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Ordularını - tanklar, 
etmişler.. Sofyada 

ağır toplarla 
büyük geçit 

techiz 
• 

resmı var 
Belgrad & (Ye~i Asır yada bUyUk bir askeri sivil hizmet şeklinde olarak koprWerin inıuı için tefrik 

muhabirinden) - Bulga- geçld resmi yapılmak silah altına çağırmış bulunduğu edilmiştir. 
ristanın Nöyyl muahede- üzeredir. Belgrad siyasi ve bugünlerde hazırlanan ge- KONSEY UZIYACAK 
sinin askeri hükümleri mehaflli bu askeri geçld çid re1mine bu yeni efradın da Belgrad 6 (Ô.R) - Siyaıt 
hillfına olarak gizliden resmini doğrudan doğ- iştirak edecekleri bildiriliyor. mahfiller Balkan antantı konfe-
g izllye slUlhlandığı, or- ruya Nöyyl muahedesi- ransının u:zatılmaaı, Çekoılo· 

1 ıhla Bulgarietan, silahlanma mas-
dusunu &O tank, so tay- n n all suretinde tellk- vakya Dı• bakanı bay Keroı-

t 1 1 ki etmekt dl raflarına karşılık olmak üzere T yare ve ağır op ar a 9 r • tanın Belgrada gelişini bekle-
techiz ettiği bildiriliyor. BULGARLARIN yüzde 5 faizli 200,000 liralık mek ve böylece Küçllk Antant 

Belgrad gazeteleri bu HAZIRLIGI dahili bir ietikraz yapmıştır. ve Balkan Antantı arasında 
haberi büyUk ehemmi- Paris, 6 ( Ö.R ) - Bulgar Aynı zamanda sosyal sigorta- Avrupa meseleleri hakkında 

1 

Gelen emri 2 inci 
sahifemizde bulacaksınız 

Yeni Aaır matbaasında basılmışbr. 

r 

yelle kaydetmişlerdir. hükümetinin 1 mayışda 20,000 !arın ihtiyat akçelerinden yüz müşterek görüşmeler yapmak 
Ayni haberlere göre Sof- kur'a efradını Avusturyadaki milyon leva, askeri yollar ve olduğunu beyan_ ediyorlar. Bnl ar kralı Boıis 
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Faal 
olmıyan 

T.R. Aras Paris'e gidiyor Türki;;;; .. ;~i;~;ği 
Romanyanın cevabı çok dostane haberleri uydurmadır 

Kurunılar iizerlerine 
alakayı ~ekeınezleı· 

içtimai sefaletin açtığı yara
lar arasında bu mem'eketin en 
mühim bir davasının da çocuk 
meselesi olduğunda .§üphe 
yoktur. 

bir lisanla kaleme alınmıştır 
Belgrad 6 (Yeni Asır muha

birinden) - Balkan konseyinin 
boğazlar hakkındaki tam anlaş
mada, Balkan devletlerinden 
biri taarruza uğrarsa boğazların 
vaıiyetinin ayrı bir toplantıda 

tesbit olunması kararlaştı. 

İtalyaya karş1 nevmidane bir 
harpta bütün servetini mahvetmiştir 

Yoksul ailelerin yavruları 
henll:ı benliklerine ermeden eri
yip sönüyorlar. Medeni bir 
cemiyetin vazifeleri arasında 
yoksullara yardım ve bilhııssa 
yoksullanu çocuklarını koruma 
işi en başta gelir. Çocukların 

korunması ulusun iıtikbali ba
kımından da bir yurd borcudur. 
Memleketimizde bu davanın 
müdafaasını Uzerine alan Çocuk 
Esirgeme kurumudur. Fakat 
kanaatımızca bu kurum her 
yerde hakkiyle vazifesini yap· 
mamaktadır. 

Vazifesini yapamıyan teşek
külleri harekete getirmek veya 
onlara hareket imkanlarını 

bahşeylemek de ulusun vazi· 
fesidir. 

Beş on gün evvel bu mevzua 
temas eylemiştim. Makalemden 
yanlış bir mani çıkarmış ola
caklar ki Çocuk Esirgeme ku
rumunun lzmir şubesi başkanı 
yazılarıma cevap verdiler. Da
vanın esasında müşterek bulun
duğumuzu ancak lzmir şubesi
nin vaziyeti yalnız kapısında 

levha bulunan ve yılın muayyen 
günlerinde rozet ve pul dağı
tan bir kurum olmaktan ibaret 
sayılamıyacağını bildirdiler. Her 
şeyden önce şu noktayı teba
rüz ettirmek isterim ki ben 
o yazıda sadece lzmiri kastet
medim. Çocuk Esirgeme kuru• 
munun Ankaradan başka hiç 
bir yerde bir mevcudiyet gös
termediğini ifade ettim. Bu 
iddiamdan asla geri çekilecek 
değilim. lzmirin bir yıl'.ık mesa
ısinin bilançosu olarak öne atı
lan rakkamlar tatmin edici ol
maktan uzaktır. 

lzmir gibi Türkiyenin diğer 
parçalarına nisbetle daha var
lıklı ve daha münevver sayılan 
bir muhitte çocuk esirgeıne 
kurumunun günde beş on ço
cuğun muayeneRini yaptııma

tını, üç yüz çocuğa bayram 
vesileaile birer parça kumaş 
datıtarak giydirmesini, yetmiş 
çocuğa oyuncak ve on çocuğa 

- So.~u 8 incı sahi/ede -
"Eilakkı C>cakol!!rıu. 

Konsey sabahki toplantısında 
teferruata aid meseleleri de 
halletmiştir. 

Ankara 6 ( A.A ) - Türki
yenin 11 Nisan 1936 tarihli 
Boğazlar notası üzerine Ro
manyanın Türkiyeye vereceği 
cevab ve bu cevaba da Türki
yenin mukabil cavabı metinleri 
müştereken tesbit ve teati 
olunmuştur. Romanya dış ba
kanı Tituleskonun Bükreşteki 
Türkiye işgüderine 29 Nisan 

T R.. Aras ı·e Atina cicimiz R,uşen Eşrej Metaksas/a bil aıada 
1936 tarihinde verdiği cevab daki araziye müteallik ahki-
'udur : mını asla mevzuu münaka-

- Romanya hükümeti kra- şa yapmamış olduğundan ve 
!iyesi 11 Nisan 1936 tarihli no- asla yapmıyacağından Tilr· 
tanızın alındığını teyid ile kes- kiye ile Romanya arasında 
bi şeref eyler. Türkiye mua- tecavüzü daimi ıurutte meneden 
hedelerin Romanya hakkın· - Sonu 3 nncü sahi/ede -

letanbul, 6 (Yeni asır muha
birinden) - Berlin radyosu, 
NegüsUn Filistinden Türkiyeye 
geleceğini ve memleketimizde 
yerleşeceğini bildirmiı iaede 
Habet maslahatgüzarı bu ha
berin aslı olmadığını al>ylemit· 
tir. 

Londra, 6 ( Ö.R ) - Habet 
1tfiri Marten, imparatorun Ku
düs civarında bir Kupt mauastı
nna gitmesi muhtemel olduğu~ 
nu, lngilterede ikameti fazla 
olamıyacağını, 1ervetinin ltalya
ya karşı yapılan nevmidana 
muharebede tamamen mahvol· 
duğunu allylemiştir. 

Marten, Habeş barbının ilk 

Negüs 

günlerinde Habeşistana 
iki oğlunun akibetinden 
şededir. 

giden 
endi-
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Ba ğcılai- toplandı 
Toplantıda yaş meyve 

· şleri görüşüldü ·-·---:;. __ _ 
Yaş meyva müstahsillerimi-

zin piyasa darlığına karşı ala
cakları tedbirleri tespit etmek 
üzere Burnova Kamunbayı B. 
Şefikin başkanlığında bütün 
bağcıların iştirakile Burnovada 
dün akşam mühim bir toplantı 
yapılmıştır. 

Kamunbay Şefik, toplantının 
maksadını izah ederek yaş 
mahsullerimizin iç ve dış piya
salarda daha değerli fiatle 
satışını temin için alınacak 

tedbirler hakkında tarih okulu 
ıarapçılık ve bağcılık mütahaa-

sısı Refet Baysal'ın malumat 
vermesini rica etmiştir. 

Bay Refet şunları söylemiştir: 
- Mahsullerimizi kıymetlen· 

dirilmesi bakımından istihsal 
yolları, topraklara uygun ziraat 
istihsal takip olunan gayeye 
göre ziraat ve mahsul duş
manlariyle mücadele etmek 
ve mahsullerimizin iktisadi 
kıymetlerini yükseltmek için 
umumi ve hususi müesseselerin 
ofiı, kooperatif ve ziraat teı-

- Sonu 4 Dncil salı/Jetle -

Mussolininin namus sozü 
ltalya hundan sonra yabancı top

raklarda enıel beslemiyecekmiş 
" Italya şarki Afrikada kazandığı zaferden sonra vazi
yetinden memnun devletler arasına giriyormuş .. ,, 

Mnssolitıi miL~takbd Aprilla şdıri11in kıuu/acağı yeıi rizivor 

Roma, 6 (Ö.R) - "Daily münasebetleri hakkında Duce- gözleri suiniyetle kararmıştır. 
Mail,, gazetesinin Romaya"gön- den mühim beyanat elde et- "ltalyanın Mısır üzerinde hiç 
derdiği aytarı B. Vard Price miştir. ltalyan başkanı diyor ki: bir emeli yoktur. Bunun hak· 
ıarki Afrikadaki ltalyan zafe- "Benim harici siyasetimde kında hiçbir gizli emel besleno 
riu.den aonra, ltalyanın lnıiltere lngiltereye karşı kötü niyet memektedir. Mısırı müstakil 
ye umumi olarak Anupa ile yoktur. Bunu iddia edenlerin - Sonu () ıncı ~a1,'sla -
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Faal 
olmıyan ŞEDİR BABBRLERİ 
Kuruıular Üzerlerine 
dlakayı çekemezler imtihan talimatnamesi - Ba5 tarafı ı tnci say/ada -
mekteb kitabı alıvermesini kafi 
göremeyiz. Hatta bu kabil 
yardımları üç beş yurddaşın 
kendi aralarında daima yapbk
lannı ileri sürebiliriz. 

Yalnız bu hizmetler arasıo

da 225 çocuğa gıda maddeleri 
verilmiş deniyor. Eğer kurum 
iki yüz yirmi beş çocuğu bütün 
yıl yidirmiş bakmış ise buna 
bir diyeceğimiz kalmaz. Fakat 
225 çocuğun bir günlük gıda
sını her hangi bir vesile ile 
temin eylemiş olmak büyük 
bir mana ifade etmez. 

Sınıf geçmek için üç devrede alınan 
notun vasatisi ( 5) olacaktır J 

1 

Öksiizler cemiyeti esirgeme 
kurumu gibi çok eski bir ma
ziye sabib esaslı bir teşekkül 

olmadığı halde iki yü:r: elli, üçyüz 
yavruyu bütün yıl yedirmekte 
ve giydirmektedir. Çocuk esir
geme derneğinden böyle bir 
hareketin birkaç mislini bek
mek hakkımızdır. 

Nerede kaldı ki , bizim bu 
husustaki yazılarımız yalmz 
lzmir için değildir. Çocuk esir
geme davası Türkiyenin ber 
köşesinde zayıfbr. Bazı bölge
lerde vatanseverlerin yarattık
ları mevzii küçük yardımlar

dan ibarettir. Bunun sebebi 
bizce malümdur. Çocuk etir· 
geme kurumunun esas nizam
namesi bu vaziyeti yaratmak
tadır. Çünkü nizamname şube
lerin temin eylediği ırelirin 
aşağı yukarı yarısını merkeze 
vermeği amirdir. Esasen yok
sulluk içinde kıvranan şubeler 

toplıyabildikleri beş kuruşun 
yarısmı da merkeı:e gönderince 
boş elle kalmakta hiçbir var
lık gösterememektedir. Bu ha
reketsizlik biooetice kuruma 
karşı itimadsızlık hissi uyan
dırmaktadır. 

Kurum faal bir vaziyete ge
çerek bakımsız yavrulan hima
ye altında bulundursa bunu 
gören halkın alakası şüphesiz 

artacak ve cemiyetin cılız büt
çesini genişletmek imkanları 
kendiliğinden hastl olacakbr. 

Eserleri görülmiyen bir te
şekküle yardım temin eylemek 
hayli güçtür. Öksüzler cemiye
tinin kolaylıkla temin eylediği 
yardımlar hep kreıleriode ba· 
rındırdığı yavruların herkesin 
gözü önünde bulunmasındandır. 

Bence çocuk esirgeme der
neği mesaisini bir noktaya tek
sif etmekle kalmayarak şube
lerinin gelirlerini kendi muhit
lerinde bir varlık yaratmağa 
tahsis etmelidir. 

, Flakk.ı Ocakoğ1u. 

lzmlt" askerlik .~be
sinden; 

Gazetelerle ilin edilen tart
lar içinde orduda hakimlige 
girmek istiyenleria 15-S-936 
gününe kadar müracaatlan ka
bul edileceğinden isteklilerin 
şubeye müracaatJan iliıı olunur. 

Üç dersten dönenler ikmal 
daha fazlası sınıfta 

imtihanına girecek; 
kalacaklardır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ankaradan alınan malümata handa aldığı not 1 ile ikinci bakaloryaya girmekte olanlar 

göre lise ve orta okulların im- yazılıda aldığı not 2 ile ve gene eski talimatname esasla-
tihan talimatnamesini hazırla- kanaat notu da geçen 2 ile rına göre imtihanlara girmeğe 
mak üzere Kültür bakanlığında darbedilecek bunların mecmuu devam edeceklerdir. 
toplanan komisyon çalışmasını beşe taksim edilecektir. ,.'* • 
bitirmiş: ve talimatnameyi hazır- Kültür bakanlığı bu yıl imti-
lamıştır. hanlann başlama, bitme ve 

Evvelce gönderilen iki yazılı mekteplerin azad olma tarihleri 
imtihan şekli aynen kalmış hakkında şu tamimi yapmıştır: 
komisyon şimdi de kanaat notu Ml - Orta okullarla lise bi-
üçüncü imtihan ve sınıf geçme rioci devrelerin ve ilk öğret-
durumunu tesbit eden madde- men okullarının mesleki sınıf-
leri talimatnameye eklemiştir. • lanaıo dersleri 26 mayıs 1936 

Yeni talimatnameye göre li- salı akşamı kesilecektir. 
selerde ders 20 mayısta, orta 2 - Liıe ikinci devre birinci 
mekteplerde 26 mayısta kesi- ve ikinci sınıfları dersleri 26 
lecektir.Tam numara on olarak Mayıı 1936 Salı akşamı, üçün· 
kabul edilmektedir. Orta mek- cüııuııflan dersleri de 20 Mayıs 
teplerde mııımmler senenin Çarşamba akşamı kesilecektir. 
yarısına kadar ilci yazılı imti- l(iiltiir Bakam · Sa//d Arıkan 3 - Liıe fen kolunun riya-
han yaparak not verecekler, Sımf geçmek için bu tak- ziye, fizik - kimya, tabiiye ve 
senenin 10nunda da talebele- simden çıkacak neticenin bet· edebiyat koloauo tarih ede-
rin ders vaı:iyetlerlııi muhtelif ten aşağı düşmemesi lazım biyat gruplanma yazılı ol-
zamanlarda yokhyarak bir ka- olduğu gibi son kanaat notu- gıınluk sorgulariyle her iki 
naat notu atacaklar; bu üç ouo da dörtten aşağı olmaması kolun olgunluk Ttırkçe kom· 
notun vasatisi sınıf geçme notu şarttır. Bu vaııatiyi daldurabi· po:ı:iayon mevzulan bakan-
olacakbr. !enler sözlü imtihana alınacak- hktao gönderilecektir. Bu sı-

Sıoıf geçmek için bu vasa- lar. Sözlüde aldıkları not ka· navlar fU günlerde yapılacaktır: 
tının en az beş olması ve son naat notunun yerine geçecektir. 20 haziran 1936 cumartesi: 
kanaat notunun da dörtten Talimatnamede birinci ve Fen kolu riyaziye olgunluk 
aşağı düşmemesi lazımdır. Va- ikinci yazılı imtihanlarda birer yazılı ımavlan. 
sati dördü dolduran talebe numara alarak kanaatte sekiz 25 haziran 1936 perşembe : 
sınıfı geçebilecektir. dahi alsa sınıf geçemiyecek Fen kolu fWk • kimya ol-

Sene sonunda kanaat notu vaziyete düşenlere son bir gunluk yazılı 1111ayJan 
zayıf olanların vaıiyetini tetkik ümid kapıııı bırakılmıı ve buu- 30 haziran 1936 sah : 
etmek üzere her mektepte bir !arın söılü imtihanda 9 veya Fen kolu tabiiye olgunluk 
kurulu toplanacak ve bu heyet on aldıklan takdirde 11nıf sıuavlan 20 haziran 1936 cu-
muallimin muvafakah alındık- ğeçmeleri kabul edil.mittir. martesi: 
tarı sonara talebenin kanaat Söı:.lü imtihana kalıp da llç Edebiyat kolu tarih olgunluk 
notunu, lehinde veya aleyhinde dersten dönenler ikmale tabi yazılı sınavları 
değiştirmek salibiyetioi haiz olacak; dört dersten dönenler 25 Haziran 1936 perşembe: 
olacaktır. sınıfta kalacaklardır. Orta mek- Edebiyat kolu edebiyat ol-

Muallim notunun değiştirilme- teplerde olduğu gibi liselerde gunluk yazılı ımavlan 
sin kabul etmezse talebe söz- de muallimler kurulu muallimin 4 Temmuz 1936 cumartesi: 
lü imtihana tabi tutulacakbr. muvaffakıyeti ile kanaat notunu Fen ve edebiyat kollarımn 
Sözlü imtihanda üç dersten değiştirebileceklerdir. Türkçe kompozisyon olgunluk 
dönen talebe ikmale kalacak ikmalde sınıf geçmek için sınaYlan 
dört dersten dönenler sınıfta en aşağı bet numara almak 4 - Edebiyat kolunun felsefe 
kalaca.kbr. ikmalde bir ders- Şat"ttır. ve içtimaiyat yazılı olgun• 
ten bile beşten aşağı numara Yeni talimatnameye göre luk ımavlan 10rulan olgunluk 
alanlar sınıfta kalmıt addedile- olgunluk imtibaolan şu suretle sınan heyetince tesblt edile· 
ceklerdir. yapılacaktır: cektir. 

Yeni talimatnameye göre Bu sene son sınıf fen şube- 5 - Okullara tebliğ edilmek 
orta mektebin son sınıhnda ıinde riyaziye, fizik kimya, ta- llzere bulunan lise sınav 
üçüncü kanaat notu yoktur. biiye, Türkçe kompozİlyon talimatnamesine göre edebiyat 
Bütün talebe sözlü imtihaaa gruplarmdan. kolunun olgunluk smavlann-

b
.di Edebiyat: Tarih, çoğrafya, da Tan·b de-:~:n •ınavı 

ta 1 r. felsefe, içtimaiyat, edebiyat ·- • 
Liselerdeki imtihan şekline gruplarından yapılır. Ancak ge- Coğrafya ile birlikte bir 

gelince liselerde sene içinde çen sene coğrafyadan sual 50_ grub halinde yapılacaksa da 
iki yaz.ıh imtihan yapalacak se· rulmadığt ve bu yüulen tale- yalııtz bu yıl Haziran ve Eylül 
nenin sonunda muallimler tale- benin de b.azırlanmadıklan göz denelarioe münhasır olmak 
benin meaai•ini gözllnünde tu- önünde tutularak yalnız bu ıe- üzere yazılı Ye sözlü olgunluk 
tarak bir kanaat notu vere- neye mahsus olmak üı:ere coğ- sınavlarında coğrafyadan soru 
ceklerdir. Sınıf geçmek için rafyadan ıual sorulmıyacalrtir. sorulmıyacakbr. 
talebenin birinci yaz.ılı imti- Eski talimatname mucibince 6 - Lise ve Ort mektebler 

HALK OPERETi 
talimatname.ine göre lise me· 
zuniyet imtihanlarının bir kıs
mını evvelce vermiş olup 
gene bu talimatname hüküm
lerine göre mezuniyet im· 
tihanlarını vermeğe devam 
edecek olanlann riyaziye, fizik, 
kimya ve edebiyat gruplarının 
mezuniyet imtihanları bu yıl 

haziran ve eylül devrelerinde 
yazılı olarak ve grubların yazılı 
olgunluk sınavlannın yapıldığı 
günlerde yepılacaktır. Bu grub
ların yazılı mezuniyet imtihan
larının soruları bakanlıktan 
gönderilecektir. 

8 mayıs cuma günü akşamı temsillerine başlıyor. Dost Elen artisti ZOZO DALMAS'ın 
iştirilı:ile ve Suriye turnesinden büyük muvaffakıyetle avdet eden san'atkir HICRAN'ın 

riyuetindeki bale heyeti birlikte olarak 42 kişilik muhteşem kadrosile 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
8 mayıs cuma günü 

9 cumartesi akşam 
''e 10 pazar gündüıı: 

10 pazar akşam 

akp.mı 9 da ve ~ cumartesi giiadüz 4,30 

HALiME 
FLORYA 
ÇARDAŞ 

numaralıdır. Biletler ki ede satılmaktadır 

da ınatine 

1 - Lise ve orta mektebler 
talimatnamesine göre, orta 
mekteb mezzuııiyet imtihanla
rının bir kısmını evvelce vermiı 
olup gene bu talimatname hü-

! 

Mart • 

Ayın~a lzmirin 
ihracatı 

Mart ayı içinde llmir lima
nından yapılan ihracat hakkın
da Ticaret odası tarafından bir 
istatistik hazırlanmıştır. Bu is
tatistiğe göre limanımızın Mart 
ayı içindeki ihracatı 8,361 ,092 
kilodur. 5695 baş da hayvan 
ihrac edilmiştir. Bunların kıy

meti 1,634,493 liradır. 

Yalnız 235,376 lira değerin
de 1,508,527 kilo üzüm, 101,433 
lira kıymetinde 1,527,769 kilo 
palamut, 683,599 lira kıyme
tinde 1,432,900 kilo miyankökü 
ihraç edilmiştir. Bunlardan 
başka 365,973 liralık tütün, 
498,599 liralık pamuk, 55,678 
liralık palamut hulasası, 35349 
liralık zeytinyağı, 31,354 liralık 
yapağı, 10, 113 liralık halı, 

24062 liralık küspe, 47703 li
ralık koyun derisi, 31595 lira
lık kuzu derisi, 15585 liralık 
meşin, 12645 liralık koyun ve 
kuzu ihraç edilmiştir. 

İkinci ·k·o·~don 
kime aid? 

ikinci kordonun çok berbad 
bir halde bulunan döteme işi
nin belediye ve liman işleri 
umum müdiirlüğü arasında bir 
ihtilaf doğurduğu malümdur. 
Liman işleri umum müdiirlüğü 

evvelce ikinci kordonda yalnız 
altı metrelik bir kısmın kendi
sine ait olduğu ve genişletilen 
kısımlardaki döşeme inşaatının 
belediyeye ait olduğunu iddia 
etmekte idi. Son defa tetkik 
edilen devir nizamnasinde ikin
ci kordon ile liman işleri umum 
müdürlüğünün hiç bir alakası 

bulunmadığı anlaşılmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kümlerine göre mezuniyet im-
tih:ınlarını 'vermeğe devam ede
cek olanların türkçe, riyaziye, 
tarih - coğrafya gruplanma bu 
yıl haziran ve eylül devreleri 
mezuniyet imtihanlan yazılı ola
rak yapılacak ve sorular okul
ların sınav heyetince teıbit 
oluoacaktır. 

8 - Türkçenin gerek sözlü 
gerek yazılı sınavlarında tale
beye gramer sonılmıyacak ve 
gramerden not takdir edilmi
yecektir ." 

Aynca öğrendiğimize göre 
ortaınekteblerle liselerin birinci 
devre birinci ve ikinci ve üçüncll 
ıınıflariyle liseleri.ıı ikinci devre 
birinci ve ikinci sınıfları ve 
ilk muallim mekteblerinin bi
rinci ikinci Ye üçüncü ıımfla• 
randa : 

26 Mayısta denler kesile· 
cektir. 

'l7 Mayısta muallimler he1e
ti kanaat notlarını tetkik et
mek üzere toplanacaktır. 

30 Mllyısta şifahi imtihanla
ra alınacak talebenin isimleri 
ilan olunacakbr. 

5 - Haziranda şifahi imti
hanlara başlancak ve 19 hazi
randa bitecektir. 

Liselerin ikinci devre 3 üncü 
sınıflarında : 

20 Mayısta dersler kesile
cektir. 

21 Mayısta muallimler heyeti 
kanaat notlarını tetkik etmek 
üzere toplanacaktır. 

23 Mayısta imtihanlara alı· 
nacak talebenin isimlari ilin 
olunacaktır. 

28 Mayısta şifahi imtihanlara 
başlanacaktır. 

11 Haziranda şifahi imtihan· 
lar bitecektir. 

21 Haziranda olgunluk imti
hanları başlıyacak ve 4 Tem
muzda bitecektir. 

, ,. 
L KÖŞEMDEN J 
Felekten bir derd 

Şair Vehl,inin \ki kudretli 
mısraı vardır: 
S11rei maide ve kevserolr.11r, hırsındaıı 
Vaizi kiiısi11e; ettif<+e tilaveti kur'an 

V ehbioio, kürsioe diye kul
landığı kelime; lügatte "açl" 
manasına gelir, eskiden en çok 
açgözlülüğü tarif ederken bunu 
kuUaııan şairler ve divan sa
hipleri asrımıza yetişmiş olsa
lardı, bu kelimenin aczine karşı 
divanlarını yırtar, divitlerini, 
kalemlerini kararlardı. 

Kursağı tamtakır, boynu ley
laya döoınü~. gözleri çukurda 
fakirler, günün her saatinde 
üstü kızarmış, et lokmalarını, 
tel tel atmış pilavları, kara 
gözlü hoşafları, lüle kay
maklı tatlıları düşünür, anar, 
bulamayınca da boyun bükerler 
fakat bu açlık her devrede 
dünyanın her yerinde görülmüş 
görülen ve görülecek birşeydir. 

Şu son zamanda dünyanın dört 
bir tarafını saran aç gözlülük 
pekte görünmüşlere, gelmişlere , 
geçmişlere benzemiyor· 

Kendi kabına sığamayarak 

toprak arayan açlar, aklı tepe
sinden bir karış yukarıda akıl
dan açlar yanında rahatı bozıı
lupta sulha sosamış olanlar 
var. Beğen beğendiğini.. Mah
şerallah... Her tarafta bir 
türlü maide ve kevser sürüsü 
okunuyor. Taşkınlıklar yapılı

yor. Ferdi erden camialara, ca
mialardan ferdlere geçen bu 
aç gözlülük dünyayi sanoca, 
kimin ne dediği belirsiz bir 
Arab çorbası belirdi. Her 
kafadan bir ses yükseliyor, 

- Benim yerim var! 
- Benim karnım aç( 
- Benim rahatım kaçtı. 

Kimse birbirini dinlemeden 
boyuna derd yanıyor, bagm
yor. Bir bu deli gürültüsü için
de insan bayağı aklını oynata
cak ... Merih mi olur, Zuhal mi 
olur hangi yakın bir yıldıza 

çıkıpta kuvvetli bir teleskop, 
hassas bir radyo ile arzı dio
liyecek birisi olsa dünyayı 
muhakkak bir tımarhaneden 

farksız bulacaktır. 

Şu feleğin çenberinde dön
medik oyun, gösterilmedik renk 
kalmadı .. 

Hey gidi kahpe dünya heyi 
Hey gidi kanbur felek .. hey .. 
Sen ne zaman belini doğrultup 
arkandan bin çeşit açlıkla ko
şan,ara : 

- Hi 1 hi 1 diye olsun bif 
gülücük saçacaksın. 

Yoksa huylu huyundan vaz 
geçer mi diyerek berke.si ar
kandan delicesine aç; mütebu
sir, makhur, müştak ve :ı:elil 

sürükleyip gidecek, ve 
- Beni güldürmeğe kimde 

can kalmış ki mi diyeceklin ? 
TOKDIL 

Halk 
Opereti geldi 

Elhamra tarafından şehrimize 
davet edilen lstanbul Halk 
operet be yeti 42 kişilik bir kadro 
ile dün gece şehrimize gelmiş
ler ve Basmahane istasyonunda 
karşılanmışlardır. Artist!er doğ
ruca lzmirpalas oteline inmiş

lerdir. 
istasyonda kendilerine bir 

büket takdim edilmiştir. Heyet 
içinde Elen artistlerinden (Cici 
Berber) filminin yıldızı matma
zel Zozo ile büyük müzik üs
tadı bestekar Kapoçelli de bu
lunmaktadır. 

ilk temsil cuma günü akşamı 
verilecek, ( Halime ) adlı bu 
operette Halime rolünü mat
mazel Zozo yapacaktır. 
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Son Telgra~ H~berler· 
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mesaısını itirdi • • T.R. Aras Türkçeye çeviren: R. ~. 
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lmparatoriça F eodorovnanın ölümün
den bir kaç ay sonra kışlık saraydan 

lrrıparatorun cenazesı çıkıyordu 

onsey 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Doktor aras beyanatında Balkan 
Belgraddan Parise 

geçecek 

· tesanüdüne ehemmiyetle işaret etti 
~~-~ ------ ---

- Y etişiniz ... imparator ya· ucundaki mumları yakmıştı. 
1 d mumların titrek ziyası bu sap-ra ı ır ... 
Muhafızlar böyle bağırıyor· sarı çehreyi kapladı. Gözleri 

]ardı. aydınlandı. Bu mübhem ve sü· 

Yunan gazeteleri 
yardımı teşekkür 

Arasın Yunanistana yaptıgı 
ve sev11çle kaydediyorlar 

Anti~ambrın camekanı önün- reksiz aydınlıktan bir tebes-
de ,apkasını geymiş, gandları süm mü çıkacaktı? 
elinde imparatoru bekleyen • *,,. 
Katya dışardan gelen seslere Bir saattan beri imparatorun 
koştu. Sevdiği adamın yaban- başında diz çökerek dudakla-
cıların kolları arasında yatmak· rının kımıldamasını, bir söz 
ta olduğunu gördü. söylemesini bekliyen Katyanın 

imparatoru salonlardan birinin omuzlarına bir el dokandı. 
ortasına alelacele serilen bir Papas pek ağır bir lisanla 
vatağa yabrdılar. Aleksan- şunla11 söyledi : 
dnn başından kan akmak- - Prenses ayağa kalkınız, 
taydı. elleri parçalanmış , ba- Onun gözlerini sizin kapatma-
cakları kırılmıştı. Hala nefes nız lazımdır . 
alıyordu. Fakat o kadar yavaş Bu ne müthiş bir sahneydi. 
ki dudakları kımıldamıyordu Demek ki ümid kalmamış, 

b·1 Aleksandr ölmü•tü. Papasın ı e... • 
Katya diz çöktü. Ölüm ha- sesi ona son vazifesini hatırlattı 

)inde olan adamın yarasını sil- Kışlık saraydan, lmparatori-
ıli. Yüzü meydana çıktı. Ya- çanın cesedi çıktığı tarihten 
naklarını korkunç bir sanlık bir kaç ay sonra başka bir 

cenaze daha Grandüklerle im
kaplamıştı. Bu renk bir ölünün 

d d 
parator üçüncü Aleksaadrın 

rengini an ırıyor u. omuzlarında olarak çıkıyordu. 
Katya istirap çekiyor• kendi Cenaze ortodoks adetine uy-

kendine şu tarizleri yapıyordu: gun olarak açıktı. Halk Rus· 
"Taclanma resmini ne diye 

yalar imparatorunun pek sade 
tehir etmişti? Hayatta en çok mavi üniformasiyle mezara ge· 
ıevdiği adamı her gün ihata ritilmekte olduğunu görüyordu. 
eden tehlükelerden korumak • Uniformada ne şiritler, ne kor-
için değil mi? işte o tohlüke donlar, ne de nişanlar vardı. 
yine gelmiş onu bulmuştu. Bu haliyle onun bir imparator 

Ağlıyordu. Eğildi lmparato- cesedi olduğuna ihtimal veri· 
run kalbini dinlemeğe çalıştı. lemezdi. Tabuta bir çelenk bile 
Ona hasta bir çocuğa hitab konmamıştı. imparatorun elleri 
eder gibi söylüyordu : bir yığın kestane renginde saç-

- Aleksandr, yavrum Alek- lar üzerinde bağlanmıştı. Katya, 
sandr aç gözlerini. Bak ben sevgilisinin çok sevdiği bu saç-
Katyayım. Saııa tapan Katya.. lan onunla birlikte ebediyet 
lşidiyor musun sevgilim.. Bu· alemine gitınek için feda et· 
rada, senin yanındayım. Seni mişti. 
terketmiyeceğim. Katyanı, Ma· Cenazeyi takib eden halk 
vi şeytanını tanımıyor musun kütleleri ilk defa olarak onda 
artık?.. demokrat bir ruhun izlerini 

Ortodoks kilisasının adeti farkeder gibi olmuştu, 
üzere papas imparatorun başı - Sonu Var -

T. R. ArasParise gidiyor 
- Baş tarafı I incı say/ada -

ve ıtynı zamanda iki memleket 
arasındaki beynelmilel münasf'
batın esasında bulunan kaide
lerle buna sarih bir tefsir 3 ve 
4 Temmuz tarihli Londra mua
hedeleri mevcud olduğundan 
Türkiye ile Romanya arasında 
hiç bir şüphe kondurulınasına 

imkan olmıyan bir itimad duy
gusu ve sulhun idamesi 
yolunda 9 Şubat 1934 tari· 
hinde imzalanan Balkan paktı-
nın yarattığt bir faal dostluk 
bulunduğundan Romanya hü· 
kümeti kraliyesi bilhassa Türk 
• Romen münasebatının vasfı 
nıümeyyizi olan hususi ahval 
ve şeraiti nazarı itibara alarak 
ve Balkan emniyetinin icabatını 
takdir ederek 11 Nisan 1936 
tarihli notanızda mevzuu bah
solan müzakerelere en dostane 

bir fikirle girişmeyi kabul et
tiğini beyan ile kesbi şeref 
eyler. 

- Bükreşteki işgüderimizin 
Romanya dışbakanı Titüleskoya 
5 Mayıs 1936 da v.!rdiği mu· 
kabil cevap da şudur: 

Hükumetimin 11 Nisan 1936 
tarihli notaslna cevaben gön
derdiğinız geçen 29 Nisan 
tarihli notanızı aldığımı beyan 
ile kesbi şeref eylerim. 

Hükumetimin Boğazlar me· 
selesi hakkındaki tezine dost 
ve müttefik memleket hükü
metinin iştirak etmekte oldu· 
ğunu ve icabında buna müza
heretten halı kalmıyacağını 
büyük bir memnuniyetle anlı
yarak yukarda zikredilen no
tanız muhteviyatiyle tamamen 
mutabık bulunduğunu nazarı 
ittilaın ıza arza müsaraat ederim. 

c 

lstanbul 6 ( Yeni Asır ) -
Belgrattan bildiriliyor : 

Balkan antantı daimi koose· 
yinin şimdiki reisi Türkiye Ha
riciye Vekili doktor Tevfik 
Rüştü Aras konseyin dördün· 
cü toplantısından sonra mat
buat mümessillerine aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur : 

"Mesaimize gayet sempatik 
bir hava içinde devam ediyo
ruz. rüznameyi hemen hemen 
bitirdik. Pek az bir şey kal· 
mıştır. Öyle ki, yarın öyleden 
evvel yapılacak tek bir top
lantı bize işlerimizi bitirmek 
imkanını verecektir. 

Muvakkat tebliği de, bu son 
toplantıda yapacağız. Bu vesi· 
leden istifade ederek daha şim· 
diden size şunu söyleye· 
bilirim ki, bu Balkan antantı 

1 TAYYAR E Aylardanberi beklenen filim 1 CUMADA N itibaren 
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KADIN NE YAPSIN 
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SEANS SAATLARI 

Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15 cumartesi ve pazar ~ünleri 13 de başlar , .... 

Yıınan başbakam ge11e1al Malak.sas 
konseyinin toplant ısına ilk defa 
olarak iştirak etınekte olan 
Yunan başbakanının huzurundan 
çok memnun olduk. 

Memleketin Balkan tesanü
dündeki battı hareketine dair 
bite verdiği tavzibat, bütün ar· 

kadaşlarım tarafından müttefi· 
kan memnuniyetle karşılan
mıştır. 

Atina, 6 (A,A) - Anadolu 
Ajansmın Hususi muhabirin· 
den: 

Atina matbuatı Belgrad mü· 
zakerelerinden bahsederken 
Tevfik Rüştü Arasın samimi 
müzaheretini derin memnuniyet 
ve saygı ile yazıyorlar. 

Etnos gazetesi diyor ki : 
- Yunan tezinin Belgradda 

iyi karşılanmasının mühim olan 
bir sebebi de Türk heyetinin 
yüksek müzaberefidir. 

Vradini gazetesi, konsey 
başkanı Tevfik Rüştü Arasın 
dostça ve candan alakadar 
olarak Yunanistana yaptığı 

yardımı sevinçle kaydedelim, 
diyor. 

gazetelere •• 
Bazı gore 

Leon Blumun kabineyi 
teşkil etmesini istiyorlar 

Paris, 6 (Ö.R) - Gazeteler, hükumet mesuliyetini üzerine 
almak istiyen B. Blumun yeni kabineyi teşkil etmesini bekliyorlar. 

"Marseille Matin,, bunun için bir ay beklenilmemesi ve B. 
Blumun hemen mesuliyeti almasını isteniyor. 

"Temps,, de ayni fikirdedir: Mss'uliyet şimdiden halk cephe· 
sindedir. B. Blum sosyalist partisi hesabına hükumeti istiyor. 
Onu teşkil ve idare etmek hakkını ileri sürüyor bu hakka 
kims(.nin itiraz ettiği yoktur. istediği zaman onu kullanabilir. 
Hemen kullanmıyorsa istemediği içindir? Neden hemen hükumet 

başına geçmiyor. Normal ve tabii mes'uliyeti üzerine almalı, bir 
intikal kabinesine lüzum bırakmamalıdır. 

"Depfeche de Toulouse,, eski mecliste Sosyalistlerin kabineye 
iştirakini temin edemiyen ve onlardan yalnız bir müzaheret 
siyaseti görerek müşkül mevkide kalmış olan Radikal partisinin 
Sosyalistlere karşı aynı suretle harelı et etmiyeceğini ve hüku· 
met partisi olduğu için hükumet mesuliyetine iştirake hazır ol· 
duğunu tasrib ediyor. 

Duyunu umumiye hamil
ler-ile temas edecek 
Belgrad, 6 (Yeni Asır mu

habirinden ) - Balkan konse· 
yinin hitamından sonra dış 
bakanımız Tevfik Rüştü Aras 
Parise gidiyor. Orada duyunu 
umumiye hamillerile henüz bal 
edilmemiş bulunan ufak bir 
pürüzü de halledecektir. 

Gazeteciler 
Kral Aleksandrın 
mezarı başınr1a 

Belgrad, 6 (Yeni Asır mu· 
habirinden)- Belgrad'da Bal· 
kan konseyi toplantılarını ta
kib eden Türk gazetecileri 
müteveffa kral Aleksandr'ın 
mezarını ziyaret ederek Türk 
gazetecileri namına çelenkler 
bırakmışlardır. 

Sovyet aleyhtar
ları yakalandı 

Prağ, 6 (Ö.R)-Çesko Slavo 
gazetesi, otuz Rus muhacirinin 
tevkif edildiğini bunların Sov
yetler aleyhinde gizli bir te
şekküle mensup olduklarını 
yazıyor. 

Sovyet - lngiliz 
deniz konuşn1 aları 

Moskova, 6 (Ö.R) - Tas 
Ajansı bildiriyor: Moskova hü· 
kumeti, Büyük Britanyanıntek
lifi üzerine Sovyetlerle lngiltere 
arasında deniz silahları hak
kında bir anlaşma müzake
resine muvafakat ettiğini bil
dirmiştir. Bu husustaki müzak· 
erelere yakında Londrada baş
anacaktır. 

• • Para Piyasası 
6-5-1936 

Mark 
!sterlin 

Alış 

50 20 
624 

Satış 
50 75 

627 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 79 60 79 30 
Belga 21 35 21 60 
İtalyan lireti 9 89 9 91 
İsviçre Fran. 40 80 41 10 
Florin 85 25 85 50 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Antr. ilini 23 50 23 87 

& ...................... .. 
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Dallardan ::::::::::::1 Dinarlı'nın hatıraları Hergün 

• :::::::::::::::::::::sesler. Dünya ş mp·yonu Cim Londos aman-" Birfıkra 
Otob •• le Yazan: Eczacı K.rmal Aktaş us r ................................ . 

::~::·::~:::Fi:i~;~; sız rakibi Dinarlıdan niçin kaçıyor? 
Üzerinde fazla emek sarfedilen 
her şeyin muntazam olacağı 

hakkında umumi bir kanaat 
vardır, akıl ve manhk ta bunu 
icap ettirir. Halbuki lzmirin 
otobüs işi bu kaidenin haricin
de kaldı. lzmir belediyesini her 
şeyden ziyade işgal eden iki iş 
varsa şüphesiz bunlardan biri 
otobüs işidir. 

Sağnaklı bir yağmur gibi 
durmadan, dinlenmeden yağan 
emir, nizamlar, talimatname
lerle iş büsbütün çığırından 
çıkmıyor mu? Durak yerleri, 
ıon istasyonlan mütemadiyen 
değişen otobüsler artık Iımir 

için tesadüfi bir nakil vasıtası 
haline geldi. 

Kordonun eski atlı tramvay
larının bütün ayıplariyle bera
ber hiç olmazsa değişmiyen bir 
programları vardı, insan nere
den bineceğini, nereye kadar 
gidebileceğini bilirdi. Otobüs
lerin değişmiyen ve bitmiyen 
bir şeyleri var: Yalnız şikayet
leri... Daima şikayetleri ... 

Murad Çınar 

Taksiler 
muayene edildi 
Ölçü ve ayar baş müfettişliği 

tarafından lzmirdeki yüz elli 
taksi otomobilinin taksimetre
leri muayeneden geçirilmiş ve 
bir kısmının bozuk oldukları 
görülmüştür. 

Bu gibi taksi otomobilleri iş
lemekten menedilmiştir. Bu 
taksimetreler tamir ettirilerek 
tekrar muayeneden geçirilmiş 
ve damgalanmışlardır. 

Liman müdürü 
Liman işleri umum müdürü 

bay Haşmet bu hafta içinde 
Ankaraya gidecektir. Bu se
ayhat umum müdürlüğün 

Hazirandan sonraki idare şekli 
ve mülhak bütçe meselesile 
alakadardır. 

KONAKTA 
Beton iskele yapıhyor 

Liman işleri umum müdürlüğü 
Karşıyakada olduğu gibi Ko
nak önünde de beton arme 
bir vapur iskelesi yaptıracaktır. 
iskelenin inşaatı 17 bin küsur 
liraya müteahhıde ihale edil
miştir. Betonarme iskele Kor
donda otobüs bekleme yerı 
önünde yaptırılacaktır. 

Ölçü işleri 
Ege mıntakasında ölçü ve 

ayar başmüfettişi Lemi Aksoy 
bu hafta içinde Aydın, Denizli, 
Burdur ve lspar a vilayetleri 
ile bu vilayetlerdeki kazalarda 
teftişe çıkacak ve Ankaraya 
geçerek teftişlerinin neticesini 
Iktısad Vekaletine bildirecektir. 

Zührevi hastalıklar 
hakkında toplantı 

ilbay Fazlı Güleçin başkan
l:ğı altında dün vilayette bir 
toplantı yapılmıştır. nu toplan
tıda sıhhat müdürü, emniyet 
müdür muavini, bt>lediye reisi 
Hilaliahmer reisi, Verem mü
cadele cemiyeti reisi jandarma 
kumandanı bay Lütfi ve esnaf 
ve işçi birlikleri namına Tahsin, 
hazır bulunmuşlardır: 

Toplantıda zülırevi hastalık
lar ve fuhuş meseleleri hak
kında görüşmelerde bulunul
mı.:ştur. 

Yunan konsolosunun 
ziyareti 

Şehrimiz Yunan konsolosu 
dün öğleden sonra vilayete 
gelerek ilbay Fazlı Güleçi ziya
ret etmiştir. 

"Müthiş Türk,, nıeydan okumalarında musirdir. Londosla Istanbul veya 
lzmirde karşılaşmağa hazırdır. Olmazsa behemehal Atinada karşılaşacakt!r 

Dinarlı Anlatıyor: 

- "Ben menecerimle bera
ber birleşik Amerika toprakla
rına ayak attığım zaman etra
fımda yalnız bileği bükülmiyen 
ve sırtı yere gelmiyen bir ad'tan 
bahsediyorlardı. Bu meşhur 

Yunanlı Cihan güreş şampiyonu 
CiM LONDOS'tu. Bir hamlede 
bir boğayı öldürecek kadar 
kuvvetli olduğu söylenen bu 
meşhur Yunanliyle güreşmek 

benim için bir zevk teşkil ede
cekti. 

- Nasıl tanıştınız onunla? 
- Tanışmak çok müşkül ol-

madı. Newyork'da meşhur or
ganizatör Jack Keurbi ile yap
mış olduğumuz bir anlaşma 
mucibince ilk defa Cim Londos
la güreşecektim. Yalnız küçük 
bir endişem vardL Antrenman
larım tamam değildi. Bununla 
beraber ortada şeref meselesi 
mevzuubahstı. 

LONSDOS'U DEFİYE ETTiM 
Vakıt geçirmeden derhal 

cihan şampiyonunu defiye et-

Ditıarlı Habeş şampiyo11u11u yenerken 
CİM KAÇIYOR - Yaşa Türk, bu gece seni 

Bu neticelerden ~onra Ame- görmeğe geldik. 
rika profesyonel güreş şampi- Diyordu. Biraz sonra hasmım 
yonu kararını verdi : Londos ring' e çıktı. Şimdi 

- TürkMehmed Yusuf dün- O ympya salonunda gürültüyle 

I 

defa hasmımı zaif yakalıyarak 
yerlere gömdüğüm ve cıyak 
cıyak bağırttığım halde hakem 
beni bir türlü güreşin galibi 
ilan etmiyordu. Öte taraftan 
seyirciler ıslıklarla hakemi pro
testo ediyorlar : 

- Dinarlı galiptir, diye ba
ğınyorlardı. 

Burada bir hiyle vardı. Cim 
Londos'un meneceri hakemle 
anlaştığı için ne yapsam galip 
sayılmıyacaktım. Güreşimiz tam 
bir saat 46 dakika fasılasız 
olarak devam etmişti. Ring'e 
yaslanırken üç dişim kırıldığı 
için doktorlar güreşmeme mü
saade etmiyorlardı. 

Ben, dişlerimin kırılmasına 

rağınen güreşemeyi ısrarla is· 
tedim. Fakat hakem buna mü
saade etmiyeceğini söyliyordu. 
Benim ısrarım üzerine seyirci
lerin ve halkın önünde Cim 
Londos, bu tarihten bir ay 
sonra tekrar güreşmek üzere 
bir mukavelename imza etti, 

Cim Lol/lfos Evreft Marşr./ı yenolwı Dinarlıya maiflııp olaıı meşlıur M. Mila11 
tim. Mağrur Yunanlı bu mey
dan okumaya oldukça sinirlen
di. Karşısındakileri rakip say
mıyan ve bir hamlede ring'ten 
aşağı fırlatan bu kıymetli gü· 
reşçi, dünyada kendisine bir 
rakip çıkacağına aklı kesmi
yordu. O güreşeceği insanda 
muhakkak kuvvetli bir şöhret 
arıyordu. Bana şu cevabı gön
derdi: 

- Bana maç teklif eden 
zatın önce benim mağlup etti
ğim yüzlerce şampiyonu mağ

lup etmesi şarttır. Ondan sonra 
bir karar veririm. 

FEDERASYONA GÖRE 
Amerika federasyonu da ay

ni şekilde düşünüyordu. Bana 
bir sürü rakip çıkardılar. Nev
york, Filadelfiya. Pitsburg, 
Atlantik Siti, Sent Luis Misııri, 
Antlanta, Vaşington, Şikago, 

Florida, Maiami, Detroit, Masa
cuset, ve diğer şehirlerde 176 
rak:p gösterdiler. Bir sene içinde 
hepsinin hakkından geldim. 176 
müsabakadan dördünde bera
bere ilan edildim. Diğerlerinin 
hepsini kazandım. O zaman 
bana (Birleşik Amerika şam
oivonu) iinv~nmı tevt'İh ettiler. 

ya şampiyonası ıçın Cim Lon
dosla kar~ılaşacaktır. Fakat 
federasyonun kararına rağmen 
Cim Londos güreşe icabet et
medi. O yeni listeler hazırla
makla meşğuldu. Ve karşıma 

Alman şampiyonu Dick Şhikat, 
Amerikalı Rey Stille, Everett 
Marshall ve Cim Mc. Mitan'ı 

çıkardı. 

Bunların üçünü kolaylıkla te
peledim. Burada Me. Milan'dan 
biraz bahsetmek isterim. Bu 
meşhur güreşçi "Şikago Bear., 
(1) adındaki Amerikan futbol 
kulübüne mensuptu. Rakipleri
nin karnına kafasiyle toslıyarak 
bayıltıyor ve bu suretle mağ
lilb ediyordu. Bu meşhur peh
livanı dört dakikada ringin 
dışarısına savurdum. 

BÜYÜK GECE 
- Cim Londos nihayet kar

şılamıya razı oldu. 24 son Ka
nun 934 gecesi saat sekiz bu
çukta Olympya stadında karşı
laştık. Stad müthiş kalabalıktı. 
25 binden fazla seyirci vardı. 
Ringe evvela ben çıktım. Halk 
Cim Londos'un karşısına bir 
rakip çıkabildiği için beni al
kışlıyordu. Halk mütemadiyen 
bailırıvordu: 

karışık bir uğultu başlamıştı. 
Hakemin tenbihatından sonra 
roblarımızı çıkardık. Gonk ça
lar çalmaz kapışmak üzere yer
lerimizden sıçradık. 

KAÇAK OYUN 
Cim nedense çok kaçak gü

reşiyordu. Güreş esnasında 
kendisini ancak dört defa ye
re basbrabildim. Cim Londos 
o kadar teknik ve mahir gü
reşı yordu ki bir türlü kuvvet de
nemesine yaklaşmıyor ve daima 
zaiftaraflar arıyordu. Tam güzel 
bir oyun yakaladığım sırada 
gonk çaldı. Hakemi yanımızda 
bulduk: 

- Vakıt geldi, dedi. Maç 
bitmiştir. 

O zaman on binlerce seyirci 
bağrışmıya ve hakemi protes
toya başladılar. Referi itiraz 
kabul etmiyor ve oyunun tatil 
edildiğini, neticenin berabere· 
sayıldığını spiker vasıtasiyle 
seyircilere bildiriyordu. 

iKiNCi MAÇ 
Bir ay sonra Şikagoda Lon

dosun organizatörü Mr. Eddi 
Vayit'in organizesi altında Kol
lusyum stadında 32 bin seyirci 
önünde karşılaştık. Bu karşı

lasma cok cetin oldu. Bir kaç 

Fakat bir daha kendisini kar
şımda görmek kabil olmadı. 
Mütemadiyen itizar etti. Müte
madiyen maçı tehir etti. 
YiNE KARŞILAŞACAKLAR 
Dinarlıya burada bir sual 

sordum: 
Şimdi Cim Londos'la karşı

laşır mısın? 

- Şüphesiz karşılaşırım, ce
vabını verdi. Kendisi şimdi 
Atinadadır. Yazı isbrahatla ge
çirmek ve hazırlık yapmak 
istiyorum. Antrenmanlarımı ta
mamladıktan sonra Behemehal 
Yunani$tana giderek Cim Lon
dos'la güreşeceğim. Eğer razı 
olursa Istanbul veya lzmirde 
iki karşılaşma yapmıya hazırım. 
Razı olmazsa behemehal Atina
da karşılacağız . ., 

.Ad.:n.a:n. :13ilge1' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bera et 
Teşviki sanayi kanunundan 

istifade ederek memlekete 
idhal ettiği bazı malzemeyi 
başka işlerde kullanmak ve 
başkalarına satmak suçile lh
tısas Mahkemesine verilen Bur
navada mukim B. Paji hak
kında beraet kararı verilmistir. 

Kabadayılık 
Bu yaşa geldim, ruhumda 

kabadayılık uyandığını hiç bil
mem. Tıbbiyede iken birkaç 
arkadaş kabadayılık iddiasında 
idiler. Hiç birşeyden korkmaz
lar, tokata, silleye icabında bı
çak ve tabancaya göğüs gerer
lerdi. Gererler de demiyeyim 
şeyhin kerameti kendinden 
menkul derler bu zevat ta 
kabadayılıklarını kendileri söy· 
lerlerdi. Hiç unutmam. 31 mart 
vakası patladı, biz Haydarpa· 
şadaki tıbbiye mektebindeyız. 
Asilerin mektebe hücum edip 
bizi mektepli diye öldürmeleri 
ihtimali vardı. Selimiye kışlası 
yanımızdaydı. Mektebi terket
meye karar verdik. Üsküdara 
gideceğiz. Akşam o~du. Kara· 
ca Ahmed mezarlığından geç
mek lazım... Bizim kabadayı 
arkadaşlara müracaat ettik, 
haydi dedik Karaca Ahmedten 
geçip Üsküdara kendimizi ata
lım bir tane kabadayı çıkıp da 
mezarlığı geçerim,, demedi. 

Kabadayılık iddiasında bu· 
lunmıyan arkadaşlarla yola 
çıktık, mezarlığı da geçtik. 
Üsklidara vardık. 

Bu günün genç kızları tay
yarenin kanadına çıkıyor, iki 
bin metreden baş aşağı ken
d;Jerini bırakıyorlar, Fakat 
kabadayılık iddiasında bulun
miyorlar ... 

Omuzu eğri, yürüyüşü yen
geçvari, kasketi basık kaba
dayılara haber veriyorum bu 
paraşütçü genç kızlar biz: ka
badayı değiliz diyorlar. Onlar 
böyle bir iddiayı akıllarından 
bile geçinniyorlar. 

Kabadayılar bu işe ne di
yorlar aceba pek meraktayım. 

Likmaçları 
Al sancak sahasında bi

rinci takımlar: 
Saat 
13 

ıs 

Altınordu - Şarkspor 

Hahem: Sabri - lzmirspor 
lzmirspor - Demirspor 
Hakem : Esat - K. S. K. 

HALK SAHASINDA 

9 
iKiNCiLER 

Buca - Karşıyaka 
Hakem : Ahmet·Halkevi 

10,15 Altınordu - Şarkspor 
Hakem : Baha - Altay 

11,30 lzmirspor - Demirspor 
Hakem : Küçük Mustafa 
Altınordu 

• ••••••••••• 
Fuvar komitesi 

Fuvar komitesi dün beledi
yede şarbay doktor Behçet 
Uz'un başkanlığında toplanmıf 
ve havuz inşasını müteahhidine 
ihale etmiştir. 

Tettı, 
Müddeiumumi bay Aııım Ay· 

yıldız dün umumi hapishaneyi 
teftiş etmiştir. 

AAırcezada 
Çeşme kazasının Alaçatı na· 

hiyesinde bir kahvede otura• 
Muharrem Kayayı öldürmek 
kasdiyle yaralıyan Latif oğlu 
Emin Ağır cezada iki buçuk 
sene ağır hapse mahküm edil
miştir. 

~~--------~~~ 
Bağcılar toplandı 

- - Başlara/< bi.rıncı salıifede -
kilatlarının, Devlet demiryol
larının müstahsile himaye edi
ci yardımları yapması ve aynı 
zamanda mahsullerimizi mem
leket dahilinde sarf için pro· 
paganda yapmaları liizımgeldi
ğine işaret etmiştir. Memle
kette şarapçılığın inkişafı için 
icabeden tedbirler ve pekmez
ciliğin ıslahı ve ayrıca yaş olarak 
iç ve dış piyaşalara sevkedile
cek mahsullerin ambalaj ve 
sevkleri hakkında teknik iıa· 

hat ta vermiştir. Bu izahattan 
sonra bazı bağcıların dilekleri 
tespit edilerek toplanbya niha
yet verilmiştir. 
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YENi ASIR 

Adis-Abebayı nasıl işgal ettiler 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... ~~~~~~~~~~~-..:...~~~~~~~~~ 

iki koldan şehre giren ltalyan kuvvetleri ilk önce 
hükômet binasına ltalyan bayrağını çektile 

Roma bir • 
emırname ile Adis-Abeba 

Roma, 6 (Ö.R) - Dün ak· benziyordu. Ancak va:ıifeleri bırakarak kendisi, lngiltereden 
şam bütün ltaly daki sevinç başında kalmış olan bazı Ha- ve dünyadan nevmidane son 
tezahürleri tarif edilemiyecek beşler gelip ltalyan askerlerine bir istimdadda bulunmak üzere 
haldedir. Bütün tepeler üze- mütaveat ettiler ve yollarda Londraya gelecektir. 
rinde ateşler yakılm•ştı. Duçe- asayişi korumağ yardım et· iKi KOLOAN 
nin emriyle 6, 7 ve 8 Mayısta tiler. Roma, 6 ( Ô.R ) - ltalan 
bütün ltalya donanma yapa· "Zafer takını geçtikten sonra ordusunun Adis-Abebaya girişi 
caktır. ltalyanlar hükümet sarayı önü- hakkınaa ilk gelen resmi taf-

Romn, 6 (Ö R) - Bir Reuter ne geldiler.Bütün askerler dur· ilat şunlardır: 
telgrafı ltalyanlarm Adis Abe- du. Derin bir sükut içinde ltalyan kolları iki istikamet· 
baya girişini şöy 'e tasvir ediyor: ltalyan bayrağı çekildi." ten şehre girmiş!erdir. Motörlü 

"ltalyanlar şehire imparator NECAŞI MANASTIRA kuvvetlerden mürekkeb olan 
yolundan girdiler. Motörlü kuv· KAPANACAK evvel kol imparator yolundan 
vetler önden geliyordu. Yedi Rom . 6 (Ö.R) - Burad ve diğer dört Eritre taburu da 
aydanberi, medeniyet damg sı umumiyetle zannedildiğine göre Garb yolundan. Mareşal Ba-
taşıyan hiç birşey görmemiş Necaşi ailesile birlikte Kudüs- dogliyo birinci kolun ba~mda 
olan ltalyan a kerlerinin ğözü- teki Habeş mana brlannd n bulunuyor idi. Bu kol her silah 
ne ilişen ilk Avrupa biç.imi bina birinde yerleşmek niyetindedir. ve her ihtısasa mensub 
birleşik Amerika devletleri el- Eski Roma zamanından beri kıtaları ihtiva ediyordu. En 
çiliği ofdu. Elçilik binasını ihata 

Kudusta kurulmuf Habeş ma· başta zarblı otomobiller ilerli· 
eden bütün bahçe Amerika 

nastırlan vardır. yor, bunlan at üstünde mnreşal 
tabaalarımn barmdığı çadırlarla 

Londrada Necaşinin önünde Badoglio takib ediyordu. Arka-
dolmuştu ve etrafında dikili 
tel ağlan vardı. istikbal iç.in iki yol olduğu dan sömürgeler müsteşarı ile 

"ltalyan kuvvetleri asıl şehre kanaah v rdır. Y , Rom d Roma valisi, erkanı harbiyeyi 
girmek için pek bozuk bir as- söylendiği gibi, Kudüs yakı- teşkil eden generailer geliyor, 
falt yol üzerinde daha beş nindeki bir man stıra çekile- bunları iki piyade alayı, yeni 
kilometre ilerlediler. Şehir boşa cektir. Yabud ailesini orada kurulmuş bir alay, üç berzagli-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ........................................................... . • a ıl 

__ ._e ıkmaması . için el il· 

valisi oldu 
eri taburu ve bahriye piyade
leri takib edİ)'Ordu. En arka

dan topçu alayı ve dört tabur 
Eritre askeri geliyordu. 

GAZETECiLER 
ltalyan ordusile beraber 15 

ecnebi gazeteci Adis - Abeba
ya girmiştir. 

Italyan kıt'aları bayraklarını 
dalgalandırarak, önlerinde sürat 
lı hücum arabaf;..rı olduğu hal-

de şehirden geçerken beş tay
yare şehir üzerinde uçuyordu. 

Kıt'alar imparatorun sarayı 

önüne geldiklerinde buraya 

Italyan bayrağı çekildi. Asker
ler selam durdular. 

iŞGAL 
Bir Eritre taburu şehrin et-

rafındaki tepeleri tuttu. Jstas

tasyon ve telsiz. merkezi, ba
kanlıklar, diğer resmi binalar 

ve genç Habeşler cemiyeti

nin merkezi asker tarafından 

işgal edildi. Asayişin muhafa

zası için şiddetli tedbirler 
alındı . 

Motörlü Italyan ku\•vetleri 

yirmi beş bin kişi idi. Bun
lar şimdiye kadar tahrik 

edilen bu şekil kıt'aların en 

kuvvetli i idi. Bundan önce 

1 

öanne ~ _ .... 

Zafer sarho l ğu ita . a 
ya iyi neticeler vermez 

~~~~----· .... ~~--~~~~ 
'' Mussolini yenmesini bilir. Zefer

den istifadesini de bilmelidir " 
Paris 6 ( Ö. R) - Fransa

nın harici siyasetine yeni bir 
veçhe verilmesi ihtimali varmt
dır? "Eclaireur de Nice ., ga
zetesi, Ren ve Habeş mesele
Jerini birbirine bağlıyan lngil
terenin ıtalyayı devirmek için 
her şeyi yaphğını, bu maksat
la Hitlere tavizatta bulundu
ğunu, fakat ltalyan kartmm 
daha kuvvetli çıktığını yazıyor 
ve diyor ki: 

Almanyada, kendi taleplerini 
kabul istikametinde Londra 
üzerinde tesir için ltalyanm 
güçlüklerinden istifade etti. 
Londra ve Berfin kat'i vaziyet 
almak için Fran ız intihabatı

mn neticesini beklediler. Sol
larm zaferi, Rusya ile ya
kınhk demek olduğu içio 
Almanyayı memnun edemedi. 
lngiltere, bilakis ltalyaya karşı 
Fransanm kendisine yaklaşa

cağı ümidile bunu bekleyordu. 
Halbuki ltalyanın Habeşic;tanda 
kazandığı zafer bu ümidi de 
neticesiz bırakmıştır. 

iTiDAL LAZIM 
Eclaireur de l'Est,, ltalyaya 

itidal tavsiye ediyor; 
" Eğer zafer sarhoşluğuna 

kapılırsa, Habeşistanda her is
tediğjni yapabileceğini zanne-

• 
ngı ız 

kra 

derse ltalya iç.in tehlükeli ola
caktır. Vakıa bu, kuvvetin b k 
yarattığı nazariyesidir. Almnn
ya bunun aynını söylemiştir. 

Fakat zayıfları himayeye me· 
mur olan lıir Uluslar kurumu 
vardır. ihtilafın halli ıçuı 
şimdi)e kadar bir rol oynay -
mamış ise de işe verilecek ne
ticenin pek haksız olmamasın 
çalışmağa mecburdur. ltalya 
muahedeleri ileri sürerse lngil
tere ve Fransa da Habeşistan
da kendilerine menfaatler ayı
ran muaheneleri gösterebilirler. 

Uluslar kurumu kuvvet karşı
sında eğilmiyecek ve ltalyayı 

artık her şeyi yapmakta ser
best bırakmayacaktır. 

"Paris-Soır,, ltalyanın zaferle 
sermest olmıyacağını umarak 
biraz ihtiyatla işin tatlıya bağ· 
lanıb zec:ıi tedbirlerin nihayete 
ereceğini ve Akdenizin esa. lı 

sulha kavuşacağım, bilakis yer
siz sözlerle vaziyetin tehlikeli 
şekil alacağıni yazıyorlar. 

Bu gazete B. Mussoliniye 
vaktile Hannibole muavinle
rinden birinin söylediği söı:leri 
hatırlatıyor: "Sen yenme ini 
biliyorsun amma zaferden isti
fade etmesini bilmiyorsun. ,, 
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d b l ht ( •• • } Mareşal Badoğliyo Roma sonra trene binerek Kahireye hareket etmiştir. 
1 areye ag anması mu eme gorÜ Üyor valisini, Adisabeba sivil valili- Kahire, 6 (Ö.R) - Kral Faruk'u gefren tren bu akşam h 1-

Karabinyeler Ingiliz sefarethanesini ve kon- ğine tayin etmiştir. kın alkışları arasında gara girmiştir. 

Oeneral Badog/İJ'O 

6 (ö R)- Sivil eferberlik bugün saat 
Roma • · f b "k l 
30 d .1A d·ldı· Boru seslen ve a rı a arın 17 a ı an e ı · A • 

'd ki . h t afta akisler hasıl etmış; bu dü ü en er ar f 1 ' 
ki k·ı· elerin ç oları etra a ve ve.c düdü er ve ı ıs 

v rmiştir. b 
.. h 'o büyük meydan! rın yer yer npar-
~e rı l t• ·1 iş bulunuyordu. Faşistler Çan 

lörler yer eş ırı m • k 
. . d duymaz siyah formalarına gıyme 

~~slerını . uyakoşmuşlar ve giydikten sonra bü-
ıçm evlerıne d 8 t 1 .. d larda toplanmışlar ır. u op anma 
Yuk mey an · · B""tü l . d ikmil edilmıştır. u n ev er, 
işi 40 dakta a klarln donablmıştır. Halk Musso· 
müessr.sat. aAyrba b ın işgalini ilan edeceğini 
li · · Adıs- e an OIDın d 
tahmin ediyor F u •. t tarihinde görülmemiş bir 

Kala~nhk, a:ıs Nakil vasıtaları, arabalar ve 
dereceyı bulm~uş. u. durmuştu. Bunlarm içlerinde 
otomobiller kamıkle1 ° d başka kimse kalmamıştı. 
k d 1 Çocu ar an . 

a m ar ve . A b on yaşındakı ço-
Ballila teşk~l~~kma ~e~:;a üniformalarile işti

cuklar bile buyu top an 

k t . bulunuyorlardı. ra e mış 
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tedbirlere iştirak eden devletlerin sefarethane
leri önlerindeki muhafaza kuvvetleri bir kat 
daha takviye edildi. Halkm sefareth neler 
önünde topl nm lan yasak edildi. 

Nihayet duçe, duçe sesleri arasında Mussolini 
V enedik sarayının balkonunda göründü, Habe
şistan hakkında beklenen büyük nutkunu verdi. 
Halk ık, ık alkışlariyle Mus olinınin özlerini 
kesiyordu. 

HABEŞIST AN iT AL Y ANINDIRl 
Roma, 6 (Ö.R) - Kat'i ltalyan zaferini 

ltalyan ulusuna iW.n için söylediki nutukta B. 
Mussolini şu sözleri de söylemiştir: 

"Habeşistan filen ltalyamndır. Zira ltalyao 
ordusu Muzafferdir. Hukukan da ltalyanmdır. 
Çünkü barbarhk yerine medeniyet, keyf ve 
istibdad yerine adalet, esircilik yerine insaniyet 
kaim olmuştur. Artık hiç bir kuvvet ltalyayı 
Habeşistandao çıkaramaz, 
~eçen sene ilk teşrinde söyled ğim nutukda, 

Afrıka ihtilafının bir Avrupa harbı haline gir· 
meıine mani olmak için mümkün olan berşeyi 
yapacağımı size vadetmiştim. Bu taahhüdümü 
tuttum. Şunu da ilaveye hazmz ki zaferi ka· 
zanmak için gö terdiğimiz aynı eğil~ez ve aman-
sız azimle bu zaferin meyvalarım müdafaaya 
hazınz ... 

iLHAK YOK! 
Paris, 6 ( Ö.R ) - Mussolioinin dünkü nut

kunda Habeıistam ilhak etmek niyetinde oldu
ğu özleri siyasi mahfillerde çok fena bir tesir 
yapmıştır. Hükümrani haklara sahih olan Habe-
şistamn bir müstemleke toprakları gibi sadece 
ilhak edilemiyeceği !öyleniyor. 

Ayni mahfillerin kanaatma göre Habeşistanda 
ltalyanın mevkii .,,olsa olsa Fransa ile Fas ve 
l~akla lngiltcre arasındaki münasebetlerin ileri
sıne geçemez. 

Roma. 6 (Ö.R) - Bu akşam yapılacak bü
yük nümayiş esnasında saat 18 de Duçenin 
harici siyaset hakkında mühim beyanatta bulun
ması beklenmektedir. Başbakan sabırsızlıkla 
beklenen bir nutuk söyliyecektir. Gelecek gün
ler için de diğer nümayişler hazırlanmaktadır. 
Bu akşam Italyanm bütün şehir ve kasabalaran
da, meydanlarda konserler verilecektir, 
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Paris, 6 (Ö.R) - bır kabine hususi tedbir alrr.ağa lüzum 1 çalışılarak faydalı iş görüleceği 
l' urulu dün başbakanın evinde görmiyoruz. Mukavemet hattı- 1 muhakkaktır.,. 
toplanmıştır. Saat 16,30 da baş- mız çok geniştir. Altm üzerine Komünist "Humanite" ım· 

J(omü11ist lidr.ıi TJıoıes 

(ayan bu içtima saat 18,30 a 

kadar devam etmiştir. 

B. Flandin arkadaşlarına 

harici vaziyeti bütün teferratile 

anlatmııtır. Bundan sonra fi· 
nans bakam 8. Rogmer mali 

va:ıiyeti tahlil etmiştir. 

Meclisin sonunda B. Sarraut 
yeniden meb'us seçilemiyen 

dört bakan arkada$ına teessür
lerini bildirmiş ve it birlikle-

rinden dolayı onlara teşekkür 
etmiştir. 

Finans bakanı Regnier gaze· 
tecilere şu beyanatta bulun
muştur: 

- "Fransad n dı nya altın 
çıkmasa ve döviz kontrolü İçİll 

ambargo konulması mevzuu \ diden yeni meclisin ve h lk 
bahs olamaz.,. 

Paris, 6 ( Ö.R ) - Sarraut 
kabinesi, Cumur başkanı Bay 
Lebrun'un ricasile yeni parla-
mentonun toplanacağı tarihe 
kadar iktidar mevkiinde kala-
calttır. Bakanlar meclisinden 
sonra, mali sahada alınacak 
tedbirler hakkmdn sorulan bazı 
suallere cevab olarak Finans 
Bakam B. Regnier demiştir ki: 

" Fransanm müdafaasını ben 
tekeffül ederim. Zaten Fransa 
bankasman elinde kafi dere
cede altın mescudu vardır ... 

LEON BLUM MEMNUN 
Paris 6 (Ö.R) - Sosyalist 

partisi baıkanı 8. Leon Blum 
B.Sarrautn'un yeni meclis top
lanıncaya kadar iş başıoda kal· 
mak kararından memnun görü
nüyor ve "Populaire,, gazete-
sinde şunları yazıyor: 

Sarraut kabinesi halk cep
hesinden yeni bir hükümete 
yol açacaktır. Fakat yeni kabi
nenin en sol bir ekseriyete 
dayanmak mecburiyetinde ka
lacağına söylemek lazımdır, Zi
ra radikallRr i tinkaf oyununu 
oynayacaklardır. Bir halk cep
hesi hükômetile ciddi olarak 

Sosl'a/ı tleı lıdm Le.011 Blum 
cephesi hükumetinin görecek· 
leri işlerden babs~derek: .. Hal 
cephesi proğramına saygılı iı
tirakimiz temin edilmiştir .. 
diyor • 

Paris 6 ( Ö. R ) - 8 ba
kan B. Albert Sarraut, Finanı 
bakanı B. Regnier ile Fransa 

banka ı direktöründen ve fi
nans memurlarından mürekkep 
bir konferansa başkanlık et
mi tir. Bu konferansın gayesi 
mali vaziyeti tetkik etmek •c 
hazinenin ne olduğunu gözdea 
geçirmektir. Müstakbel parl • 
mento ekseriyeti teşkil ede 
parti başkanlarının de ileride 
bu içtimalara iştirak edeceği 
z nnediliyor. 
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T emoçinin Rüyası 
Türk tarihinden şan ı sahifeler 
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Bölem sayısı: 54 , 

Hind yolcular Seraf şehrinin 
pazarını geziyorlardı 

Po.vı ç.er Volga ve Don ara

$ında yerleşmişlerdir. Başkırlar 
Oral suyunun üstündeki yamaç
lara, Komanlar da Tuna ova
larında yayılmışlardır. Koman-
1ar Başkırlar gibi Türktürler. 

- Anladım... Sizin Koman 
dediğiniz Türk kollarına biz 
toptan Kıpçak der çıkarız. 

- Doğrusu da bu.. Kafkas 
dağları ile Karadeniz alanların
da Türkler çok yayılmıştır. Şi
malde Volga nehriyle Don ara
ıında yaşıyan Polviçlere biz Leh 
diyoruz. Daha ileride Koman
larla Lehler arasında sıkışan 
Macarların yurdu Şarki Roma 
imparatorlarının topraklariyle 
bitişiktirler. 

- Anladık bunları, .. Siz kjm
ainiz ve nereden geliyorsımz? 
Onu söyleyin bakalım. 

- Ben hıristiyanım. Yoldaş
lanm da hıristiyandırlar. Adım 
Mafyadır. Memleketim Vene-
dik... Şu ileride gördüğünüz 
beyaz sakallı adamla ortakım. 
O Katalonyalıdır adı Bartole
medir. Hindistana gideceğiz. 

Maksadımız ticarettir. Koy
numdaki Tirşeyi Şam Sultanı 

~erdi. Müslüman ülkelerinde 
onu kime göstersem. itibar 
görürüm. Bize kimse ilişmez. 
Yolumuz açıkhr. 

- Öyleyse Mafya, şu Hind 
yolculuğunda size ben de ar
kadaş olacağım. Hindistandan 
Tibet yoluyla me:nleketime 
veçebilirim. 

Mafya, kahraman bir Türkün 
refakatinden memnun ola~ağını 
söyledi. 

- Sizin bize yoldaşlık etme
niz kadar boş bir şey olamaz. 
Halinize bakılınca gücünüz kuv
"Wetiniz yerinde olduğu ve bütün 
TOrkler gibi adamakıllı silah 
kullandığınız belli oluyor. Bun
dan başka yanınızda arslan 
gibi üç arkadaşınız da var. Ge
~eceğimiz yollar emin değildir. 
Yardımınızdan istifade ederiz. 

Mafya Canbeyi arkadaşlarına 
tanıttı. Hepsi memnun oldular. 
Bazirganlar alışveriş ede ede 
yolculukta devam ediyorlardı. 
Şamdan Basraya ancak yedi 
ayda vardılar. Uğramadıkları 
ne liöy ne de kasaba kalmadı. 
Çok karh işler gördüler, epiyce 
para kazandılar. Basradan Se
rafa gitmek için altı ay gemi 
beklediler. Seraf şehri bugün 
mevcud değildir. Basranın karşı 
kıyılarında harabeleri vardır.) 

Buraya karadan da gidile
bilirdi. Fakat yollar haydutlarla 
dolu idi. Bazırianlar kara yo
lundan ürküyorJarıd. Nihayet 
inci avcılarının idare ettikleri 
bir kayığa bindiler. Geminin 
kaptanı İranlı idi. Saymböğrülü 
gemiye almak istemiyordu. 
Canbey ısrar edince razı oldu. 

Mafya ile yoldaşları ömürle
rini gemilerde geçirmiş adam
lardı. Deniz işlerine alışkındı

lar. Geminin ard tarafında uzun 
iki direğin önünde Canbeyle 
arkadaşlarına yer yaptılar.Böy
lece dümene hakim oluyorlardı. 
Korsanları pek fazla olan bu 
denizlerde dümene hikim ol
nın faydaları pek çoktu. Tepe
den tırnağa kadar silahlı sekiz 
ki,i geminin dümenine yerleş
tikten sonra kaptanla tayfalar 
en azılı haydutlardan bile ol
salar bir halt işliyemezlerdi. 
Deniz gittikçe kabarıyordu. 
Canbey le arkadaşlarını fena 
halde deniz tutmuştu. Öyle ki 
1olculuk bitinceye kadar baş-

larını kaldıramadılar. Mafya 
Sayınböğrüle bakmamış olsaydı 
zava llı hayvan bu yolculuktan 
sağ çıkmıyacaktı. 

Nihayet yeşillikler içine gö
mülmüş gibi gözüken Saraf 
şehrine vardılar. Kızıl renkte 
tuğladan yapılmış evlerile bu 
şehir bir ateş parçasını andı
rıyordu. Hindistan yolcuları, 
enfes kokulu çiçeklerle bezen
miş bahçelerden geçerek şehr:n 
çarşısına sokuldular. Sıcak da
yanılmaz derecedeydi. Hepsi 
hafif elbiseler satın alaı ak üst
lerindeki kalın elbiseleri attı
lar. Geceyi Karvansarayda ge
çireceklerdi. Yüklerini oraya 
bırakarak şehrin çarşılarını 

gezmeğe koyuldular. Pazaryeri 
hıncahmçh. Başlarına ipekten 
veya bezden çevreler sarmış 
olan araplar, kırmızı sarıklı 
lranhlar, Bürümcükten elbise
ler giyen Hintliler, yarıya ka
dar çıplak gezen Maldiv zen
cileri, bellerinden iri keseler 
sarkan satıcıl;.r,ellerindeki albn 
ve gümüş terazilerile gezen 
para bozucular, omuzlarında 

çeşit çeşit kumaşlar taşıyan 

delJallar, çevik gemiciler pazarı 
doldurmuşlardı. 

Ötede beride inci avcıları da 
eksik değildi. Bütün bu 
halk yığmı insanı sinirlendi-

recek derecede bağırıp çağır
maktaydı. Bu kalabalık yetmi-
yormuş gibi sucular, şerbetciler 
de önlerindeki karınlı de.stileri, 
bakır taslariyle halk içine so• 
kuluyor, taslarmı şakırdata şa
kırdata sıcaktan bunalan pa
zarcılara, müşterilere aouk su 
ve şerbet satıyorlardı. 

Canbey kendisine ve arka
daşlarına yeni elbiseler almak 

için bir dükkana girdi. Mayfa 
yanındaydı. Elbiseleri aldıktan 
sonra parasını vermek iizere 
idi ki Mayfa müdahale etti : 

.- Bu işi bana bırakınız, 
dedi. Siz Türk behadırları para 
bahsında fazla cömertsiniz. 
Paranızı boşuna kaptıracaksı

nız. Biz Venedikliler paranın 

nasıl harcandığını daha iyi bi
liriz. Bakınız herifin sizden 
istediği paranın yarısını vere-
c~ğim. Yine bize dua edecek .. 

Mayfa elbiseci ile pazarlığa 
tutuştu. Kavga ediyor gibi çe
kişiyorlardı. Mayfa dükkancı

nın istediği parayı fazla bula-
rak bağmyor, dükkancı da 
sesi çıktığı kadar haykırıyordu. 

- istediğimiz azdır bile ... 
Mal dükkanda kalmasın diye 
veriyoruz diyordu. 
Dükkancı Iranh idi. Sakalını 

tutarak birbiri üzerine yemin 

ediyordu. VenedikHnin hiç al
dırmadığını görünce .Yola geldi. 
Mayfa istedikleri parayı Y.arı 

yarıya kesmişti. Canbey kendi 
kendine düşünüyordu : 

- Ne biçim adamlar ... Para 
için bu kadar nefes tüketilir mi? 

-Sonu Vaı-

••• 
Bir şikayet 

Manisanm Horozköy halkı na
mına iiç imza ile aldığımız bir 
mektupta trende seyyar posta 
memurlarına verilen mektup
ların yerlerine gitmediği şika~ 
yet edilmiştir. Ortada bir yan
lışlık olmak ihtimali varsa da 
posta ve telgraf müdürlüğünün 
bu nokta üzerine nazarı dikka
tını celbederiz. 

rENI A51R 

·Mussolininin namus sözü _______________________________________________________ ,,_,, 

Italya bundan sonra yabancı top
raklarda enıel beslemiyecekmiş 

" Italya şarki Afrikada kazandığı zaferden sonra vazi
yetinden memnun devletler arasına giriyormuş .. ,, 
- Baş tarafı 1 11ri saJ'}ada -

bir devlet olarak, ve bir Afri
ka devleti değil, Akdeniz dev
leti olarak telakki ederiz. 

lüzumunu kaydettikten sonra, 
Duçe ilave etmiştir : 

bahsederek uluslar kurumunun 
buna ait istatistiklerine daya
nanlar çok aldanıyorlar. Nası) 

ki bütün dünya Italyanın askeri 
Onunla daima iyi münasebet- kudretini tahmin ederken al-

0 Uluslar kurumu yaşayabilir 
ve yaşamalıdır. Fakat takib 
ettiği gayeler elindeki vasıta
larla mütenasib olmalıdır. O, 
kendisini teşkil eden mmetle
rin ihtiyacına uygun bir hale 
gelmelidir.,, 

lerde bulunduk ve daima da danmıştı. 
bulunacağız. ltalyanın nt Sü
danda, ne de Filistinde hiçbir 
menfaah yoktur. Arablarla 
Musevileri birbirinden ayıran 

karışıklıklarda bize bir mes'u· 
liyet atfetmek haksızlık olur.,, 

logiltere hakkmda bu · emni· 
yet verici sözleri ~öyledikten 
sonra Duçe devam etmiştir : 

01talyanın ba,ka müs
temleke emelleri oldu
ğunu iddia t:tmenln yan
laş olduğunu size mamu
sumla temin ederim. Bi
zim şarki Afrlkada ka
zandığımız zafer, ltalya
yı vaziyetinden memnun 
devleUer arasına sok
maktadır. lnglltere ve 
Fransa bu hldlsenln 
ehemmiyetini takdır et
melidlrler. 

"Bu hadise bizi Avru
payı ikiye ayıran siperin 
beri tarafına geçirmek
tedir. Biz arbk muhafa
zakar bir devlet olduk.,, 

Bay Mussolioi ltalyan asker
lerinin Şarki Afrikada insan
lığa yakışmaz harp usulleri 
kullandıkları haberlerini bir 
kaç kelime ile tekzip ederek 
hiç bir ltalyan tayyaresinin hiç 
bir zaman kasdi olarak bir 
Habeş hastanesini bombard .. 
man etmediğini söylemiştir. 

AVRUPA MESELELERi 
Bundan sonra Du_çe mühim 

Avrupa meselelerine geçmiş ve 
şunları söylemiştir: 

" Biz içeride bir sosyal ni
zam unsuru olduğumuz gibi 
arsıulusal sahada da bir sulh 
unsuru olmağa hazırız. Asker
lerimiz Adis - Abebaya girdiği 
sırada, Habeş payitahtı hay
dutlar tarafından yağma edili
yordu. En iyi hal sureti bütün 
Habeşistan üzerinde ltalyaom 
tam otoritesini te,is etmektir.,, 

SULH ŞARTLARI 
ltalyanın medeniyet azmi 

üzerinde israr ettikten sonra 
B. Mussolini devam etmiştir: 

" Sulhun şartları Roma ru
hundan alınmalıdır. Aksak sulh 
istemeyiz. Habeş meselesi kat'i 
olarak halledilmeli ve şu da 
hesaba alınmalıdır ki, biz 
bu zaferi, kimseden bir şey 

istemeden kanımız, fedakarlık
larımız, paramız bahasına elde 
ettik . ., 

B. Vard Brice şu suali sor
muştur: 

- Italya diğer ecnebilere 
Habeşistanda kapıyı açık bırak
mak niyetinde midir ? 

- Biz dost devletlerin te
şebbüslerine kapıyı kapamıya

cağız. 

- Dost devletten maksadı
nız nedir? Zecri tedbirlere işti-
rak etmemiş olan devletler 
olsa gerek! Fransa ve lngiltere 
de dost devletler arasında mı 
sayılıyor ? 

Duce şu kısa cevabı ver
miştir: 

- Onları da öyle saydım. 
iT AL YANIN MALI KUDRETi 

B. Mussolini bundan sonra 
Italyanın Avrupadaki mevkii 
meselesine geçmiştir. Fakat ilk 
önce şurasmı kaydetmiştir ki 
ltalya Afrikadaki fütuhatını 
finanse etmek vasıtasına ma-

. Jiktir ve ltalyanın fakirliiinde• 

ULUSLAR KURUMU 
B. Mussolini uluslar kurumu

nun islahma taraftar görünü
yor. Italya bu müessesenin 
yeniden teşkilat altma alınması 
ıçın yardımda bulunmağa 
baz.ırdır. 

REN MESELESi 
Sonra B. Mussolini Ren me

selesine geçiyor ve diyor ki: 
"ltalya şimdiye kadar Ren 

meselesinde ihtiyatlı bir vazi
yet muhafaza etmiştir. Fakat 
ltalya garbi Avrupanın üç bü-

yük devletin iş birliğine daima 
güvenmektedir. Eğer bunların 
arasmda bir harb pathyacak 
olursa bütün Avrupa medeni
yetinin mahvı demek olacakbr. 

Roma, 6 (Ô.R) - Mussolini 
IngiJiz gazetecisi Vard Price 
şunları söylemiştir : 

"Müstemleke meselesinde ar
tık gayri memnun proletarya 
vaziyetinde değiliz, Şimdi iyi 
muhafazakarlar oluyoruz. Bu 

işte Cenevreye çok güçlük çı
karabilirdik. Mesela mandala
rın yeniden dağıtalmasını isti
yebilirdik. 

"Şimdi Habeşıstamn hukuki 
vaziyetinin tesbiti kalıyor. U
nutmamahdır ki ltalyanlar Adis 
Abebaya girinceye kadar Adis 
-Abeba yağmacıların elindeydi. 
Meselenin en iyi halli, bütiln 
memleket ürerinde ltalyan oto
ritesinin tasdikidir.,, 

Uluslar sosyetesinin ıslahı 

Londra, 6 ( Ö.R ) - Italya 
DıŞişleri bakanlığı umumi di
rektörü, Duçe tarafından hu
susi olarak buraya göndnrilmiş 
ve· Avam Kamarası salonlarında 
toplanan Avam ve Lordlar Ka
marası azalarına çok mühim 
bir nutuk söylemiştir. ltalyan 
diblomata ltalya ve lngiJtere 
arasında iyi münasebetler tesisi 
lüzumu üzerinde ısrar etmiş 
ve on dört seneden beri 
Faşist ltalyanın daima işbirliği 

fikriJe hareket ettiğini söyliye
rek demiştir ki: 

"Bir sosyal nizam unsuru 
olan ltalyan hükumeti, müs
temleke müddeiyatı meselesin
de artık muvafık bir şekilde 
tatmin edilmiş olduğu için, ar
sıulusal bir sulh unsuru ola
caktır.,, 

ltalyan diplomatı, "haksız ve 
tesirsiz,, o!an zecri tedbirlerin 
ilgasını istedikten ·sonra de
miştir ki: 

"Habeş meselesi yalnız İtal
yan zaferile değil, aynı za-
manda bu neticenin Habeş baş
kanları, rahipleri tarafından ka-
bulile halledilmiştir. ltalya bü
tün Afrika meselesi için lngil
tere ile iş birliğine hazırdır. 
Ancak bunun için lngilterenin 
şarki Afrikadaki yeni ltalyan 
kudretini teveccühle görmesi 
şarttır.,, 

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

Esrar kaçakçıları 
rrepeköyde iiç kaçakçı tevkil edilmiştir 

Tepeköyden yazılıyor: 

Kazamızda esrar kaçakçı
hğı yapan bir şebeke tama
men ele geçmiştir. Bundan 
önce bekçi Mustafa adında 
biri 7 kilo esrarla yakalana
rak lhtısas Mahkemesine ve
rilmişti. Jandarmamn uya
nıklığı sayt-:sinde Mustafanın 
suç ortakları olan Hasan ça
vuş ve Ahmed ve Şaban 
adında daha üç şahıs tevkif 
~dilerek Ihtısas Mahkeme
sine \'erilaıişlerdir. 

ÇAMLIK ORMANINDA 
Her yıl bahar bayramında 

binlerce halkın ve mektep-
lerin tenezzüh yeri olan gü
zel çamlığın yüzlerce oka
liptos ağacı ile çamları son 
fırtınalarda davrilmişti. Çam
lık milli emlak dairesine aid 
olduğundan yere serilmiş 
olan ağaçların bir an evvel 
kaldırılmasını milli emlak 
idaresinin himmetinden bek-
leriz. 

Ali Hikmet 

• - Hasan çavuş •• - Ahmet --Tar
lasmda dıktiği kendirden tstamlar 

isti/adt tden Şaban 

Ovacık köyü cinayeti 

Bir nişan meselesi 
bir hayata mal oldu 

Çeşme kazasının Ovacık kö
yünde bir cinayet olmuştur. 

Ahmet oğlu Mc:hmed, köy kah
vesinde oturan lbrabim oğlu 
Mehmed tarafından atılan ta
banca kurşunile karnından ya
ralanmak ıuretile öldürülmüş
tür. Cinayetin •ebebi Niıir 

isminde bir kızdır. Katil Meh
med, cinayetten Uç gün evvel 
Nigarın annesine müracaat ede
rek evlenmek için kızını iste
miş, fakat kadın henüz kızının 

küçük olduğunu söyleyerek 
red cevabı vermiştir. Bu vak'a
dan üç gün sonra maktul Meh-
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Bekçinin -·-Yarası hafif 
Geçen gün Namazgahta iki 

mazar arasından geçen ve sar
hoş halde bulunan dört kişinin 
nara atmasından bekçi 58 
numaralı Ömerle Abdullah 
oğlu Mebmed arasrnda bir 
kavga olmuş, Mehmed çakı ile 
bekçi Ömeri kalbinin üzerin
den iki yerinden yaralamıştı. 

Mehmed kaçarken bekçi taban· 
casile ateş ederek onu sağ 
kasığından ağır surette yara
lamıştı. Bu hadise tabikabna 
el koymuş olan müddeiumumi 
muavini bay Mümtaz tahkikatı 
bitirmiştir. Bekçinin yarası 

tehlüke devresini atlatmıştır. 

Fakat Mehmedin yarası teh
lükelidir. 

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

Açık arttırma 
ile fevkalade 
büyük fırsat 

10 mayıs pazar günü sabah
leyin saat onda Birinci kor
donda Tayyare sinemasına var
madan evvel 198 numarah 
büyük hanede fevkalade mo
bilyeler açık arttırma suretile 
satılacaktır. Satılacak eşyalar 
meyanında cevizden mamul 
büfe, kare maondan mamul 
anahtarlı yemek masası, ceviz 
maroken yemek sandalyaJarı, 

Avrupa mamulatından ipekli 
kanape takımı perdeleriyle be
raber, ayrıca maondan mamul 
Fransız kanape takımı, 3 par· 
çah maon Fransız kanape ta
kımı, dokuz parçalı filizi ipekli 
ceviz dokuz parçalı takım, Hirl 
markalı siyah Alman piyanosu 
taburesiJe beraber, müdevver 
maon yemek masası, fevkalade 
zarif ve nadide yatak odası 

takımı, şifonyeralı dolap, tu-
valet, lauman ve komodinosu, 
Avrupa mamulatından fantazi 
yedi parçalı hasır kanepe takı~ 
mı, iki ve birer buçuk kişilik 

bronz kaıyı>lalar, somyeler ve 
yataklariyle beraber, cevizden 
mamul gayet şık ve nadide 
şemsiyelik, masif cevizden iki 
adet kadife koltuk, fevkalade 
lüks şömine aynası, apartıman
lara ve pansiyonlara elverişli 

gayet nadide büyük madeni 
soba borulariyle beraber, por• 
tatif iki taraflı büyük yazıhane, 
mermerli kolonalar, heykeller, 
kadifeli ve kretonlu ş~zlonklar, 
lake şifonyereli aynah ve ay• 
nasız dolaplar tualetler ve ko· 
modinolarile beraöer, ceviz bir 
ve iki katlı aynalı dolaplar, 
yüksek sehpalar, muhtelif ma
deni sigara masaları, lake birer 
kişilik karyolalar yataklariyle 
beraber, muhtelif perakende 
sandaliyeler ve orta masaları, 
porslen lavabe takımları' divan,1 
yatakla beraber, muhteli- ay
nalı askılıklar, etajerler, camlı 
kütüphane, dahan muşambalarıı 
lake büyük buz dolabı, Amper 
markalı 5 lambalı radyo, eval 
kristaJ kuşlu ayna, gayet zarif 
ceviz garderoba tualetiyle be
raber, lngiliz para kasası, Ame 
rikan muşamba kanepe, pera
kende döşemeli koltuk ve san
daliyeler, demirci, uşak . T ebriz 
halı, seccadeler, kilimler ve 
sair birçok eşyalar açık artır
ma suretiyle satılacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. Satış 
peJindir. 

Türk müzayede salonu 
müdüriyeti 

S: 6 1-3 (869) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
medin adamlarından Şerif is
minde biri kıza talip olmuş ve 
kız kendisine verilmiştir. Bun
dan fena halde kızan katil, bu 
evlenme işinde amil olan diğer 
Mehmedi öldürmüştür. Katil 
tutularak adliyeye verilmittir. 
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~Müslümanların 13 Anasİ 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

' Bölem sayısı: 92 Yazan : Tokdll il 
Çok geçmedi müslümanların üzerine bir ok yağmuru 
başladı, sapanlarla atılan taşlar oklarla beraber müslü-
manları geriye çekti. Onlar da ok ve taşa başladılar 
Düşman ordusu bu manza

rayı hayretle, korku ile seyr
ederken müslümanların karar• 
gahıııdan kahkahalar yük5eldi. 

At, hendeğe yaklaşınca bir
denbire durmuş, bu görünmi
yen; yerden kaleyi atlıyamıya
cağını anlayınca Ebu Süfyanı 
bu akıbete sürüklemişti. 

Ebu Süfyan, toz toprak için
de ayağa kalktı, atı, bir az 
ileride forklıyarak bekliyordu. 

Ebu Süfyan döndü hendeğe 
baktı, derinliğini ve genişliğini 
gördü, homurdanarak karşıya 
bakıb atına atladı .• Koşturarak 
geri döndü. 

Ebu Süfyanm gidişi bu gidiş 
oldu, Ebu Süfyanın geri dön
mesinin akabinde orduda bir 
karışıklık belirdi. Üç beş saat 
sonra bu binlerle in~anın kay
naştığı ordu kuvvetli bölüklerle 
Medinenin etrafını sıkı bir 
çevre halinde çevirdiler, yer
leştiler .. 

Bu korkunç bir muhasara 
idi. Medineliler ne hurmalık
larından istifade edebilecek
lerdi, ne de bir kısmı dağlarda 
kalan hayvanlarından ... 

Çok geçmedi müslümanların 
üzerine bir ok yağmurudur baş
ladı, sapanlarla atılan ta1lar ok
larla beraber müslümanları ge• 
riye çekti, onlar da ok ve taş 
atmağa başladılar. 

Lakin beyhude yere kuvvet
ler telef oluyor, ne oktan, ne 
taştan iki tarafa da bir zarar 
olmıyordu. Bir gün, beş gün, 
on gün süren bu muhasara 
Medinelilerde gittikçe fena te
sir yapıyor, kuvvetler azalıyor, 
ümitler kırılıyor ve erzakları 
gün geçtikçe eriyordu. 

Yirminci gün idi ki Muham
med sahabeleriyle beraber üç 
gün bir şey yememeğe karar 
verdiler. Ve karınlarına taş bas
tılar. Medinelilerin içinde açlık
tan serilib, kalanlar çoktu. 

Her taraftan: 
- T ~slim olalım. 
- Sulh teklif edelim. 
- Tahammülümüz kalmadı. 
Gibi sesler belirmeğe başla-

Düşman ordusu bazı günler 
hendeğin yakınına kadar gele
rek müslümanlan ok ve taşla 
tazyik ediyorlar, bağınb çağı
rıyorlardı. 

Ara sıra kadınların bulun-
duğu kaleye kadar ilerleyib 
orayı tehdid ediyorlar ve fakat 
ne hendekten geçebiliyorlar, 
ne de hisarı açabiliyordu. Esa
sen hendeğin karşısında kıt'a 
kıt'a · müslüman muhafızları 
vardı ve hendeği muhafaza 
ediyorlardı. 

Bir ay olmuştu ki muhasara 
üzerleriııden kalkmamıştı, lakin 
Müslümanların ve bütün mah
surların da takat ve tahammül
leri kalmamıştı. 

Muhammed ayın son günü 
arkadaşlarını topladı. 

- Arkadaşlar bu ordunun 
içinde en kuvvetlisi Gatfanın 
ordusudur, onu harp sahnesin
den çekmek ve hatta bizimle 
bir olmasını temin etmek için 
kendisiyle münferid bir sulh 
müzakere etmek istiyorum. 
Geri kalanların üzerine hücum 
suretiyle muhasarayı kaldırırız. 

Muhammedin bu sözü bir 
emrivakiydi, daha itiraz etmeğe 
meydan kalruadan : 

- Saad! Dedi gitl Hendek
ten geç, Gatfana var, kendisi 
ile elçi olarak görüş... Salahi
yettar bir adamını dileklerini 
kamilen söyliyerek bize gön
dersin. 

Saad hendekten geçirildi. 
Düşman ordusu handekt«f n 

geçen bu arabın kendilerine 
~?ğru sila':ısız ilerlediğini gö
runce elçı olduğunu ve sulh 
teklif etmeğe geldiğini anla
dılar. 

Saad karşıdan bağırdı: 
- Hen Muhammedin elçisi

yım. Gatfanla görüşmek isti
yorum. 

- Ordunun reisi Ebu Süf-
yandır. Evvela onu görünüz. 

- Hayır Gatfanı göreceğim, 
- Gel! 
Saad orduliun arasına girdi. 

Gatfan onu karşıladı: 

- Ne var? 
- Seninle münferiden bir 

anlaşma yapmak istiyoruz, vasi 
salahiyet sahibi bir arkadaşını 
benimle beraber gönder. Mu
hammed'le görüşsünler ... 

- Fakat benim münferiden 
bir sulh kabul etmekliğim size 
ağır mal olur. 

- Onu; talimat vereceğin 
adama söylersin; o da benimle 
değil Muhammed'le görüşür, 

- Peki öyle ise sen git!. 
Bir saat sonra gönderirim. 

- Benimle gelmiyecek mi? 
- O kadar acele defi! 1 
Sad münakaşa etmeden ge

ri döndü .. 
. . . . . 
Gatfan ebu Süfyanla görüş• 

tükten sonra Kureyşten Ayni
ye adında gözünü tehlükeden 
sakınmaz, deli, dolu biriaini ge
niş bir salahiyetle seçti, bera
berce talimatlarını verdiler ve 
gönderdiler. 
Düşman ordusundan tek bıa· 

şına ayrılıp hendek kenarına 
gelerek: 

- Ey y ! Muhammediler 1 Yol 
açın 1 Ben geldim 1 

Diye bağıran Ayniye hen-
, dekten geçirildi ve peygambe

rin kırmızı. . çadınna alındı. 

Ayniye; pervasız adımlarla, 
elini, kolunu sallıyarak çadıra 
girdi. Muhammedi zaten tanı
yan Ayniye, gözlerini Muham
ıiıede dikerek: 

- işte ben geldim, beni gön
derdiler. Ne diyeceksin? 

Muhammed yerinden kımıl
damadan, Ayniye'ye karşısında 
bir yer göstudi: 

- Otur! 
Ayniye bilaperva bağdaşını 

kurarak oturdu. 
- Sen Kureyşdensin ve Ebü 

Süfyanın adamısın 1 Biz Gat
fan'a haber gönderdik 1 

Ayniye gülerek: 
- Ben Gatfanın idaresi al

tındaki kısma geçtim ve ondan 
salahiyet alarak geldim, dedi. 

•ı------~~~ ..... --·------------H ARAÇÇI Kl.RDAŞLAR 

~ 

\!' 

~t 
i ı 

~ ,. 

.'4~ .')j 

.. 
' .... 

·~ 

Lüks ve modern mobilya evidir 
~ V· 

'~ ' 

-----------------------------!· 

Haftalık Piyasa durumu 
- . . . . .. . .. ..t:·: 1 

Pamuk fiatlerinde değişiklik yoktur zeytin yağı fiatleri 
tenezzüle meyyaldir. Üzüm fiatlerinde düşüklük vardır 

Zahire piyasası durgundur 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şehrimiz Ticaret ve Zahire Pamuğun son haftaya aid kuruşa hararetle mübayaa edil-
borsası tarafından son hafta piyasa durumu aşağı yukarı mektedir. 
içinde neşredilmiş olan günde- geçen haftakinin aynıdır. Fiat- Palamut piyasasında yazıl-
lik satış listelerine göre 29-4- !arda geçen haftaya nistbetle ruağa değer başka birşey yok-
936 dan 5-5-936 tarihine kadar esaslı bir tebeddül olmamıştır. tur. 
borsada satılmış olan zehair, Hafta nihayetinde pamuk fiat-
hububat vesaire ticaret mad- ları 40 kuruş. Ye geçen haf-
delerinin, cinsi, mikdar ve hafta taya nisbetle daha kuvvetli 
içindeki en az ve en son fiat- olarak kapanmıştır. 
J~ri. aşağıda topladığımız gi- Bakla 
bıdır: 

Eşyanın cinsi mikdarı haftalık fiatı 
çuval en az en çok 

Buğday 2715 4.75 6.375 
Arpa 24 3.50 3.50 
Bakla vadeli 4688 4.0625 4.25 
Akdarı ıs 4. 4. 
Fasulya 31 7.25 7.25 
Nohut 35 6. 6. 
Pamuk 675 B. 37. 40. 
Yapağı 14722 K. 55. 63.73 
Palamut 916 K.260 750 
Ka. ceviz e.14500 K. 12.50 15 50 
Mazı 7107 21. 44. 
Koyun derisi 6000 82. 82. 
Z.yağı sıra 19600 39. 41. 
Çekir üzüm 899 7. 14. 
Razakı 100 7.75 7.75 

Haftalık borsa satışlannı bu 
suretle icmal ettikten ·sonra 
yukarıda işaretlediğimiz eşya 
arasından belli başlı ihracat 
maddelerini teşkil edenlerin 
son haftaya ait nevi üzerinden 
satış miktar ve fiatlerile haf

, talık piyasa durumlarına mü
tedair idindiğimiz: malümatı 

ayrı ayrı a,ağıya dercediyoruz: 

Arpa: 
Son hafta içinde borsaca 

neşredilmiş olan bültenlere göre 
yukarıda satıldığını gösterdiği

miz 24 çuval arpa yerli nevin
den olı:p kilosu 3,5 kuruş fiatle 
satılmıştır. Bundan bir hafta 
evvel ise ayni nevi arpalardan 
510 çuvalı 3,50 - 4 kuruş ara
sında satılmış ve geçen sene
nin bu haftasında bu nevi ar
palar üzerine lzmir borsasında 
muamele olmamış ve Uşak 

malı arpalardan bir miktarı 

3,15 - 3,5 kuruş arasında fiat
larla satılmıştı. 

Geçen haftaki neşriyatımızda 
arzeylediğimiz gibi yeni mah
sulün idrakine pek az zaman 
kaldığından elde mevcut stok
lara fazla talip yoktur. Bu se
beble arpa fiatları günden güne 
düşmektedir. önümüdeki hafta 
içinde arpa fiatlarında yeni 
tenezzüller kaydedileceği mu
hakkak telakki edilmektedir. 

Pamuk 
Son hafta içinde borsada 

37 - 40 kuruş arasında fiatlerle 
satıldığım yukarıda işaretledi
ğimiz 675 balya pamuk nevi 
ve fiat itibarile aşağıda gös
tereceğimiz şekilde muamele 
görmüştür. 

Fi. 
Nev'i Mıktan Az Çok 

Prese 1 ci ha. 128 balye 40 40 
" " va. 275 " 40 40 
" 2 ci ha. 272 " 37 38 

Yekün 675 
Bundan bir hafta evvel ise 

39,5 - 40 kuruş arasında fiat
lerle üçyüz otuz balya prese 
birinci hazır, kırk kuruştan 

50 balye vadeli 37 - 38 ku
ruştan 14 balye ik~nci ve 36 
kuruştan 12 balye karışık pa
muk satışı olmuştur. Geçen 
senenin bu haftasında ise 41 -43 
kuruş arasında fiatlarla 402 
balye prese ve 42 kuruştan 5 
harar kaba hazır pamuk satışı 

'olmuştu. 

Geçen haftaki neşriyatımızda 
kaydettiğimiz gibi bakla işleri 
alivre muamele noktasından 

hafta içinde oldukça hararetli 
geçmiştir. Hafta satışı yukarıda 
işaretlediğimiz gibi 4688 çuvala 
balig olmuş ise de fiatlarda 
oldukça gerileme kaydedilmiş
tir. Geçen hafta nihayetinde 
4.25 kuruşta kapanan piyasa 
bu hafta içinde tedrici sukut
lar göstermiş ve 5-5-936 da 
4.0625 kuruş. Fakat hararetli 
olarak kapanmıştır. 

Geçen hafta satış miktarı 
971 çuval ve bir hafta evvelki 
ise 874 çuval olarak toplan· 
mıştı. Geçen iki haftanın fiat· 
!eri ise 4,375 kuruş olarak tes
bit olunmuştu. 

Geçen senen'n bu haftasın
da henüz alivre bakla işlerine 
başlanmış değildi. Bakla aliv
releri 1935 senesinde ancak 
Mayıs ortalarından sonra baş
lamış ve fiatler yine bugünkü 
vaziyette bulunmuştu. 

ihracatçıların fiat meselesin
de gösterdikleri asabiyet istih
lak piyasalarından verilen fiat
lerin pek dar olduğuna alamet 
gibi görülmekte ve bu yüzden 
satıcılar da mukavemet husu-
sunda ısrar etmemektedirler. 
Mamafih sörlendiğine göre ba
zı alıcıların mubayaatı sırf is
pekülasyon cinsine matuf bu
lunub şimdiye kadar mubayaa 
edilmiş miktarın azlığı karşı

sında yeni ve kuvvetli sipariş

ler alındığı takdirde fiatlerde 
biraz yfikselme basıl olacağı 

ümüdü de vardır. 
Vaziyetin Mayıs ortalarına 

olmasa bile nihayeth:rine doğ
ru tamamile inkişaf ve tavzzuh 
edeceği kuvvetle tahmin edi
liyor. 

Palamut 
Hafta içinde borsada satıl

dığı borsa listelerinde görül
mi,;ş olan palamutlar nevi, fiyat 
ve miktar üzerinden şu şekilde 
toplanmıştır: 

720 - 7'0 kuruştan 188 ken
tal tırnak, 600 680 kuruştan 
504 kental kaba. 500 den 41 
kental röfüz ve 260-315 kuruş
tan 183 kental kapçık. 

Bundan bir hafta evvelki 
borsa listelerinde borsada pa
lamut üzerine iş yapılmış oldu
ğuna dair bir işaret görülme· 
miş ve geçen senenin bu haf
tasında 430-450 kuruştan 451 
kental tırnak, 215-282 kuruştan 
829 kental kaba ve 195 kuruş
tan 150 kental röfüz palamut 
satışı olmuştu. 

Palamut piyasası son hafta 
içinde de geçen lıafaki neşriya
tımızda arzeyledığimiz duromu 
olduğu gibi saklamıştır.Piyasada 
az mal bulunduğundan ve buna 
rağmen fazla taleb gösterildiğin
den fiatlarda biraz daha yük
selme kaydedilmiştir. Geçen 
senenin bu sıralarında 450 ku
ruşa nazlı mübayaa edilen tır
nak mallar bu ssne 700-750 

Zeytinyağı 
Borsa listelerinde hafta için

de kilosu 39 41 kuruş arasında 
fiatlarla 19600 kiloluk eski satıf 
sıra malından başka satış mua
melesine rastlanmamıştır. 

Geçen hafta ise 40-41 ku
ruştan 10000 kilo sıra ve 44,0 
kuruştan 1800 kilo yemeklik 
zeytinyağı satışları olmuştu. 

Geçen senenin bu haftasında 
İse 23,5 - 24,5 kuruş arasında 
fiatlarla 8252 kilo sıra malı 
zeyt.nyağı satışı olmuştu. 

Piyasadan yaptığııuız tahki
kata göre zeytinyağı işlerinde 
geçen haftaki durgunluk bu 
hafta da devam etmiş ve fiat
larda tenezzül meyil ve ala
metleri görülmüştür. Piyasada 
perakende işlerden maada 
esaslı işler olmamıştır. 

Genel bakımdan zeytinyağı 
piyasası durgun ve fiatler te
nezzüle meyyaldir. 

Çekirdeksiz üzüm 
Borsanın hergün neşreylediği 

gündelik sat•ş listeleriııe . göre 
son hafta içinde borsada satıl· 
mış olan 899 çuval üzüm satı
şile beraber mevsim bidaye
tinden bu tarihe kadar satılan 
mikdar 508046 çuval ve 4333 
torbaya baliğ olmu~tur. 1934 
mahsulünün g~çen yılın bu sı
ralarına kadarkı satış mikdar( 
ancak 312310 çuval 1166 tor
baya baliğ olabilmişti. 

Son hafta içinde borsada 
:;ı-ündelik itibariyle satış miktar
ları aşağıda gösterilmiştir: 
Tarihi çuval T. 
29-4-936 39 
30 .. .. 234 

1 " " 
2 U H 

4 '~ u 

5 " u 

196 
277 
153 
899 

kapah 
3 

Bundan bir hafta evvelki 
satış mecmuu ise 1659 çuvala 
baliğ olmuş bulunmakta idi. 

Geçen hafta nihayetleriode 
görülen yükselme meyilleri ma
alesef inkişaf edememiş ve son 
hafta içinde fiatlerde yeni 
tenezıüller kaydedilmiştir. 

işbu tenezzül keyfiyetleri 
30-4-936 ve 2-5-936 da husule 
gelmiş ve mecmuu -0,5 santime 
kadar çıkmıştır. 

Fiatlerde husule gelen yeni 
düşkünlüğü göstermek için aşa
ğıdakı cedveli dercediyoruz: 

28-4-936 da fiati: 
No. Az Çok 
7 9 9.25 
8 9.50 9.75 
9 10.25 10.SO 

10 12.25 13 

7 
8 
9 

10 

30-4·936 da: 

2-5-936 da: 

8.75 
9.25 

10 
12 

9 
9.50 

1025 
12.75 

7 8.50 8.75 
8 9. 9.25 
9 9.75 10 

10 11. 75 12.50 
1935 Senesi Mayısın 5 inci 

gününde ise borsada çekirdek· 
- lütfen reviri11iz -
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ÇOCUK 
HASTALıKLARI 
MÜTEHASSISl 

Dr.BicetUz 
Haatalannı her gln 11,30 

elan ... t on 6çe kadar 
Beyler sokağmclaki kdinip· 
6İe kabal eder. Telefon 3990 

Tirede 
ıata.~.ı eski Alemdar 
Ubhilt yurdu -m-52" 

hekimleriadea 

DO TOR 
SÜLEYMAN 
SIRRI TINEL 
..... , .......... ,. a.i 

plmimcla portMaJ •k9 • 
n..U.ya aaldeÖ.ifllr. Her 
;aa li..ta bllal ecler. 

H.3 t-13 81 

8ARAÇ08W 
Memleket lt.-.eli 
~e Mltell•ı1111 
llu~ebane: ikinci Bey· 

ler IOkaia 65. Tel. 3956 
EYi : Klprl t'aplll' iakeleli 

Berat apartmam No. 6 
EY, Telefon No. 2545 

bmir Memleket Hutanai 
Ro6tkea ınateh•••ı11 

Her Nevi ROrffl(Elf 

Ve Eleldrill edeaftllri 

~emi;::.~ 
V-aole tatbik H Roatken 
ile KIL t.t.Yileri yapalar. 
imci &e,ler .... fma 

...._ No.25 
T.W-= 25t2 
~ (!12) 

ASl~ilACl 
KANZUK 

Doktor 

Cams'in 
Nasır 
iLACI 

DOKTOR t1SiN 
Ea ald umlan bile pek k..a bir uma•da ta•men ye 

klkladea pkanr. 
u....r de,..: ....... Kunk eCl&Demİ her eaaaecle balmr. 

Ciddi Ye mleuİr bir nam Uladır. 

lzmir Tramvay 
lesinden: 

Elektrik sosye-

Alael1at clolaJllİJle cere,.... lla .,.. 8 Ye 9 acu glnlerincle 
uat 8 den 14 • kadar bdaci Koldoa·M-dife caddeli-Bornon 
tokak·Mutafa Ener 8. - Ka lleli • Erkek lmeti • Celll Ba· 
yar caddeleriade ve mlcam .obkı.c1a ketileceji .. , .. aboae
ml: 'wce M••ek ._.illa e1_.. 

Y ahuz toptan utqlan için bmir -- aceateliil Nef'i Naci 
•• J. C. Hemti1e mtlracut ecl•iı. Salli ata Mm lldaci kat 
No. 113. POlta katan 2M Telefon 3465 

GB f P 1 

nezieye ve b r 



F ratelli Sperco \ 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 1 

KUMPANYASI 
GANYMEDES vapuru 20 ni

sandan 25 nisana kadar Anvers 
Rotterdam,Amıterdam ve Ham 
burg limanlan için yük . ala
caktır. 

UL YSSES vapuru 1 mayısla 
ıelip ayni günde Burgas, Var
na ve Köstence limanlan için 
yük alacaktır. 

CERES vapuru 4 mayısta 
gelip 9 mayısta Anvers, Rnt
terdam, Amsterdaın ve Ham
burg limanlanna hareket ede
cektir. 

SVENSKA ORIENT Linien 
VINGALAND motörü 30 

nisanda gelip Rotterdam,Ham
burg (doğru Bremeo) Copen
hage, Daozig, Gdyoia ve ls
kandinavya limanlan için yük 
alacaktır. 

SERVIC MARITıME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 12 mayısta 

gelip 13 mayısta Pire, Malta ve 
Barse'one liman!arloa hareket 
edecektı r. 

ilandaki hareket tarihlerile 
nav:un!ardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkHında FRATELLI 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

---· 

N. \'. ' 
W. F. H. Van Der 

Ztt & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

ANGORA vapuru halen li-
manızda olup Anvers, Rott~r
dam, HambıJrg ve Bremen 
Direkt için mal y~klemektedir. 

SAMOS vapuru 6 mayısta 

bekleniyor. Anvers, Hamburg 
ve Bremenden yük çıkaracaktır 

ANDROS vapuru 12 mayısta 
bekleniyor. 16 mayısa kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen Direkt için yük 
alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
EXHIBITOR vapuru 20 ma

yısa doğru bekleniyor.Nevyork 
için yük alacaktır. 

Service Maritime Roumain 
Spanskelinje - Oslo 

BOSPHORUS motörü 9 ma
yısta bekleniyor, Yafa ve ls
kenderiye için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhüde gi
riıilıoez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte ıplralb 

METALLUM 
Lambaaını alarak dij'er lam
balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha kirb 
olursunuz 

M. Tevfik eA YKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simenı 

fabrikalan mümessili 
Peıtemalcılar 77 - 79 

Tel 3332 

Emlaki milliye müdüriyetinden: 
Dosya Lira 
29 Karşıyaka alay bey yah caddesinde 185 eıki 189 taj 60 

No. lı deponun 200 liranın tamiratı mllstecire ait olmak 
üzere beher sene 

30 Bayraklı vapur iskelesi 
31 Tepecikte bahçe sokağında 20 eıki 18 taj No.b 

7S 
dtıkkln SO 

Yukarıda yazıh emvalin bir senelik ican artırmaya konulmuı
tur. Alıcıların 11-5-936 Pazartesi günü saat 16 da milli emlak 

müdüriyetine müracaatları. 26· 7 1079 (823) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez ban
kasından: 

"Hissedarlanmıza 1935 senesi için her tek hisse itibariyle 
"verilmesi Hissedarlar Umumi heyetince kararlaştırılan (625) 
"kuruşluk safi kinn dağıtılmuına t.aşlanmıştır. 

"Hiasedarların Merkez Bankası Şubesi bulunaıı yerlerde 2 
"Mayıstan itibaren doğrudan doğruya şubelerimize ve bunlardan 
"başka yerlerdr-. de 15 Mayıstan itibaren Ziraat Bankası Şube 
"veya sandıklarına müracaat etmeleri rica olunur.n 

S-7 1144 (859) 

i 
lz_mir Yün me~sucatı Türk anonim şirketinin Halkapınar

da~ı kumaş fabrıkası m~mulltından olan mevsimlik ve kışlık 
ı.arıf kumaşlarla, battanıye, şal ve yün çorapları bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydan: civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasında satılmaktadır. Mezkür fabrikanın metanet ve 
zarafet itibarile herkesçe malüm olan mamulatını muhterem 
müşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

Toptan satış yeri : Birinci kordon No 186 
Şark halı Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda Mimar Kemalettin caddesi 

Oliver Ve Şii. 
LiMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRiNCİ 

KORDON TEL 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

OPORTO Vapuru 20 mayı~ 
Londra, Hull ve Anveuteıı 
gelip yük çıkaracaktır. 

FLAMlNIAN vapuru 22 ma
yıs Liverpool ve Svanseadan 
gelip yük çıkaracaktır. 
DEUTCH LEV ANTE LlNIEN 

HERAKLEA vapuru 8 ma
yıs Hamburg ve BremendPn 
gelip yük çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

• D. operatör 

M. Nuri Ar~an ı 
lzmir memleket hastanesi 1 

harici ye şefi 

Hastalarını her gün öğle· 
den sonra 3 - 6 ya kadar 
ikinci Beyler-Numanzade so
kak 5 numarah muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 

~ ... Pl!!li!!llllll!lll!'-.P,!ll!lmllll!ll!! " -----..-, 
Paris fakültesinden diplomalı DOKTOR 

1 

Dhf tablplerl 

Muza{fer Eı·oğul HuluA sı' [rol 
Kem~l Çetindağ 
Hastalannı her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beylu - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda aleminin 1936 seneııi 
için kabul etttiği 

4C> 
Renk üzerine ylin, ipek, pa

muk veya keten her hangi 
kumaş ve elbiseyi yalnız 

t.5 
Kunq ile ve çok kolay bo

yamak iıteraeoiz bir paket 
KIZ markah 

A R T 1 

Sinir hastalıkl ar ı 
Mütehassısı 

Pazardan mad11 her gün 
üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua· 
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) 

1 CC>~ ..A..SI ALINIZ · 

• 

GENEL SATIŞ YERi 
9 E:"Y"~ "'CJL.. 

B A H A R A T TELEFON : 3882 

HÜSEYiN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCiLER No. 26 
9 parça koltuk takımı 
9 parça koltuk takımı 

9 parça koltuk takımı 

30 lira 
60 lira 

Yün kadife 
Yün kadife 

100 Ura ipek kumaı 

LÜKS VE SAGLAM 
Yemek Ye yatak odalan takımları sipariş üzerine kabul edilir 

Is.Ferit Eczacıbaşı 
2-13 (836) 

Kolonya ve 
esansları 

30 s.:neye yakın bir zaman· 
danberi azami muvaffakıyet ka· 
zanmış en Iatif en sabit misilsiz 
kokulardır 
Bahar, Altın damlası, Unutma 
beni, Yasemin, Senin için, Mu· 
habbet çiçeği,F ul, Dalya,ınanulya 

isimleri de yalnız eczacıba
şının kokularına aittir. 

Benzer isimlileri bir şeye 
yaramaz almayınız 

M.DEPO 
S.Ferit 

Yünlü mallar paz:arı F. Kandemiro-ıu • ı Şifa eczanesidir 

2 ve 20 komprimelilc <l ,.... ba·aııarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisl i ğin timsali 

olan ffi markasını arayınız. 

Sahile 9 

GUzeılik ve sıhhat için ilk ,art 

RADYOLiN 
kullanmaktır 

RADYOLiN Dişleri, dişler çehreyi güz:ellettirir. 
RADYOLIN Dişleri, dişler mideyi sağlamlaştırır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ RADYOLIN dişleri temizler ve parlatır, mikroplan yüzde § 
: yüz öldürür, diş etlerini besliyerek hastalanmalanna E 
: mani olur ağız kokusunu keser : ................................................................................... 

ECZACI 
KEMAL AKTAŞIN 

Zümrüd damlası kolonyası 
Mukülen - Erkek Feminen - Dişi 

iki cins koku üzerine yapılmıt 

• Hilal eczanesı 
için bir şeref olmuştur 

Eczacı Kemal Akta,, koku

culuğu ecı.acıbk gibi bir namus 

işi yapmıştır. 

Zevk 
San'at 

Taklit edilemez 

lzmiri kokularile de meşhur 

eden Kemal Aktaş diyor ki : 
Benim kolonyalarım yerine 

başka şeyler verilirse redde
diniz. 

Kemal Aktaş kokularının 
kabına varmağa imkan verme· 
diiini unutmayınız. 

,,. 
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Eden Avam Kamarasında son vaziyet hakkında izahat verdi 

1 ı te • 
iZ 

bir ser üzeşte atılmak istemedi • 
Başkalarının menf aab için kendi prestijini kıran Ingil· 
terenin tecerrüt siyaseti takip etmesi muhtemeldir .. 

Paris, 6 (Ö.R) - Alman hü
kümetine gönderilecek lngilız 
sual list'!si yann lngilterenin 
Berlin büyük elçisi tarafından 

verilecektir. Uluslar sosyetesi 
konseyinin toplantısına dört 
gün kaldığından bu tarihe ka
dar Almanyanın cevab vere
bilmesine imkıin yoktur. 
Şu halde konsey açılınca 

ruznamesindeki diğer mühim 
meseleyi, Habeş meseleşinin 
harbın bitmesile aldığı vaziyeti 
tedkik edecektir, Vakıa Habe
tlıtanda askeri hareketler daha 
devam edebilir. Fakat bunlar 
bundan böyle polis hareketleri 
mahiyetinde olduğu11dan asıl 

harb bitmiş telekki edilmekte
dir. 

Şimdi meselenin diplomatik 
tasfiyesi işi kalıyor ki bu da 
ifin en az güç tarafı deyildir.Iki 
sarih vaziyet vardır. 

HABEŞ V AZIYETI 
Necaşı kaçmıştır. Hatta ken

diaini öyle bir mevkie düşür
müştür ki akabinde söz sahibi 
olmağa devam edebilmesi güç
tnr. Bundan daha az vahim 
olmıyan bir hadise de bütün 
Habeş bakanlarının, dış işleri 
bakanı da aralarında olduğu 
halele, aynı şekilde kaçmış ol
malarıdır. Ortada mes'ul bir 
Habeş hükumeti kalmamıştır. 

iT AL YANIN V AZIYETI 
Mussolini Romadaki nutkun

da uHabeşi~tan ltalyanındır,. 
demiştir. Bu sözler her tefsiri 
lüzumsuz bırakacak kadar 
açıktır. Şu halde bütün müza
kerelerde Italya kendi hüküm
raniyetin tasdikini istiyecektir. 

Bu meselede alakadar olan 
iki diğer devlete, lngiltere ve 
F ransaya gelince vaziyeti ted
kik ile meşguldürler. Fransa
nın vaziyeti, salahiyattar çev
renlere göre, bir kat daha 
naziktir. Zira Ingiltere ile Ital
arasında iyi kötü bir muvazene 
muhafaza için sarfettiği gay
retlerden sonra, iç hadiseler 
ıebebile, önümüzdeki bir kaç 
hafta içinde bir intikal dı:vresi 
geçirecektir. 

EDENiN BEYANATI 
Londra, 6 (Ö.R) - B. Eden 

Avam Kamarasında Habeş 
meselesi hakkında yeni beya
natta bulunmuştur. işçi meb'us
lardan Daltonun tenkitlerine 
cevab veren dış işleri bakanı 
hükümete karşı serdedilen it
hamların haklı olmadığını ve 
hadiselerle filen tekzip edildi
ğini söylemiş ve Adisabeba 
lngiliz lçiliğini muhafazaya 
memur edılen Ingiliz kuvvetinin 
cesaretini, bir çok yabancıları 
kurtarması, hiç bir istenen hi
mayeyi reddetmemesini takdir 
ettikten sonra son vaziyetin 
izahına geçerek demiştir ki : 

HAY AL SUKUTU 
Ortaya çıkan vaziyet Jngil

tere ve Uluslar kurumunun 

1 
diğer azaları için göz önüne 
almması güç ve hayal sukutiyle 
dolu bir vaziyettir. Ben bu va
ziyete nasıl karşı koymak lazım 
geldiği hakkında fikrimi hemen 
açıkça söyliyeceğim. Hadiseleri 
cepheden ve olduğu gibi göre
rek : 

Bizi Uluslar kurumuna karşı 
vazifelerimizi yapmamış olmak 
ile itham ettiler. Fakat Ulus· 
lar kurumu nedir? Manevi bir 
sembol değil, kendisini teşkil 

Londra 6 (Ô.R) - Çok na· 
zik bir şekil alan Habeş mese
lesi hakkında Ingiliz devlet 
adamlarının en gözdelerinden 
ikisi! eski Dış işleri bakanı Sir 
Samuel Hoare ile uluslar ku
rumu muhipleri birlikleri baş

kanı Lord Robert Cecil mühim 
beyanatta bulunmuşlardır. 

lT AL YANIN KUVVETi 
Eski dış bakanı, bir muha· 

fazakar toplantısında demiştir 
ki : 

hakkuk ettiğini söylemiştir. 
Şimdiki yaziyetin güçlüklerini 
kaydettikten sonra bunun se
bebi Avrupanın demokrasi ve 
diktatörllik, memnun ve gayri 
memnun olarak ikı karargaha 
ayrılmasından ileri geldiğini 
Sir Samuel lngilterenin rolü 
hakkında fU fikri ifade etmiş· 
tir: 

BÜYÜK BRITANYANIN 
ROLÜ 

Hatırdan uzak tutulamıyacak, 

J. 

I azartesi Eünli mii/11111 görüşmelere sahne olaca/fı a11laşılaıı Cenevrenitı umumi görıiııiiş11 Avam kamaıa5l11da beyanatta 

eden uluslardan ibarettir. Şim • 
diki halde orada yalnız üç bü
yük devlet vardır: lngiltere. 
Fransa ve Rus;a. Yalnız iki 
büyük Akdeniz devleti: Biz ve 
Fransa. içtinabı imkansız bir 
Şl'Okilde, başlıca mes'uliyetler 
ve kat'i bir sergüzeşt tehlii
keleri bu iki devlete teveccüh 

edecekti. Acaba Fransaya karşı 
vazifemizde noksanımız mı ol
du? Böyle bir suali ortaya at· 
mak bile ne kadar esassız ol
duğunu anlamak için kafidir. 

TEŞEBBÜSLERi BiZ 
YAPTIK 

Hakikat şudur ki bu ihti
lafta daima her teşebbüsü biz 
aldık. lt~lyaya petrol gönder
diğimiz sistemi ileri sürüldü. 
lhttliif başlamazdan önce Ital
yanın petrol ithalatında lngil
tereden giden petrol yüzde 13 
idi. Geçen sene ise bu miktar 
yüzde 4 derecesine düştü. Bu 
miktarı vermemiş dahi olsay
dık muhasamatın neticesi üze· 
rinde ne tesiri olabilirdi? 

Zaten biz alınacak her ted
birin kollektif olması lazım 
geleceğini söylemiştik. Petrol 
zecri tedbirinin tatbiki lüzumlu 
olduğu fikrini Cenevrede mü· 
dafaa eden biricik devlet ise 
lngilteredir. 

SÜVEYŞ KANALI 
Zecri tedbirlerin umumi va

ziyetine gelince : 
Uluslar kurumu zecri tedbir

lerin hemen müessir olamıya
cağını biliyordu. Derhal mües
sir olabilecek tek bir zecri 
tedbir vardı! Süveyş kanalının 
ltalya tarafından kullanılabil

mesini mennetmek ... 
Bu beyanat yapıldığı zaman 

saat 19 idi ve B.Edenin izahatı 
hilii d<!vam ediyordu. 

- Hadiselerin esas mahiye
tine girişmeksizin şunu müşa· 
hede etmek lazımdır ki bugün
kü ltalya, eski Italyadan çok 
daha kuvvetlidir. Yeni ltalya 
son derece hararetlidir, zira 
kendine haksızlık yapıldığını 
sanıyor. Bütün münakaşalarda 
bu iki unsuru hesaba katmak 
lazımdır. 
Sir Samuel Hoare ihtilafın şim

diki vaziyetini tefsir etmekten 
sakınarak kendi vaziyetinin ma
lüm olduğunu hatırlatmış ve 
tahminlerinin feci şekilde te-

1 
bir vakıa vardır. Bunu ıınut
mamalıyız. lngiltere Avrupa
dadır, fakat Büyük Britanya 
bir Avrupa kıtası devleti de-
ğildir. Biı; bir dünya devleti
yiz. Başlıca menfaatlerimiz Av
rupa kıtasına tahsis edilemez. 
Onlar diğer kıt'alara ve Ok
yanoslara bağlıdır." 

Sir Samuel iş başında 
kaldığı müddetçe Uluslar 
kurumunun kudretini takvi
yeye çalıştığını, fakat Ku
rum azalarınının bu işe yar
dıma hazır bulunmadıklarını 

bulanan Antony Edm 
söyleıniş ve bu fikrini daha 
ziyade tasrih etmeksizin ilave 
etmiştir: 

SULH VE SiLAH 
logiltere sulhun teşkilatlan

ması için bir rol oynamak is
tiyorsa kuvvetli olmalı ve sağ
lam silAhlı bulunmalıdır. Zira 
hava tehlükesi ve diktatörlük 
ile idare edilen bir Avrupa 
karşısındadır. 

Eski dış bakanı ıon söz ola
rak demiştir ki: 

- lngilterenin diplomasisi ve 

Büyük şentıkwe salıne olan Miianodan bir göriiniiş 
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Cenevrede reform 
Dünyanın bir takım mıntakalara 
ayrılması mevzuubahs ediliyor 

Londra, 6 (Ö.R) - ~-sa_b_a_h __ L_o_n_d-ra 6 ( Ô. R ) - Siyasi 1 
çıkan liberal ve amele gazete· mehafilde söylendiğine göre 
leri Italyaya karşı zecri ted· Milletler cemiyetinin Habeş 
birlerin devamını istiyorlar. meselesinde uğradığı muvaffa-

Muhafazakarlar ise daha kıyetsizlik dolayısile Ingiltere 
mutedildirler. mezkür cemiyet istatüsünde bir 

Deyli Telgraf diyor ki: reform yapılmasını istiyecektir. 
- "Duce tarafından ilan Reform aşağıdaki esaslara da-

edilen kuvvet dukterini, ken- yanacaktır : 
disini muhafaza edecek kadar 1 - Versay muahedesi ah-
kuvvetli olmıyan bütün milletler kamı, Milletler cemiyeti mu-
için bir tehlike teşkil eder. kavelesinden tefrik ediliyor. 
Milletler cemiyeti ittifakla ka- 2 - Kartılıklı yardım hak-
bul edilen bir siyaseti tadil etme )arı, mıntakalara göre yapılma· 
melidir. Bilakis o siyaset bu· lıdır. Bu reforma göre dlinya 
gün, her zamandan ziyade bir bir takım mıntakalara ayrılacak 
kuvvetle bailı kalmalıdır." ve her mıntakaya menıub olan 

milletler yekdiğerine karşı yar· 
dım yükümlerile bağlanacaklar
dır. 

lngiltere Habeş işi halledi
lir edilmez, bu meseleyi ehem· 
miyetle tetkik etmek arzusun
dadır. 

Londra, 4 ( Ö.R ) - Eski 
Hindistan kral naibini kabul 
ettikten sonra başbakan B. 
Baldvin Dovning Street'de 
kabinenin içtimaına başkanlık 
etmiştir. Müzakereler bu akşam 
Avam kamarasında yapılacak 
müzakereler münasebetiyle,Ha
beı meselesi ve lngilterenin 
dış ıiyaseti üzerinde cereyan 
etmiıtir. 

stratejisi elele yürümelidir. ln
giltere kendi menfaatleriyle te
lifi imkAnsız taahhütler altına 

girmemelidir. Kendi menfaat· 
lariyle yabancı ihtilaflara sü
rüklenmemelidir. lngiliz hüku
metinin hangi meseleleri hayati 
telakki ettiğini ve hangi mese· 
leler için çarpışmağa şüphesiz 
hazır bulunduğu söylemesi za
manı gelmiştir. 

ZECRi TEDBiRLER 
Londra 6 ( Ô. R ) - " Manc

hester Guardien ,, gazetesine 
yaptığı beyanatta Habeş boz
gunundan ileri gelen vaziyeti 
tetkik eden uluslar kurumu 
muhipleri birliği başkanı Lord 
Robert Cecil zecri tedbirlerin 
muhafazası ve hatta takviyesi 
lehinde bulunmuş ve demiş· 

tir ki : 
Habeşistanda ne olup bitti

ğini muhakeme edecek mev
kide değiliz. Artık bir Habe
şistan mevcut değildir diyeme
yiz. Bu böyle oldukça zecri tet
birler bakı kalmalı ve hatta tak
viye edilmelidir. Uluslar kuru
mu kadrosunda bir sulh mak
sadına varmak için bundan baş
ka yol yoktur. 

Bundan sonra ltalyanın Ulus
lar kurumıından tardı mesele· 
ıini tetkik eden Lord Cecil 
demiştir ki: 

- ihtilafın başında bu yapı
labilirdi. O vakıt yapılmadı. 
Şimdi b;r hal suretine varmak 
ümidi kaldıkça buna teşebbüs 
etmek inıkansızdır. 

HARB TEHLiKESi 
Cenevre kurumunun ıslahı 

meselesine geçerek: 
- Sulhun asl<eri ittifaklarla 

muhafazası imkansızdır. Sulh 
teczi kabul etmez. F arzedelim 
ki büyük Britanya uluslar ku
rumu paktının 10 ve 16 ıncı 
maddelerini ilga ederek Fransa 
ile bir askeri ittifak yapmış ve 
bir hücum halinde ona yardım 
etmeği taahhüd etsin. Yine 
farzedelim ki, diğer bir mem
lekette, mesela Avusturyada 
karışıklık çıksın. Almanya 
oradaki akalliyetlerini müda
faa ıçın müdahale etsin, 
Fransanın müttefiki olan dev· 
Jetlerin bu ihtilafa karışmaları 
mümkündür. Şu takdirde,Fran
sanın müttefiklerine yardım 

etmesinden korkarak Almanya 
daha evvel davranmak arzu
suyle Fransaya hücum edebilir. 
lngiltere Fransaya yardıma 

mükellef olduğundan kendis;ne 
bayağı bir iş için barba sürük
lenmiş olur. 

İngilterenin Cenevre kuru
munu bırakması · ve Fransa, 
Belçika ye Hollanda ils teda
füi bir ittifak akdetmesi ~ibi 
siyasi bir fikir avam kamara
sında 6 rey bile toplıyamaz. 
Ben Ingilterenin tecerrüd siya
ıeti yapmasına taraftar olma· 
makla beraber, tecerrüdü bile 
böyle bir ıiyasele tercih ede· 
rim. 
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