarlar Başmüdürlüğünden : 
Darağaç müskirat deposunda mevcud çubuk halinde 695 kilo 

kurşun 22 kilo bakır 400 boş içki sandığı ve 37 tane bidon yan 
kapağı pazarlıkla satılacakbr. Bunların bedeli muhammeni 172,55 
teminatı 25,88 liradır. isteklilerin pazarlığa girmek üzt:re 12-6-

936 günü saat 15 de ve ve şartnamelerini görmek için pazarlık 
gününden evvel başmüdürlüğümüze uğramaları. 

4-9 1415 (1036) 
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N. V. Oliver Ve Şii. Emlak ve Eytam Bankasından: F ra elli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 30 mayısta 

beklenmekte olup yükünü tah-

~'. :F. H. Van Der LIMITET D. operatör 

7.ıee & Co. v pur Acen ası Nurı' Artan DEUTCHE LEVANTE LINIE CENDELI HAN BıRiNci 

1 
G. m. b. H. KORDON TEL. 2443 

SAMOS vapuru 8 haziranda THE ELLERMAN LINES L TD. 

Esas No. Yeri Nu. su Nevi Depozito-

C. No. Eski Yeni 
su T. L. 

1 Gaziler mah. Kemer sokak 37 45 45.45-1 ev ve mağaza 
3 Küçük tuhafiyeciler çarşısı 46 dükkan 

250 
100 
100 
150 

liyeden sonra Burgas • Varna 
Ve Köstence limanlarına hare-

Anvers, Rotterdam,h~~urg ~e Londra, HuJI ve Anversten 
bekfeniyor. 13 hazirana kadar 1 OPORTO Vapunı 20 mayıs 

Bremen limanları ıçm yuk gelip yük çıkaracaktır. 

İzmir memleket hastanesi • 
hariciye şefi 

4 " " ,, 45 u 

5 ikinci süleymaniye m. hak· bila no. ev 
ket edecektir. 

ORESTES vapuru 31 ma
yısta beklenmekte olup yüki.1-
nü tahliyeden sonra 6-6-36 da 
Anvers, Roterdam, Amsterdanı 
ve 'Hamburg limanlan için yük 
alacaktır. 

liyecektirp FLAMINIAN vapuru 22 ma-
1 

GALILEA vapuru 22 hazi- yıs Liverpool ye Svanseadan 

Hastalannı her gün öğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
ikinci Beyler sokağında ve 
Beyler hamamı karşısındaki 
43 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

randa bekleniyor. 27 hazirana $.'!eJip yük çıkaracaktır. 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham- DEUTCH LEVANTE LINIEN 
bura ve Bremen limanlan için HERAKLEA vapuru 8 ma-

6 yıs Hamburg ve Bremeadt"n 

HERMES vapuru 15-6-36 da 
gelip 20 - 6 - 3 da Anveıs
Rotter. -:Amsterdamıve: t:lamı 

yük a'acaktır. gelip yük çıkaracakbr. 
TINOS vapuru 7 haziranda NOT : Vürut tarihleri va-

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 bddeniyor. Hamhurg ve An- I . . I • 

pur arın ısım eri ve navlun - -
vczsten yüfc a!a.ea br. refler· · değişik kleriu en e 

burg fi anfon için yük afaı
caktır. 

Amerikan &p d Steamship s "yet i(af:ıul edilmez. 
Co:poration Nevyork 

1 -26 (591) 

SVENSKA ORtENT f.inien 
VIKINGEAND muoorü 29 

nıayıs 3o da gelip Rotfeı:-

dam - Hamburg - Breme~ -
(doğru) Copenbang - Dantzıg-
Gdynia - OsJo ve lskandinavya 
linıanları için yük atacaktır. 

NORDLAND mötörii 15 
haziran 36 da gelip Rotter-
dam - Hamburg - Bremen • Co
penhage - Dantziğ - Gdynia. -
Goteburg - Oslo ve lskandi· 
navya limanları için yük ala
caktır. 

BIRKALAND motörü 29 
haziran 36 da gelip Rotter-
dam - Hamburg - Bremen - Ço
Panhage - Dantzig - Gdynıa. -
Goteburg - Oslo . ~e l!kaod1: 
navya Jimanlan ıçın yuk ala 
cakbr. 

SERViCE MARiTiMEROUMAIN 
ALSA JULIA vapuru 7-6.-36 

da gelip 8-6-36 tarihinde Pıre
Malta - Marsilya ve Barselone 
hareket edecektir. 

yolcu ve yük kabul e~er .. 
ilandaki hareket tarıhlenJe 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul e~~ez: 

Fazla tafsilat için ıkıncı 

EXCHANGE vapuru 16 ha-
ziranc:llı &elHen ·:ıo .. egyarlC 
için yük alaealtfır. 

Service Maritim Roumain 
Bugarest 

DUROSTOR vapuru 10 ha
ziranda bekleniyor. Köıtence. 
Sulioa, Galatz ve Galatz ak-
tarması Belgrad, Budapest, 
Bratislava ve Viyana için yük 
kabul edecektir. 
Den Norske Middelhaslinje 
( D.S A.S Spanskelinjen ) 
SAN ANDRES vapnru 19 hazi

randa bekleniyor. lskenderiye, 
Hayfa, Dieppe ve Norveç li
manları için yük kabul ede
cektir. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri •e na•lun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

N. V. V/. F. Hami Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

T eJefon: 2004-2005-2663 

Lö F eni~s Espanyol 
Hayat Sigorta Şirketi 

M}:RKEZ iDARESi: PARIS 
31 kanuouevvel93~rtarüifıide -se~ ve ihtiyat akçeleri 

271.107.872 .34 Fransız frangı. Türkiyede 1895 senesinden 

beri hali faaliyette. 

ZARARLAR ÇABUK ÖDENiR 
Yeni sistem hayat sigortaları akdi için lzmir ve havalisi 

umum acenteleri. Kardiçalı hanında 24 numarada 

AHMED BESiM VE ASIM ISMAILE 
müracaat edilmesi tavsiye olunur 

Telefon : 2371 Telgraf adresi: Beusi~ 

Fenni Gözlükcülük 
y 

...... 1 ...--................................... - •••••••• - ........... . 

TAZE 1"'EMiZ UCUZ 

IIAC 

~MDi NÜZl-IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

/Jir Otiımı almadan evvei 

Istırabın ve ağnnın en şid
detlisini en kolay, en ça
buk ve en ucuz geçirme
nin çaresi bir kaşe GRiPiN 
almaktır. Mideyi bozmaz, 
böbrekleri ve kalbi yormaz 

, 

1Jdılı/M. be.ş dakika soma 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GBiPiN 
ŞiFA 

Eczanesi 
Fenni gözlük 

Üzerine en yeni en zarif 
modeller getirilmiştir 

Tayyare, şoför, güneş, spor 
gözlüklerile renkli, numaralı ECZANESJ 

HiLit ECZANESİ f 
cam, nikel, altın, bağa çerçe

veler de her yerden 

1

1 daima çok ucuzdur 

HER NEVİ FENNi SÖZLÜK 
Altın, nikeJ, elektroyalviz, sellol~it, . has. ~ag~ her türlü çer

çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferık, ıkı mihraklı, uzaktan 

vey yakından her türlü gözlükler, tayyare ve şoför gözlüklerile 
g .. u - lükl · 1·ıe bütün opkatmin bütün icabah. Göz neş ve toz goz erı, 

hekimi • · · uayene kutulan, alat ve edevat deposu 
erı ıçın m TOPTAN ve PERAKENDE 

--
Burnova Belediyesinden: 
Bu ti. ·ı cek su proJ· e ve keşiflerinin 11/6/936 Per-rnovaya ge rıe • · d k 

Şernbe günü saat 16 da Burnova belediye daıresın e apalı 
zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. Muhamm~n bedel 600 
altıyüz liradır. isteklilerin 45 lira muvakkat temınatla beraber 
Eksiltmeye iştirakleri ilan olunur. 

24-30-4-10 1288 (573) 

Tecrübe ediniı: 
TOPTAN 

PERAKENDE 

Numarası 3399 Daimon 
Yirminci asnn elektrik devr;nde icat edilen bu fenerler 

velespit. Motosiklet, otomobiller için imal edilmiştir. 
Gözlerin kamaşmaması kazaya meydan verilmemesi husu

sunda ziyayı yükseltir, alçaltır, uzaklaştırır ve yakınlaştırır. 
Üç pillidir hem pille hem dinamo ile yanar tavsiye ederiz. 

Deposu: Izmirde Suluhan civarında No. 28·9 Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir 

la bey so. 
6 Karşıyaka alaybey hayal s. 
7 Küçük tuhafiyeciler çarşısı 
8 Hasan hoca mah. büyük 

tuhafiyeciler ç. 

6 taj 
bila no. 
12.12.1 

9 ikinci süleymaniye ruhi 2-4 3-5 
baba s. 

1 O Hasan hoca büyük tuhafi
yecilu ç.. 

82 tai 19 

11 Küçük tu iyeciler çarşısıı 6 
12 Karş1yaka alaybey han, gü- 21 19 

naydın so. 
16 Memduhiye mah. ·ireç.likuy s. 
17 " " " 
18 .. " .. 
20 Hasan hoca m. küçük tuha

fiyeciler ç. 

8 
10 
26 

24 ikinci sülcymaniye m. kamit 138 148 
paşa s. 

25 ikinci sultaniye m. 3 üncü 
nezaket s. 

taj 4-2 

25-1 " " " taj 2 
25-2 " " " taj 1-2 
36 Büyük tuhafiyeciler çarşısı 43.43, 1 
40 Üçüncü kara taş haJil rifat paşa s. 233-235 
41 ikinci süleymaniye M. büseyin ef. s.12 

ev 
dükkan 
mağaza 

ev 

mağaza 

ev 

ev 
ev 
ev 

dükkan 

ev 

ev 

CY 

ev 
dükkan 

ev 
ev 

300 
150 

2000 

250 

100 
250 

200 
200 
200 
100 

100 

250 

47 Balık pazarı mahmudiye caddesi 105 
48 Mahmudiye m. balık pazan 67 
49 " eski balık pazan '8 

iki kath m.ağu;a 
dükkan 
dükkan 

200 
500 
200 
750 
300 
300 
300 
100 
500 

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

şısı sağır s. 

ev 
dükkan 
mağaza 

72 Kestelli mah. başdurak sokak 97,1 taj 101 ev 
73 Karşıyaka alay bey m. han sokak 23.23,1 ev 
77 Karşıyaka osmanzade reşadiye 25 21 ev 
79 Mahmudiye mahallesi 51 mağaza 
82. " caddesi eski balık paz.arı Bılii No. " 
83 Kestelli m. başdurak sokak 97.77.77,1 taj 99 ev 
85 Akdeniz m. büyük tuha- 4.4, 1 mağaza 

fiyeciler çarşısı 
86 Ahmetağa yemiş çarşısı 

89 Kadiriye m. ~ureci sokak 

s 3 
5 

90 Hacı mahmut m. hacı mah- 42 52 

1 

mut sokak 
91 Akdeniz m. büyük tuhafi

yeciler çarşısı 
91 1 (1 ,, " 

92 Dördüncü sultaniye m. hacı 
mevlüt çıkmazı s. 

93 Akdeniz m. büyük tuhafi
yeciler çar. 

95 Hasan hoca m. büyük tuhafi-
yeciler çar. · 

96 Reşadiye tramvay caddesi 

l 02 Akdeniz m. büyük tuhafi- 22.22, 1 
yeciler çar. 

103 " " " " 106.106,t 
105 Karşıyaka turan sokak 6 

90 

91 
14 

81 

111 

985 

106 Fevzipaşa m. hacı mahmul s. 15 
107 Natır zade m. müftü birinci 5 11 

çıkmazı 

" 
ev 

ev 

mağaza 

" 
ev 

mağaza 

il 

ev 

mağaza 

bahçeli ev 
ev 
ev 

108 F evzipaşa m. hastane sokak 

112 Fatih m. değirmendağı sokak 

114 Karşıyaka alaybey naldöken 

158 taj 174 ev 

taj 19 dükkan 

55 ev ve dükkan 
tramvay c. 

147 Kuşadası Alacamescit m. ka- 32 
narya sokak 

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

yeciler çar. 
159 Şey mah. 01manzade sokak 
178 Buca yağhane sokak 

7,2 7,4 
42 44 

han 

kahvehane 
ev 
" 

mağaza 

depo 

ev 
181 Karşıyaka alaybey selamet so 
186 Buca halk sokak 

16 taj 22 
98,21 

" 
" 

400 
400 
600 
lOJ 
40G 
7.,0 
80 

500 
75 

500 

25 

50) 
12.,, 

2SU 

250 

900 
150 

250 
500 
750 
150 

750 
80 

400 

500 

200 
200 
500 
400 

500 

300 
125 
500 

Mevkii ve numaraları yukarıda yaz.ılı emlikin bizalaıında işa
ret edildiği veçhile bedelleri peşin ödenmek üzere 5-6-936 cuma 

günü saat onda ihale edilmek kaydile açık artırmaya konul
muştur. 

istekli olaolann hizalarında yazılı depozitoyu veznemize yab

rarak artırmaya girmeleri ve yanlannda üçer fotoğraf getirme-
leri iJao olunur. 26-4 1298 (968) 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Lira 
258 Reşadiye Güneş S. 18 eski 14 taj No. lu Ev 210 
259 Karataş Duygu S. 49 kapu 47 taj No. lu Ev 65 
Yakanda nazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 

tertip tasfiye vesikasiJc ödenmek üzere artırmaya konulmuş ised, 
haddi layikile alıcı çılcmac\ığından 1-6-936 tarihinden itibaren 
10 gün müddetle uzatılmasına karar verilmiştir. Ahcı!ann 
11-6-936 perşembe günü saat 17 de Milli Emlak Müdüriyetine 
müracaatları. 1462 (1035) 
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Fransada • 
grevcı ameleler bazı fabrikaları işgal ettiler 

Kabine bugün istifasını verecektir 
Yeni Fransız kabinesinin iSte i neşredildi. Dört Sos

"''H.,.· .• st ve dört Rad·kal Sosya ist kabineye giriyor • 

y 
Paris 3 ( O. R ) - Paris 

mıntakasında maden sanayii 
grevi bitecek yerde diğer kol
lara da sirayet etmiş ve bugün 
;reniden bir takım fabrikalar 

' işçiler tarafından işgal edilmiş
tir. Umumi mesai konfederas
yonu ve siodikalar birliği de
legeleri harkesin sükuneti mu
hafaza etmesine çalışmak

tadırlar. Saat on yedide muh
telit komisyon toplanmıştır. 

Hükumet ihtiliifın halli için 
işçilerle patronlar arasında ta
vassutta bulunmaktadır. Bazı 

fabrikalarda kollektif (müşte
rek) iş mukavelesi akdi sure
tiyle ihtilaf bitmiştir. 

Mılli müaa/aa bakam Daladier 
Paris 3 (Ô.R) - Mebus se

çilmiyen hava bakanı Marcel 
Dcat bugün hava ordusuna 
Yeda etmiştir. 

Paris, 3 ( Ô. R ) - Bugün 
topla'lan meb'uslar meclisi, in
tihabları hiçbir itiraza uğrama
mış olan 562 meb'usun seçimini 
tasdik etmiştir. Bütün meb'us
lar 618 olduğuna göre daha 
56 meb'usun itirazlı olan inti
bah dosyaları tedkik edilecek
tir. Meclis artık resmen teşek
kül ettiğinden yarın toplanarak 
başkanını ve riyaset divanını 
seçecektir. 

YENi KABiNE LiSTESi 
Paris 3 (Ö.R) - Leon Blum 

tarafından yarın veya nihayet 
öbür gün teşkil edilecek olan 
kabinenin ihtiva edeceği şah
siyetler hakkında meclis kori
dorlarında bir liste elden ele 
dolaşmış ve bütün gazetelerde 

intişar etmiştir. Şimdilik ihtiyat da çorablarınız yıne yamaıana-
kaydiyle bildirilen bu listeye caktır 1 .. 
göre yeni kabine şu suretle KABiNE HAZIRDIR 
teşekkül edecektir. Paris 3 (Ô.R) - "Journal., 

Blum; başbakan ve portföy- Blum kabinesinin yeni meclis 
süz bakan (Sosyalist), Paul huzuruna hemen çıkabileceğini 
Faure; devlet bakam (Sosya- yazarak şu malumatı veriyor: 
list), Camille Choutemps; dev· "Blum hükumet listesini ha· 
let bakanı (Radikal sosyalist), zırlamış olduğu gibi parlamento 
Daladier; milli müdafaa bakanı huzurunda hükumet namına 
(Radikal sosyalist), Y von Del- yapacağı beyanatın metnini bile 
bos; dış işleri bakanı (Radikal hazırlamıştır. Devlet reisi tara-
sosyalist), Vincent Auriol; fi- fından yeni kabineyi teş-
nans bakanı (Sosyalist), Dalen· kile çağırıldığı vakıt ( ya-
gro; iç işleri bakanı (Sosyalist), nndan sonra ) Blum için 

bir kaç tashih yapmaktan 
Pinas; milli ekonomi (Sosyalist), 

başka bir iş kalmıyacakhr 
Jean Zay; milli terbiye (Radi- Bakanlar listesine son bir retuş 
kal soslist). ve ayni akşam kabinenin nasıl 

Ayni listeye göre başbakan- teşekkül ettiği öğrenilebilecek-
lığa bağlı iki müsteşarlığa tir. "Cumartesi günü de yeni 
Maks Dorman ile François de kabine meb'uslar meclisi ve 
Tes,an tayin edileceklerdir. Senato huzuruııa çıkabilecektir. 
Ayni suretle Milli müdafaa Paris, 3 ( Ô. R ) - Albert 
bakanlığının idaresinde ordu, Lebrun saat 6 da Caillau'yu 
donanma ve hava kuvvetleri Elize sa•ayına çağırtmıştır. Se-
için de birer müsteşarlık ola- "- nato m· komisyonu başka-
cağı gibi dış işleri bakanlığında nile cumurı eisi arasındaki gö-
bir sömürgeler müsteşarlığı rüşme bir saat kadar sürmüş-
ihdas edilerek sömürgeler tür. 
bakanlığı ilga edilecektir. KADINLAR HAK 

Eski ticaret, zıraat, de- Yeni kabinenin devlet bakanı Paul Faure iSTiYORLAR 
niz ticareti bakanlıkları milli teşarlığı yapan Curie'ye veri- açılış celsesinde nümayişte bu- Paris 3 ( Ö. R ) - Senato 
ekonomi bakanlığı halinde bir- lecek ve böylece Fransız cu- lunan Süfrajetler Senato aza· dün içtima devresini açmıştır. 
leştirilerek beş müsteşarla muriyeti tarihinde ilk defa sından birine bir çorab ver- Başkan Jcanneney, ölen eski 
idare edilecektir. Milli terbiye olarak bir kadın kabineye mişlerdir. Bu çorab üzerinde bakanlardan Henri Cheronun ha 
(kültür) bakanlığında üç müs- girmiş olacaktır. şu ibare vazılıdır: tırasını hürmetle anmış, bun-
teşar olacaktır ki bunlardan KADINLARIN AZIZLIGI " Korkmayınız, intihab hak- dan sonra meclis ruznamesin-
birisi, fenni araştırmalar müs- Paris, 3 (Ö.R) - Senatonun kına malik olduğumuz zaman deki meselelerin müzakeresini 

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

Kudüste yeni hadiseler oldu EkvatÖr 
Arap kundakçılar şimdi de yahudi 

evlerine ateş vermiye başladılar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kudüs, 3 (Ö.R) - Mevlu· 
dünnebevi, nisbi bir sükunetle 
geçti. Kudüste bir bomba 
patladı. inzibat ve asayişi te
min için fevkalade tedbirler 
alındı. 

Dağ yollarında emniyet yok
tur. Kervanlar askeri kuvvet· 
!erin refakatinde hareket edi
yorlar. Kudüste bir yahudi evi 
arap kundakçılar tarafından 

yakılmıştır. 
Kudüs 3 ( Ö. R ) - Şim

diye kadar kargaşalıklara iş
tirak ettiklerinden dolayı 1109 

arapla 394 yahudi tevkif edil
miştir. Gece yasağına riayet 
etmedikleri için tevkif edilen
ler, bu rakamlara dahil değil
dirler. 

Kudüs 3 (Ö.R)- Neşredilen 
bir emirname ile mağazalarını 

ve ticarethanelerini açmamakta 
ısrar edenleri kaza komiserleri 
para cezasına çarptırabilecek
lerdir. Memlekette patlayıcı 

maddelerin imali ve ithali ya
sak edilmiştir. Son arbedeler
denberi alınan ilk şiddetli ted 
bir budur. 

Kudüs, 3 (Ö.R) - Neşredi
len bir kararname mucibince 
de askeri kıtaata polis vazifesini 
görmek salahiyeti verilmiş ve 
her cins iştial maddelerinin 
Filistinde imali ve memlekete 
idhali yasak edilmiştir. 

Cenevre, 3 (A.A) - Millet· 
ler Cemiyeti mandater komis
yonu Filistin ve Maverayi Şe· 
ria'nın vaziyeti hakkındaki 

tedkiklerine devam etmiştir. 
Büyük Britanya mümessili 

evvelce teşekkül etmiş oldu
ğunu bildirdiği lngilizlerden 

Cumhur reisi 
azledildi 

Nikaragua 3 (Ô.R) - Reisi 
cumhur Sakoza asi ordu baş
kanı general Somozaya teslim 
almıştır. Bu general Mauagua 
şehrinde muvakkat bir hüku
met teşkil etmiştir. Yeni Cum
hur başkanının seçilmesi ıçın 
sefirler kendisiyle temasa gel
mişlerdir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mürekkeb komisyon anketinin 
bir komisyona havale edilme
sini kabul etmiştir. 

Mandalar komisyonu Filisti
nin vaziyeti hakkındaki ted • 
kiklerine devamı gelecek cel
seye bırakmıştır. 

ıleride bir tarihe bırakmağa 

karar vermiştir. Mebuslar mec
lisinin açılışında olduğu gibi 
burada da süfrajetler Fransız 
kadınlarına iotihab hakkının 
verilmesi için nümayişlerde bu-
lunmuşlardır. > 

Paris 3 ( Ö. R ) - B. Leon 
Blum dün meşhur mizah mu
harriri B. T ristan Bernardı ka
bul etmiştir. Bu ziyarete si ya· 
si hiç bir ehemmi> et verilme
mektedir. 

Paris, 3 (Ö.R) - Paris mın
takasında maden sanayii fab
rikalarındaki grevin neticesi 
hakkında ümitli haberler "eri
lerek hareketin yatışması bek-

Finans bakam Vincent Aııriol 
lenmekte iken bilakis grev 
daha ziyade genişlemiş bulunu
yor. Otomobil, mitralyöz, silah 
fabrikalarından başka diğer 
bir takım sanayi amelesi de 
grev ilan etmişlerdir ve talep
leri kabul edilinceye kadar 
fabrikaları terketmekten istin• 
kaf ediyorlar. Şimdiki ihti
laflara nihayet vermek ve 
muhtemel hadiselerin onunu 
almak ıçın büyük bir faa
liyet sarfedilmektedir. Bu
nunla beraber grev esna· 
sında şimdiye kadar hiç bir 
hadise çıkmadığı kaydediliyor. 

Paris, 3 (Ô.R)- Eski meclis 
bakanı Fernand Bouisson ye· 
niden namzetliğini koymamağa 
karar verdiğinden Radikal 
sosyalist partisi fahri baş· 

kanı ve Lyon şarbayı Edouart 
Herriot meclis başkanlığına 

biricik namzet bulunmaktadır. 

lngiltere hükumeti, lngiliz imparatorluk tarihinin şimdiye kadar kaydetmediği bir şekilde harp 
hazırlığı yapmaktadır. lngilterenin gerek Akdeniz menfaatleri, gerek sömürgelerdeki düşündürücü 
vaziyetler Londrayı ciddi surette hazırlıklı bulunmağa sebep teşkil etmiştir. 

iştirakiyle manevralar yapılmıştır. Kral bu manevralarda büyük devletleri temsil eden ateşernili• 
terlerin de bul!'l~malar~nı istemiş ve hepsi davet edilmişlerdir. Gerek hava ve gerek motörlli 
kara kuvvetlerının geçıt resmi ve manevraları büyük bir dikkatle takip edilmiştir. Manevralar• 
ait intibaları yukarıda görü orıunuz. Geçen hafta logilterede kral sekizinci Edvardın nezareti altında bava ve kara kuvvetlerinin 


