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Yeni 
T efrikalarımız 

Devam mUddeti Türkiye için IHariç iç.in 
Senelik . . . . . . 1300 _ · 2500 
- - 'iOO 1900 .Allı <ı11ltk . • • • . 

1 - Safi Aşk ( 3 UncUde) 
2 - Ormanı bekliyen Kız (4 le) 
3 - Boğazlar meselesi tari
hine bir bakış (7 inci sahifede) il - TELEFON : 2&97 
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lııııı1mı·iyet~n Ve Oıım1mriu_et EseJ·iııin Be1u;isi, ~aba1ıkırı Ç:ıkcu· Siyası Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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lamış olan devletlerden ransının 25 haziran- MUUikat yarım saat hareket etmiştir. 

• 
1 

bay Edenle birlikte ye
miştir. 

•• • • • ••• 

Asker 

Cenevre 12 ( A.A ) - rada toplanması dU- ı Musaollnl, TOrklye elçisi kont Senkanten ile 
Türkiye dı~ işleri bakanı ,onUlmUş olan Lozan bUyUk elçlsl HUaeyln elçilik erkanı hazır bulun
Dr. Tevfik Rüştü Aras, muahedeslnllmza et- Ragıbı Venedlk sara· muşlardır. Ponsot, buglln 
Lozan muahedesini imza- mlş devletler konfe- ı yında kabul etmı,ur. Ankaradaki vazifesi başına 

boğazların gayri askeri- da lsviçrenin Lozan sUrmU9tUr. Neler gö- lstanbul, 13 (Özel)-Bo- Memurların 
liği hakkındaki ahkamın veya MonrUy şehir- rUşUldUğU blllnmlyor. ğazlar konferansının Mon-
tadili için 25 Haziranda lerinde toplanacağı PARİSTE BiR ZiYAFET trö şehrinde toplanması maaşları 
Isviçrede Montreux şeb- haber alınmaktadır. Paris 13 (Ö.R) - Tür- için dış bakanımızın tale- Ankara, 13 (Yeni Asır)-
rinde bir konferans akd- TUrklyenin, boğaz - kiye büyük elçisi Suad bine lngiltere ve Fransanın Maaş kanununun bazı mad-
edilmesini istemiştir. ları tahkim ettikten Davas ve hayam, Fransa- muvafakat cevabı verdik- delerini değiştiren kanun 

Roma, 13 (Ö.R) - sonra, seyri setaln nın Ankara büyük elçisi leri haber alınmıştır.Diğer Jayihası ruznameye ilave 
Boğazların silahlan- serbesti 1 hakkında Ponsot şerefine bir ziyafet devletlerin de cevapları edilmiştir. Bu layihaya göre 
dırllması meselesini azami teminat vere- vermiştir. Bu ziyafette yeni gecikmiyecektir. talim için askere çağırılan 
tetkik etmek üzere ceğl teyld ediUyor. Suriye komiseri, Fransanın Cenevre, 13 (Özel)- T. memurların maaşları tam 
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" k h. traktör kullanuken lstanbul veya Anka- Roma, ıs (Ö.R) - eski Ankara elçisi ve orta Rüştü Aras öğle yemeğini verilecektir. 
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Esaslı bir istikamet 
vermek lazımdır 

Kültür bakanlığının altı ens· 
pektörü günlerdenbe~ or~a 
mektepleri ve liselen • teftış 
etmektedirler. Memleketın de
ğerli ve olgun çocuk]armda.n 
teşekkül eden heyetin teftış 
neticesinde edindikleri kaoa
atları bilmemekle beraber çok 
hazin ve vicdan sızlatıcı man
zaralarla karşılaştıklarına hiç 
şüphe etmiyorum. 

Cumhuriyet rejiminin halk ta-
bakaları arasında yaratbğı uya
nıklık maarife karşı sevgi ateşini 
doğurmuş, okuma aşkını alev
lendirmiştir. Hemen hemen 
ülkenin her tarafında son on 
yıl içinde ilk mekteblere veri
len önem cidden göğüs kabar
hcıdır.llk tahsili mecburi kıla? 
kanun hükümleri tam ve kamıl 
bir şekilde yerine getirileme
mekle beraber umumi vilayet 
meclisleri mali imkanlar dahi
linde varhklarının mühim kı· 
sımlannı bu maksada tahsis 
eylemekte tereddüd göstermi
yorlar. Bu isabetli düşünüş ~e 
hareketin neticesidir ki ılk 
mekteblerden yetişen çocuk!a: 
rın adedi her yıl birkaç mısıl 
artmakta ve bunları kabul ede· 
cek J\selerde, orta mekteblerde 
Yer bulmak imkanları zorlaş-
maktadır. 

Bundan dolayıdır ki lise ve 
orta mekteplerin ilk dev~ele
rinde beher sınıfta elhden 
fazla talebe balunmaması İcab 
ederken bu mıktar yetmişe 
kadar çıkarılmış bulunmakta
dır. Açıkça söylemek ljzımge
lirse bu şekilde tedrisata de
vamda büyük bir faide bek
lenemez. Öğretmenler, üniver-
itelerde olduğu gibi güçlükle 

ellerine verilen ders program
larını konferans şeklinde tak
rir eylemekte ve talebeleriyle 
meşgul olabilmek, onları mü
zakereye kaldırmak fırsatını 
elde edememektedirler. 

Maksat· çocukları sokaklar
da dolaş~aktan alıkoymak ise 
bu şekilde tedrisatın bir manası 
olabilir. Fakat yavrularımızı 
esaslı bir şekilde yetiştirmek 

- &nu 2 znrı sahi/ede - · 
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Paris, . - " J>etit . "Eko de Paris,,de eger ln-
Parisien,, Habeş delegesinin / ~-. ~, giltere on beş güne kadar 
konsey masasına davet edilme- ka.t'i bir vaziyet takınmazsa, 
siy!e işlenilen hataya .. teessüf \ ekser delegelerin zecri t~dbir: 
edıyar. Bu gazeteye gore ltal- ~ t lerin bırakılması Jebındekı 
yan delegesi baron Aloisi'nin Sovyet tezini kabule temayül 
Cenevreden çekilmesinden do- edeceklerini tahmin ediyor. 
ğabilecek ~ahim ne.ticeleri Ce- "Figaro,, gazetesi Habeş 
nevrede bılmemezlıkten gelen işinde şimdi muhtelif emperya-
kimse yoktur. Jizmlerin çarpıştıklarını ve bu-
Aynı gazete meraklı ifşaatta nun tehlükeli, felaketli, vahim 

bulunarak, son zamana kadar bir oyun olabileceğini kayde-
en hararetli zecri tedbir taraf- diyor. 
tar~ olan .sov.yd birli.ği. dış 1 iş~ "joour,,Fransanın vaziyetini 
forı komıserı B. Lıtvınof un, şöylece taarih ediyor : ltalya, 
konseyin son celsesinde bu Ren meselesinde Fransa ile iş 
vaziyetten. .ayrılarak, Avrupa birliğinden, Fransa da bilmu-
sulbunun ıstıkrarı namına, Ha- kabele "ecri tedbirlerin bıra-
beş müstemle~.e davasının unu- kılması için Italyan tezini ka-
tulması ve boylece İtalyanın bulden imtina etmektedir. 
t~~rar St.r~sa. c~~hesine avc!e- Paris, 13 (Ö.R) - "Echo de 
~ınm temı~~ dılegınde b~lundu- P~ris,, gazetesine göre lngil-
gunu ve dıgcr delegelerın bunu sı" terenin vaziyeti şudur: 
dinlememekle bir hata işledik- Atlilletler femiyeti ko11seyirU1e. Jtalj ıı - lf abeş ıııar11mz SO!l sa/hası B. Eden Habeş dosyasını 
lerini yazıyor. tetkık r.dilbkcn • Bir Y1Jnan kaıikatıifli • - Sonu 4 üncü salıijede·-

•••••••••••••••••••••••• 

Kral Yunan ulusuna 
itidal tav iye etti 

Yunall K10!1 Y01gi 

ATINA 13 ( Ö. R) - Ati
na Ajansı bildiriyor : 

Dün gece saat 24 de başlı
yan, 24 saathk umumi grev 
muvaffak .olamamış telakki edi
lebilir. Atinada vaziyet nor
malidr. Bütün münakale vasi-

- l.ıit;en (eviriniz -
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Casuslar Baldvin izahat verdi ...... -
Belçika hududun- B d "" 1. Ad• Ah b . J d 

da yakalandı o og ıyoyu ıs e ayı ışga e en 
Brüksel, (D.E)- Belçika hu

dudunda Velkenraelt şehrinde 
üç casus yakalandığmı Deyli 
Ekspres muhabiri haber veri
yor. 

Yakalananlardan biri Jozef 
Smits isminde Belçikalı bir iş
çidir. Bazı gizli planların suret-
lerini üzerinde bulundurmaktan 
suçludur. Bu işçide bazı mem
nu fotoğraflar da bulunmuştur. 
Diğer iki casus ta başka su-
retlerle faaliyet göstermekle 
itham edilmektedirler. 

Suikasdmiacaba? 
Londra 13 (Ö.R)- Posta ve 

telgraf bakanı lngiltereyi Av
rupa kıtasına bağlayan bir kab
lonun kırıldığım bildirmiştir. 
Bu 1936 senesi içinde vuku 
bulmaktadır. Kablo 48 saatten
beri işlemez bir haldedir. 

Italyan ordusu kumandanı tanıyoruz. 

~r ,w : 
' ~"'.ıı.-0~~~ 
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lf arp gaflaimi olarak Jtalyafl itlausine gecm Adis·Abcba şdıri 

Londra, 13 (Ö.R) - Habeş ilhakını bildiren vesikaya larını tahrik etmiştir. Bu ce· 
meselesi avam kamarasının bu- dair sosyalist meb'us Foks vaplar umumiyetle Ingiliz hü-
gün öğleden sonraki içtima- tarafından sorulan suale verilen kümelinin bu saatte kat'i bir 
ında bir çok sual ve cevaplann cevaptan başka, diğer suaUerin vaziyet almamak kararını gös-
mevzuu olmuştur. ekserisi de ltalyan i,galinin termektedir. 

Başbakan B. Baldvin tara- neticeleri .hakkında idi ve bun- B. Baldvio, Mareşal Badog-
fından, Hebefittamn ltaJyaya . Jar bik&imet azalannm cevap- =- Son" 5 inci Ja/liJtde -

ispanyada 
Yeni kabine toplandı 

Madrid, 13 ( Ö.R ) - Yeni 
kabineyi Kazeyra Piroga teş
kil etmiştir. Başbakan ayni 
zamanda sü bakanlığını deruhte 
etmiştir. 

Dış bakanı Augusto Daçya, 
Tüze bakam İlyasko, Finans 
ba'kanı Andrigodur. Yeni ka
bine evelkinden pek az fark
lıdır. 

Madrid, 13 (Ö.R) - B. Pi
roga tarafından teşkil edilen 
yeni kabin1: toplanmıştır. Aza
na kabinesınin eski bakanları 
mevkilerinde kalmaktadırlar. 
Başbakanın şahsiyeti halk cep
hesi proğramının tamamile tat
bik edileceğine 21man telekki 
edilmektedir. B. Azananın da
ha evvelce hükumet teşkili 
vazifesini Sosyalist B. Priyehr 
ga teklif etmiş olması da Sos
yalist ve Cumhuriyetçiler ara
sındaki birliğin delili sayılıyor. 
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YENi ASIR 

Orta tahsile --· ... ·--
Esaslı bir istikamet 
vermek lazımdır 

ŞEHİR &.&BBRLBRİ 
- Bas ta.rafı ı tıti s11y/ada -

için me-rcud ~aziret hiç bir 
zamu maksadı ' elde etmeğe 
yetemez. 

Hava şehitlerini . anma günü BURNOVAOA BiR HADiSE 

Meryem, f.ağniurdan . 
kaçarken doluya tutuldu 

Bugün çekilmekte olaa C'lar
lık ve sakmtlnın yamı ~e
ğini bekleyemeyiz. Biliku bu 
yıl sınıflara yetmiş talebe yer
leştirmek suretile tedrisahn 

intizamını bozarak ihtiyaca ce

va b vermeğe uğraıalmıpa ge
lecek yıl bu şekil ile de ihtiya
cı karşılamak mümkün olmıya
caktır. Hatta sınıflara seksener 
talebe yerleştirilmiş olse bile ... 

Yarın şehitlikte büyük 
tören yapılacak 

Bütün lzmir halkı bu törende 
hazır bulunmağa davetlidir 

-· --· -·· Enelki gün Bumovanın Eğri
dere köyünde bir kız kaçırma 
vak'uı olmaqtur. Akrabasanm 
tarlas:nda domates fidanı dik
dikten sonra evine dönmekte 
olan Ali kızı 17 yaşlarında Mer· 
yem, Zehra ve Ayşe adında 
iki kadınm kendisini evlerine 
davet etmesi üzerine o e:snac:\a 
yağmakta olan şidd etli } ağruur
dan korunmak için bu tek lifi 
kabul etmiştir. 

biri çıkarak Meryemin üzerine 
hücum etmiştir. Meryem bağır 
mağa başlamıi ise de Ramazan 
aldatılan zavallı kızı ıorla Bur
novaya 1 · rmışhr. 

Bu durumun başhca amili or
ta tahsil için ortaya esaslı bir 

prensip konulmamasından doğ
maktadır. Hk tahsili bitiren her 
çocuk soluğu liselerde ve orta 
mekteplerde almaktadır. Orta 
mekteplerdeki ted risat proğ
ramları aşağı yukan liselerin 
bir şubesi olmaktan farksızdır. 

Bir müddet sonra karşısma 
Kerim oğlu Ramazan adında 

Partide 
••• 

Toplantı var 

Meryem ı" fırsatını bularak 
Burnova jandarma karakol ku
mandan lığına gidip başma ge
len felaketi anlatmış ve Ra
mazan derhal yakalanmışbr. 

J{amaz.an Bornova jandarma 
k arakol kumandanlığınca istic
vap edilmiştir ve hakkmda 
ka-····: takibata başlanmıştır. 

• 
ıs as -···· Vesikaları hakkında 

Mutahassıs doktorlar ile 

Hepimizce malümdur ki li
seler, üniversiteye talebe ye
tiştirir. Bu memleketin bütün 
çocuklarmın üniversite tahsili 
göreceğini, ikmale muvaffak 
olacağını tahmin eylemek bir 
az hayal ile uğraşmak olur. Şdıillikle gq:en seneki lfirentlen bir göiüniiş 

Y arm öğleden sonra parti 
merkezinde Türk hava kuru
munun yer örenleri hakkında 

bir toplaob yapılacakbr. Kaıa
.lardan gel~cek delegelerin de 
iştirik edeceği bu topJaoh çok 
eh emmi yetlidir. 

kimyagerler ve sair sıhhiye 

memurlarınm vesika, ruhsatna
me ve şehadetnamelerinin tes
cil harçları ile para ile hasta 
bakan hususi hastanelerin 
açılma ruhsatnameleri harçları 
hakkında kamutayca kabnl 
edilen kanun vilayete gelmiş· 

tir. Bu kanuna gör.! asistanhk 
müddetini bitirerek mutahassıs 
olan veya jüri he yetlerince 
mutahassıs olarak kabul edi
len doktorlarla kimyagerlerin 
iliisas vesikalarından küçük 
sıhhat memurlan mekteplerin
den çıkanlara verilen şehadet
namelerden ebelere ve sünnet
çilere verilen ruhsatnamelerden 
ve para He hasta bakan hususi 
hastanelerin açılması için şu 
harçlar alınacaktrr: 

Hakikati göz önüne getirmek 
lizımgelirse orta tahsili iki 

kısma ayarmak zarureti vardır. 
Liseleri yalnız Üniyersite tahsili 
yapacak imkan ve kabiliyette 

bulunan çocuklara tahsis eyle

meli, orta tahsilden sonra 

derhal hayata ablmak, hayatı 
kazanmak zaruretinde bulunan 

çocuklar için de ayrı bir proğ
ramla ameli hayat mektep
lerine orta tahsil çerçivesinde 
mevki vermelid.ir. 

Filhakika bu düşünce ile 
kurulmuş bazı müesseseler 
mevcuddur. Lakin ihtiyaca ce
vab verebilmekten çok uzakta
dırlar. Bunlarm da durumların
dan ayrıca bahsedeceğiz. 
~akk.ı C>cakogıu 

Fuvar komitesi 
Fuvar komitesi dün Ciğleden 

sonra Belediye reisi doktor 
Behçet Uz'un batkanlığmda 
toplanmış, fuvar yerinde yapı
lacak muhtelif inıaab müteah
hitlere ihale elmİftir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
taları temin olunmaktadır. Bü· 
tün mağazalar açıkbr ve so
kaklardaki hayat ve faaliyet 
tabiidir. Memleketin her yerin
de ayni sükün hüküm sür
mektedir. 

Yirmi dört saatin hadisesiz 
cereyan edeceği muhakkak gi
bidir 

Atina 13 ( Ö. R ) - Seli
nikte cereyan eden kanlı ha
diseleri protesto için ilin edi
len umumi greY tesirsiz kal
mış; hükumet vesaitin itleme
ıini temin etmiştir. Kral, ulusa 
hitaben neşrettiği beyanname• 
de itidal tavsiye etmiştir. 

Y ann hava şehitlerini anma 
günüdür. Yurd uğrunda hava
larda can veren kahramanların 
mezarları başında onlarm yük

sek adlarını anacağız. Y almz 
onlar için konuşacağız ve on
lardan bahsedeceğiz. 

Bu törene her Türk çocuğu 
ve Izmirin bütün evJadları, 

Türk hava kurumu lzmir mer
kezi tarafından davetlidir. Tö
rene iştirak edecek süel 
ve sivil amirler, subaylar, 
memurlar, kıtalar, halk par-

tisi heyeti ve teşkilatı, uray 
ve mensupları, gazeteciler, 
mektepler, kurumlar, müesse

seler, ticarethaneler ve her sı
nıf halk yarın sabah saat 9 da 
Cumhuriyet meydanında top
lanacaklardır. 

Merasim alayı saat 9,30 da 
Cumhur!yet meydanından ha-

reket ederek ismet paşa buJ
varı, lkiçeşmelik, Mezarlık arası 

Eşrefpaşa ve Dolaplıkuyu cad• 
desioi takib ederek Kadife
kaleıindeki şehitliğe gidecek
br. 

Alayın geçeceği yol üzerin
deki ticarethaneler ve müesse

seler, alay geçerken İflerini 
bırakıp mağazalanmn önüne 
başı açık olarak çıkması la
zımdır. Bu selim vaziyetidir. 
Alayın yürüyüş sırası Türk 
Hava kurumu tarafından bir 
proğramla tesbit edilerek ala
kalı müesseselere tevzi edil
miştir. 

Şehidlikteki merasim saat 
11 de 0 Istiklil 11 marşile bath
yacak, marştan sonra mera
sim kumAndanı, törende bu
lunanları hava şehidlerini se-

Alıancak Meı'udiye caddesi No. 74 Telefon 3367 

Hava Şehitleri 
~ .. 

GUNU 
İçin her nevi çiçeklerle küçük bayik çelenkler 

F iyatlarda büyük 
T enzilat yapılmıştır 

Sipariı ne kadar evvel verilirse 
mlifteri o kadar memnun kalacaktır. 

limlamağa davet edecektir. 
Bundan sonra bir dakikalık 1 

hürmet ve selam sükütu ola
cakbr. 

Bu aoda merasim yerindeki 
hayrak yavaş yavaş yarıya 
kadar indirilecek ve bayrağın 

inişini bildirmek için Kadife 
kalesinden atılacak birinci 
topla lzmirde bulunan bütün 
daireler, müesseseler, ticaret
haneler, limandaki gemiler 

bavraklarını ayni şekilde yarıya 
l<adar indireceklerdir. Fabri
kalar ve gemiler de düdük 
ottüreceklerdir. Hürmet daki
kasının tamam oluşu ikinci bir 
topla ilin edilecektir. 

Merasimde bava kuvvetleri 
namına bir sübay1 hava kuru

mu, Cumhuriyet Halk Partisi 
ve şehir namına Yozgat say· 
Javt Avni Doğan birer söylev 
vereceklerdir. Söylevlerden son
ra askeri muzika tarafından 

bir matem marşı çalanacak ve 
bir manga asker havaya üç 
defa atıf yapacaktır. En son 
olarak ta heyetler birer birer 
şehitliğin önünden geçerek aziz 
şehitlerimizi seiamlıyacaklardır. 

Mesut çiftler için 
Belediye evlenme dairesinde 

nikahtan sonra tedansan . ve 
balo vermek istiyenlerden bazı 
zevat belediye riyasetine mü
racaatta bulunmuşlardır. Bele
diyece evlenme dairesi müsait 
bulunduğu için bu gibi müra
caatların kabulü muvafık görül
müştür. Bunun için ayrıca be
lediye tarafından saatler tayin 
ed ilecektir. 

Bay Salahittin 
Tireye çağrıldı 

Tirede a çılan etnografya 
müzesının tamiri esnasında 

müıe binası olan Yahşibey ca· 
mıının dıvarlarmda altı kat 
badana albnda çok kıymet! i 
tez,xinat çıkmı~br. Bu tezyina
tın tedkiki ve müzeye konacak 
eşyal~rın tasnifi için lzmir 
Antikiteler direktörü bay Sa-
lahittinin Tireye gönderilmesi 
iJbaylığa yazılmıştır • 

Zirai proğram 
hazırlanıyor 

Ziraat mektebi müdürü Hilmi 
Ziraat vekiletinin daveti üze
rine Ankaraya ğitmişti. Evvelki 
gün şehrimize dönmü,tür. 

Ziraat vekaleti beş senelik 
zirai sao'atlar proğramı müna
sebetile yapılacak mühim işler 
için Ankarada bir toplantı ter
tip etmiş ve bu toplanbya bir 
çok mütebaıs11 zevat davet 
olunmuftur.Bu mühim görüşme
lerde yapılacak işler tesbit 
edilmiş ve ziraatçıların müta
lealan alınmıştır. , ., 
Askerliğe davet 

İzmit Askerlik şubrsi11deıı: 
332 doğumlu olupta henüz 

ilk yoklamasını yaptırmamış 
müslim ve gayri müslim yerli 
ve yabancıların şubeye müra· 
caatları ilin olunur. 

Birinci sınıf ihtisas vesikası 

ve yirmi yataklıya kadar hu
susi hastanelerden yirmişer Hra, 
yirmiden ziyade yatağı olan hu
susi hastalerden kırk lira, 
ikinci sınıf ihtisas vesikası için 
on lira, sıhhat memurları şaba
detnameleri için iki lira, ebe
ler ve sünnetçilerin ruhsatna
mderi için bir lira harç ah
nacaktır. 

Muhtarlar 
mahkemede 
Çeşme kazasımn Uzuokuyu 

muhtarlara Salih ve Mustafa ile 
köy katibi Ali Behçetin zimmet 
ve ihtilas suçundan muhakeme
lerine dün ağır cezada devam 
edilmiştir. 

Müddeiumumi Şevki iddiasını 
serdederek suçları sabit olmı
yan maznunların beraetlerini 
istemiştir. Karar için muhake
me cumartesi gününe bıraktl
mıştır. 

HALK OPERETi 
Dost Elen artisti ZOZO DALMAS'ın ittirikile ve Suriye turnesinden büyük muvaffakıyetle 

avdet eden san'atkir HICRAN'ın riyasetindeki bale heyeti birlikte olarak 42 kişilik muhte
kadroaile 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
Bu akpm 9 da 

Yarın aktam 9 da 

16 mayıs Cumartesi 
günü matine 4,30 da 

Ve akşam 9 da 

BE Y O G L U Ç i Ç E G i 
BAY VE BAYAN 

T ELL İ T URNA 
ŞEN DU L 

Sinemamızdan başka hiç bir yerde temsil verilmiyccektir. 

Her yer numaralıdır. Biletler kişede satılmaktadır 
Karfıyaka, Aleanc ak v e Re ad l yeye o tobUs temin edllmlttlr . 

t4 Mayıs .... 

Dallardan ........... . •••••••••••• 
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Monbeyler 
Tımaklar1 manikörfü1 • koll~n 

bilezikli, batta · yüzleri makyajlı 
erkekler çoğalmağa başladı. 

[Tabiat erkekleri erkek, ka
dınları da kadın diye yarat
llllfhr.] Sözü bir hakikat olarak 
bütün kadretile yaşayıp durur
ken kadınlaşan paylaçolara kız
mamak elden gelmiyor.· 

Kadınların; geniş omuzlu, 
kıllı kö~üslü; Hergül vücutlu 
erkeklere rağbeti arthkça er
keklerin bütün vücutlarını sinek 
kayh traş edip kokular sürün
meleri abdalhk değil de nedir? 

Hu monşerferin hangi akla 
hizmet ettiklerini anlamıyorum. 
Zavallı kadınlar, erkeklerin 
kadınlaşbğını gördükçe kendi
leri erkekleşmeğe başladılar. 

Golf pantalon giyen, a lagarson 
saç kestiren; Spor gömlekle 
dolaşan kadınlar, kadınlaşmış 

monşerlerden daha az mı? 
Bolfaşmağa başlıyan çıplak 

kallı kadm bacakları anlabyor 
ki kadının elinden düşen jilet 
bacağım erkek kapmış habire 
traş ediyor, korkarım bir gün 
cascavlak kalmasınlar. 

MURAT ÇINAR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kiiçük haberler 
Hilml Omay 

Bir hafta evvel iktisat Ve
kaletinin daveti üzer"ne An
karaya gittiklerini yazdığımız 

Ziraat mektebi müdürürü bay 
Hilmi, bağcılık enstitüsü şefi 

Mübin Halid dün şebrimiıe 

dönmüşlerdir. 
Tire Halkevl müze 

kolq Selçukta 
Tire Halkevi müze kolunun 

yaptığı tetkik gezintisinde Sel-

çuk Kamunbayı ile muhtara 
bay Halilin üyelere karşı gös· 

terdikleri ilgiye teşekkürleri

mizi sunarız. 

Tefti' 
Belediye reisi Dr. Bebcet 

Uz şehrin bazı yerlerindeki 
belediye inşaatım teftiş et
miştir. 

.0'7.7 .. 7'Z/.Z7J.7T/.Z7.7Jr7..77 /7ZT./.J. 

~ IJor. a Haberleri 
DUn Borsada 

Yapdan Sallslar • 
~ 

Uz Um 
Çu. Aba 
195 Alyoti bi. 
125 M J Taranto 
102 H Alyoti 
47 H Z Ahmet 
46 Vitel 
22 NA Haydar 
19 S Emin 
16 K O Ahmet 
12 L. galamidi 
585 Yekun 

509467 Eski satış 

Fi at 
8 50 13 
9 10 

10 50 12 
8 so 9 so 

10 75 10 7S 
11 11 
10 11 
9 50 10 so 

10 50 10 50 

510051 uumi sabş 
Zahir e 

Çu. Cinsi Fiat 
485 Buğday 6 25 
200 Arpa 3 87 5 

6 625 
3 87S 
4 125 
5 so 
8 

50 ton Bakla 4 125 
50 Mısır darı 5 50 
10 Araka 8 

476 bal ye pamuk38 40 
73 bal. y.;apak 50 63 75 

6387 kilo " " " " 
720 K palamut 645 720 

• • Para Piyasası 
13-5-1936 

Alıı 
Mark 50 20 
İsterlin 625 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 79 65 
Belga 21 35 
İtalyan lireti 9 86 
İsviçre F ran. 40 60 
Florin 85 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 50 

Sabş 

50 80 
628 

8 30 
79 30 
21 ss 
9 88 

40 80 
85 25 
5 27 

23 87 
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Son Telgraf Haberleri 
Türkçeye çeviren : R. B 

'---------~------IE3mz8' -4-

• 
ır ana var yakalandı IC. H. P. grubunda 

MUhlm görUtmeler oldu 
Ankara 12 (A.A) - C.H.P. 

Delikanlı bir kaç gün içinde 
Tanınmaz hale geldi 

Ansızm felaket yüzünii gös
terdi. 1908 senesi sonunda ba-

b . b.. sı"nde kitab ası mesaı ocere 
okurken öldü. Karısı, sabaha 
karşı. bir maskeli balodan dö-

.. .. d hAlaA yanmakta olan 
nuşun e a k" 
lambanın ışığı altında sa ın 
çehreli cesedi buldu. Kitab par
maldarı arasından sıyrılarak 
yere düşmüştü. w 

sında yalnız, kederli yaşaya

cağım. 

Masum ve· küçük kızları • 
evıne 

eden bu adam getirerek iğfal 
-----------------------------------

Şimdiye kadar 
maksatlarına 

on 
alet 

iki küçük kızı evinde, kötü 
etıniş ve tevkif edilmiştir 

lstanbul, 13 \Yeni Asır muhabirinden)- Za
bıta burada canavar ruhlu bir adamı yakalaya
rak adliyeye Vt!rmiştir. Bu hususta · elde ettiğ!m 

malumata göre, yakalanarak adliyenin pençesine 
t~slim edilen adam Dolaruj isminde bir Rustur. 
Bu kötü düşünceli, vicdansız adam on üç ve 

on dört yaşlarındaki küçük ve saf kızları 
muhtelıf vesilelerle kandırarak evine getirmekte 
ve kötü maksatlarına alet etmekte idi. 

Daiaruj şimd iye kadar on iki masum kızca
ğızı iğfal etmekle suçludur. Adliyece hakkında 
tevkif kararı verilmiştir. 

Kamutay grubu idare heyeti 
başkanlığından : 

C.H.P. Kamutay grubu bu
gün öğleden sonra Hasan Sa
kanın başkanlığmda toplandı. 

Mahelli idareler bütçelerinin 
denkleştirilmesi ve finansal du
rumlarının ıslah ve murakabesi 
esaslarını incelemek üzere ku
rulup verilen b1J ödevi bitirmiş 
olan mahalli idareler ve ilk 
tedrisat lrnmisyonunun hususi 
idareler kısmının hazırladığı 
rapor üzerinde müzakere yapı· 
larak gelecek toplantıda da 
müzakerenin devamı onandı. Meşhur romancı karısıyla og-

luna miras olarak kitablarını, 
eserleri üzerindeki telif hakkı· 

Alevleıin cazibesine tutulan 
gümüşi gözleri, çocuk çehresini 
andıran yüıünde derinleşen bir 
hayalin arkasını bırakmak is
temiyor gibi açıldı. Bir odun 
daha yıkıldı. Ateşleri biraz 
toplamak için eğildi. Uzun sü
ren bir rüyadan uyanarak ye
şil çamlara baktı. Şafak başla
mıştı. Dışardan bir bülbülün 
serazad sesi duyuldu. Delikanlı 
Puval Dölunun kendi sessiz
liğinden cesaret alarak ayak
ları dibine uzandığını, orada 
yeni efendisinin hayallerine or
tak olduğunu gördü. 

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

li .. · · tatlı batı-nı ve genç gının en • 
ralarını taşıyan ( Viyö Konti
deki ) bu harab konağı bırak-

p · t n uzakmıştı. Landölen arıs e 
• çok laşarak burada yaşamayı 

istediği halde bir daha oraya 
dönmesine karısı mani olmuşt~. 

Emanuel ailesi içinde sevdı
~. b' . "k arlık olan babasının 
gı ırıcı v .. .. .. ede-
matemine gömulmuştu. K . .. 
rinin derin ıstırabı içinde Vıyo 
Kontiye çekilerek orada yal.-

.. karar verdı. 
nııça yaşamaga .. 
Bu karar kimseyi hayrete du-

ıürmedi. 
Annesi onu yanında alıkoy-

mak istemişti. Şefkatlı bir a~~ 
k lb. d çıkmıyan bu teklıfı, a ın en 

1 
•. 

dd tt. Üveyi hemşire erının 
re e ı. b b 
zenginliklerine ragme~ a a· 
sından kalan miras üzerıne çul· 
)anarak kendisine bu sallanan 
şatodan başka birşey bırakmı
yacaklarını biliyordu. 

Emmanüel için bunun ne 
ehemmiyeti vardı. yeter ki 
onu Normandıyanın bu ıssız 
"Hşeıinde akim bir ba~at. y~-
Rmağa terketsinlcr •.• Tıksındı-

ş 1 k .. 
ği bir alemden uzak o .m~ ıçın 
• . çekilmek ıstiyordu. 
mzıvaya 

B ki catoda gönlü rahat 
u es y ff k" 

olacaktı. Değersiz muva a ~-

ti . . modaya uygun zarıf ye erını, . _ 
bir maske altında bizzat iştirak 
ettiği Parisin Karnaval alemle-
. . t aktı Ani ve kati 

rını unu ac • 
olan gaybubetinden kimse bir-
şey anlamıyacaktı. Bir müddet 
salonlarda dedikodular yapıla
cak alaylar edilecek... Fakat 
içle~inden hiç biri bir daha onu 

görmiyecek .. 

Odun parçaları çıtırdayarak 
yanmakta devam ~d!yord~. 
Odada ezici bir sessızhk ~a: 
kimdi. Emmanuel dirseklerını 
dizlerini ellerini çenesine yay
mış acılarla dolu bir hay .. ale 
dalmıştı. Safiyetinden asla. şu~
he edemediği bir romantıxmın 
sarhoşluğu içindeydi: . 

- Sakal bırakacağım. Pıpo 
içmcğe alışacağım. Çizme giye
ceğim. Babamın hasret çekerek 
öldüğü bütün bu şeyler ara-

MENEKŞELER 

Baharın ilk günleri •.. 
E:nmanüel dört gündenberi 

meçhul evin her tarafını ziya
rete vakıt bulmuştu. Toz top
rak içinde yüzen kurtlanmış 
odalarda farelerin yere serdik
leri kitaplara göz gezdirdi. 
Kütüphanede babasının piyes
lerinden birini, gençlik günle
rine aid bazı elbiselerini bul
du. Güvelerin kemirdiği elbi
seler elle tutulacak halde de
ğildi. Yalnız pelerine benziyen 
uzun bir manto ile bir kasket 
daha az delikdeşik edilmişti. 
Mart ayında kırlar oldukça 
serin olduğundan delikanlı bu 
dilenci mantosunu üzerine ge
çirmek ÇOl ukluğunu gösterdi. 
Böylece zarif kılığını berbad 
bir pelerinle örttü. Siyah kıl
lar giizel yanaklarını kapladı. 
Sallanan şatonun yeni konuğu 
tanınmaz hale geleli. 

Bu hali ile seyircisi olmıyan 
bir tiyatro aktörüne ne kadar 
benziyordu. Emmanüel yeni ha
yahna bayılıyor, bütiln bu ço-
cukça hareketleri ciddiye alı
yordu. Şatoya geldiğinde hiç 
birşeyi tamir etmemeğe, hatta 
kağıtla kaplanmış olan kırık 
camları bile yenilememeğe ka
rar vermişti. Çöküntünün göz
leri önünde devam etmesini 
istiyordu. 

Bütün bu eşyanın berbad 
manzarası karanlık, asi ve 
anarşist ruhuna ne kadar uy
gun düşüyordu. 

- Sonu. Var -

Mısır- lngiliz 
görüşmeleri 

Londra, 12 (A.A) - Kahi
reden bildirildiğine göre Mısır 
lngiliz görüşme'. eri tehir edil
miştir. 3 üncü defa olarak te
hir edilen bu görüşmelerin 25 
Mayısta başlaması muhtemel
dir. 

-

Nansen ...... 
TUrklyenln ulUvvUcena
bına teşekkür ediyor 
Ankara, 12 (A.A) - Nan

sen ofisi idare meclisi reisi 
Nansen iç bakanlığına gönder
diği bir mektupta türkiyenin 
1200 beyaı. Rusu Türk tabiiye
tine kabul etmek suretiyle 
gösterdiği ulüvvücanabdan mü
teşekkir olduğunu ve insani 
kararın Cenevre yüksek mü· 
esseselerinde eyi bir tesir bı-
raktığını kaydetmekte ve Tür
kiyenin iş güç sahibi olan ve 
faydalı rnrette memleket va
tandaşları arasına katılan Beyaz 
Rusların eyi vaıiyetlerinden 
dolayı ayrıca teşekkürlerini 
bildirmektedir. 

Türkiye 
Çekoslovakya 
Klering anlaşması 
imza edildi 
Prağ 12 ( A.A ) - Anado

lu Ajansının hususi muh\biri 
bildiriyor : 

Türkiye ile Çekoslovakya 
arasında yeni bir ticaret ve 
klering anlaşması için Prağda 
cereyan etmekte olan müzake
reler hüsnü suretle hitam bul
muş ve anlaşmalar bugün saat 
16, 30 da Parağ sefirimiz Ya
kub Kadri ve iktısat ve Tür
kofis asbaşkanı Bürhan Zihni 
ve hariciye ticaret müdürü Dür
rü Mazhar ile Çekoslovakya 
hariciye nazırı tarafından im
zalanmıştır. 

;_-••'"4•Hl .. 1 ......... , -

Cezkazgan bakır 
madenleri 

Kazakıstan'da Aral gölünün 
500 kilometre kadar şimali 
şarkisinde kain Sovyetler Bir
liğinin en zengin Cezkazgan 
bakır madeni damarlarında 3,5 
milyon ton bakır buluduğu tes
bit olunmuştur. 

Burada yapılması tekarrür 
etmiş olan bakır kombinası 
için icra edilmekte olan tet
kikler bu yıl içinde bitecektir: 
Ayni zamanda Cezkazgan'ı 
Karagand kömür havzasına 
bağhyacak olan 450 kilomet
relik demiryolu da yapılacak
tır. 

B U G 0 N 
iki büyük filim birden (TAYYARE 

iNSEMASI TELEFON 3151 

Hollyvoodun en güzel beş yüz kızı ve Amerika güzeilik kraliçelerinin iştirakile 
çevrilen senenin en şen, en zengin, en ihtişamlı filmi 

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

'?-7..7.X7JZ07./J.7.Z7ZZ.7.('77.7X!Zl?'..7f~k'ZZ7.h~(7L/ı.!ZUb7 /,,. .. ,~7~7.7X?/L77..7.7.77-777..7..7..Z7.ZX777YJZ/; 
Lilyan Harvey ıJe Wıl ı rı sc ın •Jera er çevırdıklerı büyük Alman opereti 

- - CüRMü MEŞHUT 
iki sevimli san' atkarın .. karşı .. k~rşıya ya~~tbkları büyük komedi 11 AYRICA : Turkçe sozlu FOX dunya haberleri 
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Her gün 15 - 19 sean~larında Cürm.~ M.eşhut 17 - 21,15 seanslarında Güzeller 

Resmi Geçidi. Cumartesı ve pazar gunlerı 13 de Güzeller Resmi Geçidi ile başlar , 

Sigortalar teftiş ediliyor Konseyde .. ...• 
Föniks müşterilerine yüzde doksan 
milli sigarta da yüzde 60 dağitacak 
lstanbuJ.13(Yeni Asır) Sigorta şirketlerinin hesaplarının tedkikine 

devam edilmektedir. Şimdiye kadar altı şirketin ' tetkik edilen 
hesaplarında noksan görülmediği haber verilmektedir. He'Sapları 
tetkik edilecek 24 sigorta şirketinin muameleleri tamamlandık
tan sonra tetkikler bitirilmiş ol~ caktır. Bunların muamelelerinde 
noksanlar çıkmasa bile bazı ihtiyat kayıtları alınmasına lüzum 
görülmektedir. 

Föniks sigorta şirketinin müşterilerine paralarının yüzde dok
sanını, Türkiye milli sigorta şirketinin de yüzde altmışını iade 
etmesi muhtemel görülüyor. ihtiyatlar buna göredir. 

ltalyan askerleri Adis-Abebada 
bir geçit resmi yaptılar 

Adis - Abeba, 13 (Ö.R)- Dün mareşal Badoğlionun önünde 
Adis - Abebadaki ltalyan kuvvetleri bir geçit resmi yapmış
lardır. General Grazyani hastalandığı için bu törende hazır 
bulunmamışhr. 

Geçit resmi esnasında mareşal Badoğlio bir nutuk vermiştir. 

Adis - Abebanın planları hazırlanıyor 

ltalyanlar yeni bir şehir 
inşa edeceklermiş 

Roma 13 ( Ö. R ) - Adis - Abebanın harab olan kısımlarında 
yeni bir şehirin inşası için ltalyan mühendislerince planlar 

hazırlanmaktadır. 
Roma ·13 (Ö. R) - imparatorluk ilanından sonra Habeşistanın 

işletilmesi için hazırlıklar başlamıştır. Gazeteler Duçenin V enedik 
sarayında sanayiciler konfederasyonu başkanını kabul etmesini 
ehemmiyetle tefsir ediyorlar Zaptedilen arazinin teknik istismarı 
için B. Mussolininin direktifler verdiği zannediliyor. Habeşistanda 
ziraat mühendisleri ve çiftçiler yetiştirmek için kamplar açılmıştır. 
Bunlar askerler, eski muharipler ve yol inşaatına çalışan işçiler 
arasından seçilmektedir. Böylece memleketin zenginliği bir elde 
toplanmıyacaktır. Yerlilerin çalışması da " disiplin ,, altına 
alınacaktır! 

Gazetelerden bazıları diyor ki.,. 

ltalya, şimdiye kadar Ce-
nevreden kovulmalıydı? 

Londra, 13 (Ö.R) - Kabinenin bugünkü toplantısında Habe
şistanın ilhakı ve zecri tedbirler işi görüşüldü. Aynı zamanda 
Habeşistana dum dum kurşunları verildiği hakkındaki ltalyan 
ithamile Filistindeki iğtişaşlarda ltalyan propagandasının tesirleri 
tedkik edildi. 

Deyli Kronikıl, ltalya şimdiye kadar Cenevreden koğulmuş 
bulunmalıydı, diyor. Morning Post aynı fikirde değildir. Bu ga
zeteye göre öyle bir alemde yaşıyoruz ki bu alemde emniyetin 
yegane zımanı silah ku\<vetidir, diyor. 

Londra, 13 (Ö,R)" - Mali meseleler üzerindeki görüsmelerin 
Baldvinin kabinesinin düşmesini tacil etmesinden korkuluyor. 

Cenevre, 13 ( Ô. R ) - B. Eden milletler cemiyeti konseyi 
azalarmı öğle yemeğine çağırdı. 

Ogadende 
Fevkallde komserllkler 

Roma 12 (A.A) - Mareşal 

Grazyani Harrar, Ciciga ve 
Direduada üç fevkalade komi
s~rlik ihdas etmiştir. Bu komi .. 
serlilder derhal idare servisle
rini tanzim edecekler, balkın 
silahlarını toplıya~aklar ve em
niyetin tesisi için lazımgelen 
tedbirleri alacaktır. 

işgal esnasında kaçan Harra
rın Habeş ahalisi yavaş yavaş 
şehre dönmektedir. Bu şehrin 
hastanesi ltalyan sıhhiye teşki-
~tı tarafından işgal edilmiştir. 

Fransa -Amerika 
ticaret anJaşması 

Vaşington, 13 (Ö.R) - Ha
riciye müsteşarı, Fransa - Ame· 
rika ticaret muahedesinden 
baksederken şunları söylemiştir: 

- Bütün düııyanın ifrat 
haddine varan gümrük mania~ 
ları hasebile ekonomik müza
yikadan ve siyasi kararsızlık

tan ıstırap çektiğimiz bir za
manda bu anlaş:na siyaset 
sahasında hakiki bir terakki 
olduğunu . gösteriyor. 

Cenubi Amerika 
murahhaslarının 
fikirleri 

Cenevre, 12 (Ö.R)-Milletler 
cemiyeti konseyinin son top
lanhsında ltalya - Habeş ihti
lafının 15 hazirana bırakılması 
neticesini veren görüşmelerde 
cenubi Amerika devletleri mu
rahhasları şu mütaleaları ileri 
sürmüşlerdir : 

Arjantin delegesi karar su
retini kabul ettiğini fakat tehir 
hususunda kuyudu ihtiraziye 
dermeyan ettiğini bildirmiştir. 

Şili delegesi Tehire muha
lefet etmediğini ancak mese
lenin esası hakkında kuyudu 
ihtiraziye dermeyan ettiğini 

söylemiş ve karardan istinkaf 
edeceğini bildirmiştir. 

Ekuator delegesi karar sure
tinin zecri tedbirler hakkındaki 
son kısmına itiraz etmiş zecri 
tedbirlerin muhasematın sonunu 
tacil için derpiş ve tatbik edil
miş olduğunu hatırlatmış, hü
kümetinin zecri tedbirlerin ida
mesine iştirak edemiyeceğini 
söylemiş, MilJeller cemiyeti 
azası bulunan devletlerin kendi 
hukuku hükümranilerini kul
lanarak dahili siyasete müte
allık tedbirleri almakta tama· 
men serbest olduklarını beyan 
etmiş ve Ekuatoron ne diğer 
d~vletleri ne de zecı i tedbirler 
komitesinin kararıyle kendisini 
mukayyet görmediğini ilave 
eyledikten sonra demiştir• ki: 

Bunun içindir ki Ekuator 
zecri tedbirleri kaldırmak için 
bu komitenin evvel beevvel 
mükafatım beklememiştir. 

Ekuator delegesi bu kuyudu 
ihtiraziye altmda tehir lehinde 
rey vereceğini bildirmiştir. 

Konseye riyaset eden Eden 
karar suretinin heyeti umumi
yesine bütün arkadaşlarının 

muvafakat ettiğini müşahede 

etmiş ve Şilinin istinkafına 
karşı mezkur karar · suretinin 
ittifakla kabul edildiğini bil
dirmiştir. 

Habeşistan da 
Normal hayat avdet ediyor 

Roma, 13 CÖ.R) - Bir kaç 
gün önce ltalyan askerleri ta
rafından zapted lan Dire Dava 
~ehri normal hayata avdet et
miştir. Burada şimdi "cenubi 
Habeş postası,, adıyle .bir ga· 
zetc bile basılıyor. Yerli tile· 
car ve çiftçiler iş güçlerim 
dönmüşlerdir. 

Roma, 13 (Ö.R) - Nevyork 
gazetelerinden birisi Habeş 

kopt kilisesi başkanile bir mü
lakat neşrediyor. Bu rahif. 
Habeşislanda tesis edilen yeni 
rejimle iş birliğine hazır oldu
ğunu, zira ltalyanın dini işlere 
karışmıyacağı hakkında ken
disine teminat verdiğini bil· 
dirmiştir. 



Hergün 
Birhkra 

Yazall: Eczacı Kemal Ak.tas 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çıplak kadın 
vücudu 

Bizde kadın daha yirmi 
sene evvel peçesile yüzünü 
örterdi. Once yib açıldı, 
sonra kulaklardaki küpeler 
göründu. Yüzü çerçeveliyen 
çarpf çerçeveyi geniş tut
tu. Nihayet baş enseden bir 
düğüm ile bağlandı. Sonra dü
ğüm koptu, baş kapatmak ci
hetinden vücut ile alakasını 
kesti ense meydana çıkb, bü-
yük Türk inkılabı kadını elin
den tuttu. Gatnrdü yerine 
oturttu. Kadın ile erkek hayat 
arkadaşı, iş arkadaşı oldular. 
Kadınlı erkekli sosyeteler baş
ladı. Erkekler bile birbirini çır 
çıplak kubbeli hamamlarda 
görmekten sıkıhrken plajlar al
dı, yürüdü. Kadını çıplak ba
caklarile kumlar üzerinde bul
duk. Avrupadan balet heyetleri 
revüler, sinema filmi olarak 
geliyorlardı. Orada kadını ya
rım çıplak beyaz perdede gö
rüyorduk. lzmire halk opereti 
geldi. Burada balet heyetini 
te,kil eden kızlar, yarım de-
ğil de dörtte üç çeyrek çıplak 
vücutlarile bize oyunlar oyoı
yorlar. Kadını çıplak vücudile 
görmek hala bir yabancılık .-e
riyor. Yine alışılmıyor ki, iki 
gece evvel ( Çardaş Fürstin ) i 
oynadılar. 

Ben kendi hesabıma her gece 
çıplak görmeğe alıştıgım Balet 
heyetini Çardaş Fürstinde ka
panmış bulmakla artistleri bu
lanıklaşmıı, matlaşmış, donuk
laşmış gibi gördüm.. Hey gidi 
ülfet dünyası hey .•• 

Şoför 
sarhoş mıydı? 

Burnova civarında Manisa 
toıeıi üzerinde bir kadın ile 
küçük bir kızın ölümü ve sekiz 
kişinin yaralanması ile netice
lenen otomobil kazası tahki
kat:na müddeiumumilikçe de
vam edilmektedir. 

Şoför Faik bu kaz.aya sebe
biyet vermek suçundan tevkif 
olunmuştur. Tahkikata göre 
kazanm sebebi şoför Faikin 
sarhoşluğudur. Müddeiumumi-

42 kilometre 
yükseklikte 
radyosond . -.. 

Son günlerde Şarki Sibir
) ada Novosibirsk Hidro
MeteroJoji idaresi tarafından 
havaya salıverilen Profesör 
Malçanof sisteminde bir rad· 
yosond, şimdiye kadar hiçbir 
zaman elde edilmemiş olan 
42.200 metreye kadar yüksel
miştir. Radyosonc\ bu yüksek
liğe 71 dakika 20 saniyede 
ermiş ve bütün bu müddet 
zarfında radyosond makine· 
sinin işaretleri gayet mü
kemmel surette işitilmiştir. 

On bir bin üç yüz metrede 
radyosond sıfırdan aşağı 52,9 
ve 42.200 metrede ise sıfırdan 
aşağı 38,9 derece hararet kay
debniştir. Bu esnada Novosi
birskte toprak sathındaki ha· 
raret sıfırdan aşağı 3,S dere
cede bulunuyordu. Radyosond 
ayrıca 42,200 metre yüksek-
likte hava tazyikinin 4 mili
metre olduğunu da tesbit ey
lemiştir • . 
Esas~n Sovyetlerde, atmosfer 

troposfer ve stratosferde son
dajlar yapılma11 usulü çok iler-
lemiş bulunmakta ve kutba 
yakm mmtakalar da dahil ol
mak üzere memleketin he· 
men her tarafında havanın 
vaziyeti muntazam surette rad
yosondlar vasıtasiyle tetkik 
olunmaktadır. Bütün bu tet
kiklerin neticesi, Leningrad 
civarında profesör Malçanof'un 
başkanlığındaki Aeroloji Ens· 
titüsünde tevhid edilmektedir. 
Ayıca bu enstitü, her gün 
en aşağı iki kere yüksek hava 
irtifalarmda otomatik sondaj
lar yapmakta ve atmosferin 
muhtelif tabakaları ile tropos
fer ve stratosferdeki hararet 
derecelerini, tazyik ve rütu
bet mıktarlarını ve aynı za
manda muhtelif hava ce
reyanları ile rüzgarların sürat 
ve istikametlerini tesbit eyle
mektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tikçe hadise yerinde şoförün 
içmiş olduğu rakının boş şişesi 
bile bulunmuştur. Ve şoför ka
zadan evel rakı içerek sarhoş 
olduğunu itiraf etmiştir. 
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Türk tarihinden şanlı sahifeler 
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Hangçeo şehrinde Mogollara ve 
Türklere karşı kin vardı 

Sultan anlattıklarınızdan 

memnun oldu. Sizden hoşlandı. 
Burada üç sene kalarak fıkıh 
tahsil etmenizi irade ediyor. 

Bu da ne garip bir emirdi. 
Canbey bir dakika önce 

memleketine dönmek isterken 
yeni bir çileye tutulmuştu.Yal
vardı. işim var dedi. Dinleyen 
olmadı. Nihayet kendisine an
latıldı ki iradeye inkıyad et
mezse başı uçurulacak .. 

Bu üç sene Canbeyin haya
tında en azaplı senelerdir. Hür
riyet havası içinde yaşamağa 
ahşan Türk kahramanı için bu 
sıkıcı hayat dayanılır şey de
ğildi. Az daha o da Sultan 
gibi bunayacaktı. 

Bereket versin ki arasıra 
adanın içerisindeki vahşilerle 
yapılan kavgalara iştirak ede-
rek can sıkıntısını dağıtmağa 
imkan buluyordu. 

Bir gün Sultan Canbeyi hu
zuruna çağırdı kendisini vezir 
yapmak istediğini söyledi. 

Zavallın1n aklı başından gide
cekti. 

Yalan söyledi. Kurtulmak 
için başka çare yoktu. 

Sultan yumuşadı. Hinde gi
decek olan bir gemiye binme
sine izin verdi. Canbey Çine 
gitmeyi düşünürken gerisin geri 
dönüyordu. Bombayda Çine 
giden bir başka gemiye aktar
ma etti. 

Üç sene fıkıh dersi ruhunu 
öyle derin bir azaba sokmuştu 
ki yine böyle ders meraklısı 
bir emire çatarım korkusiyle 
gemi Kanton şehrine gelinceye 
kadar meydana çıkmadı. Niha
yet Kantondan Y ohang-Çeoya 
gidebildi. 

Y ohang Çeo kan ve dehşet 
içinde yüzüyordu. Canbeyin 
bundan haberi yoktu. ilk işi 
barmacak bir yer aramak oldu. 
Hindce sordu. Yüzüne baktı
lar. Sözlerinden bir şey anla
madılar. Karaçin Mogollar1a 
sıkı münasebetlerde bulunmak
taydı. 

- Belki derdimi Mogo!ca 
anlatırım. 

Diyerek Movlca hitab etti. 

Tahkimi meselesi 
- Baş tarafı 1 incisa hiJede -

pek erken kapamak istemiyor. 
Zira o vakit umumi efkara ve 
parlamentoya hesab vermesi 
lazım gelecektir. Kuvvet ve 
tecavüze mükifat vermek, bir 
diktatörün bir taraflı iradesini 
kabul etmek, bütün milletler 
cemiyeti binasını harab etmiş 
olmak gibi ithamlar karşısında 
kalacaktır. Bunlara vereceği 

cevap kimseyi tatmin edemi
yecek, tehlükeli bir emsal vü
cuda getirdiği ithamı altında 
kabine yuvarlanacaktır.,, 

Paris 13 ( Ö. R ) - ltalyan 
delegasyonunun Cenevreden 
geri çekilmesi emrini vermege 
B. Mussoliniyi sevkeden sebep· 
ler hakkında gazetelerin tah· 
minleri başka başkadır. 

" Joumal ,, Duçe tarafından 
verilen kararın dün öğleden 
sonra B. Avenol nezdinde Mil
letler cemiyeti azalanndan ba
zıları tarafından yapılan bir iç-
timadan ileri gelmiştir. Bu iç· 
timada ltal5 anan mahkumiyeti
ni yenileştiren bir karar sureti 
kabul edilmesi hakkında görü
şülmüştü. 

"Matin,, Şunları yazıyor: ltal · 
ya Milletler cemiyetinden, daha 
doğrusu ltalyan delegasyonu 
Cenevreden ayrıldı. Bunu ltal
yanm Milletler Cemiyetinden 
kat'i olarak ayrılması şeklinde 
tefsir etmekte iselerde bu id
dianın ne dereceye kadar 
doğru olduğu henüz bilinemez. 
Faşist zimamdarları tarafından 
buna dair resmi hiç bir iyma 
yoktur, Bizce ltalya Cenevre
den ayrılmışsa bunun sebebi 
şudur ki başka şekilde hare
ketine imkan kalmamıştı. 

"ltalya, emri vakiinin Cenev
rede ne kadar fena karşılan
dığını gördü. Zecri tedbirlerin 
muhafaza edileceğini anladı. 
Bir memleketi kendi kuvve
tile, meşru veya gayri meş· 
r•ı kendi vasıtalarile, yalnız 

kendi bir taraflı iradesile ele 
geçiren bir devlet cezaya çarp
tırılmış bir devlet vaziyetinde 
kalamaz. Bunun için, ltalya 
daha iyi günlerin geleceği 
ümidile, Cenevreye arka çe-

tadır koptu. Bir yığın halk ba
şına toplanmıştı. 

Canbey bu beyecanm sebe
bini anlamıyordu. 

Kendisinden ne istiyorlar, ne 
diye hücum ediyorlardı. 

Mukavemet pek budalaca bir 
şey olacaktı. On bin kişiye 
karşı bir kişi ne yapabilirdi. 
Talie boyun eğdi. Halk şehir-
lerine henüz ayağını atan ya
bancınm silahlarını aldılar. El
lerini ayaklarım bağlıyarak 

adeta sürüklercesine onu ya
kın bir karakola teslim ettiler. 
Karakolun demir parmaklıklı 

bir odasma tıktılar. 
Burada somurtkan çehreli 

bi.rkaç kişi geniş sedirler üze
rinde kurulmuşlardı. Kargılı 
bir kaç nöbetçi hürmetle ayak
ta duruyorladı. Canbey geti
rildiği yerin mahkeme olduğu
nu sonradan anladı. Yüzüne 
husumetle bakıyorlardı. 

Hakimler başlarına külahlar 
geçirmişlerdi. Kluks Klanları 
andıran bir halleri vardı. Uzun 
saçlarını örerek arkalarına bağ
Jamışlardı. ÜzerJerindeki bol 
ipekli cUbbeler Çin hakan1nın 
arması olan canavar resmini 
taşıyordu. 

Hakim bozuk bir Mogol şi
vesiyle emretti: 

- Yabani göçebe diz çök ... 
Bu çok küstahça bir hitabta. 

Bütün ömrü kahramanlıklar 
içinde geçen bir Türk buna 
tahammül edemezdi: 

virmiştir." 
Roma, 13 (Ö.R) - Cenubi 

Amerika gazetelerine göre ide
ali realite ile telif için Milletler 
cemiyeti paktını yeniden göz
den geçirmek lazımdır .Milletler 
cemiyetini daha pratik ve da
ha müessir kılmak gerektir.On 
altıncı madde ortadau kaldı
nlmalıdır. 

Şimdiki vaziyete gelince, kol· 
lektif emniyet prensibi batarıJ
maksızın İtalyan realitesi he
saba katılmalıdır. Şimali Ame
rikada da, ltalyaya taraftar 
olan Hearst gazeteleri şu mü· 
taleadadır : "Harp bitmiş oldu
ğundan zecri tedbirleri tatbike 
sebep kalmamıştır. Ekvatör bu
nu bildirmekle akilane hareket 
etmiştir. Küçüklerin büyüklere 
ders verdikleri çok vakidir. 
ltalyan askerinin Adis · Abe
bada yerleşmesile yağmacılık 
sona ermiştir. 

Nihayet "Bermer Tageblatt,, 
lsviçre gazetesi de şunları ya
zıyor : " Harp bitince diploma
si sahasmda muhasamat baş
ladı. Büyük devletlerin menfa· 
atlarına uygun bir vaziyet ba
sıl olmadığı meydandadır. Fa
kat biz bitarafların vaziyetimiz 
nedir? ltalyanın toprağa ihti
yacı varmış, kan bahasına bu
nu zaptetmiş... Varsm, orada 
kalsın ! Biz kendi hesabımıza 
buna bir mani görmiyoruz. Fa
kat büyük devletler, sırf ken
di menfaatları için, kollektif 
emniyet bayrağını sallıyorlar. 
Bu prensibin bu işte tatbiki 
için pek geç kalınmıştır. Kor
karız ki büyük devletler için 
kmlanları ödeyecek yine bita
raflar, büyüklerin hesabına kü
çükler olacaktır. 
· faris, 13 (Ô.R) - Radikal 

sosyalist partisine mcnsub olan 
Republik gazetesi: Fransa uz· 
laştırıcı rolünü yapmalıdır, di
yor. Bu gazeteye göre Roma 
bundan dolayı Fransaya mın· 
nettar olacaktır. 

Jurnal diyor ki: 
- ltalya tccerrüd ederse 

Alman manevralarının hükmü 
altına girecektir. 

huzurundan başka yerde diz 
çökemem, dedi. 

Hakim bu beklenmedik ce
vabtan köpürdü. 

- Bakınız saklamıyor. Müs
lümanmış ..• 

Y anandakiler de: 
- Evet işittik. Şu halde işi 

bitmiştir, dediloer. 
Hakim kurula kurula şu ka

rarı verdi: 
- Mogol haydudu... Yarın 

erkenden meydan dayağına 

çekileceksin. işkence görecek
sin. Öbür gün de darağacına 
asılacaksın. 

Bu hükmü dinliyen halk se
vinçle bağraşıyordu. Canbey 
hiç birşey anlamamıştı. Suçu 
neydi? Neden kendisine bu 
kadar haksızca muamele edi
liyordu? 

Hikim kararın yazılması iti 
bitince sordu: 

- Adın nedir? 
- Öntülmüşün oğlu, Cebe-

nin Bayraktarı Canbey. 
Cebenin adı daha müthiş bir 

fırtına kopardı. Dinleyicilerden 
otuz kırk kişi yumruklannı sı
karak Canbeyin üzerine ablmak 
istediler. Nerdeyse onu ora
cıkta diri diri yiyeceklerdi. 

Hakim katibine döndü. Da
ha birşeyler yazdırdı. Dinleyi
ciler tepiniyor, yerlerinde du
ramıyorlardı. Nihayet Çince 
yazılmış olan karar sureti Mo
golcaya çevrilerek okundu. Ka
rarda tunlar yazıh idi : 

Ormanı bekliyen kız 
Yazan: A. Bllget 
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v ahşi ve karanlık bir ses ufuklarda 
yayıldı. Ellerinden kurtularak 

oradan uzaklaştım. 
Şimdi esasa girebiliriz, ku

mandan.. Çöllerin kaytsız kızı 
Somru, lngiliz taciri Norristen 
ders almağı red ettiği gün, 
ailesinin nazannda çekinilecek 
bir mahluk oulvermişti. 

Artık çöller benim, ıssız sah
ralar benimdi. Güneşin kızıl 
lekeleri Arap çöllerinde eridiği 
sırada kır atıma atlıyor; vahşi 

çöl rüzgarlarını yararak, kızgın 
kumlaran haşin · anlabşlarına 
ehemmiyet vermiyerek adeta 
ülkeler atıyordum. Somru adı, 
çöller ülkesinin en uzak köşe
lerine kadar yayılmıştı. Arap 
kabileleri arasında bana - çöl 
~cesi - diyorlardı. 

Bana neden söyleniyordu, 
bilirmisiniz kumandan. Bir gece 
atım üzerinde, Ciddenin şima
lindeki "Kızıl mağara" ya doğ· 
ru dolu dizgin gidiyordum. 
Arap kabile reislerindea birinin 
oğluyle "Kızıl Mağara,, yakının

da karşılaştım. Acar bir deli
kanlıydı. Kendisi henüz on se
kiz yaşında ya var, yahut ta 
yoktu. Haddinden fazla küstah 
olan bu çöl çocuğu Jaübali bir 
lisanla beni selamlamaktan çe
kinmedi. 

Kötü bir dakikamdı. Kendi
sine mukabele etmediğim için 
arkama düşmüştü. Üç, dört ki
lometrelik hızlı bir gidişten 

sonra beni önlemişti. Daha 
doğrusu .. Nasıl anlatayım ku
mandan .. Ben o zamanlar havai 
bir kızdım. Onun beni önle
mesine adeta \endi ,kendimi 
kandırmış ve y~l vermiştim. 
Altımdaki hayvan musamaha
kuduracakmış gibi kırgın, kır
gın yürüyor, dizginleri kopar
mak için kumlar üzerinde şah
lanıyordu. Bir tapenin yakınan
da dizginleri büsbütün kısarak 
sordum: 

- Ne istiyorsun benden? 
- Somru, gece vaktı bu ıs-

sız ve sahipsiz çöllerde dolaş
maktan korkmıyormusun? 

- Ben yalnız Allahımdan 
korkarım. Hem sana ne olu
yor, beni neden önlemiye ça
hşıyorsun. 

- Seni.. Seviyorum Somru .. 
- Bense senden iğreni· 

yorum. 
- Y aJan, dedi bana.. Sen 

de beni i:1tiyorsun. KoJJarım 

arasına atılmıya can abyorsun .. 
Haydi nazlanma kız? 

Acı, hırçın bir sayha kopa
rarak atıma atladım. Bu işte 
tehlüke görüyor, oradan bir 
dakika evvel uzaklaşmak isti
yordum. Genç kızlık gururum 
ayaklara düşmüş gibi atım 
üzerinde çırpınıp duruyordum. 
Ucu, bucağı görünmiyen bir 
yolda bütün enerjimmi kulla
narak ilerliyordum. 

Hayasız çöl çocuğu, sözlerim· 
den yüz bulmuş olmalı ki ar
dımda dolaşıyordu. O bana 
yaklaştıkça altımdaki hayvanı 

kamçılıyor, bazen küçük ka
mamı arkasına saphyordum. 
Hayvan1m can acıaıyla, ben gu
rur yarasıyla acınmalar içinde 
yolumuza devam ediyorduk. 
Mağlup oJacağa benziyordum. 

Atlarımız birbiride sürtünür gi
bi yakın gidiyorlardı. Çöl or
tasında her dakika biraz da
koytulaşan yollarda tamamen 
himayesiz ve yalnızdım. Vahşi 
bir kahkaha kopardım. Bir 
hamlede ayaklarımı üzengiler
den kurtararak onun hayvanma 
atladım. .. de,,.... 

mıştık. Aramızda şiddetli bir 
boğuşma başlamıştı. Artık 
mağlubiyet, aydın gün gibi 
gözlerim önünde yer abmtta. 
Vahşi ve siyah koUarın vücu
dumu sardığını, göğsümiiD ve 
yüzümün ısınklar altında ka
nadığını hissediyordum. Niha
yet son kı>zumu kullanacaktım. 
Bunda ufak bir tereddüd beni 
ölüme kadar sürükliyebilircli. 
Herşeye razı olmuş gibi kol

larımı onUD kara vücudunda 
kitledim. Üzerimde siyah bir çift 
gözün sevinç ışıkları içinde panl
dadığını farkediyordum. O arzu
suna muvaffak olmuş galip bir 
avcı gururiyle avını seyre dal
mıştı. Ben bu vaziyetimle onun 
nazarında arzulanacak bir ye· 
mek kadar kıymetli idim. Bir 
aralık, vakit geçirmeden üze
rime kapandı. Yavaşça kolla
rımı oynatıyor, onu okşar gibi 
görünüyordum. Daha sonra, 
kara tehlükenin yakınlaşbğuıı 

farkettiğim anda titreyen elle
rime tahakküm ederek gizlice 
hançerimi çıkardım. Onu sever 
gibi görünerek ensesine sap
ladım. 

Vahşi ve karanhk bir seı 
ufuklarda yayıldı. Ellerinden 
kurtularak oradan uzakla~m. 

• 
"' " Bu işten kolaylıkla yakamı 

kurtarmış ve Emir Abdullahın 
iltimasiyle beraat kararı almış· 
tım. Bu Arab Emirinin en kes
kin kanun yollarına kadar nü
fuz eden tesiri neden ileri 
geliyordu. Neden onu bu ka
dar sayıyorlardı? 

Arhk Arab semasının gece
lerini biraz korkulu buluyordum. 
O çılgın ve boş gecelerin lisanı 
beni eskisi gibi cezbedemi
yordu. Akşamları erkenden 
yatıyor, evimizde olup biten
lerle bile alikac!ar olmıyordum. 

Yalnız bir gece •.. Meşum bir 
geceyi hatırlıyorum. Evin içinde 
telaşlı görüşmeler ve seslenme
ler işiterek uyandım. Bir ada
mın telaşlı, telaşlı bir şeyler 
anlattığını, yabancı seslerin de 
araya karıştıimı hissediyordum. 

Bilmiyorum, nasıl oldu da 
konuşulanlara tecessüsüm uyan
dı. içerimde bir ses beni müte
madiyen rahatsız ediyor: 

- Kalk, diyordu.. Konuşu
lanları dinle .. 

Kalkbm, parmaklarımın ucu· 
ne basarak clışarı çıktım. En 
ufak bir gürültü çıkarmadan 

salonu geçtim. Annemin oda
sının önündeyim. Göderimi 
anahtar deliğine uydurarak içe
risini gözetlemeye başladım. 

Odama ortasına alçak bir mua 
koymuşlardı. Masanın üzerine 
beyaz kiğıtlar ve iliç şişelerini 
andıran küçük şişeler bırak
mışlardı. Tacir Norris, Emir 
Abdullah, annem ve bir yaban
cı adam yer sedirlerine otur
muşlardı. Bu yabancıyı tanımak 
istiyordum. Bu benim babam" 
yani Nedim paşaydı .. 

Arapça görüşüyorlardı. Ba
bam masanın üzerindeki evra
kı işaret ederek, onları elde 
etmek için karşılaştığı müıkül
leri anlabyor, bu hadisenin en 
çok bir haftaya kadar meyaa
na çıkacağını belirterek acele 
edilmesini tavsiye ediyordu. 

Bunlar ne demekti, Ne de
mek istiyorlardı. Gizlice elde 
edilen evrakın mahiyeti ne olu
yordu. Bir haftaya kadar mey
dana çıkacagmdan endişe edi· 
len it neden telaş uyanclan
yordu?. 
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en eyi dostu Italyadır 

Cenevredeki 
Paris, 13 (Ô.R) - Cenev· 

redeki vaziyet hakkında s~~
hiyetli Fransız çevrenlennıo 
mütalaası şudur: 

Konseyin bu devresi kısa, 
fakat hadiselerle dolu olmuştur. 
Bu akşam ruznamesinde yazılı 
meselelerin tedkikini bitirerek 
konsey mesaisıne nihayet ver· 
miştır. Fakat İtalyan delegas· 
Yonunun Cenevreyi terketmek· 
le yaptığı ıest hakkında karar· 
sızlık vardır. Bu saatta hala 
bu ıesfn hakıki manası bilin· 
meınektedır. 

görüşmeleri 
.. 

muspet 

Fransa ltalyanın millet~e~ 
cemiyetinden çekilmeınesını 
temenni etmektedir, Zira baş· 
lıca müessis azalarından birine 
aid koltuğun boş kalması mil· 
!etler cemiyeti için tamir edil· 
mez bir kayıp olur. ltalyanın 
mümkün olduğu kadar .e~~en Lok4rnodan bir görünüş 
Avrupa devletleri ail~s~ ıçı~e büyük bir şöhreti olan Yunan mışhr. ltayayanıo müzakereye 
geri dönmesini temin ıçın bu· deleğesi B. Politiıle bu mevzu girmemesinin uyandırdığı tees· 
tün gayretler sarfedilmelidir. üzerinde görüşmüştür. B. Eden aüf, Baron Aloisi tarafından 

Bilhassa Fransa için bu el· de aynı mesele hakkıoda Ro- müzakereye iştirakin esas iti· 
zemdir, zira ltalya Lokarno men dış işleri bakanı B. Titü- barile kabul edildiği ve ancak 

· (erinden lesko ve B. Politis ile müza· acele Cenevreden hareketi se-muahedesinin zamın 
biridir, kerelerde bulunmuştur. Diğer be bile buna muktedir olamadığı 

CENEVRENlN lSLAHl cihetten Sovyet birliği ve Le· mülahazasiyle hafiflemiştir. 
Cenevre 13 (Ö.R)- ltalyao histan dış i,leri ba'fanlan 88. F er'i hidiıelere rağmen ltal-

d Litvinof ve Bek aralarında ya şimdiye kadar Lokarno mu· 
delegasyonunun Cenevre. e~ ç~- ah d · k h k k t mlizakereler yapılmıştır. e esme arşı u u i va:ıiye· 

uğratacağını göstermiştir. Da
ha mühim bir netice de içti
maın logiltereye, geçen Mart
ta ilk Londra içtimaıoda F ran· 
sa ve Belçikaya karşı almış ol
duğu teahhütleri yeniden teyi· 
de imkan vermiş o lmasıdır. Al
manyanın silihsızlaomıya tahsis 
ettiği kredilerin başdöndürücü 
milyoolan, Ren mıntakasında 

Alman kıtalan mevcudlannıo 
kilmesi ve Milletler cemıye ınıo LOKARNOCUEAR tini değiştirmemiştir. BB. Eden, 
ıslahı meselesi, ltalyan delegas· TOPLANDI Boncour ve Van Zeelaod ara· artması ve yapılmakta olan 

askeri eserler hakkında verilen 
yonuonn hareketinden sonra Cenevre, 13 (Ô.R) - Son ımdaki görüşme Avrupa bakı- malWııab Lokarno devletleri 
Yapılan müzakerelerin mevzuu mıodan faydalı olmuştur. Al· 

hadiselere rağmen Alman meı• d arasındaki bağların zayifleş-
olmuctur. Bilhassa şu son me: manyaya gön erilen sual lis• 

l ' .tfk daha ziyade mevki desi llzeriodeki alaka zail ol- tesi ve beklenilen cevab mesi de hizmet etmiş ve üç 
se e gı 1 çe mamışbr. Dün Lokaroo devlet· yoliyle açılmış olan usulün devlet 1 mart kuvvet darbesi 
kattoPış~ırB ur Ccnevrede leri mümessilleri ar~ında B. yavaşlığına rağmen, 00 iki hakkında kararlaştırdıklan ted· 

b
. · a~ ontlco 1 bilhassa Paul Boocourun talebıle yapı- Mayıs içtimaı bu yavaşlığın birleri teyekkuzla takibe karar 
ırçok dıploma ar a ve · f · b" t · h k' . k k sahasında lan ıç ıma eyı ır esır yap- mevcut a .arı müruru zamana vermişlerdir. 

beynelmılel hu u •••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••••••••• 

83idVill'in ~ahabl Fransada: 
Badoghyoyu Adis Abebayı işgal eden 
Italyan ordusu ku~~ndanı tanıyoruz 

vaziyetini sorunca, B. Baldvin 
demiştir ki : 

- flaş tarafı T ıui sayfa~- • 
lionun Adis • Abebaya gırmesı 
üzerine ecnebi mümessillerine, 
muhasamatın tatiline intizaren 
diplomatik sıfatlarının tanına· 

· ti ·nı· o muha· cağını ve emnıye erı 

f d ·ı -· · fakat bunun aza e ı ecegını, 

mukabilinde kendisinden başka 
diğer hiç bir otorite ile te· 
mas etmemelerinin ve ltalyan 
kanunlariyle askeri emirname· 
lerioe muhalif hareket etmeme· 
!erinin bir şart olduğunu bildir· 
diğini haber vermiştir. 
BADOGLIONUN HÜViYETi 

lngiliz elçiıi sir Barton, hü· 
kümetten aldığı talimat ü~~
rine mareşal Badoglioya lngılız 
hükiimetinin kendisini ancak 
hilen Adis-Abebayı iıgal eden 
otoritenin başkanı sıfatiyle tanı· 
dığını açıkça bildirmiştir. 

Binbatı fiekster daba sarih 
bir cevap almak için. .ısra_r 
edince bay Baldvin demıştir lu: 

- Diplomatik vaıiyet . çok 
ınr'atle inkişaf etmektedır.Bu· 
nun için daha geniş bir cevap 
vermak için bay Edenin Lon· 
draya dönmüş olmasını bekle· 
mek :ı:arureti vardır. 

ZECRi TEDBiRLER 
Liberal Mander hükiimetin 

zecri tedbirler meselesindeki 

- Zecri tedbirler mesele-
sindeki vaziyetimiz hiçbir te· 
beddüle uğramamı,tır. lngiliz 
hükümeti her türlü finansal ve 
ekonomik tedbirleri, Milletler 
cemiyetinin diğer azalarile mü,
tereken tetkikine daima hazır 
bulunmaktadır. 

GiZLi MUAHEDE 
Soıyalist B. Henderson 1925 

seneıinde Fraoıa ve ltalya ara· 
sıoda imza edilen gizli muahede· 
nin Milletler Cemiyeti paktının 
birinci maddesine uygun bir 
şekilde Milletler Cemiyetine 
tescil ettirilip ettirilmediğini 

sormuş, B. Baldvin: "Hayır!" 
Cevabını vermiştir. 

Başbakan Cibuti • Adisabeba 
hattının ltalyan kuvvetleri tara
fından istimali hakkındaki IU• 

ale cevab vermekten istinkaf 
etmiş ve Habeş imparatorile 
büküınetin münasebeti hakkın
da da: 

- Hükümet ıimdilik Habeş 
imparatoruyla doğrudan doğ· 

ruya temas halinde değildir. 

Fliıtin fevkalide komiseri va. 
sıtasiyle temas etmektedir, 
cevabını vermiıtir. 

Yeni kabine hakkında 
temaslar devam ediyor 
Sosyalist birliği, Leon Blum 
hükumetine müzaheret edecek mi? 
Paris, 13 (Ô.R) - Yeni hü· ı 

kümet iş başına çıkmağa ha
zırlanıyor. Nasıl teşkil edile· 
ceği henüz malüm değildir. 

Fakat sosyalistler diğer sol ce
nah partilerinin hükiimete işti
rakini temio etmedikçe işi yal· 
nız kendi Üzerlerine almamak 
kararındadırlar. Diğer partile· 
rin kararları da yakında öğre
nilecektir. Radikal partisi icra 
komitesi niyetlerinin ne olduğu
nu bildirmek için öğleden son
ra toplanacaktır. 

" Populaire" gazetesinde B. 
Leon Blum şunları yazıyor: 

Radikallerden müsait bir ce· 
vah bekliyoruz. Onların işbir· 
liğini istiyoruz. Eğer Radikaller 
galib gelselerdi bize yapacak
ları müracaatı kabul edecektik. 
Şimdi biz muzafferiz, onlar bi· 
zim tekliflerimizi kabul etsinler. 
lntilıab mücadelesinde Alınan 
teahhütleri tutmak lazımdır. 

" Ere Nouvelle " gazetesi 
Sosyalist partisinin bir kükümet 
partisi olacak kadar inkişaf edip 
etmediğini soruşturuyor: "lnti· 
hab zaferinden sonra, B. Leon 

Blum üzerine düşen işin bütün 
güçlüğünü ölçmektedir. Anla· 
mışbr ki ilk vazifesi devletin 
hizmetinde olmaktır. Kral on 
sekizinci Luiye yol açarak kont 
d' Artois Fransaya döndüğü 
vakıt "hiçbir şey değişmemiştir,, 
diyordu. Leon Blum da "hiçbir 
şey değişmemiştir" diyor şim
dilik •.. Fak at mesele bütün 
solların iştirakile bir hükumet 
kurmaktır ve biricik mesele 
budur ... " 

Paris, 13 (Ö.R) - Düo saat 
15,30 dan 18,30a kadar topla· 
nan umumi mesai konfederas· 
yonu idare komisyonunun içti· 
maı siyasi çevrenlerin dikkatini 
çekmiştir. Bu müzakere netice· 
sinde, sendikalist şefleri sü· 
kütu muhafaza etmişlet"dir. 
Ancak sendikalar birliğinin ge· 
lecek milli konsey toplantısı 

B. Leon Blumun hükümete 
iştirak teklifi hakkında bir 
karar vermeğe salahiyettar 
olduğundan şimdilik bir karar 
verilmemiştir. Ancak sendika· 
liıtler sosyalist liderinin mek· 
tubundaki samimi ifadeden 
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Madam ! inanınız! Bu gece dostu
mun kılına bile zarar gelrrıez 

Alis dö Löks bu gece en· 
dişe ve korku içinde sevgilisini 
bekliyordu. Korkusu Jan Döpi· 
yenle, Lüizin kendi evinde bu
lunması d ı r. Jan ile kızı birinci 
katta ve evin arka tarafındaki 

kilitli iki odada oturuyorlard ı. 

Belki Mariyak bunları öğrenırse 

ne cevap verecekti ? Katerinin 
parasile hafiyelik ettiğini. -
trikalarına alet olduğu an!aşı· 

lırsa ? 
Bunlan düşündüğü zaman 

Alis dö Löks yalan •Öylemekte 
usta olduğu ve kontun sevgi· 
sinden de emin bulunduğu için 
bu tehlikeyi kolaylıkla atlata
bilirdi. Yalnız en ziyade kork· 
tuğu müthiş nokta alı! ğı kağıd 

idi. 
"Tanınmış olan zatı bu gece 

saat ona kadar yanın11da alı· 
koyunuz ve hemen bu saatta 
gönderiniz. Şayed geceyi sizinle 
geçirmek isterse bir bahane 
uydurunuz, lakin her h1!de saat 
onda sokakta bu'unon~'·rl•r. 
Kendisine hiç bir Fl' · 
yacktır.,. 

Kontun evinde gecevi geçir· 
mek istemesi Alis dö Löksün 
yanaklarını kızarttı ve gözlerini 
yaşarttı. Son cümleler ise en
dişesini yok edememişti. Bu 
mektub her ne kadar imzasız 

ise de Katerindeo geliyordu ve 
Katerinin, Kontun saat onda 
sokakta bulunma~ını istemesi 
herhalde onu yakalatmak dü
şüncesinden ileri geldiği ni dü· 
şünüyordu. Aklına türlü türlü 
şeyler tehlikeler geliyordu. 

Kapıoın çalındığını işidince 
mosmor kesildi : 

- işte geldi ! 
Diye mırıldandı. Her ne 

olursa olsun icabederse Mari· 
yagı bütün gece yanında ah
koymağa karar verdi. Çektiği 
ilzlintüden kalbi şiddetle çar
pıyordu. Kapıyı ihtiyar Lora 
açtı . 

Biraz sonra kont odaya gi
rince Alis öyle bir gülüşle 
konta doğru yürüdü ki kal
bindeki korkuyu anlamak pek 
güçtü. Kont: 

- Sevgili Alis kardeşimden 
ziyade şövalye dö Pardayam 
size takdim ediyorum. 

Diyerek arkasından odaya 
giren Şövalyenin elinden tuttu. 

Alis titredi, görür görmez 
tahta köprüde Navar kraliçe· 
... oı kurtardıktan sonra Yahudi 
sarrafıo evine kadar yanların· 
da giden delikanlıyı tanıdı . 

Pardayan da Alisi tanımıştı. 
Genç kız şayet şövalye tara· 
fıodan tanılacak olursa bir ya· 
lan uydurmağa hazırlanmıştı. 

Maryakla Pardayan arasında 
bir çok defalar tahta köprü 
hadisesi konuşulmuştu. Navar 
Kraliçesinin yanında bir genç 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
memnun kalmışlardır. Komü· 
nistlerin de cevablarını bildir
mekte geç kalmıyacakları tah· 
min ediliyor. Radikallara ge· 
lince; Federasyon delegeleri 
kat'i bir karar vc:rmek üzere 
bu ay sonunda toplanacaklar· 
dır. 

Paris, 13 (Ö.R) - B. Vail
laut Couturier komünistlerin 
yeni kabineye girmiyeceklerioi, 
fakat ona müzaherette bulu· 
nacaklarını teyid etmiştir. Sen· 
dikalar birliğinin kararı oo 
sekiz mayısta toplanacak milli 
konsey tarafından verilecektir. 
Komi!nistlerin cevabı esas iti· 
barile hazırdır. Metni hazır· 
!anmaktadır. 

Hükümete iştirak teklifini red 
kararı dostane bir şekilde B. 
Bluma bildirilecektir. Radikal 
sosyalistlerin kabineye girmeği 
kabul edecekleri tahmin edili· 
yor. Sosyalist birliği nezdinde 
hükümete iştiraki için yapılacak 
teşebbüs te bu parti başkanı 
olan B. Paul Boocourun Cenev· 
reden avdetinden sonra yapıla· 
caktır. 

~ . . 

kızın bulunduğu söylenilmemiş · 
ti. Alis dö lüks dahi nişanlı· 
sına bu vak'a esnasıoda krali· 
çe ile beraber olduğu sözü as· 
la geçmemiştı. 

Pardayan kızı tanıdığını bel· 
li etmeksizin ilk defa görüyor· 
muş gibi davrandı. Hatta Aliı 

bile bu kayıhızlığa aldandı. 
Hayalde olmıyan Lu tehlükeyi 
kolaylıkla ı.tlattığından dolayı 

biraz ferahlandı. Elini delikan· 
lıya uzatarak tatlı sesile : 

- Mösyö Lö şövalye, ma· 
dem ki kontun dostusunuz. 
Sizi evimde gördüğümden do· 
layı bahtiyarım. 

Sözlerini söyledi. 
Pardayan genç kızı ciddıyetle 

tetkıke başladı. Tahta köprü 
hadisesinde Navar kraliçesi 
tarafından azarlanmış olduğunu 
hatırladı. Bununla beraber her 
üçü de neşe ile konuşmağa 
koyuldular. Bu arada Alis saat 
yelkovanının ona doğru ilerle· 
diğini dehşetle görüyordu: 

Kendi kendine: 
- Şimdi ne yapmalı? Ken· 

d sine nasıl söylemeli? 
Cümlesini düşünüyordu. 
Saat onu çalınca genç kız 

titriyerek bütün neş'esiyle lro
nuşmağa başladı. Pardayandan 
başka bir kimse olsaydı bu 
neş"esi daha ziyade artmış ola
caktı. 

Şövalyenin kalbinde şüphe· 
!e r belirmeye başladı . Çünkü 
genç kızıo yüzündeki alelacaib 
haller, tavırlar , bu şüphesini 
arttırıyordu. 

Kontun gitmek için ayağa 
kalktığı şırada kızın ağ?ından 

dehşetli bir ses fırlamıştı . He
yecanla : 

- Allah atkına olsun biraz 
daha oturunuz! 

Diye yalvanyordu. Mariyak: 
- Sevgili Alisi yinemi kor· 

ku içindesiniz? 
Dedi. Şövalye de: 
- Madam! inanınız! Bu rie· 

ce dostumun kılına bile zarar 
gelmez. Deyince Alis derin bir 
nefes aldı. Konta: 

- Haydi gidiniz sevgilimi 
Kendinizi kollıyacağınıza dair 
bana evvelce söz vermiştiniz. 
Bu sözü unutmayınız . 

Dedi. 
Her üçü de küçük bahçeye 

çıktıkları vakit Alis Pardaya
nın kulağına: 

- Merhamet ediniz ... Bana 
acıyınız! Kontun yanından ay
ı ılmayınız zannedersem ken
disini öldürmek istiyorlar ..• 

Sözlerini söyledi. Şövalyenin 

kalbi burkuldu. Alis ise sadece: 
- Söylediğim sözlerle deli· 

kanlıyı denemiş olacağım diye 
düşündü. 

Her iki adam evden çıkarak 
gittiler. Alis ise bir müddet 
daha karanlıkta kapının eşi
ğinde kaldı. Fakat biç birşey 
işitmediği için mü~terih olarak 
içeri girdi. 

Kont evden biraz uzakla· 
şınca Pardayana: 

- Nışaolım hakkında fikri· 
niz nedir? 

- Cidden sevimli bir kadın .. 
Fakat şu köşede karartılar var. 
Nedir acaba? 

Her ikisi de köşeye doğra 
yürüdüler. Birşeyler yoktu 
Pardayan şözü değiştirdiği içi• 
memnundu. 

Kont tekrar söze başladı: 
- Dikkat ettiniz mi? Ken· 

dimi kullanmaklığımı buıa 
tavsiye ediyor bazı zaman da 
anlaşılmaz surette korkular 
geçiriyor. 

- Devam ederet -
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Haftalık Piyasa durumu 

Hububat Üzerinde fazla muame-le 
oldu. Buğday fiatleri ne halde? 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Şehrimiz Ticare~ \•e Zahire 

borsası tarafından neşredil
mekte olan gündelik sataş lis
telerine göre 6 - 12 mayıs 936 
tarihlerinin teşkil eylediği hafta 
içinde borsada aşağıda işaretli 
ticaret maddeleri karşıla
rında gösterilen mikdarı yine 
hizalarında yazıh fiatlerle mu
amele görmüşlerdir : 

haftalık fiatı 

Cinsi mikdarı en az en çok 
çuval 

Buğday M. 4565 5.625 5.625 
Arpa 60 3.50 3.501 
Bakla 485 4.0625 4.0625 
Mısırdan 137 6.375 5.375 
Pamuk 233 B. 39.50 40. 
Yapağı 33100 ki 55. 64. 
Palamut 5538 k. 260. 750. 
Mazı 1075 ki 25. <ı2. 
leytinyağı 2400 ki 38. 38. 
Kozu deri 8925 ad. 11. 82. 
Çe. üzüm 1351 çu. 8.25 13.50 

Haftalık borsa satışlarını bu 
suretle topladıktan sonra hafta 
z:arfmda borsada satılmış olan 
mezkur eşyanın piyasa vaziyeti 
hakkında yaptığımız tahkikat 
netayici ile bunların bir hafta 

evvel ve geçen senenin bu 
haftasındaki satış vaziyetlerini 
ayn ayr1 a~ağıya dercediyoruz: 

Buğday 
Son hafta içinde borsada satı

lan 4565 çuval buğdaydan 3690 
çuvalı Uşak nev'i sert buğday 
kilosu 6,375-6,625 kuruştan, 681 
Fethiye malı kilosu 6 - 6,4375 
ve 1934 çuvalı Urfa malı sert 

mahsul olup kilosu 5,625 - 6 
kuruş arasındadır. 

Bundan bir hafta evvel ise 
ayni neviler üzerine yapılan 

muameleler kuvvetli olmamakla 
beraber fiatlerde cüz,i bir faz-

lalık mevcud idi ve bil'umum 
buğday sahş yekünu bu hafta
ya faik görülmüştü. 

Geçen yılın bu haftasında 
buğdey işleri kuvvetle cereyan 
etmekte idise de fiatlar 3,40 
ile 4,50 kuruş arasında dolaş
makta idi. 

Piyasamıza fazla mal gelmiş 
olması dolayısile evvelki hafta
danberi fiatlarda görülmüş olan 
düşme meyiJJeri el'an devam 

etmekte ve bu yüzden değir

menciler ve kuvvetli un tacir-
leri esaslı mübayaata girişme
mektedirler. Şimdilik buğday 

piyasas1nda durgunluk mevcut
tur: 

Arpa 
Daha evvelki neşriyatımızda 

da arzettiğimiz gibi mevsim 
icabı arpa sarfiyatı azaldığın-

dan taleb azdır. Bu münase
betle piyasaya arı.edilen mal-

lara düşkün fiatlar teklif ediJ
melıte olduğundan muamele 
olmamaktadır. Son hafta mua
melesi yukarıda işaretlediğimiz 

gibi 60 çuval yerli malından 
i6arett\r. Kilosu 3,50 kuruştan 
satılmıştır. Bundan bir hafta 

evvelde ayni mallardan ve ayni 
fiat1a 24 çuval arpa satışı ol
mu,tu. 

Geçen senenin bu haftasında 
3,30 - 3,5 kuruştan 239 çuval 
Uıak malı arpa ve 2,90 kuruş
tan da 48 çuval bigara arpa 
aablmışh. 

Arpanın son haftaya aid pi
yasa vaziyeti geçen hafta ve 
ıeçen yıhn bu haftasınm aynı
dır. Havalar bir az kurak git
tiii takdirde lzmir civan arpa-

}arından ilk mahsulün Mayıs 

1 
ortalarından sonra piyasaya 
arzedilebilmesi memuldur. 

Bakla f 
Borsa bültenleri mündereca

hna nazaran son hafta içinde 
borsada alivre olarak kilosu 
4,0625 kuruştan 485 çuval 
bakla satılmıştır. 

Geçen hafta 4,0625·4,25 ku
ruş arasında fiatlarla 4688 çu
vul alivre bakla satılmıştı. Ge
çen senenin bu haftasında ise 
kilosu 3,875 kuruş fiatla ilk 
alivre muamele olarak 680 çu
val bakla satışı olmuştu. 

Alıcıl~rın teklif eylediği fiat
ları gayri miısaid telakki eden 
bakla satıcıları bu hafta mal 
satmamışlar ve bu münasebttle 
satış yekünu yukarıda işaretli 
miktarda kalmıştır. 

Pazarlarımızdan her sene kül
liyetli miktarda mal çeken is
tihlak piyasalarından teklif edi
len fiatların hatta dört kuruşa 
kadar mal mübayaasına bile 
elverişli olmadığı ve binaen· 
aleyh külliyetli mübayaatta bu· 
lunmak için fiatların biraz. geri
lemesine intizar edilmesi lii:ı.ım
geldiği ihracatçılar tarafından 
söylenmektedir. Binaenaleyh 
vaı.iyetin tamamiyle tavazı.uh 
etmesi keyfiyetinin yeni mah
sulden piyasaya mal arzedil
m,~siyle kabil olacağı ümidi 
hemen hemen umumi gibidir. 

Pamuk 
Son haftaya ait borsa bül

tenlerine göre haf ta içinde 
borsada kilosu 39,5 - 40 kuruş 
tan 172 balya Prese birinci 
hazır, 38 kuruştan 11 balya 
Prese ikinci hazu ve 40 kuruş
tan 50 balya Prese birinci va
deli pamuk satışı olmuştur. 

Geçen hafta ise 128 balyası 
hazır ve 275 balyası vadeli ol
mak üzere 403 balya birinci 
pamuk kilosu 40 kuruştan ve 
272 balya ikinci kilosu 37-38 
kuruştan satılmışb. 

Geçen şenenin bu haftasın
da ise 43 - 47 kuruştan 932 
balya Prese birinci ve 44,5 
kuruştan 1 balya Prese ikinci 
pamuk muamelesi olmuştu. 

Son hafta içinde satıldığı 

borsaya not ettirilen pamuk 
mıktarının 531 balyadan ibaret 
olduğu ve fiatlerin 39,5 - 40 
kuruş arasında bulunduğuna 
göre haftalık satış mık tar ve 

fiatlerinde geçen hafta ;a nis
betJe bir fark olmadığı anlaşıl
maktadır. 

Palamut 
Borsa bültenlerine göre son 

haftaya aid palamut satışları 
şu suretle icmal olunmuştur: 

Fi. 
Nevi Mıktan Az Çok 

Tırnak nevi 1675 kental 645 750 
Kaba .. 1637 " 480 655 

ı " engin" 
Refüz " 
Kapçık " 
Haftalık 

2081 " 300 550 
86 " 450 550, 
59 " 260 280 

satış yekünu 5538 
Bund~m bir hafta evvel ise 

palamut satışları kentali 720 -
750 kuruştan 188 kental tır
nak, 600 - 680 kuruştan 504 
kental kaba, 500 kuruştan 41 
kental refüz ve 260 - 315 ku
ruştan 183 kental kapçık mal
dan ibaretti. 

Palamut piyasasınm son haf
taya .aid vaziyeti hakkında yap
tığımt:ı tahkikattan aldıiımız 

neticeye göre palamut fiatle
rinde geçen ve daha evvelki 
haftalare nisbetle yeni ve şa
yana kayd bir değişme yoktur. 
Son haftaya ait borsa satışları 
gerçi geçen ve daha bir evelki 
hafta satışları yekünundan 
daha fazla görülmekte ise de 
bu satışların tamamen son 
hafta içinde yapilmadığı ve 
bunların kısmen ğeçen hafta 
işleri olduğu anlaşılmaktadır. 

Piyasadaki dahili satıcılar 

elinde mal azdır. Dahilden ya
pılan mevrudata hemen talip 
zuhur etmekte ise de fiatlarııa 
yüksekliği mal kalitelerinin 
iyiden iyiye incelenmesine saik 
olmaktadır. Bu yüzden menşe 
itibarile !;aliteleri ve ayni za
manda fiatleri tebeddül eden 
palamutların her nev'ine ait 
haftahk asgari ve azami fiat
leri arasında göze çarpan fark
lar mevcut olup alakadarların 

hesabına göre her nevi fiabnın 
orta hesap üzerinden alınması 
lüı.umu kendisini göstarmek
tedir. 

Zeytinyağı 
Hafta içinde borsada satılan 

zeytin yağı kilosu 38 kuruştan 
2400 kilo sabunluk maiden iba
ret olup başkaca muamele ol
mamıştır. 

Bundan bir hafta evel bor
sada eski satıı kaydile ve 
muhtelif fiatlerle 19600 kilo 
sıra mah uytin yağı satışı ol
muştu. 

Geçen senenin bu haftasın
da ise kilosu 25 kuruştan 500 
kilo yemeklik, 24 kuruştan 3500 
kilo sabunluk, 23,5 - 24,5 ku
ruştan 7000 kilo sıra.malı zey
tin yağı muamelesi olmuştu. 

Zeytin yağı piyasası geçen 
haftaki durgunluğunu aynen 
muhafaza etmekte ve peraken
de işlerden maada kümeli mu
amele olmamaktadır. 

Bu mün;asebetle fiatler bira2 
gerilemiş olmasına rağmen pi
yasada kuvvetli alıcı yoktur. 

,,ekirdeksiz iizliın 
Borsa bültenlerine göre son 

haftayı teşkil eden 6 - 12 Maw 
yıs 936 tarihlerinde gündelik 
itibarile borsada yapılmış olan 
çekirdeksiz üzüm satışları. 
Tarihi Çuvalı 
6 - 5 - 936 161 
7 " " 365 
8 " " 182 
9 " .. 110 

11 " " 224 
12 " .. 309 
Yekün 1351 

Bu suretle mevsim başından 
son tarihine kadar borsada sa
tılmış olan çekirdeksiz üzüm 

miktarının 509467 çuval ve 
4333 torbaya lıaliğ olduğu an-

Jaşılmaktad1r. Fiyatlar 8,25 -
13,5 kuruş ara5ında dolaşmıştır. 

Geçen senenin bu tarihine 
kadar ise 1934 mahsulünden 
satılmış olan çekirdeksiz üzüm 
miktarı 300143 çuval ve 1150 
torba olarak hesaplanmıştı. 

Son haf ta içinde üzüm fiat
larında hiç bir tebeddül görül
memiş fiatlar geçen haftaki 
vaziyeti aynen muhafaza etmiş 
vt: geçen haftanın 899 çuvalına 
mukabil bu hafta 452 çuval 
fazlasiyle 1351 çuval ilzüm 
satılmJşbr. 

Geçen ve bu sene mayıs ay
larının 12 inci günü akıamları 
üzüm fiatları aıağıdaki tekilde 
teabit edilmiı idi : 

IZMIRDE DAGCILIK: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nif dağlarında bahar -Genç kızlar böyle haykırıyorlardı: 
"Yol verin başları dumanlı dağlar,, 
Geçen pazar günü şehrimiz 

Kız kolleji talebesinden bir 
grub öğretmenleri ile birlikte 
Nif dağlarının en yüksek tepe
sine çıkmış ve dağcıların mutat 
sancak çekme merasimini yap
tıktan sonra mevkiin lale ve 
çiğden dolu yaylalarında müs
tesna bir gün geçirmiştir. 

Mevkiimizin en yüksek şahi
kaları arasında Nif dağlarının 
pek müstesna bir mevkii var
dır. 1580 metreye varan bu 
yamaçların UstUnden bakıldığı 
vakit dünyada eşi pek az 
görünen bir manzara ile 

J 
tur. Ayakları altında kalan 
yeşil ve asırdide çamlarla dolu 
tepelerin ebedi bir takdirkarı 
kesilir . 

Niflerin her yamacında baş
ka bir güzellik ve cazibe var
dır. Onun içindir ki mitolojide 
bunlara Nif dağları yani peri
lerin dağları denmişti. Lale
lerin en alı; kar çiçeklerin en 
akı, pınarların en tatlısı, bül
büllerin en şakrzğı ... Memleket 
sevkilisinin en canlı ve ilham 
verici yerleri b!!nlardır. Sıhha
tın en hakiki Lir menbaıdır. 

Dağcıların da gayesi bu gü-

Nıf dağma rıllall Kollejli kızlar 

karşılaşılır. Şarkta, asırlar- zellık mecmamı aramaktır. 
danberi birbirleriyle yükseklik Şehrimizde dağcılık ve bini-
rekabeti yapan ve ta Ödemişin cilik sporu başlamıştır. Bu te-
Bozdağına (2300) metreye daya- şek külün ilk günlerinden beri 
nan ucsuz bucaksız bir şahikalar muhtelif okul talebesinin bu 
deryası .... Hemen yam başında sahada gösterdiği alaka ve 
Mahmud dağının (1300) yaş- muvaffakıyet bu faaliyetin mu-
makh zirveleri... Şimalde gö- hitimi:ı.ce ne kadar sevilen bir 
zün alabileceği kadar derin- çalışma olacağını bize açıkça 
liklere dalan: Kemalpaşa ve gösteriyor. Bu son 2iyareti ya-
Kasaba ovalan ve bunların pan grubun bilhassa genç kız-
ufuklarını çerçeveliyen Alaşehir !ardan müteşekkil oluşu bizi 
yamaçları 1200); önde: bütün bir kat daha sevindirdi. 
bunlara son ve renkli bir yur- Otu:ı. kilometre giderek 1500 
da ru çeken iz.mir körfe:ı.i gö- metrelik bir yük!Jekliği tır-
runur... Tepeye ulaşan bir manabilen bu çocuklar ta-
kimse, sarfetmiş olduğu altı biat :ı.orluklarım azim ve ira-
saatlik sert bir tırmanmanın de ,ile ve bilhassa teşne ile 
yorgunluğunu bir anda unu- ne kadar iyi ve eğlenceli bir 

l 
Nif dag111m lrpr.si11tlr 

surette yenebileceklerini bir da
ha anlatmış oldular. Kendi evin
den gayrisini bilmiyen nineleri
miz cumhuriyetin yetiştirdiği 

torunlarına ne kadar gıpta etse 
haklıdırlar. 

Bu gençlerin muvaffakıyeti 
Alpları aşan Alpisinlerinki ka-
dar kıymetlidir. Bu hareketleri 
ile coşkun sesle söyledikleri 
"Yol verin başları dumanlı dağ .. 
Jar,, türküsünün ehilleri olduk• 
)arını isbat ettiler. Bravo dağ· 
cılara. 

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

Alfabe 
Müsabakasını kazananlar 

Ankara, 12 (A.A) - Aldı
ğımız malumata göre, Kültür 
bakanlığınca açılmış olan alfabe 
müsabakası neticelenmiş ve bi
rinciliği Edirne Kurtuluş okulu 
baş öğretmeni Murat, ikinciliği 
Çorum Gazi ilk okulu öğretmen
lerinden Emine Çeviren, üçün
cülüğü lstanbul 15 ci ilk okul 
öğretmenlerinden Nimet Çala
pala ile Beyoğlu musevi lisesi 
Türkçe öğretmenlerinden Ra
kim Çalapala, dördüncülüğü 
iz.mir Bayrakla ilk okul öğret
menlerinden Rem:ı.iye Atagün, 
beşinciliği de Istanbul Üniver
sitesi Edebiyat fakültesi dekan 
sekreteri Niyazi Aksu kazan
mışlardır. 

.•••..••••..••..•.....•.......•.........•.•.....•..•••.•....•............•.•....•••.••••................................•.......... , 
Bu sene gecen sene şimdilik müstakar göziyle ba- Geçen senenin bu haftasına 

No. az çok az çok kılmakta ve yeni düşkünlükler mukabil ise son hafta içinde 
7 8,50 8,75 9 10 olmıyacağı kanaah izhar edil- hububattan yalnız bakla ve Mı-
8 9,00 9,25 10,25 10,50 mektedir. sırdar1 sair eşyadan ise pamuk, 
9 9,75 10 10,75 11 SAİR ZEHAIR VE HUBUBAT palamut, yağ, deri ve üzüm 

10 11,75 12,50 11,50 12,50 Mevsim icabı borsada :ı.ehair üzerine gayet az işler yapıl-
Geçen senenin bu haftasın- ve hububat üzerine fazla mua- mıştır. 

daki üzüm fiatları ise şu .su- mele olmamaktadır.• 
rette tesbit edilmişti : Hafta muamelesi yuharıda 
Şu rakamlara göre 10 nu- işaret ettiğimizden ibaret olup 

mara üzüm müstesna olmak mıktarlarm azlığı piyasa hak-
üzere iki senenin fiatları arasın- kında esaslı bir fikir beyan 
da oldukça farklar mevcuddur. edilmesine mani teşkil etmek

tedir. 
Hafta içinde bazı ihracatçılar 

Şu kadar varki geçen sene-
tarafından mal mübayaa edilmiş nin bu haftasında işler daha 
ise de Avrupa fiatlarının müte- canh olarak cereyan etmiş ve 
hammil olmaması hasebile fiat- borsada şayanı kayıt muamele-
Jar geçen haftakinden ileriye ler olmuştu. 
gidt-memiştir. Esasen mübayaat Geçen senenin bu haftasına 
cüzi miktarda ve yalnız ihtiyacı ait bültene göre haftalık borsa 
karşılayacak miktarı geçmemiı- .atışları aıağıdaki surette bu-
tir. Mamafih üzüm fiatlarına lunmuştu: 
Nevi Miktarı 

Muhtelif buğday 
.. arpa 

Bakla vadeli 
Kum darı 
Akdarı 
Fasulye 
Burçak 
Susam 
Pamuk prese birinci hazır 

" 
11 ikinci 

" çekirdeği 
Yapağı 

.. eski satış 
" Kıvırcık 

Palamut tırnak .. 
" .. kaba 

Refüz 

engın 

Tatlı badem içi 
Acı " " 
Balmumu 
Kuzu derisi 
Razakı üz:üm 
Y emekJik zeytinyağı 
Sabunluk " 
Sıra " 
Pirina " 
Çekircleldiz laüm 

6537 çuval 
287 H 

680 .. 
98 H 

70 "' 
10 .. 
3 .. 

350 ,, 
932 balya 

l .. 
52000 kilo 
6502 .. 
8906 .. 
353 " 
656 kental 
41 .. 

248 il 

151 .. 
8485 kilo 
736 " 

4198 .. 
3000 " 

18 çuval 
500 kilo 

3500 .. 
7000 " 
ısoo .. 
4575 .. 

Fi ah 
az 

3,40 
2,90 
3,875 
3,50 
3,375 
7,00 
3,75 
9,50 

43,00 
44,50 
2,30 

44,00 
40,00 
47,00 

420,00 
360,00 
225,00 
175,00 
42,00 
35,00 
68,00 
70,00 
9,00 

25,00 
24,00 
25,50 
17,75 

R.'50 

çok 
4,50 
3,50 
3,875 
3,50 
3,375 
7,00 
3,75 
10 
47 
44,50 
2,30 

45,00 
49,00 
47,00 

435,00 
360,00 
250,00 
175,00 
42,00 
35,00 
68,00 
70,00 
9,00 

25,00 
24,00 
24,50 
17,75 
16.00 

Deri işleri 
Yukarıda son hafta içinde 

satıldığını işaretlediğimiz kuzu 
derileri nevi ve fiat itibarile 
aşağıdaki şekilde cereyan et
miştir : 
Nevi mikdarı 

adet 

Kuzu derisi 6000 
,, mayelik 2500 

" " 2 ci 42§ 
Yekün 8925 

fiatı 

az çok 
adedi 

82 82 
22 22 
11 11 

Yapağı 
Yapağı itleri muhtelif mallar 

üzerine cereyan etmektedir. 
Fiatler yukanda işaretlediği-

miz gibi borsa listelerinde 55-64 
arasında görülmekte ise de 

temiz mallar 60 - 65 kuruş ara
sında satılmaktadır. Bazı par
tilerin 68 kuruşa kadar satıl

mış olduğu da söylenmektedir. 
Geçen hafta da vaziyet ayni 
merkezde olarak görülmüştü. 
Geçen yılın bu haftasında ise 

a.zami fiatın 50 kuruş olarak 
tesbit edildiği söylenmektedir. 

Umumi piyasa 
durumu 

Piyasada durgunluk vardır. 

Ancak mevsim icabı olan bu 
halin yeni mahsullerin piyasaya 
arzı ile beraber zail olacağı 

tabii görülmektedir. 
AINll 
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'Müslümanların 13 Anası 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

98 
Yazan: Tokdil 

' Bölern sarısı: ••ı h l b• b. 1 • B h A d yaralanan, o en mu asım ar ır ır erme 
b \ engaİe j Kiabın kabilesi o kadar çekilmişti ki 

k
a da?1ıyolr ar ı.nazır olan Medine kalelerine gelmişlerdi 
en ı sur arına o 

berlilerin reisi Hayy bin Ahta- et, netice bu bir iki gün içinde 
- Hayır, bizim yurdumuz, 

Medinenin yakınındadır, orad.a 
ailelerimiz, mallarımız aıülkler~
miz var, onlar galib gelirse sız 
Mekkeye kendi yurdunuza kaç· 
masım bilirsiniz ve yine yurdu· 
nuza, malınıza kavuşarsunuz, 
ya bizi.. 

- Ya sizi . 
- Ya bizi Galib Medineli· 

lerle boy ölçüşemeyiz! 
Gatf an hırçınlaşb: 

k !~ or· 
- Peki ne deme uuY 

sunuz? 
Kaab, Gatfana değil, Ebu 

Stifyana: 
- Ne demek mi istiyoru~ 

dedi şunu demek istiyorum kıl 
' alib e Faraza Medineliler g g ? 

Jirse bizi yaloız bırakır mısınız 
Bizi yalnız bırakıb kaçar aıı~~
nız? Ve bize, onlarla bu ga ı· 
biyetten sonra hücumlarına yar-
dım eder misiniz? 

Ebu Süfyan, Gatfanın yüzüne 

bakarak: 
- Elbet! dedi. 
- Kiab giildU: .. 
- Bu elbeti sağlama baglı-

yalım sizin dediğinizi yapalım 
ve ö~ safta her şeyi göze al~
rak son hücuma canla, baş a 

iştirak edelim. 
- Evet! 
- Lakin siz bizi yalnız bı.-

.. b .. yilk dehi 
rakmıyacagınıza en u . . • 

bıo karargahına doğruldu, onun alınır. . . 

d 1 
bulub sellemehüsselam - Ya Medınelıler muzaffer ça ırın ' 1 , 

• · · d" Ayakta titiz titiz 0 ursa. 
ıçerı gır ı. - Dedim ya ben seninleyim, 
dönüb dolaşan Hay'ya: kaleniz sağlamdır, orada on-

- Beğendin mi yapbğını? lara mukavemet ederiz. Fakat 
diyince Hayy olduğu yerde du- harbı şimdi terkeder de biz ve 
rub Kaab'a baktı: Kureyş galib gelirsek sen ada-

- Ne oldu? vet kazanırsın, harb neticesine 
- Daha ne olaeak, sen beni kadar kal! 

bu harba bin türlü vaadla sü- Kaab elini hayıfla salhyarak: 
rükledin, ben Medinelilerle, - Esasen harb başladı, bü-
Muhammetle muahede yapmış- tün şiddetiyle devam ediyor. 

d Kaab'ın dediği gibi hakika-
tım. Sizin kanınız epreşmiş tan son şiddetini gösteriyordu. 
geberecekmişsiniz, benim ve iki taraf o kadar savletle bir-
benim kabilemin ne kabahatı birlerine ok abyorlardı ki göz-
vardı? leri kızan iki düşman ordu hen· 

_ Dur be, Kaabl Öfkelen- deği önlerine almışlur, araların-
me, ne oldu anlat! daki mesafe yalnız hendeğin 

- Anlatması var mı? Senin genişliği kadar kalmıştı. 
Kaab ve Hayy çadırlarından 

Kureyş bize tamamen hiyanet dışarı çıktılar ve her biri geri-
etti, zaten herifler kitab sahibi de kalan kendi kabilelerine 
değil, puta taparlar, taşı mu- hücum emri verdiler. 
kaddes tanırlar, biz bunların Kaah, yavaş yavaş kabile~ini 
arasına karışırken bunlan dü- Kureyza surlarına doğru çeke

rek harb etti. 
şilnme1i idin, hep senin iğfa- Bu hengamede yaralanan 
linle bu işe razı oldum. "l h ı b b ' o en mu asım ar ir irlerine 

Hayy, öfkeyle ne söyledi- bakamıyorlardı,Kaabın kabilesi 
ğini bilmiyen Kaabı elinden tu- o kadar çekilmişti ki kendi 
tarak yanma oturttu: surlarına nazır olan Medinenin 

- Şimdi , hiddeti bırak da kaleleri karşısına çekilmişlerdi. 
anlat! Medine kaleısinin üstünde bir 

b Öfkesin·ın l çok kadınlar toplanmış uzak-
Kaa • ga eyanı tan harbın seyrine heyecanla 

içinde min evvel ili ahır olanı bakıyorlar. 
biteni anlattı ve kendisinin Ebu 
Süfyanın çadırından doğru bu
raya geldiğini söyledi. 

Izmir birinci icra memurlu
ğundan: 

Açık artırma ile paraya çev· 
rilecek gayri menkulün ne 
olduğu: 

1 - Cumaovası Sarıçaymev-

kiinde tarafları Halil ve çay 
ve Yarım ağa ve tarik ile mah
dud 55140 metre murabbaı 
mikdarında ve heyeti umumi
yesi 6000 lira kıymetinde çe
kirdeksiz bağ bu bağın içinde 
beheri beş lira kıymetli 380 
zeytin eşcarı mevcud olup eş
carı ile birlikte yarısı satılık
tır. içinde bir de kuyusu var
dır. 

2 - Cumaovası Karakuyu 
mevkiinde şarkan tarik garben 
Çepni ali şimalen karye ve 
Ahmed bağı cenuben Hamza 
Ali veresesi ile mahdud 1800 
lira kıymetli" 11028 metre mu
rabbaında tarlanın tamamı. 

3 - Cumaovası Karakuyu 
mevkiinde şarkan Hamza Ali 
vere,;esi garben Deli Mustafa 
oğlu Ali şimalen Deli Mustafa 
oğlu Ali ve sahibi sened cenu
ben tarik ile mahdud 800 lira 
kıymetli 7352 metre murab
baında tarlanın tamamı. 

4 - Cumaovası Karakuyu 
mevkiinde tarafları çay ve lb
rahim tarlası ve tarikiam ve 
tarikihas ile mahdud 8271 
metre murabbaında ve 450 lira 
kıymetinde tarlanın tamamı 

satılıktır. 
Birinci artırması 17 Haziran 

936 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 11 de dairemizde 
icra edilecektir. Bu artırmada 
yü~de yetmiş beşi nisbetinde 
bedel \"erildiği .surette en çok 
<\rbrana ihale edilecek aksi 
halde en çok artıranın teahhü-
dü baki kalmak şartile ikinci 
artırması 3 Temmuz 936 tari · 

hine müsadif Cuma günü saat 
11 de yine dairemizde icra 
edilecektir. 2280 numarala ki
nuna tevfikan taksit bedeli 
ödenmediğinden bu son artır

mada en çok verenin üzerine 
ihalesi yapılacaktır. işbu gayri 
menkulnt üzerinde hak tale· 
binde bulunanlar ellerindeki 

resmi vesaiki ile birlikte ve 
yirmi gün içinde dairemize mü-

racaatlara lazımdır. Aksi halde 
haklan tapu sicillince malüm 
olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalacaklardır. Satış peşin para 

iledir. Yüzde iki buçuk telli· 
liye ve tapu harcı müşteriye 

aiddir. Müzayedeye iştirak et
mek istiyenler şartnameyi oku-

muş ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 
Muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir banka te
minatı ibraz etmek lazımdır. 
Şartnameler 6 Haziran 936 ta
rihinden itibaren herkesin gö
rebilmesi için açıkbr. Daha 
fazla malumat almak istiyen
lerin 933-4189 dosya ile me
muriyetimize ve münadiye mü
racaatları lüzumu ilan olunur. 

1226 (909) 

BONO 
SE*' 

,, 
Mübadil bonosu, banka 

hisse senetleri ve bilumum 
hazfoe tahvitatt Ergani, Si
vas dahili istikrazı satın alır. 

Adres: lzmir Kemeraltı 

Hacı Hasan otelinde 
60 numarada Cavide 
müracaat. 
TELEFON: 3903 

11-30 (912) S.7 Pa. Pe. S 

olarak içinizden Kureyşın ıçın· 
den önde gelen bir kaç ve me
sela on kişiyi bize bırakır ve 
bize rehin gibi onlan ortiumuz 

Hayy, hayret, mer.ak, endişe 
ve hiddet içinde Kiab'ı dinli
yordu. Kaab sözünü şöyle ta· 
mamaladı: 

HARAÇÇI 
r 

KJ.RDAŞLAR 
başına vermelisiniz? . 
Kiabın bu son sözü üzerıne 

Ebu Süfyan, Gatfana baka!k~~ 
onu da kendisine bakar gordu, 

.. · ·· kırp-goz göze geldıler ve goz 
tıfar. 

Ebu Süfyan bir lahza sonra 

Kaaba: . b" 
- Peki dedi. Siz gidın, ız 

size habe; veririz, düşüneliml 
K A b çadırdan çıktıktan 

aa d 'k 'b kalan sonra gözünü yere ı ı 
Ebu Süfyana Gatfan ~okuldu~ 

- Gördün mü? dedıl Ara 
bın dediği doğru imiş. 

• .:_ Şi~di. n~ Y~~~lı?1? 
Ebu Süfyan silkmdı: _ .. ... 
- Hiçi Dışarıdaki ~rul~yu 

.. . u un dınlemıyor 
gormıyor m s , 
musun! Netice ne olursa odur: 

- Yani, biz mağlubiyete mı 
boyun bükelim. 

- Asla.. . f 1 
H d. o .. yle ise Sü yan - ay ı , 

Çadırdan dışarı harb sabasına .. 

-Hayy, sen de kitab ehlisin, 
ben de. Fakat sen gidib Hay· 
bere sığınabilirsin, halbuki ben 
böylo: değil, Medinenin karşı
sında burmalıklarımız yurdumuz 
ve aile ocağımıza münhezim 
olarak döneceğiz, düşün ki 
Medineliler bizi rahat rahat 
bırakmazlar, siz bizimle barba 
girdiniz, sizi affediyoruz der
ler uıi, sen ve Kureyş bizi yap
yalnız düşman elinde bırakıb 
kaçmasmı pek güzel bilirsjniz, 
biz de onlarla karşı karşıya .. 
Oldu mu bu? 

Hayy ayağa kalktı, elini göğe 
kaldırarak haykırdı: 

- Kaab! Musanın Allahı 

adına kasem ederim ki seni 
ben yalnız bırakmam, benim 
kabilem gitse de senin yanında 
ben varım, şu sözlerinden Ku
reyşin · hain olduğ~nu öğren
dim, hen bunlara nasıl aldanıb 
onlarda'n yardım · belçlediğime 

· · · ' · · . . • şimdi hayıflanıyorum. 

. . 

... 

~ . .. 

Odunla yaralamı' 
Karataşta Musevi hastanesi 

önünde Bohor oğlu Mayir ile 
hastaneye odun getiren Halil 
oğlu Saki aralarında odunlan 
boşaltmak meselesinden çıkan 
kavgada Mayir, Sakinin başın
dan odunla yaraladığı iddia ve 
şikayet olunması üzerine tahki
kata başlanmıştır. 

Tire Mahkemesi Başyazgan
lığmdan: 

Tirenin Behariye mahallesin
de oturan A \koyunlu köyün-

den çopur oğullarından lbra
him oğlu Durmuş Ali ile Kur-
tuluş mahallesinden Davut kızı 
ve Hayrettin karısı Hayriye 
Ayşenin müştereken tasarruf
larında bulunan Tire Kurtulu-1 

mahallesi Kara mülazim ham 
so~ağında tarafları şarkan 

Durmuş Ali arsası, şimaleo 
Durmuş Ali oteli, garben Dur-
muş Alinin mağazası, cenuben 
Kara mülazim caddesi ile çev· 

rili ve 434 lira elli kuruş kıy
metli ve 34 sayılı ve 19-11-935 

tarihli tapu senedi ve 17-3-936 
tarihli tapu karşılıklı bir evin 

taksimi kabil olmadığından 
satılarak parasının öleştirilme-

sine Tire sulh hukuk mahke
mesince karar verilmiş oldu-

ğundan bu karar üzerine 
12-5-936 tarihine müsadif sah 

gunu satılığa çıkarılmış ve 
12-6-936 tarihine müsadif cuma 

günü saat 15 te Tire mahke
mesı başkalibliği tarafmdan 
ihalesi yapılacaktır. Arttırmaya 
iştirak için yukarıda yazılı kıy
meti muhammenenin yüzde 7,S 
nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir banka teminat mek-
tubu tevdi edilecektir. Goste
rilen günde arttırmaya i tirf)k 
edenler arttırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı 
almış ve bunlıtrı tamamen ka
bul etmiş ad ve itibar olunur. 
Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya ve-
rilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale fedholunarak ken
disinden ev el en yüksek tek
lifte bulunan kimse a~mağa 

razı olursa ona olmazsa hemen 
on beş gün müddetle arttır
maya çıkarılarak en çok arttı
rana ihale edilip ilk ihale ara· 
sındaki fark ve geçen günlerin 
yüzde beşten hesap olunarak 
faiz ve diğer zararlar ayrıca 

biıkme hacet kalmaksızın me
muriyetimi2ce ilk müşteriden 

tahsil olunur. 
12-6-936 tarihinde yapılacak 

arttırma muhammen kıymetin 

yüzde 75 ini bulmadığı tak
dirde 15 gün müddetle arttır
ma uzatılacak ve ayni gün· ve 
ayni saatta en ziyade arttıranın 
üstünde bırakılacaktır. Rüsumu 
dcllaliyesi alana aittir. Arthr
ma şartnamesini arttıranlar 
okumuş oldukları kabul edilip 

· · · · · Süf · a~ın çadırın· Anc:ak sarıa şunu ihtar ede-
Kaab, Ebu Y kendi yim kı barb sahasından ayrıl-

dan ayrıldıktan sonra, d b k h b 1 . d" d vesini hıra- madığm an aş a ar a o anca 
çadırına -gıtmekı, dt: oJan Hay- kuvvetinle ve şiddetle iştirak 

Lüks ve modern . mobilya evidir .,, 
fazla malumat isteyenlerin me
muriyetimize müracaatları ve 
arttırmaya iştirak edeceklerin 
muayyen günde hazır bulun· 
~aları ilan olunur. 1225 (908) 

karak, çok ya ın a • -~ - . 
•BoGAZLAR meSelesi 

Tarihine Bir Bakış 

çıkabilmeleri hakkı bir insanın 
kendi evinin avlusunda~ dışarı 

1 

i. çıkması gibidir. D.ğer devlet
lerin ı cenk gemilerinin Kara de
nize girebilmesi hakkı ise yağ-

zorla çözebileceğini sandığı 
dakikada bu düğümün daha 
çok sıklaştığını görürdü. 

Vakıt olur ki Rusya Çarlığa 
zorla yapamadığı bu işi okşı-

. ma etmek için' 'evimize, avlu- yarak yapmak yolunu tutardı. 
y .A.ZA-.N ; A-- ~- ) : muza girmesinden başka birşey işittiğini yaphrmak için Türkiye 

(/ktıbas ııe ıen:eme llakkı malijuzdur d - 'ld" dl d · • egı ır . ., ye birçok vaa ar a, temınatta 

• Fakat Rusyanın bu hedefe bulunur, kendisiyle devamlı bir 
varmak için kullandığı vasıta- ittifakın faidelerini söylerdi hatta ...-2-

Viktor Koçu beyin Çar Aleksandra lar yakıt ve zamana, ahvale Osmanlı devletinin mevcudiyeti 

1 • •• •• ( f•k• J .göre arasıra değişmiştir. Çok ni muhafaza lüzumunu ilan eyler 
raporunda İ e~~-~!1r~ en ı. ır er defa Çariçe ikinci Katerina di, kurban etmek istediği Tür-

kit Akdenize serbestçe çıka- ve Çar ıkinci Aleksandr za- kiyeyi uyutmağa, gaflet uyku-
Yukariki yazılarda da söy~ 

lendıği vcçhile Rusyanın emeh 
hedefi açık idi ve bunu pek 
iyi biliyordu: Karadeniz öyle 
bir Rus denizi olmalı ki dışa• 
rıdan kimse gelip taarruz ede· 
meaQ eodisi iae istediği va-

biJsin. manlarında olduğu gibi, zorla suna daldırmağa çalışırdı. itti-
·( Danilefski ) nin şu sözleri ' bu hedefe varmak . yolunu tu- fak, ve yardım perdesi altında 

Rus çarlığının Karadeniz hak- tar. Ordularını yürütür. Boğaz- ' emellerini ileri sürer ve onların 
kındaki görüşİerini pek gü- · . ları almak için ileriye abhr. bir hakikat olduğunu görmek 

• zel anlatır: "Karadenizden Ak- Fakat her vakıt yolun orta-. isterdi. Bu aiyasetin menşei 
deniz~ Rus h~b gemileri- sında durmağ~ ,qıecbµr ohırdu:1 1802de kont Victor Kotcbubey 
nin istenildiği vakit serbestçe Hanotonun dediği gibi düjümü tarafından Çar Aleksandra ve

c:~----=:-nn~~~~~~~~~~ 

rilen bir ı apordaki fikirlerdir. 
Bu raporda Koçubey: Osmanlı 

imparatorluğunun .ya Rusya ve 
Avusturya ve Fransa arasında 
taksim edilmesi .ve yahut bu 
taksimin önüne geçebilecek 
tedbirlerin alınması şıklarından 
birini tercih etmek lazamgele
ceğini ve ikinci şıkkın bi· 
rinciye müreccah olabileceğini, 
çünkü Tiirklerden daha rahat 
bir komşu bulmak m,ümkün 

olamıyacağım söylüyor ve "Bo
ğazlar üzerinde zaif Türkiye 

hakimiyetini muhafaza etmek 
Rus politikasının esaslı bir ka-

idesi olmak gerektir." fikrini 
müdafaa ediyordu. 

ikinci 1 Mahmut zamanında 
1833 de aktolunan Hünkar 

iskelesi muahedesi bu si
yasi düstura istinat eyle
mişti. Fakat (Wellingto), 0~11 
Lord Palmerstona tavsiye ey· 
]ediği siyasi bir tabye Rusyayı 
şaşırttı, bu yeni siyasetini altüst 
etti, muvaffak olmasına mani 
oldu; Londra ve Viyana kabi
neleri ön ayak olarak Rusyaya 

diyorlardı.: " Türkiye mevcudi
yetinin devamını istiyorsunuz. 
H4iy hay bizim .de istediğimiz 

budur ... 
* ,,. "' 

Bogazları açmak veya kapa-

mak esaslanndan birinin tatbiki 

hususunda da, vakte ve ahvale 

göre, a·ra sıra Rusya politika· 
sında değişiklik görülmüştür, 

Bitmedi -



SahHe • 
E- :=:::>• 

lzmlr slclll Ucaret me
murluğundan: 

lzmiıde Birinci Kordonda 
88 numarada ticaret yapan 
[Lane Reggio Eko] Şirketinin 
12-5-936 tarihinden itibaren 
feshine mütedair mukavele tica
ret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 1616 numarasına kayt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

1 Mukavele 
lzmir sicili ticaret memurluğu 

mühürü resmisi ve F. T enik 
imzası. 

Bin dokuz yüz otuz altı yılı 
mayıs ayanın on ikinci sala günü 
saat on bir sularında ben aşa
ğıda imza ve mühürünü koyan 
Türkiye cumhuriyeti kanunları
nın babşettig-i salahiyetleri haiz 
lzmir birinci noteri bay M. R. 
Bayraktaroğlu, iz.mirde Hükii· 
met civarında Güzel lzmir ha
nında 5 numarada vazife gör
mekte iken yanıma gelen, iz.
mirde birinci kordonda 88 nu-
marada oturan Rufus W. iane 
ile yine ayni mahalde oturan 
Corç Aibon ve lzmirde Manifa
turacılarda 4 numaralı sokakta 
17 numarada oturan J. Guos
den bana müracaatla resen şir· 
keti fesh, tasfiye ve satış mu-
kavelesi tanzimini istediler. 
Kendilerinin kanuni ehliyetleri 
olduğunu anladım: lzmirde Göz
tepe tramvay caddesinde 859 
numaralı hanede oturan Hayim 
Mizrahi ve lzmirde Güzelizmir 
hanında 16 numaralı yazıhanede 
oturan Faik oğlu Suat şahit ve 
muarrif sıfatiyle hazır bulunu
yorlardı. Bu şahitlerin şahadete 
mani halleri olmadığı sorularak 
anlaııldı. Bunun üzerine cümlesi 
şu şekilde takrire başladılar. 
Aşağıda yazılı şartlar dairesin
de akdi mukavele ederler şöyle 
ki : 

1. M. 7 / taraf, Izmir birinci 
noterliğinden musaddak 8-4-935 

t~Nl A&lR 

Lö F eniks Espanyol 
Hayat Sigorta Şirketi 

l\fERKEZ iDARESi: PARIS 
31 kanunuevve1934 tarihinde sermiye.ve ihtiyat akçeleri 

271.107.872.034 Fransız frangı. Türkiyede 1895 senesinden 
beri hali faaliyette. 

ZARARLAI{ ÇABUK ÖllENİR 
Yeni sistem hayat sigortalara akdi için lzmir ve havalisi 

umum acenteleri. Kardiçalı hanında 24 numarada 

AHMED BESİM VE ASIM iSMAİLE 
müracaat edilmesi tavsiye olunur 

Telefon: 2371 Telgraf adresi: Besasim 

-· 

ÇOCUK 
Tire mehkeme baş yazgan

lığından: 

HASTALIKLARI 
1\ 1 ÜTEHASSISl 

Ur. Be~cet Uz 

Tirenin dört eylül mahalle
sinden ölü Firdevs torunu Sah~ 
riye bilvelaye anuı Nuriye ile 
İpekçiler mahallesinden ölü Fir
devs kızı Hadice Mahirenin 
müştereken mutasarrıf olduk-
ları 100 lira mubamman kıy
metli Tirenin ipekçiler mahal-

tarih ve 2286 ve 10-4-935 ta- Hastalarını her gün 11,30 
rih ve 2362 numaralı mukave-

lesinde ikinci derviş S!azi cad
desinde sağı berber Şerif Ha-
san evi solu ve arkası sahibi 
senet Salih oğlu Ali vereseleri 
evi önü yol ile çevrili 56 sayılı 
19-2-936 tarihli tapu senedin
de yazılı dükkan ile 250 lira 
kıy~etli ipekçiler mahallesin
de İkinci Derviş ~azi sokaiın
da sağı berber Şerif Hasan 
solu Atiye evleri arkası dellal 
oğlu Ahmet evi önü yol ve 

dan saat on üçe kadar 
lenameler mucibince beyinlerin-
de inikat eden ıirket muame- Beyler sokağındaki lnliniğin-

de kabul eder. Telefon 3990 
litına hitam verm~ği ve iane 
Reggio Et. Co. unvanını haiz ~._ __ illi _______ , 

olan işbu şirketin feshi ile mu- W • 
amelibnın tasfiyesini ve Rufus Doktor 
W. lane'nin mes'ul tasfiye me-

dı~~u tayinini kararlaştırmışlar- Fahri Işık 
2. M. Rufus W. İane mef

suh iane Reggio Et. Co. şirketi
nin hariçle olan münasebatmı 
ve fİrketin sahibi bulundugu 
Devebaşı markasını bin beş yüz 
( 1500) lira bedel mukabilinde 
J. Guosden'e bey ve devir ve 
temlik etmiş ve J. Guosden 
dahi bu bey' ve devir ve 
temliki olveçhile kabul eyle
miştir. Mezkür bin beş yüz li
ra birincisi 1 Kinunusani 1937 
t&rihinde ödenmek üzere üç 
senevi ve müsavi taksitle tes-

lzmir Memleket Hastanesi 
Rontken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiycn ve bilhassa 

RAŞİTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
T eJefon: 2542 

H 3. (182) 

viye edilecektir... ··~===========·~ 
3. M. Rufus W. Lane müna-

sib gördüğü zaman J. Guosde
n'in yazıhanesine arasıra gide
rek mumaileybin mefsuh Lane 
Reggio Et. Co. Şirketinin ha
riçte iş gördüğü ticarethane
lerle münasebet peyda etmesi
ne yardım edecek ve mumai-
leyh hakkında mezkür ticaret
hanelere hüsnü tavsiyede bulu
nacaktır. Deye sözü bitirdiler. 
Verilen bu takriri ben yemin
li noter bir nüsha olarak tanzim 
ettim ve muhteviyatını kendile
rine yüksek sesle okudum ve 
mealini Türkçe bilmediklerinden 
bilip konuştukları bizim dahi 
bildiğimiz Fransızca lisanı ile 
de anlattım. Arzularının tama
men istedikleri gibi zaptolun
duğunu tasdik etmeleri üzerine 
bu mukavelename aşagısım he
pimiz imza ettik ve mühü:-le-
dik. 12/5/936 

iKRAR EDENLER. 
Rufus W. Lane, Corç Albon 

ve J. Guosden imzaları. 
ŞAHiTLER. 
Hayim Mizrahi ve Suat im

zaları. 

Noter 
resmi mühüru ve M. R. Bay
raktaroğlu imzası. 

No: 3263 
lsbu senet suretinin dairede 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. T eJ. 3956 

Evi: Köprü ,·apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

saklı 12/5/936 tarih 3244 umu
mi numarala aslına uygun ol-
duğu tasdik olunur. Bin dokuz 
yüz otuz altı yılı Mayıs ayının 
on üçüncü Çarşamba günü. 

İzmir Birinci Noteri 
Mehmet Rifat 

Sesmi ilanlar Türk limitet 
şirketi Türk maarif cemiyeti 
ilan işleri bürosu delaletile J. 
Guosden ticaret unvanile İzmir 
de yeni manifaturacılarda 17 
numarada her türlü mahsulat 
üzerine ticaret yapan J. Guos
denin işbu ticaret unvanı tica
ret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 1617 numarasına kayıt 
ve tescil edildiği ilin olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
F. Tenik 

1228 - 12?.7 (910) 

kısmen yine Şerif Hasan evi 
ve sahibj ııtenet dilkkanı ile ve 
54 sayıla 19-2-936 tarihli tapu 
s€'nedinde yazılı bir ev Tire sulh 
hukuk mahkemesince verilen 
karar üzerine 13-5-936 tarihine 
müsadif Çarşamba günü satılı
ğa çıkarılarak 13-6-936 tarihi
ne müsadif Cumartesi günü sa
at 12 de Tire mahkemesi baş
katipliği tarafından ihalesi ya
pılacaktır. Artırmaya iştirak 

için yukarda yazılı kıymeti mu
hammenenin yüzde 7,5 nisbe-
tinde pey akçası veya milli 
bir banka teminat mektubu 
tevdi edecektir. Gösterilen 
günde arttırmaya iştirak eden-
ler arttırma şartnamesini oku
muş ve lüzumlu malfunatı alınış 
ve bunları tamamen kabul et
miş ad ve itibar olunur. Gayri 
menkul kendisine ihale olunan 
kimse derhal veya verilen müh 
Jet tçinde parayı vermezse 
ihale fesholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulu
Junan kimse almağa razı olur-
sa ona olmazsa hemen onbeş 
gün müddetle arttırmaya çıka
rılarak en çok arttırana ihale 
edilip ilk ihale arasandaki fark 
ve geçen günlerin yüzde beş
ten hesap o!unarak faiz ve di-
ğer zararlar ayrıca hükme ha
cet kalmaksızın memuriyeti-
mizce ilk müşteriden tahsil 
olunur. 13-6-936 tarihinde ya
pılacak artırmada muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini 

bulmadığı takdirde on beş gün 
müddetle artırma uzatılacak 
ve aynı gün ve saatta en ziya
de artıranın üstünde bırakıla-
caktır. Rüsumu dellaliye alana 
aittir. Arttırma şartnamesini 

arttıranlar okumuş oldukları 
kabul edilip fazla malümat is
tiyenlerin memuriyetimize mü
racakatları ve arttırmaya işti-
rak edeceklerin muayyen gün
de hazır bulunmaları ilan olu-
nur. 1224 (907) 

Tirede 
lstanbul eski Alemdar 
sıhhat yurdu "926-32" 

hekimlerinden 

DOKTOR 
SÜLEYMAN 
SIRRI TİNEL 

~ 
~ 
~ 

Muayenehanesini yeni cami ~ 
yakınında portakal sokağı 4 ~ 
numaraya nakJetmi~tir. Her ~ 
gün hasta kabul eder. ~ 

H.3 1-13 (817) ~ 
CZ77ZZ:ZZ-~Y/.7ZL/JL/.ZZ~.,' 

lzmlr belediyesinden: 
Havagazı fabrikasının bir 

senelik ihtiyacı için beher tonu 
913 kuruştan kırk üç bin üç 
yüz yirmi iki lira bedeli mu

hammenle dört bin yedi yüz 
kırk beş ton Zon~uldak Zero 
Diz Lave maden kömürü Baş
katipJikteki şartname veçhile 
29-5-936 cuma günü saat 16 da 
kapalı zarfla ihale edilecektir. 
iştirak için üç bin iki yüz elli li
ralık muvakkat teminat mektu
bu veyaBanka teminat makbuzu 
ile teklifler 2490 sayılı kanu
nun tarifi dairesinde azami 
o gün saat on beşe kadar 
Encümen Başkanlığına verilir. 

14-17-21-26 (904) 

lzmir Sicilli ticaret memur
luğundan: 

İzmirde Arastada 307 numa
rada deri ve kundura levazımı 
ticaretini müseccel Esat sandık 
emini unvanı altında yapmakta 
iken bu kerre yeni soy adile 
Esat Akduman unvanını almış 
olduğundan işbu ticaret unvanı 
ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 1615 numarasına 
kayıt ve tescil edildi~i ilin 
olunur. 1232 (906) 

lzmir birinci icra memurlu
ğundan: 

Bereket hancı~ı Vahdettin'e 
borçlu Balçuvada oturan dağlı 
oğlu Süleymanın hu borcundan 
dolayı tahtı hacze alınan Bal· 
çuvada hacı Ahmed dere4'inde 
k!in zeytinliğinin borçlu Süley
mana aid 2/3 hissesi tamamı 
ilzerinden 3000 lira kıymeti 

muhammene ve açık arttırma 

ile birinci arttırması 15/6/936 
pazartesi günü saat 11 de satı
lığa çıkarılacaktır. 

Bu arttırmada satış bedeli 
muhammen kıymetin % 75 ni 
bulduğu takdirde en çok art-
tıran isteklisi üzerine ihale olu
nacaktır. 

Aksi takdirde en çok arttı
ranın teahhüdü baki kalmak 
şartiyle satış on beş gün daha 
uzatılarak ikinci arttırması 
1 Temmuz 936 çarşamba günü 
saat 11 de yapılacaktır. Bu art
tırmada dahi gayri menkul kıy-. 
meli muhammenesioin % 75 ni 
bulmadığı talcdirde en çok art· 
tıran isteklisi üzerine ihale olu
nacaktır. 

işbu gayri menkul üzerinde 
her hangi bir şeklide hak ta
lebinde bulunanların tarihi ilan
dan itibaren yirmi gün zarfında 
vesaikleriyle birlikte dairemize 
müracaatları lazımdır. Aksi 
halde hakları tapu sicilli ile sa
bit olmıyanlar paraların paylaş
masından hariç bırakılacaklar
dır. 

% 2 Jl dellaliye müşteriye 
aittir. 

Şartname 25-5-936 tarihin
den itibaren her kese açık bu
lundurulacaktır. Arttırmaya iş
tirak etmek istiyenler % 7 ~ 
pey akçası ile veya banka iti
bar mektubu ile birinci icra 
dairesinin 32-9451 dosyasına ve 
icra münadisine müracaat et-
meleri ilan olunur. (903) 

Zayi 
327 senesinde Darülirf an 

mektebinden aldığım Rüşdi şa
hadetnamesini kaybettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

1233 (905) Hasan 

Yalnız toptan satışları için 

ve J. C. Hemsiye müracaat 

No. 1/3. Posta kutusu 224 

t• •• , •• tttae 

lzmir umum acenteliği Nef'i Naci 

ediniz. Salih ağa hanı ikinci kat 

Telefon 3465 

GB. iPiN 

Bir tek kaşesi, 
en şiddetli ve en inadcı 
baş ağrılanoı keser, rahat 
rahat uyumanızı temin 

eder, midenizi bozmaz, 
kalbinizi ve böbrek-

lerinizi yormaz 

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

DAiMA GRiPiN ! 

Fenni Gözlükcülük 

ECZANESi 

HiLAL ECZANESİ 

Hf R NEVi FENNi eOzLOK 
Altın, nikel, elektroyalviz, selloloit, has baga her türlü çer

çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 
veya yakından her türlü gözlükler, tayyare ve şoför gözlüklerile 
güneş ve toz gözlükleri, ile bütün opkatmin bütün icabatı. G6z 
hekimleri için muayene kutuları, alit ve edevat deposu 

TOPTAN ve PERAKENDE 

-.re-- ı wcıaıcaıın 
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N. v. l Oliver Ve Şü. R GllH1llk ve sıhhat için ilk .. rl F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru 1J mayısta 

gelip Burgu .. V ama ve Köa-
tence limanlarına laareket ede
cektir. 

UL YSSES vapuru 18 ... 
yısta gelip 23 mayısta Anver.s-
Rotterdam-Amsterdam ve Haın 
burg limaalan içia yük ala· 
caktır. 

ORESTESvapuru 31 may11ta 
gelip 6 haziranda Anven-Rot-
terdam - Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala· 
caktar. 

SVENSKA ORIENT Licin 
GOTLAND motörü 12 ma· 

yısta beklt:nmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra Rotterdam .. 
Hamburg - Bremen (doğru) Co-
penhage - Da•tzii - Goteburg· 
Oslo ve Jskandmavya liman
lara için yük alacaktar. 

VIKINGLAND vapuru 28 
mayısta bekl~nmekte olup Rot· 
terdam - Hamburg - Bremc:n -
(doğru) Copenhang .. Dantzıg-
Gdynia - Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacakbr. 

SERVJC MARITıME ROUMAIN 

DEUTCHE LEVANTE LlNIE CENDEU HAN BlRINd 
ANGORA vapuru balen ti- KORDON TEL. 2443 

maeızda olup Anwen, Rotter- THE EU.ERMAN UNES L TD. 
dam, Hlllnburg ve Bremen OPORTO Vapuru 20 mi\)' .. 
l)iftkt için mal yüklemektedir. ~-~' H..U ve Aaierstea 

SAMOS vapuru 6 mayısta ıe&p Jük çıkancakttr. 
bekleniyor. Anvers, HambOf'I FU\UINIAN wapuna 22 ma-
ve Bremenden yük çıkaracilthr yıs Liwerpool ve Svanseadan 

ANOROS vapuru 12 ma,.ata gelip yik çakaracaktır. 
bekleniyor. 16 mayıu kadar DEUTCH LEVANTE LINIEN 
An•en, ·Rotterdam, Hamb~ HERAKLEA 

D k 
vapura 8 ma-

ve Bremen ire t için yü H yıs amburg ve Bremend.-n 
alacak tar. 
AMERICAN EXPORT LINES gelip yük çıkaracakhr. 

EXHIBITOR vapuru 20 ma- NOT : Viirut tarihleri Ya-

d 
w b ki · N k parlann ilimleri ye naylu~ &c-

yısa ogru e emyor. evyor retlerinin dııııöiaiklilderinden me 
için yük alacaktır. 1 -....... 

lımir memleket hastanesi 
hariciye ıefi 

Hastalarun her gün ö;le
den .sonra 3 - 6 ya k•du 
ikinci Beyler-Numanude so
kak 5 numaralı muayeneila
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehane~ 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 

Service Maritime Roumain su iyet kabul edilmez. 

Span$kelinje - Oslo P,~ll!llm,.,.!P.1•11!1•.-•..-ı•-• fi---------•. 
BOSPHORUS motörü 9 ma- Paris fa .. tesinden diplomalı DOKTOR 

yasta bekleniyor. Yafa ve Is- Dit tabipleri 

kenderiyc için yük alacaktır. Muzaffer Erogu" 1 HuluA sı· (r 11 Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri vo navlun tarifeleri Kemal Çetindag" 
hakkanda hiç bir taahhOde gi-
ritilmez. Hastalarını her gün sabah 

N. V. W. F. Hanri Van Der saat dokuzdan başhyarak 
Zee & Co. Beyler - Numan zade S. 21 

Birinci Kordon Telefon No. numrah muayenehanelerinde 
2007 • 2008 kabul ederler. 

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

PELEŞ vapuru 14 maya~ -lm!!!!~--~111111!~--

gelip ayni gün Malta - Marsıl- Go·z Hetı'mı' 
Telefon : 3921 

Cuma ve sah 8 den 10 a 
kadar memleket hastanesinde 

Pazardan mada her gün 
üçten sonra İkinci Beyler 
sokağmda 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 

ya ve Barselone hareket ede-
kabul eder. ( 3436 ) 

cektir. 
Yolcu ve yük kabel eder. 

ilandaki hareket tarilılerile MITAT OREL 

RADYOLIN Dişleri, dişler çehreyi güzellettirir. 
RADYOUN Dişleri, dişler mideyi sağlamlaşbnr. 

:·················································································· 
S RADYOLIN dişleri temizler ve parlahr, mikroplan yüzde E 
E yüz 61diiriir, diş etlerini besliyerek hastalanmalanna : 
: mani olur ağız kokusunu keser : .................................................................... : •••••••••••••• 

f 

navlunlardaki deiifiklilderden 
acenta mes'uliyet kab_ul e!~ez: 

Fazla tafsilit içm ıkına 
Adres .. Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-

BERLIN 
ViYANA 

VE 

.. K_,.._~ZUK 
O K S U R U K Ş UR U B U 

kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkasanda FRA TELLi 
SPERCO acentesioe müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004--2005-2663 

ŞiFA 
Eczanesi 
Fenni gözlük 

Üzerine en yeni en zarif 
modeller getirilmittir 

Tayyare, şoför, güneş, spor 
gözlüklerile renkli, numarah 
cam, nikel, altın, bağa çerçe

veler de her yerden 
daima çok ucuzdur 

Tecrübe ediniz 

TOPTAN 
PERAKENDE 

baası yanında. 
Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

lzmirliler Istaııbulda nerede bulUfurlar 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin müsteciri Tiirldenlea en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Ult
lldlr Bay Ömer Llltfi lzmir Alkeri otelinin aaücs· 
llİsicli;. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstaabalda her iki otelde konaklayacaklar ke.di 
evlerindeki rahab batacaklardır. 

Bütlll ha fevkalideliklere ilAvetea fiatlar 
miithif ucuzdur 

Devlet demiryollarından: 
Ataiıdaki gayri menkuller 25-5-936 Pazartesi saat tS de Al

sancakta 8 mci ifletme komisyonunda açık artt.rma usuliyle ayrı 
ayrı ve birer sene için kiraya verilecektir. isteklilerin aşağıda 
yazıb miktarda muvakkat teminat yah,,..alan we kanuaea ara
nılaa vesikalar ve ite sirmeye kanuni bir maail~ri olmadığaaa 
dair beyamaamelerle muayyen valotta komiayoaa müracaatluı 
lizuadır. Şartaameler Aluaakta 8 illCİ ifletme momiayonuadan 

paruuı: alılllf'. 
1 - lzmir • A19&11e&ld• Şehitler Y adiıir sokağında 27 harita 

ve A. 13 lc:apu No. h Ambann deniz tarafından t 765 metre mu

rabbaı bir kaaım yeri, muhammen senelik kira bedeli (2000) 
lira ve muvakkat teminat (150) liradır. 

2 - Aynı mahalde büyilk antrepolar içinde A 6, A 7, E 6, 
ve içiincü kat maiualar ve bunlann içindeki kalbur makinalara 
ve temab, muhammen senelik kira bedeli (1500) lira ve muvak-
kat teminat (112) buçuk liradır. 14-22 1198 (902) 

PARIS 
Moda Aleminin 1936 senesi 

için kabul etttiği 

40 
Renk üzerine yiiD, ipek, pa

muk veya keten her hangi 
kumq ve elbiseyi yalnız 

t.6 
Kurut ile ve çok kolay bo

yamak iaterseniz bir paket 
Kil markalı 

A R T 1 

BOY .A..SI ALiNiZ 

GENEL SATIŞ YERi 
BEYLUL 

B A H A R A T depoıudu TELEFON ; 3882 

l~mir Yön •e•ucab Tirk aaaaim firketinia Halkapaw· 
da~ı kumaı fabrikası mamulAbndaa olan mevsimlik ve kıtlık 
zarı~ kamaflarla, battaniye, pi ve ytia çorapları, bu kerre 
yem açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civaranda 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM Ş!RKETI) 
mazasında satılmaktadar. Mezkir fabrikanın metanet ve 
zaratfet itibarile herkesçe ıpalum olan mamulitım muhterem 
mifterilerimııe bir defa clalaa ta1siyeyi bir vazife biliriz. 

T optaa •bf yeri : Birinci kordon No 186 
Şark hala Tlrk anonim firketi 

Perakende ubf yeri : Yeei manifatunalarda Mimar 
Kemalettia cadclai Sa;ınacle biraderler 

Kaza orfu carflll J\mm Riıa YO biraderleri 
Yelli maaifataraalarda Mimar Kemalettin cadclai 

Ylall' ... , F. Kandemi 

·Numarası 3001 F. 
Daimon marka velespit feneri 

Bu fener yalaız pille yanar hem de Yelespitte kullarubr. 
P?rt.atif bir fenerdir. Portatif olması itibarile çok beienil
mıttir tavsiye ederiz. Velespitte kullawlan fenerlerin en 
ucuzudur. 

Deposu : lzmirde Sulubun civarında No.28-9 
Öde · · Hüe · hüsaü ticaretbaneaiclU 

En muannid öksürüklerle bronşit. astm, ve boğmaca öksürü
ilala kat'i illadır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici 

. tesiri pyanı dikkattır 
INGILIZ KANZUK ECZANESi Beyoğlu - l.staabul -•• 

HUSEYIN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCiLER No. 26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaJarı takımları aiparit üzerine kabul edilir 

2-13 (836) 

:-··························· .. ··············•··•·•••······· .. ······· .. . . 
a TAZE TEMiZ UCUZ E . 
• 
i JIAC 
• . 
i HAMDİ NÜZHET . 
~ Sıhhat Eczanesi 

. . . 
• 

. 
• . 
! BAŞDURAK ~ 
• • ! Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında : 
• • .............................................••.•.......•..•.......... : 
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1 
Italyanın Cenevreye tavır takınması •• • 

uzerıne .. •• • 
gucenmış 

Almanya fırsattan istifade ederek 
ltalyaya elini dostça uzattı ... 

............. ~ızre~·t~+e+e1E&'ll5~ ........................................................ ıw1 .......................... . 

Avuşturyanın ·stiklili a teminat ver • 
1 

Cenevre 13 (Ö.R)
MiJJetler Cemiyeti kon
ıeyi bugün öğleden 

ıonraki celsesinde Ital
yan - Habeş meselesini ve Lo
karno muahedesinin Almanya 
tarafından bozulması işini de
rinden derine tetkik için 16 
Ha7.iranda toplanmağa karar 
vermiştir. Bu toplantı fevkalade 
bir devre olacaktır. 

B.Paul Boncour yarın Parise 
dönecektir. Habeş def egesi ve 

Habeşistanın Paris elçisi B. 
Volde Maryam öğleden sonra 
Cenevreden hareketle vazifesi 
başına dönmüştür. 

MUSSOLINI ANLAMIŞTI 
Paris, 13 (Ö.R) - Gazete

lerin dikkati bilhassa Italyan 
delegasyonunun Cenevreden 
ayrılması meselesi üzerine di
kilmiştir. 

"Progre de Lyon ., zecri 
tedbirlerin muhafazasına karar 
verileceğini anlaması üzerine 
B. Mussolininin buna karar 
verdiğini yazıyor. 

"T emps,, şu izahab veriyor: 
Habeş meselesi müzakeresinin 
15 Hazirana taliki kararında 
vahim netice verebilecek bir 
hadisenin önüne geçmek için 
herşey göz önüne konulmuştu. 
En nazik nokta Habeş dele
gesinin konsey masasında bu
lunması idi. MiJletler Cemiyeti 
konseyi bunu kabul etmese, 
Jt-.lyan emri vakiini kabul etmiş 
olacak, kendi otoritesine bir 
darbt! indirecekti. Buna razı 
olamazdı. 

iKiZLi MÜŞKÜL 
Fakat diğer taraftan B. 

Aloisi de Habeş delegesile 
aynı masada münakaşayı kabul 
etse, i!hakm kat'i olmadığını 
.kabul etmiş olacakb. Milletler 
cemiyeti usuJJerinin müşkülatı 
çevirmek imkan•nı vermiş ol
maması tessüfe şayandır. B. 
Volde Maryamın vaziyeti de 
fÜpheli olmaktan geri kalmı
yordu. Zira Necaşiyi ve ıimdi 
mevcud olmıyan bir hllkumeti 
temsil etmektedir. 

mi onu gerı çogırruıştır, yoksıt 
Duçe konseyde ittihaz edilen 
kararı öğrenince mi buna ka
rar vermittir?. Bize kalırsa .bu 
sonuncu ihtimal daha doğrudur. 

ÜMiT FRANSADA 
" Petit Marseillais ,, gazete

sinde Bn. Genevieve Tabouis 
Cenevrede geçen günün pek 
kötü olmadığım yazıyor ve 
diyor ki : 

Her halde vaziyet korkuldu
ğundan daha az fenadır. Bay 
Eden Milletler cemiyetı azala
rından bazı devletlerin bazı ln-
giliz dominyonlarmın azimli va
ziyetleri karşısında Cenevreye 
pek bitkin bir halde gelmişti. 
Dün akşam tekrar ümit dolu 
idi. Fransada Sosyalist kabi
nesinin teşek'küJ etmek üzere 
olması bu ümitlerin müsebbibi
dir. Bir şey yapılıp yapılamıya
cağını anlamak için bu hadise 
beklenmektedir. 

MUS-SöJ:INfVr KURT AR: 
MAK LAZIM 

Bununla berabet Sir Austen 
Chamberlain "Morning _Post,, 
gazetesine göndermiş olduğu 

bir mektupta Habeş istiklali
nin harpsız iade edilemiyeceğini 
kaydetmiştir. Bu, bedahetin ta 
kendisidir. En hararetli lngiliz 
zecri tedbircileri de bir müsel

lah ihtilafa kadar işi ilerletmek 
niyetinde değildir. Bu dikenli 

meseleyi halletmek için orta 
bir yol bulmak ve B. Mussoli-

ninin yedi aydanberi sert bir 
imtihana maruz bıraktığı Mil
letler cemiyeti oforitesini fazla 
hırpalatmadan bu işin içinden 
kurtarmak lazımdır. 

JT ALYA HAREKETSiZ 
KALMIY A.CAK 

"Jnformation,, gazetesi yazı-

HAKiKi SEBEP 
" Eclaireiınle l'Est,, de şunlara 

yor : Bellidir ki B. Mussolini 
konseyin yeniden toplanacağı 
15 haziran tarihine kadar hare-
ketsiz kalmıyacaktır. B. Musso

Alnıa11yaıım dra/ma bir kordon çe~·rilmesi11i tµvsire edc11 Samud 
lloarc dış bakallltk sanda/yesmde otururkm 

ita/yayı ulau edtn 
Ş"//er bir atada 

yazıyor: 

Konsey daima ltalyan-Habeş lininin konseyin yeni kararlarını 
işini müzakere ruznamesinde beklerken biç birşey yapmıya-
tutmaktadır. Italya kralının cağını zannetmek çocukluk olur. 

Biıe göre bu iki iddianın ikisi 

de doğru değildir. Doğrusu 

şudur ki Duce Fransa ve ln

giltereyi niyetlerini açıkça bil-
H b · ) k ·ı Bazıları baron Aloisinin Ce-

Acaba baron Aloisi Habeş a eş ımparatoru 0 ara 1 Anını dirmeğe davet edecek ve ona 
meselesl'nı'n mu-.. akeresı' esna- ve bu memleketin ltalyaya il- nevreden ayrılmasının Mil- k .. ararlarım verecektir. Ne olursa 
sında konseyden çekilip son- hakmı tanımamıştır. Müzakere- letler cemiyetini terk et-

k d k 1 d w 'dd' olsun, mesele Cenevrede halle-radan tekrar müzakereye av- ]erin gelecek aya bırakılması- me eme oma ıgını ı ıa 

b ı b b b d d. 1 o•v 1 . . b h dilecek degwildir. det etmekle aldığı talimatı nın aş ıca ir se e i e üç e ıyor ar. ıger erı ıse u a-
pek geniş bir şekilde tefsir haftaya kadar Fransada yeni reketin Milletletler Cemiyetin- ALMANYA ITALY AYA 
etmiştirde Roma hükümeti bu bir bükümet teşekkül edecek den kat'iyen ayrılmak kararmı EL UZATIYOR 
protestoyu kafi görmediği için olmasıdır. gösterdiğini temin ediyorlar. ••Nouvelliste de Lyon,, şunu 

......................................................................................•.......•.........•..•••.••••••.•.............•..............••••••••. , ................... . 

JngilterenİD nÜfUZU aza)mJŞ Alman.!a~ vaziyeti 
nasıl goruyorlar? 

Berlin, 13 (Ö.R) - BerJiner 

Führere atfedilen sözler resmi M~~!,::o;:·ı.!:Z•Y:;~iselerden ..., 1 k •b d•ıd• sonra Milletler cemiyetinde aza 

agı "!"! a te zı e ı 1 kalması pek az muhtemeldir. 
1. Diplomatik görüşmelere tekrar 

Roma, 13 (Ô.R) - Fransız j başlanması imkansızdır. 
gazeteleri Baron Aloisinin Ce- Lokal Ansayger diyor ki : 
nevreden aynlmasile çıkan va- -

0
Aloisi Cenevreyi terketti. 

ziyeti alaka ile tefsir ediyorlar. Zira konsey Romanın emriva-
Sağ cenah gazetelerinin fikrince kilerini tanımak istememiştir. 
Lokarno devletlerinin ictimaı Şimdi ne olacaktır, bilinmiyor. 
ancak Jtalyanın da 01 ada tem- ihtilafın lngiltere ile ltalya 
siJ edilmesi şartile bir kıymeti arasında değil; Italya ile mil-
haiz olabilirdi. ltalyanın bu Jetler cemiyeti arasında olduğu 

hakkındaki Ingiliz görüşü hak 
konferansa iştirak etmem esile 
F R hd 'd' k d kazanmıştır.,, 

ransa en te ı ı arşısın a FJ d 11 

tecrid edilmiş bir vaziyette istin e durum 
kalmıştır. Londra, 13 (Ö.R) - FJistin-

Paris, 13 (Ö.R) - Lokarno deki Ingiliz fevkalade komiseri 
devletlerinin konferans hak- dün akşam radyoda ulusa hi-
kında "Ekselsior,, şu malumatı taben beyanatta bulunarak ka-
veriyor: Diin sabah B. Paul rışıklıkların bastırılacağını ve 
Boncour büyük bir zafer ka- mesulJerin cazalandırılacağmı 
zanmıştı. Baron Aloisiye Lo- ihtar etmiştir: 
karno devletleri konf eran-
smda ltalyayı temsil etmesini 
k<ıbul ettirmişti. lngiltere 
ltalyanın böylece Avrupa 
sahnesine avdetini eyi bir gözle 
görmedi. Muhakkaktır ki Bay 
Eden toplantıyı suya düşürmek 
ıçın elinden geleni yaptı, bu, 
sabah oluyordu. 

"Öğleden sonra ise, ltalyan 
delegasyonu Cenevreden ayrı
lınca B, Eden bu toplantının 
yapılmasına artık hiç bir mani 
görmedi. Böy!ece konferans 
saat 15 de toplandı." 

hilzrcr 
Cenevre, 13 (Ö.R) - MiJJ~t

ler cemiyeti çevrenlerinde zan
nedildiğine göre Konsey, Lo
karno muahedesinin Almanya 
tarafından ihlali meselesi üze
rindeki müzakereleri de talik 
edecektir. Böylece konseyin 
alelade devresinin içtimaı, bü
tün meselelerin tedkik edilmiş 
olması ile, bitecektir. Konıey 

bu aktam bazı raporlan kabul 

edecek ve mesaısme nihayet 
verecektir. Gelecek fevkalade 
devre içtimaı 15 haziranda 
açılacaktır. 

Berlin, 13 ( Ö.R ) - Alman 
haber alma bürosundan: 

Deyli telgrafın diplomatik 
muhabiri, Führer'in bir konuş
ması esnasında Ingilterenin 
nüfuz ve kuvveti aıalmağa yüz 
tuttuğu halrkmda beyanatta 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bulunduğunu bildirmiştir. 

Alman siyasi mahfçlleri bu 
haberin baştanbaşa asılsız ol
duğunu bildirmektedirler, Sala
hiyettar mehafilde deniliyor ki: 

- Deyli Telgrafın diplomatik 
muhabiri tarafından verilen ha
ber uydurmadır. Hitler bu be
yanatı ne zaman ve kimin ya
nında yapmıştır. Zecri tedbir 
meselesinin mevzuubahs olduğu 
şu günlerde cihan efkarı umu
miyeıini teşviı maksadmı güden 
bu habere teeasüf edilmektedir. 

kaydediyor : Biricik hadise, 
zecri tedbirlerin baki kaldığı
dır. ltalya çadırı altına çekil
miştir. Almanya şimdi açıkça 

ona el uzatıyor. Bugün Roma 
Alman büyük elçisinin yaptığı 
bir teşebbüsle ltalyaya karşı
lıklı yardım ve ittifak muahe
desi teklif ettiği ve Avustur
yanın istiklal ve tamamiyeti 
hakkında da teminat verdiği 

haber alınmıştır. 
ALMAN SiY ASETININ 

HEDEFi 
"Depeche de Toulouse,, de 

ayni kanaattadır: Almanya 
güçlüklerden istifadeye çalışı-

yor. Alman siyasetinin hedefi 
lngiltere ve Fransayı birbirin

den ayırmaktır. Bu maksatla 
Italyayı Fransaya karşı tahrik 
ediyor.Alman gazeteleri Musso

liniyi enerjik hareketinden 
dolayı pohpohlarken zecri 
tedbirlerin muhafazasına lngil 

tereden ziyade Fransanın çalıştı
ğını iddia ederek bütün mes
uliyetleri Fransaya yüklemeğe 

uğraşıyorlar. Buna hayret edil
mez. Zira Alman siyasetini.ı 

hedefi Ingiltereyi Fransadan 
ayırmaktır. 

HOARE'UN DÜŞÜNCESı 
Ayni mesele hakkında İngil

terenin eski dış işleri bakam 
ijir Herbert Samuel şu izahatı 

verıyor : 
Almanyaya karşı iki yol var

dır: Ya onu bir cani gibi te akki 
ederek etraf mda kordon çevir-

mek ve ona karşı birleşmek, 
yahud müddeiyatından han.,.i
lerinin makul olduğunu ve tat
min edilebileceğini anlamağa 

kalkışmak. lngiliz umumi ef
karı, Almanyaya karşı haksız 

hareket edildiği hissinin hasıl 
olmaması içın bu ikinci şekle 
taraftardır. Fakat bu, tehlikeyi 
görmeğe mani değildir. lngil
terenin teslihat için kabul et
tiği milyarların sebebi budur. 
Erkanı harbiyeler arasındaki 
müzakereler de bundan ileri 
gelmıttir. 


