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M UslUmanların 13 Anası tefrikası 

iki gün sonra hitam buluyor. Gazele· 
miz okurlarımızın büyük alaka ile kar
şılayacakları tarihi tefrikalar hazırla
maktadır. Pek yakında ilan edeceğiz. r 

CtmıJmriyeti~ı Ve Oımılmriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siya.si Ga:etedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 
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hatırasıy e a a anı, 

•• gu •• un • a 
cesur e daha ol caktır ..• 

................................................................................................................................. 
Türk ulusunun tükenmek kurulabileceğine kimse ihtimal medeniyetin yaratıcısı olan \ lar gibi idiler. 

bilmiyen hayatiyet kudretinden vermiyordu. Hatta harptan yor- Türk ulusunun yine kendi ev- Memleketin bu temiz çocuk-
bir aralık şüpheye düşenler gun ve bitkin çıkan ulusun bir Jatları arasında hür doğan ve lan yurdun baj-rına saplanan 
çoğalmıştı. Bütün bir dünya, çok evlatları bile kendilerini hür yaşıyan bir ulusun ayakları- hançeri sökilp atmak için baş· 
umumi harb sonunda çöken yese kaptırmışlardı. Bir ulus na esaret zenciri vurulamıyaca- larına geçecek bir şef ve bir 
Osmanlı imparatorluğu ile be- için yese kapılmak inkıraza ğına inananlar da vardı. Fakat kumandan arıyorlardı. Onu 
raber Türk ulusunun çöktüğüne yüz tutmak demek olduğunda itiraf eyJemeğe mecburuz ki bulmakta geç kalmadılar. 
tarihe mal edildiğine inanmıştı. şüphe yoktur. Bundan ötürüdür bu temiz yürekli Türk çocuk· lzmirin büyük felaketinin 
Yer yer müstevli ordular tara· ki Türk ulusu bir uçurumun ları karanlıkları, kesif bulutlar dördüncü günü Atatürk Sam-
fından işgal altına alınan Türk kenarına sürüklenmiş bulunu- altından zorlukla yarmağa uğ- suna ayak bastı. 
toprakları üzerinde, artık yordu. raşan ve sönük ışıklarını uzak- - Sonu 2 inci sahifeac -
müstakil bir Türkiye devleti Bununla beraber büyük bir tan belirtmeğe savaşan yıldız- ~a.kk.ı e>ca.koAoı-u 
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Met:k;=: ;:; ı;;;~~bhe ~rf 
mi teşkil edecektir? Istanhulu 

şereflendirdiler 
Halk partisi başkanı karısının 
kolları arasında 
Atina, 18 !Ö.R) - Gazete

ler, halk partisi başkanı Çal
darisin l>lümü hakkında tafsi
latla doludur. Eski başbakan 
gece saat 1.30 da nezfi dima
ğiden ölmtiştür. Çaldaris gece 
yarısı öksilrOkle uyanmış, ga
seyen etmiş ve karısının kol
ları arasında can vermiştir. 

Bu ölüm, siyasi mahfillerde, 
bilhassa Halk fırkası arasında 
büyük teessür uyandırmıştır. 
Cenazesi Salı günü kaldırı· 
lacaktır. 

Kral, Çaldarisin karısına ya
verini göndereerk taziyetlerini 
bildirmiştir. 

Atina, 18 (A.A) - Bazı ma· 
hafil bay Çaldarisin olümünün 
bay Metaksas tarafından Ve-
nizelos partisine aleyhtar bir 
parlamento cephesi teşkil edil-
mesine medar olacağını tahmin 
etmektedirler. 

Atina 18 (Ö.R) - lyonya 
adaların;n Yunanistana iltihakı 
yıldönümü münasebetile kral 
Jorj bu adaların başlıca şehir-

can • • 
vermıştır 

Çaldaris 
lerini ziyaret edecektir. Ayni 
zamanda kral KefaJonya ada
sını da ziyaret edecek ve bu
ranın saylavı olan başbakan B. 
Mataksas tarafınden kabul olu
nacaktır. 

lstanbul, 18 (Yeni Asır)

Büyük kurtarıcı Atatürk 
pazar günü öğleden sonra 
saat on beşte şehrimizi şe
reflendirmişler ve halk küt 
leleri tarafından sonsuz bir 
sevinç ve neş' e içinde alkış
lanmışlardır. Cumur başka-
nımıza içbalcanı Şilkrli Kaya 
refakat etmektedir. Atatürk 
bugün Floryada bir gezinti 
yapmışlardır. 
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Bavyera 
Veliahtı Atinada 

Atina 18 (Yeni Asır}- Eski ' 
Bavyera veliahtı prens Rupreht 
Atinaya gelmiş ve kral tarafın
dan hususi olarak yemeğe çağı
rılmıştır. Prens Rupreht ilk Yu
nan kralı olan ve sonra tahtan 
indirilen Ottonun küçük yeğe
nidir. Atinayı gezdikten sonra 
prens tayyare ile ltal}"aya hare
ket etmiştir. 

FILISTINDE DURUM ÇOK V AHIMDİR 
............................................................................................................ 

Hiıyfa limanında yangınlar çıktı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Arapların yeni nümayişler 
......................................... . .......................................................... . 

yapmalarına karşı tedbir alındı 
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KudUs, 18 (A.A) - Evelki 
akşam Telavivcle ve Hayfada 
karışıkhklar devam etmi~tir. 
iki Yahudi 6ldürülmUş ve ikisi 
de yaralanmıştır. 

Kudüs 18 (Ô.R) - Dün öl
dllrülen üç yahudinin cenaze 
merasimi bugün yapılmış ve bu 
mUnasebetle birçok hatipler 
nutuklar söyliyerek Filistinde 
musevilerin emniyetinin tekar
rür etmiş olmamasını protesto 
etmişlerdir. Hatiplerden birisi 
demiştir ki : 

"Araplara ve hükumete ver
diğimiz son kurbanlar bunlar
dır. Artık kendimizi bunlara 
öldürtmiyeceğiz .. ,, 

Yahudiler lngiliz fevkatAde 
komiserini Musevilerin öldilrül
mesine mani olacak tedbirleri 
alınış olmamakla ittiham etmek
tedirler. Yahudi gazeteleri buna 
karşı şiddetli tenkitlerde bulun
makta ve beş genç musevinin 

Fılisfİlıde. lngiliz 7 ankla1t 
ruhsatsız silah taşımak suçuyla haber alına bürosu bildiriyor: 
tevkif edilmelerinden ve evle- Filistindeki durum burada 
rinde araştırma yapılmasından fevkalade vahim olarak telikki 
tikiyet etmektedir. ediliyor. Cumartesi günü kanh 

Londra, 18 (A.A) - Alman - Sonu dördii11cii salıijrde -
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Moskovada daha mühim bir 
vazifeye tayin edildiğinden do
layı şehrimizden ayrılacakları
nı yazdığımız dost Sovyet 
Rusya şüralar cumhuriyetinin lz
mir general konsolosu Aleksis 
T rentiev dün dev] et denizyoJ
Jarının Ege vapuruyla istanbula 
gitmişlerdir. 

Trentiev yoldaş vapurda vali 
namına hukuk işleri müdürüyle 
C. H. P. başkam Yozgat say
lav> bay Avni Dogan, Belediye 
rei...qi B. Behçet Uz, milli ban
kalar müdürleri, gazeteciler, 
lngiliz Iran Yunan konsolos-' , 
ları ve daha bir çok şebsi dost-
ları tarafından hararetle uğur
lanmışlardır. Parti ve belediye 
namına kendisine birer büket 
verilmiştir. 

* • • 
Trentiev yoldaşın şehrimiz-

den ayrılması münasebetile be-

Konsolosu lzmirden Türkiyenin en namdar . 

7 re11fire/ yordaş şeıe/ine ~·eıilen matbuat ziyafetinden bir intiba 
lediye reisi bay Behçet Uz ta- parti başkanı, mülkiye müfet-
rafmdan pazar günü akşamı tişleri, belediye encümeni aza-
Ş_ehir . gazi!1o~u~da bir veda ları, Ticaret odası ve Ofis er· 
zıyafetı verılmıştır. kanı, Neft sindikat müdürü 

Z yafette şehrimizde hulun· hazır bulunmuşlardır. Çok sa-
makta olaıa saylavlar. vali, - Sonll 2 inci sahiJtde -

Sabıkah Re,at bıçakla 
bir genci öldUrdU 

Dün akşam üzeri Başturak 
semti yine tüyler ürpertici bir 
cinayete sahne olmuş, kabada
yılık müsabakasına kalkan iki 
kişiden biri birkaç biçak darbe
sile hayata gözlerini kayamıştır. 

Hadise hakkında bir muhar
ririmizin mahallinde aldığı taf
silatı aşağıya yazıyoruz: 

Saat on sekiz sıralarında 
Ibrahim oğlu Arif · ile seyyar 
sebzeci Kayserili Küçük Ali 
isminde iki arkadaş Karaman 
sokağında Antalyalı Tevfikin 
kahvesinde oturmuş, dereden 
tepeden derdleşiyorlar ve Arif 
bilhassa işsizlikten, işinin iyi
gitmediğinden şikayet ediyor, 
Ali de ona teselli edici sözler 
söyliyordu. Bu iki arkadaş 
T evfiğe ıımarladıkları iki kah
veyi içerlerken kahveye, ta
nınmıı, ıabıkahlardan ve 

- S,011u 4 üntD sahiJtdt -

pehlivanları karşılaştı 
Çok heyecanlı 

ile Mülayim 
bir güreşte Din.arlı 
berabere kaldılar 

Oyunun hrJıecanlı bİI saJlıası 

Aylardan beri Türkiye ıpor 1 cevabını bulacaktı. Stadyom 
Alemini alikaJandıran bu sual müthiş kalabalık.. Bir tahmine 
nihayet kııa bir zaman ıonra - Sonu 6 mrı sa}'/ada -
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Türkün yükselme 
günüdür ·· 

ŞEHİR B~BBRLERİ 
[..._K_Ö-ŞE_M_D_E_N __ l 

Üstad --Baş tllt11/ı I nd sayf11dt1 -

B6.yük kwtancuwa Anadolu
nun temiz fakat o güalerde 
öksnz kalmış topraklanna ayak 
atması, kara•lı1darı varan ve 
ulua kurtuluş yollannı aydın

latan en kuvvetli tşık olmUftu. 

.Vali Sovyet Konsolosu lzmirden ayr,ld.ı 

Bu zamana kadar; irfanına 
t'e fikrine hürmet Ye MYfİ 
beslediklerimden baztlanna üı· 
tad diye hitab ederdim. 

Umumi harb esnasında Ça
nakkaleyi kurtaran, çelik yağ
murlanna ettea göğüslerini 

siper yaparak çarpışan Meh
medciklere kumanda eden,Muı• 
tafa Kamal ulusumııı ne bitmez 
tükenmez bir b:ayatiyet varhğma 
sahih baloodujunu berkesdea 

Ankaraya gitti 
Vali Fa~ı Güleç beraberin

de sıbbat müdürü doktor Cev
det Saraç oğlu bulunduğu hal
de diin Afyen trenile Ankara
ya gitmiftir. Bumane iatuyo
nonda bir çok daire midürieri 
tarafıaaaa uğıırJanan •aliyi par
ti baıkam Yozgat uylan Av
ni Doğan Ye Belediye reisi 
doktor Beb~t Uz Kar11yakaya 
kadar teşyi eylemİflerdir. 

Belediye tarafından verilen ziyafette 
karşılıklı söylevler verildi 

Meierae bu izafet, bu san 'at 
harcialem olmuş ta beaim ha· 
berim yok. Lu.ıatte bu kelime
nin mlna11 : Oireticiclir. 

Geçenlerde bir mliDaıebet 
aldı ela bu kelime üzerindil 
Efe ile konuştuk, Efe üstadın 
usta ! mlnasına da geldiğini 

pkaya boğarak iıab etmişti. 

fazla ıezmiı ve buna İDaDIDlf bu
lunuyordu. Bu inanla kimaesiz 
kalan ulusunun bapna geç
mekte bir dakika tereddüt 
göstermedi. 

Hayat ve istiklil qkı ile 
çarpan bütün kalpler onun 
gfü;terdiği kurtuluş yolu üze
rinde toplanmaktan asla çekin
mediler. 

Ulusal cidalin yakın tarih!ni 
yaşayan bir neslin çocuklan 
olduğumu7. için, her bir günü 
yeise kapılm11 ulualara iman 
kaynağı olabilecek taribi gün
leri çok iyi biliyor ve çok iyi 
hatırlıyoruz. 

Bugün pürüzaüz bir istikJile 
ve bütün dünya nazarında 

ierefli bir mevkie sahih bulu· 
nan Türk devletinin ilk teme-
linin attlmasıw, Atatürkün 
Samsuna ayak basmasına 
bağlamak,. tarihin seyrine göre 
hiçte hatalı bir görüş olamaz. 

Türk ulusu yıllar geçtikçe 
l 9 Mayısm mani ve ehem
miyetini daha iyi kavramakta 
ve bugünü övünç ve heyecanla 
anmaktadır, 

Atat6rk, 19 may11ta bafla
dığı mücadelesinin ulusa temin 
eylediği bayat ve istiklalle 
beraber yükselme yollarını da 
açan inkılibın blltnn eserlerini, 
büyük tarihi nutkunda gençliğe 
emanet ettiğini söylemişti. 

Gençlik bu emaneti ebediyen 
muhafaza eyliyecektir. Bundan 
dolayıdır ki kendisine ayrılan 
bayramı, hareket gününü 19 
mayıs olarak tesbit eylemiştir. 

19 mayıs inan kaynağıdır. 
Gençlik, bu kaynaktan baz 

alacak, kendisine teyeli edilen 
emanetlerin hangi ıerait altında 
bapnldığını, bugtbdbı 1ıabra
si yle daba iyi anlayacak Ye bu 
eserlere layık bir neslin çocuk
lan olduklarım b.er zaman gös· 
terecektir. 

Nakliye ücretleri 
indirildi 

Devlet doiieryollan ihraç ve 
dahili iatihlik maddeleri üze
rinde yeniden nakliye ücretle
rini tenzil etmiı Ye alAkadar
lara bildirilmiştir. 

Vali Ankarada oa g6D ka· 
dar kalacak ve villyetin muh
telif iıleri etrafında Bakanlarla 
temasta bulunacaktır. 

Alman heyeti 
Alman ticaret heyetinin bu 

günlerde şehrimize gelmesi 
bekleniyor. Heyet hmirde muh· 
telif ikbaadi iıler üzerinde 
etüc:Uer yapacakbr. 

G .. mübadil emlaki 
Buca ve Burnovada bulunan 

Yunanlı emlakinden bazı evle
rin vaziyetleri Milli Emlak 
müdürlüğünce tesbit edilmek
tedir. Yakında bunların mua
melesi bitecek ve bu mall"r 
gayri mübadil bonosuyla satışa 
çıkarılacaktır. Şimdiki halde 
sabşa çıkarılan Yunanlı emlaki 
arsalardan ibarettir. -

Çocuk cesedi 
Karşıyaka'da Osmanzade 

mevkiinde Emel sokağında 
sadık oğlu Mümin'in bağçesi 
etrahndaki tellerin dibine ve 
gazete parçalarına sanlmıı 
yenidoğmuş ölü bir çocuk bıra· 
kıldığı g&r61miittnr. 

Müddeiumumilikçe ba çocuk 
cesedinin kimin tarafmdan 
bırakıldıiı hakkına tahkikata 
devam ediliyor. 

Yaralanma 
Sülüklü gölde Ali oğlu Muı· 

tafa Klhyamn evi 6nündeki 
arpa ve yulaf mahsulabna gi
ren Azizin koyunlan zarar 
yapuklanndan Mustafa Kihya 
koyunlan evine kapatmıı ve 
Aziz oğla Hüseyin ile komıusu 
Şakirin ellerinde sopalar bu-
lunduğu halde kendisini döv
meye ve koyunları zoda almağa 
geldiklerini görmftştftr. 

Bunun üıerine Mustafa kahya 
evine kapanarak tabancasile 
dört el havaya atmış ve sonra 
da kırma çifte tüfengini müte
arrızların üzeriııe bof&ltmışbr. 

Çıkan saçmalardan lsmail oğlu 
Şakir sağ kolu ile sağ kası
ğından yaralanmlflar. Tahkikata 
devam ediliyor. 

--Baş tarafı ı nd say/at/a

mimi bir bat'a içinde geç vakte 
kadar de•am eden 2iyafetin 
ortasında Bay Behçet Uz bir 
nutuk söyliyerek iki memleket 
arasındaki dostluk ballarının 
kuvvetini ve bunun kaynakla· 
rını çok hara
retli bir şekilde 
tebarüz ettirmiş 
bilhassa Tren
tiev yoldaşın iz. 
mir muhitinde 
yarattığı derin 
sempatinin kuv
vetini söyledik-
ten sonra bu 
değerli Türk 
dostundan Mos· 
kova seyahati 
esnasında lzmir 
adına gördüğü 

yardunlan ifade 
etmiş, ayrıhğın 
kalblerde uyan-
dırdığı teessürü 
heyecanla ilave eylemiştir. Buna 
Türkçe cevab veren Trentiev 
yoldaş demiştir ki : 

Çok değerli bay Uz - lzmir 
şarbayı ve bu masanın başında 
hazır bulunmak ta olan benim 

değerli dostlanm. Hükumeti· 
me, balkıma ve bana karşı 
burada sizin tarafınızdan gös
terilen dost hissiyata münase
betile ben hepinize bütün kal~ 
bimdeo ve ııcak samimiyetle 
pek çok tqekkürler ederim. 

Hükümetimin bir isteği mü
naıebetile başka mesul vari· 
feye tayin edildiğim bildiril
mekte olduğundan, hayatımın 
dört senesini nadir ve misafir-

perverlik albnda, içinde geçir
mit olduğum güzel lşmiriniz
deo yann bfiabütün aynlarak 
Moıkova yolunu tutacağun. 

Ben sizin muhitini:ıde yaban· 
cılık duymamıı ve yabancı ola
rak hiç bir zaman olmadım. 
Bunun içindir ki sizden pek 
derin bir teessürle aynlmak
tayım. Bu vesile ile, yalmz 
resmi münasebetlerimizde de
ğil, fakat her günkü yaşayışı
mızda da, bOyük şef Kamil 
Atatürk'ün büyük memleke
tinde ve gftzel lzmirdeki uzun 

ikametim esnasında aramızda 
teessüs etmiş olan şahsi dost
luk rabıtalarını bütün samimi
yetimle ve bütün kalbimle 
yadetmeği bir vazife bilirim. 

Sizin memleketinizde yapıl
mış olan işler ve terakkiyi gö· 

"Y .AZ F i Y A T L A R 1 
HUSUSi 35 BALKON 25 SALON 20 

Senenin en muhte,em 2 bUyUk fllml birden 

1-KLEOPATRA 
2-KASTA DiVA 

MARTHA EGGERTH 
Yarın fmatlnelenlen itibaren 

ELHAMRA SiNEMASINDATE~~'!" 
Seanslara dikkat 4 de Kasta Diva 5,45 de Kleopatra 

7,30 " " .. 9,15 " .. 
--~----;....~-----------8 U AKŞAM : Halk Operetinin veda gecesi 

TARLA KUŞU 
FRANS LEHARIN cihanşümul eseri 

AYRICA : VEDA GALASI şerefine varyete numaraları "ve şimdiye kadar oynanan 

()PERETLERDEN PARÇALAR 

rerek biz de siz dostlanmı

zın muvaffakiyetinden dolayı 
sevinçler duymaktayİ'L iki mil
let arasında teessüs eimiş olan 
ve günden güne kuvvetlenen 
büyük dost münasebetleri bü
tün memleketinizde ve bilhas· 

de daima çok iyi babralarla 
yadedeceğim. Çalışkan ve iter- . 
liyen büyük halkınız ve siz 
onun en yerinde mümessilJeri 
hakkında da daima ayni hissi· 
yatla meşbu oJacağını. 

Değerli dostlarım aranızda 

Belediye larafindan ı•eıilen zivr.fefle 
sa lzmirde giSzlerimize çarp- son defa bulunduğum l:.u an· 
maktadır. Bundan dolayıdır ki, dan istifade ederek her biri· 
bizim büyük Sovyet devlet nizin ellerini samimiyetle sıkar, 
adamımız Mareşal Voroşilof yabıcı büyük işlerinizde bepi-
fahri hemşerisi olub güzel lzmi- nize çok eyi muvaffakiyetler 
tin iyi caddelerinden birine temenni erlerim. Ve sizleri bir 
yoldaş Voroşilofun ismi veril- veya birçok defalar daha göre 
miştir. bileceğimi ümit ederek hiç 

Siz belediye .reisi bay Uz, birinize veda etmiyor, tekrar 
lzaıir ilbayı bay Fazlı Güleç, görüşelim diyorum. 
Halk partisinin reisi bay Avni Yaşasan büvük Türkiye Cu-
Doğan ve burada hazır bulun- muriyeti ve onun büyük şefi 
makta olan dostlaramın bana Atatürk. 
arşı göstermiş oldukları sami- Yaşasm iki memleket şef-

mi hissiyat ve teveccühleri da· leri tarafından kurulmuş olan 
ha ve daha bir defa da yadet- Sovyet-Türk sarsılmaz dostluğu 
mek isterim. nun kuvvetli temeli. 

Birkaç senelik misafirliğim Bu nutkun birçok yerleri 
esnasında tammasmı ve sevme- hararetli alkışlarla kesilmiş ve 
sini öğrenmiş olduğum güzel tekrar buluşulmak temennileri 
memleketiniıi, yeni vazifemde ile ziyafete son verilmiştir. 

Manisalılar galip 
Pazar ğünkü bisiklet yarışı çok 

heyecanlı cereyan etti 
Altmordu takımı Pazar gii

nü Otobiisle ve dolgun bir ki\· 
file halinde Manisaya giderek 
Dağspor takımı ile bir maç 
yapmıı ve akşam üzeri lzmire 
dönmüştür. 

Albnordu takımı bu maçı 
1 - 2 kaybetmiştir. Altınordu 
takımı bir penalhyı atamamış, 
buna mukabil Manisalılar leh· 
)erine verilen penaltıyı gola 
tahvil etmiılerdir. 

BiSiKLET YARIŞ! 
Pazar günü sabahı Cumhu

riyet meydam ile su sporları 
kulübü arasında yapılan bisik-

1et teşvik yarışına altı müsabık 
iştirak. etm~tir. Yarış on tur 
üzerinden ve çok lıeyecanla ol· 
muştur. 

Birinciliki K. S. K. tan Riri, 
ikinciliği lzmirspordan Yusuf 
kazanmıştır. 

lzmir şampiyonu lzmirsporlu 
Kazım Olimpiyat hazırbğı için 
Aokarada bulunduğundan bu 
yarışa iştirak etmemiştir. 

• 
Tayin 

lzmir kız lisesi tarih Ye c~ğ
rafya öğretmenliğine Fatma 
Zehra tayin edilmiştir. 

Böyle ()lsa, bu manada kul· 
lanılsa öp öp te başına koy! 
' Eyyubun Eyip olduğu gibi 
"Üstad., da kendi manasını 
kaybetmiı, herkesin ağzındanj 
murad edilen manayı yüklene· 
rek sarfolunmağa başlamış. 

Vah zavallı "üstad,, vah! 
Geçen gün bir yabudbanenin 

sokağından geçiyordum. kas· 
keti yana gelmiş, ağzındaki 
sıgara dudağının kenarcığında, 

yumurta topuklu bir külhaniye, 
arkasından: 

- Üstadl Üstad!. 
Diye bağrıldığını işittim, ne 

dersiniz, layık değil mil?!.. Çağı 
ranın da ondan ~eri kalır yanı 
yoktu. Ben şu fıkrayı yaıdık
tan sonra bir d~ha üstad de· 
memeğe, yazmamağa nasub 
nusuh tövbesi ediyorum. 

Tövbeler tövbesi l hatta kar· 
şama "ülemayı benamdan., biri· 
si bile gelse; 

- Katlin, kanın vacibdir, 
üstad! de deseler, tövbeler 
tövbesi! sakın ha! 

Çünkü Hüstad" ın daha, çir· 
kin yer!erde, ne çirkin şekilde 
ku llanıldığını ve ne kadar iptizal 
derecesinde her ağızda gezdiği· 
ni duydum. 

TOKDIL 
••• 

Yetim maaşları 
Eytam \'e mütekaidinin alta 

aylak yoklama muamelelerine 
başlamıştır. Üç aylık peşin ma
aşlara bir Haziranda verilmeğo 
başlanılacaktır 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta lıaberleri: 
**184* "*f 

Köpek ısırdı 
Karşıyakada Fahreddin paşa 

caddesinde Kemal kıZl 14 ya· 
şmda Peribaoı bir köpek ısır· 
mıştır. 

Kumar 
Tepecikte Kiatbane cad· 

desinde Sivaslı Alinin kahve· 
sinde lzmirli Hasan, Sökeli 
Mustafa ve Priştineli lsmail 
ile Boşnak Cemal iskambil 
kağıdı ile kumar oynarken 
tutulmuşlardır. 

Kaza 
Tepecikte Kağıthane cad

desinde Hayrullah kızı Ayşe· 
nin yedi yaşlarında kızı Naz
miye, sürücüsü ve numarası 

bilinmiyen bir arabanan çarp~ 

maıı yüzünden yaralanmıştır. 

Yarala çocuk hastahaneye kal~ 
dmimıştır. 

TAYYARE 
SINEMASI 

Bu haftadan itibaren yaı tarif esine başladı 
HER gtin VE HER seansta Fiyatlar 

U!I - ao - 30 kuruştur 
TELEFON 3tsı 

TEVFiK 
Bu hafta hergün 21.15 seaularaada 

ÖZCAN TARA:FINDAN 
Manyatiım - Fakirizm - Spirtizm t'e Telepati numaraları 

Eiatler : 30 - .O - 90 karqtur 
.,. 1 

Bugün ıaat lS - 19 seanalannda 

IT .TO - -- -- -
Esrarb çöllerde geçen ibbraah bir aık macerası 

AYŞE - IBRAHIM MOLLA· MEHMET YUSUF· CAMILLA BERT .. SIMONE 
BERIAM gibi Fransız ve Arap artistlerinin büyük filimleri 

!!an::al~ GÜZELLER RESMi GEÇiDI 
Amerika güzellik kraliçelerinin ve beı yüz ifÜzel oyuncu kızın iştirakile yapılan fevka
lade muhteıem ve bir hafta büyük bir muvaffakıyet kazanın şaheser fi!im devam 
edecektir. AYRICA : MIKI (KARiKATÜR KOMiK) 
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·~·,., > ----------· ----------· --------·---··------------·---------- • 
Fransa sulh isti Yor 

Demokratik liberalizme istinad eden 
rejimlere sempati duyuyor 

··-·-·· Paris, 18 (Ö.R) _ B. Leon "Tabiidir ki :ransa dikta-
Blum tarafından Paris Ameri• törlüklerden zıyade demok-

k k l""b · fetinde ya· ratik liberalizme dayanan an u u unun zıya . . 
1 b t b beynelmilel memleketlere ıncııab duyar. 

pı an eyana azı .. . 
h f·ıd l hayali bir Bir Fransız, kuvvet re1ımı al· mu a ı e yan ış ve 

şekilde tefsir edildiğinden , tında idare edilen memleketl~re 
F k b. · · m"ustakbel adalet ve sulhu kendilerme 
ransız a ın esının . . . 
· · "P ı · gazetesindeki rehber ıttıhaz etmış olanları 

reısı opu aıre,, . 
b. k ı ·1 özlerinin hakiki daima tercıh eder. Bu sebeble 
ır ma a esı e s S b" 1. . k k .. ı tasrı"h etmekte- lngiltere, ovyet ır ığı, üçü 

manasını şoy e . 
dir: • itilaf ve şimal devletlerıle iş 

" Tabiidir ki, iyi bir yemek· birliğimizin vdiğerle~inde~ d~~a 
ten sonra bir çeyrek saat sü· kolay. olacagı ~ahının edılebılır. 
ren sözlerimle harici siyaset Parıs 18 ( Ö. R ) - Leon 
hakkında tam bir plan çızme- Blum, Populerdeki yazısında, 
ğe imkan yoktu. Bununla be- Amerike . kulübünde . verdi~i 
raber bu planın esasını göste- nutku tasrıh ederek . dıyor kı : 
ren bazı kelimeler söyliyebili· - " Hiç bir zaman bir ih-
rim. Biz dünyanın bütün mil· tiJaJ propagandası yapayım di-
letlerile sulh istiyoruz. Bu sul· ye, Fransayı barba sevketmi-
hu tesis için dünyanın biltün yeceğiz. ,, 
milletlerile işbirliğine hazırız. Paris 18 (Ö.R) - Pertinaz, 
işbirliğini yapcağımız memle- Eko dö Pari de yazdığı bir 
ketlerin dahili müesseselerinde yazıda, Eden-Leon Blum görüş· 
rejimlerine dikkat edecek deği· mesının esasını Almanya ve 
liz.Bu hususta tamamiyle emin Habeşistan meselelerinin teşkil 
olmalıdır. Sosyalist arkadaşla- ettiğini yazmaktadır. Anglosak-
rımıza karşı tazyiklerde bulun· son efkarını yeniden kazan-
muş olan memleketleri bile bu mak için silahları bırakma kon-
iş birliğinden dışarıda bırak- feransı meselesinin mevzuubah-

mıyacağız_. _______ ~ ....... sHle•d•il•d-iğ_i_n_i _b_i-:Id_i_rm-iştir. 

Metaksas diktatör mü olacak ? 
ee eıwe ı 

Yu~an başbakanı bu ha
beri kat'iyen tekzib etti 

ATINA 18 (YEni Asır) - Selanikte çıkan hadiseler dolayısile 
Başbakan General Metaksasın yeniden bu şekil işçi karışıklıkları 
çıktığı takdirde bir burjuva mitingi toplıyarak diktatörlük ilanını 
istiyeceği ve bu diktatörlüğe kanuni bir şekil vermek üzere bir 
plebisit yaparak Yunan milletinin iki sene müddetle B. Metak sas 
vasıtasile hükümeti idare ederek milleti kurtarm2sı için Krala 
tam alabiyet verilmesini milletin isteyip istemt:diğini soracağını 
bildirmişti. Bu haberler General Metaksasa gösterilerek dQğru 
olup olmadığı sorulunca başbakan : 

- Bunları tekzibe bile tenezzül etmem ! Demiştir. 
........ 4• 

-Son Telgraf Haberleri 

Rodosta bayrak hidisesi 
Yahudiler ve Faşistler Yunan 

konsolosuna tazyik yapmak istenıiş 
Birinci hadise 

ertesi 
kapandıktan sonra ~ayni 
gün tekrar edilmiştir 

hadise 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Atina, 18 (Yeni Asır) - Rodos Yunan ı Bunun üzerine Yunan konsolosu Rodos umu-

konsoloshnesiyle mahalli Italyan hükumeti mi valisi B. Langoyu ziyaret etmiş ve hadise-
arasmda çıkan hadise hakkında şu tafs lat den dolayı teessüflerini bildirerek böyle karışık-
verilmektedir: 

ltalyan kıtaahnın Adis - Abcbaya girdikleri 
haberinin geldiği gün, Rodosta bir çok faşistler 
ve museviler Yunan kensoloshanesinden geç· 
mişler ve gürültüler çıkararak bayrak çekilmesini 
istemişlerdir. Yunan konsolosu bu bağırışanlara 
menfi cevab vermiş ve mutad olarak bayrağın 
evvelden muayyen olan bayram günlerinde 
çekildiğini bildirmiştir. Nümayişçiler tehdidkar 
bir tavır alarak uzaklaşmışlardır. 

lıkların tekerrür etmemesi için konsoloshane 
önüne asker konulmasmı istemiştir. 

Fakat ertesi günü yine kalabalık bir grub, 
askerlerin uzaklaşmış olmasından istifade ederek 
konsoloshaneye gelmişler ve duvarları üzerine 
Mussolininin bir resmini çizmeğe kalkışmışlar· 

dır, Yunan konsolosu yeniden valinin müdahale· 
sini istemiş ve bu sayede nümayişçiler uzaklaş
brılmışlardır. 

F enerbahçe şampiyon oldu 
Beşiktaşlılar 

ederek. 
haksız 
sahayı 

bir gole itiraz 
ter kettiler 

VehibPş. 
Habeşlerin 

Neden mağlOp olduk
larını anlat.yor 

Port - Sait, 18 (Ö.R)- Cenup 
cephesinde Habeş ordususunu 

kumandasına iştirak etmiş olan 
Vebib paşa port-Saide gelmiş

tir. Vapur rıhtıma yanaşır ya
naşmaz Vehib paş~ karaya 

çıkmış ve geçtiği yerlerde 
toplanmış olan yerliler tarafın· 
dan alkışlanmıştır. 

Vehib paşanın arkasında, 
selametine nezaret eden bir 

çok polisler vardı. Vehib paşa 
diğer Habeş reislerinin ikamet 

ettikleri otele enmiştir. Yarın 
Kahireye hareket edecektir. 

Gazetecilerin sormuş olduk
ları suallere cevaben Vehib 
paşa şunları söylemiştir: 

Habeşistanm müdafaasını ten
sik için tatbik etmiş olduğum 

plan meşhur Hindenburg hattı 
ile mukayese edilebilir. Bu plan 
sayesinde Habeşistan, zapte

dilmesi gayri kabil bir hale 
getirilebilirdi. Fakat ltalyanla

rın zehirli gazlar kullanmaları 

kahraman Habeş ordusunu 
ricata mecbur etmişti r. 

Hakem- sahadan çekilişı hükmen yeniliş saydı Boğazlar ve 
lştanbul, 18 (Yeni Asır) - Meşhur Fener forverd hattı f besi oldu. Fener hücumcuları Bulgar~stan 

Pazar günü lstanbul stadı, yine adeta bir müdafaa kalesi harekete geçtiler. Müdafaa da Sofya, 18 (Ö.R) - "Zora,, 
fevkalade günlerinden birini içinde sıkıştırılıyor, bu suretle hücum hattını " takib ettiği için gazetesi, B. Silyanofun bir ma-
yaşadı. Stad binlerce seyirci gol fırsatı verilmiyordu, ilk hücumlar devamlı oluyordu. kalesini neşrediyor. Muharrir 
tarafından doldurulmuştu. Tri· devre golsüz geçmiştir. işte tehlükeli bir Fener hücu- Boğaz\ar meselesini tetkik et-
bünlerde bilhassa Fener taraf- ikinci devre, ilk devrenin mu •. Kale önünde bir karışık- tikten sonra şunları yazıyor: 
tarlarının alaka uyandıran te- temamen denecek derecede lık.. Top direğe çarptı. Geri 0 Türkiye hükumetinin teşcb-
zahüratı gözleri çeliyordu. aksi bir şekille başlamış o!du. gelirken yetişen sağ açık Niyazi büsü Bulgaristan hakkında şüp· 

Fener bahçe ve Beşiktaş ta- Kuvvetli Beşiktaşlılar ikinci bir şüt çekti. Top Beşiktaş heler uyandırmış ve böylece 
kımları arasında taksime uğn· devrenin ilk dakikalarından kalecisi tarafından yakalan- Atinada, bilhassa "Mir,, gaze-
yacak olan bu maç, daha ha- itibaren sistemli bir oyunla mışsa da yere düşmüştür. Ha· tesinde B. Velçef tarafından 
kemin ilk işaretiyle hızlandı ve Fener kalesine inmiye ve iniş- kem topun, kale çizgisi içine yazıfrın ve Adalar denizinde 
ilk" yirmi dakikada top sani· }erinde yeni bir tehlüke ya· düştüğü iddiasile bunu gol arazi mahreci meselesini tahrik 
yeler içerisinde bir kaleden ratmıya başladılar. Sağ açıkta saymış olnugundan Beşiktaşlı· eden bir makale dolayısile, 

Kont Betıen
,1•0 vı•yana öteki kaleye gelip gitti. Hayatinin ortaladığı topu lar sahayı terk etmişlerdir. gürültülü neşriyat yapılmıştır. 

Her zaman olduğu gibi Hakkı yakaladığı gibi Fener Bu suretle F enerbahçe hük- Halbuki bu makale muharririn 
oyunun ilk yarı kısmında ağlarına takıverdi. Bu sağlam men galib sayıldı. Galatasaray şahsi kanaatmı göstermekte 

Seyahati Çok mu••hı•mdı•r Fenerbabçe çok hızlı, Beşiktaş bir goldü. Şüphe getiremezdi. da S!ileymaniyeyi 1-4, Güneş olup bütün Bulgar matbuatını 
ise çok dikkatli oynıyordu. Bu gol Fenere bir ikaz dar- Eyübü 0-4 yendiler. bağlamamaktadır." 
............•.••.....••....................•...................................••....••......................•.•............................................ , .................••• 

Budapeşte, 18 (Ö.R) - Eski Dışişleri Bakanı Kont Betlen'in Avusturyalılar, Fransız sulh ııtalya tarafından Milletler cemiyeti le 
Viyana seyabatı matbuatta hararetli tefsirlere sebeb olmuştur. ) } l 1 d 
Dışişleri bakanlığının fikirlerine tercüman olan yarı resmi "Peş- J> :nlDl ÇOk kıymetli buluyor ar.. 1 Verİ en nota geri a 10 1 
ter Lloyd" gazetesi bu seyahatın parlamento koridorlarında bir 
taraftan Kont Betlen ile B. Tibor, diğer taraftan Dışişleri Ba- Viyana, 18 (Ö.R) - Şansölye Schuschnig ve adliye bakanı, Cenevre, 18 (A.A) - ltalya hükumeti lngiltere tarafından 

d k. ·· ·· ı d Avrupa birligv ı· komı·tesı"nı·n bı·r ı· rtı"maında hazır bulnnmuşlardır. Habeşistana dumdum kurşunları verilmiş olduğuna dair olan ve 
kanı B. de Kamyo arasın a ı goruşme er en sonra yapıldığını ,. 

k" h 1 f · · · h Birlik reisi Kont Gudenhof • Kalerghi bir konferans vererek lngiliz olduğu meydana çıkan bir takım ithamları ihtiva eden 
kaydetmekle beraber i. ı mu ~ .e et .r~~ıs~n~~ seya . atı hakkında notasını geri almıştır. 
hükumet mahafilinde bırşey bılınmedıgını ılave edıyor. Fransız sulh planını methetmiş ve Ayrupa birliği için pek az Milletler cemiyetine verilmiş olan bu nota mezkur cemiyetin 

Kont Betlen ve B. Tibor 'Viyanadan Budapeşteye dönmüşler· müsait olan Alman sulh planına bedel, Fransız planının hakkile umuoıi sekreterliği tarafından neşredilmiyecektir. Italyan 
dir. Bu da Roma seyahatı fikrini hiç olmazsa şimdilik terket- ko_rucu bir plan olduğunu ve Avrupa devletleri arasında iş mümessiJleri kendilerine bu notanın birer kopyesi verilmiş olan 
tiklerini gösteriyor. - birliğine imkan hazırladığını söylemiştir. delegasyonlardan bu notayı hiç almamış addetmelerini rica 

Havas Ajansının istibberatına göre, iki Macar devlet adamı· Kont Gudenhof - Kalerghi müstakbel Fransız başbakanı B. etmişlerdir. 
ıun Viyana seyahatları, ltalyanın Milletler Cemiyetinden çekil- Leon Blum tarafından son verilen nutuktan da memnuniyetle Bu nota, Habeşlerin dum-dum kurşunları kullanmış olduklarına 
mesi halinde Macaristan ve Avusturyanın nasıl bir vaziyet ala- bahsettikten sonra milletler arasında yakınlık husulüne bir engel dair olan diğer bir notadan ayrıdır. 
caklarını tayin maksadile yapılmıştır. olan rasist (ırkcı) nazariyeleri şiddetle tenkit etmiştir. Vaşington, 18 (A.A) - Hazine nezareti 24 nisan ile 8 mayıs 
~===========:;=============:~:::~=~=-:~:-::;-~::-~~==~::~:' arasında Amerikaya 150 milyon dolar kıymetinde altın girmiş - , • kadının kendisine doğru gel· Hafif bir esans kokusu ya• olduğunu haber vermektedir. 

SAFI AŞK mekte olduğunu gördü. Buraya yıldı. Madam Föyan sade siyah •• .. • •• • 

- 8 - TUrkçeye çeviren: R. B 
........ __ ili':~ ..................... . .. ~ ........... ., 

Çoktanberi hasret çektiği bir yasemin 
kokusu onu hapsetmı,ıı 

Emmanüel Landölen, föyan 
süthanesine bitişik olan yerler
den geçmiyordu artık. Kırmızı 
şapkasıyla gelincik çiçeğini an
dının zarif bir başın çitler üs
tünden uzanarak bayalleri::i 
bozmasından korkuyordu. Mu
tad gezintilerini ç iftliğin garp 
çayırlarına tercih etti. Orada. 

elma ağaçlarının yüklü dalları· 
na kadar uzanan otlar üzerine 
yaslandı. Tıpkı Tavşanların yu· 
va yaptıkları gibi ıslak otlar
dan kendine bir beşik yaptı. 

Temiz havavı bol bol tenef
fü eden bir nebat gibi hare
ketsiz, sessiz ve saklıidi aaat
larca bu· vaziyette kaldı. Etra-

' 

fmı kaplıyan çiçeklerin safiyeti 
içinde düşüncesiz olmak iste
diği halde dımağı durmadan 
işleyordu. T abic.t en kudretli 
ilhamını yapıyor, genç şairin 
kafasında mısralar kendiliğin-

den doğuyordu. O bunları bir 
çocuk inadıyla kovmak iste
dikçe dımağından kalbine, si
nirlerine süzülen bu parça par· 
ça şiirlerin tesiri altında oldu
ğunu hissediyordu. 

Uzaktan bir köy şenliğinden 
dönen neşeli çiftçilerin şarkı 

sesleri geliyordu. Başını çevirdi. 
Köylülerjn ipekli tuvaletiyle 
ıevjmli hışırtılar yaparak otlar 
üzerinde · atefe ytirüyen bir 

ka~ar sokulan kadın madam şapkası altında çehresinin mat Marmarada iki tonluk bir deniz 
Föyanda~ başkası değildi. tazeliğiyle beyaz kadifeli bir d • k } d 

Emmanüel yerinden sıçradı. çiçek gibi parlıyordu. ej eri ya a an l 
En yakın çitin arkasına atıla- Emmanüel bu çehreye ilahi 
rak gözden kaybolmak niye- bir güzellik veren yeşil gö:z.lere 
tindeydi. Genç kadın daha çe- dalgın dalgın baktı. Burnunu 
vik davrandı. Emmanuel çit okşıyan hafif esans kokusu, 
kapısını açmadan tatlı bir sesle güzel kokulann ve dilsiz bir 
karşılaştı: müziğin tarif edilmez heyeca-

- Tünaydın mösyö Landö- nını yaratmağa kafi gelmişti. 
l Kırmızı capkalı köylü kadın, en... " 

Delikanlı bir rencber gibi ince . bir zevke delalet eden 
zarif ve mütevazi tuvaletiyle 

giyinmiş olmasına ragv men mon
mütebessimdi. muasır modanın den nezaket kaidelerini unut
çılgmlıklarına okadar alınmış 

mamıştı. Babasından miras ka- olan Emmanüel işte karşısın-
lan eski fotör şapkasını çıkardı. daki kadını hayranlıkla ve şaş-
Çitin kapısını açarak öbür kınlıkla seyrediyordu. Geniş 
tarafa geçmek istedi. Madam omuzları, dolgun memeleri, 
Föyan bu gençle eylenmek mi mağrur başı, emniyetli bakış-
istiyordu. Ondan önce sıyrıldı. lariyle tanıdığı kadınlardan hiç 
O surette ki Emmanuel dön- birine benzemiyordu. "R ,, ları 
düğü zaman güzel kadınla biraz uzatarak telaffuz eden 
yüzyüze geldi. sıcak sesinde insanın içini alan 

- Beni tanımıyor mısınız bir tatlılık vardı. 
mösyö Landölen ? - &tıu Var -

Istanbul 18 ( Yeni Asır) - Marmara da Sedef adası civarında 
balıkçılar tarafından iki tonluk bir deıüz canavarı yakalanmıştır· 
Sabahleyin balıkhaneye getirilen balıgın karnı yarıldı. içinden 60 
çift torik çıktı. Bu canavarı yakalayanlar Yunus ve Ömer adlarında 
iki balıkçıdır. 

Yüksek bir hareket 
Gümüşaneliler varlıklarının yüzde 
onunu hava kurumuna bırakıyorlar 

Gümüşhane 18 (A.A) - Bütün ilimiz halkının mümessilleri, 
köy muhtarları, iiyeleri, ikinci seçmenleri, parti ocak başkanları 
bugün ilbaym başkanlığı altında ve hava kurumu, belediye ve 
parti kurullarından mürekkeb bir heyet önünde toplanmışlar ve 
il balkının vergilerinin yüzde onunu hava tehlikesi için vermeyi 
taahhüt etmişler ve miktarları tesbit ederek yurda bağlılıklarını 
bu yüksek alaka ile göstermişlerdir. 

Şimdiye kadar tesbit edilen miktar her yıl muntazam ödenmek 
ıuretiyle 22,210 lira olmuştur. . Bu toplantıya gelmiycn uzak 
köylerin taahhlitleri alındığı takdirde bu miktarın daha çok 
arta~ğı tahmin edilmektedir. 

--- nin 
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Ahlak bozukluğu 
Bürhan Cahidin; tırpan atan 

bir köşesinde [Ahlak bozukluğu] 
başlığı altında bir yazısı var. 

Bu değerli romancı; gazete
lerin küçük polis haberleri ara
sında çok acı ve ağır vak'aJar 
saydıktan sonra : 

- Bütün bunlar ahlik bo· 
zukluğundan mı ? Yoksa (he
yecan düşkünlerini kasdederek) 
modem insanların tabii ihti
yacı mı ? 

Diye soruyor. 
Muharririn saydığı suçlan iş

Jiyenlerin; yaradılışları, doğuş

lan; asabi bünyelerinin bozuk
luğu, ruhi temayillleri biç şüp
hesiz bu zavallılann yaptıklan 
köt&J&kJer de birer Amildir.Fa
kat bence gazetelerin zabıta 
sühmlannı dolduranlar yalnız 
bunlar değildir. 

Y aradıbşlan normal; doğuı
ları düzgün, terbiyeleri yerin· 
de öyle suçlular vardır ki yap
hklannı zincire bağlı deliler 
bile yapmaz. Bunlar dünyaya 
geldikten sonra bozguna uğ

ramıı talihsizlerdir. 
Hayat mucade:lesinin glln geç

tikçe artan çetinliği; ferdanın 
isabı kördüğüm eden endişesi; 
hadisatın ruh üzerindeki taz
yıkı bazan insanın dımağında 
öyle ihtifaller, asabanda öyle 
buhranlar doğuruyor ki ne vic
danda kulak, ne kalpte mer
hamet, ne de kafada akıl 
kalıyor. 

"Bürban Cahidin" tahmin et
tiği gibi yalnız heyecan zevki 
için durup dururken suç işle
yenler her halde dört tarafları 
mamur, iıleri tıkırında insan
lardır. Böyle bahtiyarlar nere
de? 

MURAT ÇINAR 

Filistin de 
Durum çok vahim 

- Baı lilla/ı I inci sahi/ede -
hadiseler kaydedilmiştir. Ku· 
"'düate fevkalade durum ilan 
edilmiştir. Dün sokaklarda bir 
lskoçya müfrezesi aaayİfİ temin 
etmiştir. 

F evkalAde komiser yüksek 
memurları toplıyarak durumu 
tedkik etmiıtir. 

Deyli Telgraf gazetesinin 
bir Londra kaynağından aldığı 
malümata göre Filistindeki In
gitiı makamları arabların iste
dikler gibi yahudi muhacirle· 
rinin adedlerini azaltmak niye· 
tinde değillerdir. Fevkalade 
komiser gelecek hafta sıelecek 
yahudi muhacirlerinin listesini 
bugün tasdik edecektir. Bun
ların adedi dört bindir. 

Kudüs, 18 (Ö.R) - Evellri 

Limanda balık kalmıyor 
lzmiya köpek bahkları, körfezden 
giren küçük balıkları ·parçalıyorlaı-
Balık mevsimi geldiği halde 

körfezden pek az balık avla
nıyor. Foça ve Çeıme havali
sinde tutulub lzmir piyasasına 
getirilen bahklar olmasa Izmir
de balık bulmak mümkün olmı
yacaktır. Balıkçılar cemiyetin· 
den öğrendiğimize göre kör-
fezde bu sene muhtelif balıklar 
yüz.de 30 - 40 niıbetinde azal· 
mıştır, 

Bunun sebebi körfezin vapur 
girmesine müsaid derin yerle· 
rinde pusu kuran canavarlann 
bu mevsimlerde açık deniEden 
gelen babklan avJamalarından· 
dır. 

Son zamanlarda bu canavar· 
lar hakikaten çoğalmıştır. lz
miya adı verilen bu canavarlar 
çok haris davranmakta ve hatta 
balıkçıların tuttuklan trança 
balıklarına bile hücum etmek
tedirler. Bu gidişle yakında 
körfezde hiç balık kalmıyaca

ğından korkuluyor. 
Balıkçılar cemiyeti reisliği 

iktisat vekaletine müracaatla 
bu canavarların imhası için 
teşkilit yap.Jmasını istemiştir. 

Cellit gölil kurutulurken Ik· 
tisat Vekileti bu gölde bulunan 
muhtelif babklar üzerine mü· 
tehassıslara tetkikat yapbrt-

mıştır. Bu tetkiklere göre 
Cellat gölünde bir milyon 
kilo balık vardır. Bunlar sazan, 
kefal, yılan ve yayın balıkla· 
rıdır. 

Tetkiklerde bu balıkların 

göl kumtulurken mahvolma· 
ması ve toplanarak dış piya

salara ihracı ve memlekette 
satışı için tedbirler araşbnl· 
mıştır. 

AJmanyaya ihraç edilecek 
yılan balıklarının kilosuna mas
raf hariç olmak fizere elli ku· 
ruş verilmektedir. Diğer ba
lıkların da salamura edilmeleri 
çareleri aranıyor. 

Finans bakalığının tamimi Dün akşam 

Mülki tekaüt kanununun Başdurakta 
makabline şümulü yok 
1683 Sayılı askeri ve mülki 

tekaüt kanununun yedinci mad· 
desine eklenen fıkrada ahlik 
noktasından hükmen veya ni
zamnamesi mucibince sicillen 
tekaüt edilenlen\erin devlet, 

hususi idare ve belediye hiz
metlerinde ve hususi kanunlar· 
la teıkil edilen ve sermayesi-

nin en az yarısı devlete ait 
olan banka ve müesseselerde, 
menafii umumiyeye hadim ce: 
miyetlerde istihdam edilmiye
cekJeri yazıhdır. 

2936 numaralı kanun 
10141936 dan itibaren mer'i· 

yete girdiği için bu fıkra hük
münün de ançak bu tarihten 
itibaren tatbik edilmesi llzım· 
geldiği halde, vaktile ahllk 
noktasından tekaüd edilmitt 
fakat kanunun mer'iyeti tari
hindan evvel bir vazifeye tayin 
edilmiş olanlar hakkında da 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
akşam T elaYiv •e Hayfada 
kargaphklar devam etmiştir. 
Hayfa limanında yangınlar çık
tL Hasarat miihimdir. 

Kudüs, 18 (Ô.R) - Arapla
rın yeni nümayişler yapacak· 
Jarı haberi üzerine mahalli 
hükumet fevkalade tedbirler 
almıtbr. Yahudiler korku için• 
dedirler. 

Kudüs, 18 (Ö.R) - Boranın 
meşhur cadde'.erinden birinde 
Avusturyalı bir bıristiyanın 
cesedi bulundu. Bu son hafta 
içinde işlenen dördlncö cina
yettir. 

bu hilkmün tatbik edilerek 
vazifelerine nihayet verilmek 
istendiği göriilmilştfir. 

Maliye vekaletinden dün şeh
rimizdeki alakadarlara gelen 

bir tamimde kanunun bu gibi 
mütekaidlerden müstahdem bu-
lunanlann vazifelerine nihayet 
verilmesini emreden bir hükmil 
ihtiva etmediğini ve müktesip 

hakların mahfuz tutulmasınm 
tabii bulunduğu bildirilmiştir. 

Kanunun ikinci maddei hük· 
mü ancak 10-4-936 tarihinden 
sonra hizmete alman veya 
alınacak olan m6tekaidler 
hakkında tatbik edilmesi müm· 
kün olacaktır. 

Binaenaleyh memurlardan ah 
lak noktasından hükmen veyani· 
zamnamesi mucibince sicilen 
tekant edilmiş olanlardan bu 
tarihten evvel bir vazifeye tayin 

edilmiş olanlar hakkında 2936 
sayılı kanun hük6mleri tatbik 
edilmez bu gibilerin hizmette 
kalmalarına kanuni bir mani 
yoktur. Fakat bu tarihten sonra 

hizmete abnaalum vazifesine 
nihayet verilmek Jizım gelir. 
Şimdiye kadar hizmete almmı· 
yanlann yeniden bir vazifeye 
tayinleri caiz değildir. 

Kanunun mer'iyet mevküne 
girdiği tarihten sonra ahlAk 
noktasından tekaüd edilmit ve 
edilecek olanların iıe herhangi 
bir suretle ikinci maddede g6ı
terilen hizmetlere tayinlerine 
kanunen imkin yoktur. 

_ .. 
Sabıkah Retat bıçakla 

bir genci öldUrdU 
- Baş tarafı 1 inci say/ada -

Çingene denilmekle maruf 
Reşad ve yanında arkadaşı 
kasap HO.nll olduğu halde gi
riyor ve kcirşıda oturan Arifle 
Kayserili Alinin yanlarına doğ· 
ru yürüyerek : 

- Bu sokağın kaba dayısı 
kimdir, kim ise çıksın karşıma, 
yoksa si-ı misiniz ulan, diyor. 
Ve hAmil bulunduğu biçağı çe· 
kerek Arifin üzerine saldırıyor. 
Bu hal karşısında ne olduğu
nu şaşıran Kayserili Ali ar· 
kadaşı Arifi korumak mak
sadiyle ileriye ablıyor. Fa
kat azılı sabıkalı elindeki bıçağı 
var kuvvetiyle bu defa karşı· 
sına dikilen Kayserili Alinin 
sol memesi albna saplamıştır. 
Ali : 

- Ah yandım, diyerek yere 
yıkılmış ve m6thiş kan kaybet
miştir. Yaralı derhal Memleket 
hastanesine kaldırılmışsa da 
ifade dahi vermeğe muktedir 
olamıyarak gözlerini hayata 
ebediyen kapamıştır. 

Katil, cinayeti işledikten 
sonra çar~ı halkının üzerine 
hOcum etmesinden ve kendisini 
yakalamasından korktuğu için 
bir el de tabanca havaya ata· 
rak lkiçeşmelik istikametine 
kaçmağa başlamışbr. Buna rağ
men kahvede oturan müşteriler 
katilin başına sandalyeler atarak 
kendisini başından yaralamışlar 
ve çok kaçmağa muvaffak 
olamadan yetişen zabıta me· 
murlan tarafından yakalan· 
mışbr. 

Katil Rept bir katil ve bir 

Ormanı bekliyen kız 
raklar da beni kabul etmiyor, 
diitman buraaını da ele geçir· 
mek üzere harekete geçiyordu. 
Bana bu tafsilib Yeren ihtiyara: 

bekliyen vahşi bir kız oldum. 
Gecemi gündh&me katarak 

çabfbm. D&pnan uou kabul 
eden herkesle mtlcadeleye baı· 
ladım. -8- Yazan : A. Bllget 

"Bir dUtman kurtununun kulajiımı yalayarak 
ajiaçlardan birine eaplandıiını farkettim.,, 

Başım dönd6, içerimde bir 
şeyler burkuldu. Sabah serin
liğinde otalandım. Karakolun 
önünden geçerken, bqımıza 
çöken felaketin bu kötü müj
decilerini Süzdüm. Köy yolun
da rastladığım çirkin bakışlı 
düşman askerlerinin müteces
sis süıüşlerine ehemmiyet ver
medim. Köye vardığım zaman 
vakıt öğleye yakındı. Orada 
tanıdığım Emine kadının evine 
uğradım. Ona: 

- Ne oluyor Emine kadın .. 
Bunlar kim oluyor? Köy yo

lunda yabancılar var., 
Emine kadın: 
- F eJiket. feliket, diye ba-

jardı. H•ı. .. -· · 

Antalyaya d&ıman gırdi. Ga
zelim sokaklarımız dftşman çiz• 
meleri tarafından çiineııdi. Or
tahkta erkek yok.. Erkekler 
daha üç gün önce köyden uzak
laştılar. Şehirde de erkek kal
mamış .. Herkes yakın şehirlere 
göçmüş .. Kadınlar korku içinde .• 

- Ne olacak timdi? 
- Ne bileyim ben? Köyde 

kalan çoluk çocuğun da neş
eleri pek azaldı. Düşman ba
rına bilmek için çok kurnazca 
hareket ediyor. Halka parasız 
un, ekmek, yiyecek dağıbyor. 

Sanki batımdan apgıya bir 
kazan buzlu ıu d6kllnmüt gibi 
ıoiuk terler dökiyordum. Yur-

- Emine kadın, dedim. Ba
na doğru siyle.. DüflDU pa• 
zenini, d&1111an bumuun, d&ş· 
mama ekmeğini kabul eden 
kim? Yoksa onların tq olacak 
mideleri banlan yemeseler 6111' 
ler mi? 

- Acı kon111uyonun Somru. 
Ne yapsınlar. Bir kaç gün 

sonra açhk başgöSterecek. . • 
Erkekler içeriye çekildikten 
sonra yaJnız kalan kadın ne 
yapsm? Bu sabah benim ka
pıma da un bırakblar. 

- Kabul ettin mi sen de? 
Kendisini altmıı yaşına ge· 

tiren toprakların verimini in
kar ederek dilımana avuç açan 
bu meıin suratlı kadının kapı
sını surabna kapadım ve atıma 
atladım. 

Sayın kumandan ..• itte ben. 
Ogün ruhumdaki iayanla k&· 

' . . ......... "' ........... ... 

Nami olda, ben bile anla

madım kumandan .. 

Sancılarda bir kayın Antal· 
yada dolapn bir şayiayı ar-
kadaılarına anlatmış.. Bu şayia 
ağızlarda çiğnene çiğnene be-
nim kulağıma kadar geldi. 
Güya ben Antalyada beyan· 
nameler dağıtmıfUD. Bu beyan
namelerde düşman ve düşman 

basması kabul edenleri öldür· 
meğe karar vermişim. Bu ha-

ber şehirde yayılmca düşman 
unu kabul edenler arasında 

bir panik başlamış.. Hiç kimse 
düşman ekmeği kabul etmeğe 
cesaret edemiyormuş .• 

Tuhafıma gitti bu.. Haberim 
olmıyan, fakat biiyük bir 
ehemmiyetle allkamı çeken 
bu faydalı propa ..... a n..-

1 
Akhisarda 
Kültür faaliyeti 

Akhısar hukuk hakimi Akü Öııder 
Akhisar, (Yeni asır) - Hal

kevi, konferanscılık ile yabancı 
dil öğretimi işlerine ehemmiyet 
vermektedir. Orta mektep 
direktörü H. Said dil derslerini 
vermek için vazife almış bulun
maktadır. Dil kursu daha baş· 
langıçta gençler arasında ge
niş ölçüde rağbet görmüş ol
duğundan bundan sonra ders 
günlerinin arbnlması düşünül
mektedir. 

Fikir hareketleri üz.erindeki 
calışmalara gelince; her hafta 
muntazaman tertip edilen kon· 
feranslara alaka teminine ğu· 
raşılmaktadır. 

Son haf ta içinde üç konfe
rans verilmiş; bu konferanslar· 
da "kadm hukuku"mevzuu üze
rinde hukuk hakimimiz Akil 
Önder, "Türk tarihine giriş,. 
mevzuu etrafında orta mektep 
tarih öğretmeni Saliheddin 
gibi şehrimizin gerçekten iki 
olgun genci ile "halkevleri ve 
gayeleri,, hakkında devJet de
mir yolları müfettişlerinden 
Şevki vazife almışlardll'. 

Muntazam olarak tertip edi
len bu konferanslardan dolayı 
Halkevi heyetini tebrik etmek 
yerinde bir hareket olur. Yal-
nız, bu sahada umumi · alakayı 
daJıa geniş ölçüde temin ede
bilmek için biraz daha çalış
mağa, yalnız bir veya birkaç 
konferansa değil,her konferans 
Ye toplantı günlerinde halkın 
bu kültür ve inkılap evine top
lanma hevesini artırmak için 
biraz daha gayrete ihtiyaç ol
duğunu kabul eylemeliyiz. Ev 
güzel idare edilmekle beraber 
beklenilen bazı yenilik ve kay
naşma hareketlerinin yarabl
masına da ihtiyaç vardır. Daha 
hızlı çalışabileceğinden emin 
olduğumuz ev başkanı Ali 
Kemal ile prbay Nüzhet lıık· 
tan bu ihtiyacı cevaplamalarinı 
isteriz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kaç ta cerh hAdiıesinden sabı-
kalı bulunmaktadır. 

Evvelce Dandili H&ıeyin 
adında midye çıkumakla geçi· 
nen bir zavallıyı bir hiç yü
zünden öldiirmüştü. 

Dünkfi cinayetinıebebihak
kmda eıaah tahkikat yapd
ma ktadır. 

den çıkmıfb. Acaba bana giz
liden gizliye yardım edenler 
mi vardı? 

O gün Antalyadaki vaziyeti 
anlamak üzere Antalyadan yeni 

gelen yolculan köy sµıırmda 
bekledim. Emine kaclan köy 
odasında ölü bulanmUf.. Bir 
bqka deHkanlı, duvarlara a11h 
bulunan beyannamelerclea bi· 
rini yırtbğı için ıehir ortuında 
akpm vakb öldtbillmüş.. Bu 
hidiaeler kalplerinde imanlı bir 
vatan sevgisi tqunıyanlan öyle 

sindirmif, öyle korkutmuş ki •• 
Bütün bu işlerin baŞ1nda benim 

adım geçiyormuş .. 

Bu defa benim de merakım 
artmıştı. Ergeç Antalyaya gi
derek bu meçhul yardımcıla· 

r>mı tanımak istiyecektim. Ar
bk biç kimse düşman 

unu kabul etmiyor, bey&DD&
melere el atanlar çıkmıyordu. 

Dltman kumudanbit bu 

•••• ,.. 1838 
it C&J L i o 44. 

Hergün 
•--- Bir fıkra 

Yazan: Eczacı Kemal Aktas 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ağlarken gülmek. 
Duyguların iki zıd ş~kli var

dır. Ağlarken gülmek, gülerken 
ağlamak •• 

Hayatta böyle tesadüfler her 
kesin başına gelir. Geçenlerde 
lzmire gelen Halk operetinin 
gündüz bir provasında bulunu
yordum. BaJet heyetini teşkil 
eden kızlar raksederken, laü
bali birbirlerile görüşüyorlardı. 
Hem bacak hoplatarak gerdaa 
kırıyorlar, hem de lif ediyor
lardı. 

Karanlık bir sahnede maki
yajsız kızlar pek sönük kal
mışlardı. O aralık bir telgraf 
müvezzii haJet kızlanndan biri
nin adını çağırdı. Kızın biri 
koştu, telgrafını aJdı ve açtı. 
Birden bozularak sarardL Bir 
az evvel etrafa neşeler saçar
ken şimdi hınçkıra hınçkırı 
ağlamağa başlamışb. Müzik 
çalıyor, prova devam ediyordu. 
Rolii oJmıyan aktörler, aktri:eler 
bu zavallı kızın etrafını sardı

lar. 
ihtiyar hasta babası ölmüş, 

annesi telgraf veriyordu. Reji
sör, ilk perdenin provasını ik
mal etm.İf, ikinci perdeye geç· 
mişti. Babasmın ölüm haberiyle 
gözleri yaşlı genç kız, ağlaya 
ağlaya sahnede hopladı, numa-
rasını öğrendi fikütlerini tek
rarladı. O gece tiyatroda idim, 
zavallı yetim yarı çıplak vücu
diyle sanki neşeli oynadı; ağ-
larken gülmek herkesin ba
şına gelen birşeydir. Fakat 
babasının ölüm haberiyle kal
bi sızlarken hoplamak, rak
sederek etrafa neş'eler saçmak 
bir meseledir. San'at, ve vazife 
duygusa ile şahsi iıbrablara yer 
bırakmıyan hayat sahnesi, ope-
ret sahnesinin içinde kaybol-
muştu. 

ftl ........... lr.Jlıllfm".7X7.~, 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Sabtlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Ahcı Fiat 
91 Alyoti bi. 8 9 25 

121 M J Taranto 9 375 10 
33 S Süleymano 9 25 ıs 
20 Vitel 11 11 
17 S Emi.a 9 75 9 75 
11 Kaptan Ömer 10 25 10 25 
293 Yekfın 

511322 Eski satıı 
511615 uumi sahf 

Zahire 
Çu. Ci.asi Fiat 
150 balye pamuk40 50 40 50 

Bugün ıube kitabetine not 
ettirilen ve henüz vizita edil
memiş olan pamuk sabflan: 
344 balye pamuk 41 41 

hidiseler Ozerinde uzun uzun 
durarak beni yakalamak üzere 
tertibat almlf bulunuyorda. 
Benim bulunduğum yeri haber 
verene m&klfatler vadedilmişti. 

Bu arada kay yolunda inzi

bati tedbirlerin arthrıldığını 

farkediyordum. Bu takdirde 
yalmz tehirle değil; hatta san
cılar k&yOyle bile irtibahm 
kesilmek tehlüke~iyle karşalaı-

mışbm. Bu hadiseden bir hafta 
sonra bir sabah Kızılca Or
man'm yakınında düşman as
kerlerinin nöbetleıe gezindik
lerini fark ettim. Derhal atıma 

atlıyarak önlerinden bir nüma· 

yiı geçifi yapmaktan kendimi 
alamadım. Düşman askerleri 

durmam için ilk işareti verdik
ten sonra arkama dü,tiiler. Bir 
mavzer kurşununun kula2-tmı 

yahyarak eğaca saplandığım 

farkettim. Hayatımı ucuza sat
-ak niyetinde değildim. 

- Dev11m edecd -



Londradan şüphe ediyorlar 
Moskova, Almanyadan ~~~.It~lya ile 

anlaşmıya taraftar g~ru~u~or 

re Mayıs 1936 _ 

S 1 B it k denizinde Almanya ıle musavı kuvvette 
ovyet er, a ı k h kk . . kt. 
deniz vasıtaları bulundurma a ını ıstıyece ır 

.... . . 
' ·. 

/ta/yan lıar/J gemileri 
il 1 1 ya ile anlaşmak lehindeki hare- tere ile Almanya arasında imza 

Paris, 18 (Ö.R) - Mi et er ketin kuvvetlenmesi olacakbr. edilen deniz teslihatını tahdid 
cemiyetinin ıslahı ve A~manya Zira lngiltere Almanya ile anla- mukavelesine benzer bir mu-
ile münasebet meselelerı mev- şırsa lngiltere ile birlikte ha- kaveleyi Rusya ile lngiltere 
zuu bahsolmakta iken Mosko- reket et:nenin gayesi kalmıya- arasında akdetmek. 
vada çıkan"Journal de Mo;eo~·: caktır . ., Bazı gazetelerin iddiaları 
Sovyet hükumetinin görüş e~nı Bu gazete lngiltereyi Berliıı hilafna olarak Sovyet Rusya 
şu dikkate değer makale ıle ile yaklaşma siyaeseitini terke müzakere için biç bir şart ser 
bildirmektedir. davet etmekte ve Almanya ile detmemiştir. Bununla beraber 
Eğer lngiltere vaktinde Sü- mücadelenin - ltalya ile mlitte- Rusyanın da üzerinde ısrar et-

veyş kanalinin kapatılmasını fik vaziyette bile olsa - dünya ettiği iki nokta vardır ki mlis• 
ve ltalyanın ablokası~a kada~ sulhu için Almanya ile yaklaş- takbel muahedenin imzası hun-
ileri gidilmesini teklıf e.taeyd~ madan daha elzem olduğunu lara tabi olacaktır. 
Milletler cemiyeti konse~ndeki yazmaktadır. 1 - Rusya Baltık denizinde 
az~lar kendisine mü:ı:abır ola- Londra 18 (Ö.R) - lngiliz- Alnı fil 1 

" d · ü k 1 • b anya · osu i e müsavat caklardı Ve kendilerini harpçı Sovyet enız m za ere erı u h 1i d k , 
k ı ı a · n e olmağı at iyen iste-memleketlerin, ezcümle Al· hafta içinde açılaca tır. ogi - mektedir. 

manyanın tehdidi altında gör- terenin bu müzakerelerle elde 
k ti · d b sıkı etmek istedig· i neticeler ikidir. 2 - Japonya deniz tesliha-

miyen memle e erın a a t "kd · "b · 1 hdi 
h 1 ı ·ıt ' "k F ının mı ar ıtı arıy e ta ·dini bir teveccühüne maz ar o a- 1 - ngı ere·rtmerı a· ransa k b 

1 
d k 

caktı. Eakat bu teveccühü arasında Londrada imza edilen a u etme i çe, Rusya da 
fi h d h""k"" ı Pasifik Okyanusundaki deniz kazanması, eğer Almanya üç tara ı mua e e u um e-

k.. d rine karşı Sovyet hükumetinin kuvvetlerini mikdar bakımın-ile anlaşırsa, müm un e- k d 
""ld" B"" 1 b"r hal tabak- hissiyatını öğrenme ; an tahdide tabi kılamğı kat'i· f ır. oy be ~ neticesi ftal· 2 - 1935 Haziranında lngil- yen kabul etmiyecektir, 
uk ederse unu ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ................ R"~·;;<l;i<i futbol maçı Lehistan 

Avusturya ve Italya ta
kımları berabere kaldı 

R 18 ( ö. R ) - Pazar günü şehir stadında ltalya ve 
oma, 1 1 S · ·ı da 

A t ·111·1 futbol takımları karşı aştı ar. eyırcı er arasın 
vus urya m p S h b 'l D " 1 • AYusturya devlet adamlarından ren tar em er e uçe goz erı 

çeliyorlardı. ikisi ayrı ayrı balkonlara oturmuşlardı. 
Avusturya takımı Romaya, lngiliz takımını yenen kad~osuyla 
ı · f O aydan beri hasta bulunan sol açık Orsı de bu 

ge mtış ı. . _ç almıştı Oyun başından sonuna kadar büyük bir 'Daç a yerını • . . 
kJ edilmi• ve her iki takım da ıkışer gol yaparak 

zev e seyr ., 1 1 ·ıı· Ek"b" k 
b b kalmı•lardır. Oyundan sonra ta yan mı ı ı ı aptanı 

era ere ., . . b" f k h d" De Monze Avusturyalı takımın reısıne ır şere upası e ıye 

etmiştir. 

Uruguvay hükumeti kaçak olarak 
Italyan malı alıyormuş 

M t "deo (Ô R)- Dış işleri bakanı, Uruguvayın milletler 
on evı • . k . db" 1 • b"k 
li · d ki delegesine ıtalyaya arşı zecrı te ır erın tat ı mec sın e h . . . 

1
. 

d ·ı 1• lehindeki fikirlere müza eret etmesı ıçın ta ımat 
e ı memes h-k· t" · f"k · it - d d .•. · bı"ldı"rmi•tir Uruguvay u ume ının ı rınce, alya gon er ıgını ., · • . . . . 
artık hedeflerine varmış olduğundan; zecrıt tedbırlerın tatbıki 
ancak hususi şahısları zarara sokmaktadır. 

B b t bl·r taraftan milletler cemiyetine taraftar olduğunu u eyana, 
b"ld" · k d""er taraftan kaçak olarak ltalyan malları sokmakta ı ırır en ıg . _ . . . 
1 U n Vaziyeti hakkındakı şuphelerı devam eımektedır. o an raguayı 

--,-
~>~GZaıiiQ~--... ~~n:ı:~:zz;~~c~:zmmzı~ 

T emoçinin Rüyası 

_ E•et piştar fırkalarını 

idare eden odur. Askerin baş· 
buğu ise Cebedir. Bundan bir 
hafta evvel Çinin hükümdarı, 
Altın Hakanın oğlu 40 bin as
keriyle bu kaleye tıkıldı. T e
moçin ordusu şehri kuşadınca 
işin fenaya varacağını anlıyarak 
barışmak istedi ve Cebeye 
~yle bir mektup gönderdi: 

"Bilirim ki sen çok fakirsin. 
Eğer şehir kuşatmaktan vaz· 
geçersen seni zengin çiftlikleri· 
min beyi yaparım . ., 

Buna karşı Cebe ne cevab 
verse beğenirsiniz. O da bir 
mektub yollavarak dedi ki: 

sahifeler 

"Bilirim ki sen çok zengin
sin. Eğer şehri alırsam seni 
darağacına çekerim . ., 

- Aşk olsun Cebeye ..• Bana 
şunu da söyle... Sıtkıdan haber 
var mı? 

- Alakın taburlarında bölük 
başıdır. Hemşiren Aneyi yakın 
şehirlerden birinde bırakmıştır. 

- Keraytlar ne oldular? 

- T emoçin hana iltihak et-
tiler. Yalnız o kadar mı? Aro
landlar, Konfratlar, Naymanlar 
Uyğurlar da Temoçinin etrafın
da toplandılar. 

- Naymanlar, Uygurlar bü
tün bu sert ve kahraman kisi-

••••• 
Kabinesi 
teşekkül etti 
Varşova, 28 ( Ô.R) - Sla

volsky kabinesi dün toplandı. 
Siyasi mahafilin düşlindüğüne 
göre parlamento bugünlerde 
fevkalade olarak toplanacaktır. 
Hükumet beyannamesini oku
yacak, devlet başkanlığına fev
kaladt' salahiyetleri tasdiki 
İstenecektir. 

Yalanlanıyor 
Roma 18 ( A.A ) - SelAhi

yettar mahafil, ltalya hlikllme
tinin Fransa hükümetinden Adia 
Abeba - Cibuti demiryolunun 
Habeşistanda verilecek imtiyaz 
mukabilinde kendisine verilme
sini istemiş olduğu haberini 
tekzib etmektedir. 

Roma 18 ( Ô. R ) - Roma 
civarındaki hava meydanında 
B. Mussolini hava yoluyle Ha
beşistandan dönmekte olan iki 
oğlu ile damadını dün karşı
lamıştır. 

ler Temoçinin bayrağı altına 
mı girdiler? Demek ki kibirli 
Sengun da bize sığındı. 

- Hayır Sengun sığınmadı 
öldü. 

Bu muhaverenin en tatlı ye· 
rinde gürültü ve patırtı çoğal· 
dı. iki arkadaş sustular. Evler 
çöküyor, gökyüzü kızıllaşıyordu. 
Büyük yangınlar bütün şehri 
sarmıştı. 

Canbey işittiklerine inana
mıyordu. 

Bu kadar büyük zaferler, bu 
kadar muazzam uyanıklık ona 
pek küçükken ninesinden işit· 
tiği menkıbeler, hikayeler ka
dar tatlı geliyordu. Hayatında 
tek bir kadın sevmiş, karagözlü 

Begum adını verdiği Reynıon· 
danın geceleri rüyalarını işgal 
eden hatırasiyle kalbinin heye· 
canlar geçirdiğini duymuştu. 
Fakat bu saf sevginin heye
canları bile milletinin zaferin· 
den doğan heyecan yanında 
sönük kalmıştı. 

·YENi ASIR 

rum. 
Demişti. Muhalefet lideri: 
- Sullstlmal nedir? Na

sıl suiistimal edlllr? 
Sualine hiç bir cevap alama

mıştı. Filvaki hükfunet adına 
Finans bakanı Növil Çember
layın Başvekil Mr. Baldvinle 
görüşerek hava ve deniz büt
çesine ilaveler yapılması için 
Bira ve Çay lizerine iki misli 
vergi konulmasını teklif et
miştir. Başvekil Finans baka
niyle birlikte vaziyeti tetkik 
etmit ve hakikaten bu mun
zam vergi sayesinde büyük 
bir varidat temin edileceğini 
anlıyarak muvafakat etmiştir. 

MÜZAKEREDE KiMLER 
VARDI? 

Bu sırada Finans bakanının 
yanında batvekilden başka 
müstemlekat nazırı Tbomas, 
ve kabine umumi katibi hazır 
bulunmakta idiler. Başvekil, bu 
kararın derhal tatbikini temin 
için acele etmit ve kabineyi 
iki saat sonra toplanmak üzere 
başvekalette toplanmağa çağır· 
mışlır. Bu arada içtimada bulu
nanlardan hiç biri oradan ay
rılmamıştır. 

BiRA VE ÇAY ÜZESINDE 
MUAMELELER 
Kabine azaları muayyen sa· 

atta toplantıya gelmişlerdir. 
Tam içtima başlıyacağı sırada 
telefon çalmış ve bir ses baş· 
vekile ; 

- "Yarım saattan beripiya· 
sada bira ve çay üzerine büyük 
muameleler yapılıyor. Muhtelif 
bankalar bu işe ittirak ediyor· 
lar." 

Demiştir. Bunu haber veren 
İngiliz Milli bankası direktö
rüydü. Başvekil bu haberden 

Etyen başından geçenleri şöy
lece anlattı : 

- Canbey sizden ayrıldıktan 
sonra gezmediğimiz yer kal
madı. Konstantinin çılgınca 

sefahatine sahne olan güzel 
lstanbuldan geçtik. Tuna boy-

larına kadar uzandık. Sonra 
yine döndük. Bu A!l.ya dönü
şünde mucizeli haberlerle kar
şılaşbk. 

Temoçinin kati zaferinden 
sonra Tuğraolun kafası kesil
miş, Sengun da Tibet taraf
larına sıvışmış isende yolda 
haydutlar tarafından kesilmiş ... 
Bunun üzerine Keraytlar tema
men T emoçin hanın sancağı 

allına girmişler. T emoçin Sen
gunun kızkardeşini büyük oğ· 
Iuna almış ... 

Fakat asıl büyük zaferler 
bundan sonra başlamıştır. Bü
tün Türk kabilelerin Birliği 
Çinlileri düşündürmeğe başla
mıştı. Ergeç onlarla muharebe 
muhakkaktı. Çinin Altın Ha-

Sanne ::o 

Yine bu işle alakalı olarak, 
serveti şüpheli görülen Mr. 
W aterton adında bir banker 
dinlenmiştir. Bu zat ifadesinde 
demiştir ki : 

- Ben bir hava oyuncusu-
yum, kumar o ı narım. Mesela 

1 geçen yıl büyük bir oyuna 

L • atılmaktan kendimi alamadım. 
! Aradaki para farklarından is-
Müstenı!ekıit naztfl sir Thomasm tifacle ederek bir günde 225000 

oğlu o. H. Tfıonıas ~terlin kazandım. Şüphesiz tatlı 
son derecede müleessir olmuş bir para .. Ancak başkalarının 
ve keyfiyeti arkadaşlarına aça- iştihasını celbetmemek şartiyle •• 
rak öte taraftan baş müddeiu· Bu hadisenin tahkıkatına 
mumiligi hadiseden haberdar ehemmiyet.le devam edilmekte-
etmiştir. dir. Öte taraftan bu hadiseye 
Müddeiumumilik tahkikat yap- şigorta kumpanyaları da karış· 
=~şsıv7y~:;ş~:~~~e~~i ~el:~~~= tırılmıştır. En büyük sigorta 
sine aldırmıştır. Öte taraftan kumpanyaları mülıim miktarda 
ise çay ve bira stokları yapan binanın sigortasını deruhte et-
kimseleri sorguya çekmiştir. mişlerdir. 

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

Bolivyada 
ihtilal çıktı 

Londra, 18 (Ö.R) - Arjan· 
tin gazetelerine göre Bolivyada 
askeri bir hareket neticesinde 
Cumurbaşkanı istifa etmiş, La
paz şehrinin garnizon kuman
danı muvakkaten idareyi eline 
alınmıştır. Yeni hükumet bütün 
beynelmilel muahedelere sadık 
kalacağını bildirmiştir. 

lrlanda senatosu 
Dublin, 18 (Ö.R) - Serbest 

lrlanda devleti reisi B. de Va
lera senato meclisinin ilgası 

için bu akşam son tedbirleri 
alacaktır. 

kanı meydan okurcasına bazı 

hareketlerde bulunuyordu. Te
moçin Hanın projesi muay
yendi. Türk ırkının beşiği olan 
bütün topraklarda muazzam 
bir Türk bakanlığı yaşıyabi
lirdi. Çinlilere kendilerine aid 
olmıyıın yerlere tasalluttan çe· 
kinmeleri ihtar edildi. Onlar 
bu ihtara aldırmayınca tedib 
orduları harekete geçtiler. 
Muhtelif yerlerde kanlı harbler 
verdiler. 

Çinliler bozguna uğrayarak 
çekildiler. Cebe koskoca bir 
ordu ile ilerledi.. Bir çok ~e
hirleri zaptetti. Yarın Yuhang 
Çeoya da girecektir. Eğer bu 
zafer bir dakika evel olursa 
kurtulduğumuz gündlir Can
bey .. Zira surlardan açılan de
liklerden bizimkiler şehre gi
rince elbette Çinliler zından· 
!arı açmaktan başka çare gör
miyeceklerdir. Eakat zafer bir 
kaç gün geç kalırsa kadere 
boyun eğeceğiz. Bizi assalar 
bile bu haydut sürüsünün ne· 
şesi süreksiz olacaktır. 

- Bitmedi -

Romanya 
galib geldi 

Bükreş, 18 (Ö.R) - Burada 
yapılan Romanya - Yunanistan 
futbol maçı çok heyecanlı oldu, 
Romanyalılar 5 • 2 galib gel
diler. 

Balkan paktı ve 
Bulgaristan 

Atina, 18 (Ö.R) - Bulga· 
ristanın Balkan antantına gir
mesi hakkında neşredilen bir 
haber münasebetiyle başbakan 
general Metaksas Balkan an
tantının daima Bulgaristana 
açık olduğunu söylemiştir. 

M!sırda sükun 
Paris, 18 (Ö.R) - "Repub

lik., gazetesi Kral Fuadın ölü
mü dolayısile Mısırda korku· 
lan karışıklıkların çıkmış olma· 
masına teşekkür ediyor ve 
diyor ki: 

" Şimdi Mısırın başında yeni 
bir Kral, bir kanunuesasi ve 
bir faaliyet meclisi vardır. 
Kral Faruk sağlam bir tahtta 
oturmuştur. lngiltere ile müza· 
kereler şimdi hn:lanacakbr. 
Yeni kargaşalıklar, arabedeler, 
ölü ve yaralılar olmaması mem· 
nuniyete değer. Mısırdaki gibi 
siyasi bir karışıklığın böyle 
bir sükünetle halledilebileceği 
kimsenin aklından geçemezdi,. 

Sulh nümayişleri 
Londra, 18 (Ö.R) - Dün 

yüzlerce kadın Trafal Car Skar 
da sulh lehinde nümayişler 
yaptılar. Birçok hatipler söz 
almışlardır. lngilterenin harp
cuyane hazırlıklarile İngiliz 
hükümetinin faşist Italya aley· 
hinde Habeşistanı himaye siya· 
seti takbih edilmiştir. 
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Alsancak sahasında .. 

Namdar pehlivanlar karşılaştılar 
Mülayim diyor ki: ''Dinarlı geçen seneki vaziyetle 

ölçülemiyecek kadar ilerlemiştir.,, 

Dinarlı diyor ki: '•Ben hasmıma haşin davranmadım. Bu netice 
hana koca bir netice kaybettirdi. Buna mukabil 

halkın sempatisini kazanmış oldum." 

Di11arfı müşkül vazirette 
- - Baştaıa/ı bil'i11ci salıi/ede -

göre altı bin kişi stadyomu dol
durmuş bulunuyor. Altı bin ki· 
ıi, en zorlu bir futbol karşı· 
!aşmasının kolaylıkla toplıya· 
mıyacağı bir seyirci kütlesidir. 
Halle bu alakayı cem'i sporla· 
ra göstermiyorsa bunun sebe· 
bini cem'i spor yapanların ve 
onları idare edenlerin heyecan 
vermiyen müsabaka tarzların· 
da aramalıdır. 

Tribünler kamilen dolmuş, 
saha kısmında ayakta duracak 
yer yok .• Seyirciler sabırsızla· 

nıyor. Nihayet Türkiyenin en 
namdar pehlivanları sahada gö· 
rünüyorlar. Dinarlı kırmızı bir 
spor elbisesi giyinmiş.. Müla· 
yim iıe bir az daha başka tür· 
lü bir spor kıyafetiyle ortada 
görülüyor. 

Halk her ikisini de alkışlıyor. 
ikisi de milli oyuncu.. ikisi de 
milli şerefi daha yükseklere 
çıkarmak için çabalıyor. Mutad 
merasimden sonra orta hakem· 
Jiğe münayip biri aranıyor. 

Serbest güreşin bütün ince· 
liklerini bilen birini bulmak 
müşkül.. Bundan anlıyan yalnız 
Kara Ali var.. O yakın gün· 
lerde Pariste bulunduğu için 
bir çok maç yapmak fırsatını 

bulmuştu. Bu itibarla teklif 
edilen hakemliği kabul ediyor. 
Güreş için tayin edilen müd· 
det bir saat.. Yirmi dakikalık 
kart arasında iki dakika isti· 
rahat var .• Puvan he,abı mu· 
teber deiil .• Galip gelmek için 
erkekçe çarpışmak ve hasmın 
sırtını yere getirmek var. 

Kara Ali halka, maçtan önce 
kısa bir anlatış yaptı. Galip ve 
mağlüp olanların ne vaziyette 
bulunmaları iycap ettiğini söy
ledi. Ve ilk işaretle bu heye· 
canlı karşılaşmaya başlandı. 

iLK DAKiKALAR 
Altmış dakikalık güreşi oyu· 

nun şekli bakımından üçe ayır· 
mak mümkündür : 

A) Dinarlıyı ilk kısımda mü· 
temadiyen ayakta ve rakibine 
hücum eder vaziyette görüyo· 
ruz. Buna mukabil Mülayim 
biraz çekingen .. Onun bu çekin
genliği belki de rakibinden 
korktuğu için değil .. Bize ka· 
lırsa ilk dakikalarda, daha 
açılınadan ani bir oyuna kapı
larak mağlub olmak istemiyor. 

Dinarlı bu vaziyetten azami 
istifade yollarını arıyor. Genç 
ve dinç pehlivan hasmının 

kuvvetini tekniğiyle alt etmeğe 
çalışıyor. Onuncu dakikadayız. 
Dinarlı bir fırsatını bulup has
mını • Body Cessior - denilen 
Amerikan makasına düşiirme 
imkanını buluyor. 

Şimdi halk ayaktadır. Bin
lerce insan Dinarlıyı alkışlıyor. 
Mülavim ma~lub olacak mı? 

Dinarlı Miil!Jyimle savaşıyor 

Hakem oralı değil • . O ters 
cepheden oyunu sevk etmek 
emelinde .. Makas gittikçe ka
panıyor. Ve Mülayim, bir iddi
aya göre sırtı yere dokunarak 
mağlub bile oluyor. 

Manısalı R.ifat/a Manisalı Ömer 
mına evveli • teohol • daha 
sonra da - ris lock • yapmak 
istiyor. - riş lock • iki defa 
muvaffak oluyorıa da Mülayim 
kuvveti sayesinde bunlardan 
kendisini kurtarıyor. Fakat 

Dınatlı, Mül!Jyinı ve oyunu idare eden hakem Kara Ali 
Hakem bu saniyelik vaziyeti ı akabinde Mülayim Dinarlıyı 

tesbitte geç kalıyor. Ve pro- müşkül vaziyette altına alınca 
testolar başlıyor. Fakat güreş Dinarlı terlemiye başlıyor. işte 
devamdadır ve bütün hızıyle, bu sırada kuvvet ile tekni· 
balka heyecanlı dakikalar ya- ğin tezahürlerini karşı kar· 
şatıyor. şıya görüyoruz. Dinarlının 

BOGMŞMA BAŞLADI ayakları Mülayimin kapa· 
B ) llk yirmi dakikalık müd- modadır. Vücudunu oynatma-

detten sonra iki şöhretli peh- sına imkAn yok .• Son ve en 
livan arasında zevkli bir bo- mühim çareye baş vuruyor. 
ğuşma başlamıştı. Mülayim ar· Kolunu Mülayimin böğrüne 
tık taarruzdadır. Hasmını hır· dayıyor. Kendi eline müthiş 
palamakta ve kuvvetli vücudu bir darbe indirdiği gibi, Müla· 

.ile sağ ayağa doğru çökmek- yim yerlerde sürünüyor. 
tedir. C) Şimdi oyunun en zorlu 

Heyecanlı bir an .• Mülayim kısmı başlamıştır. Şimdiye ka· 
Dinarlıyı yakaladığı gibi al· dar sağ bacağını sakınan Di· 
tına aldı. Bu bir kucak· narlı, heıımına büyük bir fır-
layış değildir. Artık Dinarlının sat veriyor ve zayif tarafını 

pes demesini bile bekliyenler bir tedbirsizlik olarak işfa 
var. Dinarlı artık bu kapandan ediyor. Bundan istifade etme· 
kurtulamaz deniliyor. Ufak bir sini düşünen Mülayim, müte-
hareket.. Dinarlı ustaca bir madi bir şekilde Dinarlının 
hamlesiyle Mülayimin elleriıı- sağ bacağını yakaliyor. Halbuki 
den kurtulduğu gibi şimdi onu bir hafta önce Dinarlı, babası 
altına almış bulunuyor. Yusuf Pehlivanla güreşirken 

Akebinde Mülayim yine müt- ayağını yaralamıştı. Bu itibarla 
hiş kuvvetinden istifade ede- Mülayimin bu incinen bacakla 
rek Dinarlıyı müşkil mevkie dü- uğraşması, seyirciler üzerinde 
şürdü. Vaziyet eslcisinden farklı iyi bir tesir bırakmıyordu. 
olmakla beraber Mülayim has- Hasmının bu zaafından isti-

fade yollarını daima düşünen 
mına hemen pes dedirtecekmiş 

Mülayim, bir aralık Dinarlıyı 
gibi... Dinarlının vücudu dev Altına alarak başınıayakları al· 
cüsseli Mülayimin avuçları için- tına alarak bir gösteriş ezmesi 
de ... Dınarlı o müşkül vaziyette yaptı. işte bu hareket tribüu-
ko!unu hasmının arkasına ge- !erden protestolarla karşılaştı. 
çiriyor. Ve hafifçe hasmının Hakem de Mülayime ihtarda 
omuzuna tıbkı bir işaret doku- bulundu. 
nuşu gibi konduruyor. Müla
yim, bunu hakemin bir ihtarı 

zannederek geriye dönünce 
Dinarlı bir lastik top gibi ye
rinden fırlıyarak kapandan 
kurlulııyor. 

Yine bir başka oyun... Di
narlı müşkül vaziyettedir. Has· 

NETiCE 
Bu heyecanlı karşılaşmanın 

neticesi beraberedir. Şu nokta 
muhakkak ki Mülayim, kuvvet 
itibarile Dinarlının fevkinde 
bir pehlivandır. Dinarlıyı çok 
müşkül vaziyetlere düşürmüş
tür. Buna mukabil Dinarlı, 

Zehirli gazlardan korunma usulleri 

Zehirli gazlar hakkında B~rnovada 
kıymetli bir konferans verildi 

'.~~ı:ı:;,, 

Zelıirli gazlardan korunma tecrübeleri ve koııfeta11sta hazır bulunanlar 
Evvelki gün Burnovada Cu- konferansta hazır bulunmuş· için mevzuu kolaylıkla açmıştır. 

muriyet parkında, öğretmen !ardır. Öğretmen Mehmed Zoy gazın 
Mehmed tarafından ( Zehirli Konferansta bine yakın halk ve bunlardan korunmanın 
gazlar ) mevzuu hakkında çok hazır bulunmuş ve her safhası şehirler hayatında oynadığı 

alakalı bir konferans verilmit-
ayrı ayrı alika ile takibedil- rolü büyük bir açıklıkla anlat· 
miştir. mış ve zehirli gazların muhte· 

tir. Konferansın verileceğini Hatib verdiği konferansın lif safhalarını fotograflariyle 
haber alan Bumova halkı, ci- mevıuunu kavramış ve bu hu- göstermek suretile halkın bil-
var köylerden gelen münevver susta uzun uzadıya tedkikler ğisini artırmıştır. Konferans 
köylülerin de iştirakile bu yaparak hazırlanmış olduğu bir saatten fazla sürmüştür. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hasmıyle ölçülemiyecek teknik Y enemediğimin sebeplerinden - Çok enteresan bir güreş 
güreşen bir pehlivandır. birisi de kuvvetli bulunmasıdır. yapacaklarına eminim. Mülayiııı 

NELER SÖYLEDiLER? Güreşimizden on gün evvel ba· Avrupa şampiyonlarile boy öl· 
Oyundan sonra bir muharri· bam ile idman ederken sağ çüşmüş Ali de ayni ayarda bir 

rimiz Mülayimle konuştu. Mü- bacağımı fena halde incittim. pehlivanımızdır. 
liyim diyor ki: Bu, doktorların raporu ile de Mülayim pehlivan da şunları 

- Dinarlı, geçen seneki va· sabittir. Doktorlar benim aya· söylemiştir : 
ziyetle ölçülemiyecek kadar ğıma rootken ile baktılar. teh· - Geçen defa Dinarlıyı yen· 
ileılemiştir. Oyunları yerinde· lüke olmadığını, mafsalların in- diğin halde bu defa berabere 
dir. Bugün beni ümidimden cindiğini ve bu incinmenin bir kalışınızın sebepleri ? 
fazla yordu. müddet istirahatla geçeceğini - Dinarlı bu defa fazla 

Dinarlı da şunları söylüyor: söylediler. Güreş günümüz ya· çalışmış idman fazla yapmış, 
- Eğer ben, elime geçen kınlaşmıştı. Mümkün mertebe buna mukabil ben o lstanbul 

fırsatlardan Mülayimin istifade nefes kabiliyetimi arttırmak güreşinden sonra bu güreş için 
ettiği şekilde istifade etmeği için muhakkak idman yapmak· hiç bir ekzersiz bile yapmadım. 
kabul etseydim; galibiyeti ka- lığım icap ederdi. Ben bu acı- - Dinarlıyı bu defa nasıl 
zanırdım. Ben hasmıma karşı lara tahammül ederek idman· buldunuz ? 
haşin davranmadım. Bu hare- larıma devam ettim, çünkü - Geçen defaya nazaran bu 
ketim bana kocaman bir ne- maçı evvelce kabul etmiş oldu- sefer Dinarlıyı biraz daha iyi 
tice kaybettirdi. Fakat buna gum için başka yapılacak bir buldum. Buna rağmen eğer 
mukabil daha kıymetli bir ka· şey yoktu. güreş 90 dakikalık olsaydı 
zancım var. Halkın sempatisini _ Bu karşılaşma doksan da· dayanmak kudretim daha fazla 
kazanmış oldum. kika olsaydı netice ne olabi- olduğu için kazanabilirdim.Bu-

HÜSEYİN • SÜLEYMAN lirdi? nunla beraber Dinarlı da ha
zırlıklı çıktığı için onun da ka· Bu karşılaşmadan önce lzmirli 

Hüseyin Manisalı Süleymanla 
karşılaştı. Bu oyun zevkli geç
ti. Hüseyin 25 nci dakikada 
tuşla galip geldi. Hüseyin bu 
güreşiyle kendisini seyredenle
re istikbali hakkında ümit ver-
miştir. 

ALİ- HAŞIM 
Meşhur Kara Ali Haşimle 

karşılaşacaktı. Haşim gelmedi
ği için Kara Alinin karşısına 
Manisalı Ömer çıkmak iıtedi. 
Bu nizamsız bir davet olduğu 
için hakem komitesince kabul 
edilmedi. 

Manisalı Ömer, ustası Rifat 
pehlivanla güreşti. Ömer haki
katen kuvvetli bir delikanlı 

olduğu için çok temiz güreşti. 
Ustasından geri ltalmıyan bir 
oyun göstererek Rifatı terletti. 
Fakat ellinci dakikada ustası
nın elini öperek sahadan çıktı. 

YUSUF • KARA ALI 
Bu bir gösteriş karşılıışma

sıydı, Fakat ihtiyar Yusuf peh

livan, çok genç haamı karşı· 
sında lastik bir top gibi düşe 
kalka hala, onun kabında bir 

güreşçimiz yetişmediğini ispat 
etti. Yaptığı oyunlar büyük 
bir zevkle seyredildi. Kara Ali 
de alkış topladı. 

Dinarlı, dün kendisile diğer 
görüşen birmuharrimize şuaları 
söylemiştir: 

- Geçen lstanbul karşılaş
masında hazırlıksız olduğunuzu 
ve bu yüzden sayı hesabile ye
nildiğinizi söylemiştiniz. Bu de
fa hazırlıklı değil miydiniz? 

- Evet hazırlıklı idim. 
- O halde berabere kal-

maklıJi'ınızın esbabı nedir? 
- Rakibim benden daha ha

zırlıklı idi. Güreş llzerindeki 
idmanının bozulacağından kor· 
karak iki senedir her türlü 
türlü suiistimalden kaçınmıştır. 

- Buuun için hiç bir kanaa
tım yoktur. 

- lstaobuldaki maçın ilk ol· 
duğun& göre bu maçın doksan 
dakikalık olması icap etmez 
mi idi? 

- icap ederdi. Fakat ben 
lstanbulda yaptığım maçı pro-
fesyonel nizamatına uygun gör· 
mediğim için saymadım. Bun• 
dan sonra güreş yaparsak 
doksan dakikalık olacaktır. O 
zaman da bir netice alınmazsa 
üçüncü karşılaşmada vakıt ta· 
yin edilmez. Her iki rakip bir· 
birini yeninceye kadar güreş 

devam edecektir. 
- O halde bundan sonra 

karşılaşmayı düşünüyorsun? 
- ileride hayır müessese

lerinin bizim karşılaşmamıza 

tavassut ederse hazır olabilirim. 
- O zaman için kanaatınızı 

timdiden sorabilir miyim? 
- Evet, vücudca bir arıza 

olmazsa tam formümle rakibimin 
karşısına çıkarsam ümid varım. 

- Yakında Avrupa veya 
Amerikaya seyahatınızdan bah
sediyorlar doğru mu? 

zanması vartidir. 
- Dinarlının bir ayağı sa· 

kat olarak çıktığı söyleniyor. 
buna ne dersiniz? 

- Ayağının sakatlığından 
haberim yoktur. Ben fırsat 
düşmanı değilim. Böyle birşey· 
den haberim olsaydi o ayak· 
tan istifade etmek aklımdan 
bile geçmezdi. 

- Bundan sonra bir keıe 
daha karşılaşmağı düşünüyor· 

mu sun? 
- O çağırsın, ben hazırıııı. 
- Hakemden memnun mu-

sun? 
- Memnunum. 
- Karaali ile bu şekil gü· 

reşmeği ister misin ? 
- Ben bundan sonra ala· 

turka, serbes güreş ne olursa 
ve kim olursa olsun herzaman 
için hazırım. 

- Yakında Türkiye harici 
karşılaşmalara hazırlanıyor mu• 
sun? 

- Evet. Yakında Macaris· 
tana gitmekliğim için muha· 
beredeyim. 

c~~11:Z~~~~rz:x.rL////..YfL/J'. 

BURNOVA C. 
H. P. Menfaatine - Evet doğrudur, dedi. Ve 

cebinden bir deste kadar mek
tub çıkararak gösterdi. Bun- ' VIUiyet idare heyeti 

reisi bay Avni Doğa-
)arın içinden Şikagodan, cenubı 
Amerikadan, ve Barselondan 
gelmiş teklif mektubları vardı. 
Şimdi muhaberedeyiz müsbet 
~etice alınırsa -ki alınacağın· 
dan ümid varım- Sonbaharda 
bir Amerika seyahatı en yakın 
ihtimaldir. 

- Bu seyahatı yalnız mı 

yapacaksın? 

- Münasib gördüğüm ağır 
siklet güreşci arkadaşlarımdan 
birini yanıma almağı düşünü
yorum. 

- Kara Ali ile Mülayim ara· 
sında bu gürt>ş hakkındaki fik
riniz nedir ? 

nın himayelerinde 
27 mayis çarşamba akşamı 

Tayyare sinema .. 
sında güzel bir 

Revü verilecek 
lzmir ve Burnovanın kibar 

ailelerinin idaresi altında ve· 
rilecek olan bu Revüye lzmir· 
lilerin büyük bir alaka gös
termelerini tavsiye erleriz. 

Biletler Tayyare sineması 
kişesinde ve Şifa eczao esinde 
şimdiden satılığa çıkarılmıştır. 
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tarihinden heyecanlı bir kaç ya rak 

Btilem sayısı: 102 Yazan : Tokdil cmıE:i~::imıeklU 

Harmanisine bürünmüş korkak bir Arap, elinde 

yuva rl acık ~.~.~~!~ ..... ~~~~ .. ~.~.~ ..... M~.~.~~.~~~~ ... !-1 zattı 
_ Dikkat ~di~ .. k~d;~İ;~ de· 1 Muhammed elindeki nıektu· olmazsa böylece alacağı bir 

velerin sür'atind~n muztanb bu uzatarak: mektuptu. Fakat veriJen cevabı 
olur, Hayvanları coşturmayın, 

diye bağırdı. 
Bu harp karvanı ~ bu emirle 

tavsadıysa da yine meserret 
dalgasiyle muntazam yürüyüş
lerine şiirler, terennUmlerle de
vam ettiler. Ya Le LelJif Afa
kı tuttu. 
. . . . . . 
Medineden çok uzak olmıyan 

Kureyzanın surleri önünde ka
rar kılan müslümanların zafer 
şevkile heya heyleri; kaçtık, 
kurtulduk diye evlerinde din
lenen Kureyzanın kulaklarına 
ulaşmca dehşetli bir korku ve her 
evden Kaabın sarayına koşan 
bir panik belirdi .• Mahaşerallah 
Kureyza halkı, çoluk, çocuk 
sarayın önünde toplandılar. 

Arkasından; bir iki müfreze
den başka kimse gelmiyen Hay 
ile meraklı meraklı derdleşen 
Kaab bu gürültünün heyecanı 
ile merdivenlere fırladı: 

- Ne oluyor? Ne oluyorsu• 
nuz? haykırışile bu korku kay· 
natan Kureyzahlara bağırdı. 

Azim bir ses tufanı: 
- Dinle 1 
- Geldiler l 
- lslamlar l 
- Muhasara 1 
- Bittik 1 
Sesleri birbirine kanşb. 

Kaab, elini uzatarak: 
- Bağırmayın! Bağırmayın! 

Gidin yerlerinize! Telaşa lüzum 
yok, elbet düşüneceğiz. 

Dedikten sonra içeri çekildi, 
iki ellerini böğrüne vererek, 
Hayyın karşısına dikilen Knab, 
acı acı: 

- Gördün mü? Dedil Gör· 
dün mü şimdi belayı! 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
Muhammed; kurulan çadınna 

dönerken onu Ali karşıladı : 
- Bir mektup var 1 
- Kimden? 

- Zeyd nerede? dedi. arap getirip te okuyunca ceva-
Zeyd Alinin yanında idi, bın azamet ve vakan karşısında 

çünkü bu vazife en ç.ok ona irkildi. Hayberlilere uyduğuna 
yüklenmişti. pişman olan Ebusüfyan başı 

- Al! Ve oku Zeydl boş Hayberlileri yolda bırakıp 
Zeyd mektubu aldı, açb ve Mekkeye dar sokuldu. 

hızla okudu: 
- "Lfıt ve Uzzaya, Esaf ve 

Naileye,ve Heble yemin ederim 
ki, ey Muhammed l 

'f oplu askerlerle üzerine gel
mekten maksadım: Ben seni 
seni diri veya ölü ahb Mek
kcye dönmekti. Büyük bir ordu 
ile üzerine gelmiştim. Fakat 
sen bizimle karşılaşmak iste
medin, bir hendeğe itimad 
ettin, güvendin. Halbuki Arab 
öyle şey bilmez. Onların bil
dikleri kargllarının ve kıhnçla-
11nın gölgesidir. Sen hendeğe 
iltica ettin. Ancak bizim kıhn
cımızdan kaçmak istedin. Fa• 
kat Uhud gfinü gibi bir gün 

alacağın olsun, ey Muhammed 1 
İmza 

Ebu Süfyan 
Zeyd okudukça Muhammed 

gülüyordu, mektup bitince 
Aliye döndü: 

- Çadır kuruldu mu? 
- Evet .. 
- Haydi gel Zeydl Kağı-

dın yanında mı? 

- Evet, koynumda var. 
Muhammed, ashabı da bera

berine çağırdı, yeni kurulan 
ç.adınnda şu mektubu Zeyde 
yazdı. Muhammed söylüyor, 
Zeyd d~ yazıyordu: 

•· Ebu Süfyan! Mektubun ba
na vasıl oldu, şeytan seni mağ
rur etmiş, üzerimize gelmekten 
maksadın bizi istisal etmedik
çe avdet etmemek olduğu hak-

. . . . . 
Muhammed mektubu arabın 

eline verdikten sonra Aliye : 
- Yanımı birkaç kişi alarak 

Beni Kureyza kapılarına kadar 
var, onlara teslim olmalarını ve 
yurdlannı bırakıp gitmelerini 
teklif et, , 

Dedi. Ali çadırdan aynlıp 
yanına birkaç arkadaş aldık~ 
tan sonra Kureyzanın kale ka
pılanna kadar ilerledi. 

Muhasaranın on beşinci gü
nü bir cumaya rastlıyordu. Be· 
ni Kureyza açlıktan ve akıbe· 
tinin korkusundan deliye dön-
müşlerdi, açlıkları takatlerini 
kesiyor, korkuları da aç vü· 
cutlarının zaif bünyelerinde 
deli hummalar doğuruyordu. 

Beni Kureyza halkı o gün 
aç ve bimecal ellerini kann
larına basararak, Kaab'ın sarayı 
önüne toplandılar: 

- Kaabl Çık dışarı! İçerde 
sen satvetle yaşıyorsun, biz 
açız, ya teslim oll Ya bizi do
yur, hücum edelim!. 

F eryatfarile sarayı sardılar. 
Hayyın karşısında afal afal 

düşünen Kaab adeta divaneye 
dönmüştli Hay: 

- Çık! Ded;, milletine ne 
cevap vereceksen veri 

işin fecaatini anlayanlar tek .. 
rar tekrar yalvardılar Muliam
med nihayet dayanaı:ıadı: 

-:-- .~eki dedi. Ben bu işde 
amırhgı terkediyorum, ancak, 
Evs kabilesinden olub hendek 
harbinde yaralanan Sadi bura
ya getirin, onun ihtizar va~ tidir 
ölüm sırasında vereceği hükü~ 
bence makbuldür. 

- Sonu var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(•) Harhek taş oğlu m/Jnasına 1!~ 

liyor; yalıud lıatptan gelell taş 
manasına. 

-
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Lüks ve modern mobilya evidir 

Sarhoşluk 
Kızılçullu caddesinde lzmirli 

arabacı Ali oğlu Hüsntı sarhoş 
olarar arabacı Hüseyinin üze· 
rine katil kasdiyle üç el silah 
etmış ve tabancasını Necip 
oğlu Hasanın hahvesine hıra· 
karak kaçmıştır. Hadise üze
rine kahveye giden polis me-
murlarına kahveci Hasan istih
zada bulunmuş ve Hüsnünün de 
kaçmasına sebebiyet vermiştir. 
Hakkında tahkikata başlan
mıştır. 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
l\1 ÜTEHASSISl 

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

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

Doktor 

Fahri şık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütebaassısı 
Her Nevi RO TKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedaviJcri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fınn 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

Gördes sulh hukuk hakimli
ğinden: 
Gördes inhisarlar idaresine izafe 

w-n Tirede '= 
Istanbul eski Alemdar 
sıhhat yurdu "926-32" 

hekimlerinden 

DOKTOR 
SÜLEY AN 
Si RI TİNEL 

Muayenehanesini yeni cami 
" yakınında portakal sokağı 4 

numaraya nakletmiştir. Her 
gün hasla kabul eder. 

H.3 (817) 
CZ77.7..7.Z77.77ZZ-LZ7.7.7...7.7..ZZX7:JQZ 

DOKTOR 

Hursi rel 
memuru Sıtka Başar tarafından 
mezkur idaresinin ziraat kontrol Sinir hastalıkları 
memuru Hüseyin Avni aley- Mütehassısı 
hine açılan avans ve harcırah- Pazardan mada her gün 
tan fazla alınan 53 lira alacak üçten sonra İkinci Beyler 
davasının cari muhakemesinde sokağında 81 numaralı mua-

- Ebu Süfyan göndermiş 1 
- Getirin 1 
Harmanisine bürünmüş kor

kak bir arap, elinde yuvarla· 
cık dürülü, mektubu Muham
mede uzattı : 

kındaki iş'arın öyle bir iştir ki 
Tanrı ona müsaade etmez. Bir 
gün olacak ki benim; Lat ve 
Uzzayı, Esaf ve Naileyi, Hebli 
parça parça ettiğimi görecek
sin, ey i Galip oğullannın en 
sefihi!" 

Mektubu burada tamamlatb
ran Muhammet sağ elinin par
mağındaki, adı yazıh yüzüğü 
mektubun altına bastı, bekle 
Dediği raba verdirerek: 

DOktOr B O N O müddeaaleyhin ikametkahı meç- yenehanesinde hastalarım 

K 
bul oldağuodan ilanen yapılan .];:•b•u•I me•d•er•.-lllıi(llı311i4•3•6•)im-•PJ 

emal ~atl'r Mübadil bonosu, banka tebligata rağmen mahkemey~ sine talik edilmiş olduğundan 
hisse senetleri ve bilumum gelmemiş ve gıvabmda yapılan H. U. M. K. 142 ve 144 üncli 
hazine tahvilatı Ergani, Si- muhakeme sonunda müddeabi- maddeleri mucibince işbu ilan 

- Bekleyeyim mi ? 
- Bunu kim gönderdi? 
- Ebu Süfyan 1 BekJeye-

yim mi? 
- Ôyle mi dedi ? 
_ Hayır! Fakat isterseniz? 
Pekiyi bekle! 

- Al götür bunul ve de ki 
yakın zamanlar var! 
. . . . . . . . 
Arabın getirdiği o mektup 
Ebusüfyanın mekkeye varma

dan yolda yazıp, hıncıni hiç 

r+ - '• BOGAZLAR meselesi 
Tarihine Bir Bakış 
"'Y .AZ .A..N° ; .A... ~. 

(/kttbas ve te1eenu hakkı malı/u~d11r) 

• • -5-
llk hamlede ezlb bltlremedlAI Osmanll devle

tini taksim etmek hevesine do,ıu 
~~~~--.-...-.... ~· 

Osmanlı mürabhaslan tetkik ve 
munakaşnya vakıt bulamamışb. 

Hu muahedenin Karadeniz 
ve boğazlar hakkındaki hüküm
lerini yukarıda izah etmiştik. 
Diğer mnddelerinin ve Rusyaya 

temin eylediği faydalann iza
hı ise bııbsımızm dı ındadır. 
Yalnız şunu söyleyelim ki:Rus
yada hiç bir kimse bu kadar 

iyi faydalar temin edileceğini 
beklemiyordu. 

Bu muvaff kıyetler Kateri· 
nanın hırsım k bartb. ilk ham
lede ezip bitiremediR-i Osmanlı 

1 devletini taksim etmek heve-
sine düştü. 

Avusturya imparatoru ikinci 
Jozef haris bir adamdı. (Vest
pbaJie) ve ( Tescben ) Muahe
deleri Jozefin emellerini Garb-

dan Şarka çevirmişti. Jozef, 
Katerina ile uyuşnrak Garb
dan nlamadığı111 Şarkdan yani 
Türk toprağından almak istedi. 

Katerina ile jozef Mahilof' da 
görüştü. ikisinin de noktaina
zarları bir idi, ikisi de Osmanlı 
devletinin idaresi altıntia.ki 
Hristivanları gfıya kurtaracak 

SARAÇOGLU vas dahili istikrazı satın ahr. hin mübrez vesikaya müste- tarihinden itibaren 20 gün zar-
MemJeket hastanesi Adres: lzmir Kemeralh nid bulunmuş olduğu anlaşıl- fında müddeaaleyhin kanuni 

Dahiliye Mlitehassısı Hacı Hasan otelinde mıı olmakla müddeaaleyhten yollara müracaat etmesi Jazım-
Muayenehane: ikinci Bey- 60 numarada Cavide maa masarif tehsili ile inhisar- geleceği ve aksi takdirde işbu 

ler sokağı 65. Tel. 3956 müracaat. lar idaresine teslimine 20-2-936 hükmün katiyet kesbetmiş o!a-
Evi: Köprü t'apur iskelesi TELEFON: 3903 tarih ve 21/30 No. ile hüküm cağı tebliğ makamına kaim ol-

Berat aparhmanı No. 6 1 11-30 (912) S.7 Pa. Pe. S. verilmiş ve işbu hükmün bir mak üzere ilan olunur. 

Ev, Telefon No. 254~5=~'~'8~=~~~~~=~~=~~~n~u~sh~a~s~ı ~m~a~h~k~e~m~e~. ~d~iv~a~n~h~a~ne~-d.;.;;;;;=======;;;g(9~3~8~) =~ 
idi. iki haris hükümdar Os· 
manlı devletinin taksimi hak
kındaki gizli bir ittifak vücuda 
getirmekle hırslannı tatmin 
etmek istediler. 

1781 de akdettikleri ittifakın 
Osmanlı devletine aid esasları 
şunlar idi: 

Avusturya imparatoru Os
manlı devletile Rusya arasın
daki muahedelere riayet edil
mesini teahhüd ediyordu. 

Osmanlı devletini bu muahe
delere riayet ettirecek ve bu
nun için evvela tavassutta bu
lunacak, bir netice hasal olmazsa 
Rusyanın talebinden üç ay 
sonra harb ilan ede-cek ve 
Rusyanın kuvveti kadar bir 
kuvvetle muharebeye girişe
cekti. Rusya ile Osmanlı dev
letı arasındaki muharebe sıra-
sında başka bir devlet Rus
yaya hücum ederse Avusturya 
bütün kuvvetlerile Rusyaya yar
dım edecekti. 

Bu şartlar sonradan Kateri
na ile Jozef arasındaki muha-

berelerle çok tevsi edildi ve 
büyük proje yahut ( Projet 
grec ) nami!e meşhur olan 
esaslar kararlaşhrıldı. Bu 
iki haris hükümdar Osmanlı 
devletini paylaşıyordu. Proje
nin kat'i şekli şu idi : 

1-Eflak, Buğdan ve Besarabya, 
kıtalarında Raçya namile muh
tariyeti haiz yeni bir hükumet 
teşkil edilecek. 

2 - Rusya, Buğ ve Dinies
ter arasındaki memleketi ve 
ticaret menfaatlerini muhafaza 
için Akdeniz adalarından bir 
adayı alacak. 

3 - lstanbulda Bizans im
paratorluğu tekrar kurulacak 
ve Katerinanın yeğeni Kos
tantin Bizans imparatoru ola
c k (!) 

4 - Alutaya kadar küçük 
Eflak, Vidin, Belgrad, Bosna 
ve Hersek ile lşkodra gölüne 
kadar Adriyatik denizi sahilleri 
Avusturyaya verilecek. 

5 - Avusturyanın Venedik
tcn aldığı Dalmaçyanm yerine 

bu hükumete More,Girit,Kıbrıs 
verilecek idi. 

Katerina ile Jojef Fransa 
hükfımetinin bu paylaşma işine 
muhalefet etmesine mani ola
bilecek çareJeri de unutmadı
lar, ona da bir pay çıkardılar: 
Mısır ile Suriye Fransaya he
diye ediliyordu. 

Kater-ine bir taraftan bu pro
jeleri haurhyor diğer taraftan 
da işini görüyordu: Küçük Kay
narca muahedesile Kırımın is
tiklalı tanınmıştı. Bir çok intri· 
kalar çevrildi. Nihayet general 
Pot~mkin Krımı istila etti. Krı
mm Rusyayn ilhakı ilan olundu. 

Katerine muvaffakıyetlerin

den memnun idi: Rusyanın ce
nubunda yapacağı seyahate 
müttefiki Avusturya imparatoru 
ikinci Jozefi davet eyledi, Os
manlı devletiyle Rusya arasın
daki ihtilafın halli için de ara
ya girmesini istedi. 

Katerinanm cenubi Rusyada 
ve Knmda yapbğı bu seyahat 
meşhurdur. General (Potem-

kin) in terlibile binlerce .ahali 
Katcrinayı alkışlamak için ce
nubi Rusyaya gelmişti. Dikilen 

xafer takJarı üzerinde;' (Bizans 
yolu) yuılı idi. 

ikinci Jozef Katerinanın da
vetim kabul etti. Ger!!>On kur
bunde Katerina ile görü~.tü . 

Avusturya ve Rusyanın lstan
bul elçileri de burada Çariçe 
ile görüştület. 

Katerina ile Jozef arasındaki 
görüşmeler hep Pro jet grec hak
kında idi. 

iki haris hüküdar projeyi 
ikmal ediyorlardı. Lakin pazar-

lık çarşıya uymadı. Çiinki Av
rupada Katcrine ile Jojef 
yalnız değildiler. Garp uyan-

mış ve çevrilen fırıldakları sez
mişti. Bu aralık bize müsait 
olmıyan Prusya devleti lngil
tereye iltihak etti. Fransa ihti
lali de inzimam etti. Projet 
grec iki haris hükümdarın 
ağzında tıkandı kaldı. 

-Sonu Var-
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Emellm nedir blllpr mı•n? Fikrime uygun 
olan çocuıum Hanrlnln Kral olma•ıdır 

Katerin dö Mediçi, Parda- ı cuğun da Navar krala olmaııdı,. 
yum geleceği zamanki gfoi ihtimal Katerin, Kont dö 
yuı ile metğul değildi. Yalnız Mariyağa Navar Krallığını ver-
daima: meği düşOnüyor ve bunun için 

- Aceba gelecek mi? de fıraatJar yaratmağa çahıı· 
Diye dilşünüyordu. Rojiyeri yordu. Hilekirlığı eldeu bırak-

iae kendisini, gittikçe artan mıyan Rujiyeri bqmı ulladı. 
bir tlztlnttl içinde seyrediyordu. Kapmın çalındığını itittiği ve 
Katerin : Moreverle Mariyağın içeri gir· 

- Sana müsterih ol deme· diğini glnliiil zaman oğluna 
dün mi ? Onun bu gece öldü- f6yle bir giz attı, titredi. 
rtllmesini istemiyorum yalmz Morever evde kalmadı. Kon-
deneyeceğim. Kalbini 6ğren• tu mOneccimin yanına bırak-
mek iatiyorum. Eğer umduğum tıktan 10nra hemen çekildi. Alt 
sibi iH kurtulacaktır. Sen de kattaki ulonda Rujiyeri ile 
babam oldağmı için endipde- Mariyak bir dakika kadar Hl• 

IİD. Ben de anayım. Fakat Iİz ve aaduız kaldılar. Mlnec-
ayai zamanda kraliçeyim. Dev· cim Rujiyerin elinde bir mep• 
let itlerini tanzim edebilmek le vardı. Titrek bir Hale : 
içiD bana muhalefet edene - Hot geldiniL Mhyl Le 
mhk biuimi hiçe sayarak Kont! 
matlaka lldBrecejim. Mariyak p~rifBD ve d&f6n-

Slzlerini llyledi. Ôld6receği celi bulunduğundan R•>jiyerinin 
ba adam iıe, oğlu Deoda idi. haline dikkat etmemifti. Yalnız 
H91ecaah umanlarda meruime eiiJmekle iktifa etti ve Roji-
ria1eti unutan Rojiyeri: yerinin ipreti lizerine onu takip 

- KaterİD, bu adamın sat etti. 
olmuı veya &lmelİDİn devlet Birinci kata geldikleri zaman, 
İfİJle ilgisi ne ? Rojiyeri bir kapı açb. Kontun 

Daha llzlnll bitirmeden Ka- &aden girmesi için geri çekildi. 
tsin : Manyak etrafına sllratle ba-

- Btıtnn muele buradadır. kındı ve dikkatle Rojiyerinin 
Ba 111' daima gizli kahrsa ve eline de bakb. 
benden feliketinin hesabını Oğlunun ıDpbelendipi an· 
10racak dllnyada kimıe kalmı- layan müneccim ıapsarı kesile-
Jllc&jludan çok mO.terih ola- ıek: 
ajun. - M6syö hiç bir ıeyden 

- Ah madam! Açıktan açığa korkmaymız! 
omm 6ldllrillmuini iatediğiniz Dedi. 
içia biç bir arzu kendilİDi ilim- Kont omuzlanm ıilkerek 
dea brtaraauyacakbr 8yle mi? içeri girince koltujunda oturan 

- Hentlz mabk6m değildir. Kateıinin kaqaıında bulundu-
Ei• ba ç~ iaterıe hertey tunu g6rcla. 1'nliçeye aldlrll-
10luna ıirebilir. Belki itler ia- el bir bakıı fırlatan delikanlı: 
tedip gibi &'lder de o da - Annec:ijiml 
lmrtalur. Demeti cllfla4tl. Çehruini 

Katerin bilttın fikrini açaia bozmıyan ve tok bir taYJr alan 
nımaktan çekiaiyormut gibi kraliçe içinden: 
hir mllddet ıaatu. Mllneccim - lfte oğlum! 
Rojiyeri de KraHçamn bitin Dedi. 
Pli itlerini bildiği için k6r6 Kontun ytlreği pddetJe çar-
kirine itaat hiui buliyordu. pıyordu. 
landın 6ttlrll Kraliça mDnec· Katerin tok bir tavırla: 
cimin h&nda herıeyi dtlfln- - M6sy6 bimem beni tam-
daibtl llylemeğe aqllllfb. yor muunuz ? 
Ba aebebe mebni, Katerin Diye sordu. 
tekrar size bqladı : Kalbinde tiddetli fırtına ko-

-Emeffm nedir biliyor DUllD? pan Mariyak İle: 
F"ıkrime uygun olan çocuğum - Siz .••• 
Hamiain kral olmuıclır. O Diyebildi. Az kaldı: 
Ylcada itiraf ohmamlJBcak ço- - Bitmedi -

16111 -tak mldlrllpaclen : 
Seraubf No. 

209 Petia para ile wep ikiaci tertib tufiJe 
w11ilrelile: 0clad Karalq 9 E.Jlil •k•k 
ı01n03 taj nnmarah d&kk•n 

212 Tepecik Sirmeli S. 42 ve 44 taj llllmarah 
iki dllkkln 

Lira 
80 

350 

215 Balçova lhc:a Deresi mevkiinde 1U detlrmeni 400 
217 Paradiao Kmlçullada yağlıane Kıalçalla c:ad- 150 

deti telaki maballincle 2660 metre murabbaı 
tarla 

219 Alaybey Gladotcla S uki S. taj namaralı 
99 metre murabbaı ev 

211 PefİD para: 8irİllci Slle1111aniJe T olra,dın 
..kak ada 597 puHI 11 ada mabned 16! 
metre aarabbaa aru 

100 

40,75 

Yakanda yualı emvalin mllkiyetleri hizalannda aa.terlldiil 
..pile acleıuDek tlzere 10 p mtıdcletle 14/51936 tarifünden 
itibaren temdiden arbrma1a konulmllfblr. lhalui 2S. mayıa 956 
puartui pil saat 17 dedir. Ahcılarm Milli Emllk M&dtlriye• 
tine mlracaatlan. 1262 (943) 

Zayi 
Maltepe gedikli kDçilk zabit 

mektebinden almıt oldutum 
1-2-932 tarihli mektep pha
detaameai ile Milli mtlclafaa 
ftkAletiain vermif oldata ge
clikli pYaflak ehliyetnameaini 
ka,hettim yeniliai çıkaraca· 
t-daa eakiaİDİll hlkml 1oktur. 

P. Alay 235. 2 Tb. 7 
BL Batça9111 Bekir 
~ ~·) 

Göz Hekimi 
MITATOREL 
Adra - Beyler Numan 

Zade aokajı Ahenk mat-
buu 1....ta. 

N . • ,. 2S 
Tllıf• 

Dit bdalplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hutalanm her ı&n ubab 

uat dokuzdan bqhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Gördes asliye hukuk hAkim· 
liğinden: 

Davacı Gördes inhisarlar 
idaresine izaf~tle memuru Sıtkı 
baf&I' tarafından müddeialeyh 
mezk6r idare eıki memaru 
G6rdesin divan maballesinae 
Ali usta oğullanndan Abdullah 
oğlu A8UDID zimmetine gepr· 
diği 722 lira 15 kuruı alacak 
dava11nın yapılan muhakeme· 
sinde mBddeaaleybin ikamet
glhı meçhul olduğundan ilinen 
yapılan tebligata rağmen mah
kemeye gelmemİf ve gıyabın

da yapılan muhakeme IOllunda 
mnddeabihi zimmetine geçir• 
diği mllbrez vesaik ve makbuz-
larla anla11lmıı olduğuadan 
kendisinden maa masraf tahlili 
ile inhisarlar idareıiae talimine 
21-2-936 tarih ve 1~31 No: 
ile hiiküm verilmiş ve if biı 
hDkmlln bir n&shaıı mahkeme· 
nin divanhant:sine talik edilmiş 
olduğundan H. U. M. K. 142 
ve 144llncil maddeleri mucibin· 
ce iıbu ilin tarihinden itiba
ren 20 glln zarfında milcldea
aleyhin kanuni yollara mlra
caat etmesi IAzımğeleceği ve 
aksi takdirde itbu hnkmlln kat
iyet kesp etmiı olacağı tebliğ 
makamına kaim olmak Gzere 
ilin olunur. (939) 

MEYVA 

, 

Ea hoı meyva tuzudur. lalabua def eder. Mide, l>ap.k, 
karacigerclen mtltevellit rahatllıbklan 6aler. Hazmı kolaylllfbnr. 

lnıiliz Kamuk eczanui Bey-.la • latanbal 

lzmir inhisarlar başmüdürlüğün
den: 

Çamalb tuzlaaından mali 936 ıenelİ içinde merkez atat -de· 
poıuna getirilecek aıgart 4000 azami 7000 ton ÇUftJh veya 
dikme tazım pttan depoya nakli ve istif hammaliyeai açık ek
ailtmeye konalmUfbır. 

Dikme bmm beher tona için mnhemmea bedel 32" çnaluun 
28 brattu· llnakkat te...._t 168 lrm. latekBleria 29-5-936 
w ,w .at ıs de •21••••1••1sde lefh•ce1r lnr· · 
- -- . • . . .... 25- ım etlt 

'- .. , .... .. 

Nezle 

Son 20 ıene zarfında 
diğer bitin markalar
dan daha fazla Good· 
year liltikleri kallanal
dıjı berkuce malam 
bir bakikatbr. Biitiiıa 
dOnyada kazamlmlf olan 
bu itibar ancak mahn 
emıalaiz mllkemmeliyeti 
ile ifade olunabilir. 

ALL-WEATID 

Bütün göifiı haıtahk· 
farına yol aça bilir : 

Fakat bir tek 
ORIP I N 

Vücudu bir kale gibi müdafaa eder! 
, ........................................ , 
i .. GRiPiN " Radyolin mlea-• 
i ıeıelerinde en bUyllk itina· , ........................................ , 
5 larla lı:ızırlanmlf bir ! Midenizi boucajmdan, kalb 
5 mO.tahurdır . ! ve b6breklere dokanacaiua·ı • 
:......................................... 5 dan biç korkmıyarak I 

i kullanabilininiz. : .......................................•• 

Biitün ağrı ve 18tırabların panzehiri 

GBIPlN'dlr 
MiUt Emtlk •ldlrllljladea: 

Yanaah d01ya 
Sera No. Ura 
748 Bayraklt Muradiye C. S4 uki 73 taj No. la fevkani 1000 

tahtaai 3 oda koridor .muthah balap bJ9 •lhade 
ve arkamda demir tel ve davarh 1047,24 metre 
marabbak mesahah ev 

882 Tann Menemen caddeli 221 No. tajlı evin .. ğ 850 
tarafındaki 222 taj Mo. lu 437,78 metre murabbaı ar .. 

518 KUJ1yaka donanmacı Snle1111aniye S. 28 eıki 34·1 taj 450 
No. lu 240 metre murabbaı uaa 

396 Kal'fıyaka Alaybey eski piliç yeni yıldaz •katında 150 
18 uki 1S.2 taj ada 20 J>arH1 3 de mukayyet 167,S9 
metre murabbaı arsa 

700 Bornova Hacı B. 10kak S eıki 7 yeni taj No. lu bir 200 
oda ve arahk ile •utbah ve topraklı diier bir odayı 

- mlftemil 31,75 metre mnrabbah meubab ev 
Yakanda JUi1ı • ..- mllki1et&eri ~ mtluyede aaretlle 

10 tin mlcldetı. laibrmaJ• k01UDaftar. llaaleli 4-6-936 Peqe• 
- ml 17 ••· .S.llt -v•ı..,.. ,.,.; ...._.. ba•-
lılılfrı ' . Jtn. .,. 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS 

'w. 
N. V. 

F. H. Van Der 
~&Co. 

KUMPANYASI 
PRESTES vapuru 13 mayısta 

gelip Barpa - Varna ye Ka.
tebce limanlanna hareket ede
cektir. 

Ul.;YSSES vapuru 18 ma· 
Jlıta gelip 23 mayısta Aavers· 
Rotter-..A...tenl- .w H
burg lu-Jan itil ,lk •· 
caktır. 

ORESTES vapuru 31 mayısta 
gelip 6 haziranda Anvers-Rot· 

· terdam - Amıteraam ve Ham· 
-burg limanlan için yiik ala· 
caktır. 

1 
SVENSKA ORIENT Licin 
GOTLAND metörü 12 ma· 

yısta bekl-=u•ekte -. ,tkllll 
tahliyeden sonra Rotterdam • 
Hamburg - Bremen (doğru) Co· 
penbage - Danbii • Goteburı· 
Oslo ve lıkandinavya liman
ları için yük alacaktır. 

VIKINGLAND vapuru 28 
mayısta bekl~nmekte olup Rot
terdam - Hamburg - Bremen • 
(doğru) Copenhang - Danbiı· 
Gdynia - OsJo ve lskanclinaYJ& 
limanları için yak alacaktır. 

SERVIC MARITıME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 14 mayısta 

geJip ayni giln Malta • Manil
ya ve Barseloae hareket ede
cektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

na vlunlardaki deiifikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilit için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkuıada FRA TELLi 
SPERCO aceataine mllracaat 
edilmesi rica ohmar. 

Telefon: 2004-2005-2665 

ŞiFA 
Eczanesi 
Fenni gözlük 

Üzerine en yeni en zarif 
modeller getirilmiştir 

Tayyare, şoför, gUneı, spor 
gözlnlderile renkli, numarala 
cam, nikel, altın, bağa çerçe

veler de her yerden 
daima çok ucuzdur 

Tecrübe ediniz 

TOPTAN 
PERAKENDE 

DEUTCHE LEVANTE LlNIE 
G. m. b. H. 

ADANA vapunı elyevm li
maaıauıcla olup AaYert, Rot-
terdam, Hambursı ve Bremen 
Direkt için ,lk alacaktır. 

HERAKLEA vapunı 25 ma· 
yııta bekleniyor. '° ••JIH 
laldar Anvers, Rotterda ........ • 
.... Ye 81 ID Direkt .. 
,lk •caldlr. 

SAllOS wapa111J ......... 
bekleniyor. 4~ hazirana kadar 
Anvers, Raöerdam,bamb-ı ve 
Bre.... ...... ici• ~ 
alacaldlr. 

THE Espert Ste-.W, 
Co:poration N evyork 

EXPRESS npara 24 mayua 
değru beklenilmektedir. Nev 
Y ork için yiik aJacakbr. 
S. A. ROY ALE HoDgroise De 

Navigation Danubienne & 
Maritime • Budapest 

SZEGED motlrl 27 mayua 
dojTu bekniyor. Belgrad, No
viatd, Badapest Bratislava, Vi
yana ve Linz için yilk ala
caktır. 

SEniıi Maritime Roumain 
Bucareıt 

DUROSTOR vapuru 10 ha
ziranda bekleniyor. K6ıtence. 
Salina, Galab ve Galatz ak
tarmuı Belgrad, Budapest, 
Bramlava ve Viyana için ynk 
kabnl edecektir. 
De• Nonke Middelbulinje 
( D.S A.S Spamkelinjen )Oalo 

BAYARD vapara 19 bui
raada bekleniyor. lakeaderiye, 
Hayfa, Dieppe ve Noneç li
manlan için ylk kabul ede· 
cektir. 

V apurlann iaimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhtlde gi-
rifilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee et Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

Ödemiş belediyesinden: 
PIAn, Proje yapmak ve inpat teabblld etmekte ıerbeat 

bulunmak prtile ve (200) lira &c:retle Ôdelllİf Belediyesine 
Şehir iflerinde Matehaw bir mllaendia aWecakbr. 

T aJiplerİD ibtı.....,... taalluk eden vaaik mretlerile tabrirea ı 
Bel eli n-caatlan ilin ohmm. e reye muır• 16-17-19 1252 (924) 1 

lzmir Yün menaucab Tiirk anonim firketinin Halkapınar
daki kumaf fabrikua mamulib•daD olan mevsimlik ve klflık 
zarif kumatlarla, battaniye, pi ve yüa çoraplan, ba kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meyclaaı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HAIJ TORK ANONiM ŞiRKETi) 
mazamnda ubhnaktachr. Mak6r fahrikamn metanet ve 
zarllfet itibarile herk.P malim olaa mamalatmı muhterem 
mlfterilerimıse bir defa clalaa taylİye,l bir vuife biliriz. 

Toptan ıatıı yeri : Birinci kordon No 186 
Şuk hala Ttlrk UOllim firketi 

Perakende ubf yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin cac:ldesi Sa;ırzade biraderler 

Kuau oPı çarpa A.am Riza ve biraderleri 
Y .U manifataraalarda Mimar Kemalettin caddesi 

Ybll mallar F. Kandemiro"lu 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
laıı11a1n verıi borcundan ötilrii tahsili emval yasasına göre bac

Zedilea Alamedai• mahalleliade ikinci Kordoada kiin eski 112 
Yeni 7 •Jıh depo tarilli il ..... n itibaren yirmi bir giin miiddet 
ile ı.ablmap pkanldatınclan pey .nrmek istiyenlerin defterdar-

lak ta1a1111ı a'•••• ıe.a.ıhrL 
• tS-16-19-22 1219 (897) 

YENi A81R 

D. operatör 

. Nuri Arkan 

Ec:ıacı Kemal Akta,, koku
culuğu eczacıhk gibi bir namu5 

işi yapmıştır. 

Zevk 
San'at 

Taklit edilemez 

lzmiri kokularile de meşhur 
eden Kemal Aktaş diyor ki : 

Benim kolonyalanm yerine 
baıka ıeyler verilirae redde
diniL 

Kemal Aktq kokalamna 
klbma varmağa iaakin verme
diğini unutmayınız. 

., ........ 

Her tip ve sistemde biçer ve biçerbağlar 

ORAK MAKiNELER· 
VE 

YEDEK PARÇALARI 
Garbi Anadolu umumi acenteliği 

HACıDAVUTZADERAHMIKARADAVU 
Cezair Han - Y emit çarı111 - lzmir 

1 - 13 (890) Sak - cama - Pazar 

:·········· .. ········ .... ····· .. ··············· .. ······ .. ············ .. • • 
i TAZE TEMiZ UCUZ i . . . -. . 
~ llAC : • • . : 

~ HAMDİ NÜZHET i 
i Sıhhat Eczanesi i 
• • • • • • 
! BAŞDURAK 5 
i Bliylk Salebçi ofla ..... lraqumda 5 
.................................................................... ..: 

Kültür Bakanlığından: 
Bu yal Liıe F • ve Edebiyat kolmı ,...ı. ve lkll olpalak 

ıına•Jarına Haziran ve E1lal devreleriDcle pecek olanlara muh• 
~r:ı ınplannm apğıcla yazda lmamlanaclaa aoralar IOftl• 

1 - Lise fen kolundan olgunlağa gireceklere 
b" ~ -:- rızik - Kimya ~bu - Fizikten Liae onuncu sınıf ile OD 
ınacı sımfm fen kolunda ,asterilea bitin elektrik babilleri 

bu bahislere ait tecrilbe ve meseleler. Kimyada madealer: 
onuncu sınıfın uzvi kimyua vo ba kmmlara ait tecrlbe n 
meseleler. 

2 .- ~iyaziye grubu - a Lise sınıflannda gWerilea bütia 
Cebır bilrısi. b - Onuncu sanıfta gösterilen mücessem hendese 
ile on birinci sınıf fen kohmda gösterilen mabratiyeler. 

3 la-dTa~üye pubu - Çiçeluiz nebatlann tasnifi ve muhtelif 
grup r akı nebatlann tetkiki. 

il - Liae edebiyat kolundan olgunluja gireceklere 

d
. ıd-:! Tarih - LI.elerde oluman tarihin ikinci ve d&rdllacii cil
ın e.U bahisler. 
2 - Edebiyat tarihi - T auimat ve ondan sonraki dmrler. 
~ - F el.efe •e ~maiyat - onuncu Ye on birinci sınıfta gh· 

tenlen bllla hllhieler.. ( 1064 ) 
19 - 20 - 2'l 1280 ( M4) 

81111119 • 

•• 

HUSEYIN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCiLER No. 26 
LÜKS VE SAÖLAM 

BA.DIOLIN 

RADYOLIN RADYOLIN 
difleri ılr'atle beyazlatır, par
labr, mikroplan aldürerek aizı 
feui mrette temizler. 

Dit etlerini kuvvetlendirir aizı 
dezenfekte ederek butahldara 
mukawemetini arbnr. 

OUnde iki defa 

Radyolin kullanınız 

DAIMON 
Masa vantilitörleri 

1936 seaaiade en son icat edilen bu •antilitkler aç adet 
pille ifler. Bir saatta bir kUl'Uftaa dalıa az aarfiyat yapar. 
Bankalara ve yazıhanelere, evlere hastahanelere ve her 
yerde llzım olan bir ihtiyaçtır. Bilhusa saatta bir kurut 
gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır, Tavlİve 
ederiz. 

Satıı yeri ve deposu : iz.mirde Suluhan civannda No. 
28.9 Ôdemifli HiiRyin Hiianl 

Emliki milliye müdüriyetinden: 

Sabf •• aamarua 
247 Hat.ni1e M. Kadı bamaaa S. 13 eıki tStaj No. lu 

boclnam herine iç oda bir mutfak •e koridor fev
kui bir oda ve taraçayı mlıtemil evin 32 hisse
de 9 biuui 
ı.tildll M. Dikilitaı S. 20 eıki 34 taj No.la ma· 
iua ve 20l2 ealri 36 taj numaralı dlkkln ve 20/1 
ealri 38 taj No. lu evin 60 hissede 20 hiueli 
ı..et pqa ••haHe11aia makara sokağında 8 etki 
ve taj No. la 42 metre marabbaı ana 

255 Tebecik Hilll. pndifer çıkmazı 22 taj No. la 
255,89 met.re murabbaı ana 

260 Repcliye ılzelyah M. Sellmet S. 911 adama 29 
panelinde makaı11et 170 metre murabbaı ana 

261 Karatq Aru S. 44 taj No.la 134,50 M.maraltbı arsa 
256 Tepecik Hilll fimendifer çakman 20 taj No. la 

216 metre murabba ana 

Lira K. 
so 96 

590 

30 

ı.1s 16 

110 50 

33 63 
97 20 

Yakanda yaıua emvalin mtUkiyetleri peşin para ile adenmek 
lzere onbet giin müddetle artbrmaya konulmQflur. 

ihalesi 1-6-9% Pazarteai günü saat 17 dedir. Ahalann milll 
emllk mldlriyetine mOracaatları 1216 (935) 

Emliki Milliye Miidftrivetinden: 
icra sara No. 

35 

36 

37 

Balçova lbcaaltı mevkimde 27 dekar 
tarla 63 badem 83 ze1l in atacı 
Y em~tçarıwnda 53 eaki 49/51 numaralı 
mağaza 

Lira 
125 

203 

Göztepe Mı•rh caddMinde 426 eıki 254 80 
taj numaralı ev 

Yakanda yazılı tarla, mağaza ve ev bir ıenelik icara va
rilmek lizere 10 güa mikldetle arbrmaya konalmUfbır. 

IMleai 1-6-936 pazarteai gW aat 17 eledir. Taliblerin llWI 
Emllk Mldlriyetine mlracaatlan. 19-24 1244 (936J 



Sahife ıo VENt ASIR ıe Mayıs ıeaa 

• 

1 
Almanya lngiltereye parlak gizli bir oynamış 

• 
• 

lngiliz abinesinde mühim değişiklikler olacaktır 
Londra 18 (U.R) - Alman 

deniz inşaatı hakkında "Bahriye 
gazetesi,, tarafından neşredilen 
liste, ehemmiyeti itibariyle ln
giliz gazeteleri için nahoş bir 
sürpriz olmuştur. Bununla be-

anlaşmasının imzası sırasında 

Naziler fazla tevazu sebebiyle 
olsa ge'°ek, bu dokuz mükem• 
mel geminin inşasından bizi 
haberdar etmeyi unutmuşlardı. 

1 
sene müddetle inşa etmemeği ı ler arasında, Almanyanın gir- ı 
taahhüd ettiği gemilerdendir. mesi muhtemel bulunan Millet-

raber bu hoşnudsuzluğu şim
diye kadar yalnız " Morning 
Post" gazetesi bir başmakale
sinde göstermiştir. Bu gazete 
diyor ki : 

Bu da Almanların muahede-
lere riayete ne kadar muktedir 
olduklarını gösteren bir delil
dir. Şimdi bu 8 enfes tahtel
bahiri ve bir de krovazörü deniz 

Tabtelbahirlere gelince, en mü- Jer cemiyetinin vaziyeti ne 
kemmel bir tipden olub lngiliz olacağı da vardır. 
donanmasındaki tabtelbahirler- Londra, 18 (Ö.R) - "Daily 
den daha kuvvetli çıkmaları Ekspres,, Yantefut yortularında 
da muhtemeldir. ,, lngiliz kabinesinde değişiklik 
Kruvazör 10 bin tonluk tipden olacağını tahmin ediyor.Bir çok 
olub 8 pusluk toplarla müch· eski bakanlar ve bu arada sir 
bezdir. Bu tip, lngilterenin altı Samuel Hoare kabineye gire-

--~~-~~~--.----...--,-,.-------~- ceklerdir. 

lngiUe1enilı uzak Şaıktaki Singapur üssıilllarekesinden 

"Berlinde neşredilen liste yüzünde görülen: " Bu da B. 
bazı sürprizleri ihtiva ediyor. Hitlerin tabiye usullerinden 

Alman inşaatı arasında tah- biri l ,, demekten başka söyli-
minden fazla bir krovazör ve 

8 tahtelbahir vardır. Geçen 

haziranda lngiliz-Alman deniz 

yebileceğimiz söz kalmıyor. Bu 

ifşaatın yutulması güç bir lok
ma olduğunu da kaydedelim. 

bir görünüş 

ALMANY ANIN SUALLERi 

Londra. 18 (Ö.R) - Deyli 
telgraf, Hitlerin lngiliz sual-

lerine cevab vermeden kendi
sinin de lngiltereye bazı sual

ler soracağını yazıyor. Bu sual-

Londra, 18 (A.A) - Kabine 
bu sabah fevkalAde konsey 
halinde toplanarak dış mesel.;
leri tedkik edecektir. B. Eden 
Cenevredeki görüşmeleri ve 
B. Leon Blum ile olan müla
katı hakkında izahat vere
cektir. 

BALDVIN iZAHA T 
VERECEK 

Londra 18 ( A.A ) - Mor
ning Post gazetesine göre, B. 
Baldvin muhafazakar mebuslar 
tarafından önümüzdeki perşen
be günü tertib edilecek 
akşam yemeğinde sö1 alarek 
zecri tedbirler meselesi hak
kında izahat verecektir. Çün
kn bir kısım muhafazakar 
mebuslar hükümetin bu mese
ledeki hattı hareketini öğren-
mek istiyorlar. 

/n[!ilfere ile miizakcıeleıi idare edeıı Ribmtrop._ ve aıkadaş/an 
Londra, 18. (A.A)- Morning sında Kap harb limanında hil-

Post gazetesine johannesburg- yük inşaat işlerine ait proje-
dan bildiriliyor: ler verecf..ktir. Bu projelere 

Cenup Afrikası milli mü- göre, Kap Britanya imparator· 

dafaa bakanı yakında Lon- luğunun o bölgede en kuvvetli 
draya yapacağı ıiyareti esna- deniz üssülharekesi olacaktır. 

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

Kabinenin dünkü fevkalade toplantısında 

Eden yaptığı temas arı izah 
:1 
Hitler, F ransıı - Alman planlarının telifine 
taraftar, S. Rusya ile yakınlaşmıya muarızdır 

Londra, 18 (Ö.R) - Kabine 1 \ 
meclisi bu sabah Dovning 1 

fikirde olduğunu öğrenmek 
arzusundadır. 

AVUSTURYA - MACARIS· 
TAN 

Avusturya vaziyeti haricinde 
lngiliz kabinesini işgal eden 
diğer bazı meselelerde Maca-
ristanda general Gömböşün bir 

Street'te B. Baldvinin başkan
lığı altında toplanarak müze
keratta bulunmuştur. Öğleden 
sonra da, avam kamarasında 
ltalyan - Habeş ihtilafı etrafın

da münakaşal:ır olmuştur. 
Kabine içtimaı umumi harici 

vaziyetin tedkikine tahsis edil
mişti. Bu meyanda, Cenevrede 
milletler cemiyeti konseyi top
lantısından sonra basıl olan 
vaziyet, Avusturya, Lehistan 
ve Macaristanda husule gelen 
değişiklikler görüşülmüştür. 

i müddet için iş başından uzak-

EDENiN IZAHATı 
B. Eden gerek Cenevde kon· 

seye iştirak eden muhtelif dev
letler delegeleriyle, gerekse 

Pariste BB. Flandin ve Blumla 
yaptığı görüşmeler hakkında 
kebineye izahat vermiş ve ltal 
yan delegasyonunun Cenevre
den ayrılması üzerine ortaya 
çıkan vaziyette uzun nzadıya 

dikkatini üzerinde tutmuştur. 

Dış işleri bakanı, Alman 
sulh teklifleri hakkında ilerline 
gönderilmiş olan İngiliz sual 
listesinin Bay Hitler tara
fından nasıl karşılaudıf'ı 
hakkında Berlin büyük elçisi 
Sir Eric FiJips tarafından gön· 
derilen bir raporu da arkadaş
larına bildirmiştir. 

/iti/er 
HITLERIN DÜŞÜNCESi 

Londrada saliihiyettar meha
filde verilen malıimta göre, B. 
Hitlerle lngiliz büyük elçisinin 
mülakatı hakkmda B, Edene 
gelen rapor şöyle huliisa edile
bilir : Alman şansölyesi millet
ler cemiyetinin ıslahı projesi 
üzerinde mütemmim malumat 
almak istediğini biJdirmiş ve 
Milletler cemiyeti paktının 

on altıncı maddesinin şumulü 

hakkmda da izahat istemiştir. 
Bay Hitler kendisinin yaptığı 
teklifJeri tamamile muhafaza 
etmiş, bununla beraber bunları 
diğer devletlerin görüşlerile ve 

bilhassa bay FJandin tarafından 
hazırlanan ve ilan edilen Fran
sız sulh planile telif etmeği 

reddetmemiştir. 
Bununla beraber Alman şan

sölyesi Sovyet Rusya ile bir 
pakt imza ctmeğe katiyen mü

temayil değildir. Ayrıca lngiliz 
büyük elçisine şunu da bildir
miştir ki ltalya hükumeti Habe
şistanın ltalyaya ilhakının tas· 
diki için Berlin hükumeti nez
dinde bir teşebbüste bulunmuş
tur. Fakat Almanya buna ce· 
vab vermezden önce. bu me.s
ele hakkında lngilterenin ne 

Ur J \J•.,Qm-----------· 'f""-• u Ull'- •U•u v •w-.. ·•- -- • 
··----··- ----.. 

laştırılması ve l:ehistanda ge
neral Polok kabinesinin teşek· 
külüdür. Bu hafta bakanların 
müzakeresi en ziyade ltalya ile 
lngiltere arasındaki şimdiki ve 
müstakbel münasebetler ve 
Hitler • Sir Eric mülakab üze
rinde cereyan etmiştir. 

Ayni suretle Fransa hüku-
metini de meşgul etmekte olan 
bu iki büyük meseleye Millet• 
ler Cemiyetinin ıslahı mese
lesi, zecri tedbirler işi ve umu· 
mi bir anlaşma olduğu takdir
de Almanyanın MiUetler Ce
mıyetine girmesi ihtimali ka
tılmakta dır. 

Siyasi mahafil\n fikrince, 
ltalya ile münasebetler ve Mil
letler Cemiyetinin ıslahı mese· 
lesinde kabine umumi efkarın 
muhtelif cereyanlarını hesaba 
katmak mecbriyetindedr. Birçok 
salahiyettar devlet adamlarının 
ve bunların en nüfuzlularından 
biri olan sir Austen Chamber· 
lain'in bu mesele hakkında 
geçenlerde ifade ettiği fikir 
şu suretle hulasa edilebilir: 

"Habeş imparatoru Habeşis-
tandan ayrıldıktan sonra Habe-

~ -

Yunan kanunu esasisi 

Ça a ·sin .. lümü Üze ine 
komisyon dün çalışmadı ----.. -.-··----~ 

Atina, 18 (Yeni Asır) - Yunan kanunu "!sasisinin tadili için 
teşkil edilen komisyon, o. Çaldarisin ölümü üzerine mesaisine 
devam edememiştir. Komisyonun geçen gün yapılan ilk içtimaında 
B. Çaldariste hazır bulunmuştu. 

Komisyon başkanlığına B. Sofulis ve reis vekiHiğine de Baş· 
bakan ve meclis reisi mevkiinde bulunmuş olan saylavlnrı, yani 
BB. Çaldaris, Kafandaris, Papaanastasyo ve Duzikisi intibah 
etmişti. 

B. Papaanastasyo ilk olarak söz almış, tadile esas olacak ka· 
nunu esasinin, memleketin şimdiki vaziyetine en uygun olan 
1926 kanun esasisi olmasını istemiştir. B. Çaldaris buna itiraz 
ederek, yeni meclisin intibah emirnamesinde vazifesinin şimdi 
meriyette olan 1911 kanunu esasisinin ana hat olmıyan madde· 
)erini tadil etmek olduğunu söylemişti. 

Bazı azalar kralın salahiyetine ait olan maddelerin de tadilini 
istemişlerdir. Mesele ayrıca teşkil edilen bir komisyonun tetkikine 
bırakıl!Dıştır. 

------------.-.~9'-4HI ... ._------~ 
Fransız Rugby takımı Almanları 

Berlinde mağlup etti 
Barlin, 18 (Ö.R) - Rugby maçlarının finalinde Fransız takımı 

Almanlara 14 ~ 16 galip gelmiştir. Bu neticeye göre Fransızlar 
birinci, Almanlar ikinci, ltalyanlar üçüncü, Romenler dördüncü 
geldiler. 

Dünkü maçta Fransız sefiri Fransuva Ponse hazır bulunmuştur. 
••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
şistanda müstakil bir hükô- za etmek hususunda en iyi 
met teşkili için kafi unsurla- çare olduğu hakkındaki ka: 
rın bulunacağmı zannetmiyorum. naatımı bırakmaksızın, zecrı 
Ve her halde Habeşistanın is- tedbirlerin terki milletler cemi-
tiklalini artık muharebesiz inde yeti sistemini~ ölümünü itiraf 
etmeğe imkan kalmamıştır. demek olacag~nı zannetmem. 
Böyle bir harbın neticesini ise ~~n, Cenev~e~m yapılan. ~-ec-
kimse tayin edemez. Avrupa- rubelerden ıstıfade etmesını ve 
nın Löyle bir tehlükeyi göze geçen seneki derslerden isti-
aldırmasına imkan yoktur. Zi- fade ederek kollektif eminiye-
ra bunun neticesi halinde bü- tin daha iyi takdirini ve ne 
tün · memleketlerin ne halde gibi şartlar içinde müessir ola-
olacaklarını düşünmek kafidir. . bileceğinin anlaşılmasını iste· 

ZECRi TEDBiRLER diğim içindir ki bu söyledik-
.. Cenevrenin sulhu muhafa· lerimi açıkça söyliyorum ... 


