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l imtiyaz sahibi : ŞEVKE! Bl1:_G!.N .. 
Başmuharrir ve umumi neşrıyat muduru: 

HAKKI OCAKOG(U_ 

il Yeni 
T efrikalarımız A F:IC>~ ŞE::R~i:Ti: 

ı - Sifi Afk ( 3 UncUde) Devam mUadell T urkiye için IHariç için 

1 
SeHelik . • . . . . • J.100 2502 
Allı <tıılll· . . . . . 7fi0 1300 

2 - Ormanı bekllyen Kız (4 te) 
3 - Boğazlar meselesi tari
hine bir bakıt ( 4 ncU sahlfed!)_ il TELEFON 2&97 

Cımıhuriyeti-n Ve Omnhııriyet Esm·üıin Bekçisi, Saballlan Yeni Asır matbaasında basılmııhr. 

1 
C. H. Partisinin altı vasfının devlete mal 
edilmesi için partide hazırlıklara b~şlandı 

~~--~--~~~--~--=::...:::.....--~~--~---~~---......;~--~~~--~--~----------------~---
Ankara 12 {Yeni Asır)- değll, Türkiye Cum- Halk partisi altı okunun Ankarada konferansını ve- san vasıflanni tebarüz et-

Cuma akşamı ıehrimizde hurlyetlnln kanuni f8- devletin remzi olarak ka- rirken Lozanla yeni bir dev- tirdikten sonra; yeni devlete 
lnkilip konferansı esnasın- kllde ifadesidir. Ka- bulü bilyük inkılAbımızın Jetin kuruluşuna esas olan ulusal, sosyal,siyasal,ekono-
da parti umumi kAtibi Re- mutayın önUmUzdekl bir. neticesi. oJarak telakki hükümleri eline almıı olan mi~ esasJarmı ve~e!1 . Cum-
ceb Peker, C. H. partisi çah,ma yıhnda bu edilmektedır. . . bir milletin yepyeni ve ileri hurıyet Halk Partısının ana 
prensiplerinin nasıl açılıp vaslflann te91dlltı esa- Bu hususta C. H. parbsı bir devlet kurmasmdaki vasıf~a~nı anlat~ı ve b~n~a-
genişlediğini anlahrken mü- siye kanunundı dev- umumi merkezinde hazırlık- Amilin bu varhğa ruh olan rın had~seler ve. ıcabl~r. ıçı~-
hi~ bir. nok~aya. temas et- letln vasfı olar•k tas- !ara başlan~ıştı~. l;(anunun büyllk organmm Cumhuri- ~e .. dogup gelışme~ı~ı g~z 
mışlerdı. Hatıb bılhassa şun- rlhl mukarrerdir ılk maddesı (Turkıre d~v- yet Halk Partisi oldugw unu o_nune

1 
koydu: . Hakıkı bır 

lan söylemişti: .,, leti Halkçı, Devletçı, Llik, sıyasa partimn programı 
" Cumhuriyet halk Cumhuriyet Halit partisi MilJiyetçi, inkılapçı bir cum- anlath. Osmanlı idaresindeki bir masa başmda oturulup 

partisinin ana vasıf- umumi katibinin bu işareti huriyettir ) şeklinde tadil particiliği çolC canlı ve açık yazmakla meydana kona-
ları artık bir slyasal Uzerine alakalı makamlarda edilecektir. bir tablo ile çizdikten ve mıyacağını, onun tarihle, 
partinin dıf ifadesi faaJir;L~!l~~~~---Y~_Asır = Re~-1.e ... ~ • o zamanki p_articili1ğin nok- - Sonu 2 ııd sahi/ede 
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Konseyde 
-·-Görüşülen dava 

Cenevrede bitaraflarm top
lantıları küçük milletlerin en
di§eJerini ortaya koydu : Mil· 
letler cemiyeti bugünkü müL
hemiyete nihayet verecek akt'i 
bir karar almak mecburiyetin
dedir. Zira Konseyde gôrütiilen 
dava imanbğın mukadderatını 
aydınlatacakbr. 

C•ewre emrivakileri kabul 
ederse kliçlik milletlerin orad~ 
ııe itleri kalır? Hangi emniyet 
bağı onları Cenevreye bağlı-
yabilir? 

ltalya emrivakilerden kuvvet 
alm~kla kalmıyor, Cenevredeki 
kararsızlıktan da istifade ediyor. 
Faşist tezine göre "artık müs: 
takiJ bir Habeşistan devletı 
yoktur. Bir tarih gömülürken 
yeni bir tarih açılmıştır. Roma 
imparatorluğu, Afrikadaki ta· 
ribsel köklerini bulacaktır.Ulus-
lar cemiyeti beyaz. ırkın .zafe.: 
rini temin eden bır emrıvakn 

tanımahdır.,, 

Jşin asıl feci olan tarafı da 
burasıdır. ltalyan emperyaliz
masından ortaya bir ırk davası 
çıkmıştır. Herşeyden önce şunu 
kabul etmelidir ki insanhğm 
şerefi kan esaretinden yakasını 
sıyırabilmeıindedir. Tarihin ya· 
şatbğı say191z bakikatlar göz-
lerimiz önünde dururken insan
lığı üstün ve madun ırklara 
ayırmanm istikbal için ne ka
dar büyük tehJükeler taşı-

dığını hissetmiyecek adam 
var mıdır? Uluslar sosyetesin
de ltalyan tezinin müsamahayla 
karfilanm:§ olması bile ırklar 
araıında sönmez bir kin ateşi
nin yakılmasına muadil olur. 

Zira büyük harpta Almanlar 
Belçikayı ve Sırbistanı baıtan· 
başa istila ettikleri halde bu 
iki memleket yine kurtuluş 
günlerine kavuşabilmişlerdi. 

Habeşistanm bütün günahı 
beyaz ırka me:nsub olmamasıdır. 
Bu ırk farkı ltalyao işgaline 
kat'i ve hukuki bir mahiyet 
vermeğe kifayet eder mi ? 

Milletler cemiyetinde yeralan 
küçük milletlerden hangisi, 
yarın ayni tasallutla karşılaş· 
mak ihtimalini düşünmeden kuv
vet doktrininin zaferini tanıyan 
böyle bir neticeyi tasvibe yana
pbilir ? 

Dünya sulha kavuşmak için 
fütuhat devrinin kapandığını 

- SolUI 2 incı sallijede -
8eTke1. El118"ln. 

Milletler cemiyeti konseyi toplandı Piyango 
( Cezalı bir çocuk) gibi kapıda bekl~mekten 

bıktığını gösteren ltalyaya 
düşünmesi için uzun bir mühlet verdi 

Konsey zecri tedbirleri muhafaza ve 15 Haziranda toplanmıya kaldı 
Cenevre, 12 (Ô.R) - Ital

yan delegaayoounun hareketile 
vaziyette hasıl olan değişikliğe 
rağmen milletler cemiyeti kon
seyi saat 17 de toplandı. B. 
Eden başkanlık mevkiinde idi. 
Milletler cemiyeti umumi sek
reteri B. AvenoJ, gün ortasında 
ltalyan delegesi B. Aloizinin 
kendisini ziyaret ederek Ital
yan delegasyonunun hemen 
Romaya hareket emrini al
dığını bildirdiğini söyledi. ltal
yan delegesi bu hareketin se
bebi hakkında umumi sekre-

Dünkü keşidede 
kazanan talililer 

lstanbul 12 ( Yeni Asır ) -
Tayyare piyangosunun keıide
aine bugün de devam edildi. 
Kazanan numaraları aynen bil
diriyorum. 

250001ira 
29121 

Bu numaranm son iki rakamı 
ile bitenlere 2 şer lira amorti 
isabet etmiştir. 

10000 Lira 

16708 
1000 lira kazananJar 

6784 18959 
tere hiçbir izahat verememişti. 500 lira kazananlar 
Konsey, hususi celsedeki ka-

5991 11268 11123 3670 4301 
rannı teyid ederek, hemen K.011sey bir toplantı r.snasmda 4101 26534 12472 4552 l899S 
aleni bir celsede Habeş dele- cemiyeti ıinesinde alınan karar- kinde hiç bir değişiklik olmı- sini 15 Hazirana talik etmiş ve 20923 13278 21806 18145 28112 
gesinin buzurile ltalyan-Habeş ları habrlahr, azilanna, Roma yacaktır. bu tarihe kadar lta!yaya karşı 21415 124 11445 
ihtilAfını tetkika karar verdi. hükumetinin vahim teşebbüaile TEFSIRDE zecri tedbirlerin tatbik mev• 150 lira kazananlar 
Bu aleni celse saat 17,20 de çikan vaziyetin tedkiki imki- BULUNMUYORLAR kiinde kalmasına karar vermi§- 20013 6322 13678 5870 607 açıldı. Bu celse sonunda kon- nını vermek üzere bir mühlete Cenevre, 12 (Ö.R) - MiJJet· tir. 5593 12600 23578 25531 11165 
sey aşağıdaki karar suretini lüzum olduğu mülahazasını ler cemiyeti mehafilinin İtalyan B. Madaryaga hükümetinin 3028 8902 18267 5314 112 
kabul etti. serdeder ve müzakerelerin 15 hükümetinin yeni jestinin tefsi- son hadiseler dolayısile zecri 22089 17199 26105 27979 19142 

KARAR SURETi hazirana talikine karar verir. rine ve bunun manasının tayi- tedbirlerin ilıasına mahal ol- 246% 21544 9956 29900 13510 
Italya-Habeş ihtilafını tetkik O vakte kadar, milletler cemi· nine bu aaatta imkin görüle- madığı hakkmdaki kanaabnı 26693 24222 18922 29304 29286 

eden konsey bu it hakkında yeti aziJannm ittifakla karar memektedir. Milletler konseyi konseye bildirmiş ve bunun 5646 15426 14174 19983 
yapılan müşahedeleri ve Milletler verdikleri tedbirlerin tatbi- Hebeş meselesinin müzakere- - Sonu 3 /Jnrü sahi/ede - - Somı iiçünrli sahifede -

'"Sö"N"DAKiKA; ........................................................ y;;·;·; .. şef ı·e~i"'topı;;(I; .......... .. 
..... : ...... 'J ... f .. A .. İ.. Y A Başbakan Metaks;s, Belgrad müza-

Mılletler cemiyetinden kerah hakkında önemli izahat verdi 
çekilmeğe karar vernıiş •. 

lstanbul, 12 (Yeni asır) - United Press ltalyan hükümetinin 
Milletler cemiye~inden çekilmeğe karar verdiğini, Ancak bu 
kararını Fransa ıle temas ettikten sonra Cenevreye bildireceğini 
haber vermektedir. Royterin Roma muhabiri, Italyan menabiinin 
bu mevzu üzerinde konuşmaktan istinkaf ettiğini bildirmekle 
beraber ltalyan hükumetinin bu hususta nihai kararını henüz 
vermediğine işaret etmektedir. 

Cenevre, 12 (Ö.R) - ltalyan delegasyonu saat 16,40 da Ce~ 
nevreden hareket edecekti. Siyasi mebafil bu hareketten az 
sonra ltalyanın milletler cemiyetinden çekildiğinin ilan edilece
ğini tahmin etmektedirler. Bu karann konsey tarafından dlin 
akşam verilen ve son ltalyan teşebblıüne karp bir mukabelei 
bilmisiJ telakki edilen karardan ileri gelcliti z•naediliyor. 

Atina, 12 (A.A) - Siyasal 
şefler dün öğleden sonra baş
bakan B. Metaksasıo başkan
bğında bir toplanb yapmışlar
dır. Milli halk hartisi başkanı 

B. T eotokis hilen Korfoda 
olduğu için toplantada bulun
mamışhr. B. Mihalakopulos ve 
Maksimos toplantıya iıtirlk 
etmişlerdir. 

Baıbakan B. Metaksas ~iya• 
sal ıeflere balkan antantı hak
kında Belegradda yapılan g6-
rllımelerde ve bu paktın Yu
nani.tan için dojan teahhDcller 
laaldaada e.lkaa aataabmn 

diğer azisiyle hasıl olan an
laşmaya dair izahat vermııtir. 

Siyasa) §efler bu hususta 
mutabık olduklarını bildirmiı
lerdir. B. Mihalakopulos içti
ma• terkettikten sonra finan-
sal meseler hakkında görüşme 
başlamış ve bu görüşmelere 
B. Metakıas ve siyasal şefler-
den başka finanas bakam B. 
Manzavinos finans müsteşarı 
B. Valaoritis ve Yunanistan 
bankası direktörü B. T suderos 
iştirAk etmiş!erdir. Konferans 
geç vakte kadar devam etmiı
tir. 

- WJtn (tviriniz -



Konseyde 
-·-

GOrüşülen dava 
-Baş tarafı ı na av/ada

görıneğe muhtaçbr. 2000 yılhk 
T arilii olan bir millet bir an 
içinde' m 1 uç .ttuırIDiıPIK!!i'.i_ 

yuvarlanamaz. Buaa imkb: ol· 
madığım göstermek lizıuıair .. 
Milletlerin lıa aWa e:üedi 
olmalıdır. Cenevre: für: ta 1ı 
rüyadan ibaret R laca • hatc
sız bir saldmşın neticesi kabul 
edilecekse orada nefes tüke· 
tilmesine cidden acanz. 

Arsıulusal vaziyetin bugün
kü görünüşü Romada ih
das edilen cmriv kilerin lanııı
ınıyacağını ümid etmeğe mü a
iddir. HeJe Fransada bir sos
yalist hükumet kurulduktan 
sonr bu ümidlerin rtmaSJ 
beklenebilir. 

Borada bir sual varid olabilir: 
- Farzedelim ki milletler 

cemiyeti ltalyanın Habeşistanı 

ilhak etmesini tanımıyarak zecri 
tedbirlerde devam edecektir. 

B odan ne çıkar? Habeş im
paratorluğunu yıkılmaktan kur
taramıynn anksiyonl r onu ko
ca bir işgal ordusunun elinden 
kurtarabilir mi? 

Buna i.htimal verilemez. Zira 
milletler cemiyetiııi teşkil eden 

devletJer tazyik tedbirlerini 
yeni bir Avrupa harbına sebe
biyet verecek k dar ileri ge-
tirmeği akıllarına bile getir

mezler. OJ"a olsa sanksiyonla
rın daha bir müddet uzatılması 
düşünülebilir. 

Bugün için milletler cemiye
tinin statüsünde reform yap· 
mağa ihtiyaç vardır. Hadiseler 

bu ihtiyacın sebeplerini ortaya 
koymuştur. Büyük küçük bü
tün milletler yükenlerini yap
mağa hazır bulunmadıkça kol
lektif emniyet fikri yürümez 
bir dava olacakbr. 

evk..e't :eı.ıst:n . -· 
Teşkilatı esasiye
mizde tadilat 

- Baş tara/ı ı incisa hi/ede -
milli hadiselerle, devrin icab-

lariyle milli ihtiyaçlarla Ye ile
rinin isteklerile mukayyed ol
duğunu izah etti. 

Cumhuriyet Halk Partisinin 
erkinlik savaşının tozu toprağı 

içinde yuğrulmuı olan Müda
faai Hukuk örgiltünün temel 

taşı olduğunu söyledi. Partimi

zin ana vasıfJannı bu hakiki 

kuruluş gününden beri aramak 

gerektiğini böylece bildirdikten 
sonra; 23 Temmuz 919 da top-

lanan Erzurum kongresinin şark 

illerimizdeki milli varlığı koru

mak karannı verdiğini, bir bu
çuk ay sonra toplanan Sivas 
kongresinin ise Erzurum kon
gresinin takib ettiği yolda ve 
fakat bütün yurda şamil milli 
bir kurtuluşu " Misakı milli " 
vesikası içinde tesbit etmekle, 
C mhuriyet Halk Partisinin. 

anası olan Müdafaai Hukukun 
kendi öz hüviyetini i tiklil ve 

ulu cufuk vasfı ile ortaya koy
duğ u, milliyetçilik vasfının 

p1lrtinin temeline ilk t~ oldu
ğunu söylemiştir. 
......................................... 

Atina, 12 {A~) Atio.a 
ajamı bildiriyor~ 

Hükümetio tava hı saye
sinde tütüncülerle amele ara
sında bir anlaşma vulruuna 
intizar edilmektedir. 

Selanik 12 (Ö.R) - Grev 
komite i mevkuf amelenin ser
best bırakıbnnsı şartiyle me
saiye başlanmasına karar ver
miştir. Milli ekonomi bakanı 
bugün buraya gelerek ihtilafı 
halle calışacaktır. 

YENi ASIR 

al BAB R BRİ 

•a Maya~ 
,& 
L . KÖŞEMDEN • 

! Kedi fare ınasalı 

vekile tin talniını
1 RLA 

Bizim Murad Çmar; be!edi
yeoin kedileri öldür airıden 
yan sızlanırcaıına yazdığı bir 
fıkrada: kedisiz: kalan farelerin 
meydaw Goş bulacaklarını · aa.! 

.... ; .. l ............ ~a a 
Burnovada bağcıhk koopera

tifi tesisi için dün ak bir 
toplantı yapılmıştır. Bu toptan .. 
tıda Ka.munbay Şefik Erol, 
bef edjye başkanı Fehmi lgin 
ile bütün bağcılar bulunmuş-

ine meydan verilmiyecek 
l Köy, belediye ve hususi ida· tiplerinin yük elmekte olduğu 

lardır. 

Ziraat okulu bağcılık ve 
şarapçılık uzmanı Refet Ba
yoan. koop<"ratiflerin cemiyet 
içerisindeki rolü ve hizmetleri 
etrafında izahat vermiş ve 
bilhassa bağcıların bu ortak
lıktan göreceği m ddi ve ma
nevi istifadeleri tebarüz ettir· 
miştir. 

Bağcılarm ihtiyacına en uy
gun gelebilecek bir nizamname 
hazırlanmak üz:ere toplantıya 
nihayet verilmiştir. 

Şehirlerin 
haritaları 
Şehir, kuaba ve nahiyeJeriu 

müstakbel tekillerini gasteren 
haritalar yaphrılırken dikkat 
edilecek noktalar h kkında da
hiliye vekaletinden vilayete bir 
tamim gelmiş ve bütün ku:a
larla nahiye müdürlükleriyle 
belediye reisliklerine gönderil· 

miştir. Buna göre bazı bele
diye hudutları ço geniş oldu
gundan bu hudut içindeki bü
tiin arazinin tamamının barita
smın alınması fazlaca masrafa 
mütevakkıf olacakhr. Onun 
için daim imar hududu na.zan 

dikkate alı caktır. Bu miktar 
500-1500 metre murabbai o -
cak ve belediye heyeti tara
fmdan bu arau zemin üzerin
de bit i aretlerle tesbit edi
lecektir. 

H ritas y phnlacak sahanın 
ve i;indeki me kun 
hudutlannı vazihan göstere ve 

iltibasa ah 1 bırakunyacak 
şeki de bir kroki yapbnlacak· 
tır. Bu kroki basit rette şe
ritle mesaha edilmek suretiyle 
tanzim edilerek esabai sathi
yeler hesap olunacaktır. 

Belediyenin hali hazır nüfusu 
ile muhtemel nüfus artma11 ve 
ileride kaıabanın hangi cihet 
istikamette genişleyip inkişaf 
etmesi münasip olacağı da dü
şünülerek tesbit oluoacakbr. 

Tashih 
10 Mayıs tarihli nüshamızda 

yazdığımız kamyon kazası bak
kında bize verilen malümatta 

bazı noksanlar vardır. Mevzuu 
bahis kamyonun Ôdemiı bele
diye.ine kayıth olmadığı biJi .. 
hare anlaplRllfbr. Tasbis ede· 
rız. 

reler· al kad r eden müşterek görülnıü tür. Hıı.met çerçevesi-
işlerden bir veya birkaçının nin genişletilmekte olduğu ve 
yapılması için belediye kanu- gelirlerin çoğaltılması imkanı 
nunun 133 üncü maddesine elde edilmediği bir sırada ya-
göre bazı vilayetlerde birlikler pıfacak ilk i in yeni bi%met ve 
kurulmaktadır masraflar ihduından kaçınmak, 

O hiJ• ·k·f ti' d ·ı· bifhaua kadro işlerinde ç•>k a ıye ve a e o en vı a-
yete gelen bir tamimde birlik hassas. d':vr~nmak olacağı işa-

. . k 1 . b' 1 .. 1 • t'et edılmıştir. 
tesısı, uvvet erın ır eştirı mesı E . d b ...r. h b · b" 

.1 .. d I d h mır e UJ;uD er angr ır 
s~r~t.ı e mah ~ı ı are er en er bep ve mak tıa ihdas edi-
birmm. k~ndı ba ~°:' baş.ara· len memuriyetlerin yann için 
mıyat·agl ı lerle birlık halınde muvazeneye müessir bir hal 
m" terek tesisat ve idarelerile almağa ve netice itibariyle 
ipkasını istihdaf ettiğine göre ya bütçe işlerinin görülme-
bonun ilk hedefinin tasarruf mesine ve yahud maaşların 
olması lbımgeldiği bildiril- zamanında verll:nemesnie ve 
miştir. borca girilmesine sebebiyet 

Mahalli gelirleri günden gü· verebileceği ve faaliyetin ha-
ne azalmasına rağmen birlik leldar olacağı biJdirilıniştir. Bü-
işleri için yeniden kadrolar ih- tün işler aynı kadrolarla tedvire 
das edilmekte ve masraf ter• devam edilecektir. 

Araba kazası 
Araba endeğe yuva 
land , iki yaralı vardı 

-
• ··-·-·· il 

Seydik~y nahiyesinin Göl
cü ler köyi' de oti.ıran Dağlı 
oğlu Hüseyin dün bir araba 
kazas be ·yet v ve 
iki d ~r rette yarala.ıı-

tır. v kt öyl o tar. 
H.. • • ·dare ettiği y 
b öyden ehmed 

kızı Sacide ile k nsı Halimeyi 
almış ve tün tarlasına git ek 
üzere yola çı ı tır. Y.olda 
diğer bir rab ya rasthyan 
H.. eyin b rab ın önüııe 

geçmek için r b hızla 
sürmeğe 1>a.ısıaınqtır. Di .. er ara-

bacı da arabasını sür'atla sü
rünce yolda ·ki araba ara~ıoda 
bir yarış başlamıştır. 

Bu ıradaH" yi kamçı ile 
ayva ürerken dikkatsızhk 
e tedbir • zlik netice • olarak 

i re ettiği arabayı yolun k~-
daki hendeğe yuvarlamı -

hr. Halime ile Sacide ğır su· 
rette yııralanmı lardır. Yaralı
lar lzmir emleket hastanc-
ine getirilmi lerdir. Arabaa 

Hü eyin tutulm ve hakkında 
tahkikata b la ımşbr. Kazada 
Hüseyne biqey o mışbr. 

••••• 
Erazi 
komisyon arı 

Erazi tahrir komisyonları bir 
Haziranda işe baılıyacaldardır. 
Maliye Vekaletinden gelmiş 

olan tahrir arazi talimatname~ 

sine göre komisyonların yaptığı 
itler için aynca katib tayin 
edi1miyecek Ye bu vaz:ife aza-

dan biri tarafından yapılacak
tır. Vilayet bu nokta üzerinde 
durarak Maliye Vekaletine mü· 
racaat etmiş ve komisyon aza
larınan şimdiye kadar katiplik 
vaz:ifesi görmemiş olmalarını 

ve imdi de bu işi başarmaları 
mümkün olmıyacağını nazarı 
dikkate koyarak arazi tahrir 

1 Tehditçinin 
muhakemesi 

Deri tüccarı Davi Sidiye teh
did mektubu göndererek para 
iıtiyen •e a ağa gittiği sırada 

öne çı taharri memurlanna 
tabanceısiyle ateş ederek kom
ser LütEiyi yaralıyan Hayreddi
nin mubakeme~ine dün asliye 
ceza mahkemesinde başlanmış
br. l Fakat asliye ceza mahke
mesi dava evrakını ıetkik et
tikten sonra bu davayı salahi-
yet harici bulmuş ve dava ev· 
rakını ağırceza mahkemesine 
sevkine karar verilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
komisyonlarına ayrıca bir katip 
tayin edilmesine müsaade edil
mesini istemiştir. 

HALK OPERETi 
Do t Elen rtisti ZOZO DALMAS'm iştirakile ve Sariye turnesinden büyük muvaffakıyetle 

avdet eden san'atkir HICRAN'm riyasetindeki bale heyeti birlikte olarak 42 kişilik muhte
kadro ·ıe 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
B kfalll 9 da 

Yarın akp 9 da 

1Sm YJ5CU A 
- ü ak amı 9 da 

SEVDA OTELi 
BEYOGLU ÇİÇEGi 

BAY VE BAYAN 
Sinemamızdan başka hiç bir yerde temsil verilmiyecektir. 

Her yer numaralıdır, Biletler kiıcde satılmaktadır 

Karf1yaka, Alsancak ve Reşadiyeye otobüs temin edllml,tlr. 

Da~ası son 

İfl r.yanm 
ölümüne _sebebiyet vermekle 
maznun Yasin Fehmi ve arka· 
daşları ın muhakemelerine dün 
ağır cezada devam edilmiştir. 

Muhakeme son safhaya gel
diği için dün karar tefhim 
edilecekti. Fakat abkeme 
heyetince dava dosyası tedkik 
edilirken Yasin Fehminin 930 
enesinde lstanbula gidip öldü

rülen bakim Ihsan Ziyanın 

ansının vekaletini almak iste-
diği görülmü ve bwıu bilen 
lstanbulda dört şahidin lstan-~ 
bul agu ceza mahkeme i ası
tasile istinabe suretile ifade-
!erinin alınmasına, aynı zaman
da 4 nisan 930 tarihinde Ya
sin Fehminin Urladaki ban a
dan yirmi lira aldmb aldırına
dığınm tespitine karar verilerek 
muhakeme başka bir güne 
bırrkılmı tır. -
Otobüslerin .. ' sur atı 
Kordonda işliyen otobüslerin 

tayin edilm' olan hadden fazla 
sür'atle gittikleri ve birbirlerile 
yolda yanşa kalktıkları görül
düğünden belediye bu otobüs
lerin regolatörlerinin ayarını 

daha az sür'atJe gidebilecekleri 
şekilde yapacaktır. 

Tiftikler akkında 
lktısat vekiletioçe tiftik ve 

yapağdanmızın istandarize edil
mesi için tedkikler yapılmak

tadır,, V ckalet bu tetkiklerle 
ala adar olarak bazı sualler 
tesbit etmiş ve bütün vilayet
lere göndermiştir. Bu mülıim 
mesele hakkında vekalet lzmir 
valiliğinden de mütalaa sor
mu tur. Suallerde tiftik ve ya
pağılann istihsal ldasifikasiyon, 
alam satım, ihracat ve fiyat te
şekkülü h kkıocla malumat is
ten ektedir. 

1 lattı. · 
F.akat ben ôyl~ d1yorum ki: 

~ ur.a(i <}:inar.m evinde fare 
y.ok, ıailud da f«relerin ne ıa
mandır kedileri tınmadıkların-

dan haberi yok. Her halde iki
sinden birisi.. 

Bir zaman anlatmışbm : 
Kedilerin huylan çoktan bo

zuldu, onlar da; siyasetin kan· 
cıklığını öğrenmi ler. Yalan ol
madığma diz çöküp te yemin 
ederim: Nice aygır gibi fareler 
mırıl mırıl uyuyan kedilerin üı
tündeo atlayıp, kedi var diye 
açıkta kalan sabunu, peyniri 
aşırmaktan korkmıyorlar. 

Hatta evvelsi gün kese ka-
ğıdının içinde birkaç avuç ka· 
lan şekeri bile, içeriki odada 
kedi gizlenip dururken kağı
diyJe bir sürüklemeğe başladık· 
larmı ben gördüm, başkasından 
duymadım. 

Hadi kard~im Hadi! kedi
lerle farelerin ara91 şeker gibi.. 
Hiç farkına varmadın mı? Kedi
ler artık fare yemiyorlar. Fa
reyi yemeyincede avJamağa 

hacet görmiyorlar. Hem bu gi· 
dişle çok yakında kedi ile fare-

nin yanyana ve dost dost ev
lerde hırsızlık yaptıklarım, bul· 
dukfarmı beraber paylaşıp 

beraber zıl{kımlandıklarım göre 
ceğiz, merak etme .. 

O senin dediğin kediler; 
masal oldu. Nerede şimdi, bir 
arslan nümunesi gibi evin için-

de, bıyıklarını kımıldatarak. 
kuyruklarını kabartıp gezen 
cins ve heybetli kediler, o 
kedilerin yalmz kokusu yeterdi. 
Fareleri korkutmağa, batta 
yavrularının bulunduğu yere 
bile fareler uğrayamazlardı. 

Şimdiki fareler bir ked ı yav-

rusu buJdu mu boğup atıyorlar. 
Onun içindir ki belcdiy enin 

uyuz sokak kedilerini öldür
mesini hoş görmeli... Elleme 
hainlerin, çöp arabalarının için
de canları çıksın, zira fayda· 
!arını şöyle bırak fareden bes· 
beter zararları oluyor. 

cr~zz~:v..ı:zz~~u;z~a;:ıo?::Z1• Mahalle kedilerinden çekdi
" ğimi saymak bayağı öfkemi 

ayaklandıracak... Yapılan iş 

hayırlıdır. Neme lazım ... 

Bor a Haberleri 
Dün Borsada 

VapaJan Satışlar 
~ 

zUm 
Çu. Alrct Fi at 
125 Alyoti bi. 
84 H Z Ahmet 
43 H Alanyalı 
48 S Emin 

8 50 12 75 
8 so 8 50 
9 75 11 so 
9 ıs ıo 

11 11 25 9 L Gafemidi 
309 Yekün 

5091 S8 Eski sahş 
509467 uumi sabş 

Zahire 
.Çu. Cinai 
1q4 Buğday 
400 ton " 

Fi at 
s 625 6 625 

11 balye pamuk38 38 
235 K pa)amut 450 500 

6000 adet ku. deri 82 82 
2925 adet mayahkl 1 22 

1 
Bugün şube kitabet.ine not 

ettirilen ve henüz vizita edil-
memiş olan pamuk satışları: 
76 bal ye pamull: 38 40 2S 

• Para Piyasası 
12-5-1936 

Alış 

Mark 50 20 
İsterfin 624 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 79 70 
Bclga 21 40 

· ftafyan lireti 9 88 
fsviçre Fran. 40 62 
Florin 84 80 
Kr. Çekosfo. 5 24 
Avstr.Şilini 23 50 

111 -

Sataş 
50 80 

628 
8 30 

79 40 
21 60 
9 91 

'iO 75 

85 ıu 5 27 
23 8'1 ı 

TOKDIL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta haberleı·i: 

Kadına el kalkar mı? 
Karşıyaka Soukkuyu ada so

kağmda oturan elli yaşlarında. 
Salib kızı Cevahir ve Cevahi
rin kııları F cride ve Ayşe ile 
ayni sokakta oturan Şaban 

oğlu Hüseyin aralarında çıkan 
kavga sonunda Hiaeyin sopa 
ile Feride ve karde'i Ayşeyi 
dövmiiftür. Bunu g~reu a.ual&n 
Cevahir kr:ılarım kurtarmak u
diğinde.n Hüseyin onu da bı
çakla arka kaba yerinden ya .. 
raladıimdan yakalanmıştır. 

Gürültü çıkarmışlar 
Gümrük Kağıtane cadde· 

sinde marangoz Hayrullah oğlu 
Necip sarhoş olarak bağınp 

çağırmak ve ayni caddede lsa
nın kahYehanesinde bardak 
kırmak suretile gürültü yapa
rak halkın rahatını bozduğun

dan yakalanmıştır. 
Bir hldlse 

Arab fırını cadde!inde Geri 
tütün kumpanyasında çalışan 

KuşadaJı İsmail oğlu Ihsan işine 
nihayet verildiğinden kızarak 

evine gitmekte alan u5tabaşı 

Nail oğlu Demir Nailin önfine 
geçerek üzerine bıçakla saldır- ,. 
dığından şikayet edilmiş ve 
hadiseden sonra Ihsan kaçmış 
oldu~undan yakalanmısbr. 
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Bütün salonlarda en çok sevilen 
onun şiirleri onun şarkıları idi _______ .... 

Annesi yaman bir kadındı. sinin ahengile daha manalı bir 
şekle sokarak şiirler okuyordu. 
Emmanuel yüksek Paris baya
hayatınm coşkun havasile çev
rilmişti. insan buna çabuk alı

şır. Ve bu hava yüzü kadar 
taze bır ruh taşıyanları nihayet 
müteezzi etmeğe başlar. Çok 
şükür. ki, kalb yüzünden daha 
çabuk ihtiyarlar. 

stanbulda sobalar yandı 
Suhunet derecesi ona düştü 
soğuklar oldukça şiddetlidir 

Boğazlar m·~~~l~-~i .. ff~~·i;~~d;··gö~üŞ"ü);~~k. Bir lngiliz 
heyeti Çanakkaleyi ziyarete gelmiştir 

lstanbul 12 (Yeni Asır) - l~i gündür şeh- çelenk bıraktı . 
rim:zde havalar soğudu. Sühunet derecesi ona Heyet bu akşam Çanakkaleye hareket etmiş-
kadar düştü. Yeniden kalorifer ve sobalar kul- tir. Orada Türk ve lngiliz meçhul asker abide· 
lanılmağa başlandı. lerine çelenk koyacaklardır. 

·lstanbul, 12 ( Yeni Asır ) - Çanakkaledeki lstaobul 12 ( Yeni Asır ) - Dış bakanı Tev-
İngiliz mezarlığını ziyaret için gelen Mareşal fik Rüştü Aras, Boğazların tahkimi ha kkındaki 
Bird Voord'un riyasetindeki İngiliz heyeti şeb· konuşmaların konseyin 25 Haziran to., ~ntısında 
rimize geldi. Cumuriyet abidesine törenle bir görüşüleceğini hildirmiştir. 

Almanya da 
•• 

63 kişi mahkum oldu 
Berlin, 12 ( Ö .R) - Devle

tin emniyetini ihlal suçile 48 
kis' fevkalade mahkeme tara
fından 8 seneye kadar ve 15 
kişi de 2 seneye kadar habse 
mahkum edilmişlerdir. 

Hayfa'da 
hadiseler 

Kudüs, 12 ( A.A ) - Hay
fada tekrar fevkalade durum 
iJfın eda:miştir. Bir talebe teza
hüratı arasında beş talebe ya· 
ralanmıştır. lngiliz takviye kı
taatı Hayfaya gönderilmiştir. 

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

Baron Barsanjin zevcesi iken 
yıllarca meşhur muharrir Jül 
Landölenin metresi olmuştu. 
Kocası ölünce onunla evlenmiş 
ve bu izdivaçtan iki sene sonra 
Emanoel Lanclölen dünyaya 
gelmişti. Ana bu dördüncü ço
cuğun doğuşuyla zar af etinden 
çok şeyler kaybettiği için oğ
luna adeta kin besliyordu. 
ikinci kocasına da kızıyordu. 
Jül Landölene gelince eski 
metresini kansı olduktan sonra 
da ayni hararetle seviyordu. 
Y ahıız çok güzel, çok zengin 
ye çok oynak olan' karısı yü· 
zünden fazla istırab çekiyordu. 
Emanoel, babasının annesi yü
zünden kederli, tasalı olduğunu 
daha çocukken öğrenmişti. 

Anaları tarafından seviJmiyen 
çocuklann öksüzlükten bedter 
olan ruhunu taşıyordu. Anası 
\1e zengin izdivaçlar yapmış 

olan hemşireleri babasına, sos
yete hayatına karışarak aka
demiye intihabına :zemin ha· 
zırlamadığı için serzenişlerde, 
tarizlerde bulundukça o bu 
sosyete kaçkını babasına daha 
çok sokuluyor, aralarında da
ha ııkı bir yakınlık hasıl olu· 
yordu. 

Emm~nuel de kendi üzerinde 
esen bu hava ile içini doldu
ran hayallerin yaralandığını, 
birer birer döküldüğünü his
setmeye başladı. 

Yavaş yavaş kendi nefsine, 
kendisini çekenlere, okşayan
lara karşı isyan etmeye başla
dı. Şöhreti ve güzel çehresi 
için kendisini tanımadan anla· 
madan kolları arasına atılan 
küçük Don Juvanın kalbinde 
yeisli bir alay, kine kadar gi
den bir acılık yerleşti. 

Ak~~~.'!rda 1 Petrol fışkırdı l Mi!~~!ler 
•• 

1 Cemiyeti konseyi 

Annesi ve hemşireleri Pari
sin diğer kibar bayanlan gibi 
lüksten, eylenceden başka bir 
şey düşünmiyor, kabul günle
rinden, ziyaretlerden, ıiyafet
Jerden başalamıyorlardı. 

KftçUk Emmanuel ıüre clüı
kündü. On üç yaşında sevimli 
parçalar yazmağa başlamıştı. 
Seneler geçtikçe şiire, güzel 
sanatlara olan inhimakı artı
yordu. 20 yaşında hukuk tah· 
siline başlamışken şiirin cazibe
sine o kar kendini vermişti ki 
annesinin ve kız kardeşlerinin 
alaylanna bakmıyarak fakülteyi 
terketmişti. Sadece babasının 
yardımına dayanıyordu. Titiz, 
melinkolik bir ruhu vardı. Mü
ziğe, beykeltraşhğa da şnr 
kadar ehemmiyet veriyor, 
kendi ruhunu terennüm eden 
parçalar besteliyordu. Taııdığı 
ismin şöhretinden istifade et· 
mekteydi. Salonlarda şık ve 
güzel kadınların ağızlarında en 
çok duyulan onun şiirleri, en 
çok sevilen onun şarkıları idi. 

Anesinin ve hemşiresinin 

alaylı kahkahalarını nakzeden 
bu şöhretten başının döndüğü 
günler oldu. Kibar salonlarda 
aranan monden delikanlı dü
şeslerin şömineleri önünde bir 
gençkız çehresi kadar çekici 
güzellikler taşıyan yüzünü se· 

- Devam edecek -
••• 

Piyango 
100 lira kazananlar 

11284 1708 23794 17556 7717 
1279 29081 23445 1728 16315 

13829 7882 26947 18113 3256 
6569 19697 20023 29715 10803 

717 21241 6403 25072 5776 
10533 28337 16813 14750 27506 
12062 29559 4093 16835 22978 
12998 11942 24429 24554 26597 
28777 17566 29299 23925 114 
51]0 14791 10827 8640 12806 

14611 21170 9060 10931 1040 
14461 22391 9019 10725 

50 lira kazananlar 
17940 24633 17871 28015 29663 
19189 14904 18451 5365 11838 
12710 5454 8538 18839 21315 
17941 

20000 liralık mükafat 
6063 12 6861 14571 9862 
5303 9349 17574 1153 9367 

13667 10807 24340 16149 29806 
1319 12890 18441 29127 26610 

23889 25829 11591 19350 20557 
22259 22388 7776 15555 5319 
28858 13799 19331 12077 27954 
1299 13822 16977 10692 28675 

Hayvan ihracat. 
. Bir Yunan vapuru ile Pireye 

hın koyun ve yüz baş sığır 
ihraç edilmiştir. 

Ankaradan döndüler 
Bazı kükürd işleri etrafında 

iz.abat ve~mek üzere Ankaraya 
gıden bagcılık enstitüsü direk
töru Hilmi ve bağcılık ensti
tüsü şefi Mübin Halid şehrimize 
dönmüşlerdir. Direktör, bera
berinde yerli Kükürd nümune· 
leri de getirmiştir. 

Yağmur fazladır 
Bağcılar doludan endişe 

ediyorlar 
Akhisar 12 (Özel) - Yağ· 

murlar burada her tarafı göl 
vaziyetine getirdi. Dünkü yağ· 
mur bir ara doluya tahavvül 
etti ise de devamlı olmadığın
dan bağlara zarar vermedi. 
Buna rağmen bağct havanın 
dolulaması ihtimalinden endişe 
duymaktadır. Geçen gün yağan 
şiddetli bir yağmur esnasında 
şehrimizin Eroğlu köyüne bir 
yıldırım düşmüştür. Yıldırım 
askerden yeni dönmüş olan 
AJi isminde bir genci öldür-
müştür. İsabet pek feci olmuş, 
saika evveli bir beygiri yarıb 
geçtikten sonra avluda bulunan 
bir tepsiyi delmiş ve sonra da 
biçare Alinin omuzundan gire
rek böğründen çıkmak sure
tixle yere gömülmüştür. Btr-l:i
dise köyde derin bir korku 
yaratmıştır. ........... 
Kafkasya 

· elektrik santralı 
Sovyet Gilrdstan 'da Hram 

nehri üzerinde 90,000 kilovat
lık elektrik istihsal edecek 
yeni bir muazzam elektrik san
tralı tesisine başlanmıştır. 

Bu santralın inşası, çok en
reresan muhtelif teknik işlerin 
yapılmasına ihtiyaç göster
mektedir. Hram nehrinin Pal
kin boğazından çıktığı yere 36 
metre yüksekliğinde bir bent 
yapılmaktadır. Bu suretle ben
din arkasında 375milyon metre 
marabbaı büyüklüğünde bir su 
ihtiyatı biriktirilecek ve bu 
sı1yun sanral türbinlerine ka · 
dar getirilmesi için kayalık 
arazi içinden 8 kilomebre uzun
luğunda bir tünel açtlacaktır. 

Bu yıl Hram elektrik santı
ralının inşasına 30 milyon rub
leye yakın para tahsis edil
miştir. 

"~ ... _._. ................. muıw••mm!mıııı._. .......................... ,~ 

1 T A Y Y A R E iki hü;ük filim N birden 
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Hollyvoodun en güzel beş yüz kızı ve Amerika güzeilik k ı· el · · · t• ·k'I . . ra ıç ennın ı§ ıra ı e 
çevrılen senemn en şen, en zengin, en ihtişa ı fi · 

G~~~Iler Resmi Geçidi 
Enfes bır musıkı, şayanı hayret reviıler tatlı bir b .J·· d 
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Mureftede yapıla!) son-1 toplandı 
daı· da petrol fışkırdı ! üz-;ri~:ş '~:';:nnak;;;~n'':eriı-

Ankara 12 (Yeni Asır) - Türk ve ecnebi maden mutahas· 
sıslarının nezareti altında memleketin b.uı mmtakalarmda sondaj 
ameliyesi yapılmaktadır. Müreftede yapılan sondaj ameliyesi es· 
nasında petrol fışkırmıştır. Bu sevindirici hadise ehemmiyetle 
kar~ılanmıştır. Mahallinden petrol tazyikinin fazla olduğu haber 
veriliyor. Sondaj ameliyesine nezaret eden Amerikalı mutahassıs 
lktisad vekaletiyle temas için Ankaraya gelmiştir. Yarın Veka
lete izahat vermesi muhtemelidir. Sondaj ameliyesinin kat'i ne· 
ticesi on gün sonra anlaşılacaktır. 

·Romanın kararı 
Dün ·r okyo ve Londraya 

tebliğ edilmiştir 
Londra, 12 (Ö.R) - Royter ajansına göre Italyan otoriteleri 

Habeşistandaki Ingiliz seyyar hastanelerine memleketten çık

malarını emretmiştir. Bunların efradı bu emre icabet edecekler
dir. Ecnebi diplomatlarından birçokları da Adis-Ahebadan ayrıl-
maya hazırlanıyorlar.ltalyanlar Habeşistanda yerlilerden bir ordu 
teşkiJine başlamışlardır. 

Londra. 12 (Ö.R) - Royter ajansınının Kudüsten öğrendiğine 
göre Necaşi Avrupaya hareket için Cenevre müzakerelerinin 
neticelerini beklemektedir. Sıhhatı eyileşmiştir ve lngiliz komi
serini kabul edebilmiştir. 

Tokyo, 12 (Ö.R) - ltalya büyük elçisi dışişleri bakanlığına 
Habeşistanın ilhakını bildirmiş, fakat Japon hak ve menfaatları
mn vikaye edileceğini ilave etmiştir. 

Roma, 12 (Ö.R) - Venedik sarayında Habeşistanın ilhakı 
ilan edilirken zecri tedbirlere iştirak etmeyen devletler mümes
sillerinin de hazır bulunması zımnen ilhakı kabul ettikleri manasına 
alınmaktadır. Fakat şimdiye kadar ilhakın tasdik edildiği hak· 
kında hi{: bir devletten resmi bir iş'ar vaki olmamıştır. 

Bir tebliğ neşredildi 

Lokarno mümessilleri 
Cenevrede toplandılar 

Cenevre 12 (Ö.R)- Lokarıio devletleri konferansı saat 15 de 
B. Boncourun başkanlığmda toplanmış ve İtalyadan başka, Lo
karno muahedesini imza eden devletler mümessiller\ hazır bulun
muşlardır. Saat 16,10 da biten konferans müzakereleri netice· 
sinde şu tebliğ neşredilmiştir : 

"Belçika Fransa ve İngiltere mümessilleri Milletler cemiyeti 
konseyinin içtimaı münasebetiyle Cenevrede bulunmalarından 
istifade ederek 10 nisan. içtimalarında karar verdikleri veçbile 
yeniden toplanmışlar ve lngiliz hükümeti tarafından evvelki içti
mada verilen karara tevfikan bazı noktaların tavzihi yapılan tah
kikata mümkün olduğu kadar erken cevab verilmesindeki fay
dayı tesbit ettikten sonra bu cevab henüz elde edilmediği ci-
hetle, Almanyanın cevabı alınıncaya kadar içtimai faaliyete ve 
menfaatlerini vikaye maksadiyle bu arada temasta kalmağa ka
rar vermişlerdir . ., -···-ltalyanlar 
işgal peşinde 

Londra, 11 (A.A) -- Cibuti
den haber verildiğine göre 
ltalyan kuvvetleri Cibuti-Adis -
Abeba demiryolunun başlıca 
noktalarını işgal etmişlerdir. 
ltalyan levazımının büyük bir 
kısmı günde bin ton mal nak
letmeye müsaid tesisatı haiz 
olan Cibuti limanından geç· 
mektedir. 

Mısırda 
Kahire 12 (Ö.R)- Saltanat 

niyabet meclisi, prens Mehmed 
Aliyi reisliğe intihab etmiştir. 

Kahire 12 (A.A) - Parla· 
mento 23-5-936 tarihinde top
lanmaya davet edilmiştir. 

işsizler azalıyor 
Londra, 12 (A.A) - Neş

redilen bir istatistike göre 
işsizlerin sayısl geçen aya ms
l>etle 52 bin azalmışbr. 

miştir. 

İtalyan delegasyonunun ne 
sebeble geri çağrıldığı hakkında 
haber mevcut olmadığından bu
rada kararsızlık vardır ve bazı 
haberlere dayanılarak şu fara· 
ziyeler serdedilmektedir. 

1 - ltalya zecri tedbirlerin 
il~asını ve yeni vaziyetin tas
dikini elde etmek istiyordu. Bu 
netice hasıl olmadıgmdan Ce
nevreden çekilmiştir. 

2 - ltalya yalvarıcı bir va· 
ziyet takmmıyacak ve cezalı 
bir çocuk gibi kapıda tutul-
mağı reddedecektir. Milletier 
cemiyeti hu vaziyette ısrar 
ederse Italya Avrupa işlerinde 
her türlü işbirliğinden imtina 
edecektir. 

3 - Diğer bazı devletlerin 
de ltalya gibi hareket edecek
leri tahmin ediliyor. 

ı lsviçre 
Sovyetlerle müna· 

sebata girişecek 
Cenevre 12 ( Ö. R) - Is

viçre hükumeti Sovyet birliğile 
diplomasi münasebatın tesisi 
için yakında bir kctrar vere
cektir. lsviçre sanayicileri dip-
lomasi münasebet olmaması yü
zünden bir çok siparişleri ka
ç1rdıklarmdan şil<ayet ediyor-
lar. lsviçre ve Holanda Avru
pada hala Sovyetleri tamma
mış ol:m biricik iki devlettir. 

.... l. ' •• 1 1 

3 kilo tohumdan 
bir ton buğday 

Bu ilkbaharda Ode d civa· 
rında 50 hektarlık araziye, 
Akademi au\sından ısenkonun 

başkanlığındaki O desa tohum· 
culuk enstitüsü larafından bu· 
lunan çok f eyıdi yeni bir ille 
bahar buğdayı tohumu saçıl
mıştır. Umumiyetle her hektara 
100 kilo tohum saçılırken bu 
yeni tohumdan her hektara 
ancak üç kilo saçılmıştır. Tar· 
laların ve başakların vaziyetine 
ğöre, Akademi azası Lısenko 

son günlerde, her hektarın bir 
ton mahsul vereceğini bildir· 
miştir. 

Volga altında 
petrol borusu 

Volganm sol sahilinde bulu
nan Astrakan petrol deposu 
ile V olganın sağ sahilinde kain 
demiryolu durağını birbirine 
raptedecek olan 16 kilometre
lik petrol nakil borusunun fer-
şiyatına başlanmıştır. Bir kısmı 
Volga altından geçecek olan 
bu borunun yerleştirilmesi ame· 
lisi bu yıl içinde bitecektir. 
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Dallardan ::::;::·· 
:::::::::::::::::::: sesi er 

: BOGAZLAR mese esi 
Tarihine Bir Bakış 

Çayırlada.. -v Xz.A.ı:v; A.. :R. 

Mayıs ayı 

sanlar marul 
ve kısraklar 

tJama ayıc:IU'. in· (iktibas ı•e tercenıe ha/ıh mahfuzdur) • 

bahçelerine, lltlar •
1

---------------------da çayırlara Çt· 

kar ac. 
Gilzel yalının bu mevsimde 

her hafta dolup boşalan marul 
bahçeleri geçen hafta çok ka· 
labalıktı. 

Baktım, herkeste bir faaliyet. 
Çatır çatır marul yiyorlar. Bah· 
çenin yanıbaşındaki çayırda da 
atlar, kısraklar otlayıp duru
yor lor. Bir kenıılimi'&e bir de 
onlara baktım. Bizim gürültü
müz karşısıada onların sessiz· 
liği beni adeta utandırdı. 

" Göbeklisiııi sen yedin; 
kofunu bana verdin; tuz getir
medin; iyi yıkamaııluı, kökiinii 
sen yedin; filizini bana verme· 
din ., diye içimizde bir güriil· 
tüdür; bir kaTgadır idiyor. 

Halbuki onlar okadar sakin; 
okadar uslu ki; musallat olan 
sinekleri kovalamak için ara 
sıra kuyruklannı sallamaktan 
başka hiçbir hareket yapını· 

yorlar. 
Bu manzara karşısında uzun 

uzadıya düşündüm. " Eşreflik" 
sıfabnın hanği tarafa yakışa· 
caJiını bir llirlü kesdiremedim. 

MURAD Ç!HAR 

Dünyada 
Neler oluyor? 

• Sovyet gençliği 
Sovyet ga:r:etelerinin yazdı

ğına göre, Soyetler birliğinde 
yedi milyona yakın 23 yaşına 
kadar g~nç kız ve erkek milli 
ekonominin bütün alanlarında 
çalışmaktadır. Yalnız aıhr en 
düatri alanında çallflln gençle
rin adedi, 874 bini genç kız 

olmak üzere 2 milyona yakın~ 

dır. 

Sovyetler Birliğinde genç 

mütehassısların adedi de git· 
tikçe artmaktadır. Birinci ve 
ikinci beş yıllık planın tatbiki 
esnasında Komsomol teşkili· 
tına mensup gençler arasından 
35 bin mühendis, 83 bin tek· 
nisiyen, 59 bin ziraatçı, 92 
bin muallim ve 8 bin doktor 
yetişmiştir. Geçen yıl, Sovyet
ler Birliğinin muhtelif mülıiın 

endüstrileriııde çalışan mühen· 
diılerin arasında yapılan bir 
tetkikte bu mühendislerden 
35 bininin genç erkerk ve 23 
bininin ise genç kız olduğu 

anlaşılmıştır. 

Yüksek mekteplerde tahsilde 
bulunan gençlerin adedi de, 
1929 yılında yalaız 191 bin iken 
1935 yılında 522 bine çıkmıı· 
tır. 

Gençler ziraat alanında da 
mühim rol ıfa etmektedirler. 
Kolhoz başlarında bulunanlann 
yüzde 30 unu, traktörcülerin 
yüzde 80 nini ve ıiraat mü· 
hcadisleriniıa de mühim bir kıt· 
mını gençl r teşkil eylemek
tedir. 

~ıo~kova ~)eynelmilel 
Satranç ıııüsabakası 

5 Mayısta Moııkova'da laat· 
lamış olan bsynelmilel satranç 
müsabııkalarına meşhur dünya 
şampiyonlarından Kapablanka 
Lasker, Flor, Liliental ve Avus· 
turya şampiyonu Eliskazes iş

tirak etmektedir. Sovyetler bir
liği tarafından da bu miisabaka 
!ara Botvinnik, Kan, Levenfiş, 
Lagozin ve Bicumin girmişler· 
dir. Müsabakaların tesbit edil
miş olan şartlarına göre, her 
oyuncu bütün rakiblerile ikişer 
oyun oymyacak ve netice umumi 
puvan tasnifi üzerine mevdanll 
çık~r~I-• 

- t -

Boğazlar meselesi 
Deli Petronun 

nasıl başladı ? 
• • as yetnamesı 

Karadeaiz ve Çanakkale bo· 
ğazları Karadeniz.in yegane 
giriş ve çıkış geçidi olma iti
barile coğrafi mevkiinin ehem· 
miyeti tarihin hemen iter dev· 
resinde kendini hissettirmiştir. 
Hususile son asrın tarihinde 
boğazlardan geçmek hak1'ı. bir 
taraftan hırsa, diğer taraftan 
hayati menfaatlara daranan 
siyasi bir mesele doğurmuş ve 
daha doğrusu · tlan 
en çok uğraştıran o büyk ve 
kanşık şark eıd · in en 
hassas ve mühim 'bir fashnı tef· 
kil etmiştir. Çanakkale ve f.
tanbul boğazlarının bir husu· 
siyeti vardı: Akcleııize cloğna 

yayılma emelleri besliyen Rusya 
Çarlığının bu emellerine •e 
lslavlı- g · 1 e hareket" e 
bir sed olmasıydı. Buııdaa do
layıdır ki bu yaylım hareketi· 
ne karşı dikil ui.aları de
virmelc için Çarlar Rusy._ca 
yapılan hücumlann. aarfettilde· 
ri gayretlerin so hedefi dai· 
ma boğazlar olmuştu. 

Bu emekleri neticesiz bıra· 
kaıı mania da yine boğaı:lar 
olmuştur. Türklerin buradaki 
meşru biikimiyeti, yüksek hu
kuku, çelik müdafaası, Akde
nizde sahili veya menfaat ve 
alakası olan diğer devletlerin 
endişeleri Rusyanın bu genİf• 
leme hareketile daima karşı· 
!aşmış ve onu 11eticesiz bırak· 
mıştı. 

Türklerin boga:r.larla alaka 
ve münasebeti Gazi Orhan 
zamanında Çanakkale tahiHerini 
ve buradan Süleyman paşanm 
Rumeliye ge~erek Gelibolu 
yarım adasını ve civarını elde 
etmesile başlar ki bu hadise 
Bizans yolu üzerindeki haki· 
miyetimizin başlangıcı olmuş 

ve istediğimiz vakit bu yolu 
kapayabilmek imkanını bize 
vermiştir. 

Aynı zamanda Karadeniz 
boğazına ve Balkan yarım ada
sına yayılan Türkler Yıldırım 
Bayezid devrinde bu bo&"az 
üzeri de Anadolu hisarını yap· 
mış ve Fatih lkiıaci Mehmed 
de bunun karş.sında ve Ru· 
meli yakasında Rumeli bisannı 
yaparak boğa:zı kapamıştı. Iı
tanbulun fethindeıa sonra ise 
tamamiyle Karadenize ve bütün 
sahillerine lıakim olmuşlardı. 

On yedinci asnn nihayetine 
kadar Karadenizde bütün kıyı· 
ları Türk hakimiyeti altında 
bulunmuş ve Karadeniz Tür· 
kiyıının bir (~ denizi) olmuştu, 
orada hilaldan başka bir bay· 
rağ'ın daJğalanmuına müaaa e 

ilmezdi. 
Tabii o vdat bir (ltogıızlar 

meselesi) yoktu ve olamazdı. 
• • • 

iLK SAFHA 
111 çan deli Petro Aıak 

denizi sahillerine iltdikten sonra 
ilk defa lstanbula, Osmanlı pa· 
dişahı nezdine Rusyanın ilk 
elçisi "Diak de la Dovma., un· 
vamnı haiıı: "Eıırilien Oukra· 
intzof., ı gÖtıdermifti. Yine o 
vakit ilk defa olarak lstanbula 
göndermek üzere "Kriepod,, 
gemisini hazırlamış ve elçi bu 
gemi ile Karadeniz boğazına 
girmiş, lstanbula gelmiş idi. 
Elçi O manlı devletiyle Kara
denizde Azaktan Iıtanbula ka
dar Rus gemilerinin aerbe.stçe 
gidib gelmesi hakkını veren 
hir rnn~h,..A~ pıl,.,.lfn,. r11ılıcım.ak 

1100 aeaesi Niaamnm 29 un· 
da divanı hümayun tercümanı 

Ale ndr Mavrokorclato, "Ka· 
radenize girmek ve gezmek 
hakkı kim~eye verilemez, ec
nebi gemilerin orada dolaşma· 
sına müsaade olunamaz, Kara· 
denize Osmanlılar örtülü bir 
bakire nazariyle bakarlar" söz· 
terini Babıilinin kat'i cevabt 
olmak üzere elçiye söylemişti. 

lfte bu hadise boğazlar mese
fesin · tarihini açıyordu, mesele 

aha başlangıcuıda bütün 
ehemmiyetle meydana konul
mııftu. Türkler Karadeaize, ya· 
bancı gö:r.leTe karşı örtülü bir 
bakire nazariyle ba arken Rus 
çarı bu bakireye taarruz elini 
uzatmai't kuruyordu. Deli Petro 

zak denizi sahilinden gözle
rini Istanbula çevirmiş, oraya 
dikmişti. 

1721 senesi ikinci teşrinin 

befinci gününde -Rusyanın Is· 
veçle banşmaıı münasebetile • 
Petresburg metrepolitliği kili· 
ıeıinde bir ayin yapılmış ve 
bu ayini bi:ı:z:at Deli Petro 

idare etmişti. Barıtma işinde 
araya girmiş olan Fransa hü
kimetiı:ıin elçisi de bu ayinde 
b 1 uştu. Bu iyin esna ında 
Deli petroya şansölye tarafın
dan devletinin ileri gelenleri 
ve SensiDod namına yazılmış 
bir mazbata verilmişti. Maz· 
hatada Islav unvanı olan Çar 
yerine Romen olan imparator 
unvanının kabul edilmesi rica 
ol uyordu. Bunun manaaı pek 
açık ·di: Rnsya Bizanı Kay· 

zmerinin tacını kendi hüküm
darının başına geçiriyordu, ge• 

çirmek istiyordu. Çar öyle te· 
lakki ve kabul etti. Hatta nut· 
kunda bunu açıkca söylemek· 
ten çekinmedi: Diriltmek iddi· 
asında bulunduğu Şark im· 
paratorluğunun felakete uğra· 
masına sebeb olan ataletten ve 
ahliiksızlıktan sakınmalarını, o 
din makamından, tebaasına tav
sıye eyledi. 

BiR DE PETRONUN 
VASIYETNAl\llESINE 

BAKALIM 
Bu koca Çarın beslediği ve 

haeflerine bıraktığı siyasi emel
ler arasında neler yoktu : 

"Karadeniz sahillerine yayıl
malı, orada tersaneler ve li
manlar ve kaleler yapmalı, 

mümkün mertebe Istanbula 
y aklaımalı ... 

latanbula hükmeden bütün 

düııyanın hiıkümdarıdır, Türki
yede Papaaın 'ruhani hiikümc-
tini 
celb 

tanımıyan hırıstiyanlan 

ve ikna ederek Rusyada 

bir ruhani merci kurmalı, ls
anbulu aldıktan aoara Avııs· 
turyaaın rekabetine meydan 
vermemeli ... ., 

Gerçi bazı taribciler Petro

nuıı vasiyetname bırakmaclığ•nı 
söyliyerek meşhur olan bu va· 
siyetnamenin Petroya i:mad 
edilraiş olduğ11nu iddiıı edi
yorlarsa da bizce dikkate 
layık olan şey vasiyetnameden 
ziyade onun çizdiği siyasi yol· 
dur ki Cevdet paşanın dediği 
gibi o vakıttanberi ıon zama
na kadar Rusya devletinin bü
tün siyasi hareketlerinin bir 
hulasasıdır. 

Orınanı bekliyen kız 
Yazan : A. Bilget 
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Görüyorsunuz ki, kumandan ben, 
kabuğu u beyenmiyen ir iliç 

gibi babamı reddediyorum. 
Kumandanım, seneleri ikişer, 

ikişer atbyorum. On üç yaşıma 
basbğım zaman atak rablu, 
vahşi tabiatlı bir kızdım. Ne
den bilmem ne annemi, ne de 
babamı sevmiyordum. Kendimi 
bir çok zorladığım alde b a 
muvaffak olamıyor, \»ana en 
yakın olan insanlan seTe i
yordum. Annemin aslen ltir 
arap olduğunu, osman saray· 
larındıı dünyaya geldiğini söy
lüyorlardı. Annemi arap çö le· 
rinde yaşatan bir macera bile 
kulağıma çalı !JUfh. Filhakika 
Abdullah adında bir arap emi· 
ri haftada bir gece Ciddeye 
gelerek evimizde ko aklıyordu. 
Bu adam geldiği geceler an· 
nem süsle11iyor, içkili, çalgılı 
bir hayat sabahlara kadar de
vam ediyordu. Her gece çöl 
gezintilerine çıkarken hiddetle 
çatılan aaa kaşlarını Emir Ab
dullahın misafir olduğu geceler 
tamamen sakin jlÖrüyordum, 
a em adeta bir dakika evvel 
evden aynlmaını istiyordu. 

Nazan dikkatimi celbeden 
bu vaDyeti daiına eudişeyle 
karşılıyordum. Babama yazdı
ğım mektuplarda bu arap emi
rindcn ve rece eyJencelerin· 
den bahsediyordum. Babam be· 
nim bu ika:r.lanma y"lnız bir 
defasında şu cevabı vermişti: 

- "Anneni haklı görmek 
mecburiyetindeyiz, kızım_ O, 
kızgın çöllerin yakıcı sıı::ağtnda 
geçirdiği küskün günleri böyle 
mahdud vesilelerle unutuyor. 
hem sen küçük boyunla bir 
daha böyle şeylerden bahset· 
mezsen, babaum sevgisini da
ha emniyetle kazanırsın.,. 

Aziz kumandan, babam bu · 
nııaıhatlariyle ııe demek isti
yordu, neden annemi azarlaya· 
cıığına, ona tarizlerde buluna· 
cağına beni tekdir yolunu ter· 
cih ediyordu.. Booun açık bir 
manası, otalayıcı yerleri vardı, 

kumandanım... Şüphe içinde· 
yim : Bilirsiniz, yahud belki de 
bilmezsiniz 1 ••• Bir çoeuk yüre· 
ğini ~üphe kadar .sürüyen bir 
ezgi olamaz. 

Şöyle bir düşününüz kuman· 
dan •. O zaman, o yaşta, bu 
müphem hisler içiade bocala
yan bir kız n•~ yapardı? Hiç, 
de&"il mi • • Hayır, ben daha 
o gece, çöl ge:ı:isinden fe. 
ragat ederek aıınemi evi
mİDn taraçasında yakaladım. 
Şiirli bir gece, Arap ıemala· 
rında şen ayinler yapıyor gi
biydi. Galiba awıemin de has· 
sas bir dakikası idi. Yanına 
gittim: 

- Anne, dedim. 
Gözlerini göılerimde topla ı. 

Bana uzun uzun bak rken, 
ğaliba başka terler dütünü
yordu. Bana bir şeyler aorma· 
sun, beni meşgul etmesini, bu 
kötü düşüncelerimi dağıtacak 
aözlerle heni kandırmasını isti
yordum. Karşımda put kadar 
cansız kaldı. aeden sonra, çok 
az aıil olan bir rururla ko· 
aııştu: 

- Beni yalnız bırakır mısın 
Somnı? Dedi. 

Yalnız bırakayım, öyle mi.. 
çocukluk hassasiyetim üstele
mişti. Yüreğimi üzen enditemi, 
bana dünyada en yakın olması 
icab eden insanın kulağına fıs· 
!.amadan onu nasıl bırakırdım. 
Adeta yalvanr gibi: 

- Ne olursnn anne, dedim. 

Buna o kadar merak ediyorum 
ki, adeta onu söylemesem, bu 
ge-ce uyuyamıyacağım, gibi ge· 
liyor. 

Nasıl oldu bilmiyorum.. An
nemde derin bir değişiklik 
oldu. Beni çok samimi bir 
arzu ile kucakladı. Bu temiz 
ana şefkatının bir nöbet saatı 
idi: Sonra: 

- Söyle Somru, dedi. 
- Anneciğim, dedim. Ba· 

bam nerede, ben onu nezaman 
göreceğim? Sonra, ııık sık evi· 
mize gelen o kötil bakışlı, 
!kanlı gözlü Arab emiri kim? 
Sen neden onunla bu kadar 
samimisin.. Her çocuğun an· 
nesinden başka bir okşıyam, 
akşam Üzerleri yemek sofra· 
sında karşılaşhğı bir insanı 

olur. Ona, annesine söyliyeme· 
diği endişelerini anlatır. Benim 
babam neden yok? 

Annemin çehresindeki renk 
birdenbire değişti. Ve yine es
ki hırçın halini aldı : 

- Bunlar nereden hatırına 
geldi, Somru... Emir Abciullah 
neden kötü bakı~lı o'sun .. Emir 
büyük bir kabilenin re!sidir. Ve 
babanın samimi bir dostudur. 
Onun hatırı için arada sırada 
bizde konuklıyor. 

- Anne, Dedim, o ada
mın evimize gelmesi doğru de
ğil ... Sen belki de söylenilen· 
!eri işitmiyorsun. Herkes Emi
rin evimize gelişini şüpheli gö· 
rüyor. Hatta lngiliz taciri Nor· 
risln de evimize gelmesi şüphe 
ile karşılanıyor. 

Annemin ters cevapları beni 
tatmin etmiş değildi, kuman· 
dan.. Bununla beraber bir da
ha anneme ne Emir Abdullah· 
tan, oe de tacir Norristen bah
se edim. Y alııı:r. ilk ders gü· 
nümde Kolonele ders almaktan 
vazgeçtiğimi, lngilizceden hoı· 
!anmadığımı, dostluğumuzun 
devamını temenni ettiğimi söy
ledim. 

Hareketim gürültülü bir ha· 
dise yarattı. Aanem beni kan· 
dırmak, tacir Norrisin kalbini 
tekrar kazanmak için çok ça· 
lıştı. Annemin telişı nedendi, 
neden bu esrarengiz ad•ma 
bu kadar ehemmiyet veriyordu. 
Bunlar kalbimde birer kör dü
ğümdü. 

Bu hadise ikimiz için de bir 
ana - evlad yıkımı oldu. Bu 
işde zararlı görünen annemdi. 
Ben de çok yalnız kalmıştım. 

Bazen babamdan bize hedi
yeler geliyordu. Hediye san· 
dıldan açılırken en altta sak
lanan küçük bir paketin alına· 
rak emir AbduUaha teılim 

edildiğini görüyördum. Ardı, 
arası kesilmiyen bu paketler 
ne oluyosdu? Bu nokta benim 
için daima karanlık kaldı. 

Galiba annem benim kendi· 
sine takındığım vaziyeti baba
ma yazmıştı. Babamdan aldığım 
bir mektupta şu cümleleri size 
tekrarlıyabiliriın : 

- " Kızım Somru, anneni 
fazlaca üzdüğünü, bazı çocukça 
suallerle kendisini incittiğini 
haber aldım. O iyi kadının tek· 
rar kalbini kazanmak ve gön· 
!ünü almak, sana düşen vazife· 
!erin başında gelir.,. 

nıtcbur ' nr..:ı1ııııı .................... . 

Beni iki dakika içia dinle ..• 
~;~ ııev Öci'.renmek isteyor'!.m• 

"Ben yakın bir zamanda, belki 
de üç, dört ay sonra Ciddeye 
geleceğim. O zaman seninle uzun 
uzun görü erek, hakkında bes· 
!ediğim ıevgiyi açığa vuracak 
fırsatı elde edeceğim. Mesela 
senin lsviçrede bir mekteb"! 
devam etmeni arzu ediyorum. 
Avrupanın neş'eli havasının 
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Hergün 
Bir fıkra 

Yazarı: Eczacı Kemal Akta..• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hal • opere 

Birkaç gündenberi şehrimiz· 
de oyunlar veren Halk opere· 
tine dikkat ediyorum lzmirin 
susamış nef'esine, eğlence ih
tiyacına pek güzel cevab ve· 
riyor. l:r.mir için 1zmirlilerin bir 
fikiiyeti vardır. Şehirde eale
necek yer yok .. 

Halk opereti geldiği giin
denberi büyük rağbet gör
mekte, ıebeb olarak da eğlen
cenin l:r.mirde kıthğı ileri lii· 
rülmektedir. Operet ne de elaa 
bir değişiklik olayor. Fiatleria 
elverişli olap oyunlann operet 
çerçevesi içinde neş' e, müzik, 
işve, kahkaha, aşk ve 11ikte 
etrafında dolaşışı işe re•aç 
vermiştir. Temaşa tarihimiz 4)ek 
eski değildir. Aşağı yukan bir 
yüz bile sığan bir zamanda 
operet büsbütün ihmal edilmit 
bir haldeydi. Diyebiliriz ki Halk 
opereti şimdiye kadar ortaya 
çıkan gurubların b.ımen en 
genci ve en ateşlisidir. lzmire 
bir yenilik •eren Türk gııru
bunu selamlar, muvaffakıyetleı 
dilerim. 

Moskovada 
elektrikle teshin 

Moskovada elektrikle umumi 
teshin bakımından dünyada 
birinci mevkii haiz bulunmak
tadır. Bugün Moskovada 40 
kilometre uzunluğunda eaas 
teshin borusu mevcuttur ve tes· 
bin için urfedilen enerji 89 
bin kilovattır. Moskovada bu 
işe beş yıl .. nce baflanmıtb. 

Bngün ise, 1935 sonunda, Moı· 
kova teshin şebekeJıi 13 muaz· 
zam fabrikayı, 75 büyük mü
essese ve daireyi ve 26 muaz· 
zam apartmanı ısıtmakUdır. 

Moıkovanın umumi imar plinı 
mucibince bu şebeke on yıl 

içinde 8 ili 1 O misli büy'iiltile
cektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
senin üzerinde faydalı bir tesir 
yapacağına inamın vardır. Mas
raftan kaçınacak tinette bir 
adam olmadığımı tahmin eder· 
sin. Bütün varlığım senindir. 
Ben senden ileride büyük itler 
bekliyorum. Nedim Paşanın 
kızı elbette ki, adsız, sansız 
bir kız olarak unutulmağa razı 
olmıyacak ve büyük işleri ken· 
disi hazırlıyacaktır. V. S. ,. 

* ... 
Baban 

Nedim Paşa 

Nedim paşayı tamyacakııınıı 
kumandan... T arablus harbıaıa 
arifesinde Osman!ı ordusunun 
bir kısım plaalarmı düıına· 
na eliyle teslim eden bu Os· 
manlı paşasını kim tanımaz? 

Ve hangi Türk çocuğu adıuı 
duyduğu zaman onun hakkında 
muhakeme kabiliyetini mult.a· 
faza eder. işte ben bu adamın 
Nedim paşanın kızıyım, kuman· 
danım ... Bu gizli hakikatı bü· 
ffin çıplaklığıyla öğrendikten 
sonra bana gösterdiğiniz baba 
şefkatını muhafaza edecek im· 
kinları ruhunuzda bulacak mı· 
11nız? 

Bunu ümid etmek istiyorum 
Çünkü ben, hayatımın hiç biı 
anında Nedim paşanın kızı ol
duğumn hatırlatacak bir hare· 
kette balunmadım. Hatta o ha· 
banın kızı olduğumu hareket· 
!erimle aima inkar ettim. Gö· 
rüyorsunuz ki kumandan ben 
kabuğunu beğenmiyen bir piliç 
gıbi babamı reddediyorum 
Bunu aleyhime delil olaraL 
kullanmıyacağınıza kendimi 
inandırıyorum. 

- Rifmtdi ~ 
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Cenevre mahfilleri, ltal-

Habeşistan da~~.~ .. ~.~!..~.~! .. ~~!.~.~~t etti .l;~~.k~~tZ~~~~c. ~~~!~~!~~oi 
•••••••••••••••••••••••••• • 

F ransı~· .. g;;~teleri, ltalyan delegesinin hareketinı 
bir bakımdan mazur görmekte imişler 

leketinin istisman için bütün 
arzu edenlerle İş birliği yapmak 
fikrindedir. Fakat salahiyetini 
tanımadığı bir delegenin kon
sey masasında yer almasını 

Cenevre, 12 (Ö.R) - Kon
seyin dün akşamki celsesinde 
salondan çıkmazdan önce Baron 
Aloisi şu sözleri söylemiştir : 

İtalyan delegasyonunun kon
sey masasında eski Habeş de
legesinin huzurunu kabul ede
miycceğini beyana mecburum. 
Zira Habeşistanda devlete ben
zer hiçbir teşekkül artık me\'
cud değildir. Orada mevcud 
olan biricik hükümranlık kud
reti ltalyadır. Bundan dolayı, 
ihtilaf hakkında herhangi bir 
münakaşanın mevzuu kalma
mıştır ve bu gibi müzakerelere 
iştirak etmemeğe mecburum.,, 

BöyJcce artık Italyan müs· 
temlckesi olan Habeş ihtilafı 
hakkında hiçbir müzakereye 
girişmemek hakkındaki fikrioi 
açıkça gösterdikten sonra Ba
ron Aloisi konsey başkam B. 
Eden önünde hafifçe eğilmiş 
ve arkasında diğer Italyan de
legeleri olduğu Jıalde salondan 
çıkmıştır. Bu çıkış mümkün 
olduğu kadar nümayişsiz bir 
şekilde olmuştur. Baron Alo
isinin MiJletler Cemiyeti ho
lünde görünüşü büyük bir ala
ka uyandırmış ve Italyanm 
Milletler Cemiyetinden ayrıldı
ğını zannettirmişse de az sonra 
Habeş meselesinden başka 
işleri görüşmek üz.ere konsey 
diğer bir salona geçince B. 
Aloisi tekrar Fransız. delege
sinin sağ tarafmdakı yerine 
geçmekle ltalyanın milletler 
cemiyetinden aynlmak fikrinde 
olmadığını ve Habeş işine aid 
her münakaşadan kaçınmakla 
beraber, milletJer cemiyeti 
azisı olarak üzerine düşen 
diğer vazifeleri yapmağa de-
vam edeceğini, yani her 
şeye rağmen Genevre' de 
kalmak istediğini göstermiştir. 
Bay Aloisi Lahey Adalet 
divan. hakkında konseye bir 
rapor vermekle bunu tasrih 
etmiştir. 

Konseyin hususi celsesinde 
Habeş delegesi B. Volde Ma
riam demiştir ki: 

"Habeşistan hiçbir beynel
milel kanunu ihlal etmemiştir. 
Milletler cemiyeti paktına ve 
cemiyete sadakatle bağlıdır.,, 

B. Madaryaganın teklifile 18 
numaralı meselenin, yani Ha
beş işinin konseyin müzakere 
ruznamesinde kalmasına karar 
verilmiştir. Çarşamba günü kon
sey ruznamenin müzakeresine 
girişecektir. Bütün delege
ler Habeş meselesinin talik 
edileceği fikrindedir. Eğer yeni 
bir hadise vaziyeti müşkül bir 
şekle sokmazsa Habeş iıi kon
seyin 15 H .. ziranda toplanacak 
fevkalade bir celsesine bırakı
lacak ve o vaktt Lokarno mes
elesile birlikte müzakere edile
cektir. O zamana kadar lngiliz 
hükümeti tarafından gönderi
len sual listesine Alman h6kü
metinin cevabını •ermit olaca
ğı ve böylece Alman niyetle
• inin daha sarih olarak anla
ıılabilecei ümit edilmektedir. 

Cenevre 12 (Ö. R) - Fran· 
sız delegesile mülikatmda Ba
ron Aloisi Habeş delegesinin 
konseyde hazır bulunmasına 

muhalefetinin sebebini şöyle 
anlatmıştır : B. Maryan arbk 
biç bir ıeyi temsil edemez, zi
ra meml~keti ltalvan a6mür2e 

k~bul edemez ... 
"Pelit Parisien,, gazetesi de 

Italyan görüşünü şöyle hülasa 
ediyor: 

"ltnlya Habeşistanı fethetti. 
Besbelli bu iş için diğer her 
hangi devletten daha çok lrnn 
dbkmüş,daha çok para sar et
miş, daha çok fedakarl ğa kat-
lanmıştır. Şu halde bu mem
leket üzerinde hakları vardır! 
Hararetli zecri tedbirler:··Gayri 
kanuni bir şekilde, silah kl-v-

vetile fethettiği bir memleketi 
bir taraflı bir katarla kendi
sine ilhak adiyorl,, Diye düşü
nebilirler. ltalyanm fikri ise 

A1ussolflzi lualla /JetalJrr şudur: "Benim müstemlekeler:-
imparatorluguna dahildir ve Baron Aloisioin yaptığı beyanat mi genişletecek bir toprağa 
bu memleketin hükümdarı ar- Fransız mehafilinde şu şekilde mutlak ihtiyacım vardı. Dev-
tık Haile Selasiye değil, Vik· tefsir edilmektedir: letlerden haklarımı tasdık et-
tor Emanueldir ! "ltalya, yedi ay süren bir melerini istedim. Kendi men-

Roma 12 (Ô.R)- Büyük bir seferden sonra, Habeşistam faatlarile gözleri kararan (!) 
Fransız gazetesinin Cenevre fethetmiştir. İtalya, devletler devletler bizim talebimizin 
muhabirine göre, Habeş dele- arasında devamlı bir sulhun meşruluğunu göremediler. Hak-
gesi konsey masasına çağınl- tesisine iştirak etmek ve kcn- kımız olan toprakları silah 
dığı zaman salonu terkeden disine ilhak ettiği Afrika mem- kuvvetile zaptettik.,, 

··ıngııız·······ıca1>11iesı······ıoi>ta·naı·· 

Askeri harb 
tedbirler 

bitti, 
devam 

fakat zecri 
edecektir 

lngiltere herhanki bir karar vermezden önce diğer 
devletlerle i~tişareyi muvafık görüyor 

Londra, 11 (A.A) - Kabine 
bugün ilk olarak ltalya krahnm 
Habeş imparatoru ilin edil
mesi meselesini tetkik edecek
tir. Buğün öğleden sonra par
lamento tarafmden tevdi edilen 
küçük suallerin tetkiki esna
sında kabine bilhassa Habeşis
tanın ilhakı ile alakadar olan
lara cevab verecektir. Muha
fazakarlar ltalyaya karşı tatbik 
edilen zecri tedbirlerin derhal 
durdurulmasını istiyeceklerdir. 

Onlara göre, Milletler cemi
yetinde azi olmıya devam 
ederek Habeşistan hakkında 
tasarlanacak herhangi bir plan 
hakkında milletler cemiyetinin 

tasdikini ist~mek yolunu tutar

sa mesele pratik bir şekilde 
haltedilebilecektir. Buradaki 
umumi kanaata göre B. Mus
solininin kararı bir hükumet 
adamı hareketinden ziyade 
zaferin sarhoşluğu tesiri altan
da alınmış bir harekettir. 
Bay Mussolini herhalde ha
yallere kapılamaz. Ve girişdi
ği işin suJha biç te uygun ol
madığına anlamamazltk ede
mez. Bu itibarla B. Mussolini 
bu hareketiyle gerek lngiltere 
ve gerek başka memleketlerde 
Milletler cemiyetinin mukave
metine taraftar olanlann vazi
yetlerini tahkim etmiştir. ln
giltere, ilhak ilanının Habeşis
tan müstakbel statusu hakkın
da yapılacak görüşmelerin ka
pısını lcapamamasım temenni 
etmekten kendini alamaz. 

Nt'v Chronicle gazetesinin 
kapaahna sröre bitaraf devlet-

ingıliz Kralı bir ziyan·/ rsnasmtla 
lerin her ihtimal karşısında ı muhabirinin söylediğine göre 
Milletler cemiyetine yardım et- Londrada umumi kanaat şudur: 
mek kararında bulunmaları ta- Habeşistanın kati mukadde-
bii olacaktır. Hadiselerin şim- ratının tesbiti alınacak karar

diki cereyanı mukavemetsiz 
kabul edildiği takdirde biç bir 
küçük devlet emniyette olma
yacağından bu deyletlerin zec
ri tedbirlerin devammı isteme
leri de muhtemel görünebilir. 
Zecri tedbirlerin kaJamlması 
bugün her zamankinden daha 
fazla olarak mevzuu bahs edi
lemez. Askeri harbın ilk saf
halarının bitmiş olması müm
kündür. Halbuki ekonomik 
zecri tedbirler ancak ıimdi bat· 
lamaktadırlar. 

Royter Ajanu Diplomatik 

larin öteki devletler tarafmdan 
tasdikine bağladır. 

Paris, 12 (A.A) - Gazete· 
terin Cenevre muhabirlerinin 
umumiyetle ileri sürdükleri bir 
tahmine göre, yalnız Habeş 
meselesinin değil, ayni zaman
da Ren meselesinin de tedkiki 
tehir edilecektir. Lokarnocu 
devletler usulen bir toplanb 
yapacaklar ve lngiliz sual lis
tesine Alman cevabı gelinciye 
kadar müzakereleri talik ede
ceklerdir. 

Jour ~azetesiain Cenevre 

lenilmiyen bir tiyatro sahnesi 
başgöstermiştir. ltalyan dele
gasyonu B. Mussoliniden he
men Romaya avdet için emır 
almıştır. Sabah bunu beklet
tirecek biç bir hadise yoktu. 
ltalyan hükümetinin neticeleri 
çok vahim olacağı anlaşılan 
bu kararı apansız ortaya ç.ık-
mışbr. 

Sabah, B. Eden ve B. Paul 
Boncour günün iki büyük me
selesi, yani Habeşistanin ltalya 
tarafmdan ilhakile Ren mese
lesi hakkında görüşmüşlerdi. 
Bundan sonra Fransız delegesi 
Türkiye dış işleri bakam B. 
Tevfik Rüştü Aras ve Belçika 
başbal•am B. Van Zee1and ile 
görüşmüştür. 

Ö ·leden rnnra ilk saatlerde 
Baron Aloisi milletle..r cemiyeti 
un:umi sekreteri Avenola Ro· 
madan aldıgı talimata uyarak 
kendisinin ve bütün ltalyan 
delegelerinin hemen Cenevre
den ayrılacaklarını bildirmiş 
ve vakıt kaçmnadak ltalyan 
delegeleri Romaya hareket et
mişlerdir. Vaziyeti nasıl telakki 
etmek mümkün olacağı hak
kmda henüz hiç bir işaret yok
tur. Hadiseler gittikçe hızlı bir 
şekilde birbirini takib etmek
tedil'. 

))ün Milletler Cemiyeti kon· 

seyinin salonundan çıkarken 

ltalyan mümessili bu hadisenin 
neticesi olmıyacağım ihsas et· 
mişti. Hatta bu sabah, Fransız 
delegesi B. Boncour tarafın
dan Lokarno devletlerinin içti
mamda bulunmağa davet edi
len Baron Aloisi bu daveti 
reddetmişti. Halbuki saat 13 e 
doğru hiç beklemeden hemen 
bütün ltalyan delegasyonile 
birlikte Cenevreyi terketmek 
emrini aldı. Bu emir karşısında 
Baron Aloisi milletler cemiyeti 
umumi sekreterine keyfiyeti 
bildirmeğe ancak vaktt bula
bilmiştir. 

Bu da gösterir ki ltalyan 
hükümetinin bu emri hakkında 
izahat verecek "·aziyette de
ğildi. Baron Aloisi öğleden 
sonra saat 15 te toplanması 
mukarrer olan Lokarno devlet
leri müzakeresine iştirak ede
miyeceği için B. Paul Boncou-

Buı mehafile göre, Duce 

konseyin dünkü celsesinde itti
fakla verilen ve Habeş delegas
yonunu Milletler cemiyeti nez
dinde usulü dairesinde salahi-

yetlendirilmiş telakki eden ka
rarı ltalya 1çin b"r hakaret 

B. Fdm 

telakki etmıstir. Diğer bazı 

haberlere göre ise Habeş me
selesi hakkındaki müzakerenin 
taliki kararının ilanı Roma bü-
künıetince tahammül edilmeı 

bir usul telakki edilmiştir. 

Jtaf yan delegelerinin Cenev
reden alelacele bereketlerinin 

ltalyanın Milletler Cemiyetin
den ayrılması manasına mıı 

geldiği henüz malüm değildirr. 
Roma hükumeti bu husustaki 
niyetlerini şimdiye kadar ken
di deleS?asyonuna bile ifşa et

memiştir. Baron Aloisinin Ce· 
nevrede kullandığı ıfade ve 
takındığı vaziyet, ltalyan de· 
Jegasyonunun hareketini ltal
yanın Milletler Cemiyetinden 
çekilmek kararının takib ede
ceğini tahmin ettirmiyor da 
değildi. 

Amerika cumur başkanı 
Hindenburg balonu süvarisi Dr. 

Egeneri kabul etti 
Lakehurst, 11 (A.A) ~~ · t 

Hindenburg balonunu 'f ~ H -~t 
pazar günü binlerce , ~ ... i .; 

ziyaretçi gezmiştir. ·- ~~ 
Y olfardaki otomobil- · ~ . 
lerin fazlalığından do· ./, ·: 
layı seyrüsefer, ho- ~ 
parlörler ve bir tay- f 
yare vasıtasile idare, .. 
edilmiştir. Amiral ~ 
Stanbey Kontr Ami· · 
ral Kring ve daha bir •' 
çok resmi kimseler de Rooseı eli 
ziyaretçiler arasanda idi. Vl!Kİli lstanleyi ziyaret, ondan 
Vaşington- Hindenburg su· sonra beyaz saraydan cumurbaı-

varisi Dr. Egener ve Alman kanı Ruzvelt tarafından kabul 
ateşemiliteri, bahriye bakanlığı edilmişlerdir. ................................................................... 
·;·~h;b~i~i;····haber verdiği nın cumartesi günündenberi 
bir şayiaya göre, konse- Cenevrcde bulunduğu söylen-
yin yapacağı gelecek top- mektedir. 
Janb esnasında Habeş delege- Zecri tedbirlerin devam et-
leri Volda Mariamin salahiyeti tirilmesini istiyen Matin gaı:e-
yalnız ltalyan delegesi tarafın- tesi yeni bir kabine kurmakta 
dan değil ayni zamanda Habeı olan F ransanın ilerisi için bat-
heyeti tarafından da reddedi- ka taabhüdlere girişmiyeceğini 
lecektir. Ku Habeı diplomatı- ya~maktadlf. 
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Berlin seferber halde .. . Viyanada nasıl yenildiler? 
Olimpiyatlara hazırlık yapıyor ... 
Yüz bin kişilik muazzam stadyumun inşaatı bitti 

16500 kişilik yüzme stadında ekzersizlere başlandı 
Alman rejimi neden olimpiyatlara bu kadar bUyUk ehemmiyet veriyor? 
Beethoven haftası Monbiju ve Şarlotenburg saraylarında serenatlar 

müzik sahasında da Almanyanın kudretini yaşatacaktır 
Berlin.:7 (Hususi muhabiri

mizden) - Hitler Almanyası 

bir taraftan siyasi iktisadi ve 
içtimai davaları hal yolunda 
müsait adımlar atarken öte 
taraftan da dünyanın sporcu 
gençliğini bir araya toplamağa 
yarayan 936 olimpiyadlarına 

ciddi surette hazırlanıyor. Deni
lebilir ki şu dakikada bütün 
Berlin seferber bir halde olim
piyada hazırlık yapıyor. 

STADYUMUN iNŞASI 
Bir yıl evvel Rayş hü'ciımeti 

tarahndan ciddi şurette ele 
alınan olimpiyad işleri son ay
lar zarfında daha ciddi bir 
şekilde çalışılarak neticeye 
doğru gidiliyor. Şehre yarım 

saat mesafedeki 100,000 kişi
lik muazzam stadyumun inşa-

Olımpıadaıı Belilııe kadar(JOOO kur.) 
dle taşınacak oları nıeşalelerden bir 
ta11rsi Bu nırşale Oliapide rakılacak 
vr haritada f!Östmletı latılıi takip 
ederek elıli!ne/e Berlinr kadar l[elıtilip 
11smı kü~at gıi11ü Stadvıınıılaki O/im· 

pİ.JJt alevi bu11uııla yaktlacak 
atı bitmek üzeredir. Onun he
men yanındaki 16,500 kişilik 

yüzme stadında ekzersizlere 
başlanmıştır, bile... Sonra, 
hokey stadı, açık hava tiyat
rosu, 150 evlik olimpiyad köyü 
ve sair inşaatın sonu alınmış 
ayılabilir. 

Bütün bu işler Hitlerin şah-
5en gösterdiği alakadan başka 
Alman olan her şeyin ve her 
varlığın gösterdiği yüksek spor 
ve kültür bağlılığile çok kolay 
lemin edilmiştir. Yeni Alman 
rejiminin başarıcıları, bu bey
nelmilel teşebbüsün Alman va
kar ve şerefine mütenasib bir 
şekilde muvaffak olması için 
beklenilen ve istenilen her şeyi 
yapıyorlar. Olimpiyad afişleri, 
reklamları dört lisan üzerine 
teksir edilerek bütün dünyaya 
dağıtılmıştır. Almanyanın her 
yerinde bütün nakıl vasıtaları, 

ı:azeteler, tramvaylar olimpiyad 
ıfiılerile doludur. 

BÜYÜK HAZIRLIKLAR 
Geçenlerda Oslo'ôa topla

nan beynelmilel olimpiyad ko
mitesi, 936 olimpiyadı için ya
pılan geniş hazırlıkları konu-
urken Almanya hükümdinin 

ı·e Alman spor teşkilatının bu 
hususta gösterdiği yüksek gay· 
reli takdirle anmış ve 936 
olimpiyadının diğer emsalinden 
:!aha üstün olacağına inanmıştı. 

Aceba Alman rejimi neden 
~limpiyatlara bu kadar fazla 
ehemmiyet veriyor, denilebilir? 
Milyonlarca ve milyonlarca 

....... -- _.., 

Olımpıj·at köyii 
Markı bir hamlede toprağa gö- akşamları, olimpiyad ziyaretçi· 
men Almanyanın bu işten karlı !eri üzerinde unutulmaz hatıra-
çıkacağı hesaba katılırsa yuka- lar bırakacaktır. 
rıdaki sualin cevabı verilmiş Stadyum yolundaki 20,000 
olur, diyeceksiniz. Ecnebi kişilik açık hava tiyatrosundaki 
sporcu ordularının getireceği konserler, beynelmilel dans 
dövizler mi Almanyayı cezb-
ediyor? 

GAYE NEDiR? 
Yukarıdaki mülahazaları ben 

tamamen doğru bulmıyorum. 

Bana kalırsa gıidülen ){aye 
büsbütün başkadır. Bunu hu
lasa etmek İcab ederse: 

1 - 932 - 933 de hükumeti 
eline alan nasyonal sosyalist 
rejimi, ilk defa olarak böyle 
muazzam ve enternasyonal 
bir gruba ev sahihliği edecek. 

2 - Sonra Hitler rejimine, 
" Kitab yakma ,, hadisesi do
layısile barbarlık atfedilmemiş 

midi? Nazilere karşı yapılan 

aleybde propagandalara müs
bet bir cevab verilebilme'< için 
bundan iyi bir fırsat tasavvur 
edilebilir mi? 

3 - Daha sonra bir de şe
ref ve gurur meselesi vardır. 

1916 olimpiyadı Almanyada 
olacaktı. Harb, herşey gibi bunu 
da imkansız bırakmıştı.(Versail
le) den sonra Almanya bu şe· 
reften ısrarla mahrum edildi. 
1936 yılına kadar büyük dev
let olarak olimpyadların yalnız 
Almanyada yapılması kabul 
edilmeyordu.Organizasyon ko
mitesinin reisi Dr. Lenald: 

- Eğer 936 olimpiyadının 
Berlinde yapılacağını, 932 Los 
Ancelos olimpyadı esnasında 
bu şehirde iken bir emrivaki 
şeklinde ilan etmeseydik; daha 
epiy beklememiz liizımgelcek
ti, demiştir. 

VÜCUD VE DIMAG 
TERBiYESi 

Olimpiyad eski Yunanlılar 

için yalnız koşmak, atlamak, 
cirit atmak demek değildi. 
Olimpyad korucularının eski 
ideallerine varabilmek için vü
cud ve dimağ terbiyesi elele 
giderdi. O zamanlar "Olympia,, 
şehrine toplanan seyirci toplu
lukları, vakitlerinin bir kısmını 
sporla, bir kısmını da san'atla 
geçirirlerdi. 

Naziliğin idaresine verilen 
936 beynelmılel olimpiyadında 
cari olan zihniyet, eskisinin ay
nidir. Berline gelecek yüz bin
lerce halk yalnız muazzam 
stadyumda elli memleketi tem
sil eden grupların spor saha
sında boy ölçüşmelerini değil, 
ayni zamanda da hazırlanan 

muazzam proğramdan istifade 
etmek fırsatını bulacaktır. 

Berlinin iki operası, yarım 

düzineyi geçen büyük tiyatro
ları Almanyanın namdar san'at
karlarını angaje etmişlerdir. 

Müzik sahasında "Beethoven 
haftası, Monbiyu ve Şarloten
berg saraylarındaki serenad 

Amnikalılarm ea namdar koşıwı/a· 
11nd011 Cem111111~!ta111 

müsabakaları vesair eğlenceler 
meşguliyet vesileleri de vardır. 

OLIMPIY AD T ARIHI 
Bu münasebetle olimpiyad 

oyunları tarihçesine bir göz 
gezdirebiliriz : 

Olimpiyad oyunlarının baş

ladığı tarihi miladdan sekiz 
asır evvel olarak tahmin 
edenler vardır. Yunanlıların 
spora adeta dini merbu
tiyetleri vardı. Onlar ideal vas
fını, dimağ ve vücud terbiye
sini bir arada inkiş ef ettiren
lere verirlerdi. Senenin bu iş 

için ayrılan tarihi yaklaştığı 
zaman herkes işini gücünü bı

rakır; hatta harp varsa sulh 
ilan edilerek bu işe sarılırdı. 
Halk Yunanistanıo sakin kasa
balarına akın ederek hazırlık 
yapılırdı. Yunanlıların "Olym
pia,, ya gidişlerinde dini bir 
huşiı vardı. Miliddan dört asır 
evvel oyunlar eski ehemmiye
tini kaybetmeye başlamıştı. 

Makedonyanın istilasından işe 

ihtiras karıştı. Atletle-r şahsi 

inkişafları için değil; para için 
olimpiyadlara iştirake başladı

lar. Yunanistan Roma saltanatı 
altına girince olimpiyadlar inkı
ra:ı buldu. 

Theodorius (1) in zamanın

da - 393 A. D- tamamile lagve
dildi. 

Bu tarihten sonra tam on 
beş Asır olimpiyadın adını 
anan olmadı. Bu oyunların za
manımızda tekrarını Almanların 
"Olimpia,, şehrinde yaptıkları 
hafriyata ve bunun uyandır
dığı alakaya borçluyuz. 

iLK OLIMPIY AD 
Geçen asrın ilk olimpiyadı 

1896 tarihinde Atinada. Ave-
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A vust11rya futbol diktatörü Ilügo Meisl Avusturya - lngiltere 
maçı lıakkında şunJarı söylüyor: Avusturya takımı beklenilen 
oyunıı oynamamış; huna mukabil IngiJiz futbolu bir ııuınara 
aşağıya inmiştir. 

.•••••••••••.•••••.............•........•••.......••• : •••..••...••••••.......•..••.....•..... , .................................•• 
Geçen hafta Viyanada yapı

lan Avusturya - lngiltere ma
çından evvel Avusturyanın se
çicisi ve meşhur fudbol dikta
törü Hügo Meisl çok bedbindi. 
Takımından emniyetle bahse
demiyeceğini lngıliz gazetele
rinin muhabirlerine söylemi,ti. 
Maç bitince ve Avusturya ta
kımı galip gelince lngiliz ga
zetecileri tekrar bu meşhur 
fudbol kralının etrafını sardı

lar: 
- Siz takımınızdan emniyet 

ile bahsedemiyeceğinizi söyle
miştiniz. Halbuki galib geldi
ler. Şimdi sözlerinize birşey 
ilave etmek ister misiniz? 

Dediler. Meisl şu cevabı 

verdi: 
- "Fikrimi değiştirecek de

ğilim. Yalnız değişen nokta 
şu ki lııgiliz futbolu, daha 
doğrusu bizimle karşılaşmağa 

gelen takım Avusturya takı

mından bir numara daha aşağı 
derecededir,,. 

* • • 
Maç başlarken Avusturya 

başvekil muavini prens lstar
hemberg lngiliz takımı oyuncula
rının ellerini birer birer sıkmış ve 
muvaffakiyet dilemiştir. Stadda 
60 bin kişi var. Herkeste bir 
merak: 
-Acaba ne netice,ne olacak? 

Nihayet ortada maç bitti. 
Ve sıra mühim müsabakaya 
geldi. Saat 5,16 de evvela ln
giltere takımı sahaya çıkh. 

Arkasından önümde oturan 
Avusturyalılar fırladılar .. Orta
da maliım merasim yapıldı, milli 
marşlar çalındı, Sonra takımlar 
sahanın kenarında dizildjler. A

vusturya Başvekili hepsinin birer 
birer ellerini sıktı. Ve takımlar 
şu tertible sıralandılar: 

Avusturya: Platzer - Şmaus, 
Sesta, Naus, ( kaptan ), Mok, 
Urbanek, Virtel, Bikan, Sinde
lar, Stroh, Gaiter. 

lngiltere: Sagar-Malle, Hep
gud (kaptan), Krayston, Bar
ker, Koping, Spenk, Bovden, 
Kamsel, Bastin, Hobs. 

Hakem: Langenus. 
Oyun büyük bir heyecan 

içinde başladı. ilk hareketler 
çok telaşlı. Belli ki, iki taraf 
da sinirlidir. Ve nöbetleşe bü· 
cum yaptıkları için oyun umu
miyetle ortada. 

Maçın ilk heyecanlı sahnesi 
beşinci dakikada Avusturya 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rofun memleketine hediye 
ettiği stadyomda yapılmıştı. 
O zaman Amerikalı Oprett 
gülleyi 11.22 metre, diski 29.15 
metre atınca, Burk 100 metreyi 
12 saniyede koşunca, Avustu
ralyalı Flack 1500 metreyi 
4.33.2 saniyede koşunca herkes 
hayretler içinde kalmıştı. 

Atinadan sonra 1900 ve 
1904 de Paris ve St. Louis'de 
yapılan olimpiyadlar teşkilat 

itibariyle birincisinden daha 
%ayıftılar. 1908 olimpyadı In
lngilizlere verilmişti ve Lon
drada yapıldı. 1912 ıçın 

lsveçliler Istokbolmda muaz
zam bir stadyom yaptılar. 

Harp yıllarından sonra ilk olim
piyad 1920 de Amstedam(Hol
landa) da yapıldı. 924 Parİ!, 
928 de Amsterdam, 932 de de 
Los-Ancelosta yapıldı. 

Teşkilat ve hazırlıkları nazarı 
itibara alınırsa 936 olimpiyadı 

hepsinin fevkinde bir spor ve 
kültür alemini sinesinde toplı
yacak bir üstünlük taşımakta

dır. Şimdi olimpiyad 9ehri Tem
mu:ıu beklemektedir. 

Nejad Ferid 

kalesi önünde geçti. lngiliz 
santerforvertinin ileri bir pasını 
Sesta karşılayım derken ıska 
geçmez mi? Bütün seyircilerin 
yüreği ağzına geldi. Bereket 
avt ... 

Fakat bundan hemen iki da
kika sonra lngiliz sol beki 
MaUe de tıpkı St!stanınki gibi 
fahiş bir ıska ile Avusturyalı
lara ilk gol fırsatını bırakmış 

oldu. Ama kaleci kaplan gibi 
atılarak sanki topu yuttu ... 

AVUSTURYA T AK.iMiNiN 
GOLLERi NASIL OLDU? 
Top daha ziyade Avusturya 

hücumlarına takılı olarak lngi-

INGILIZLER lYI OYNA
MAYA BAŞLADILAR 

iş derakap b~r akis oldu 
Daima ortadan yaptıkları hü· 
cumlar artık her defasmda 
Avusturya müdafaasını birbiri
rine katıyor. Sahanın en iyi 
oyuncusu olan Nauş'un öyle 
çalışması olmasa, bu tazyikten 
birkaç gol çıkması işten bile 
değil.. 

lngilizlerde bilyük bir canlı
lık var .. Avusturyalılar da ise, 
bilakis tutukluk .. 

Oyun tamamen misafir takı
mın lehine dönmüştür. Platzer, 
Kamselle, Bastinle boyuna uğ-

Maçtan bir intiba 
liz nısıf sahasını fıızlaca ziya
ret etmeye başladı.Ve nihayet: 

12 nci dakikada Avusturya 
santrhafının Sindelara verdiği 
pas oradan uzun bir vuruşla 
sol açığa geçti.. Çabuk bir sü
rüş ve Virtelin tutulmaz şütü 
lngiliz ağlarını öptü. 

15 inci dakikada Avusturya 
kalesi de ikinci mühim tehli
keyi geçiriyor. lngiliz santrforu 
Kamsel hafları ve bir beki at
latarak kaleye giderken Sesta 
yetişti ve oyuncuyu 18 pas çiz
gisi içinde düşürdü.. Halk 
penaltı avazeleriyle yerinden 
fırlamıştı amma Langenus bunu 
vermedi. 

17 nci dakikada Sindeların 

kıymetli pasını kapan sağ açık 
Gaiter seri bir inişten sonra 
Avusturyanın ikinci golünü 
yaptı. 

DEVRENiN SONU 
HAREKETSiZ GEÇTi 

Halkın bu golleri nasıl delice 
alkışladığını burada anlatmak 
güçtür. Filhakika lngilizlere 
karşı 2-0 galib vaziyete geçen 
bir takım da ancak böyle aşkın 
ve taşkın alkışlanır. 

Bu iki sayıdan sonra Avus
turyanın hucumlan gene devam 
ediyor. Fakat eski hız yok. 
lnğilizler de gördükleri tazyik 
neticesi tatbik ettikleri üç 
muhacim, beş haf şeklindeki 
giıya W sisteminden kurtulma
dıkları için birinci devrenin 
son dakikaları hareketsiz ve 
golsüz geçti. 

Bu ilk devrede Avusturyalı
lar güzel ve muvaffakıyetli 
çalıştılar ve çok fırsat kaçır
dılar. lngilizlerse, kelimenin 
tam manasile fena oynadılar. 

İKiNCi DEVREDE INGl
LIZLERIN ŞEREF GOLÜ 

ikinci devreye gene Avustur
yalılar hakim başladılar. Daha 
ilk hücumda az kalsın üçüncü 
gole bile varıyorlardı. Hücum 
kornerle durdurulabildi ve sol 
için hu atıştan çıkardığı sıkı 

şut kalecinin göğsünde kaldı. 
Arkasından neticesiz üç korner 
atışı daha .. 

Devrenin 10 uncu dakikasın
dayız. lngilizler merkezden bir 
hücumu, Avusturya kalesinin 
önüne kadar getirdiler. Ve 
merkez muhacim Kamsel sert 
bir şutla takımının ıeref golünü 
yaptı. Oyun böylece çok ha
raretli bir cereyan içine gir
mişti. Ve işin şayanı dikkat 
tarafı lngilizler güzel oynamı~ıa 
\afialQlflardı. 

raşıp düşüyor .. Sağlı sollu şüt

lerle ve sert bir sistemle lngi
liz futbolunun hakiki kıymetini 
şimdi görüyoruz .. 

Bu ara Avusturyanın tazyik
ten kurtulan bir akınında Sin
derlar topla kaleye girerken 
meşhur Hepgud topu elile tutu. 
Fakat hakem penaltı vermemek 
kararında olacak, halkın pro• 
testoları içinde bunu görmedi. 

lngiliz sıstemi, merkezi Av
rupa oyununu tamamen bozmuş 
ve hakimiyeti eline almıştır. 

Fakat Nauş, Sesta ve Platzer 
üç aşılmaz mania .. Akınlar hep 
orada takılıyor. 

Böylece son dakikaları bul
duk. 40 ıncı dakikada Sinde
lar ofsayd vaziyetinde bir gol 
atmıya kalkıştı. Hakem tabii 
saymıyor. Halk kulak zarla
rını patlatan ıslıklarla bunu 
protesto ediyorlar.. Küfürler, 
yuhalar kıyamet. 

Şüphe yok ki, bizim halk 
Viyana terbiyesinin çok fev
kinde bir nezakete maliktir. 

Son dakikalarda Avusturya 
üstüste hücum yapıyor fakat 
neticesiz ve maç nihayet 2 - 1 
lngilterenin mağliıbiyetile bitti. 

Bu haftaym Avusturya aley
hine 12, lngiltere aleyhine de 
4 korner olduğunu yazmam, 
devrenin nasıl oynandığını da
ha bariz anlatır sanırım. Bu 
devrede şüphe yok ki, Avus
turya şanslı idi. Bir de mü~ 
dafaa çok parlak oynadı. 

Maçın hasılatı 200 bin şilin
dir. Yani 50 bin Türk lirası. 

Bunun yüzde kırkını İngilizler 
alacaklar. Demek ki, 20 bin 
Türk lirası onların. Maçtan 
sonra lmperiyal otelinde mü
kellef bir :ıiyafet verildi. Bunu 
da bir suvare takit etti. 

ispanyada 
kabine buhranı 

Madrid, 12 (Ö.R) - Cumur 
başkanı B. Azana kabine buh· 
ranının hallinde bazı güçlük
lerle karşılaşmaktadır. Kabi
neyi teşkile memur edilen sos
yalist lideri B. Priyeto bunu 
kabul etmemiş, bunun üzerine 
B. Azana B. Martinez Barioyu 
kabineyi teşkile memur etmiş
se de o da kabul etmemiştir. 

Cumur başkanı istişarelerine 

devam ediyor. • 
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. M··sı··manla n 1 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç ya rak 

Bölem sayısı: 07 Yazan : Tokdll .,, 

Müslümanları bir aydan fazladır muhasara ediyoruz, 
bugün öğleden sonra ölürsek ölelim zafer için koşmağa 
emir vereceğim, önümüzdeki hendeği mutlak aşmalı .. 

Ebu Sfify o y ttağı yerden 
birdenbire kalktı: 

- Gel! Gel! Hele! Bak mü
him bir hav dis varl 

- Hayırdır. · 
- Şer, şeri Ne bayri bek• 

liyorsunl 
Ebu Süfyan; Naimin s6yle

diklerini anlntb, Gatfan her 
saniye artan bir merakla sözii 
hiç. kesmeden dinledi, Ebu 
Süfyan: 

- Şimdi dedi! Buna karşı 
ne y palım! 

- Y palacak ey gayet ba
sit, bu arab yapılacak şeyi ~ize 
izah etmi , 1 kin kendisini sö· 
zünUn sıhhab meydana çıkın· 
caya kad r 2aptetmeliyiz, belki. 

- Evet o belkiyi ben de 
düşUndnm omm , cevabını ken
disi verdi o biıdmle beraber 

' 
k lacak. 

- Şimdiden tezi yokl Der
hal Kaaba haber alalım. 

Naim atıldı: 
- Eğer izin verirseniz beni 

başka ç dır alın ve öyle ha
ber verin. 

- Neden? 
- Ordudan birisinin bu mü-

şavere ve teklif sırasında rüesa 
arasmda bulunması bir defa 
doğru değildir, ikincisi; bunun 
benim tarafımdan ihbar edildi
ğine şüphe ederler, netice 
umulduğu gibi olmaz. 

- Bu da doğru! Pekil Sen 
Gatfanın çadırına git! 

- Beni bir adamımı.la bera-

ber götürün! 
Ebu Süfy nl 
- H yır dedi, ıen kendin 

git, sözünde doğruluk görüyo· 
rum, sadakahm zorla ispat 
etme! 

Naim çadırdan çıkh, Naimin 
çıkmasını müteakib Ebu SUfyan 

emirberiyle beni Kureyz.a reis~ 
Kaaba, kendi yanına gelmesı 
için haber yolladı. . . . . . . 

. . . . . . . 
K b, sabahleyin kalktığı 

vakıt, çadırında Naimi göre
medi, nöbetçiye sordu, onlar da 
bilmiyorlardı. Kaab endişe için
de çadırında dola ta durdu. 

- Acaba! Bu bir dolab ol· 
masın, herif bir geldi, bir gitti, 
dur bakalım ne olacak. 

Gezindi, gezindi ve nihayet 
yorularak sedirinin üstüne ken· 
dini ath. Daldı, gitti. Bu dal
gınlığın arasından bir kaç sa~t 
geçmişti ki yanı başında bır 
sea belirdi Kaab birdenbire 

' 
zıplıyarak: 

- Çok dalmışsımzl 
Diyen bu sesin sahibini ara

dı ve karşısında Naimi gördü: 

- Sizi görmek istiyen birisi 
var dedi. 

- Kinı? 

- Ebu Süfyamn habercisi! 
- Girsin! 

. . . . . . . . 
Ebu Süfyamn gönderdiği 

emirber, Kanb'ın önünde eği
lerek: 

- Ya eyyidil Sizi Ebu Süf
yan bekliyor! 

- Niçin ve nerede? 
- Çadınnda, ne için çağır-

dığını bilmiyorum. 
Kaab, toparlanırken: 
- Geli 7orum! dedi. 
Ebu Süfynnm emirberi çıkb . . ' 

gıth .. 
Harb sahasının gerisinden; 

devesinin sirtında sallana sal
lana kısa bir yolu tevabiiyle 
gcçib Ebu Süfyanan çadırına 
gelen Kaabı, Ebu Süfyan ça
dırının dışında karşıladı, içeri 
aldı. Sıkı bir hoş, beşten sonra, 
Ebu Süfy n birdenbire söze 
atıldı, çadtnn içinde Gatfan da 
vardı: 

- Kaabl Kabilenizl Tam 
kuvvet ve hücumla bize iştirak 
etmedi, tabii bunu sen emret
tin! F kat müslümanları bir ay
dan fazladır muhasara ediyo-
ruz, buglin öğleden sonra ölür-
ek ölelim zafer için koşmağa 

emir vereceğim! Senin kabil-en 
bizim kabilemiz ve Hayberliler 
önümüzdeki hendeği aşmak 
için hntt vücutl~rmı oraya 
doldur caklar, k8prU yapacak-

lar, bu lazımdır. 
Kaab, buraya kadar Ebu 

Süfyam dinledi. Bur da özünü 
keserek: 

- Sonra? Dedi. 
- Sonrası var mı! Muham-

med ve arkadaşlannt doğra• 
mak, Medineyi ve Medine ha
valisini zaptetmek için bu son 
Ye ahenİn darbe lazımdır. 

- Liiıımdır! 
- Bu lazımı siz de bilmeli· 

siniz, bize bu zamana kadar 
istediğimiz karb iştirakini yap-

ma dıD1z, arkada kaldınız. Şimdi 
senin kabilen bizimle beraber 
ön safta olmalı ve barba işti
rak etmelidir. 

Kiab, birdenbire Ebu Süf
yanm yüzüne dikkatla baktı ve 

birdenbire gözlerini yere dike
rek düşündü, Ebu Süfyan: 

- Ne düşünüyorsun, tered-
düd mü ediyorsun? 

- Hayırl 
- Ya! 
- Biz buna iştirak ederiz! 
Ki b bunu söyledikten sonra 

Ebu Süfyanın gözlerine baka
rak: 

- Ancak! dedi. 
- Ancak? 
- Ancnk, işin aksini düşü-

nelim, ya biz muvaffak olama
yıp ta Muhammediler zafer ka
zanırsa? 

- Sız bizimle berabersiniz! 
- Sonu Var -

ELEGAN TERZiHANESi 

Memurlara 
, TAKSİTLE ELBİSE 
MUessese~iz ilimizin sayın memurlarıoa müsait şeraitle 

ve geyım zevklerine tamamiyle uygun olarak 

TAKSiTLE ELBiSE 

En 
yapmağa başlamıştır. 

mU kUlpesent mUşterllerlmizı 
memnun etmeğl bir vazife blllr. 

Temiz işçilik Temiz malzeme 
Ve Garanti 

• 

ADRES: 
HACI HASAN OTELi No. &3 IZMIR 

ELEGAN TERZiHANESi SAHiBi 

M. Zeki Ergün 
PAR1S AKADEMiSiNDEN MEZUN -

YErfl ASIR Sahife -, ne ıv=r -

Ha~a~~ri yaparken tören üniformasını taşıyorlardı 
Japon a ılermın başında bu- lada. Fakat vaziyet günden 1 kendi kendilerini şer fi "ld"" 

1 •· ı~ · A · ·ı e e o ur-
unan . muk:'zım l oşıma ı e güne fenaya doğru gidiyordu. mek suretiyle bu jşe bir niba-
zevcesı es ı usu üzere nasıl Mülhim Aoşima, kendi kana- yet vermeye yan d 1 Bu • ·h ·1 aşma ı ar. 
ınh ar ettı er. ahoı asilere '3ildirmek için on- bir askere yak k k 

Ch" W ki R . 'd . .. • ışmayaca a-
ma ee y .. evıev en: lara bır numune teşkıl etmek- dar kahpece bir barekettir.B 

Her nekadar Mulazım Ken- ten başka çare kalmadıg .. ına derece vahim b" · · · k 
k

. h. ~ A • ' • "h . ır ışe gırışme 
ıcb ıb' _.,.f o1şıma nın ıntı arının karar verdı. cesaretini gösteren bu adam-

se e ı ~z a. tetebbuda bulun- Mlilizım, 28 Şubat akşamı larm, kendi kendilerini öldür-
mak netıcesı ~)arak arız olan düşündüğünü mevkii tatbika mek suretiyle bu işi halletme-
~aip zafı şekhnde gösterilmiş koymak kararile geç vakıt evi- meleri ne gibi mazeretleri ola-
ısede bllyük kardeşi Seiicbi ne geldi. DUşüncesini karısına bilir ? Onlara bir örnek teşkil 
Aoşi~~)a ya~~!ğt bir mektup- söylediği :ıarnan o da kocasına etmek ve bir askerin nasıl öl· 
tan ogr~nıldı~ıne g~re asıl bu hareketinde maalmemnuni· mesi lazım geldiğini göstermek 
ebep ası zabıtana bır asker ye refakat edeceg .. ini bildirdi irin ben kıl k" · · ··ın ı· l · r mcımı çe ıyorum 

ıçın o m za.manı ge ınce nası Kan koca souk su ·ıe k • M d A • 'd b :· ölm . la ld.... . a t 1 yı 8 a am oşıma a e eveyoıne 

kes_ı . bz!mg~ ıgınıt gk~l ert· narak temizlendiler, evlerinin yazdığı mektubda şöyle diyor 
me ıçm ır numune eş ı e - · · k d -
mek arzusudur. eşyaşmı ınbzama oydular, va- u: 

Beyaz giymiş olan kansı zolara taze çiçekler yerleştir- "Şimdiye kadar bana karşı 
madam Kimiko Aoşima'da ko- diler. Madam Aoşima düz be- i[Östcrmiş olduğunuz iyilikler· 
casile ayni odada ölü olarak yaz ipekten bir meşlah giymiş, den dolayı sizlere pek çok te-
bulunmuştur. Kocasının kıhcı Mülazim ise sırtında merasim şekkürler ederim. Bir asker 
ile boynundaki şah damarını üniformasmı taşıyordu. karısı gibi hareket etmekliğim 
kesmiş ve ona ölümde de re- Her ikisi de ebeveynlerine ve !azım gelen gün gelmiştir. Si-
fakat etmişti. Bu ölüm hakika- akrabalar,na hitaben mektup- zin teessürlerinize sebep ola.., 
ten bir askerin karısına yakı- larmı )azdılar. içerideki misafir cağından dolayı çok müteessi-
şacak bir hareket idi. ve biç odasında kanııı etrafa saçılma- fim. 
şüphesiz son günlerin tarihi sına mani olmak üzere yasdık- Beni Affediniz ve kendi ıb-
badiselerine acıkh bir safha Jar ve minderler sıralanmıştı. h tinize bakınız, 
daha ilave etmiştir. Karı koca bu minderlerin üze-

Hassa fırkasımn nakliye ta· rine karş( karşıya oturdular. 
burundan olan mülazim Aoşima Mülazim kılmcmı eline alarak 
Şizuoka vilayetinin Takasu kö- evvela bir darbede karnını bir 
yündendir. Harbiye mektebin- bastan bir başa kadar yardı 
den yüksek derece1erle çıkmış, ve ondan sonra kılıncım iki 
iktidarına mükafaten bir gümüş defa da boynundan geçirerek 
saat hediyesini kazanmış ve son bir kan gölcüğilnün içine çök-
zamanlarda erkamharbiye aka- tü. Bundan sonra, kocasının 
demesine girmek için bazırltğa elinden düşen kılıncı hüyük bir 
başlamıştı. Memleketinin atisi s~kfınet ve soğuk kani.ılık la 
için pek derin alaka besliyen bu elıne alan karısı da kendı ~ah 
mülazim isyanın patlak ver- damarını keserek kocasının 

• " • t b yanına düştü. 
mesı uzerme a urunun oto- M· ıl! . A • b" "k k 

b·ı k b d d u ttzım oşıma uyu ar-
mo 1 ta ımmm nşın 8 ev- deşine hitaben yazdı.. k-
• "f • • d"ld. gı me rıye vazı esme tayın e ı ı. tupta ezcümle diyordu ki: 
Şehrin a ayişini temin için "isyanı bastırmak için tabu-

gece gündüz çalışta. Örfi idare rumun otomobil takımının ha· 
ilan edilmişti. Örfi idarenin şında şehir muhafızl?,rının en 
tatbiki mesuliy'etini üzerine ileri hattmda çalıştım.Orfi idare 
almış olan general Kohei Kaşü ilin edilmişti. Genral Kaşii asi-
asi zabitlere babaca nasihatla- lere babaca nesihatlarda bulun-
rını müteaddid defalar tekrar- du, fakat asilerden 

Tirede 
lstanbul eski ·Alemdar 
sıhhat yurdu "926-32" 

hekimlerinden 

DOKTOll 
SÜLEYMAN 
SIRRI TİNEL 

Muayenehanesini yeni cami 
yalanında portakal sokağı 4 
numaraya oaklebniştir. Her 
gUn hasta kabul eder. 

H.3 1-13 (817) 
C7JJJ:7.zzz.z7J.zz7.7..7J.7.Z7.ILZY,zz; 

ok o 
Merkez hastanesi 

Operatörü 

Cevad Alpsoy 
Almanyadan avdetle has

talarını her gün on beşle on 
sekiz arasında . 

ikinci Beyler sokak 81 nu
marada kabul eder. 

Muayenehane telefonu 3315 
Ev telefonu 3203 

H. 3 1-13 (865) 

Denizli Mahkemei Asliyesin- ilanen yapılan tebliğ!lta rağ-
den : men gelmemiş ve hakkında bi-

Denizli Ucancıbaş. M. Ali la muamele gıyap kararı veril-
karısı zinet tarafından kocası miş olmakla muhakemesi olan 
lzmir başoturakda Karaman 27 Mayıs 936 Perşembe günü 
sokağında 195 numaralı hane- saat 14 de Denizli asliye hu-
de oturan köfteci Alinin ya· kuk mahkemesine itiraz etme-
nında Ali aleyhine açılan bo· diği ve gelmediği takdirde bir 
şanma davasmın tahkikah sı- daha mahkemeye kabul olun-
rasmda müddialeyhin ikamet- mıyacağı usulen ilan olunur. 

Kiniko 

ama 1 
lımir S. H. Mahkemesinden: 
Hacı Mahmut mahallesinin 

hacı Mahmut sokağında kain 
e.ski 58 ve 58/1 sayılı ve bir 
katlı kargir zemin katta bü· 
yük bir methal ve etrafmda 
soyunma odaları iç tarafında 
bir soukluk ve göbeklik ve beş 
höcereyi ve arka tarafta kül
hancı için bir oda ve bahçeyi 
ve mermer döşemeli ve Vezir 
ve Osman ağa suyunu havi ve 
müştemil hamam iz.ıleyi şuyu 

suretile sablığa çıkarılmıştır. 
4500 Lira kıymetli olan bu ha
mamm 17 Haziran Çarşnnba 
günü saat 14 de sulh hukuk 
mahkemesi salonunda satışı ya
pılacakbr. Bu arttırmada tah· 
min olunan bedelin yüzde 75 
nisbetinde bedel verildiği su
rette müşterisine ihale edile
cek aksi halde satış 15 gün 
daha uzatılarak ikinci arttırma 
2 Temmuz 936 Perşembe gü-
nü saat 14 de yine dniremir.de 
yapılacakhr. 

Gayri nıenkul üzerinde bak 
talebinde buluoanlar ellerinde 
resmi vesaik ile 20 gün zar
fında dairemize müracaat et
meferi Ulzımdır. 

Aksi halde haklarında tapu 
sicilli malum olmadıkca paylaş
madan hnriç kalacaklardır. 
Şartname 27 Mayı 936 tari
hinden itibaren herkesin göre
bilmesi için 'açıkta ve gayri 
menkuJUn evsafı da şartname
de yazılıdır. 

Müzayedeye iştirak etmek 
istiyenler kiymcti mubammc· 
nenin yüzde 7 /5 nesbetiode 
pey akçası veya mılli bir ban-

- Siz uyuyordunuz, ben de 
hacet def'i için dışarı çıktım, 
bir az da dostlarla kaldım, ku· 
sura bakma! 

• •• 

HUSEYIN 
lll •'~a•h•1n•ıanmimmemçihuit~iymemtiinielllliıbminaiiiienİİıııll .......... 1111 .... ..ı<m8m2•5•)1111• 

ka teminatı ibraz etmeleri la
zımdır . 

Yüzde 2/5 dellaliye ve ferağ 
harçları alıcı ve vergi ve sair 

Kaab hayretfe: 
- Halbuki ben seni arattım! 
- Ne diye? 
- Ne bileyim, her ne ise .. 

Ne hnber var? 
- Fakat haberi ben mi bil-

meliyim? 
- HnL 
- Sizi ziy ret için geldim, 

bir kabile reisinin çndırında bir 
ordu neferi çok durmaz, hür
metsi:ılik olur, müsnade edin 
yerime gideyim. 

- Peki, uğurola! 
Naim dı nrı çıktı, fakat ar-

kasından pöbetçi içeri girdi, 
eğiler k· 

KAYIN Karşıyaka spor kulü-

Mobilye evi 

LÜKS 
ŞEKERCiLER 

VE SAGLAM 
o.26 

j 
ı Yemek ve yata odalan takımları sip ri üxerine k bul edilir 

• w·a~,.._ ............. 2.-.ı.3~~-~.;..~pe· 

bünden: 
Heyeti timumiyeyi davet 

17-5-936 Pazar günü Karşıyaka Sümer sinemasmda kulübU
müzün umumi taplantısı yapılacağından bulumum mukayyet aza-
nın saat onda hazır bulunmaları rica olunur. 1212 (898) 

Izmir Vilayeti Defterdarlığından: 
lssısımn vergi borcundan ötürü tahsili emvai yasasına göre hac

zedilen Ahmedağa mahalle inde ikinci Kordonda kain eski 112 
yeni 7 sayılı depo tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddet 
· e ablmağa çıkanldığmd pey sürmek istiyenlerin defterdar-
ık tahsüit ka1emine gelmeleri. 

13-16-19-22 1219 [8971 

kanuni rtıükcllefiyetleri sabcı
ya ait olup ihale bedeli defa
ten ve peşinen ödenecektir. 

ihaleyi müteakip müşteri iha
le bedelini tamamen vermedi-
ği veya veremediği takdirde 
gayri m~nkul tekrar 15 gün 
daha arttırmaya konulup tali
bine ihale i yapılacak ve arada 
tahakkuk edecek ihale farl« 
vecibesini ifa etmiyen müşteri
den hiç bir güna bükme hacet 
kalmaksızın tahsil olunacaktır. 
Daha fazla malama t almak is
ti yenler dairemizin 936/280 
sayılı dosyasına müracaatları 
lüıumu ilan olunur. 

1218 ( 903) 
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Luvr sarayında geçen vaka
dan üç gün sonra Fransova dö 
Monmoransi on yedi senelik 
kinini :;onuna erdirmek için 
Otel Dömemeye gitti. Fakat 
yanına yalnız bir adamdan baş
ka bir kimseyi almamıştı. Şö
valye dö Pardayan ise beyhu
de yere kendisine refakat et
mek için ısrar atmişti. 

Fransova dö Monmoransi de
riden dikilmiş elbisesini geymiş 
ve beline savaş kılıncını taka
rak gayet sade bir kılıkla Pa
ris içinden geçerek kardeşini 
aramağa gidiyordu Yanında 
yagız bir ata binmiş olan seyi
si vardı. 

Mareşal Otel Dömemeye ak
şam üzeri varabildi. Mareşal 

kardeşine düşünmek için ver
diği üç günlük mühlet bitmek 
üzere idi. Fransova hak kaza
nabilmek için bir saat kadar 
bekledi. Seyisine verdiğ\ işaret 
üzerine tekrar seyis atından 1 
inerek kapının tokmağını vur
du. Ka pınm üst kısmında bir 
aralık açıldı. 

- Ne istiyorsunuz? 
- Dük Damoil denilen Han-

ri dö Monmoransiyi istiyoruz. 
Bu esnada kapı aralık edi

lerek Damoil'in sübaylarından 
biri dışarı çıktı ve Fransuvanın 
huzurunda eğilerek: 

- Monsiyor, konak dünden
beri boştur. Damoil Kralın 
buyrugiyle keman Parise gitti. 

Fransuva sapsarı kesildi ve 
hiç birşey söyleyemedi. 

Bunun üzerine subay tekrar 
eğilerek konağa girdi, k;spıyı 
kapadı. O vakıt seyıs üç 
defa yüksek sesle: 

- Hanri dö monmorans, sin
yör dö Damoil 

Diye bağırdı. Sonra atından 
inerek büyük kapıya yakla
şarak: 

- Handri dö Monmorans 
senden tarziye istiyoruz. Bu 
akşam geleceğimizi sana bil
dirmiştik. Sen ise alçakça 
kaçhn. Hain bir adam olduğun 
iç.in seni düelJoya çağırıyoruz. 
Buna işaret olmak üzere eldi
vemmız:ı bırakıyoruz. Haklı 
olduğumuz gün gibi aşikardır. 

Dedi. 
Bu söz üzerine Fransova sağ 

elinden eldiveni çıkardı. Seyis 
bu eldiveni alarak heybesin

den çıkardığı bir çekiç ve çivi 
ile büyük kapıya mıhladı. 

Sonra atına bindi. 
Fransuva dö Monmorans, 

kardeşinin kaçmasına inanmı

yarak düelloyu kabul edip et
miyecegini anlamak için biraz 
daha bekledi. Lakin hiç bir 
gürültü işitmeyince geriye dön
du .. 
Köşe başında iki adam gö

ründü. Bunlar da Şövalye ile 
Kont dö Mariyak idi. 

Fransuva dö Monmoransi ko
naktan çıkar çıkmaz arkasın

dan Şövalye de çıkmıştı. doğ

ruca Betizi sokağına giderek 
Kont'u buldu. iki kelime ile 
Mareşalın fikrini anlattı. Mari
yak Fransuvaya karşı besle
diği sevgi ve bağlılığa rağmen 
ona yardım etmekte istekli 
değildi. Fakat şövalyeyi sevdi
ğineden kendisini Otel dö Me
meye sürükleyen do~tunu takib 
etmekte tereddüt göstermedi. 
Parc\ayan: 

- Şayet Mareşal konağa 
girer bizde onun çıktığını gör
mezsek konağa gireriz herhal
de onun hakkında orada bir 
malümat alırız. 

Kont: 
- Zannetmem ki girmiş ol

sun. Damoil'in böyle bir görüş
meden çekineceğini bilirim. 

Bu iki adam bir köşede ~iz-

- ~ 
YAZAN : Mişel Zevako 

lenerek konuşuyorlar. Hem de 
otel Domemenin kapısı önünde 
olub biteni seyrediyorlardı. 

Mareşalın döndüğünü görün
ce kont dö Mariyak : 

- Görüyorsşnuz ya ! Mare
şal kardeşi Damoil ile görüşe
medi. 

Dedi. 
Bunun üzerine kontla, şövalye 

endişe içinde Kolini'nin kona
ğına dondüler. Pardayan elini 

dostuna uzatarak mareşaJm ya

nına gideceğini söyledi. Kont 
ıse : 

- Bu akşam beraberce ye
mek yiyelim kabul eder misiniz? 
Tanıdığım ve sizin de görül-

mek tehlükesi olmıyan bir mey
hanedir. Oraya gideriz. saat 
dokuza doğru sizi birisine tak
dim etmek istediğim bir yere 
gideceğiz. 

Şövalye gülümseyerek: 1 
- Yine kime takdim ede-

ceksin? 
- Sizi nişanlıma takdim ede-

ceğim. 

- Demek ki bir kraliçe ba! 
Dedi. 
Her iki arkadaş kolkola gü

lüşe gülüşe Kontun söylediği 

meyhaneye gittiler ve saat do-

kuza doğru da kont Dö Mari
yak, Şövalye ile beraber Lahaş 
sokağının yolunu tuttular. 

- Sollu ~·ar -

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 
ile KEL tedavileri yapıhr. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

1 
1 
1 
1 
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Emlaki Miiliye 
Satış S. 
Nu. 
224 Karşıyaka Soğukkuyu Menemen C. 

8662 metre murabbaı bahçe 

Lira K. 
5 eski Nu. lı 

560 27 
227 Paradiso Kızılçullu C. 32 taj Nu. lı 3035,20 metre 

murabbaı tarla 210 
228 Karşıyaka Alaybey Salihpaşa C. 227 eski 223 taj 

Nu. lı bir odalı ev arsası 280 
230 Buca aşağı mahalle üç kuyular C. 15 eski Nu. lı 

dükkan 
231 Buca aşağı mahalle Özdemir S. 18 eski ve şimdi 

14 taj numaralı dükkan 
232 Buca aşağı mahalle Selvi S. 25 eski ve 23 yeni ve 

45 

60 

taj numaralı beş oda sofa ve bahçeyi müştemil ev 800 
233 Buca aşağı mahalle Nalbant Mehmet S. 26 eski 

18 ta j numaralı kahvehane 
236 ServiJi han yukan katta 55/3 yeni numaralı oda 
237 Hırdavatçılar küçük demir hanı içinde 2312 eski 

numarah dükkanın nısıf hissesi 
238 Yol bedestenında Hamam S. 12 eski 2 taj Nu. lı 

dükkan 
239 Yol bedestenında Bidayet hanı içinde 8311 eski 45 

600 
70 

60 

90 

taj numaralı fevkani oda ve merdiven alta 400 
240 Hurdavatçılar küçük demirhanı içinde 23n eski 

numaralı ufak dükkan yeri 
241 Hurdavatçılar küçük demirhanı içinde 23/14 eski 

numaralı ufak dükkan yeri 
242 Yol bedesteninde Servili han içinde yukarı katta 

6 

5 

5512 eski ve taj numaralı dilkkin halinde oda 190 
243 Bakır bedesteninde 39/1 kapı Nu. Jı dolap halinde 

dükkan 50 
'244 Bakır bedesteninde 2 eski ve taj numaralı mağaza 250 
245 Karantina iskele yokuşunda 115 kapı 105 taj Nu. lı 

kahvehane 300 
246 Uçüncü Karataş birinci Süleymaniye mahallesinin 

lslahane S. 214 taj Aras S. 55 taj numara alan ev 80 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 

tertip tasfiye vesikasile ödenmek üzere on beş gün müddetle 
arttırmaya konulmuştur. ihalesi 28-5-36 perşembe srünü saat 
17 dedir. Alıcıların Milli EmJAk m\idüriyetine müracaatları. 
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IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 
1 1 

1 

- umaı a rı aıı ,.. 

rrarafındaıı ınev im dolayı ile yeni çıkardığı kuıııaşlar: 

SAGLAD -------- :zABIF -------"VE -UCUZ ı >UR 
D• W D:rJ611Ji&'~f7.777J,/.A'/,.,/.ZZz:L!Z.ZZZAZZZ7J..7J/.//LYZ:LZL/..LZJl!Jl!J 

Yeni yaphracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

================== SATIŞ YERLERi •••••••••••••••••• 
fZZ.Y.777./.7../7/J 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

.................. 
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fT/..7_/.Y.7./.L/ZLJ .. :::::::::::::::::: 
• ••••••••••••••••• 

Birinci Kordonda 
186 Numarada ŞARK HALI T. A. Ş 

Mimar Kemaled- FAHR• K d • w J 
din caddesinde ı an emır og u 
C7.XZ7JJJ77~/..7//.////.Z7.Zl7ZXZ7J.Z777/7JJ77/~r7//////.ZJ'7,Z7X/.Y..7.XZZ7/.7.//7L/./L/...K) 

~ A ~1ni kumaşlar lzıııircle Sağırzade ve Asım Riza " 
~ K J l. S tJ ........................................................... . 

-. ar( eş erı ve trugo .. ~~-~~~-~~~~! .. ~~~-~!~.~~~!~!.i!!?.~.~!!~1!!1.~~!~.~!~-. 
f/J..7JL/..ZZ7.ZXL7J:Z.Y,ZZ7aZZ7J.ZT'..LZZ:z3VJ.aT/.'7X/.YZ7ZT~~Jdi2Ji!OJ07..xoo"Jll'Z-.o'J'.ı 

,111m ........................................................... ~ 

Oksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

'* Mayı• ıeae 

Yalnız toptan satışları için lzmir umum acenteliği Nef'i Naci 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. Salih ağa hanı ikinci kat 
No. 1/3. Posta kutusu 224 Telefon 3465 

GBlPlN 

Bir te'IC illaşesi, 

en şiddetli ve en inadcı 
baş ağrılanöı Jleser, rahat 
rahat uyumanızı temin 

eder, midenizi bozmaz, 
kalbinizi ve böbrek-
leriniıi yormaz 

Soğuk algınlığına, nezieye ve her 
türlü asabi ağrılara karşı y~lnız ve 

DAiMA GRiPiN ! 

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

TAZE rrE~tiZ C Z 

llAC 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

lzınir Liman işleri Umum Müdür
lüğünden: 

Şartnamesi mucibince 1936 yılı haziran baş:ndi\n 1936 yılı bi
rinci kanun nihayetine kadar Izmir limanına gelecek ve vinç 
teşkilatı olmıyan ve rıhtıma rampa etmiş bulunan yelkenli, mo
törlü veya buharlı gemilerin boşaltma ve yükleme amele işi ton 
hesabile açık eksiltmeğe konulmuştur. 

Eksiltme mayısın yirminci çarşamba günü saat on beşte Liman 
işleri umum müdürlüğü binasında yapılacaktır. Eksiltmeğe gir
mek için 370 lira depozito veya bu miktarda banka teminat 
m~ktubu vermek şarttır. Şartnameyi görmek istiyenlerin Yazı 
işleri şefliğine müracaatJan ilan olunur. 

10...:..13 1202 (880) 
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Fratelli Sperco N. V. Oliver Ve Şii. 
V A t · W. F. H. \"an Der LiMiTET 

apur cen esı V A t · 
NDAIS ü & Co. apur cen esı 

ROY ALE NEERLA 
KUMPANYASI DEUTCHE LEVANTE LINIE CENDELl HAN BıRINci 

D. operatör 

ORESTES vapuru t3 mayJ~ta ANGORA vapuru halen li- KORDON TEL. 2443 
geHp Bargas - Varna ve Koı- manızda olup An•en, Rotter- THE Ell.ERMAN UNES LTD. 

t l. 1 hareket ede- d .. ~. Hamburg ve .. Bremen OPORTO Vapuru 20 mayı~ 

M. Nuri Artan 
f zmir memleket hastanesi 

hariciye tefi ence ıman arına _... 
Loodra, Hull .ve Anversten cektir. Direkt için mal yükleme1'fedir. 

UL YSSES vapuru 18 ma- . SAMOS vapuru 6 mayısta gelip yük çıkaracaktır. Hastalarını l.er gün öğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
ikinci Beyler·Numanzade so· 

yısta gelip 23 mayısta Anvers- bekleniyor. Anverıı, Hamburg FLAMINIAN vapuru 22 ma .. 
Rotte•m-Amsterdam-ve Ham 1 ve Brenıenden yük çıkaracaktır yıs LiverpoOl ~ Svanseadan 
burg limanları için - ala- , A D OS;wporu T2 ma;rı.sta gelip ·· k ç.ıkaracakbr. 
cali.tir. Bek! 'y,.ar. 6 may:ısa ar. DEU11'CH LEV~NTE 1!. 1 

5 numualı mua~neha-
sinde &a6tıl eder. · 

ORESTESvap,unı 31 mayısta Anve Rot rdam. bnrg: HERAKEE vapuru a-
gelip 6 haziranda An1rers-Rot- ve Bremen Direkt için yuk yıs Hamburg ve Bremend~n 
terdam - Amsterdam ve Ham- a1acakhr. 1. ..k k kb 

~k l AMERICAN EXPORT Ll ı:''-" ge ıp yu çı araca r. burg limanları için yu a a- &:..;> 

caktır. EXHIBITOR vapuru 20 m.,.. OT : V''nıt ta 'hleri, Ya-
purfarın isimleri Te "'Allrl'ı ... 

SVENSKA ORIE T- Licin yısa doğru bekleni~.Nevyork tlerinin değişiklild ri e e 
GOTLAND motörü 12 ma- için yük alacaktır. I' k b 1 d'Im 

'k'' ·· 5 ..... \l'l0 ce Marı·tun' e Roumaı·n su ıyet 8 u e ı ez. yısta beklt:nmekte olup yiı unu ...... 
R t d Spanskelinje - Oslo 

tahliyeden sonra ot er am - BOSPHORUS motörü 9 ma- Paris fakültesinden diplomalı 
Hamburg - Bre men (doğru) Co· Dl t bl 1 

G b Yısta bekleniyor. Yafa ve Is- ' a P eri penhage - Dantziğ - ote. urg· 
O 1 1 k d. a lıman- kenderiye için yük alacaktır. Mıızaffer Ero~x....-1 s o ve s an mavy • !!!W 
ları için yük alacaktır. Vapurlarm isimleri, gelme 

VIKINGLAND vapuru 28 tarihleri ve navlun tarifeleri Kenıal Çetindağ 
mayısta bekl .. nmekte olup Rot· hakkında hiç bir taahhüde gi- H 

" astalannı her gü sabah 
terdam - Hamburg - Breme.n • rişNilmeVz. W F H · V D saat dokuzdan baş!ıyarak 
(doğru) Copenhang - Dantzıg- . . . . ann an er 

d. Zee & Co. Beyler - Numan zade S. 21 Gdynia • Oslo ve iskan mavya 

llelefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi • 2980 

1~26 (591) 
llmlllllili.-. .............. . 
,.rzz:zzZ7.7..ZZZ7.Z-L7ZZ7-72Zr/2J 

Doktor 

Sabiha 
Süleyman 

Çocuk hastalı ki arı 
ınütelıassı ı 

limanları için yük alacaktır. Birinci Kordon Telefon No. numralı muayenehanelerinde 

SERVIC MARITıME ROUMAIN llİ200_7_-.2.oo.,s~-----. kabul ederler. 
PELEŞ vapuru 14 mayıs~ Z Telefon: 3921 

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

gelip ayni gün Malta .. Marsıl· ayİ Cuma "c salı 8 den 10 a 
ya ve Barselonc hareket ede- lzaıir Tayyare alayına satmış kadar memleket hastanesinde 
cektir. olduğum malzemenin bedeli 

Yolcu ve yük kabul eder. olan 48 lira 25 kuruıu havi 
ilandaki hareket tarihlerile 7-1-936 tarih 14-168 umumi, 

navlunlardaki değişikliklerden 2569 sayılı tayyare alayından 
acenta mes'uliyet k~b.ul e~ez: almış olduğum ayniyat mazba-

F azla tafsilat ıçm ıkıncı tasını kaybettim. Yenisini ala-
kordonda Tahmil ve Tahliye cağımdan eskisinin hükmn ol-
binası arkasında FRATELLI madığı ilin olunur. 
SPERCO acentesine müracaat Avni Nuri Meserretçioğlu 
edilmesi rica olunur. 

2663 
1211 (899) 

Telefon; 2004-2005-

lznıirliler lstanbulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 

Her iki oterm müsteciri Türfr:Ierden en eaki otelci 

h kese kendisini sevdıren bay Omer LUt-
olao ve er . k • li . 
fldlr. Ba Ömer Lütfi (zmır _ A! e_rı ote. '!m mftes-
. .d. K Y k bir senelik tecrubeli ıdareeını herkca 

sısı ır. ır d k ki ki k d. 
• • 1 _ b ld her iki otel e ona ıyaca ar en ı 

bıhr. ,l!llan u a 
l . d ki rahab bulacakJardır. 

ev enn e ·ı· t fi ti B""tün bu fevkaladeliklere ı ave en a ar 
u müthiş ucuzdur 

1 

l 
L 

't 

.. 

" 

En hoş meyva tuzudur. lııkıbazı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolayla~nr. 

in2iliz Kanzuk eczanesi Beyoglu - lstanbul 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda ileminin 1936 enesi 
için kabul etttiği 

40 
Renk üzerine yüıa, ipek, pa

muk veya keten her hangi 
kumaı ve elbiseyi yalnız 

t.6 
Kuruş ile Ye çok kolay bo

yamak isterseniz bir paket 
KIZ markah 

A R T 1 

BOY .ASI AI.Jı az 
GENEL SATIŞ YERi 

SEYLUL 
B A H A R A T TELEFON : 3882 

Numarası 3399 Daimoo 
Yirminci asna elektrik devrinde icat edilen bu fenerler 

Yelespit motosiklet otomobiller için imal edilmiştir. G&zlerin 
kamqmaması kazaya meydan verilmemesi hususunda ziyayı 
yükseltir alçalbr uzak)qtırır ve yakınlaştınr. 

Üç pilJidir hem pille bem dinamo ile yanar.Taylİyc ederiz 
Deposu : lzmirde Suluhun civanncla No.28-9 

Ödemişli Hüse ·o lıii.snü ticarethanesidir 

lzmir Defterdarlığından: 
Nevkii Cinsi 

12 balık rüsumu 

Bir senelik muhammen 
kıymeti 

Lira K. 
170 000 Stğlac:ık limam ve 

bütün Seferihisar 
1 kazası sahilleri. 

1 
Seferihisal" kazası S1ğacık ve sahillerinin bir senelik % 12 

bahk rüsumu müzayedeye çıkanlaıışbr. 19-5-936 Sah günü öğle-

1 

den sonra ihale edilecektir. Taliplerin Seferihisar Mal müdürlü-
ğüne müracaatlan. 12()C) (900) 

lımir Milli Emlak müdürlüğünden: 
Satış sıra No. L. K. 
32 Birinci kordnn deniz banyosu gazinosu bir senelik 483 50 
33 Kahramanlar Sepetçi sokak 106 eski 80 taj numarah 

dükkan altı aylık 120 
Yukarıda yazılı emval icara verilmek üzere 15 gün müddetle 

arhrmağa konulmuştur. ihalesi 28 - 5 - 936 Perşembe günü 
saat 17 dedir. Taliplerin Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 

13-22 1181 (894) 

GUzeılik ve •ıhhat için ilk ,art 

ADYOLi R N 
kuUanınaktır 

RADYOLIN Dişleri, dişler çehreyi güzelleştirir. 
RADYOLiN Dişleri, dişler mideyi sağlamlaştırır. 

:••••••••••••••••••••••• ... •••••••••••••••••••••••••••••••c•••••••••••••••••••••• .. • 
~ RADYOLIN dişleri temizler ve parlatır, mikroplan yüzde E 
E yüz öldürür, diş etlerini besJiyerek hastalanmalanna S 
: mani olur a~ız kokusunu keser : ................................................................................. : 

ECZACI 
KE AL AKTAŞIN 

Zümrüd damlası kolonyası 
Maskülen - Erkek Feminen - Dişi 

iki cins koku üzerine yapılmış 

Hilal eczanesi 
için bir şeref olmuştur 

Ecz cı Kemal Aktaş, koku· 
culuğu eczacdık gibi bir namus 
i~i yapmıştır. 

Zevk 
San'at 

Taklit edilemez 

iz.miri kokularile de meşhur 

eden Kemal Aktaş diyOI' ki : 
Benim kolonyalarım yerine 

baıka şeyler verilirse redde
diniz. 

Kemal Aktaş kokularının 
kabına varmağa imkan verme
d:ğini unutmaynız. 

Manisa genel savamanlığından: 
Manisa Ceza evinin bir senelik ekmek ihtiyacı 1-5-936 tari

hinden itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usuliyle münaka
saya konulmuştur. Bedeli mubammenden •o 7.5 teminat akçuı 
verildikten sonra münakasaya iştirak olunacağı ve verilen fiat 
haddi layık görüldüğü takdirde 20-5-936 günü saat 15 te ihale 
edileceği ve bu hususta şeraiti anlamak istiyenlerin Manisa C. 
genel savamanlığma müracaat eyle~eleri ilan olunur. 

7-10-13-16 1161 (867) 
.. m!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

S.Ferit Eczacıbaşı 

Kolonya ve 
esansları 

30 seneye yakm bir zaman
danbcri azami muvaffakıyet ka· 
zanmıı en latif en .!abit misilsiz 
kokulardır 
Bahar, Altın damlası, Unutma 
beni, Yaseminr Senin için, Mu· 
habbet çiçeği,F ul, Dalya,manulya 

isimleri de yalnız eczacıba
şının kokularına aittir. 

Benzer isimlileri bir şeye 
yaramaz almayınız 

M.DEPO 

S. Ferit 
Şifa ecza nesidir 
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Dün Cenevrede dağınık ve asabi bir hava esiyordu . 

• • • r •• 
Habeş - Italyan anlaşmazlığının Milletler Cemiyeti 

konseyini 15 Haziran toplantısına tehiri kabul edildi 
Roma, 12 (Ö.R) - Cenev

reden bildiriliyor: Milletler ce
miyeti umumi katibi B. Avenol 
nezdinde konseyin gizli bir 
toplantısı yapılmıştır. Habeş 
meselesi müzakere edildiğin

den, alakalı devlet sıfatile ltal
ya müzakereden hariç tutul
muştur. Milletler cemiyeti kon-
eyının tasvibine arzedilecek 

bir karar suretini tespit etmek 
lazım geliyordu. Habeş mesele
sinin tetkiki işinin daha sonra
ya blrakılması fikri ittifakla 
kabul edildi. Fakat bu karar 
uretinin metni hakkında bir 
anlaşma hasıl olamadı. 

FRANSANIN ARZUSIYLE 
Paris, 12 (A.A) - Eko dö 

Pari gazetesi Habeş meselesi-

/tafran velialttı p,yomontc 
nin Temmuza talikinin Fransız 
hükumetinin arzusu ile vaki 
olduğunu bildiriyor. B. Hlum 
şimdiki hükumetin vereceği 
kararlardan bolayı mes'uliyet 

abul etmiyeceğini B. Flandine 
bildirmiştir . 

Pöti Parizien gazetesi, Fran
sanm Habeş ve Lokarno mesele
lerinin konseyin temmuz toplan
tısında aynı zamanda tedkik 
e~ lmesi lüzumuna kani bulun
duğunu yazıyor. Bu iki diploma
tik amil birbirine sıkı bir soretle 
bağlıdır. Zira Italya ıecri ted
bir1erin nihayet bulur bulmaz 
Streza cephesindeki mevkiini 
tekrar işğal etmek niyetinde 
lduğunu bildirmiştir. 

FRANSA VAZlYET 
ALMIYOR 

Cenevre, 12 (Ô.R) - Fran-
ız delegesi B. Paul Boncour 
yakında istifa edect:k olan 

Sarraut habinesinin Habeş me
selesinde kat'i bir vaziyet al
mamış ve karar vermek vazi
fesini yeni teşekkül edecek 
hükumete b1rakmak arzusunu 
8. Eden'e bildirmiştir. Bununla 
beraber, herhangi bir hadise 
başgösterirse, Fransa anane 
halini alan siyasetine devam 
edecektir. Bu da: Milletler Ce
miyeti paktına riayet ve kol
lcktif emniyet prensibine bağ
lılıktır. 

B. Boncour Lundan sonra 
)talyan murahhası Baron Aloisi 
ile uzun uzadıyl\ görüşmüştür. 

ltalyan delegesi, konseyin 
resmi celsesine İştirake Habeş 

delegesi çağmlacak olursa, 
kendisinin müzakere salonunu 
terkedeceğini, zira artık Ha
beşistanm, emirname ile ilan 
edildiği üzere, ltalyan impara
torluğuna aid olduğunu söyle
miş ve yalnız salondan çekil
mekle iktifa etmiyeceğini, bu 
çıkışın ltalyanın Milletler cemi
yetini terketmesine bir mukad
deme olabileceğini hatırlat-
mıştır. 

Ccımwnbz umumi göriinüşıi 
B.Boncour bu şartlar altında 

meselenin çok vahim göründü
ğünü ve eğer ltalyan delege· 
)eri celseyi bırakacak olurlarsa, 
Fransanın kendilerine yardım 
imkamm bulamıyacağını bildir· 
miştir. 

LOKARNOCULAR 
TOPLANACAK 

Cenevre 12 (Ö.R)- B. Edenle 
mülakatı esnasında B. Paul 
Boncour konseyin şimdiki top-

lantısından istifade ederek Lo
karno devletleri mümessillerini 
de toplamanm f aydah olacağmı 
söylemiştir. Gerçe böyle bir 
içtimada şimdilik hiç bir netice 
çıkmıyacağı malum ise de Ren 

bölgesinin askeri işgal altına 
alınması ve Lokarno muahede
sinin bozulması meselesinin da
ima alakayı üzerinde tuttuğu 
gösterilmiş olacaktır. B. Eden 
bokarnocu devletler arasmda 

bu yeni içtima a bir mahzur 
görmediğini söylemiştir. 

B. Paul Boncur'un mahsus 
bunun için Cenevreye gelmiş 

olan Belçika dışişleri başkanı 

B. Van Zeeland ile mülakatı 
da yine Lokarno muahedesini 
imza etmiş olan devletlerin 
toplanmalar1 fikrile alakadar 
bulunmaktadır. 

GÖRÜŞMELER 
Cenevre, 12 ( Ö.R ) - Bu 

sabah B. Paul Boncour ilkkön
ce sovyet birliğininin Paris el· 
çısı B. Potemkini ve sonra 
dış işleri halk komiseri B. 
Litvinofla görüşmüştür. Bu mü
IAkatta Cumartesi günkü hi
diselerden ileri gelen umumi 
vaziyetle Fransız-Sovyet pak
tının bazı veçheleri görüşül
müştür. B. Paul Boncour bu
nu müteal<ip ispanya delegesi 
ve onüçler komitesi başkanı 
B. de Madriaga ile de aym 
mevzu üzerinde fikir teati et
miştir. 

Cenevre, 12 ( Ö.R ) - Lo
karno devletleri mümessilleri 
yarın ya B. Edenin veyahud 
B. Boncourun nezdinde top-
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a Ce hes· 
par ilerden mu 

• e ı 
aheret 

e • • • 
ı 1 ın 
• 

Paris, 12 (Ö.R) - Sosyalist 
partisi, yeni mebusan meclisi 
toplanmca teşekkül edecek 
kabineye komünistlerle umumi 

mesai konfederasyonunun da 
iştirakini istemiştir. Umumi 
mesai konfederasyonu siyasi 
bir teşekkül değildir. işçi sen
dikalarının birJigini temsil 
eder. Cevabını bir iki güne 
kadar bildirecektir. Fakat önü· 
müzdeki Pazartesi gününden 
önce beklenmiyor. Üçüncü en
ternasyonalin alacağı vaziyete 
gelince, Fransız komünist par· 
tisi JiderJeri BB. Duclos ve 
Thorez partilerinin yakında 
teşekkül edecek halk cephesi 
hükümetine bilfiil iştiraki red
dedeceğini bildirmişlerdir. 

Paris, 12 (Ö.R) - B. Leon 
Blum bu sabah Senato başkanı 
ile görüşmüştür. Bu müzakere 
oldukça uzun sürmüştür. Müs
takbel başbakan, filan veya 
filan istikametinde alacağı va
ziyetin Senatoda nasıl bir tesir 
uyandırabileceğini öğrenmek 
istiyordu. 

Paris, 12 (Ö.R) - B. Leon 
Blum tarafından, teşkil edeceği 
kabinenin ekonomik ve mali 
siyaseti hakkında yapılan be• 
yanat borsada çok müsaid bir 
tesir uyandırmış ve kıymetlerde 
umumi bir kalkmma kendini. 

-- -
Sagrenalmz mılli rcblte liderlerinden flcnri de Kerti/is bır skylev ~wirkt:n 

göstermiştir. 

Paris 12 ( Ö. R) - B. Le
on Blum yeni kabineyi teşkile 
memur edilmiş gibi sayılabilir. 
Bu sebeple sosyalist lideri 
şimdiden bir halk cephesi hü-

kumeti teşkili iç.in temaslarma 
başlamıştır. Bu maksatla Bay 
Leôn Blum ilk önce partisinin 
ruhsatını istemiş ve geçen güu 
toplanan sosyalist milli meclisi, 
partinin başkam olan B. Blu
ma halk cephesine mensup di
ğer partilerle birlikte ve ica
bmda yalnız olarak bir kabina 
teşkili için ruhsat vermiştir. 

Paris, 12 ( A.A ) - B. Leon 
Blum komünist partisine gön .. 

derdiği mektupta mcz kür par
tiyi hükumete iştirake davet 
etmekte: Halk cephesi parti
lerinin müşterek intihap müca
delesini ve karşılıklı halisane 
hattı hareketlerini hatırlatmak
tadır. intihabat esnasında tat-

bik edilmiş olan birlik zafer
den sonra da devam etmeli ve 
cephenin bütün partileri hü
kumette temsil edilmelidir. Her 
hangi bir ademi iştirakte 
müntehipler birliksizlik ve iti
matsızhk göreceklerdir. Müca· 
cadele kardeşliğini sıklaştır
mak için y"egane ve iyi vasıta 
.müşt.erek hükümettir. Bunun
la beraber komünistlerle ıen-

Deniz kuvvetlerini 
a ·ttıracak 

Tokyo, 12 (Ô.R) - Bahriye 
bakanı amiral Megano Japon
yanın şarki Pasifik okyanu
sunda kendine karşı gelebile
cek en kuvvetli devletten üs
tün bir filoya malik olması 
lüzumunu bildirmiştir. Bunun 
için Japonya şimdiye kadar 
senede 22 bin ton harp gem sı 
yapmakta iken bundan sonra 
50 bin ton yapacaktır. 

•••••••••••• 

Flistin işleri 
Londra, 12 ( Ö.R) - ''Tay

mis,, gazetesine göre dün ka
şamki lngiliz kabine konseyi 
FJistin vaziyetini de müzakere 
etmiş ve hükumet asayişin 

muhafazası ıçın lazımgelen 

takviye kuvvetlerinin gönderi
leceği hakkında İngiliz yüksek 
komiserine teminat vermiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dikal birliğin sosyalistlerin 
teklifini reddedecekleri zanne
dilmektedir. 

Umanite gazetesi komünist
lerin hükumete iştirak etmiye
<:eklerini ve buna mukabil hü
kamet dışında cephenin komi· 
teler vasıtasile teşkilatlannuş 
olan en inzibath unsurlarının 

teşriki mesaisiyle bir nevi 
kütleler kabinesi teşkil edile
ceğini bildirmektedir. 

Komünistlerin birkaç gün
denberi pek ehemmiyet ver
dikleri bu komiteler Figaro 
gazetesi tarafından pek çok 
itimatsızhkla karıılanmaktadır. 

]anacaklardır. Bu müzakereye 
ltalyan delegesi baron Aloizi' 
nin de iştirak edeceği ümit edil
mektedir. Bu toplantıda müsbet 
bir netice çıkmıyacağı belli ol~ 

makla beraber iki sebebe o fay 
dalı görülmektedir. Bir taraftaıı 
Lokarno meselesinin tetkikinin 
inkıtaa uğramadığım göstere
cek, diğer taraftan Alman ce
vabının daha ziyade geç kal
maması için ısrar olanacaktır. 

Cenenevre, 12 (Ö.R) - Mil
letler cemiyeti konseyi bu sa
bah hiç bir celse yapmamışhr. 
Öğleden sonra saat 12 de ya
pılacak celse Habeş işine tah
~is edilecektir. Dün akşam geç 
vakıt Milletler cemiyeti umumi 
sekreteri nezdinde toplanan 

/>ot IJ011k11r 
konsey azaları Habeş mesele
sınınm 15 haziranda sureti 
mahsusada davet edilecek fev
kalade bir devreye bırakan 

bir karar sureti üzerinde mu
tabık ka'mışlardır. Bu tehir ba
zı hususi mülahazalarla telif 
edilecek ve Habeş meselesin
de Milletler cemiyeti siyaseti
nin devamblığı belirtilecektir. 

Buna göre, tatbik mevkiinde 
olan zecri tedbirler hiç olmazsa 
Haziran ayma kadar mer'iyette 
kalacak ve Habeş imparatoru
nun hÜkümraniyeti me.ielesi 
olduğu gibi duracaktır. Kon
seyin kuvvet istimalile elde 
edilen arazi kazançlarmı tanı

maması hakkında bir karar 
sureti kabul etmesi de muhte
meldir. Bu celsede Habeş de· 
legesi B. Volde Maryama is
terse konseyde memleketmin 
sesini işittirmesi için imkan 
verilecektir. 

Aloisinin bu celsede bu
lunmıyacağmı, yahud dünkü 
celsedeki hareketini tekrar 
edeceğini bildiriyor: 

Cenevre, 12 (Ö.R)- ltalyan 
baş deleğesi Aloizi, milletler 
cemiyeti sekreteri Avenola 
ltalyan delegasyonunun hemen 
bugün Cenevreyi terketmesi 
iç.io Romadan emir aldığmı 
bildirmiştir. Bu emrin ıebehi 
anlaşılamamıştır. 


