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ltalyan kralı Aksuma giderek 
ussolini de· • 

gıy ece 

siyasi mehafilde 
usule ka_rşılandı 

Habeş imparatorluk tacını orada 
endisine refakat edecektir 

lstanbul 11 ( Özel ) nUz tesbit edilmiş değil- ald emirnamenin neşri Düçenin kararları beynelmi-
ftalya krahnın refakatin- dir- • Mamafih Krala üzerine vaziyet vahim, lel siyasi mehafilde endişeler 
de Mussolini ve Halyan ~~ussolininin refaka et- hatta çok vahim telakki uyandırmaktan geri kalmamış
vellahdi oldu u halde memesi de muhtemeldir. edilmekted r. "Petit Jur- tar. Hemen her tarafta bu em
Aksuma gidere[< Habeş Paris 11 (Ö.R) - Bay nal,, gazetesinin diplo- ri vaki bir isyan duygusile kar
imparatorluk tac nı ora- Mussolinl tara ından Ha- malik muharriri bunu şılanmıştır. Habeş seforinin ba
da giyeceği Romadan be is anın ltalyaya llha- kaydettikten sonra şu zı anlarında ltalyan gayretine 
bHdlriliyor. kın, ltalya krahnın Ha- mUtaleaları ilave etmek- karşı teveccüh göstermek zaa-

ııaıvall Ve!ialıtı kıatm eli11i öpiiror Bu seyahatin tarihi he- beş imparatoru ilanına tedir. - Sonu 4 ıincıi salıitede - . Valide Maııra11 
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emlekette 
-·· 1''icari ahlak 

devlet eliyle 
ku vetJ endirilecekti r 

İcra vekilleri heyetince Ka
mufaya gönderilen bir kanun 
layibasına göre şimdiye kadar 
ba ı boş bırakılmış bulunan 
dış ticaretimiz esasi bir kon-
trol albn lınmaktadır. 

Liberalizm ticaret hayatında 
tam ve kati bir serbesti esa
sına dayanıyordu. Ticaret ha
yatı yalnız ferdi teşebbüslerin, 
şahsi meofaatların işi sayılıyor, 
buna müdahale bir haksızhk 
telakki ediliyordu. 

Halbuki dünyanın geçirdiği 
ve geçirmekte olduğu ekono
mik buhran bütün devletleri 
ekonomik kalkınma tedbirlerile 
uğraşmağa mecbur kılmıştır. 
Bugün ileri milletlerin hemen 
hepsinde iç ve dış ticareti en
düstri hayatını memleketin yük
sek menfaatlerine uygun bir 
şekilde teşkilatlandıran, inzibat 
altına alan kararlar mevcuttur. 

Türkiye ise, iktisadi kalkın
ma tedbirleri almağı bütün 
u~usların duyduğu ihtiyacın üs
tünde olarak kabule mecbur
dur. Zira dahilde biç yoktan 
bir endüstri hayah uyandırmak 
ve kurmak yoluna girmiş, planlı 
kalkınma sistemini tutmuş bu
lu:?maktadır. Bu da hayati bir za
ruretin ifadesinden doğmakta
dır.Umumi refahı temin yolunda 
alınan birçok kararlar karşı
sında tediye muvazenesini biı· 
an gözönünden uzak bulundu· 
ramamak mevkiindedir. Mem
leketin tediye karşılığı şübhe 
yoktur ki, barice gönderilen 
memleket mahsulleridir. Bu ka
dar ağır bir mes'ulıyet yükle· 
n~n devletin tediye karşılığını 
yalnız ferdin mcnşaatı bakı
mından mutalea etmesine ve 
bu noktada tam bir serbesti 
tanımasına asla imkan tasav
vur edilemez. ilk bakışda, ih
racat taciri yalnız kendi menı
faatı için çalışan bir adam sa-
yılır. Fakat hakikatta o ferdin 
gördüğü herhangi bir işin 
iyiliğinde ve kötülüğünde mem
leketin yüksek menfaatleri, 
hatta ulusun şeref ve haysiyeti 
alakalıdır. Bu itibarla devletin 
bu mevzua temasını biraz geç 
kalınmış bir hareket bile sa
yabiliriz. 

- Sonu 2 iııtı ~a/11Jede -
"F.lakkı C>c.akoAJu.. 
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körfezi içinde 150. den durulabilirdi. e 
fazla yolcusu ve tayfala- CELSE AÇILDl 
riyle birlikte serin sula· 
ra gömülen ve on yedi 
kurban veren lnebolu 
vapur faciası davasına 
dün sabah saat onda 
ağırceza mahkemesinde 
başlanmıştır. Ağırceza 
solonu ve koridorlar 

1 

şimdiye kadar ender 
rastlanan bir kalabalık
la dolmuş bulunuyordu. 
İnzibatı tc:min için ağır
cezanın mübaşir kadro
suna ilaveler yapılmış ve 
bir polis memuru mah
keme kapısına konmuş
tu. Dinleyiciler arasında, 
lnebolu faciasını yaşayan 
ve güçlükle canlarını 
kurtaranlar da vardı. 

Dmızyollan ışletme şt/i ZrkCI iya Suçlular, yüksek mahkeme heyetinin lruzumnda 
SUÇLULARIN faa vekilleri olan Vasfi işgal edenlerin yanı ba· 

AVUKATLARI Raşit ve Sinan Istaobul· şmda sandalyeleri boş 
Suçluların müdafaala- dan bu davada bulun- kalan bir mevki gözleri 

rını deruhte eden yedi mak üzere gelmişlerdi. çeliyordu. Bu mevki ölen 
avukat arasında deniz BiR NOKTA 17 facia kurbanının ya-
yolları işletme idaresi Bu facianın mes'ulleri şıyan varisleri veya bun-
şefi Zekeriyanın müda- olarak suç'u yerlerini Jarı temsil eden müdafaa 

Mahkeme heyeti sa
lona girer girmez ilk 
celse açılmış bulunuyor
du. Suçluları tespit edil
dikten sonra mahkeme 

işareti üzerine istintak 
kararnamesini ve bu 
kararnamede büyük bir 

yer işgal eden ehli vu
' kuf raporunu okudu. Bu 

raporu inceliyerek ve 
gösterilen suç delilJerioe 
istinat edilerek hazırla
nan kararnamede şu 
noktalar üzerinde ebem
mmiyetle duruluyordu: 

1 - Geminin kuman-
· Sollu 6 mtı sa/Iİ/tde -

17817 No. 
Bu numaranm son iki rak

kamı ile nihayet bulan biletler 
iki lira amorti kazanmışlardır. 

12000 lira 
5596 Numara 

2000 lira 
17186 23852 

1000 lira 
2895 9043 T 

unıara 

- Sonu tiçii11cii sairi/ede -
......................•...•.....••..••.•..•.•....••.•.....•....•.••......•.•••••...•....•.......•••••.••.......•.....•......•...............................•.............••.......•... , .....................................• 

NECAŞI CENEVREYE: 

Nota.verdi 

. .J 
Sellimklm bir manzara 

yişi muhafaza işini ordu der- nin işçilerle patronlar arasında 
uhte etmiştir. Zira jandarma- hükumetin bir uz.taşma teşeb-
lar polis merkezlerinde kapalı büsüne mani olduğunu söyle-
bulunuyorlar. miştir. Aynı zamanda nümayiş

çilerin hattı hareketi, amelenin 
Atina, 11 (Ôıel) - Baıba- meiıfaabnı korumaktan ba~ka 

. kan Metakıaı, SelAnik ~revi.. - Sonu dördüncü sahi/ede _ 

} 



emlekette 
••• 

icari ahlak 
evlet eliyle 

kuvetlendirilecek.tir 
- &ı, IM•/ı I na .f_#l/IM -
Çinke Jdlar .ar il Tllk 

..a.taluillerinia mıkten-; lii'a• 
cat iflen.ia ,..... pPi --
faatler ta.le ı ' • itime ._ 
•elinden c1e1a,.•,11ıe '? ·ıtir. 

Ticari alalllnn mtlteklmil bir 
tekilde memlekette teum 
edememeainclen bem ihracat 
tacirleri keneli biadikleri dala 
keemitler •e lıem de Ttırk 
mlatabaillerini emeklerİllİD kar
.Wtını almaktan mahrum 
eylemifler, dolayuiyle de ulu
ıua ylluek metafaatlerini clar
Lelemiflerdir. Eter miul ay
maia tirifilmit olu ytblerce 
nk'ayı buraya aralamak çok 
kolaydır. Nitekim zaman zaman 
suetemiz bu mena atrafmda 
lalcliseler kaydetmif yesikalar 
nepeylemiftir. 

Ticaret hayab yalnız phsi 
menfaat çerçeYeti içinde muta
lea cdi6nce çok utmak, çok 
kaunmak ihbran ip hlkim 
olur. Bu hlkimi1et heupsaz 
bir rekabeti, param bir reka· 
bet te anarfiyi dojurur . . 

Yeni Tlrkiye pllnh, iktisadi 
siclifinde anal'fiye dayanaa 
l.attba JOllan, memleketin ticari 
ehllka• darbele1• hareketleri 
inlemek zaruretiadeclir. Nere
de kaldı ki; bizim dıt ticareti· 
Bdzde memleketle, yurd sevgİ9İ 
Ue ilAk.. buhmauyan milliyet 
ye mahiyetleri meçhul bazı 
adamlann da rolleri Yardır. 

Kamuta1a •erilen kanun ll
yihasının esbabı mucibe maz
hatumda fU sabrlar me•cud
dur: 

"Bu memleketia endiiatrileı· 
meli, ekonomik eillaslannı ta· 
mamlaması •e k1Ac.a Kemaliz· 
min kewlili•e Yerdiii •il•• 
temel lzerine hakiki refah 
Ye epiz medeniyet J&plllDI 

kurabilmesi için ip çajırdıjı 

•atandqlann en bqmcla ibra· 
catçı ttlccarlanmız vardır." 
"H~r ihracatçı tlccar ba bii· 

yük lilkü ile bamlanllllf milli 
mahsul8n hariçte ee iyi şeraitle 
plasmanı Yazifeıiai alaut adam 
demektir. Memleketin yedi emi
nidir. lktiaadi sabada her biri 
memleketin birer elçimclir." 

ihracat tacirleri ip. tamlaa 
bu vamları nasıl Tlrk alosu, 
gayri Ttırk anasına yahuz ka
unç hırsından batb birwey 
tammıyan phsiyetleri llze
rinde bırakabilir? Şimdiye 
kadar bırakmaı oLnamn acıla· 

nnı çektik ve lıili da çekmek
teyiz. Artak yeter .. 

Tilrk miiatahsillerinin akaşak 
vaziyetlerini iıtU.ar etmek 
iıtiyen bu unmrlar JUnl RY· 
giainden de uzak bulaacluldan 
cihetle dıt piyaalarda memle
k~tiaa ticari abllkım zedele
mekten aıla çekinmiyerek di· 
ledikleri ıibi hareket eylemekte 
rekabet yolile bu hareketlerine 
Tlrk tacirlerini bile iftirlk 
ettirerek llrlldtlllekteclirler. 

Bugln hlll çiçek baliade 
'nılunaa Jetitmemit memleket 
ıaabaıılleri atilaul .............. 
karplamayacak fiatlerle Urice 
teklif edilmekte, aormal llona 
6atleriaia d....... ubflaf, 
rapalarak iç pi,_ tazfik edil· 
mekte Ye fiatler dlflrllmek
tedir .... , .... biz deiif 
aha ...tekeller bile f&I• 
.. kta, ...... klana& izlaar 
e,ae..ldedirler. Umarız ki; 
Kannatay kendisine tevdi edi
l• 1&,u..,ı eln miyetile· •l
tenuip ..W.cel,etle miza
kere ve intac edecek, meaa
leklltİll ,.akıek •eafaatlarmı 
a..ıt.lı1• ba ada•lana elia................ 

ttRI aaıw ta Maraa .,... 

ŞBB:iR İIAB~RLBR_İ 
[ KÖŞEMDEN 
Olur mu 
olmaz mı? 

l 
ıl 

Dıraeat kontrol edilecek ı Belediye On ahmt bir . atalar sizi 
akhma relcli. 

- Herkesin yonıld~p yere . 

T-cca·rlar teminat gösterecek ve 
mukarrerata riayet edeceklerdir 

Dış ticaretimizi koruyacak tedbirler de kanunda yer alacaktır 
........................................................................ 

Ticarette taiıişin men'i ve lluacat tacirleri ticaretini ya- lerin elerinden ruhsatnameleri 
ihracabn murakabe ve kon- pacakları her madde için ay· almacakhr. 
trol& haklwaclaki 170S ıayıh n •Jrı mecmuu S,000 lirayı Meşru bir aebep olmaksızan 
kanuna ek olarak lktısad Ve· geçmemek Ü1-ere 250 liradan fazla kazanç temini maksadile 
kiletince hazırlanan ve icra ihracat mallanmızın iç ve Dış 
Vekilleri Heyetinden kamu- piyasalardaki kıymetlerini dü-
taya sevkolunan kanun liyi- şUrmek veya atbrmak mak"a· 
hasının encümenlenle tedki· diyle normal piyaıa fiatlerini 
kine başlanmışbr. Bu layihanın milli ekonomi menfaatları icap· 
esasma ıire ilıracat ticareti larına aykın olarak müteessir 
yapmak i9tiyenler lktisad Ve- eden veya bu maksatla birlik 
kiletinden ruhsatname alacak- vücuda ıetirenler 1105 numa· 
lardar. R11lıaatname almaauı ralı kanun mucibince cezalan-
olaolann maJlara gümrükten dınlacaklardır. Milli ekonomi 
geçirilmiyecektir. Rulısatname menfaatlan icabı lktisad veki-
alabilmek için de ticaret ka· Jeti tarafından tayin oluna· 
nununun d6rdüncii maddeai cakbr. 
mucibince ticir ehliyetini 
haiz bulanmak, uhteklrhk. 
tefecilik, dolandınahk, emniyeti 
auüıtimal auçlanndan •e Tlrk 
cez• kanununun 358, 359, 
363 inci maddelerinden biri 
ile Yeya ticaret kanununun 
64 üncii maddesile 1705 nama· 
ralı kanunun biikllilllerine tev
fikan mabküm olmamıı bulun
mak prtbr. 

Ekonomi Bakam 0141 Bayar 

2500 liraya kadar teminat ıl•· 
terecekler. Ve •eklletin mu-
karrerab hlllrümlerine ve teı
killt ieablannı peıinen kabul 
Ye taahlaüt edeceklerini bil
direceklerdir. 

Üç defa taahiidiinü ifa ede
meyen ve mahkum olan tacir-

Kanunun tatbikatına ait mas
raflar ;kti .. t •eklleti bOtçesine 
65 bin lira olarak konulmuştur. 
Bu •azifede kullamJacak me
murlann en az lise mezunu 
olmuc •eya ticaret mektebini 
bitirmesi llzamdar. Bu evsafı 
haiz olan gençler ibbsas kurs-
lannda ayrıca yetiftirilecek ve 
ehliyetname aldıktan sonra 
vazifeye geçirileceklerdir. 

........................................................................................................................ . ..........• 
Cuma ovasında -----·-Cesed bolundu 

··-·-·· 
Kurşunla yaralanan ce

sed kime aiddir? 

l Mütehassıs 
Gotron gitti 

Falik bankw itlerini tetkik 
için te1ırimize selaN olaa . 
Fraaaaz kredi Fouiye bankuı 
iküıci mldlrii Gotroa tetkik
lerini bitirmit •• 1aaında ban
bam umum midir maa•ini 
baJ Ziya balundap halde Bpr· 
uya gitmittir. Orada da tet· 
kikat yaparak lataabala ıeçe
cek Ye ondan sonra Ankaraya 
gidecektir. 

MltehaU1s tetkikleri bak
landaki raporunu banka umum 
m8d6rllil•• Yerecektir. 

Cumaovuıaın G&lcOkler ki
yi ciYannda Tarlatepe mevki· 
inde demiryoluu bet metre 
uzakta bir hendek içinde 35 
yaflannda bir phaa aid bir 
cesed balan .... tur. C..edin 
paatalon Ye ayakkaplan alın· -·~"''d'ti~, il lnebolunun an kazı 
mıfb. Ozerinde blki renkte 
ceketle ameriru bezinden ya· 
pıl11111 don •e flmlek Yardı. 
HIYi1etini teellit için çok ça• 
htılmıpa da mlmkla olama• 
mıfbr. 

Köylller, banan cİYar köyler 
halkından olmadığını siyle
mektedirler. 

Cuedia e•teliade bir ta
baca kurt•a yarua vardi!'. 
Hlvi1eti meçim! olan ba pb
... arkaaadan ablan bir kur
fllllla ilcl&riilaaiif olduiu aaıla
tdımfbr. Para1111a tamaen 11-
dlrllclliO bnetle tahmia 
edilmektedir. 

Hüviydi tesbit tdiknıi}•tn etsd 

Katillerin meydana çıkanl· 
.... için adliye •e jandarmaca 
tahkikata de•am edimdrtedir. 

lstanbullu Muharrem deniz
altı adındaki dal~ç ile arka· 
daılanndan mllrekkep bir grup 
körfezde batmıt olan lnebolu 
vapurundaki eşyayı çıkarmak 
için lstanbuldaa tebrimize gel· 
mitlerdir. Vapurdan cıkaracak
ları eıyaa•n yansa bunlara aid 
olacaktır. --

Hareket günü 
19 Mayıs hareket giinü ten

liklerinin mekteplerle spor teı
kilib tarafından mtlftereken 
yapılmua hakkında Klltir ba· 
kaahia ile Parti genel sekre
terlitinden teluimizdeki allka
darlara teblipt yapalm11br. 

---
Konferansları Hepimizde. Öar buy nr._.ki: 

1 

haa kurmazlar. ' · · 

BelMiye ~- memmlmı ilerimi, prisiai 411;' meaea 
bnlaw .leftm edilmektedir elaa. Wten n akltmnd• pçen 
kmslara den günleri Pazartesi te1Jerin hemen oluvermesini 
olarak kabul eclilmiftir • Bu isteriz, uykuya dalma keyfi sı
derslerin kıymetini ve alika· rasında yahut seuizce kitap 
sanı artbrmak Ye memurlann okurken ve yahut bunlara bea-
malümabm yükseltmek için zer hallerde sokaktan ıaraclaa 
bel~diye .. riyaseti. birer. ders buradan kü~ük bir gürlutl ifit-
verılmesını llb~y ıle ~ar~ı baş· sek, diıimizi sıkar : 
kanında:ı da rıca etmışbr.Bun- _ Ah! zabıta nerede! Mem· 
dan sonra memleketimizin ta- 1 k b t k k"I y kala 

d•w b d w ı· e ette za ı a yo ı a .. 
nınmış ıger azı eger ı avu- 1 h "fi 1 di basa 
kat, doktor ve idarecilerinden sk~fa! ~ şu erı ye nz 
d b 1_ t b" d u uru .. 

e u 11;urs a ırer ers ver· H "f d d"w. · h"dd ti • · 
meleri rica edilecektir. erı e ıgımız 1 e mızı 

Konferans 
Dün saat 17,30 da Halkevi 

salonunda do"tor Kemal Şakir 
tarafından kan nakli hakkında 
bir konferans verilmiştir. Bu 
faideli konferansta doktorlar, 
adliye mensupları, zabıta me· 
murları ve mekteplerin son 
sınıf talebeleri hazır bulunmut· 
lardar. 

Doktor Kemal Şakir, kanın 
kesbi ve irsi vasıflan, kan 
grupları ve kan naklinde yeni 
terakkileri anlatmıştır. 

Bornova yolu 
hadisesi 

Bornovada Manisa şösesi üze
rinde on kişinin yaralanmasile 
neticelenen feci kamy<'n hidise 
tahkikatı devam etmektedir. 

Müddeiumumi muavinlerinden 
bay Mümtaz belediye makine 
mlibeadisi bay Hurşid Borno
Yaya gide.rek mahallinde lizam 
gelen tahkikat Ye tetkikata 
yapmıtlardır. 

Kamyonun motöründe bir 
arize görülmediğinden itf etil
mesine miisaade edilmiş ve 
kamyon sahibi bay Rifata tes
lim olunmuştur. Tevkif edilen 
BomaYada isticvabı yapılan 
toför Faik dün sabah müddei
umumiliğe verilmiştir. .... ......... 

Zeytlnyell•rınuz 

Muvakkat kabul suretiyle 
memleketimize ithal edileceğini 
evvelce yazdığımız zeytin yağ
ları hakkında lzmir TUrkofis 
ıubeaine Ankara merkezinden 
ithal ve kontrol tartları hak• 
kında iıahat verilmiştir. 

• • •• ı ı 

MDlettlt Nazı• 
Sanayi müfeltiti Nazım mer• 

keze tayiu edilmiftir. 
Sana7i müfettifliği ile ali· 

kldar itfer ticaret odası tara· 
fından 16rillecektir. 

Maden memuru da b•daa 
aonra Aakarada •uİf• slre
cek ye bu it de ticaret ocla
ıına devrolanacakbr. 

uyandıranın; olup olan kabahab 
azacık hızlı söylenmesidir. 

"Her düt dediğimizin keçi, 
koyun olmasını" ideriz, abl 
eğer böyle olsaydı, dağlar, 

taşlar dolardı. 
Falan yerde şu yapılmış, 

falan yerde şu yapılmam1f ..• 
Bu kolay bir sizdür, çünkü 
ağızdan çıkar. Ukin, belediye 
falan yerde, falan iti J'aparkea 
senin, benim verdiğimle o iti 
başaracak, falan yerde de ite· 
ki işi yaparken senin, benim 
verdiğimin yetmemezliği yüzün
den o, falan işi sonraya bira
kacak, öne gelenleri, göze gi· 
rünenleri. Memleket şeref ve 
haysiyetini parlatacaklan ele 
alacaktır. Her şeyde biiyle de
ğil mi? Bir gaz ocağıaa yanm 
kilo gaz koysak, o ocakta ye
meğimizi pitinek, suytmauza 
ısıbak, o günün işini ğlrdük· 
ten sonra, gazocağı "fart"4iJe 
sönse, lrarpsına g~ip de: 

- Ben sana yanm kilo gaa 
koydum, yapbğ11r İf bu kadar 
mı olacaktı? Hani yannın İfİDİ 
görmeğe kunetin, hararetin, 
bani benim koyduğum gaz 1 

Diyebilir miyiz? O gün içİll 
elzem olanlann1 kendi doluşile 
tamamlıyan ocaktan yann içia. 
ancak onu doldurduktan sonra 
it bekleriz. Y ahad o ocağı 
yarım kilo gazla değil, bir kilo 
ile doldururuz da slyleair, 
noksan aranz. 

Vallahi 1 Benim akbm ermi· 
yor : Bot dOtihlce&, muhake
mesiz yaygaracılann ne demek 
istedıklerine ..• Herşeyde, her 
işde batti siyaset iflerinde 
bile; insanlann; işin iç yüzhl 
bilmeden boş tenkidlerini lla•
salam almıyor. 

TOK ... 

Fuhuşla mücadele 
komisyonu 

fuhut ve fuhut yüz6ndea 
bulqaa hutahklarla m&cadele 
kom· ayonu bugiin aahhat ... 
dDril doktor CeYdet Saraçot
lunun baıkanJağmda toplu&· 
cakhr. 

Bu çocuk kimindir? 
Bedbaht ana, çocuğun babasını 

alakalı daireye bildirdi 
HALK OPERETi 

Gilzel ,.W. Ba1çon11 Şakir 
km 26 ,....U Zelaraya bak· 
llak llzere baralalaa Ye Aydm 
IHra fallrik.. eeki mildlrll 
Fayferia labmetciai MeHhaaıa 
altı aylak otla Okta,.. llcllil 
Ye lllmla filplae& •lrllclir. 
laaklnada adliyeye bir ihbar a 
bulaaalmllflur. Adliyece yapı
lan talakikatta Melihanın Fay-

EmlAk bankam telarfmiı p
beli mtdW Kemal Veclad 

ferin eviade ilcea tulaaf bir te
kilde bu çocuiu doiunlap •e 
alikaldann bu meaeleyi kapat• 

••i• çabftaklan, fakat Meli
bama malakeme1e mlracaatla 
çocul}• babam nawıu teaci· 
liae tefebbla ettiii teabit edil· 
miftir. Çocuiun iltihabi kau
battan lldqtl de aalafdnutbr. 

Telllf 
Belediye reİIİ Dr. Belacet 

Ua dla Hanıua fabrikamı 

Doıt Elea arti8ti ZOZO DALMAS'm iftirikile Ye Suri1• bneainden büylk muvaffakıyetle 
a•det eda MD'atklr HICRAN\n riyuetiadeki bale laeyeti Wrlikte olarak 42 kitifik mulate· 
te• bdrotile 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
Bu akpm 9 da 

Yana akpw 9 .. 

ŞiRiN TEYZE 
SEVDA OTELi 

BEYOGLU ÇİÇEGi 
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B·u iki varlık sallanan şatonun met
rôk salonunda gecenin ilk iki 
hayaletini andırıyorlardı ... 

Bu şato hakkında söyJenen 
şeyleri anlattı. 

Yirmi senedenberi ıssız, boş 
şatoda, siyahlı, beyazlı kadın
lar dolaşır, geceleri zencirlerin 
sürüklendiği d:.ıyulurmuş .. Buna 
ben:ıer daha m~ler, neler .. 

Hizmetçi kadının pitoresk, 
garib bir anJahş tarzı vardı. 
Cin, peri hikayeleriyle ilişikli 
olan şeyleri naklederken Epi
nallilere has olan hayal kudreti 
beli.riyordu. Ve ihtiyar kadın 
bütün bu çocukça masallarına 
rağmen meşum salona korku 
havası yayıyordu. 

Çiftlikten faydalanan renç
berler, bu kadını, kabil olduğu 
kadar korkunç şeyler anlata
rak Parisli delikanlıyı, vehmini 
uyandırmağa memur etmişlerdi. 
Metruk şato samanlık ve 
elma anbarı haline konmuştu. 

Mobleler arasında bile saman
lar, elmalar serilmişti. Parkın, 
bir zamanlar çeşitli çiçeklerle 
süslenen tarhları, kadife peluz· 
ları şimdi hayvan sürülerinin 
otladıkları çayırlardan başka 
bir şey değildi. 

Fakat işte baba Landölen 
Pariste ölmüştü. Oğlu Emanuel 
Landölen, şaşılacak şey, baba
sından miras kalan bu şatoda 
oturmağa karar vermişti. Ne 
şatonun harap olduğuna, ne de 
kınk dökük mobilelerin paçav· 
ralaşmış haline bakmıyordu. 
Yirmi sene oluyor ki Landö· 
len'in çiftliğe ayak basbğı gö
rülmemişti. Çiftliğin icar be· 
delini bile muntazam aramazdı. 
Orijinal bir tipti bu.. Bütün 
istediği eski şatonun muhafa· 
r.asından, mobilelere nezaret 
edilmesinden ibaretti. Bu gö-
rünmiyen efendi recberlerin 
işine geJirdi. Onlar Emanüel 
Landölen'in de, çiftliğin ber
bad halini bir kere görünce 
kaprisinde inad etmiyeceğini 

umuyorlardı. 
Ona hizmetçi olarak çirkin 

ve ihtiyar madam Lekuvam 
seçmiş olamaları da kendisini 
daha iyi usandırmak için de
ğil miydi? 

... Lekuvan söylüyor, Ema
nuel şöminedeki odunları ka· 
nıtırarak onu dinliyordu. 

Gevezelik uzun sürmedi. On 
dakika sonra delikanlı perva
sızca emretti: 

- Divin haydi yatmağa gi· 
diniz. 

Lekuvan dudakları arasında 
birşeyler geveleyerek gevezeli
ğini uzatmağa çalışırken kapı 
eşiğinde gözleri pırıldayan bir 
k11rd köpeği göründü. Hayvan, 
atılmak ister gibi dikildi. 

Emanuel kendini müdafaa 
ı çin maşayı aldı : 

- Bu da ne oluyor? 
- Şatonun ~ekçisidir. Gece-

leri burada yatar. Sizi tanıma
rnışhr. 

Hizmetçi atılmak isteyen kö
peği tasmasından yakaladı. 

- Haydi sus dedi. 
- Beni ısırmadan yatabilirse 

~ atsın .. 
K op k reni efendinin sözle

rini an lamış gibi madam Leku
vanm elinden kurtuldu. Odanın 
karanl k bir köşesine uzandı. 

Hayvan endişeli, fakat hare
ketı;izdi. Şüphesi ve endişesi 
parlayan gözlerinde okunuyor· 
du. 

Landölen daha kat'i bir li· 
sanla mretti : 

- Divin, köpeği bırakınız 
ve gidiniz ..• 

ihtiyar kadın efendisine bir 
saniye şaşkınlıkla baktı. Bakır 
şamdanı aldı. " Geceler hay
rolsun ,. demeden çekilib gitti. 
Köpek!e delikanlıyı odada yal
nız bıraktı. Landölen ateşin 
yakınında oturmuştu. Köpek 
koltuklardan biri altına saklan
mıştı . Bu iki varlık " Sallanan 
şatonun metrük salonunda ge
cenin ilk iki hayaletini andırı
yorlardı. ,, 

Puvaldelu ile yalnız kalan 
Emmanuel gözlerini alevlerin 
titreyişlerine dikerek h.ayale 
dalmıştı. Odada korkunç bir 
sessizlik vardı. Şimdi etrafında 
henUz gezmediği odalar bulun
duğunu düşünüyordu. Bu oda
larda kimbilir neler vardı? Her 
yanı bilinmiyen şeylerle çevril
mişti. Bu Normand malikane· 
sinden daima hasretle bahse
den ve burada ölmeyi istiyen 
babasını düşündü. Emmanuel 
bu dakikada içini heyecanlan
dıran, kalbini sıkan gayrıiradi 

korkudan hoşlanır... Tekin ol· 
mıyan bir evde bu fevkalade 
yalnızlık gecesi onun içinde ne 
anlaşılmaz, ne coşkun hisler 
uyandırıyordu. 

Parisin gürültüsü hala ku
laklarındaydı. Bir dakika için 
çocukça korkuları gündelik 
acılarını dağıttı. Muhakkak ki 
o böyfe bir kabul beklemiyor, 
evi bu derece harab bulacağını 
tasavvur etmiyordu. Uzun za
man metruk bırakılan malika
nelerde hayaletler yerleştiğini 
bilmiyordu. ilk yaz günlerinde 
ailenin eski ve sevimli bir ma-
likanesine geldiğini zannedi
yordu. Orada babasından 
bahsederken gözleri yaşaran 
iyi kalpli, güler yüzlü çiftçilerle 
karşılaşacağını umuyordu. Em
manuel babası gibi pipo içme-
diğine teessüf etti. Mantosu· 
nun cebindeki Sifara paketini 
almak için ayağa kalktı. T eh
ditkar bir ses onu olduğu yere 
mıh!adı. Odada yalnız olmadı
fıını unutmuştu. Puvaldölü, bu 
vahşi kurt köpeği, evin mu
hayyel bekçisi hareketlerini 
tarassut ediyordu. 

- Zavallı sadık k" k ope .. . 
Haykırmağa ne lüzum var .. . 
Haydi buraya gel de ısın... Se
ni nac;ıl seveceğimi göreceksin •.. 

Havlamalar kesilmedi, şid· 
detlendi. Köpek yerinden kı· 
mıldadı. Emanuel s=gara pake
tini almaktan vazgeçerek ye· 
ine oturdu. Bir genç kız çeh

resini andıracak kad&r iyi ka
zınmış yanağını beyaz eline da
yadı. Yumuşak, siyah saçları 
geniş alnını gösterecek surette 
arkaya taranmıştı. Geniş gü
müşi gözlerinde gölge ve ışık 
yerleşmişti. Müstehzi dudaklar 
üzerinde mevzun bir burnu var
dı. Yirmi beş ya~ına rağmen 
henüz. bluga ermiş bir delikan
lıya benziyordu. Aynada kendi 
çehresine baktığı zaman haya-
tın güzelliğini hissed\yordu. Ne 
kadar çok kadınlar onu sev
mjş, onunla kur yapmaktan de
rin bir zevk duduklarını his
settirmişlerdi. Fakat o çekin
gendi. Etrafını alan genç kız
Jarın kolları arasına atılmak 
için fırsat · gözettiklerine bak
mıyordu bile ... Daha çocukluk
ta annesinin kadınlaşmış er
ke~l~ri a.n~ıran üç üveyi hemşi
resmın ıstıhzaları, garip tavır-
larıyla büsbütün vahşileşmişti. 

-Sorıu Vat-

.YENrASllf Sahife a 
t 

Son Teıgra:f Haberleri 
' . 

Kon .. eyde bir hidise 
Habeş delegesi salona davet edilince 

Aloisi salonu terketti 
ltalyan delegesi, mevcud olmıyan b]r hükümet mümesili 

ile ayni masada oturamazmış ... 
Cene\•re, 11 ( Ö.R) - Mil- oturur oturmaz ltalyan deleg-esi bulunan bir delege ile aynı 

letler cemiyeti konseyi lngiliz Baron Aloisi ve arkadaşları masa etrafında bulunmağı ka-
dışişleri bakanı B. Edenin baş- sa 'ondan çıkmışlardır. bul edemiyeceğini bildirmiştir. 
kanlığı altında hususi bir celse Baron Aloisi bu takındığı Hususi celseda Habeş mes-
akdetmiştir. B. Eden Habeş tayır ve har~keti izah için eslesinin müzakeresi bitip de 
meselesinin tedkiki için Habeş mevcut olmıyan bir hükumetin ruznameye yazılı olan diğer 
delegesi B. Volde Maryanın mümessilile ve itala tarafından meselelerin müzakeresine ge· 
konsey masasında yer almasını ilhak edilmiş bir memleket na- çildiği zaman Baro Aloisi yıne 
istemiş, Habeş mümessili yerine mana söz söyleme iddiasında mevkiioe dönmüştür. 

Fe er, Güneşi yendi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ilk golü atan Güneş takımı 
karşı iki golle yenildi 

'bire 
" 

I' Inönü şehitliği 
töreni 

Bozyük, 10 (A.A) - C. 

H. Partisinin öncülüğü ile 

lnönü şehitliği töreni bugün 

saat l 0,30 da Bursa, Eskişe

hir, Söğüt, Bilecik, lnönü ve 

yakın köylerden katılan bin

lerce yurtdaşın huzuru ile 

yapıldı. Heyet adına çelenk

ler kondu. Büyük zafere aid 

hatıralar nakliyle günü can

landıran söylevler verildi. 
Ve ölüler takdis edildi. • Beş yıllık program 

Edirne, (Özel) - Genel mü
fettişliğin beş yıl çalışma pro
gramının en önünde gelen iş
lerden biri de fidancılık, mey
vacılık ve bağcılıktır. General 
Kaz.ım D\rik bu işlere bilhassa 
büyük bir hız vererek şimdiye. 
kadar Trakyada meyvalı mey· 
vasız bır buçuk milyon fidan 
diktirmiştir. 

Bir tören 
lstanbul 11 (Yeni Asır muhabirinden) - lstanbul futbol şampiyonası en hararetli ve meraklı Paris, 11 ( Ö.R ) - lngiliz 

safhasına girmiştir. Bu hafta karşılaşan takımlardan Fener-Güneş maçı mühimdi. Netekim ilk golü harbiye nazırı, Arasın büyük 
Güneş takımı yaparak hiç. de boşa atı!ır bir takım olmadığım gösterdi. Eğer Fenerbahçe 1-2 ga- kilisasında, harpte maktul dü-
lib gelmişse bunu çok gayret sarfetmek suretiyle temin etmiştir. şen lngiliz askerleri ıçın yapı-

ikinci mühim maç da Galatasaraya-Beykoz karşılaşması idi. Ekseriya eyi neticeler alan Beykoz lan abidenin açılma resminde 
takımı bu oyunda çok kötü oynadı ve 0-5 gibi büyük bir farkla yenildi. bulunmuştur. 

'"1~ecaşr""''"'""'AID18D'""'C'f;Vii'bi""'""'"'''A'Z8Da····· ...... 
Bir ulus mütecavizin 
arzusu ile haritadan 

slllnemez, diyor .. 
Kudüs, 10 (A.A) - Negüs 

matbuata yaptığı beyanatta 
teessürle olmakla beraber mü-
savi olmıyan bir mücadeledt 
devam etmemeye ve memle· 
ketin menfaatlarını Cenevrede 
müdafaa etmeye karar vermiş 
olduğunu izahtan sonra de
miştir ki: 

Milletler cemiyeti prensiple
rine sadık bir surette bağlı 
olan bir ulus muahedeleri bo-
zan bir devletin arzusu ile ha
ritadan silinemez. Ve silinme
melidir. 

N egüsün beyanatı hakkani
yet zayıf ulusların kuvvetlilere 
karşı himayesi yolunda bir hi· 
tabe ile bitmektedir. 

Trakyada bereketli 
yağın urlar 

Edirne, (Özel) - Şehrimizde 
bir kaç gündür sürekli bir. su· 
rette yağmur yağmıştır. Çiftçi-
nin yüzünü güldüren bu yağ· 
murlar ekinlere çok büyük fay
dal~r vermiştir. 

Alakadarlar ekinlerin bu son 
yağmurdan bir kat daha geli· 
şeceğini ve bu senenin çok 
bereketli bir yıl olacağını söy
leyorlar. 

~ek yakında lngiltereye 
takdim edilecektir 

Cenevre, 11 (Ö.R) - Almanyaya gönderilen lngiliz sual 
listesi hakkında B. Eden Berlio büyük elçisi sir Eric Filipsden 
bir telgraf almıştır. Bunda Alman hükumetinin lngiliz muhtıra
smı nasıl karşıladığı hakkında iyzahat verilmektedir. 

Büyük elçinin Berlinden gönderdiği birinci telgrafa göre 
Alman hükümetinin ve bilhassa Führerin Lokarno devletleri 
namına gönderilen sual listesine yapacağı mukabele pek ümid 
verici mahiyette değildir ve Lokarno devletleri tarafından 
tasrihi istenilen noktalara müsaid ceYab verilmesi hiçte beklen· 
memektedir. Ezcümle haber alındığına göre Führer Rusyaya 
karşı Almanyanın hattı hareketini tayinden istinkaf edecek ve 
bu meselenin yalnız Almanyaya aid olduğunu bildirecektir. 

Hava seferleri başlıyor 
Bu seferlerin lzmire kadar uzatıl

ması ihtimali vardır 
Istanbul 11 ( Yeni Asır ) - Ankara ile Istanbul arasında hava 

seferlerine 20 Mayısta başlanıyor. Bu nakliyatı, yeni gelen 
posta tayyarelerimiz yapacaktır. Hava seferlerinin lzmirc kadar 
uzatılması düşünülüyor. 

Selanikte nümayişler yapıldı 
Selanik, 11 (A.A)- Un binlerce kişi dün hükumet ve fa

şizm aleyhinde nümayişler yapmışlardır. Hatipler tevkif edil
miş olan amelenin serbest bırakılmasını, Metaksas kabinesinin 
istifasını istemişlerdir. 

····-Cumur Reisi 
Madrid, 11 (Ö.R) - Başba· 

kan B. Azananın Cumur Baş
kanlığına seçilme~i üz<..rine açı
lan kabine buhranı devam edi
yor. Muvakkat Cumur Başkanı 
olub şimdi ba vazifesi biten 
ve Kortes Başkanı kalan B. 
Martinez Borio yeni kabineyi 
teşkil vazifesini kabul etme
miştir. 

Madrid, 11 (A.A) - B. Ma 
nuel Azana 874 reyden 754 ünü 
almak suretiyle lspanyol reisi
cumhuru olmuştur, 

Madrid 11 ( Ö. R) - Cum· 
hur başkanı intihabatında 874 
reyden 754 ü B. Azan~ya ve
rilmiştir. B. Martinez Dario bir, 
Leru bir ve eski Cumhur baş· 
kanı B. Zamora da bir rey al
mışlardır. Diğer pusulalar be
yaz çıkmıştır. 

Madrid 11 ( Ö. R) - Yeni 
Cumhur başkanı B. Azana, 
B. Martinez Barioyu yeni ka
bineyi teşkile memur etmiştir. 
B. Martinez ayni zamanda dış 
işleri bakanlığını de üzerine 
alacakbr. 

Piyango 
500 Ura kazananlar 

B U G 0 N 

iki büyük filim TAYYARE birden 

13655 9678 8758 27122 15783 

1 9768 23914 27553 1322 20797 
24051 640 

ıso lira kazananlar 
25683 23602 26625 3065 3361 
16668 10069 6q99 26066 9114 

INSEMASI TEL~FON a1s1 
HoJlyvoodun en güzel beş yüz kızı ve Amerika güzeilik kraliçelerinin iştirakile 

çevrilen senenin en~ şen, en zengin, en ihtişamlı filmi 

Güzeller Resmi Geçidi 
Enfes bir musiki, şayanı hayret revüler, tatlı bir mevzu, berfü danslar, canlı tablolar 

fZZZ7Z7-7...7.7.J.XZ7J.Z7..ZZZ7277Z7..L77-Z7.7-7Z7..7..Z7ZZ~"'.//h.-(Z.Z7.7..7.7.JJ.L.7..7.7-Z7..7JZ/JJ.L7.7J.ZZZ.7.7.Z7.1 
Lilyan Harvey ile WilJi Friksch'in beraber çevirdikleri büyük Alman opereti 

--- - CüRMü MEŞHUT 
iki sevimli san'atkarın karşı karşıya yarattıkları büyü.k komedi 1 

AYRICA : Türkçe sözlü FOX dünya haberlerı 1 
'.7-7LZ.7.ZZ7./.7JJ-.ZZZZ7Z77.T~17.Z77..77'"7777ZZ/,0'7Y..77Z~7Z.LY.ZZ7.X7.!7.7..T/.7..7.7..7.7J.Z7/.Z7...7L.7.7.J!Z.J 

SEANS SAATLARI 
Her gün 15 - 19 seanslarında Cürmü Meşhut 17 - 21,15 sean~ların~a. ~üzeller 

Resmi Geçidi. Cumartesi ve pazar günleri 13 de Güzeller Resmı Geçıdı ıle başlar I 

2322 16863 26537 20744 11585 
11729 6034 15908 20712 17707 
23521 22057 9798 5265 14157 
24950 10252 

100 lira kazananlar 
15841 21589 15785 6651 11296 
23317 2165 5791 4893 27158 

820 17345 23390 29340 6914 
9125 28398 25485 13839 2053 

20613 19058 25459 17289 14093 
6880 13313 23293 3194 8719 
8184 1893 1815 18779 13293 
2100 23196 26480 3836 

50 lira kazan nlar 
12003 11738 5796 9536 22873 
14402 15035 10974 14443 13377 
21116 9657 18103 22420 11347 
26955 12256 11666 28748 26211 
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Sanlfa • 
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~Dil d ............ . a ar an ........... . 
::::::::::::::::::::: sesler · ................... . 

Meydan 
farelere kaldı 

Belediyenin demir pençesi 
köpekler gibi kedilerin de en
ıesinde .. 

Hanımının verdiği ciğeri he
nüz yemiş, kapısının önünde 
yalanarak güneşlenen tekiri 
beline yapışan kanca nefes ver
meden kafese atıyor. 

Bu mücadelede nice tekirler, 
sırmalar, pamuklar can verdi. 

Seri halindeki sokak kedile
rinin akibetine boyunları kor· 
delilı, sırtlan levantalı halis 
kan sevgili ev kedilerinin de 
katılacağını hiç tahmin etme· 
miştik. 

Geçenlerde bir doktor arka
daşın kızı ağlıyarak derd ya
nıyordu: 

Sevgili (Patişi) almışlar.Açık 
pencerenin önünde ne güzel 
yatıyormuş .. Tuhaf arabalı bir 
takım adamlar gelmişler .• Elle· 
rindeki kancayı uzatmışlar; Pa· 
tişi alınca o tuhaf arabaya 
atmışlar; bağırmış, çağırmış din
lememişler. 

Bunların hepsi iyi, halkın 
sıhhatı için, kuduz hastalığının 
önüne geçmek için bir Patiş 
değil, beş yüz Patiş, bir o ka
dar sırma feda edebiliriz; buna 
hiç diyeceğimiz yok. 

Beni düşündüren yalnız bir 
nokta var: 

Bu katliamdan istifade ede
rek meydanı boş bulan fareler 
cirid oynamağa başladılar. Ev
velce kedi kokusundan gi· 
recek delik arayanlar, şimdi 
susta dunıp adamın yüzüne 
gülüyorlar. 

Biri kuduzu, diğeri de ve
bayı getiren bu iki cins hay
vandan biri katledilirken diğeri 
neden meydanı boş bulup elini 
kolunu bir de kuyruğunu sal
lıyarak mutbahlarda dolaşıyor? 

MURAD Ç!NAR 

Vaziyet vahim hat
ta çok vahimdir 

Baş tarafı I wcı sav/ada -
fında bulunulmuştu. Zecri ted
birlerin ltalyan milleti arasında 
uyandırdığı müthiş birlik ve 
tesanüd takdirle karşılanmıştı. 
Bütün bunlar doğrudur. Fakat 
yeni Italyan emri vakii B. Mus· 
soliniyi, kazanmış olduğu şid

detli teveccühten mahrum et
miştir. 

Fransa cumartesi günü Ro
mada Faşist büyük meclisinin 
ve Bakanlar meclisinin içtima
ları neticesinde alınacak ted
birleri ihtirazla bekliyordu. 
Fakat bukadar sert ve huşu
netli karar kimsenin aklından 

geçmiyordu. Şimdi birçok ciddi 
tanışmalar beklenbilir. ltalyan 
deleğeleri, çok muhtemel ol
duğu gibi, Habeş delegelerinin 
konsey muzakerelerine iştira· 

kine muhalefet ederlerse, ha
diselerin seyrini takib etmiş 

olacaktır. Devletlerin Cenev
rede alacakları kararlar bu 
yüzden çok vahim olacaktır. 

Kudüs, 11 ( Ö.R ) - Neca· 
ş :n:n etrafında, imparatorun 
bizzat Cenevreye giderek mil
letler cemiyeti konseyinde Ha
beş davasını müdafaa niyetin
de olduğundan tekrar bahse
dilmektedir. Necaşinin Ameri
kalı hususi müşaviri de lsken
deriyeden Kudüse vasıl ol
muştur. Necaşi Filistin lngiliz 
mümessilini ziyaret etmiş ve 
milletler cemiyeti umumi sek
reteri B. Avenola iki uzun 
telgraf göndermiştir. Bunlardan 
birisinde şöyfe deniliyor: 

"Adis-Abebadan ayrılmağa 

rr.ecbur kalışımı:ıın sebebi ora
da hüktım sürmekte olan vaz
iyettir. Bu vaziyet o halde idi 
ki biz orada kalsaydık bütün 
ahali ve bu meyanda ecnebi-
ler tehf;;ı .•. . . 

YENi ASiR - - --...... ·--

Lik maçlarının tehir edilen· 
!erine bu hafta başlanmıştır. 

K.S.K takımı Ödemişe gittiği 
ıçın Buca ile olan maçları 

başka haftaya bırakılmıştır. 
K.S.K Ödemişte yaptığı maçı 
1-3 kazanmıştır. 

AL TINORDU - EGESPOR 
ilk maçı yaptılar. Altınordu 

cansıı: ve bozuk oyoıyordu. 
Devre O·O b~rabere bitti. 

ikinci devrenin yirminci da
kikası dolduğu ı:aman Egespor 
1-0 galib vaziyette idi. Bu
nun üzerinedir ki, Alınordu 

biraz canlandı ve arka arkaya 
üç gol atarak 3 - 1 galib 
geldi. 

IZMIRSPOR-DEMIRSPOR 
ikinci plandaki takımların en 

kuvvetlisi olan Demirspor ta
kımı geçen hafta muvaffakı
yetli bir oyun oyoıyarak K. 
S. K. takımına bir gol farkla 
yenildiği halde bu hafta lzmir
sporun karşısında 6-0 gibi 
bir mağlubiyete uğramıştır. 

lzmirspor takımı gerek bi
rinci, gerek ikinci devrede at· 
bğı üçer golü hemen hemen 
beş on dakikanın içine sıkıştı
rıvermiştir. Bu suretle lzmirspor 
takımı bütün maçlanoı bitir· 
miş oluyor. 

BiSiKLET YARIŞI 
Mayısın 17 inci pazar günü 

sabah saat 8 de birinci kor· 
donda deniı: sporları yordu ile 

Cumuriyet meydı.nı arı.sında 
on defa gidip gelmek üzere 
bisiklet teşvik mukavemet ya· 
rışı yapılacaktır. Yarışa tam 
saat sekizde başlanacağı için 
iştirak edeceklerin yarım saat 
evvel Cumuiyet meydanında 
banr bulunmaları lazımdı. Ya
rışa yalnız Türkspor kurumun
da bulunan klüp üyeleri gire
bileceklerdir. Bunlar dışında 
olanlar da müsabaka harici 
olmak üzere yarışa girebilirler. 
Yarışta derece alanlardan bi
rinci ve ikinci ye madalyeler 
verilecektir. 

MANISADA 
Pazar günü lzmir Halk karı

şık takımı adına Kahramanlar 
ve Turan gibi gayri federelerin 
iki kuvvetli takımından tertip 
edilen karışık bir takım Mani
saya giderek yeni teşekkül 

eden dağcılık spor birliğinin 
çıkardığı futbol takımı ile kar· 
şılaşmıştır. 

Birinci devreyi Manisa takımı 
0-1 galib bitirdiği halde ikinci 
devrede lzmirliler iki gol 
atarak 2-1 galib olarak oyunu 
bitirdiler. 

Dağcılık spor birliğinin proğ· 
ramına koyduğu temaslar sa
hanın tanziminden sonra baş· 
layacak ve lzmirin en kuvvetli 
takımları geçen sene olduğu 

gibi bu sene de Manisaya çağ· 
rılacaklardır. 
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TehlOkeJI nihayet göreblldilerı -

Roma imparatorluğu 
genişlemek isteyecek 

Fransız protestosu zecri tedbirlerin 
kalkmıyacağına işarettir 

PARIS 10 ( A.A) - ltalya 
kralının Habeş imparatoru ilanı 
Fransız matbuatında hararetli 
tefsirlere sebep olmuştur. jur· 
nal gazetesi diyor ki : 

Fransız hükumetinin ltalyan 
hükumetine bir protesto gön
dermiş olması esefe şayandır. 
Bunun Cenevreye boş görün
mek için yapılan bir forml\lite 
eseri olduğunu ümid ediyoruz. 

Eko Dö Pari gazetesi yazı
yor: 

Cumartesi günkü bakanlar 
meclisi Habeşistanın ilhakı tak
dirinde Cenevre zecri tedbir
lerinin kaldınlmamasıoa karar 
vermiştir. Bütün Milletler ce
miyeti azasının ayni battı ha
reketi kabul edecekleri zanne· 

Yunanistanda 
Komünist meb'usların 
talebi kabul edilmedJ 
Atina, 10 ( A.A ) - Atina 

Ajansı bildiriyor: 
Komünist Meb'usların mec

lisin toplanmıya çağırılması 
hakkındaki taleblerinin kai>ul 
edilmiyeceği anlaşılmaktadır. 
Zira bu taleh şımdi mer'i ni
zama muhaliftir. 

Atina, 10 (A .A ) - Atina 
Ajansı bildiriyor: 

B. Çaldaris amele sınıfına 
mütemayil olmakla beraber ni
zam ve asayişin nıubafazası 

için hükumete muzaheret ede
ceğini bildirmiş ve ameleye 
sükunun muhafazasını tavsiye 
etmiştir. 

Atina, 10 (A.A) - Selanik 
şimendifer amelesinin işlerine 

tekrar başladığı ve tenvirat ve 
ekmek hizmetleri temin edil· 

dilmektedir. B. Pol Bonkur Ce
nevre için sarih talimat almış· 
tır. B. Mussolininin vadine rağ
men Habeşistanda, diğer ltal
yan müstemlekelerinde yaptığı 
gibi yerli bir ordu teşkil ede
ceği Fransada ve lngilterede 
tamamen bilinmektedir. Yeni 
Roma imparatorluğu Afrikada 
genişlemek istediği takdirde bu 
kıtaat yalnız Sudanı değil Fran· 
sıı: müstemlekelerini de tehdit 
edecek vaziyette olacaktır. 

Petit jurnal gazetesi Duçe· 
nin beyanatının her tarafta de
rin bir hoşnutsuzluk uyandırdı
ğını bildiriyor. Yarın Cenevre
de bilhassa lngiltere tarafından 
şiddetli beyanata intizar edil
mektedir. 

Habeşin ilhak! 
Yedi bıtaraflar üzerinde 
acı bir intiba uyandırdı 

Cenevre 10 (A.A) - Yedi 
bitaraf devlet müzakerelerini 
bitirmişlerdir. Neşredilen bir 
tebliğde bu devletlerin Milletler 
cemiyetinin lüzumuna kani ve 
fakat ıslahat yapılması lüzumu
nu kabul etmekte oldukları 

bildirilmektedir. Gerek bu ısla
hatın şekli ve gerek zecri ted
birlerin devamı meselesinde 
noktai nazarlar başka başkadır. 
Buna bioaen Habeş meselesin
de bir intizar siyasası takib 
etmeye karar verilmiştir. Habe
şistanın ilhakı acı bir intiba ve 
hayret uyandırmıştır. Bu duru
ma şimdiden sarih bir hal ça· 
resi bulunmalıdır. 

Cenevre 10 (A.A)- B. Eden 
' . •!-

Borsa Haberleri 
DOn Borsada 

Yapılan Sab,lar 
~ 

OzUm 
Çu. Alıcı Fiat 
127 Alyoti bi. 9 25 9 50 

29 T Debas 9 50 10 50 
24 S Emin 10 11 75 
22 S Süleymano 11 SO 12 
ıs H Z Ahmet 8 25 25 
7 F Z Abdullah 11 50 11 50 
224 Yekı1n 

508934 Eski satıı 
509158 uuıni satış 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
137 Mısır darı S 375 S 375 

40 bal. yapak 63 63 
1075 kilo mazı 25 42 

Bugün şube kitabetine not 
ettirilen ve henüz vizita edil
memiş olan pamuk satışları: 
126 bal ye pamuk 39 50 40 

• • Para Piyasası 
11-5-1936 

Ahş 
Mark 50 20 
İsterlin 624 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 79 70 
Belga 21 40 
İtalyan lireti 9 88 
İsviçre F ran. 40 62 
Florin 84 80 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 50 

Satış 

50 80 
628 

8 30 
79 40 
21 60 
9 91 

40 75 
85 12 
5 27 

23 87 

Necaşi 
Cenevreye nota verdi 

-Baş tarafı ı nci sav/ada. 
cesını verecek bir Harbe 
devam edemiyeceğimizi an· 
ladık. Bununla beraber mil
letler cemiyetinin paktına ria
yet temini yolundaki gayret• 
lerine devam etmesini ve 
gayri meşnı bir kuvvet istimali 
suretiyle elde edilen arazi teves
süünü ve bu arazide mutaarrı.r;ın 
güya kendine teffiz ettiği hü
kümraniyet hakkını tanımama· 
sını dileriz.,, imza: Haile Se
lasiye, Habeş imparatoru. 

Konsey ilk celsesinde bu 
telgrafa itli kesbedecektir. 

Kudüs, 11 (A.A) - Necqi 
tarafından ecnebi matbuatı 
mümessilerine verilen bir çay 
ziyafeti esnasında imparatorun 
sekreteri bir beyanname oku
muştur. Bu beyannamesinde 
Necaşi esir olması, yahut ölmesi 
Habeşistan için müfid olsaydı 
Adis-Abebada kalmış olacağını 
fakat ecnebi bir memlekette 
ve serbest olarak Habeşistan 

için mücadele etmenin daha 
doğru olacağını söylemektedir. 

Kudüs ltalyan general kon· 
solosu bitaraf topraklarda ya
pılan bu beyanatı protesto et
miştir. 

Tütüncüler grevi 
büyüdü 

•••••••••••• 
-- Baştara/ı biritıa sahi/ede -

gayeler güttüğünü göstermiş· 

tir. 
Hükümet eazifesini yapacak

tır. Grevcilerin metalibatını 
sükı1netle temin için sükun ve 
nizamı, her ne babasına olursa 
olsun iadeye ihtiyaç vardır. 

Mevkuflara gelince bunların 
tahliye edilmeleri muhtemeldir. 

Atina 11 ( A.A ) - Selanik· 
ten gelen haberlere göre halk 
orduya karşı sempati tezahü
ratında bulunmuştur. 

Dünkü hadiselerde ölenlerin 
cenaze merasiminden sonra 
alay güzergahında biriken halk 
askerleri ve zabitleri şiddetle 
alkışlamı~lardır. Ordu, Selanik 
şehrinin inzibatını temin et· 
mektedir. Dört destroyer li
mana demirlemiştir. Bugün şe· 
hirde sükun hükümfermadır. 

Otoritelerin bildirdiğine göre 
tütün sanayicileri gündelikleri· 
nin arttırılmasını kabul dmiş· 
ferdir. Fakat son dakikada 
grevciler mukavelenameyi im· 
zadan imtina etmişler ve b'! 
suretle dileklerinin yalnız eko
nomik mahiyette olmadığını 

ıaMayw•..wae 

Ormanı hekliyen kız -Yazan : A. Bllget 

-2-

Şu halde ben bir Türk kızı idim 
annemin yardımiyle Türkçe 
konuşmasını öğrenmiştim 

Baııları Arifle Semra arasında 
evvelce geçmiş bir aşk mace
rasından bile bahse cesaret 
ediyorlardı. Bu hadise ağızlar
da b:r sakız gibi her gün bir 
az daha tazelenip çiğneniyor· 

du. (Ktzılca orman) ın kızı 
Semra, artık bir anka kuşu gibı 
ağızlarda ve dillerde yaşamak
tan kurtulmuş, otuz çift 
köy çocuğuna aşıladığı saygı 
ve sevgi heyecaniyle gönüllerde 
kuvvetli yerler yapmıştı. Ök· 
süzlerin Arif bile, Semra hanı
mın suratına indirdiği kızılcık 
darbelerine rağmen ona karşı 
hiç bir hiddet hissetmiyor; onun 
adı anılırken, mukaddes bir 
varbk önünde duyulan hürmeti 
duyuyordu. 

Kızılca ormanda süreğe git
mek cesaretini gösterenlerin 
sayısı pek azalmıştı. Bu cesa· 
retsizlikte korkunun rol oyna· 
dığı pek de iddia edilemezdi. 
(Kızılca orman) ın kızına karşı 
beslenen saygı, onu kilomet
relerce uzayib giden vahşi or· 
manlarda e,siz ve ortaksız bir 
bakim yapmıştı. 

Sumradan lnclla 
pa,aya ilk mektub 

Sayın kumandan, 
Size kıı:ılca ormanın en vahşi 

rüzgarlarından saygılarım ve 
selamlarım var .. Onları kabul 
buyurma" · öz yürekten dile
rim. Mektu ounuzu orman kol
cusu Ömer ağa delaletile dün 
aldım. Bu kır saçlı "genç
ibtiyar " orman adamı bana 
o kadar içli bir sevgi bes· 
liyor ki onu sevmemek, üze
rime tirteyen baba hassa
siyetine hitab etmemek elimde 
değil .. Bana yıllardan beri hi
tab etmeyen cemiyetin i~in<len 
gelen ilk mektub Ömer ağayı 
öyle şaşırttı ki .. Bilhassa zar· 
fın üzerindeki resmi ve kat'i 
asker hitabı Ömer ağanın yü
reğine derin bir özgü salmış .. 
Gece vakti ormanın kuytu bir 
kölgeliğinde uykuda iken Ömer 
ağayı ayak seslerinden tanıdım: 

- Birşey mi vardı, Ömerağa? 
Dedim. Ağaçtan enmiytim. 

Ömer ağa beni ay ışığının al· 
tına getirdi. ligin ellerini saç· 
larımda gezdiridi ve babamda 
raslamadığım bir şefkatle ok
şadı, sonra: 

- Kızım Sumra, dedi. Senin 
şehirlerde, buraların uzağında 
bir tanıdığın var mı? 

Sorgusuna intikal edeme· 
miştim: 

- Hayır, dedim. 
O zaman avucunun içinde 

gizlediği mektubunuzu uzattı. 

esasen haberinizi bekleyordum. 
Bir çocuk heyecanile mektu
bunuzu okudum ve cevab yaz
mak üzers sabahı bekledim. 
Kumandanım, hayatımın Türk 

topraklarında yaşayan herkese 
karşı gizli kalan taraflarını 
esasen siıı:e anlatmağı vadet
miştim. Vadimi yerine getiri
yorum: 

- Ben kumandanım, bu top· 
rakların çok uzağında, Arabis
tanın kızgın seması altında sı· 
cak bir yaz gecesi sabaha 
karşı doğmuşum. Annem, doğ· 
duğum topr><kların adını bana 
"Cidde., olarak belletmişti. 
Kendimi, çocukluğumu hatırla-
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ayni zamanda siyasal maksat
lar takip ettiklerini isbat etmiş
lerdir. 

Bazı haberlerin mevzuubah
settiği 24 saatlik umumi greve 
gelince birçok amele birlikleri 
grev emrine itaat etmiyecek
lerini ve kanuni n;zamın tesi· 
sine bile yardım edeceklerini 
söylemişlerdir. 24 saatlik umu· 
mi bir grevin vukubulmasına 
ihtimal verilmemektedir. 

yabildiğim senenin tarihini 
"Altıncı yaşım,, olarak kayde
de bileceğim. 

Altı yaşında bir çocuktum. 
Arap çöllerinin üzerimde bırak
tığı vahşi huylar daha çocuk 
yaşımda beni bir çılgın gibi 
sarmış, ele avuca sığmaz bir 
mahluk olmuştum. Gündüzün 
çöllerin yakıcı sıcağında uyu
yor, geceleri sabahlara kadar 
bir dakika gözlerimi kapama· 
dan atım üzerinde çölleri arşın· 
lıyordum. 

Daha küçük yaşta, biç mi 
biç yüreğimde korkudan eser 
yoktu. Geceleri çöl rüzgarları 
kuvvetli vücudum üzerinde öyle 
yükseltici ve genişletici bir 
tesir bırakıyor, beni öyle sarı
yordu ki anlatamam .. 

Etrafa ün salmış bir binid 
olmuştum. Beni annem bile çok 
defa yanında görmek imkanlannc 
elde edemiyordu. Gündüzün 
uyuyan, geceleri sabahlara ka
dar öten çırçır böcekleri gibi, 
gece kuşları gibi çöllerde ötü · 
yordom. En azgın kabileler bile 
çılgınbklanm önünde hayretltı 

karışık bir takdir hissi besli· 
yorlardı. Çok çılgın ve çok ar· 
zulu idim. 

Dokuı: yaşında iken babamıo 
dostu olduğunu söyliyen bir 
lngiliı:den lngilizce hususi ders
ler almağa başlamıştım. Hafta
nın iki gününde derse devam 
ediyordum. Bu adam Ciddede 
oturuyordu. Hatırımda kaldı

ğına göre adı Norris idi. 
Galiba kendisinin Ciddede 

ayrıca gizlice bir vazifesi de 
vardı. Bana iki senede mükeın· 
mel lngilizce öğretmişti. İngi
lizce görüşüyor ve yazıyordum. 
Norris zekima ve lngılizceyi 
kaorrayışıma hayret ediyordu. 
Benim ileride büyük bir insan 
olacağımı ve belki de kendisile 
birlikte çalışabileceğimi söyli
yordu. Okuduğum kitaplar ara
sında gözleri büyüleyen yeni bir 
alem yükselmeye ba~lemıştı.Bu 
alem lngiliz alemi idi. Guya 
dünyada lngilizden başka bir 
şey yoktu. Bu adam lngiliz 
doğmayanlarda esaslı nok1ao
lar görüyordu. 
Yaşım onbir olmuştu. Bir 

genç kızın gönlünde yaşayan 
beycanlan daha on bir yaşında 
duymağa başlamıştım. Henüz 
24 yaşında olan bu lngiliıı:e 
kuvvetli bir sempati hissedi
yordum. 

Buna bir çocuk sevgisi, dire
bilirsiniz kumandan... Arap 
seması altında yaşayan insan· 
!arda, daha sekiz, on yaşında 

iken bile olgun bir genç kız 
varlığı bulabilirsiniz... Norrise 
karşı çok laübali harekvt edi
yor, o anlamamazltktan geli
yordu. Yani o mütekamil biı 
insandı. 

O zamana kadar milliyetim 
hakkında hiç bir malumatı~ 
yoktu. Gözlerimde büyülenen 
lngiliz alemine gıpta ediyordum 
Babamı yalnız bir defa gör
müştüm. Annem babamdan 
pek az bahsediyor; onun Os
manlı ordusunda büyük rütbeli 
bi zabit olduğun, yakında Ge
neral olacağını söylüyordu. Şu 
halde ... Şu halde ben bir Türk 
kızı idim. Annemin yardımı 

ile Türkçe konuşmasını öğren
miştim, Evde hazan Türkçe, 
bazen de arapça görüşürdük. 
Türkçe okuyup yazmam nok
sandı. Onu de hususi dersle 
ilerletiyordum. 

Sorııt vırr -
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T emo~inin Rüyası 
Türk tarihinden şanlı sahifeler 

Leon Blum mühim bir nutuk söyledi 
tn;~/..Bi0"../.J"'..AZ'.!'777..L!9!11 l'7.~1:XT....ıc~ 
ı Bö em say ıaı: s& ı 

Somatrada fikih meraklısı bir 
garib irade~i • • 

emırın ·-·-·-
Y • h •• k A t M•ıı ti C • t• • k ti d• Canbey cidali özlemişti. ( bey dalgındr. Ne garib yolcu-
enı U ume ) e er emıye illi uvve en )f- Harpta muzaffer olmanın heye- l!!ktu bu ... Çin ellerinden ay· 

cananı ta,ıyordu. Fakat onun rıldığı zaman 15 yaşında idi. 

mek Ve Sl•ıaA hsızlanma işini başarmak ı•çı•n çalışacak gibi merd bir insanın kalbinde Buğün otuıunu geçmiş bulu· 
bir kadın sevgisinden fazlasına nuyordu. Seneler ne kadar ça· 

sirayetile başarmak ümidinde- içinde bütün bunlan yapmağa B. Blum, kazanılan muvaffaki- yer bulunamazdı.Samorenin kizi bık hükmünü yapmıştı. Mem· 
Paris, 11 (Ö.R)- Dün umu

mi bir toplanta yapan Fransız: 
sosyalist S. F. 1. O. partisi milli 
konseyi B. Leon B uma tam 
itirnadınını bildirmiştir. Bütün 
meclisin ayakta, yumruldannı 
uzatarak söyledikleri beynelmi
lel marşının sesleri arasında
dir ki B. Leon Blum kürsüye 
geçerek çok mühim bir nutuk 
söylemiştir. 
Kısaca habrlattığı son inti

habat hadiselerinden dolayı 
memnuniyetini bildirdikten son
ra B. Leon Blum halk cephesi 
partilerinın mümessilleri tarafm 
dan yapılan en son beyanab 
hatarlatmış ve demııtir ki: 

BLUM'UN NUTKU 
- "Vaziyet yeni bir teşeb

büsü zaruri kılmaktadır. Halk 
cephesine mensub diğer parti
lerin de yeni kabinenin teşki
line iştirak etmelerini isteme
ğe mecburuz. Radikal sosyalist 
partisinin bizimle iş birliği 
yapmasrnı istenıeliyiz. Bu par
tinin bazı kısımları belki bi
zimle beraber değillerdir. Fa
kat maziye aid münakaşalara 
ve mücadelelere girişmek iste
mem. Eğer aksi vaziyet hasıl 
olsaydı, yani halk cep
hesi içinde en kuvvetli parti 
olarak radikal partisi zafer ka
zansaydi, halk cephesi na.mana 
biz onun tekliflerini kabul ede-
cektik. Sosyali• birliğine ve 
komünistlere de aynı teklifi 
yapmalıyız. Bizim umumi bissi
ı atımız bu merkezdedir. Şüp-
l esiz, tereddütleri anlamıvor 
d eğitim, Komünist partisinin 
çok dikkata şayan olan mek
lubunu okudum. iki partimiz 
iş birliğile ve uzvi birlik ümi
dile birbirine bağhdırlar. Bu 
uzvi birliğin teessüı ümidi de 
komünistleri bizimle iı birliği
ne sevketmeli değil midir? Ko· 
münistlerle yeniden birliklerini 
bulan umumi mesai koofedras
yonu nezdinde bir daha ıl'rar 
ediyoruz. Bu müracaatta bu
l•ınnıak milli komiteye aittir. 

HER V AKIT BERABER 
"Biz dostlarımızı güç mevkie 

düşürmek istemeyiz. Fakat bir 
hakikat vardır: Talibsjzlik za
manında olduğu gibi iyi talih 
ıamanmda da birlik lazımdır. 
Her vakit müşterek hareket 
elzemdir. 

"Şu son intihabat cumhuri
yetçilerin 6 şubat hadiselerine 
cevabı olmuştur. Bunun birce
vaptan fazla birşey, bir tamir 
olmasına lüzum vardır. Memle
ketin yüksek idaresini tasfiye 

etmek gerektir. Başında, ken
dine layık şefler bulunacak 
mükemmel bir idare makinesine 
ihtiyaç vardır. Umumi idarelerin 
randmanını artırmak liı.ımgele

cektir." 
Sonra harici siyasete geçe

rek B Leon Blum çok sarih 
beyanatta bulunmUJtur: 

YARALARI SARACAK 
" Dısanda huswe gelmiş bir 

çok zararı tamire, açalmış bir 
çok yaraları sarmağa mecburuz. 
Bizim hedefimiz Avrupayı sulh 
ıe,·er ve kendi kendine inanır 
bir hale getirmektir. Milletler 
Cemiyetini kuvvetlendirmek, 
tedrici bir sillhaızlanma ile 
Dnun nüfuzunu arbrmak li
umdır. Biz bunu, kendi duy
~uğumuz fewkin diğerlerine de 

yız. ,, 
MALI DURUM 

Bundan sonra mali vaziyete 

ve para meselesine geçen 8. 
Blum hükumetinin birçok müş
külata çarpacağını takdir etti-

KOmünist Uderl 71lles 
gani söyliyerek şöyle devam 1 
etmiştir. 

" Fakat bu güçlilkler ekmek 
kaıancındaki mllşküllerden, 
sefaletten ve işsizlikten her
halde daha az ağır olacaktır." 

Zira bu mesele milletin ha
yabna daha az dokunmaktadır. 
Esasen iktidar mevkiine geç
mek üzere olan herhangi bir 
bükümet de buna benzer müş
külata tesadüf edecekti. 

Frankın kıymetini azaltmak 
siyasetine çok sıkı ve azimkir 
bir şekilde muhalifiz. Zira bu 
işin arkasında birçok hesablar, 
kirli şeyler vardır. Buna rağ
men, intihabatta kazandığımız 
zaferdenberi, devoluasyon ta
raftarlarının manevralar( devam 
ediyor. Halbuki intihabat es· 
nasrnda ve bundan evvel sos
yalistlerin mUdafaa ettikleri 
tez ne idi? 

CUMHURiYETÇiLERiN 
iRADESiNE DAYANARAK 

" Halk cephesi milletin uma
mi reylerle gösterilen teveccü
hünü kazanmıştır. Halk cephe
si iktidar mevkiine kusursuz, 
meşru bir ıekilde, cumhuriyet
çilerin iradesine dayanarak çı
kıyor. Bunu tekrar ederim 1 
Biz yalmz iktidar mevkiine 
meşru bir şekilde çıkmakla kal
mıyoruz, fakat ayni zamanda 
cumhuriyetçilerin anane ve iti
yatlarına hörmet ediyoruz. Bu 
sebeple proğramımızın en kfi. 
çük bir parçasını bile feda et
miyeceğiz. 

" Neden beni söyJetmeğe 
mecbur ediyorlar ki bazı es
ham fiyatlanndaki felaketli su

kut bazı işleri idare edenlere 
bu eahamı en aşağı fiyatla ye
niden sabn almak imkanını ve
riyor? Umumi efkarın bizim 
proğramımızı bilmediği söyle
niyor. Onu kafi derecede yap
madık mı? Bir defa daha şu 
proğramı tekrar edeyim. 
"Yarınm hükumeti bir halk 

iradesi hükumeti olacaktır. Ve 
enerji ile hükümet sürecektir. 
Kimsenin davasını yapmak iste
mem. Dün idare başında bulu
nanlar çok hüsnüniyetle idare 
ettiler. Fakat aldandılar. Bunu 
onlara ben söylemiyorum. Mem
leket söyleyor. Yeni hükümetle 
herşey değişecek, manhksız
hldann onune geçilecektir. 
Geniş bir milli cihazlanma planı 
hazırlanacakhr. Ve lazım ge
~en ~aralar doğrudan doğruya 
ışlerın yapıldığı mıntakalardan 
istıkraz edilecek ve böylece 
halk parayı nereye verdiğini 
daha iyi bilecektir. Bir dahili 
harp ve para buhranı havaaı 

ihtimal var mıdır?" yetin genişliği karşısında,Fran- güzeldi. Cana yakındı. Aynı leketine döneceği için yüreği 
FRANSIZ YlGINI sa milletinin arzusuna mutabık zamanda kocasına büyük bir hophyordu. Gemi ilk önce Se-

ÔNÜNDEYIZ bir siyaset takibi için kabineye saltanat \•adediyordu . Orta rendfü adasına uğradı. Hay-
8. Blum işçilere hitab ede- iştirak zarureti mevcut oldu- Asya dan kalkan bir göcebe için dutları çok, halkı putperest 

rek tasrih ediyor: ğunu söylemiştir. Duclos inti- bunda büyuk saadet mi olurdu? olan Serendibin yuce dağları 
"Tehdidferden azade değili7• habatta kazanılan zaferden Samoren böyle düşünüyor, duman gibi deniz üstünde yük~ 

Sosyalist lideri Leon Bllltn 
Fakat arkamızda Fransız mil
letinin yıgını vardır, Cumuriyet 
kanunlannın tatbikine devlet 
kuvveti müzahir olacakbr. En 
kısa bir müddet içinde hare· 
kete mecburuz. Devam etmek 
ve bunun için de çabucak 
muvaffakiyet hissi vermek 
lazımdır. Ortada olan cumuri
yetin akibeti meselesidir. Bu 
şartlar içinde kumandayı tam 
olarak kullanmak zarureti 
vardır. Sizin emniyetinize layık 
olduğumu biliyorum. Buna 
liyıkım da ... Fakat hakikaten 
bir başkamn bütun meziyet
lerine malik miyim? Ben çok 
Omid ettikleri ıeyi reddeder 
gibi g6rllnen insanlardan de
ğilim. EYet istedim ve istedi
ğimi buldum. Bu da partimizin 
zaferidir. 

GAZETELER 
Pariı 11 (Ö.R)- B. Blumun 

nutkunu tefsir eden "Figaro,, 
gazetesi şunl1tn yazıyor: 

"Sosyalist partisi lideri ha
rici siyasette bütün bütüne 
~IAhsızlanmaktan değil, tedrici 
aıllhsızlanmaktan bahsediyor. 
Bunu sened tutahm, Ayni de· 
recede memnuniyetle şunu da 
kaydedelim ki B. Leon Blum 
altın miyarının muhafaza edil· 
meaine ve frangın düımesi teh
likesine karşı şiddetli tedbirlere 
taraftar görünmüştür.,, 

"Ekselsior,, gazetesi ise bay 
Blum tarafından verilen nut
kun beklenildiği gibi samimi 
fakat müphem vaatlardan iba
ret olduğunu kaydettikten son
ra, finans ve ekonomi hakkın
daki beyanata memnuniyetle 
karşıhyor. Bu gazete dün Ko
münist partisi tarafından neş
redilen tebliği bu sözlerle kar· 
şılaşbrarak komünislerin de 
frangın kıymetten düşürülme
sine muarız oldukları netice
sine v lrıyorn 

KOMÜNiST PARTISlNİN 
TEBLIGI 

Paris, 1 l (Ö.R) - Komünist 
partisi matbuat bürosu tarafın
dan şu tebliğ neşredilmiştir: 

Cumartesi günü B. Marfy 
başkanlığında toplanan komü
nist partisi Thorrez ve Duclos 
arkadaşların B. Leon BJunıla 
müzakereleri hakkında verdik· 
leri izahatı dinlemiştir. 8. Blum 
kabineye iştirak etmemek hu
susunda komünist partisinin 
kararını muhafaza edip etme
diğini sormuş, nkomüist de
legeleri partinin vaziyetini 
değiıtirmesi için biç bir sebep 
olmadığım, intihabattan evvel 
ve sonra bunu açıkça bildir
mi, olduğunu_•öylemiılerclir. 

sonra teşebbüsün muvaffakiyeti Canbeyin neden kendi kıziyle seliyordu. Serendib ham, ·Sau 
için bir halk cephesi hareket ı!vlenmek istemediğine mana morenin gemisini iyi karşıladt. 
komitesi teşkilini teklif etmiş- vermiyordu. Ne olursa olsun Yolculukta devam için müsaid 
tir. ondan hizmet görmüştü. en bü- havayı beklemek lazımdı. Ge-

Sosyalist ve komünist parti- yük düşmanını onun yardımiyle minin Serendipte kaldığı üç ay 
leri arasmda fikir aynhğı ol- yenmişti. Recasım reddede- içinde Canbey ve yoldaşlan 
duğu bakkandaki rivayetlere mazdi. sıkılmadılar. Filavlanna çıktılar. 
cevab olarak delegeler komü- -Peki Canbey d edi.Ben se- Hazreti Ademin cennette 
nist partisisin herşeyden evvel nin gibi bir başbuğ kaybet- ko"·ulunca Havva ile bu adaya 
frankı müdafaa kaygısında ol- mekten teessür du)acağlm.Bu- indiği söylenir. Adem kayalık-
duklanna en mühim meselenin nunla beraber hakkma hürmet farı adanı taşıyan yer bir ziya-
frankın kıymetini yeni düşük- etmek istiyorum. Yarından tezi retgahtar. Her yabancı buraya 
lüklere karşı korumak ve ihti- yok senin için techiz ettiğim para bırakır. 
kira meydan vermemek oldu- gemi ile yola çıkabilirsin... Serendipten sonra s.,matra 
ğunu, komünistlerin biitün kuv- Canbey; adasma uğradılar. Somatnı 
vetleriyle buna karşı mücadele - Yurdumun kokusu bur- halkı müslümandır. Bender 
edeceklerini bildirmişlerdir. Si- numda tütüyor. Beni serbest ağası Canbeyin geldiğini, So-
yaıi bllro mümessillerinİJ:a bü- bırakmanıza teşekkür ederim. matra sultamna bildirdi. Samo· 
kümele iştirik ve frankan mü- SERENDIP ADASINDA renin mektubunu da verdi. Aı 
dafaası meselesinde ihtiyar et- Gemi hareket ederken Can- sonra muhteşem bir alayla sut-

~~~;~ •. balb hareketini tasvib Attl~"[~'~'~j';~y~..... ::.ı::.n::':~~;:k ~:~:;;. ~~;:~ 
• • • döndü muştu. Canbeylc arkadaşlarana 

Kudüste ağır kaftanlar eğdirildi. Başla-
Necafl dini Ayinde Londra, 11 (Ö.R) - lngiliz rma sarıklar sarıldı. Öylece 

amele partisi reisi bmbac:ı AtUe sofraya ot rd la C 
bulundu 

" u u r. uma nama-
Paristen dönmüştür. Fransız d l 

Kudüs, 11 (A.A) - Royter sosyalist partisi reisi Leon kzm an sonra su tan Canbeyi 

AJ·ansından·. BI 1 - - . . f d 1 abul edecekti. Bu merasim uma goruşmesmın ay a ı 
Necaşi dün SRbah imparato- olduğunu söylemiş; fakat bu b

1
asit geçti. Somatranm hakimi 

riçe, ailesi efradı ile birlikte hususta herhangi bir mütalea~ 0 an adam 0 zamanın fıkıh 
dini Ayinde hazlr bulunmuıtur. dan çekinmittir. ilimlerini etrafını alnuşb. Can-
EVYelce verilmit olan haber iki ordu birleştı• bey burada kabul edildi. Bütün 
hilifına olarak Necaşi gaz te- hayatını anlattı. 
sirabndan mustarib bulunma· Roma, 11 (A.A) - Mareıal . Bu. h~zura kabul edilişi ga-

Badoglı·o ı"le General G · · rıp bır ırade takip etti: 
maktadır. Yalnız ıcm derecede kıtaabnın dün saat ' ı2:20

1

d'; Sultanın yaveri Canbeye yak· 
yorgundur. Ve fazla çalışmış Diredaua'da birleşmiş oldukJan laşarak dedi ki: 
olmaktan dolayı rahatsızdır. resmen haber verilmektedir. - Sonu l'ar -.............. ua&eş···ıezı··11ai'zi·rıa·n·aı············ .. 
Bu teıi hazırlıyan Sorhon üniversitesi 

profesörlerinden doktor Jeze' dir 
Paris, 11 (Ô.R) - "Petite Gıra:~e,. gazetesi · 

Cenevreden istihbar ediyor : 
Habeş imparatoru namına Ceneneye gönde

rilen hukuki tez, Paris ünivt"raİtesi profesörü 
B. Jeze tarafından hazırlanmııtar. Bu tezin tam 
kuvveti haiz olması için Necaşinin veya mümes
silinin Habeşistanda işgal edilmemiş kısımlan 
temsil eden bir hükümet namına söz söyliye
bilmeleri elzemdir. Adis·Abebanın işgaline rağ
men ltalyanlar Habeşistanan fethini bitirmiş ol
maktan uzaktırlar. Habeşistanan Loodra sefiri 
B. M~~n Necaiioin niyetlerini ağrenmek üzere 
kendasıle telefonla göl'Üfalüttür. 

Konsey masasında Habqistana temsil eden 
B. Volde Maryam lta]yanlann barbarca harp 
usullerini ve memleketi ilhak etmelerini protesto 
edecektir. B. Maryam Habeşistaoan hali mevcut 
olduğunu ve olmasa bile milletler cemiyeti 
kanunlarını çiğnemiş olan bir devletin bundan 
bir hak kazanamıyacağını söyliyecektir. 
. Bu. bey~nat üzerine diğer devletler mümes

sıllen de ılhakı hrotesto edeceklerdir. Zecri 
tedİ:>irlerin muhafazasına müftefikan karar veri
leceği muhakkaktır. Bundan sonra meselenin 
tetkiki 1 l Haziran tarihine bara kılacaktır. 

Roma, 11 (Ö.R) - Cenevede Habeş meselesi 
hakkındaki müzakereler hakkında yarı resmi 
"Popolo di Roma,, şunlaı yazıryor: 

"Zecri tedbirler ilga edilmedikçe Jtalya Ha
beşistandaki İngiliz ve Fransız rnenfeatları mes
elesiyle meşguf olmayacaktır. Bizim için asri 
mesele halledilmiştir. Fakat yeşil masa üzerinde 
diğer bazı meseleler kalmaktadır. Bu meseleler 
hakkında, zecri tedbirler kaldınlmadıkca ltalya 
müzakereye girişmiyecektir. Bu da pek tabiidir. 
Zecri tetbir demek, ceza demektir. Cezaya du
çar edilen taraf, ceza veren tarafla müzakereye 
airisemez. Garp devleUeri istedikleri kadar Ce-

l sir Jfabe.şlikr llnıı1 rıü /Jmp/rli11e dr ram ednor/ar 
nevrede görüşe dursunlar. Kendileri için bi%e 
nisbetle daha kıymetli olan bir vakta heba edi· 
yorlar. 

"Bizim arhk acelemi:ı 
aid olan tarafı müsait 
Bekliyebiliriz, ve zaman 
cakb:. 

yoktur. Meselenin bize 
tekilde haUedilmittir. 
bi:ıim lehimizde çalışa-
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ine olu faciası muhakeme ediliyor 
Gemi süvarisi mes'uliyeti ölen ikinci kaptana yükliyor 

Şahitlerden bir kadının dikkate değer sözleri 
Bay Zekeriya: ( Ben emir vermedim bazı tebliğatta bulundum ) diyor 

- /Jaş tarafı I incı sav/ada -
yaya girmesi icap ederken va
pur suvarisi Mehmet Alinin bu
nu nazarı itibare almıyarak ıs
rarla yoluna devam etmesi 
azim bir hata idi.. 

2 - Süvarinin, kudreti sıfıra 
inen bir gemiyi alabanda et
mesi ve demirlemesi fahiş bir 

Sıivmi Alrlımed Ali hıidlseri a!llat11•or 
hata sayılabilir. Gemi demir 
attıktan sonra, bu kötü vaziye
tiyle en ufak bir tesir felakete 
aebep olabilirdi, netekim ol
muştur. 

MESLEK HAT ASI 
3 - Bu vaziyette bir gemi

yi demirlemek denizcilik nok
ljtsından mahzurlu olduğu gibi 
bu emri veren kaptanın mesleki 
kıymetinin noksan oluşuna en 
açık bir delildir. 

4 - Süvari tehJüke anında 
dikkath hareket etmek şartiyle 
denize sıklet atabilirdi Bundan 
sonra da gayet az dümenle 
rüzgarı başa alarak gemiyi 
~ahile oturtabilirdi. Kaptan 
bunu yapmamış, facıaya sebe
biyet vermiştir. 

5 - ikinci kaptanın bir an 
için ortaya attığı mülahaza 
doğru idi. Süvari Mehmed Ali
nin şuursuz hareketini gördüğü 
anda onu hapsederek kuman
dan mevkiine geçmeli ve ge
miyi idare etmeli idi. Bunu 
yapmıyan ikinci kaptana da 
mesuliyet hissesi düşer. 

6 - Üçüncü kaptan Rami
nin de vapurun inzibatına neza
ret etmiyerek canını kurtarmak 
kaygusuna dillm'esi pyanı mesu
Jiyettir. 

7 - Hesapsız yolcu ve yük 
alınmışhr. Vapur, ağır hamule
nin güverteye yüklenmesinden 
devrilmiştir. Facia esnasında 
hiç bir ihtiyat tedbiri alınma· 
mış; yolcuları da işe karıştır

mak suretiyle sancaktan iske
leye hesapsız nakliyat yapıl
mıştır. 

8 - Kaptanın vaziyeti idare 
etmesi, hatta vapurun su aldı
ğını yolculara hissettirmeden 
normal darumun bozulmasma 
mani olması lazımdı. 

BARIZ BiR HAKiKAT 
Gemi süvarileri, sathi bile 

olsa ne gibi tedbirler ahnması 
İcab eitiğini bilmeliydiler. ine
bolu faciası bariz bir hakikat 
ortaya koymuştur. Yolcu kur
tarma, gemiyi terketme gibi 
işleri bilmeleri lizımgelen gemi 
personelinin liyikile yetiştirilmesi 
cihetiae gidilmemiıtir. Ecnebi 
gemilerde bu cihet düşünülerek 
miirettebat ona göre hazırlan
maktad1r. Bundan denizyollar• 

1 
idaresi me1''uldür. Sıkı bir yok- J Suvari - Yalnız ikinci ka- Su bu sırada gemiye daha Suvari - .Köprü üzerinde ı bir kilo eşya bile gemiye ka-
lama yapıldığı takdirde bu ef- maraya dört ton koymuştuk. fazla hücum ettiği için meyli idim. bul edemem. 

J radın vapurlarda çalıştırılması- Vapurda muvazenesizliği icap arttı. Gemicilere verdiğim Reis - Üçüncü kaptan ne- Süvari ve ikinci kaptan bana 
nın men'i icap eder. ettirecek bir vaziyet yoktu. emirde suyun boşaltılması için rede idi? Antalyada emir verdiler. Bu-

9 - Vapurların limanlarda Kaladonyaya kadar her şey gayret gösterilmesini istedim. Suvari - Onu görmedim ve rada verilen emir üzerine yük-
muayenesi icap dmekte iken olduğu gibi geçti. Burada rüz- Bu haberi ikinci kaptan vası- istifade edemedim. Esasen bu leri aldık. Bunlar susam, pirinç, 
bu yapılmamıştır. Liman reisi garın tesiriyle gemi yana mey- tasile göndermiştim. ( ikinci s1rada kendimi kimseye dinle- buğday ve çuval gibi ağır eşya 
tehlüke ve nizamsızlık gördüğü letti. Bu ekser gemilerde va- kaptan boğularak ölmüştür. ) temedim. idi. Pamuk vesaire birinci an-
anda vapurun hareketine mani kidir. Gemide tehlüke artmışb. Ge- Reis Sonra? bardaydı. 
olabilirdi. Ben muayyen vakitte anbarı 

ÖLÜLER 
Bu sırada mahkeme reisinin 

işareti üzerine facia esnasında 
ölenlere ait doktor raporları 

okunmuştur. Müddeiumumiliğin 
okunan zabıt varal~asr ise, ad
liyenin facia gecesinden başh
yarak bu korkunç deniz kaza
sını nas:I takip ettiği, hadise
nin hangi şartlar içinde cere
yan ederek, yüz küsur yoku
nun hayatlarının nasıl kurtarıl
dığı tafsiJatiyJe anlatılıyordu. 

SÜV ARİNIN iDDiASI 
Reis - Zamanında tedbir 

almamak suretiyle 11 kişinin 

ölümüne ve 7 yolcunun da kay
bolmasına sebebiyet verdiği

nizden muhakeme ediliyorsu
nuz. Bu hususta bildikJeriniır.i 

söyleyiniz? 
Süvari - Mersinden hare

ketimizden evvel 315 ton yük 
almıştım. Persendiden 100 ton 
çeltik, T aşucundan 28 ton huğ-

Üçiinrti kaplan Rami i/adt• ~·rriror 
Clay, Alaiyeden 555 çuval su
sam ve badem aldım. Anamur 
iskelesinde teklif edilen 100 
ton malı yüklemedim. Yalnız 4 
ton yaş meyva aldım ve Antal
yaya gece vakh geldim. 

Antalyada acente, umumi 
müdürlüğün bir telgrafım ver
di. Ve 200 ton mal hazırladı
ğını söyledi. Bunun üzerine 
oradan bir miktar mal aldım. 

Reis - Aldığınız yük, gemi
nin hacını istiabisinden fazla 
degil miydi? 

Süvari - Fazla değildi, bu 
itibarla kendisine itiraz et
medim. 

Reis - Aldığınız bu emtia 
ile yükünüz kaç tona baliğ ol-
muşte? 

Suvari - 774 ton olmuştu. 
Reiıi - Eşyaları istif etmek 

vazifesi kime aittir? 
Suvari - Anbarcılar mesul

dür. Bu işlere ikinci ve üçüncü 
kaptaR nezaret ederler. Benim 
vazifem kontrol etmektir. Eşya-
ların istifinde hiç bir noksan 
yoktu. 

BiR SUAL 
Reis - Size verilen emirde 

yüklediğiniz eşyaları icap eder
se sigara salonuna kadar dol
durmanız bildiriliyordu. Sigara 
salonuna bildirilen CfYalan 
koydunuz mu? 

Reis Muvazeneyi 
Nasıl temin ettiniz? 

Süvari - Gemiyi doğrult
mak için yükleri mukabil ta
rafa aldık. Gemi yolda bir 
kaç defa bu meyilleri yaptı. 
Güverte eşyasının yerlerini 
değiştirerek muvazene temin 
ediliyordu. 

Rados önünde: 
Rados önlerine kadar nıs

beten iyi şartlar altında gel
dik. Saib adası önlerinde gemi 
daha fazla meyil yapınca yine 
tedbir aldık. Hu da k)sa bir 
zaman sonra zail oldu. Kösten
den lzmir yoluna doğru yedi 
mil kadar seyretmiştik. Bu sı
rada sağnak halinde yaldız 
poyrazı esmiye başladı. 

FELAKET SAA Ti 
Reis - Bu sırada size yol

culardan müracaat eden ve 
telaş eseri gösterenler oldu mu? 

Süvari - Hayır, böyle bir 
müracaat olmadı. Şiddetle yü
rüyen fırtına esnasında birden- . 
bire iskeley~ tomba oldu. 

Reis -- Bu yalnız rüzgann 
tesiri midir ? 

Süvari - Evet, yıldız fırtı
nası kuvvetli idi. Rüzgar iskele 
tarafından geliyordu. Bu yüz
den sular anbarlara girmiye 
başladı. Çarkçılar bana müra
caat ederek : 

- Su alıyoruz .• 
Dediler. Bunu bana kumanda 

borusuyle haber vermişlerdi. 
Reis - Bu esnada Pelikan 

feneriyle mesafeniz ne idi? 
Süvari - • Tahminen yedi 

mil. 
Reis - Su nereden giri

yordu? 
- Kömür 1'apaklarından. 
Reis - Kapaklar muntazam 

değil midi? 
Suvari - Kapaklar munta

zamdı, fakat sular aradan sızı
yordu. 

Reis - Nasıl olur bu.. Ka
paklar kapah olduğu halde 
nasıl sızar? 

Suvari - Belki de giminin 
başka bir yerinden geliyordu. 
Mesela bordaıından bir çivi 
oynaıuaile vaki olmuttuı. 

Ağır ceza yüksek heyeti 
minin meyli tahminen 15 de
rece vardı. Sular güpeşteye 4 
parmak kadar yakındı. 

iKiNCi KAPTANA TARIZ 
Bu meyille karaya gitmek 

tehlikeli idi. Yalpa fazla olduğu 
için sahile gitme imkansızdı. 
Kazanın patlaması daha büyük 
bir facia doğurabilirdi. Son ve 
en salim tedbir olarak Pelikan 
feneri istikametinde demir at
tım. Demir attıktan sonra da
kika fevtetmeden karşıdan gel
melde olan lstikbal vapurun
dan istimdat ettim. istikbal 
yardıma koştuğunu bildirdi. 

Bu sırada ikinci kaptan or
tada yoktu. Kendi canı kaygı
sına düşmüştü. 

Reis - Demir attığınız za
man gemi kurtarılabilir miydi? 

Suvari - Ben kurtulacağına 
zahiptim. 

Reis - Demir attığınız za
man terki sefine emrini ver
diniz mi? 

Suvari - •.. 
Reis - Gemiyi karaya otur

tamaz mıydınız? 
SUVARININ EMiRLERi 

Suvari - Geminin sevkine 
imkin göremedim. Suların ka-
zanı patlatarak gemiyi devir
mesi melhuzdu. Bu sırada ver
diğim emirler şunlardır: 

Demir at. .. 
- Muvazeneye çalış ... 
- Yolcuları kurtarma ame-

liyesini yab .. 
Reis - Bütun bu emirler 

ayni anda tatbik edilebilir mi-
di? Hem gemiye muvazene 
vermek, hem de yolcuları kur-
tarmrk nas\l olurdu? 

GEMiDE PANiK 
Suvari - Peşin yolcular kur

tarılır, sonra gemiye muvazene 
veriJirdi Halbuki demir attığı
mız zaman ikinci suvari kendi-
sini denize attı. Bunu gören 
mürettebat ve yolcular heye
cana düştüler. Gemide panik 
oldu. 

Reis - Şu halde bu vazi
yet bir iki saniye İçinde oldu? 

Suvari - Evet. 
Reis - Siz o vakıt nerede 

immz? 

Suvari - istikbal vapuru 
geldi. Baştaraftan halat attı. 
Sancak tarafından gemiye ha
fif surett~ tosladı. Bu toslama 
neticesi gemi battı. 

Reis - Toslama vaziyetiyle 
geminin batması arasında ne 
kadar vakıt geçti? 

Suvari - Yarım saat. 
Reis - Siz o vakta kadar 

gemide mi idiniz? 
Suvari - Evet gemiden en 

son ahlan benim. Ben atılır 

atılmaz gemı battı. Burada 
ehli vukuf raporlarının bazı 

kısınılarına cevap vermek iste· 
rim. Bu rapor, tetkik eseri 
değildir. lnebolu vapurunun 
hacını istiabisi 955 İngiliz, 1011 
Fransız tonilatosudur. Halbuki 
gemide 28 ton noksaniyle 983 
ton eşya vardı. 

KONTROL YOK 
Reis - Antalya liman reisi 

gemiyi kontrol etti mi? 
Suvari - Liman reisleri ge

mileri kontrol etmiyorlar. Bu 
yapılmadı. 

Reis - Ehli vukuf raporun
da, sizin ~cabında silah istimal 
ederek disiplini temin edebile
ceğiniz yazılıdır. Ne dersiniz? 

Süvari - Ben yalnız başıma 
hiç bir şey yapamazdım. Mai
yetim bana itaat etmiyordu. 

Reis - Raporda " Demir 
atmak muvafık değildi ,, deni
liyor. 

Süvari - Ben en muvafık 
hareketi yaptığıma zahibim. 

KAPTAN RAMl 
Bundan sonra üçüncü icaptan 

Raminin ifadesine müracaat 
edilmiştir. Reis üçüncü kaptana: 

- Siz de bu işten birinci 
kaptan gibi mes'ulsünüz. Va
purun muvazenesini temin et
mek, yolcuların hayatlarını teh
lükeden kurtarmak vazifesi si
ze de düşerdi. 

Suçlu - Gemide resmen 
emir birinci ve ikinci kaptan
larındır. Ben emir telakki et
meden hlç bir şey yapamam. 
Benim vazifem üç ıaumaraJı an
bara bakmakbi. Süvari veya 
ikinci kaptan emir Termede• 

kapattıkten sonra ikinci kaptan 
yanıma geldi : 

- Daha beş, altı saat bu
rada kalacağız, d~di. Ben yat
tım. Kalktığım zaman gemi 
vira ediyordu. Gemiyi tornis~ 

tan ettik, sonra sancak ala
banda etti. Pervanenin işleme
siyle gemi yatmıya başladı. 

Birkaç çuvalı bir taraftan öte 
tarafa nakledince gemi düzeldi. 

SUVARI UYUYOR 
Gemi düzeldikten sonra 

süvari ve ikinci kaptan yattı
lar. Gemiyi Kaledonyaya ka
dar ben getirdim. En ufak bir 
ariza bile olmadan gemiyi 
ikinci kaptana teslim ettim. 

Bir aralık, ikinci kaptanın 

nöbeti esnasında gemi fazlaca 
meyil gösterdi. Birinci kaptan 
kamarasından çıkarak : 

- Ne oluyor, dedi. 
- Dümen bastık. Müvaze-

Çarkrıbaşı Salim istitvab rdilitkeıı 
Bu cevabı veren ikinci kap

tandı. Sonra gemi iyi vaziyette 
yoluna tekrar devam etti. Be
nim bu işlerde hisseme mes'u
uliyet düşmez. 

Reis - Şu halde siz nasıl 
gemi idare edersiniz? 

Rami - Ben suvarinin ne
zaret ve mes'uliyeti altında 
ida, eye bakanm. Düz ve arı-
zasız yerlerde gemiyi sevkede
rim. 

Reis - Hadiseyi anlatınız .. 
Rami - Gemi su almağa 

başladığı zaman emir telakki 
ettim. Kovalarla suyun boşal
tılmasına nezaret ettim. Ben 
yukarıya çıkacağım sırada ge
mi demirledi ve imdat düdük
leri çaldı. Yukarıda süvari de 
ikinci kaptan da yoktu On
ları arkadaşlarım da görme
mişlerdi. Tahlisiye sandalları
nın denize indirilmesine neza-
ret ettim. Tayfaların hepsi 
bana yardım ediyorlardı. ikinci 
kaptanla birkaç arkadaşı kü· 
çük filikalardan biriyle gemiyi 
ter kettiler. 

Reis - Su tankları varmış. 
Bunlan doldurup gemide mü
vazene temin edilemez miydi? 

Rami - Buna imkan görmi
yorum. Bizdeki tanklar su tank-
ları idı. Bizim gemilerde mu
vazene tankı yoktur. 

Reis - Demir atmak doğru 
bir hareket miydi ? 

Rami - Kaptan yerinde ol· 
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İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

96 Yazan : Tokdll ı ., ' Bölem sayısı: d 
D ·· ·· v e hacet ben senin yanındayım ve yanın a 
k ulşun~eg': nanmazs~n beni muhafaza altına al! Eğer 

a acagım, ın . Al • • b · d v ı 
dediğim gibi çıkmazsa ibretı a em ıçın enı ogra. 

tiahlle 7 

HARAÇÇI KARDAŞLAR 

N dl.ye? diye koştura koştura Kureyşin ara·I - Ne diyordum, a ıMt- d. Eb S f dı h t Ş·L.::: 

1 

Kaab - e 

üfy sordu. sına gir ı, u ü yanm ça • 
yet ediyorlardı. Ebu S'" an - Ne diye olsun, yann sizi nnı buldu. Teliş ve heyecan 
diyormuş ki Beni Kureyze ~a: bırakıb kaçarlarsa, yurdunuz eseri göstererek: lancıktan birleşti, yarın kendına 

b Medinenin yanında, siz Mubam· - Aman1 Aman! Bırakın kurtarmak ümidile korkak a· 1 ı k 
med ve müslüman ar a arşı beni .r11dıra! Ebu Süfyanla gö-reket ediyor, iyisi mil Biz on- t k Y-

b .. karşıya kalacaksınız, on ar a- rüşecf'gı-· mt. ları öne sürelim ve har ın on iL. 

safma geçmelerini isteyelim, çacak!ar. Müslümanlar; vay :ı.;ıı· Bekçi Naimi tutamadı, Naim 
1 zim düşmanımız yak1nımrzda çadıra airmi ti, soluk solugw a: Muhammed muzaffer o ursa ..... 'I: b-

d - imiş diye evvela si%i te~ye· - Hiyanetf Hiyanetl Diye bizden değiJ onlardan uşman-
1 celder, onlarsa, sizin kesilişinize bagw ırdı. lık gördüğünü anlaSlD 

gülüb size yardım etmiyecek- Ebu Süfyan zaten ayakta idi, 
- Amanl k .. ıer... Halbuki onlardan böyle - Ne var. ne oluyorsun, - Eveti Biz kaçana • ônu-

-'- ı bir rehin ahrsamz on1ann uğ- sen kimsin? Nasıl buraya gir-müzde onlan bularak Omilf a .__ 1. __ k __ ,_ 
k dimi• · runa sizi yaıwr: PU& amG&.1Ar. din, diye bit- sürü sual sorar-uğraşırken rahatça en zı 

yardım ederler. ken: 
toplanz.. !ı • • Hepsi birden sözü dinlerken _ Bırak. ey ulu reis! Ben Çadırdakiler birbirıennın beli . . d w ) 

_.ı __ dı _ .. , bükülmüş emu ogru - sizdenim, Kureyza kabilesinin yüzlerine bakarak homuıuau - .1-

lar, Naim yine sözün~ denm lub: içinde idim, bölük işinde vazi· 
- Sahi! fem vardı. Gece Kureyzalılar ~. ~ 

_ Benim fikrime blusa. Diye haykmlı r. dehşetli bir karar verdiler. 
ki · dı.-.. Kiab; o gooe Naimi ar.iz mi- - O ne demek? Naaıt ka-g örüyorsunur: • sizm -ı-a- ı d d' b 

f k il b safir olarak eğ en ir ı ve e- rar verdı'ler? nınız değilim, etra ı 0 ayı 
b"ld'w• • • raberinde yatırdı.... - Bak hele! lslamlar dün işin iç yüzünü ı ıgım ıçın t L _,.__ 

ı. Şafak sökmeden evve a&oan bizim k-'L----larımızı öldu"r-şöyle hareket etme 1• d ,._.___ au.c&11MU1 

ba• namazım kıl ıa.uuı sonra, orta- medı'lcr mıi? Herkes Naiınin gözüne 
lığt tutan bir baykınş1a düş- _ E! 

karak beklediler. man ordusunu uyandıran islam-
ş"yl h ket etmeli Ne - Onlar bundan korkmuş-- o c are • .. Jar ortatıg· a korku saçarken, 

olsa yarın, öbür gün Ebu Süf- f d 
1 

k lar, nihayet Muhammed muzaf-
h b h da siddetli bir ırtına a ıs 1 ça- fer olacak, b'ızse Muhammetle yan Kureyzanın ar sa asın ~ 

h d h b }ar.ak kışın korkunç musikisini muahede ettik, fakat bozduk. öne geçmelerini, ya u ar. a 
b U k tlenıe rı:•darlaran bezlerinde, direkle- Muhammed muzaffer olunca tamamen ve üt n uvve . r-

iştirak etmelerini isüyecektir. rinde uğuldabyor, farıldatıyor, bizi ele alacak, en eyisi Ke-
Ebu Süfyandan o taleb gelince: gürliyordu. . . . reyşten yüksek ve önde gelen 
Siz de onların ileri gelen, sev· • Bundan ıslifadc eden Naım adamlan biz rehin is6yelim, 

T d ı d beş on tane- Kaabın çadınndan çıkıb savru- guya barba girecekmişiz ve on-g_ı ~ a a~ ~rın ~n lan barmanisini kavuşturarak 
sını rehın ısteyın. ................................................ lar biıe reis olacakmış gibi al-
•• ••d•• •,: ••• ... • •• • .. b••0•n·~·k;~ii~;;~~. emir vermiş değilim. Kendile- datalım, en sonra Muhammed 
ma ıgım açın . 1 fı t bl'- ttim 

ÇARKÇI SALIM nne şu te gra c ıg e : muzaffer olunca: Bak! Biz, :bu 
Bunu takiben de çarkçı S~- alın~//.·a~~ 1;jm~J barba yalandan girdik, işte se· 

limin ifadesine müracaat edil· ton vardır. Bunlmm a/ınmasuzı ııc- nin düşmanlarından büyükleri 
miştir. Salim ifadesinde şuıılan kdld .e.mrt'dJ~or. l)'cabında ambarlar, sana veriyoruz, ne edenaen eti 
ı;öylemiştir: ikind mnkı ltarnamüuı ~·e. lzait.a Diye kendilerini kurtanb sizin 

- Bana kalırsa su tankları· sigaıabsalo~~'· ~a s~~~':. k=ı- adamlannw kdınç alboa ata-
siyle ali· laıak u J'UIUL!l ne Souuu; a t-nın vapurun muvazene nrzı bu gea Antalya limamndatı caklarmış. 

kası yoktur. Gemiye gelen su- tdsizle biltliri.niz. 01.amazsa sabah - Bunu nereden daydun? 
lar sızıntı idi. Biz bunları bo· ona ktular J'ddırun felgraJımzı bek- _ Dedim yal içlerinde idim. 
şaltmak için tedbir aldık. G~- liyo111m.,, • • • • 
minin meyli yüzünden sular bır Sayın Reıs. gemının tonaıı- - Şu halde •. 
t f b.. etti O esnada na nisbetle bu 400 ton gemiyi - Şu haJdesi yok •• 
ara a ucum • d 0 dik b ani...... k b" b B Eb s-fy N . . 130 ]ibre stim üzerin e ı · ser ~~çe . ., ... w .. ec~. ı.r amu- u sıra u u an aımın 

G · b · ti le sahile kadar le degıldır. Ben suvarıye kuru elini tutmuştu, Naim deYam emı u ıs m . d' A "k k 
gidebilirdi. bir emır verme ·~· ~ı .. apı ederek: 

B 'ye ne olacağı hak- bıraktım. Acente ıle goruşerek _ Şu haldesi yok! Bugün en suvara M ki . . b"ldi . . . k b 
kında haber gönderdim. • - vazayeti .. ı ?Desı ıçın apı ı- onlara, harba işti.raklarını ve ön 
nenin işi tamamdır, d~ye rabm. Suvarı lcabı~da yolcu safta harh etmelerini teklif edin 
ı:evab verdi. Bunun üzenne kamaralarmda tadtlitta ya· bakın benim dediğim çıkıyor 
ateşi kestim ve tedbiri ta- pardı. mu, çıkmıyor mu .. 
rnamladım. Ben yakan çık- Ben yine tekrar ediyorum ki 
lı v ım vakıt halk heyecan için- müplıem emir verdim. Hata et- Naim sözünü bağlarken Ebu 
d:ydi. Bu sırada suvariyi gör· tiğimi, ıs~rrapla sorgularınıza Süfyan Naimin yüzüne dalgın 
düm ve sordum: cevap ~cnrken anlıyorum. ve düşünceli göz1erini dikerek 

_ Ne oluyoruz? Ertesı sabah cevap aldım. gözü önünde, fikri başka yerde 
_ Yük atacağız, dedi. Cevap şudur: sakalını ağır ağır sıvazladı. 

ÇARKÇI HASAN " Anla/yada,, 250• Persendiden Böyle bir dakika kadar kaldı 150 ton al111acaklu.,. 
Çar~çı Hasan da şunlan Ve buna derhal cevap ver- ve silkinerek ellerini çırptı: 

söyJedı: dim: - HeJ! Ki:n var ora dal · _ Ha-dı""e sırasında biz va- " · · 
., 7eşrkkiir ederun, o lıaldc Çiftliğe Çadırın bekçisi içeri girdi: zifemizi tam yaptık. Staper uifrnvınız.... t 

- Git, bana Gatfanı çağır. emri veriidiği zaman istim mü- Zekmya burada süvariye emir 
temadiyen yükseliyordu. Ba- degıl, sr.drce. bir tebliğ gönderildiğini Ebu Süfyan bu emri verdik-

k b · ti trbaıüz rltbmişttt. Malıkeme saat ten sonra, çekildi, çadırın kö-caya istim verme mec urıye 13,30 da ilk alsesini tamam/ı}'arak 
hasıl oldu. Sonra aldığım emir öğledm sonnıı·a talik rdilmi.ştir. şesiodeki posta uzandı, arkası 
üzerine yukarı çıktım. Lomboz· iKiNCİ CELSE üstü yatarak çadırın tavanına 
lar su içinde idi. Yatağım da Öğleden sonraki celsede Ali gözlerini dikti. 
su içinde yüzüyordu. ve bayanı Ayşe İsminde iki - Peki! Ya bu senin de· 

ZEKERIY ANIN IF ADESI şahit dinlenmıştir. Birinci is- diklerin olmazsa? 
Deniz yolları işletme ida.resi tintak hak mliğinde mübaşir Naim: 

r..:efi Zekeriya, kendisine nya- otan Ali, bir tesadüf eseri ola- b 
"' - Düşünmeğe ne hacet, en Set makamı tarafından sorulan rak hayatını kurtarmıştır. iki · d 

• h"d· d ı d"k senin yanındayım ve yanın a suallere "Unları söylemiştir: şa 1 ın e söy e ı leri şu ııok-
"' talarda toplanıyor: kalacağım, inanmazsan beni 

- AntaJyadaki O~centemizİ - Vapur :Antalyada fazla muhafaza altına alt Netice de-
lneboJu vapuruna 

3 toıı ma yük aldı. Biz bu fazla yüke diğim gibi çıkmazsa ibreti alem 
yüklemek ü•ere müracaalt e~ hayret ettik. Hadisenin feca- için beni orta yerde doğra! 
mişti, Bunu 250 ton ° ara aiini .ise telsiz memuru Ziyadan ıı 

1 fı k ·-t Ebu Süfyan ce'vab vermeni. l{abul ettik. T e gra mı yazma öğrendik. Ziya bi2:.e batacag-ı· 
k I b 1 d · t' Naim, yavaş yayaş Ebu Süfya· üzere i en stan u enız ıca- mızı söyladi. Kaptana vaziyeti 

ret müdürlüğü . telefon etti? sormak ve teselli sözleri din- mn yanında bir yere diz çöktü. 
Ankradan emir almış ... 150 ton lemek üzere çıktığımızda 

0 
Bir müddet sustular, bu vakfe 

çeltik yüklemekliğimizi bildirdi. bize teselli vermedikten başka sırasında Gatfan içeri girmişti. 
Bu "aziyet üzerine keyfiyeti istimdat ediyordu. Hayatımız Çadırın kapısından içeri gi· 

Ankaraya bildirdim. Vekalet mucize kabilinden kurtuldu. rerken: ~ 
bana mevzuubahis 150 ton Mahkeme, gelmiyey şahitle- - Heyi Ebu Süfyan, ne var 
yükü yüklcmekliğimizi emretti. rin celbi için 8 Hazirana talik yine: 
Bunun üzerine ben ~emiyc edilm=stir. 

• 

- Bilmedi -
• . I 1 • 

Lüks ve modern ~mobilya evidir 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
1\1 ÜTEHASSISl 

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

dan saat on ilçe kadar 
Beyler sokağındaki ktliniğin
de kabul eder. Telefon 3990 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye MütehasSISı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65, Tel 3956 

Evi : Köprü ,·apar iskelesi 
Berat aparbmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 ... -..iiiliaılllıı ___ _ 
lzmlr beledlyeslnden: 
Onüç bin altıyüz elli yedi 

lira bedeli keşifli bayındırlık 
sahasında doktor Mustafa En
ver caddesinde yapılacak ka
nalizasyon işi başkatiplikteki 
keşif ve şartname veçhile 26 -
S - 936 Salı günü saat 16 da 
kapab .zarfla ihale edilecektir. 
iştirak için bin yirmi dört Jira
Jık muvakkt teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile kanunun tarifi dairesinde 
teklifler azami o gün saat lSe 
k~dar encümen reisliğine veri
lir. Şartname keşifname örnek-
leri için Belediye başmühendis
liğine müracaat ediJir. 

12-20 1164 (884) 
38 No.lu adanın 87 numaralı 

2229 metre murabbaındaki ar
sanın beher metre murabbaı 
436 kuruştan 9718 lira 44 ku· 
ruş muhammen· bedel üzerin· 
den 15-5-936 cuma günü saat 
16 da kapalı zarfla ihale edi
lecektir. Şartnamesini görmek 
üzere başkatibliğe, iştirak için 
de 729 lirahk muvakkat temi-
nat makbuzu veya • banka te
minat mektubu .ile kanunun 
tarifi datresinde teklifler aza
mi o gün snat 15 şe kadar 
encümen reisliğine verilir. 

1-5-12 1111 (840) 
1 - Beher metre murabbaı 

yüz yirmi beş kuruş bedeli mu
bammenle altmış beş sayılı 
adanın 113 sayılı arsasının yüz 
·yirmi dört lira a~h kusuş be-
deli muhammenle başkatiblik
likteki şartna~e veçhile 22-5-
936 cuma riııli saat on alhda . 

Her tip ve sistemde biçer ve biçerbağlar 

ORAK Mr~KiNELERi 
VE 

YEDEK PARÇALARI 
Garbi Anadolu umumi acenteliği 

HACIDAVUDZADERAHMİKARADAVUD 
Cezair Han - Yemiş çarşısı • lzmir 

1 - 13 (&90) Salı - cuma - Pazar 

Satış Sıra No. 
210 Reşadiye Faik bey çıkmazı 2 taj No. lu ada 

584 parseJ 6 metre murabbaı 297 arsa 

L. K. 
21W 

222 Karşıyaka Soğukkuyu Menemen caddesinde ada 171 SO 
185 parsel 4 numara 5 metre murabbaı 1715 arsa 

223 Buca yukarı mahalle esld kilise yeni c~mi 32 10 
sokağında badem sokağında 1 No. taJh 21J-41 
metre murabbaı arsa .. . 

225 Karşıyaka Turan şimendufer caddcsınde 39 taj 
numaralı 119 - 75 metre murabbaı arsa 

30 

226 Buca aşağı mahalle özdemir sokak 47 No. lu 66 6! 
242·49 metre murabbaı nrsa 

229 Buca aşağı mahalle Pınar sokak 2 ve 4 numara 
tajlı 237-28 metre murabbaı arsa 

SCJ ! 

234 Buca yukarı mahalle bey1ik çeşme sokak 6 taj 79 54 
null)aralı 397-70 metre murabbaı a~sa 

250 Darağaç azim sokak 10, 10 A taı No. lu 178 89 50 
metre murabbaı arsa • 

251 Göztepe şahin sokak 19 kapı 27 b] numaralı 60 38 
86-25 metre murabbaı a~a . 

252 Kahramanlar sepetçi sokagmda 35 taı No. lu 16 32 
61·5 metre murabbaı arsa . . . . .. 

Yukarıda yazılı arsaların mülkıyetlerı p~ın para de. odenmek 
üzere 15 gün müddetle -artınnağa konul~u!tur. ~hale~ :s-~:~]6 
Pazartesi günü saat 17 dir. Alıcıların Mıllı emlak mudurlugune 
müracaatları. 1179 (887) 

~"'41~ 

Numarası 3328 Numaras~ _ . 
D . marka motosiklet otomobil proıe\ctorlerı aımon . Ik" ı 

B f 1 "k' yu··z metre mesafeyi göstenr. ı ampu -u ener er ı ı . · d -
lüdür. Tek ve çift yanar, hem ~ille hc::m dmamo ılc yan ıgı 

· · d kJ e çok sağ anıdır. Bu fenerlere mahsus gıbı gayet ayanı 1 v . . . 
dinamolarımız da gelmiştır. Tavsıye .ederıd No.28·9 

Deposu : bmirde Suluhun c~varınha 'd" 
Ödemişli Hüseyin hüsnü tıcaret anesı ır 

açık artırma ile ihale edile
cektir. 

iştirak için dokuz lira otuz 
kuruşluk muvakat teminat mak-

buzu ile söylenen gün ve sa
atta encümene gelinir. 

2 - Senelik icarı 251 lira 
mubam~en bedelle Karşıya
kada Celalbev soka2-t karşı~ 

ln t..l.L 

sındaki benzin satış barakası 
yerinin bir senelik icarı baş· 

katiblikteki şartname veçhife 
26-5-936 salı günü saat on al· 
tıda açık arbrma ile 1hale edi
lect:ktir. iştirak için on dokuz 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen gün ve sa· 
atta encümene. gelinir. 

7-12-:-16-20 1165 {868) 

J 



Sahife a 
m: - ::::;a u <=== 

lzmlr tklncl noterli
linden: 

MUHATAP 
lmıirde Birinci Kordonda 

150 numarada mukim Hanri 
Van Der Zee 

Müekkillerim ölü Alf redd 
Van der Zee varisleri Fred, 

Elfrida Raymon ve Dorotea 
tarafmdan memuriyetin iz vası-

tasile tebl iğ ettirilen ihbarname 
üzerine mumaileyh Edvar Alyo-

tinin aynı suretle tebliğ ettir
diği cevapname alınmıştır. 

iki taraf arasında tehaddüs 
eden ve esbap ve müstenida-

tını lzmir Ticaret mahkeme
sinde ikame ettiğimiz dava 

arzuhalile marüzzıkir ihtarn:ı· 
mede gösterdiğimiz ve ayrıca 

tavzih ve tevsik etmek hak
kmı muhafaza ettiğimiz dava-

nın ve diğer tarafın şirket 
muamelabna müteallik ikame 

edebileceği mütekabil davanın 
rüyet ve haIJi için tarafımızdan 

Cim jironun hakem tayin edil
mesine mukabil diğer tarafin 

Rişar Mateis'i hakem tayin et
miş olduğunu kaydü işaret 

ediyoruz. 

Müekkillerim hakemlerin 
üçüncü hakemi tayine salahi-

yettar olduklarını teyiden be
yan ve bunun nasp ve tayi-

ninde hakemler ittifak edeme
dikleri takdirde F elmenk sefi

rinin lzmirde mukim bir üçün
cü tayin etmesine veya bizzat 

müşarünileyhin üçüncü hakem
lik yapmasına muvafakat et
mektedirler. 

Hakemimiz Cim Jiro ve mö
ekkillerioıin hukukunu iddia 

ve nıüdafaaya memur bulunan 
aşağında imza sahi~i işbu ce

vabımtzın tebliği anından iti
baren vazifelerini ifaya hazır
dırlar. 

Jlk temasın icrası için hake
mimiz Cim Jiro işbu cevabı-

mızın tebliğ edileceği gün erte
sinin diğer hakem tarafından 

telefonla bildirilecek her hangi 
saatında mumaileyhi kabule 

amade olduğunu da bildirmek
tedir. 

Azami hüsnü niyetimizde bir 

zerre tereddüd bırakmıyan bu 
maruzatımıza aynı suretle 

mukabele edilmesini görmek 
temennisini izhar ederken 

aksinin sebebiyet verebileceği 
her türlü mesuliyetin diğer ta-

rafa aid olacağı hususuna da 
nazarı dikkatinizi celbederim. 

11-5-936 
Avukat 

imza okunamamıştır 

Umumi No. 5068 
Hususi No. 11148 
Daire dosyasında mahfuz as

lına mutabık olan işbu ihtarna
me sureti Birinci Kordonda 

150 numarada Hanri Vanderze 
bulunamadığından berayı neş!r 

tebliğ için tasdik kılındı. 

Bin dokuz yüz otuz altı se
neıi mayıs ayının on birinci 
günü. 11-5-936 

lzmir ikinci Noteri 
Mühürü resmi ve E. Erener 

ımzası 

• Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

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

ikinci Beyler sokak fırın 
karşısı No. 25 
TeJefon: 2542 

H 3. (182) 

• 

·-----~--t!l~ 

J i1NY A 

ALL-WEATHER 

ilanen tebllg 
Urla Asliye Hukuk hak=m

Jiğinden: 

Mustafa oğlu Arif tarafından 
evvelce Urlanın Hacıisa mahal
lesinde iken bilahara Istanbulda 
Üsküdar Tembel Hhacımehmed 
Selami sokağında 34 numarada 
mukim ve elyevm ikametgah 
ve meskeni meçhul bulunduğu 
anlaşılan Karaferyeli Ali kızı 
Mihriban aleyhine açılan ço
cukları Yılmaz'ın tes1imine mü
teallik davanın yevmi tahkik 
ve muhakmesi olan 5 mayıs 
936 salı günü tebligatı vakı
aya rağmen Mihriban mahke
meye gelmedi_ğ-inden hakkmda 
~ıyab kararı verilerek muha
kemenin 22 mayıs 936 cuma 
günü saat 1 O a bırakıldığı ve 
yevmi mazkfırda yine mahke
meye gelmediği takdirda tah
kikat ve muhakemenin kat'i
yetle gıyabında bakılacağına 
dair tanzim kılınan gıyab ka
ran mahkeme cUvanhanesine 
talik olunduğu ve gazete ile 
ilanın ertesi günü teblig edil
miş addolunacağı malum olmak 
üzere ilan olunur. (892] 

-- cpf :SZ ...__,...__.. 

Adana asliye hukuk mahke-
mesinden : esas 239 

ilan 
Adananın döşeme mahaJJe

sinden Ahmed kızı Fazilenin 
müedeaaleyh ayni mahalleden 
131 sokak ve 13 numaralı ev
de oturan Abdullah oğlu Raşit 
aleyhine açtığı boşanma dava
sının icra edilen muhakemesin
de müddeaaleyhin mahalli ika
metgahı meçhul olduğundan 
namına çıkarılan davetiyenin 
bila tebliğ iade edildiği mah
keme mübaşırinin verdiği meş
rubattan anlaşılmış olmakla hu
kuk usulü muhakemeleri ka
nunun 141 inci maddesine tev
fikan davetiyenin ilanen tebli
ğine ve muhakemenin 2 - 6 -
936 tarihine müsadif Sah gü
nü saat 9 a talikine ve bir 
nüshasının da mahkeme divan
hanesine asılmasına karar ve
rilmiş olduğundan yevmi muay
yende bizzat gelmesi veya bir 
vekili kanuni g öndermesi aksi 
takdirde muhakemenin gıya

ben icra kılınacağı tebliğat 
makamına kaim olmak üzere 
k evfiyet ilan olunur. 889 

• 

YEMi A:SIR 

Dünyanın her tarafında en ziyade taam
müm eden GOODYEAR fabrikasımn G3 
lastikleridir. Bütün tecrübeler bu lastikle
rin diğer bilumum lastiklerden daha fazla 
patinaja mukaJJİm oldağunu göstermiştir. 
Bu lastikler DAHA FAZLA BİR ÜCRET 
ALINMADIGI HALDE azami çekme kuv
veti, daha fazla kilometre v~ bilhassa aza
mi emniyet temin eder. Dünyanın her ta
rafında bu lastiklerin diğerlerinden daha 
fazla satılmasının sebebi hudur. GOOD
YEAR kadar iyidir diyerek di~er bir mar-
ka satmak istedikleri zaman bunu tahat

tür ediniz. 

•• 

HUSEYIN KAYIN 

Mobilye evi 
LÜKS 

ŞEKERCiLER No. 26 
u 

VE SAGLAM 
Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

2-13 (836) 
.11 ............ aa .. 39 ............................ .. 

lzmir inh~sarlar başmüdürlüğünden: 
Başmüdürlüğümüz tütün kısmile tütün fabrikasına aid mamul 

• 
yaprak tütünlerin ve makine aksamile boş zuruf vesair malze-
menin 1 Haziran 936 dan 31 Mayıs 937 tarihine kadar bir sene 

zarfındaki nakliyatı 21-5-936 günü saat 15 de ihale edilmek 

üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 

nakliye bedeli 9550 muvakkat teminat 717 liradır. isteklilerin 
2490 sayılı kanun hükümlerine göre yapacakları teklif mektub
larını muvakkat nakid makbuzu veya banka teminat mektubJa
rile tayin olunan saatten bir saat evvel başmüdürlüğümüzdeki 

komisyon reisine vermeleri lazJmdır. Bu işe aid şartnameyi gör
mek için komisyona uğramaları ilan olunur. 

12-17 1186 

• ··· .. 

12 Mayıs 1e3e 
• 4 o 

f 

1 

1 

1 
1 

' 1 

Yalnız toptan satışları için lzmir umum acenteliği N ef'i Naci 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. Salih ağa hanı ikinci kat 
No. 113. Posta kutusu 224 Telefon 3465 

GB ı PiN 

.... 

Bir tek kaıesi, 
en tiddetli ve en inadcı 
baş ağnlarnıı keser, rahat 
rahat uyumanızı temin 

eder, midenizi bozmaz, 
kalbinizi ve böbrek-
leriniıi yormaz 

.. 

Soğuk algınlığına, nezleye ve her 
türlü asabi ağrılara karşı yalnız ve 

DAiMA GRiPiN· ! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
TAZE TEI\liZ 

JIAC 
cuz 

HAMDİ NÜZ~IET 

Sıhhat Eczanesı 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu ham karşısında 

. . 

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

müdüriyetinden: 
Çamaltı tuzla!'mda olup her sene kiraya verilen ve senelik 

muhammen bedeli icarları 350 şer liradan üç bakkal dükkaoı, 

400 liradan aşçı, 310 liradan kasap ve 75 liradan berber dük
kaniylc yine senelık. bedeli icarı 750 lira olan bir kahvehane ve 
1000 lira bedeli icarlı bir fırın haziran 1936 tarihinden itibaren 
bir sene müddetle kiraya verileceklerdir. 

Müzayede mayısın 25 inci pazartesi g ünü saat 11 de Çamal
tında toplanan ihale komisyonu tarafından arttırma ve eksiltme 
kanunu ahkamına tevfikan yapılacaktır. 

isteklilerin şartnamelere ittilağ p ey.da etmek üzere hergün 
tuzla muhaseb~sine müracaat edebileceği ve arttırmaya girmek 
üzere sözü geçen ){Ün \'e saatte müdüriyet binasında toplanan 
kÖmisyona pey ·akçeleriyic beraber "gelmeleri lüzumu ilan olunur. 

• 
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...-= v Oliver Ve Şü. GUzeıllk ve sıhhat için ilk şart 
fratelli Sperco w. V~n Der uMtrET D. operatör R A D Y Q L 1• N 

Sahife a 

Vapur Acentesi z & " Vapur Acentesi M N 1 A ~ Roy AKLu~•PNAENEYRALASINOAIS .ıee ' ',o. ı urı r an m DEUTCHE LEV ANTE LINIE CENDELI HAN BıRINCI 
ORESTES vapuru t.3 mayı~ta ANGORA vapuru balen li- KORDON TEL. 2443 

~eli Burıı•• - Varna ve Kos- mamzda olup Anverı, Rotter- THE ELLERMAN LINES LTD. 
tf' 

11
! Jffltanlarına hareket ede- dam. Hamburg ve Bremen OPORTO Vapuru 20 mayı' 

c · Loodra, Hull •e Anveraten ektır. Direkt için mal yüklemektedir. 
UL YSSES vapuru 18 ma- SAMOS vapuru 6 mayısta gelip yük çıkaracaktır. 

yasta gelip 23 mayısta Anvers- bekleniyor- Anvers, Hamburg FLAMINIAN vapuru 22 ma-
Rotterdam-Amsterdam ve Ham ve Bremenden yük çıkaracaktır yıs LiverpooJ ve Svanseadan 
burg limanlan için yük ala- ANOROS yapuru 12 maywa gelip yük ÇJkaracaktır. 
cakbr. bekleniyor:. 16 mayısa ad r DEIJTCH LEVANTE UNIEN 

ORESTES va Anvers, Rotterdam, Hamburg HERAK.LEA va r 8 ma-
gelip 6 azirıa ve. Bremen Direkt için yük 

yıs Hamburg ·ve Bremende:n terdam - msterdam ve Ham- alacaktır. " 
burg limanlan için. yük ala- AMERICAN EXPORT LINES geıip yük çıkaracaktır. 
caktır.. EXHIBITOR vapuru 20 ma- OT : Vürut tarihleri, va-

SVE 'SKA ORIENT Li . parlann isimleri Ye na un -c-cm yısa dogw ru beklenivor.NevVftrk 
12 J- ı- retler' in dcai,ikli lerinden me GOTLAND motör- ma· için yük lacakbr. b-Y 

İzmir memleket hastanesi 
hariciye şefi 

Hastalarını her gün öğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
ikinci Beyler-Numanzade so
kak S numarah muayeneha
nesinde kabul eder. 

Tdefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

10-26 (S91) 
...................... 

yısta bcklt:nmekte olup yükün- Service Maritime Roumain ıuliyet kabul edilmez. 

tahliyeden sonra Rotterdam - Spanskelinje - Oslo •llf-ll!l!llli!ll••• •fl••••••••lliil•• • 
Hamburg - Bremen (doğru) Co- BOSPHORUS motörü 9 ma- Paris fakültesinden diplomalı DOKTOR 
penhage - Dantziğ - Goteburg· yısta bekleniyor. Yafa ve Is- Diş tablplerl 

Oslo ve lskandinavya liman- kenderiye için yük alacaktır. Muzaffer Eroirul HuluA sı' [rel ları için yük alacaktır. VapurJann isimleri, gelme LI 

VIKINGLAND vapuru 28 tarihleri ve navlun tarifeleri Kema 1 Çetin dağ 
mayısta beklenmekte olup Rot- hakkında hiç bir taahhüde gi-

Hastalarını her gün sabah terdam - Hamburg - Bremen - rişilmez. 
(d - ) C h D t · N v w F H · v D saat dokuzdan başlıyarak ogru open ang - an zıg - . . . . anrı an er . 
Gdynia - OsJo ve lskandinavya Zee & Co. Beyler - Numan zade S. 21 

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

limanları için yük alacaktır. Birinci Kordon Telefon No. numralı muayenehanelerinde 
SERVIC MARITıME ROUMAIN 2007 - 2008 kabul ederler. 

Pazardan mada her gün 
üçten sonra ikinci Beyler 
sokağmda 81 numaralı mua-PELEŞ vapuru 14 mayısta Telefon : 3921 

gelip ayni gün Malta - Marsil· G H t' 1 Cuma ve salı 8 den 10 a 
~:k;i~. Barselone hareket ede- o" z e ımı kadar memleket hastanesinde 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

yenehanesinde hastalarını 

kabul eder. ( 3436 ) 

navlunlardaki değişikliklerden MJT AT OREL 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

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

T e!efon: 2004-2005-2663 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

MET ALLUM™ 
Yeni çıkan çifte splralh 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lam

balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha kirh 
olursunuz 

M. Tevfik BA YKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simens 

fabrikaları mümessili 
Peıtemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

BERLIN 

ViYANA 
VE 

PARIS 
Moda aleminin 1936 senesi 

· için kabul etttiği 

4C> 
Renk üzerine yün, ipek, pa

muk veya keten her hangi 
kumaş ve elbiseyi yalnız 

t.5 
Kuruş ile ve çok kolay bo-

yamak isterseniz bir paket 
KIZ markalı 

A R T 1 

BC>Y .A.SI Al.J iZ 

GENEL SATIŞ YERi 
9 EYLUL 

B A H A R A T deposudur TELEFON : 3882 
., : . . ... · . ... ' 

S.F erit Eczacı başı 

~---.-~~~~~~~Kolonya ve 
NASlRilACl 

' ···~--... -· --vı: 
>AA J 

~· I • 

KANZUK 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

m 
ÖZAQ_ 

DOKTOR JEMSiH 
En e ki nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 

. Umumi deposu: lngiliz Kanzuk eczane.:ti her eczanede bulunur. 
Cıddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

esansları 
30 seneye yakın bir zaman

danberi azami muvaffakıyet ka
zanmış en latif en sabit misilsiz 
kokulardır 
Bahar, Altın damlası, Uautma 
beni, Yasemin, Senin için, Mu
habbet çiçeği,Ful, Dalya,manulya 

isimleri de yalnız eczacıba-
1 şının kokularına aittir. 

Benzer isimlileri bir şeye 
• yaramaz almaymız 

M.DEPO 
S.Ferit 

j Şifa eczanesidir 
1 

1 lzmir inhisarlar başmüdürlüğünden: . 
Başmüdürlüğümüze ait depolarla şimendifer istosyonları ve 

iskelelerle merke:r. ve civar kaza.far arasında yapılacak iç.kilerle 
iskele ve istasyonlardan depoya gönderilecek barut ve mevaddı 
infilakiyenin mali 936 senesi nakliyatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedel 2500 muvakkat teminat 188 liradır. İstekli· 
lerin 22-5-936 cuma günü saat on beşte teminatlarile başmüdür-

lüğümüzde toplanacak komisyona gelmeleri, lstiyenler bu tarihten 
evvel şartnameyi komisyondan arayabilirler. 12-16 (883)1187 

Milli Emlak müdürlüğünden : 
Sıra No. 112 

Karataş Tramvay caddesinde 241-1 eski 239 taj numaralı helva 
ve .susam yağ fabrikasmın 20 kalem helva ve susam yağma mah· 
sus makine ve alat ve edevat eıya peşin para ile ödenmek ve 
mahallinde satılmak üzere 15 gün müddetle artırmağa konul
muştur. ihalesi 27-5-936 çarşamba günü saat 15 dedir. Alıcılann 
mahalli mczkürde satlf komisyonuna müracaatları. 1180 (885) 

--· 

kuJJanmakhr 

RADYOLiN Dişleri, dişler çehreyi güzelleştirir. 
RADYOLU~ Dişleri, dişler mideyi sağlamlaşhnr. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S RADYOLIN dişleri temizler ve parlatır, mikropları yüzde E 
E yüz öldürür, diş etlerini besliyerek hastalanmalanna E 
E mani olur ağız kokusunu keser S 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

ECZACI 
KEMAL AKT AŞIN 

Zümrüd damlası kolonyası 
Maskülen - Erkek F eminen - Dişi 

iki cins koku üzerine yapılmış 

• Hilal eczanesı 
için bir şeref olmuştur 

Eczacı Kemal Aktaş, koku

culuğu eczacıbk gibi bir namus 
işi yapmışbr. 

Zevk 
San'at 

Taklit edilemez. 

lzmiri kokularile de meşhur 

eden Kemal Aktaş diyor ki: 
Benim kolonyalarım yerme 

başka şeyler verilirse redde
diniz. 

Kemal Aktaş kokularımn 
kabına varmağa imkan verme-

• .;.ğini unutmaynız. 

lzmir Liman ışleri idaresi umum 
müdürlüğünden : 
Karşıyakada Osmanzade mevkiindeki deniz banyolarının üç 

sene müddetle kiralanmasına talepli çıkmadığından bir sene 

müddetle kirası açık artırmaya konulmuştur. Arhrma 15 mayıs 
936 cuma günü saat 16 da yapılacaktır. isteklilerin bir senelik 

muhammen bedeli icarı olan 1900 liranın yüzde yedi buçuğu 

niıbetinde teminat akçesini liman işleri veznesine yatm~alan 
veya tanınmış milli bir bankadan teminat mektubu getirmeleri 
lizımdır. Fa:da malümat almak istiyenlerin büro şefliğine müra-
caatları ilan olunur. 9 12 1185 (876) 

Bergama Vakıflar lşyarlığından: 
Miktarı 

kilo 
Bulunduğu yer Cinsi 

2816 Sağancıda fabrikatör Ahmet fabrikasında Sabunluk 
Kalın posa 
Yemeklik 
Kalın posa 
Yemeklik 

80 " " ,, " 
1536 " " .. " 

56 " .. " " 
2450 Bcrgamada .. Mu.stafa " 

50 .. " ,. " 
3080 .. ,, " " 
200 " " " .. 

10268 Y ekim 

Kahnvcposa 
Sabunluk 
Kalın ve posa 

Bergama Vakıflar lşyarlığma ait yukar'lda cins ve miktarlan 
yazılı zeytinyağlarının 28-4-936 dan 28-5-936 perşembe günü 
saat 16 ya kadar bir ay müddetle pazarhkla satılacağından is· 
tekli olanlaun şeraiti anlamak üzere Bergama Vakıflar lşyarh· 
ğına müracaat etmeleri ilin olunur • 

12-16-20-26 1205 (891) 
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Çok mühim hadiseler arifesinde bulunduğumuz nıuhakkak 

konuşmala ında bul nm 
v 

gaç .... 
Eden, Türkiye, Felemenk ve Portekiz delegelerile yap
tığı konuşıiıalardan memnundur. Münakaşalar olacak 

Cenevre, 11 (Ö.R) - Habe
şistanın ltalyaya ilhakını bil
diren emirnameyi miUetler ce
miyeti u:numi sekreterine ve
rirkeıı ltalya delegesi B. Bo
vancopa bu tedbiri muhık 
göstermek istiyen tefsirler
de bulunmuştur. 

B. Avenol Roma hükumeti
nin resmi iş'arını kaydetmekle 
iktifa etmiş ve ltalyan tebliği 
üzerinde bir hüküm ve mütalaa 
yürütmenin milletler cemiyeti 
konseyine aid olduğunu Duçe
nin mümessiline bildirmiştir. 

HAHEŞ DELEGESi 
Yarın ( bugün ) saat 17 ye 

bırakılan konsey celsesi açılır 

açılmaz B. Avenol ltalyan emir
namesinin metnini bildirecektir. 
Habeşistanın Paris elçisi ve 
milletler cemiyeti nezdinde 
mümessili olan B. Volde Ma
riyam bunun Uzerine konsey 
masasınde yer almağa davet 
edilecektir. 

Italyan mümessili için bu cel
sede kat'i bir vaziyet almak 
zarureti hasıl olacaktır. Baron 
Aloisi ne yapacaktır? Konsey 
masasında ya ltalyanın, ya Ha
beşistanın kalmasını tercih me
selesini Heri sürerek Habeş 
delegesinin müzakereden hariç 
tutulmasını mı istiyecektir? Çok 
müessif olacağı şüphesiz bulu
nan böyle bir hadisenin önüne 
geçmek içindir ki bu ihtimale 
karşı her tedbiri evvelden al
mak hususunda muhtelif dele
geler anlaşmışlardır. Konsey 
celsesinin yann (bugün) saat 
17 ye bırakılması da delege
lerin nükumetleriyle temasa 
girmelerine imkan bırakmak 
içindir. 

iLK MÜZAKERE NASIL 
BAŞLIY ACAK? 

Cenevre, 11 ( A.A ) - Dün 
aktam iyi malumat almakta 
olan mahafilde bugün öğleden 
sonra saat 17 de toplanacak 
olan MiJletler Cemiyeti konse
yinin B. Bovancopa tarafından 
B. Avenola tevdi edilmiş oJan 
vesikanın tetkiki ile başlıya

cağı beyan ediJmekte idi. 
Habeş delegesi Volde Ma

riam tıbkı ltalyan mümessili 
gibi ve onunla müsavi olarak 
konseyde yer almağa davet 
edilecektir. 

ltalyan d~legasyonu maha
filinde B. Aloisinin içtima dev
resi başlar başlamaz Habeş 

mümessilinin hazır bulunması 

meselesini ortaya atacağı be
yan edilmektedir. 

Cenevre, 11 (O.R)- ln
glltere dı' işleri bal&anı 
bay Edan bu sabah bir 
çok mUhlm görUfmeler
de bulunmu,tur. &.Eden 
ilk önce Türkiye dı' lf
lerl bakanı doktor Tev
fik RUştU Arasla müza
kereye glrlfmlf ve Bun
.,. aonra Franunın 

1 t ~ .. ,j 
~~ 1 

~~~~ ~~~~~~!JLuÜ 

lta/ya11 delegesi baron Aloizi 
Cenevredekl fevkalide Ccnevıede delegelerill misa/ir olduktan lsı·içre olrli 
mümessilini ve Holanda müesseseye karşı hala çok 1 den öiıce başbakan B. Sarraut nın Almanlar tarafından tama· 
mümessilini kabul et- canlı o!an bağlılıklarına kani ve dışişleri bakanı B. Flandinle men işgali Belçika ve Sırbista-
mlştlr. B. Eden öğle ye- olmuştur. g6rüşmüştür. Boncour bugün nın meşru vaziyetini asla değiş-
meğinl bay Avenolle KARARSIZLIK DEVAM Oenevreye gelmiştir. tirmediği hatırlatılıyor. 
yemiştir. EDiYOR CENEVRE VE HABEŞIST AN BiR DÜZENBAZ ÇIKTI 

GörüJüyor Jci, Milletler cemi- lngiliz mahafilinde beynel- Cenevre 11 ( Ö. R ) - Mil- Cenevre, 11 (Ö.R ) - Ken-
yeti konseyinin celsesinden milel siyasi mahafilde karar- letler cemiyeti Habeşistanla disinin, Habeşistanın Berlin 
önce, lngiliz dışişleri bakanı bu sızlık olduğu söylenmektedir. münasebatını idame edecektir. maslahatgüzarı olduğunu söy-
celsede görüşülecek muhtelif Muhtelif devletlerin mümüssil- ltalyaya karşı zecri tedbirler leyen bir adamın Volde Mar-
meseleler hakkında ve başta leri henüz kati bir vaziyet vaziyetinde bir değişiklik ya- yanın uluslar konseyindeki fa. 
Habeş işi üzerinde muhtelif almak istemediklerinden daha pılmıyacaktır. aliyetine karşı koymak üzere 
devletlerin mümessillerile gü· bir müdc!et usul meseleleri Bir taraflı kararlar Hebeşis- cenevrede bulunmasına millet-
rültüsüzce görüşmeği tercih üzerinde müzakereyi tercih tanın hakimiyetine taalluk eden ler cemiyeti mahfellerinde merak 
etmektedir. Burada haber edeceklerdir. l:ıakların değiştirilmesi imkan- ve heyecanla karşılanmıştır. Bu 
alındığına göre B. Eden temas- Cenevre, 11 (Ö.R) -- Paul sız olduğu ehemmiyetle kayde- esrarengiz şahs hakkında hiç 
ları neticesinde mill.;tler cemi- Boncour dün akşam Cenevre- diliyor. Nitekim 1914 te Belçi- bir şey bilinmiyor. Bu adam, 
yeti azasından bir çoğunnn bu ye gitmek üzere trene binmez- kanan ve daha sonra Sırbista- Başa Orra ismini taşıyor. Ber-
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Hususi konuşmalar oldu Nahas Paşa 

Daha şimdiden ara buluculuk için 
faaliyet sarf ediyorlar ----------------

Cenevre 11 (Ö.R - Hususi 
şartlar içinde açılan Milletler 
cemiyeti konseyindeki müzake
releri müsmir kılmak maksa
diy le, delegasyon başkanları 
arasında hususi müzakerelere 

imkan bırakılmak istenmiş ve 
bunun için öğleden evvel yapı-

lacak o]an konsey celsesi öğ

leden sonra saat 17 ye bırakıl
mıştır. 

Sabah erkenden Cenevreye 
gelen Fransız delegesi B. Paul 
Boncour sabahleyin çuk faali
yet sarfetmiş, ilk önce lngiltere 
dış işleri bakanı bay Edenle 
ve sonra sırasiyle ltalya dele· 
gesi baron Aloizi, ispanya de
Jegesi ve on üçler komitesi 
başkanı bay Madariaga,Sovyet 
delegesi bay Potemkin ile gö
rüşmüştür. 

B. Eden de bir çok müza
kerelerde bulunmuş, Lehistan 
dışişleri bakanı B. Bek, Belçi
ka başbakanı B. Von Zeland, 
Hollanda dışişleri bakaoı, Por
tekiz dııişleri bakanı B. Mon
\eiro •e beraberindeki on ıe-

kizler zecri tedbirler komitesi 
başkam B. Vasconcellos ile 
görüştükten sonra Şili mümes
silini de kabul etmiştir. 

Yemekten sonra B. Eden 
Cenevrede bitaraf devletler 
konferansını akdetmiş olan Is-

veç, Norveç, Danimarka ve 

F enlandya dış işleri bakanlarile 
ve en nihayet lsviçre ve Da
nimarka mümessilleriyle fikir 

teatilerinde bulunmuştur. Bil
hassa bu sonuncu mülakat 
çek dikkat celbetmiştir. Zira, 
milletler cemiyeti paktın son 

hadiselerde t~s:rsiz olduğu 
meydana çıkan şu veya bu 
maddelerinin takv:yesi vaya 
tadili için bitaraf devletler mü
messilierinin müdahaelerine ih
timal verilmektedir. 

B. Boncuour konsey üyele-

rinden diğer bir çok zatlarla 
birlikte millet:er cemiyeti umu
mi sekreteri B. Avenol ile 

birlikte öğle yemeğini yimiıtir. 
Akşam y~meğinde Belçika 
bqbaka111 Van Zeeland ile bu-

Juşacaktır 

Bütün bu müzakereler Mil
letler cemiyeti konseyinin bu 
defa ne kadar kararsızlık hava-

sı içinde açıldığını göstermek
tedir. Bunun sebebi şarki Afrika 
ihtilafında baş gösteren tiyatro 

sahnesidir.Bir fikir edinebilmek 
için girişilen ilk müzakerelerin 
neticesini beklemek lazımdır. 

Şurası muhakkaktır ki ltal
yan delegesi Baron Aloisi Ce
nevreye çok sarih malfımatla 
gelmiştir. Habeş imparatorunun 
da Paris elçisi ve delegesi B. 
Volde Maryama en son niyet
lerini bildirdiği kabul edilmek
tedir. 

Milletler cemiyeti mahafilinde 
konsey eelseıJinin hadisesiz ge
çeceği ve ltalyan-Habeş ihti
lafına aid meselelerin haziran 
ayında yapılacak fevkalade bir 
devreye bırakılacağı tahmin 
edilmektedir. Bu hal suretine 
İtalyanın da iştirak ettiği ve 
ıimdilik zecri tedbirierin ilgası 
meselesini tahrik niyetinde ol
matl:i hildirilmektedir. 

••• 
Kabineyi teşkil 

etmiştir 
Kahire, 11 (A. 

A) - Nahas Pş. 
tamamiyle Vefd ~ 
fırkası mensupla-
rından mürekkep 
olan kabinesini 
teşkil etmiştir. 
Kendisi başveka-
let ile sıhhiye v~ 
dahiliye nazırlık- Nalras paya 
farını üzerine almıştır. 

Kahire 11 (Ö.R) - Nahas 
paşa kabinesinde hariciye na
zırlığını Vasıf paşa, telgraf na
zırlığını Abdüsselam paşa 

deruhte etmişlerdir. -·-
Müthiş 

Bir suikasd 
KUba donanma ku

mandanı öldü 
Havana 11 (Ö.R) - Küba 

donanması kumandanı Koncelos 
müthiş bir komplonun kurbanı 
olmuştur. Patlayan bomba ka
fasının bir kısmını koparmış, 

gözlerini çıkarmış, etlerini hur
dahaı etmiştir. Bu suika~d hü
kümetin siyasi rakipleri !ara
fındao yapdmafbr. 

İ11gı/iz dış bakam Edcu 
linde kendisini tanıyan yoktur. 

Esasen Habeşistanın Berlin
de bir maslahatgüzarlığı da 
mevcud değiJdir. Başa Orra 
gece alelacele Cenevreden ay
rılmıştır. 

Bu esrargengiz adamın ltal
yan parasiyle hareket ettiği 
tahmin edilmektedir. 

ALOIZI NE iSTEYECEK? 
Cenevre, 11 (Ö.R)- İtalyan 

delegasyonu mehafilinde söy
lendiğine göre bay Aloizi kon
seyin içtimaı başlar başlamaz 

Habeş delegesinin konseyde 
bulunması meselesini ortaya 
atacak ve Volde Maryam'ın 
Habeşistanı temsil salahiyeti 
olmadığını söyliyecektir. 

EDEN MEMNUNDUR 
Cenevre, l 1 (Ö.R) - lngiliz 

delegasyonu namına söz söyle
mege salahiyetli bir zat, Edenin 
Tevfk Rüştü Aras, Madaryaga 
ve Felemenk hariciye nazırile 
görüşmelerinden memnun ol
duğunu, bu görüşmelerin kon
sey azalarının, Milletler cemi
yeti idealine sadık olduklarını 

gösterdiğini söylemiştir. 

Habeş meselesinde lngilte· 
renin usule ait münakaşalardan 
içtinap edeceği anlaşıhyor. Şa
yet Habeş delegesinin konsey· 
de bulunması bir mesele haline 

soku!mak istenilirse bu mese
lenin hazıranda aktedilecek 
fevkalade içtimaa bırakılması 

muhtemeldir. O güne kadar 
zecri tedbirler olduğu gibi 
kalacaktır. 

Roma, 11 (Özel) - Italyan 
elçisi Grandinin Londrada ve 
lngiliz elçisi Erik durmundan 
Romada Habeşistanın ilhakından 
doğan vahim vaziyet hakkında 
görüşmeler yaptıkları bildirili-
yor. .. 

Paris, 11 (Ozel) - Parisle 
Roma arasında Habeşistanın 

işgali hakkında hiç bir an
laşma yoktur. lngilterenin Ha
beşistandaki genel vaziyetleri 
çok mühim olmamakla beraber 
Tsananın ve mavi Nilin bir kaç 
kayoağınıo emniyetine büyük 

.eH.miyet verildiği anlafılıyor • 

, 


