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Yeni Aıır matbaasında basılmıştır. 
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Atina, 1s (Ö.R) - Yu- buat, hakkında neşriyatta bu- • · · ' · tefUreca•, lallal çok ba-
nan gazeteleri, Yunan Junmaksızın Tilrk talebini haber ; yUk maaraftarı · ıatllzam. 
hükOmetinin askerlikten vermektedir. Bu habere aid ,..~· YRAJCYA edecek olan kale. lnfa-
tecrid edilmiş bulunan serlevhalarda gaz.eteler, Tür- j atında bulunmıyacaktır. 
adaler rejiminin değiş- kiyenin muahedeleri çiğnemek- i YUNANLILARIN DOSTÇA 
tirilmesi için bir talepte sizin boğazları tahkim etmek İ YAZILARI 
bulunmağa karar verdi- istediğini yazmaktadırJar. 6~"'~ Ahna, 15 ( A.A ) - Tilrk 
ğini ve bu ha h talebin Kurı·er Varrzavskl ga- ~ notaıanı mevzuu bahseden Vra-

AHıı•u,.-.• 

tasvibini müteakip ada- zetesinln ileri sUrdUğU /:!!:> • dini gazetesi diyor ki: 
ların tahkim edileceğini bir tahmine göre, TUr- ıuR.u. Boğazlar meselesi hakkın-
yazıyorlar. kiye gayri askeri bir daki Ti.irk notası çok kuvvetli 

LEHLERE GÖRE hale ifrağ edilmiş olan delilJer taşımaktadır. 1923 re-
Varşova, 15 (A.A) - Pas- mıntakayı işgal ederek jimi bugünün devrilmiş bulu-

kalya yortulara dolayısile mat- oraya ağır toplar yer- Si alı rerlr.r. BoifazljJrzn travıi askeri mmtakalannı l!lJsteıir nan esaslar üzerine kurulmuştu. 

e<JY;;,;;,ı;~Jı;;~;fık namına imdad istiyorlar 
Çok haklı bir 
talepte bulundular 

Avrupanm siyasal ufukların
da beJiren karaltıyı dağıtmak 
jçin devam eden çalışmalar 

maalesef hiçbir netice verme· 
mekte, bilakis bu karaltı git· 
tikçe ke afet peyda eylemekte, 
ortalığa korku almaktadır. 

Genel harptan sonra harp 
facial nndan gözü yılan beşe
riyet, bir daha bu afette kar
şılaşmamak için yeni bir rejim 
yaratmak kaygusuna düşmüştü. 

UJuslar sosyetesi kollektif ve 
emniyet yoluyla barışın koru
nacağı umuluyordu. Hemen 
bütün uluslar bu fikrin etra
f mda toplanıverdiJer. Maalesef 
vakıalar cihana anlatmıştır ki 
uluslar sosyetesi barışı koru
mağa yeter bir teşekkül ola
mamıştır. Her hadise onun 
varlığından, otoritesinden bir 
parça koparmıştır. Sebebi de 
aşikardır. Maalesef insanların 
iki büyük zaafı vard•r. Biri 
ancak kuvvet önünde eğilmek, 
ikincisi tehlüke gelip çatmadan 
fedakar olamamaktır. 

ltalyanlar lngiltereye meydan okuyorlar 
Tana gölü havzasından hiç çıkmıyacaklarmış. 

r 
Bu itib rla 1 · r.kiye her ihti
male karşı topraklannın askeri 
balamdan en %ayıf olan mın
takalarının müdafaasını düşün
mektedir. Bu işle alakadar 

olan devletlerin üçü, yani ln
giltere, Rumanya ve Sovyet 
Rusya Türk dileğine hiçbir 
itirazda bulunmuyor, görün
mektedirJcr. Şunu ehemmiyetle 
kaydetmek lazımdır ki, komşu 
ve dost cumhuriyet emniyetine 
müteallik bu çok mühim me-

- Sonu 3 ii11rü sahiJetk 

Erkanı 
Harbi yeler 
Konuşmalarına 
dün başlandı 
Konuşmalar gizlidir ve 

ifşa edllmlyeceklir. 

-... Oucstıon d 'ıntc: rh cap tal 
~ Oucstıcın d'l.llle ccrtaıl't r e UıvıtJ, 
~ S ı.uat en d t•J:)c:ctatı~• 

Uluslar sosyetesinin temellc
rını sarsan hadiseler bir 
iki değildir. Birçoktur. Lakin 
bunlardan iki tanesi tesisi dü
;;ünülen kollektif emniyeti kö
künden yok eylemiştir. Biri 
Japonların Çine saldırışı, ikin
cisi ltalyanların Habeşistanı is
filiya başlayışlarıdır. Medeni
yet götürmek perdesi altında 

tüyler ürperten faciaların kur
banlan ıözlerimizin önündedir. 

Uzak Şarktaki hadiseleri 
imdilik şöyle bir kenara bıra
kalım. Habeşistan faciasını ele 
alahm. ikisi de Uluslar Sosye
tesinin azası bulunan Habeşis
tan ile ltalya bir hudut ih
tilafma düşmüşlerdir. Meseleye 
Cenevre el koymuştur. Hayli 
uzun süren tahkilcat safhala
rından sonra ltalyanın haksız
lığı tebarüz etmiş ltafya ordu
ları Habeş topraklarına girin-

Bakan Muğla ilinde incelemeler Karakol kumandanını 
yaptı-Nazillide Z.enstitüsü kuruluyor yaraladıktansonrakaçtı 

Nazilli 14 (Yeni Asır)-Na- ':1/ fiil•"- B• .. 

ce de elli üç milJct Italyayı 

mütecaviz ilan eyJemiştir. 
Uluslar sosyetesi herhangi 

bir miJJete mütecaviz damga
sını vurmakla mesele halledil
miş olabilir mi? Şüphesiz hayır. 
Mütecnvizin tecavüzünü dur
durmak için almması gereken 

- Sonu 2 mrı salli/ede -
"Elak.k.ı C>cak.oğ1u. 

zilli endGstri ve tarım sah.~sın- lil . ~ tı. ır mufreze orman içinde saklanan 
da incelemeler yapmak uz.ere h •J "h• ) 
dün Ziraat bakanı Mubli.sin m ll tarı Si a ıy e yakaladı 
Denizli • İzmir posta trenıne 
takılan hususi bir salonla bu
raya geldıklerıni telgraflamış-

tım. k ld w Ziraat bakanı burada a ıgı 
müddetçe esnafla konuştu.Hal
kı HgiJendirecek meselelere, 
ekmek ve un işine büyük alaka 
gösterdi. Bu sabah saat 7.30 
da Nazilliden ayrılan bakan 
Nazilliyi ve Nazilli muhitinin 
portakalbğını çok sevdiklerini 

- Sollu 6 ınrı $ay/ada - Zıraat Bakanı Bay Muhlisin NnzilliJ•c J!t/işilıdtn bir intiba 

Evvelki gece Tire kazasının 
Subaşı köyünde bir vak'a ol
muştur. Köy muhtarı Abidin, 
bir meseleden ötürü araların
da çıkan kavga üzerine taban
casını çekerek öldürmek kas
tile kayın biraderi Mehmede 
ateş etmiş, fakat ayni yerde 
bulunan köylln jandarma kara
kol kumandanı Mehmed, mlles
~i! bir hadisenin önüne geçmek 
ıçın ortaya atılmıflır. 

O sırada muhtar Abidinin 
attığı dört kurşun Mehmedin 
iki koliyle, kasığına saplanmış 
ve dört yerinden yaralanmıştır. 
Vak'adan sonra kaçan muhtar 

Abidioi yakalamak için vilayet 
jandarma kumandanı Bay Lüt· 
fü bir müfreze ile takibe çık
~ış ve o gcc ~ suçluyu köy 
cıvarında bir orman içinde sak
landığı yerde ~ulmuştur. 

- Somı 1111r.ıi ~al. i/rde 



Sahife 2 
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Yunanlılar .. . .. .... 
Çok haklı bir 
talepte bulundular 

- Baş tarafı J nci sayfada -
vazifeler iktibam edilmesi icap 
eden fedakarlıklar vardır. işte 
Uluslar sosyetesi azaları bu 
vazife ve fedakiirhğı yer.ine ge-
tirememişlerdir. 

Eğer llo kuıuma dahil za-
lar samimi ve açık olarak ba
rışı korumak davasınan arka
sına takılmış olsalardı muhak
kak ltalya Habeşiatana saldır

mağa cesaret ede ez ve bu 
harp felaketini omuzlarına yük
lenemezdi. 

Em üç m let samimi; bir e-
kilde harbt önlemek 'steselerdi 
pek ala muvaffak olurlardı. Ve 
bala bugün de muvaffak olmak 
imkanları elden kaybolmuş de-
ğildir. 

Fakat milletler banşa ülkü 
sevgisi ile bağlı olmazlar ve 
her fırsattan istifade yol-
larını temine koyulurlarsa 
elbette banş korunamaz ve 
elbette ortada emniyet mef-
humu kalamaz. 

Işte bundan dolayıdır ki bü
tün uluslar silahlanma yoluna 
dökülmüşler Cenevreye inan
mamak zaruretinde kalmışlar· 
dır. Bu diıJüncelerinde de yer
den göğe kadar haklıdırlar. 

Avrupada emniyet düzeninin 
bozulmasından endişeye düşen 
Türki~, barış inanile aeker
likden tecrid etmeği kabul 
eylediği bölgelerin tahkimini 
istemiştir. Ve bu istek bütün 
devletlerce sempati ile karşı
lanmıştır. Çünkü bozulan eaı
niyet ve uya:::m inansızlık bü
tün milletlerin tasdikindedir. 

Haber alıyoruz ki, komşu
muz Yunanlılar da askerlikden 
tecridini kabul ettikleri adala
rın tahkimi müsaadesini taleb 
eylemişlerdir. Filhakika adala
rın tahkimi meaelesi bizi çok 
yakından alakadar eden bir 
meseledir. Amma Türkiye hiç 
bir ulusa saldırmak niyetinde 
olmadığından bu tahkimat
dan asla endişe duyamaz. 
Ve bozulan emniyet karşısın-

da Yunanlılarm kendi toprak· 
Jı:ınnı mevcudiyet ve istiklalle-
rini korumak yolunda her ça
reye b şvurmalarım gayet tabii 
görür. 

Türkiye cumhuriyetinin siya
sası gayet açıkhr. Türk ulusu: 
kendisine tatbikini istemediği 
her hangi bir tedbiri dost veya 
düşman hiçbir millete tatbikini 
düşünemez. Kendisinin endişe. 
duyduğu her hangi bir mevzu
dan da kom.şu ve dostlarının 
endişe duymasını gayet akh 
bulur. 

Akdenizde hakim olan e ni
yetsizlik havası karşısında Yu
nan milfetinin her tecavüze 
aç.ık bulunan topr.aklarım koru
mak için azami faaliyet gös
termesini bütün kalp açıklığı 
ile çok yerinde görürüz. Hatta 
yerinde görür değil bu tezin 
muuffer ofmasını can ve gö
nülden dileriz. 

Çünki Balkan misakı her 
vesile ile aalatılmılfır ki barışın 
en knvetli miieyyedelerinden 
biridir. Bu misaka dahil bir 
davletin tecavüz hırsfarım ye
necek, önleyecek kuvveti ikti
sab eylemesin? bir ur ret 
telakki ederiz. 

Zira aulaşılan hakikat udur 
ki barış vvete dayanılarak 
korunabilecektir. 

Bizi Çanakkaleyi tahkime 
sevkeden endişeler ne ise kom
şumuz Y unanlıfarı da adaları 
tahkime mecbur kılan esbab 
ve avamil aynidir. Binaenaleyh 
Türk ulusu Yunan dileğini 
kendi tezinden farksız görür. 
~a.kk C>call:o 1-u. 
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Yazıhane nakli ~ 
Büyük Kardiçalı hanında 

bulunan avukat Bay Hayati 

yazıhanesini Roma bankası 

Ü tünde Çatalkaya hanında 
altı numaraya nak[eylcmiştir. 

1 - 3 (S.2) 

Y'ENI ASIR 

ŞEDİRBAB LERİ 

Müessif bir hidise 
Seferihisarda eş asır ık ıymet i 
bir eser ihmal yüzünden mahvoldu 
Sef erillisar şar ayı, eserin kalan kısmın 

altına almağı taahhü.d ediyor 
................................................ 

uhafaza 

Seferi i anfilcite 't ca- maalesef u giizel eserin re- yontularak. silerek kul'anıl-
miin muhtelif sebeplerle zarara vaklı medrese inin iki yanı yı- mışhr. Asarıab°T(a nizamname-
uğrahldığını yazmışbk. Seferi- kıh:ıuştır. since bu memnudur. Diğer 
hisarda bu eseri gözden geçi- Mamafi kalan kısım da ye- başhk ve sütunlar da Sef erihi-
rerek dönen antikite müzesi ter, ancak şu prilaki eyi mu- sara götürülerek belediye par-
direktörfi bay Salihettin Kan- hafaza edilsin. Bugfuı 29 metre kının önüne konmuştur. 

Odada 
Bir toplantı 

I!>ün ticaret ve a yi od -
sın da par:ti ba ICanı Y cngat 
saylavı ony Avni Doğanfa oda 
başkan' bay Hakkı Balcıoğlu 
ve oda idare heyeti başkanı 
bay Şükrü Cevahirci ile esnaf 
ve işç_i birliKleri daimi hey:eti 
başkanı bay Galip odada bir 
toplantı yaparak birlikleri 
yıl bütçesi e ra ında g0rü 
lerdir. 

1 ••••• 1 "' 

Ağ!r cezada 
kararlar 

tar, bir mubarririmize şunları uzunluğunda olan bu revakın Güzel revak şimdi ahır ola- Eski maliye tahsildaı ı ibra-
söylemiştir: direkleri, kaideleri, başlık ve ~ak kullanılıyor. him oğlu Cemalin ağır ceza 

Seferihi arın Hereke köyün- arşitravları Bizans niza.mındadır iki yönden Antikite olan bu mahkemesinde zimmet ve ihti· 
deki eser, ikinci Bayezit za.- Sıgactktaki Teos harabelerin· güzel eserin muhafazası ilçe- lastan muhakemesi neticefen-
manında yapılmış, revaklı med- den getirilerek i tifade edil- baylıkça temin edilecek ve ge- miş, beş sene 11 ay ve beş 
resesi ve kütüpbenesi ile bir miş olduğu anlaşılıyor. Binanın rek bu eserin gerek yine ora- gün hapsine hükmedilmiştir. 
camidir. Üzerinde dört sahrhk bütün diğer tarz ve inşası daki hamamın ahır olarak kul- Menemen icra memuru Halid 
Arupça kitabesi vardır ki me• Osmanlı - Türk stilindedir. lanılmttsı menolunacaktır. Ziyanın da ihtilastan ağır ce-
alen tercümesi şudur: Kütüphaneden eser kalma- Seferihisarda şehir içinde zada muhakemesi neticelenmiş, 

ı.~•-- --L-- sokaklarda, evlerde, ,dıvarlar· 3 sene 10 ay 20 gün hapsine ( ütteaıWc.n: w.ıuıaw. ola1a b11 mışbr, yalnız bir dıvar parçası ' 
binayı hakkın kullarından Ev· görülftyor. da daha bir çok kıymetli eser- ve ihtilas ettiği 1501 liranın 

ler ve kitaplar vardır. Antiki· k d' · d ı k h · ren oğlu Yusufun oğlu Kasım T ğladau güzel işlenmiş mi· en ısın en a ınara azıneye 
te seven Şarbay Mehmetlc gö- teslimine karar verilmiştir. 

allah rizası için yaptannıı ve naresinin külahı ile ıerefesi rüştüm. Bun.lann bir arada mu- ... • • • • • 
Hayrulbina ona tan1ı düş- yıkılmış ve minareye yıldınm hafazası için hepsi Ural tara- Jandarma Kumandanı 
müştür.) ~erek baştan aşağı yarmıştır. fuıdan toplanacak. evlerde ve döndU 

"Hayrülbina" ebcet hesabile Buradan kaldmlan eserler dıvardakiler müsadere edile- Tire kazası jandarma teşki-
894 ederki bu eserin 461 yıl- Revakın cenup tarafının ustlin cek, ve ileride ilmi ta nifleri latını teftişe giden \'İliyet jan-
hk bir Türk anıb ve ecdat ya- ve başlıklarıdır. Şose üzerinde yapılmak üzere şimdilik parka darma kumandanı binbaşı bay 
dikarı olduğu anlaşılır, Fakat Mehmetcik anıtını yapmak için muntazam surette dizilecektir. lütfü şehrimize dönmüştür. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Urayın 
Hususi garajı 
yokt r .. 

Bazı kimselerin eşhaıı husu
siyeye ait otomobil garajlannı 
belediye garajı olarak otomobil 
ve otobils sahiplerine tavsiye 
ettikleri vaki şikayetlerden öğ· 
renilmişti~. 

Şimdifik Belediyenüı piya
sada çahşan otobüs kamyon ve 
sair vesaiti nakliye için garaj 
ve hanı yoktur. 

Böyle tavsiyeferde h unan
lann isimleri alikadarlarca be
lediyeye bildirildiği takdirde 
haklarmda kanuni takibatta 
bulunacağı öğrcnilmiftir. 

Kayın peder 
ve damad 
mahkum oldular 

Menemenin Türkelli köyünde 
Kübra adtoda bir kızı bakla 
tarlasında kaçırmak yüzünden 
Mehmed oğlu Halil ile kainı 
babası Veli oğlu Hüseyin ara
sında bir kavga olmuş Halil 
tabanca ile kaim babasını göğüs 
ve koluodan,Hüseyin de dama
dını bag bı.çajile ağır surette ya
raJamıılardı.Bu vak'a maznun
bnnm ağır ceude devam et
mekte olan muhakemeleri dün 
neüeele miştir. Suçlan saLit 
olan maznunlardan Hüseyinin 
bir sene 2 ay hapsine, Halilin 
de 3 ay on beş gün hapsine 
karar verilmiştir. 

j Tepecik cinayeti tahk~ah 

Maktul Hasibenin heın
şiresi dün ifade ver 
Tepecikte Nizam sokağında 1 

18 namarah evde kansı Hasi
beyi öldüren ve kaçan jandar
ma Mehmedin Kançeşm~ mev
künde Fransız yetimhanesi ci
vanncla ölü olarak bulundu
ğunu yazm11bk .. 

Yapılan araştırmada üzerin
de 833 kuruş para ile bir ceb 
saah ve bir sigara tabakası 
bulunmuştur. Kanmıı neden 
öldürdüğü hakkında izahat ve
ren bir mektub da bulunduğu 
evvela söylenmişse de tabki-
kabmıza göre böyle birşey 
yoktur. o- maktuJ Hasi· 
benin müddiumumiliğe gelmiş 

Halkevinde 
bir konser 
C. H. P. Göztepe ocağı ve 

Göztepe por kulübü tar-afm-
dan önümilıdeki Cumartesi 
günü akşamı uat 21 de halke\i 
salonunda bir müzik konseri 
verilecektir. 

Konser programı çok xen~ 
gindır. 

Bay ilmi 
Şehrimiz: Nafia komiser ve

kili bay İlmi 15 gön izinle Is
tan bula gitmiştir. Komiserlik 
vazifesini vekaletin emrile ve
kileten Su işleri müdürü bay 
Asaf görmektedir. 

olan hemşiresi, hadise tahki
kabnı yapan müddeiumumi mu
avini bay Mümtaz tarafından 

isticvap edilmiştir. Bu kadın 
maktul Hasibeyi evinde misafir 

._ ekte idi. Cinayetin bebini 
anlatmış ve Mehmedin namaz 
kılmak fizere olan ansı Ha
sibe ile görüşmek istediğini, 

kadın buna müsade etmeyince 
öldürüldüğünü söylemqtir. 

Hemşiresinin de an atbğma 
göre, maktul Huibe çok na
muslu, afif ve namazım da hiç 
bırakmıyan bir kadın idi. Şim
diye kadar hiçbir fenalığı gö
rülmemiştir. 

Kızıl hastalığı 
Çeşme kaz.asının Zeytinili 

köyünde Kızıl hastalığı çıkma -

tır. Vilayetçe doktorlardan 

mürekkep bir komisyon teşkil 

edilerek köye gönderilmiş ve 

lazım gden sıbbi ledbiıler 

alınmıştır. 

Ziya Orgun 
Türk Ofia şehrimiz şubesi 

müdürü Ziya Orgun bir hafta

dan beri rahatsız bulunduğun· 

dan vazifesi ba~ma geleme

mektedir. Bay Ziya Orguna 

sağlık dileriz. 

İşte Dünyanın En Büyük Tenorü BENJAMİNO GIGLI 
İşte En Sevimli Yıldız MAGDA SCHNElDER 

Ve nihayet beraber yaratbklari güzel filmlerin en güzeli 

UNUTMA BENi 
Aşk mfu.ik ve dünyanın en büyük tenürunün okuduğu en güze.1 şarkılar 

17-4-936 cuma günü akşamı büyük gala müsamerm olarak 

EL HAMRA Sinemasında 
Sayın lzmir balk!na takdim edileçektir 

r ( •, • .. ".. ' • • • ..... r.,.· ...... 
.. -.... I •: 

Küçük habe .. Jer: 
Tayin 

Idhalat gümrüğü muhasebe
cisi bay Mahmud Saim An
kara gümrük müdürlüi!üne ter
fian tayin edilmiştir. 

Çocuk bayramı çin 
23 Nısan hakimiyeti milliye 

ve Ç'>cuk bayramı için hazır
lıklara başlanmıştır. O gün 
mekteplerde çocuklara mual
limler tarafından konkranslar 
verilecektir. 
Burnova gençler bırliğl 

6umova gençler birliği baş-
kanlığına bay Etem Pekin 
seçilmiştir. 

idare heyeti 
Vılayet idare he;·eti dün öğ· 

leden sonra ilbay Fazb Güleç' 
in başkanlığında toplanın~ ve 
memurin muhakemahna aid 
bazı işler hal<kında kararlar 
almıştır. 
-~..TO'.XZlZzzz;;Qf.;.t"~Q .... ~7,... 

Borsa 1 aberleı·i 
Dün Borsada 

Yapılan Satı,ıar 
~ 

üz Um 
Çu. Alıcı Fi at 
52 F Solari 9 75 11 
28 H Alyoti 10 J(). 
20 Vitel 9 25 9 25 
15 Ş Riza Halef 11 7S 13 
115 YekWı 

503885 Eski sat 
504000 uumi sabş 

Zahire 
Çu. Cinsi 
370 Buğday 

50 M darı 
110 Arpa 

5000 kilo " 

6 50 
5 2'5 
4 25 

Fi at 
6 875 
5 25 
4 75 

294 balye pamuk 37 40 
Bugün fUbe kitabetine not 

ettirilen ve henüz vizlta edil
memiş olan pamuk satışları~ 
206 balye pamuk 35 40 

Para Piyasası 
15-4-1936 

Ahş 
Mark 50 20 
İsterJin 620 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 79 80 
BeJga 21 20 
İtalyan lireti 9 92 
fsviçre Fran. 40 87 
Florin 85 30 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 37 

Satış 

50 62 
623 

8 30 
79 50 
21 40 
9 94 

41 05 
85 50 
5 27 

23 87 

Müzik •••••••••••• 
•••••••••••• 
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Elhamrad& 
verilen konser 

Sah günü akşam Elbamra 
sinemasında madam Le.n kaya 
talebeleri ile bir müsamere 
verdi. Kesi~ ve a layan bir 
kitle sinema salonunu doldur
inu tu. 

Madam Lenskaya bu geceyi 
yaş-atmak için belli ki çok uğraş· 
mış, çok didinmiş. Fakat a· 
damın etrafmda talışan talebe· 
ler - öir ikisi müstesna- henüz 
talebelik, daha doğrusu çocuk· 
luk devresinde lunduğu i in 
muvaffakıy,eti yan yarıya duş-
müştnr. 

Müsamere istiklal marşı iJe 
başladı. Heman kaydedeyim Ki 
es\!rlerin içerisinde en muvaf· 
fak olunanı da bu idi. Yabancı 
dillerin istiklal marşımızı bu 
kadar iyi söylemesine cidde11 
hayret ettim. En çok muvaffak 
olunacağım beklediğim eserler 
beklemediğimden daha sönük 
kaldı. Bayan Mizrahi mU\•affak 
olabileceğini zan etmediğim 

simalardandı. intihap ettiği 

şarkıları iyi söyledi, Beni zan
nımda yamlttı. 

Bayan Cezanoyı Karşıya
kada iki defa dinlemiştim. Her 
defasında da ses kusurları 
yaptığını gördüm. Bu kusur
ların tashihi lazımdır. Kusurlar 
düzeldikten sonra temiz ve iyi 
bir sobrano sırasına geçebilir 
Fiz.ik kanununda savt bahsinde 
sesin bir akrş tarzı vardır. Bu 
akış tanı ihtizazdır. Ses hu
sule getiren bir cismin (Hançere 
de dahil) ihtizaz adedleriniıı 

tersimi kabildir. Bayan Ceza
nonun ilk ses akışmdaki ibtitaı 
adedleri söylediği şarkılarda on 
batufalar dogru ançereden çı
karken irtifa, şiddet ve tınne· 
tini kaybediyor. Ve başka biı 
şekilde ihtizaz adedinin kayde
dildiğini görüyoruz. 

Bay Scarpa diğer erkek ba· 
riton ba ve tenorlann en iyi· 
si söylediği Tirandelfanın Mis· 
Hkasını Vıyolonsel ve piyanoan-
konpanye etmiştir. B na ilave· 
ten Toskanın me bur Aryasım 

· da söylemiştir. Bay Scarpa'nın 
üsliibü muvafık. Duyuş ve an-
layışı kuvvetli. Yaşı ilerlemiş 
olmasına reğmen sesi tatlı. 

Bundan sonra Verdinin Tra
vatordan bir duetini Bayan Ce-
zana ile bay Scarpa söy(ediler. 

Madam Lcskay bundan ev· 
velki senetere nezaran değiş· 
miş görülüyor'. Halen bir te-
vakkuf devresi yaşıyor Ro! 
romanslarmm Puccininin arya-
lannı çok kuvvetli bir seslt 
romantik tarza muvafık bir su· 
rette söyledi. Schubertin sere· 
nadındaki Licd tiline hiç ya• 
naştnacl... 

Heyeti umunıiye.sile program 
iyi idi. Birmci kumm sonum 
aave edilen mandolinatamn çal· 
dığı hafif parçalar da bı: kıslftl 
müzikten ho bnanlan m~mmna 
etti. 

ikinci kısım Palyoça idi. Zaif 
bir orkestranın ufak bir ıwer
tü:ünden onra temsile ba,. 
landı. Temsilin muhtelif yerle· 
rinde bariz. hatalar olmadı de· 
ğil. Neda rolünde madam Lens· 
kanın aşıkı Silvio'un sesi pell 
zaifti. Palyoça rolünde bay 
Scarpa (Kanio) çok muvaffak 
oldu. Son solosu daha duy-
gulu içten hatta hıçkırarak 
söylenmesi lazımdı. Tonio 
kambur rolünde zararsızdı. Ko
ro pek müteredditti. Hatta he
men cansızdı. Nitekim perdo 
kapanırken hararetli alkışlar 
beklerken sessizce müsamere· 
nin bitmesi aşağı yukarı hal
kın bu temsile verdiği notu 
tebarüz ettirdi. 

Hü13sa etmek .lazımgelirse 
Moskova operasımn eski yıl-



TUr_.,. çeviren: R. B. 
-•o-

Grandükler meclisi AŞkirzeften 
pr-OjeleT... l!l~!ar istiyordu... . . 

Fakat ileride burjuvalar, tüc· ı adam zavallı bir adam gıbı 
carlar ve kim bilir belki de göriinllyordu. 
balk mümeııilleri yana ayni imparatorun ea yatlı yeğen
mevkie geçeceklerdir. Bu te- )erinden Grandlk Serj veliah· 
ıebltlse karşı durmak lizımmr. bn bir ifareti iizerine söze 

- Karşı d11rmak lizımdır... başladı : 
GralldOklerin hepsi bu fikir- - Atkirzef seni buraya ç--

deydiler. ğınaamızm sebebi im,._f\ltt 
- Fakat nasıl ? kendi menf•~ti namına ıu Dol· 
Bit ihtilil ıaı yapacaldBl'dı? goruki prensesiyJe ıntinatehatı• 

.... aterun sukutu yoluna mı nıa badclüiden fazla siirdlijilnii 
gkleceklercli? Alullannda ge· bildirmek için buraya PPchk· 
p.dilderlili meyclana ,.,..,. Zınedenem - ele-- fik
cemet eclemi)'Gtı.icb. Da hfr
hirledae itimadlan pkbL 
Çarın IOD kanu1na ••• .,..,. 

ler ...-.... du)'111'11111f elalaila
& ,... ~tmm •• Asldr
..., lysalaat vermek lz8e mec· 
Iİle ça~. 

AtJdmi belki bir ....... 
reldlWi. 

6tüd1Wori11 hty~~ ~ 
e' ffcle ileri llrecek fikirleri 
yoklu. Otalar yalmz zevkten, 
~ t.llakklhiib kir 
Ye ezici aeliDClea hqka Wqey 
bihnezlerili. Atkinef kumu. 
laerpydea anhyan, lıer ite ya· 
raJU adamdı. O.. ha ,td 
toplanbJara P~ •· 
hebi ae bu idi. Bu prib malı· 
lak ıettitilecek, k•rlilia• 
Dolprald ptmauill ~ 
projelerini akim ~ 
Çar4aiı aynlmasını N1idİI 
eclec.k pYPlar,, er.ejeler 
üti1eceldercli. ım~ ,..,.... .... 
"am•·-•~:•c~ 

Son elpaf Haberleri 
----

Dessiye, ~alyanlara geçti 
Habeşler, lir kanş toprak terk 

etmedikleftni iddia ediyorlar 



• 

,, 
Y'ENI A~lft 

~ 
~--lllll'lllllP_!ml ........................ _.. ...... "1</7) ' 

T emoçinin Rüyası Bedii cerrahinin istikbali 
. 
'Türk tarihinden şanlı sahifeler 

f ALG 
, , 

Küçük .-
Küfe 

~~IS{/~-<I z 
Bôlem sa)nu: 43 

kafile Basradan sonra 
uğramıŞh şehrine de 

Güzelleştirme operasyonlarında harikalı mucizeler yaratılıyor 
7/) 

1 

Bugün lngiJterede. 12, Amerikada 50 meşhur bedii operatör var
dır. Kol ve bacak gibi eksik uzuvları taınamlamak için 

ölülerin uzuvlarını kullanmak lazım gelecektir' 

Haydutlar kemendleriyle ölü 
ve yaralılarını kendi taraflan· 
na çektiler. Susur içlerinden 
hafif yaralı olan birini daha 
atik davranarak esir etti. Can 
bey v:ıkıt kaybetmeden kadın· 
ları ~i ,ıer altına aldı. Yerdeki 
ta~ , ı toplatarak dıvarın deli· 
ğiı>i ~ıkattı. Böylece yüksek, 
1- 1 ~ gibi bir dıvarın arkasın· 
d ı • ı arapları beklemeğe koyul
ıl e :'akat mütearizler l{ittikçe 
ça ııyorlardı. Dört çevreden 
~;:c :beleri kuşattılar. içlerinden 
b , . ilerliyerek arapça bir şey· 
le . söylüyordu. Reymonda 
ı. tapca bildiğinden bu söyle· 
nenleri anlıyordu : 

- Müsaad.: ederseeniz ben 
tercümanlık edeyim. Bunlar 
sözleşmek istiyorlar, dedi. 

Reymonda yüzündeki örtüyü 
kaldırdı. Sözleşmeğe geleıi 
adam Reymondayı gorunce 
sevinçle bağırdı. Arkadaşlarını 
da çağırdı. Aynı zamanda 
Reymondanın da olduğu yer· 
den inerek sevinçli adımlarla 
onlara doğru ilerlediği görül· 
dü. Araplar güzel kadının et· 
rafını almışlar onunla heyecanlı 
heyecanlı konuşuyorlardı. 

Canbeyin alıklaştığını gören 
genç kadın bu değişikliğin se· 
beplerini anlattı: 

- Bey, dedi. Bu adamlar 
Beniselam kabilesindendirler. 
Montreal beyi olan babam bir 
zamanlar burada da bakim 
olmuştu. Salahattini Eyyubi 
babamı kavgada mağlüb edin· 
ce Beni Selam kabilesi 
de bizden ayrıldı Kabile· 
nin başbuğu olan Zübeyr 
beni elinde büyütmüştür. Ka· 
rısı ıötninemdi. Şimdi beni ta· 
nıdılar. Bütün kabile bizi ko· 
rumağa and içti. 

Can bey bir beladan kurtul· 
duğuna sevindi: 

- Çok şükür, diye bağırdı. 

Zübeyr, Can beyle arkadaş• 
!arının Türk Müslüman oldu· 
ğunu anlayınca daha mültefit 
davrandı. Artık arada kan fi. 
lan kalmamıştı. 

Arablar küçük kafileyi önce 
bir kale sandıkları yere götür· 
dül,;r. Burası Ali bin Ebi Ta· 
libin yaptırdığı bir cami idi. 
Bir zamanlar bu cami şehirin 
ğöbeği sayılırmış. Şimdi şehir 

o kadar küçülmüştür ki, cami 
şehirden iki mil uzakta kal· 
mıştır. Bedeviler hemen bir 
koyun pişirdiler. Hurma ve bal 
suyu ile yapılmış soğuk şerbet· 
ler içirdiler. 

Zubeyir camii göstererek 
şunları anlattı : 

- Hazreti Osmanın şehit 
edildiği zaman okumakta ol· 
duğu musaf bu camiin kütüp· 
hanesinde saklıdır. O'.cuduğu 
ayetin üzerinde bir kan damlası 
vardır. Geceyi burada geçir
diler. Sabah olunca Aslan ova• 
sını ziyarete gittiler. Oradan 
da yola koyuldular.iki gün sü· 
ren bir yolculuktan sonra Ku
feye vardılar. Şehir görününce 
Zübeyir ve adamları Canbeyle 
veda ederek uzaklaştılar; 

Yalnız kalınca şehre doğ· 
ru ilerlediler. Uzaktan bü· 
yük bir alev sütunu yükseliyor 
du. Gökyüzü kızıllaşmıştı. Tür· 
küler bağrışmalar vardı. Merak 
ederek o tarafa teveccüh etti· 
ler. Küçük bir tepeyi iner İn· 
mez garib bir manzarayla kar· 
şılaştılar. Fırat suyunun sahil· 
leri hurma ağaçlanyla örülmüş· 
tü. ileride bir sarayın yıkık 
dıvarları görülüyordu. Zamanla 
barab olan bu saray Iranı zap· 
teden Saad ibni Vakkasındı. 
Sarayın eteklerinde çorak ve 
geniş bir ovada aktaşlı mezar· 
lar serpilmişti. işte bu mezar• 
lığın ortasında kurulan muaz· 
zam bir odun yığını alevler 

• saçarak yanıyordu. Yığının et
rafında toplanan halk bağırı· 

yor, çağırıyor, lanetler oku· 
yordu. 

Nihayet vakanın mahiyeti 
anlaşıldı. Ateşin yakıldığı yer 
Aliyi şehid eden lbni Melce· 
min gömüldüğü yerdir. Hersene 
küfeliler lbni Melcemin mezarı 
başında toplanarak llnetler 
yağdırırlar. Cehennem ateşin
de cayır cayır yanacağını ha
tırlatmak için de bu koskoca 
ateşi yakarlar. 

Halk bağırıyordu: 
- Lanet olsun lbni Melceme 
- Lanet olsun lbni Melce· 

min yoldaşlarına. 
- Lanet olsun Aliyi tehid 

ettirene. 
- Rahmet olsun lbni Mel· 

cemi döven Mugeyreye. 
- Bilmedi -
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Şili 
.l\f illetler ceın iyetin
den çeki lec~k mi? 

Valparezo, lS (Ö.R) - Ra· 
dikal parti, Şilinin milletler 
cemiyetinden çekilmesi hak· 
kında saylavlar meclisine bir 
teklif yapacaktır. 

•••••••••••• 

Subaşı muhtarı 
ICarakol kunıandanını ya
raladıktan sonra kaçtı 

- ~-........-

/:Juş ıattı/ı J i11CL sav/ada -
Abidinin hadisede kullandığı 

tabancası da üzerinde bulun· 
muştur. Vak'anın faili adliyeye 
verilmiştir. ısticvabında de
mi,tir ki: 

- Benim karakol kuman· 
danı ile hiçbir alış verişim 
yoktur. Ben kayınbiraderim 
iV e'lmede ateş ettim. kaçtı. 
Onun vurulmasına mani olmak 
için ortaya atılan karııkol ku
mandanı Mehmı:de isabet eden 
kurşunlar Mehmedi yaraladı, 
ben de kaçtım. 

Yaralı, lzmir Memleket has· 
tantsine getirilmiştir. Yaraları 
hafifdir. Muhtar Abidin hak· 
kında tıık•h·•· ' · - -

1 Demircisin 
Cenaze töreni 
Atina, ıs (Ö.R) - Başbakan 

Demircisin cenaze merasımı 

Atina Katedralında yapıldı. 

Büyük bir halk kütlesi cena· 
zeyi takib etmiştir. 

Törende kral, hilkümet ec· 
kanı, kor diplomatik hazır bu· 
lunmuştur. Askeri kıtaalar me· 
zarlığa kadar cenazeyi takib 
etmişlerdir. 

Başbakan general Metaksas 
Demircisin siyasi hayatını te· 
barüz ettiren sitayişli bir nutuk 
söylemiştir. 

Hindistanda 
nümayişler 
Londra, ıs (u.R) - Bom· 

baydan Royter ajansına gelen 
haberlere gore Hind milliyet· 
perverleri kongresi "Yaşasın 

ihtilal,, sesleriyle nihayet bul· 
muştur. Bununla beraber kabul 
edilen kararların ekserisi mü· 
himdir ve müfrıtleri memnun 
edecek şekilde kaleme alınma• 

Milyonlarca operasyon yapıl~yor 

Londrada çıkan Nevs Chro· 
nicle gazetesinden: 

Tek kulakla doğmuş olan 
7 yaşındn bir çocuğa bü
yük annesinin kulağı aşılandı. 
Bir artist tiyatroda düşüp bur· 
nunu kırdı, yerine yenisi yapıl· 
dı. Bir işçinin parmağı maki· 
naya kapılarak koptu, bir ke
mik parçası eklenmek suretile 
parmak tazelendi. 

Bedii cerrahi, tıp fenninin 
en genç şubesidir. Bununla 
beraber daha basit bir nezleyi 
yenemeyen fen, insan vücudu· 
nu temir etmekte büyük bir 
olgunluğa erişmiştir. 

Bugün lngiltererle on iki ve 
Amerikada 50 meşhur bedii 
operatör vardır. Yetiştirdikleri 
birçok talebeler hesaba katı· 
lırsa on sene sonra plastik 
cerrahi bütün dünyada tatbik 
edilebilecektir. Bir Fransız 
operatörü, bedii cerrahinin tıp 
fenninin bütün şubeleri içinde 
en mükemmeli haline gelece· 
ğini söylemekle hata etmiş de· 
ğildir. 

Şimdiden bu sabada hakiki 
mucizeler görülmektedir. Bir 
kaç zaman önce Nevyorkta 
hastaneden çıkan bir adama 
rastladım. Bana tamamiyle nor· 
mal bir insan göründü. Bana 
bir fotografını uzattılar ve 
dehşetten tıtredim: Bu ayni 
adamdı fakat yüze o derece 
harap olmuştu ki çizgilerini 
ayırd etmeğe imkan yoktu. 

" Altı ay önce bir otomobil 
kazasında yaralanmıştı, dedi· 
ler. Normal bir adam haline 
gelmesi için kendisine 2S aşı 

yapllmak icab etti. Bir kaç se· 
ne önce olsaydı, herkesin gö· 
zünden gizli olarak yaşamaya 
mecbur kalacaktı. ,. 

Yaralının çenesi on iki ye· 
rinden kırılmıştı. Yerine, ka· 
burga kemiklerini kesip biç· 
mek suretiyle vücuda getiril· 

' · .. .... - - .... ''"'"'"~"'"' •e üs-

Oiizellik ıçın 

tünü deriyle örttüler. Bir za· 
man sonra bu parçalar birleş· 
ti ve çene meydana çıktı. 

Ancak bir parçası kalmış 

olan buıun kaldırıldı; bacak· 
tan alınan bir parça kıkırdak 
yeni bumu yapmıya yaradı. 
Göğüsten alınmış bir parça et, 
yanaktaki çukuru doldurdu. 
Bir parça baş derisi de kaş· 
ları vücuda getirdi. Çok şükür 
gözler sağlam kalmıştı. Yoksa, 
operatör, hiç olma:ısa şimdilik, 
gözleri yapmıya muvaffak ola· 
mıyacaktı. 

Bu operasyondan sonra ada· 
mın dostları belki kendisini 
tanıyamadılar. Fakat hiç ol· 
mazsa artık eskisi gibi iğrenç 
değildi. 

Bedii cerahinin yardımına 

en fazla ihtiyaç gösteren en· 
düstri işçilerdir. Geçenlerde 
kimya fabrikalarından birinde 
çalışan bir işçi yiizünden ha
mızla ağır surette yaralandı. 

Operatör, bu ameliye için lü· 
zumlu deriyi, adamın göğsünden 
çıkarmaya karar verdi. Evvela 
ona mevzii bir his iptali sonra 
da kanı dondurmak için bir 
odrenalin şıringası yaptı. Son• 
ra yüzün maskesini alarak bu· 
nu göğsön üzerine koydu ve 
göğüsten lüzumu kadar deriyi 
kesip çıkardıktan sonra yüze 
tatbik etti. Birkaç hafta içinde 
derinin küçük ,kan damarcık· 

ları diğer damarlarla birleştiler. 
Şimdi bu adamının yüzünün 
yanmış olduğu asla t;;.hmin edi· 
lem ez. 

Burun oprasyonlarına gelin
ce, bu iş pek basittir. Ve mil· 
yonlarca yapılmaktadır. 

Burun kemiği kırılmışsa, ye• 
rine kaburga kıkırJaklarından 
alınan bir parça konmaktadır. 
Bu kıkırdağa istenen şekil ve
rilmektedir ve az müddet sonra 
bu parça asıl burunla birleş· 
mektedir, 

Mevcud bir burnun şeklini 

düıeltmekten daha kolay bir 
şey yoktur. Bu operasyon bir 
saat bile sürmez, mevzii his 
iptaliyle yapılır ve hiç bir iz 
bırakmaz. 

Büyük bir burun küçültmek 
lazım geliyorsa evvela kemik· 
ten et ve deri sıyırılmakta, 

sonra burun iskeletinin şekli 

tadil edilmektedir, Eğer aksine 
olarak bir çukuru doldurmak 
icabediyorsa, bu iş için gö
ğüs kıkırdaklarından istifade 
edilmektedir. 

Operatörler müşahede etmiş· 
!erdir ki yeni bir burun, ope· 
rasyonu geçirenin psikolojisi 
üzerinde büyük bir tesir yap• 
maktadır. 

Bedii cerrahinin önünde ge· 
niş imkanlar açılmaktadır. 

Yakında sinirleri de bir yer· 
den diğer yere nakletmek 
mümkün olacağı muhakkaktır. 
Mesela son zamanlarda, para· 
tize bir yüze bir sinir aşılanmış· 
tır. Bacaktan alınan küçük bir 
sinir parçası yüzdeki ölü sini-
rin yerine konuldu. Aşı tuttu 
ve altı ay sonra yüz normal 
haline girdi. 

Gene bu şekilde, eller ve 
bacaklar lıile eklemek müm· 
kün olacaktır. Ama bunun için 
ölülerin uzuvlarını kullanmak 
lazım gelecektir. 

istikbal bedii cerrahinindir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Firavun 
Mezarı açılırken 
Kahıre, lS (Ö.R) - Mısırlı 

profesür Hasanın, ikinci ihram· 
de bir f•ravun kabirini açtır
mak iç'n idare ettiği ameliyat 
esnasında, işçilerden biri ansı· 
zın delirerek baş amelenin sır· 
tına bir bıçak saplamak sure· 
tile onu öldürmüştür. Profesör 
Hasan'da rahatsız olduğundan 
mezarın açılması başka güne 
bırakılmıştır. 

18 ·Nısan 1sa& 

Alman 
Havacılığı 

ao Bin Tayyare ile dün
yaya meydan okumağa 

hazırlanıyor 

Deeyli Meyi gazetesinden: 
Brükselde çıkmakta olan 

meşhur sosyalist gazetesi Le 
Peupler, yazdığı bir makalede 
Almanyanın bugünkü günde30 
bin tayyaresi bulunduğunu ve 
bu miktann kati neticeler ala· 
bilmek için süel Alman otori· 
leleri tarafından gerekli görün
düğünü söylemektedir. 

Alman silahlarının müfredat 
ve tefsilatı srkı bir sır halinde 
saklanmaktadır. Bununla bera· 
her bugünkü Almaİ:ıyada ekseri 
uçuşlarını geceleri yapmış ola;ı 
20 bin vesikalı pilot vardır ve 
bava müdafaasında çalışabile
cek topçuların sayısı 7SO,OOO 
kadardır. 

Bu böyle olduftı halde Bel
çikada ufak bir silahlann:a 
layihası parlamentodan geri 
çevrilmiştir ve bugün Belçika
nın işe yarar tayyarelerinin 
sayısı, ancak seksen kadardır. 

Bunun reddedilmesi, Flan
denin bir Milletler Cemiyeti 
ordusu teşkiii hakkında ileri 
sürdüğü projeyi muvafık bul· 
maktaP ileri gelmiştir, san
mayız. Çünkü bu proje tekrar 
tekrar ileri sürülmüş, hiçbir 
zaman muvaffak olamamıştır. 

Alman hava kuvveti hakkın
daki bu haber, şüphesiz, aı 
çok mubalegalıdır. Fakat bu 
takribi bir rakam bile olsa. bu 
30 bin sayısı, son yıllerda bi
zim neşriyatımızı takib etmiş 
olan okurlarımızı hayrete dü
şürmez. 

Hakikat şuradadır ki, b11 
memlekette deniz ve kara kU11-
vetleri bakında kafalarını yor· 
muş olanJar, henüz, yeni hava 
silahının linemini anlamıyorlar. 
Bugün tayvare, bir dikiş ma· 
kinası kolaylığı ile yapılmakta
dır. 

Bundan dolayı gelecek sene 
bir harb çıkacak olursa Alman
ya 50 bin tayyare de çıka1'a· 
bilecektir. 

Bugün Almanyada bulunaa 
her fabrikaya tayyare, yahut 
tayyarenin yedek kısımlarını 
yapmakla uğraşmaktadır. 

Bir tek Dessau şehrinde tay
yare yapmakla uğraşan amele
nin sayısı, bütün lngilteredeki 
tayyare amele sayısından fazla· 
dır, deniliyor. Her ne kadar 
Dessau Almanyanın merkez 
tayyare fabrika şehri ise de 
batka birçok şehirlerde geceli 
gündüzlü tayyare yapılmaktadır. 

Bu hazırlıklar ile lngiltere· 
nin bugün sarfettiği gayret 
mukayese edilirse acınacak bir 
netice göze çarpar. 

Londrada çıkan ve bizim 
kifayetsiz silahlarımızı arttır· 
mak meselesinde yayğara ko
paran Pasifist gazeteler, bir 
müddettenberi Italyanlar aley· 
hine süel zecri tedbir!er ko· 
nulması için boğazlarını yır· 
tıyorlar. 

Bu değişme gülünçtür, lakin 
ltalyanın Akdenizde üstün bir 
bava kuvveti olduğunu unut
mamak lazımgelmektedir. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Roma da 
tören yapıldı 

Roma, IS (Ö.R) - 40(, 
Fransız ihtiyat zabiti. Duçeye 
Fransada Vimy ltalyan me· 
zarlığından alınmış topraklarla 
dolu bir sandukayı vermek için 
Romaya gelmişlerdir. Fransız 

ihtiyat zabitlerine istasyonda 
çok parlak bir kabul resmi 
yapılmış ve muzika ltalyan 
marşlarile birlikte Marseyezi 
çalmıştır. istasyondan çıkarken 
Fransız ihtiyat zabitleri halk 
tarafından şiddetle alkışlan

ınıttır. 
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Azana içtimai tetkikler : 
Muhtelif tarih· devirlerind~ 
kadının lıukuki tt~kaınülii 

Yamyamlar devrinde -Yunan tarihinde 
Romada kadın 
-----------------------Yazan : Handan Sermed Ertun; 

-2-

Bu kadar baksıs düşünenler 
tarafgir davrananlarm yanında 
hak ve hakikah seven (ideo· 
logue) ler, filozoflar, (sociologue) 
lar badana layık olduğu mevkii 
vermek için mütemadi çalışıp 
durmuılardar. Diğer taraftan 
bu bahsızhktan daimi bir ıztirap 
duyan kadmhk ta kıpırdanmaya 
başlamış ve (feminisme) cere· 
yanlan baş göstermiştir. 

Hu cereyanlann nasıl doğdu· 
ğunu, nasıl inkişaf ettiğini de· 
vir devir nasıl bastınlmak ıs· 
tendığini ve nihayet muhtelif 
memleketlerde bugün ne dere
ceye kadar gayesine erişmiş 
olduğunu araştırmazdan evvel, 
tarihi devirlerJe ailede, ökono· 
mik, idari ve siyasal sahada 
kadının mevkiini gözden ge· 
çirmek lazımd1r. 

l - Evvela tarihten evvelki 
devirlerde : 

A) Antropophage (yamyam
lık devrinde kadın - Bu de· 
virde kadm ve erkeğin hukuki 
ve ökonomik vaziyetleri, mü
nasebetleri arasında • Tabii o 
devir için siyasal bir hayat ve 
binnetice siyasal bir hak mev
:ıuubahs olamaz - hiç bir fark 
yoktur. Bu devirde dişi keskin 
bileği kavi olan kazanıyor. Ka
dın cinsinin tükenmeyişine ba· 
kıhrsa o devirde erkeklerle 
güreşip tokuşacak bahadır ka
dınlar olduğuna inanmak la:ıım 
geliyor. Mamafih (Ansiklopedi) 
nin verdiği malumat bize, o 
zamanki erkek ve dişinin be· 
deni teşekkülleri arasında bü
yük bir benzeyiş olduğu· 
nu gösteriyor. Kadın cın-
smm tükenmeyişinin sebe-
hi de bu suretle izah edilmiş 
bulunuyor. 

Antropopbage ( yamyamlık 
devrinden sonra ( Esclavage ) 
esaret devri geliyor. 

Bu devirde insan basit bir 
mata gibi elden ele dolaşmak
tadır. Bunun içiu daimi bir 
mücadele, döğüşme icab et
mektedir. 

Bu devirden sonra, daha 
doğrusu bu devirle beraber ir
si bir ( aristokrası ) doğuyor. 
Ölen bir aile babaıı, geride 
kalan ailesi efradına bir sürü 
esirl~ beraber, bir de hür ol
mak sıfatının verdiği bir yıgıa 
imtiyaz bırakıyor. Bu devirde 
kadın ve erkek hak ve imti
yazları birbirinden bariz bir 
surette ayrdıyor. Bu ayra
lık her içtimai teşekkülde ken
di seciye ve ananesine giSre 

başka· şekil ve manzaralar ab
yor. Bunlardan bir iki tanesini 
tetkik edelim : 

Yunan tarihinde kadıa : -
Bunun karakteristik çizgileri 
kadının daima ve her vesile ile 
erkeğin yanında küçük, zelil 
görüomellidir. Bir kız evlenmez· 
den evvel babasının, evlendik
ten sonra kocasınm, dul kalın
ca da ya ailesinin yahut oğlu· 
nun vesayeti altındadır. 

Bir erkek isterse sağlığında, 
veya vasiyet ederek öldükten 
sonra, karısını bir başkasına 
takdim etmek hakkını haizdi 
ve buna karıı kadmın en ufak 
bir itiraz hakkı bile yoktu. 
ökonomik salihiyetleri de bun
dan f arkh değildi. Kadın ya
nanda vaaisi olmadakça, tek 
baıına alıt verit edemez, hedi
ye kabul edemez, kimse-
ye en ufak bir seri yere-

mezdi. Mamafih zamanla bu 
sıkı kayıdlar biraz gevşedi, 
alışveriş yaparken vasinin hu
zuru bir (formalite) den ibaret 
kaldı. Bununla beraber esaı 
itibariyle büyük bir değişiklik 
yapılamadı. Kadın ~inde 
(Esdave) olmaktan kurtuldu, 
(gouvemante) oldu. 

(Demistocles) bu zahiri teka
mülü büyük bir hadise olarak 
kabul ediyor ve oğlundan latife 
tarzında şöyle bahsediyor : 

(Atinalılar greklere, ben Ati· 
nalılara, oğlumun annesi bana, 
oğlum da annesine kuman~a 
ediyoruz. Binaenaleyh dünyanın 
en nüfuzlu adamı oğlumdur) 
diyor. 

Romada kadın : - Bir kız 
evlenmezden evvel ( Pater 
familias), evlendikten sonra da 
(Agnas) nın vesayeti altına gi
riyor. Roma kanunlarında da 
kadınlara karşı en ufak bir 
müsamaha giSremiyoruz. Aynı 
sıkı çember, aynı tazyik, ayni 
esaret... Zaman bu çemberi 
biraz daha gevşetiyorsada Ro· 
malılar Yunanlılara nazaran 
daha muhafazakar bir geri 
hareketi yaparak "Voconia" 
kanununu neşrediyorlar. Ve 
bütün eski istipdadı, eski ka
yıtları ihya ediyorlar. 

Yalnız bu devirde birşey 
insanın dikkat nazanna çar
pıyor: Kadın ve erkek esirler 
arasında hukuk noktasınd
bir fark yoktur da, hür kadın
la hür erkek arasında sınuaıı 
ayrılıklar mevcuttur. Hatti hür 
kadın her noktadan ehliyetsiz· 
)iği ile daha ziyade esir vazi
yeti bukukiyesine yakındır. 
Hür kadın biç bir ıeye tasar· 
ruf edemez, hür kadın her 
hangi bir sebeble olursa ol· 
sun biç bir esiri azat 
edemez. Bir esirle münasebette 
bulunduğu anlaşılan kadın he· 
men hemen memluk bir vazi
yete geçerse de hür erkek 
esir kadınlar arasında istedi· 
ğini koynuna alır. Esir bir er .. 
kekle evlenen hilr bir kadın 
hemen esir ve bundan doğan 
çocuklar da aynen esir olurlar. 

- Sonu var-
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Zabıta haberleri: 
Kavga 

Fevzi paşa bulvarında saba
kahlardan Ali oğlu Fettah ile 
Hüseyin oğlu arap Hasan ara-

sında kavga çıkmıt1Hasao, de· 

mir çengelle F ettalıı bafandan 
yaralalDlfbr. 

DövmUtl•r 
lrgatpa ıannda Gliodüz so-

kağında kahvehane garsonluğu 
yapan Ömer oğlu Alinin önüne 
geçere'k dövüp yaraladıkları 
şikayet edilen Mehmed oğlu 
Ahmed Ali Riza oğlu Muzaffer, 

Mustafa oğlu faik ve Mebmed 
oğlu Mahmud yakalanmıılardır. 

Königsmark filmi 
Tayyare Sineması direktör

lüğii, yarından itibaren .progra· 
mına koyacağı Könıgsmark 
filmini, dün hususi bir seans· 
ta lzmir gazetecilerine ve bazı 
davetlilerine göstermiştir. Pa· 
zar nüsbamızdaki haftalık si
nema sahifemizde tafsilatını ve· 
receğimi:ı bu film çok güzel 
ve caııh kwmlarla doludur. 

Lise atletizm bayramı 
Pazar günü yüzlerce genç Liseli 
spor müsabakaları yapacaktır 

...... 
Cuınhur reisliğine 

naınzettir 

Müsabakalarda 
idaresince 

derece alacak atletlere mektep 
tevzi edilecektir madalyalar 

Madrid, 15 (Ô.R) - Cum· 
hur başkanlığma namzetliğini 
koymak niyetinde oldutu ılJ
lenilen batkan B. Aıaoa bu 
sabah bakanlar kuruluna riya· 
setten sonra Kortt:s meclisi 
&nDne çıkmıt ve hOktmetiı 

beyannamesini okumuştur. 

use lkina dilek/.öıll bay Nuri 

Erkek lisesine devam eden 
sporcu çocuklannın çok mu· 
vaffakıyetli bir teşebbüslerini 
haber aldık. Liseli çocuklar, 

neticeler veroıeğe müsaid· 
dir. Hazırlanan programa 
göre müsabıakalara saat 14 
de başlanacak ve talebeler 
üç gruba aynlarak sırf spor 
ı:evki iç.in birbirlerinin karıı· 
sında yerlerini alacaklardır. 
Program şudur: 

Geçit resmi, bayrak mera· 
simi. 100 metre büyükler, 50 
M. Küçükler, 800 M., 100 M. 
Küçükler, uzun atlama, 110 
manialı, cirit, 4XSO bayrak, 
4X100 B. B., gülle, 1500 M., 
200 M , yüksek, dısk, 400, 
halat, üç adım, 4X100 küçük
ler. 4X400 büyükler, Balkan 
bayrak ve en sonunda da gü-

B kan Hailuvl bahçesinde istırahaffa 

- Baş tarafı 1 i!lıi sayfada -

söyliyerek Nazilli'nin tanın hu· 
susunda başgösterecek ihtiyaç· 
lannın Ziraat Bakanlığınca 
önemle karıılaoacağınt vaad 

ettiler. 
Bakan bugün otomobille At-

ça, Sultanhisar istikametinden 
Yenipazar nahiyeaine ve oraı.. 
dan "Dalama çiftliği,, yolilc 
Çineye, Çine yoWe de Mnğla 
havalisiııe gideceklerdir. 

Vekilin, Muğla civarında, 
sabık Mısu Hid"i Abbas Hilmi 
paşaya ait olup pamuk zeriya· 
tına çok elverişli bulunduğu 

Çin eserleri 
kurtulmadı 

Cebelüttarık, 15 ( Ö. R ) -
Rampora vapurunu yüzdürmek 
için roınorkörl~r bugiin de beş 
saat uğraştılar. Su akıntılarının 
ıiddeti yüzünden eşyayı kur-
tarmak işi büyük müşkilita 
uğradı. 

Rampora vapurunun yüzdü-

ve bu itibarla da hükümeti-
mizce iftirası düşiinüldiiğll söy
lenen büyük bir çiftliği gezip 
tetkikliyeceği sanılmaktadır. 

ZiRAAT ENSTiTÜSÜ 
Dünkü tela-rafımda Nazillide 

bir ziraat enstitnd açılm•11nın 
dilf6DnldGğllnll yazmlfbm.Eclİll .. 
diğim maliamata g&re Enıtittl· 
nün tea'si uzamayacak ve tim .. 
diden gereken 6nenale incelen· 
meğe baılanacaktır. Enatitl, 
faaliyette bulunan pamuk i.tas
yonunun büylltlllmeaile yarabl
mıı olacaktır. 

HulGal UUnay 

Makdonald 
ameliyat oldu 

Londra. 15 (Ô.R) - Eski 
bqbakan B. Ramıey Macdo-

nalda muvaffakıyetle ameliyat 
yapılmıştar. Sıhhi vaziyeti ınem
nuniyet vericidir. 

Alman 
rülmesi için yapılan teşebbüs
ler akinı kaldı. Yolcular bo· 
şaltılmış ise de içindeki eşya, 
bilhassa Çin san'at eserleri 
oldukları yerde bırakılmıştır. . 

elçisinin cenazesi 
Londra, 15 ( Ô.R) - Eden 

Alman elçiainin cenaze mera
simine iştirak etmiş, cenazeyi 
istasyona kadar takibetmiştir. 
Bu sırada yanında Sir Con 
Savmen bulunmakta idi. 

Vapur şimdilik teblükede 

deiildir. 

nün galiplerine mükafat tevı.ii 
ıeremoniai. 

* • • 
Erkek lisesinin hanrJadığı bu 

kıymetli teşebbilsün başında 
meşhur sporcu B. Kemali gör
mek spor bayramının muvaffak 
olacağını anlamak için kafi bir 
sebeptir. Müsabakalar. bay Nu
rinin başkanhğındaki bir hakem 
heyeti tarafından idare edile
cektir. 

Son zamanlarda memleketi· 
mizde futbola inhisar eden spor 
çerçevesini genişletmek ve hal· 
ka sevdirmek için bu gibi 
teşebbüslerin artmasını temenni 
ederiz. 

ispanyada 
Sükun kayboldu 

Madrid, 15 (Ö.R) - lşçileı 
umumi birliği ve işçiler ulusal 
konfederasyonu son faıist ha
reketlerir.1en ve halk cepheai 
saylavlarma kartı suikastler
den ileri gelen vaziyeti tetkik 
için toplanmışlardır. Bu iki 
teşekkülün, halk cephesi a:ıa
lanna karşı yapılan nümayi19 
lere karşı protesto maksadile 
umumi bir grev ilanını düşün· 
dükleri bildirilmektedir. 

Madrid, 15 (Ö.R) -.- Taksi 
şoförleri gündeJik:erinin arh· 
nlması ve sekiz saatlik iş gü
nünün kabulü hakkındaki ta
lepleri kabul edilmezse bu ak
şamdan itibaren grev yapmağa 
karar vermişlerdir. Grevciler 
temettülere iştirak hakkını da 
istemektedirler. 

Aydın kalecisi fiklt'I bir Alt111oıdu şufu11u karşılaıkm 
Pazar günli Aydında yapılan l ları galibiyete sevkeden maç 

v.e Aydınlıların galebesiyle ne· hakkında baz.ı sebepler ileri 
ticelenen Altınordu - Aydın sürülmüştür. Bu maçta, çok iyi 
muhteliti futbol lakımı maçı oynıyao Alhnordu muhacim 
hakkında Aydmda muhtelif h:ı~tJ!'1o akınlannı. Aydın k~e: 
mlltaluı.r ileri .silr61mektedir. cısınan muvaffakıyetle kestiği 
Aydmhlar, lzmirin en kuvvetli söylenm~ktedir. Bu fotoğraf; 
ta

'---'- ela b" • · · k Pazar gunkü maçta Altınord• 
11UDW1rın n ırını yenme 

ti 1 b kk 1 d 
forvetlerinden birinin çe~ 

111re y e a ıy a gurur uy- k ti' b" tu A d k 1 . uvve ı ır şu y ın a 
maktadırlar. Fikretin kurtarmasına ait bir 
Aydın mubabirimiıden aldı· enstantanedir. Ve muvaffaki-

ğamız bir mektupla, Aydınlı- yelle çekilmiştir. 

Amerika dış bakanı 
radyoda bir söylev verdi 

. V~tingtoa, 15 (~.R)- Latin Amerika cumhuriyetleri mümes· 
sillenle Pan Amerıkan sulh konferansı delegelerini birlqtirea 
~ ~erasim mü.nasebetile dış işleri bakanı B. Cordel Hulf radyo 
ıle butün Amerıka memleketlerine yayılan bir nutuk söylemiştir. 
B. Hull Birleıik Amerika hükümetinin Pan·Amerikan su'h 
konferansı tefebbüsüne atfettiği ehemmiyeti kaydettikten sonra 
~o~ • altmıf sene içinde Amerika devletleri arasında çıkan 
!h~l~flarm ekseriya sulh yolile halledildiğini ve Bolivya - Paraguay 
ı~tıl~fınm da . a~tık . memnuniyet verici bir halle yaklaşhğtnı 
soylıyerek demıştır kı: 

- "Amerikalılar ekonomik refaha müstenit bir arsıulusal 
tcsanut yolunda devam etmelidirler. Amerika, arsıulusal kanunu 
muteber . k!lara~ tecavüı. korkularını ortodan kaldırmak ve 
ulusal bırhklerı takviye etmek arzusundadır. Bunun için 
haddc!1 aşırı milliyetperverlıklerden sakınmak zarureti vardı; ve 
utmmum1.dı .cfkir bütün Amerika memleketlerinde bu gayeye yardım 
e e ı ır. 
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o seyde önem i onuşm lar oldu 
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ransa ltalyaya müzaheret edecek, lngiltere 
münferit hareket etmiyecek .. 

Paris, 15 ( Ö.R) Yonne 
ıeçim dairesinden dönmüş olan 
B. Flandin saat 15 te kedor
seyde ltalya elçisi B. Ceruttiyi 
kabul etmiştir. Mülakat bir 
saatten fazla sürmüştür. Bunu 
rnüteakib Dış bakanı İç bakan
lığına ı;ı-itmiştir. Burada Baş
bakan B. Sarraut ile B B. 
Flandin ve Boncour arasında 

çok ehemmiyetli bir konferans 
olmuştur. fakat konferans tah
minden daha az sürmüştür. B. 
Boncour saat 15 te. B. 
Flandın de saat 16 da gel
mı ş ve görüşmeler saat 
17,15 e kadar devam etmiştir. 
içtima sonunda bakanlar karar
lar hakkında her türlü beyanat 
ve tefsirlerden sakınmışlardır. 

Bununla beraber Fransayı 13 
fer komitesinde tefsir etmek 
üzere yalnız B. Paul Boncourun 
Paristen Cenevreye hareket 
edeceği tasrih ediliyor. Kon
feransta 13 !er komitesi tara
fından verilebilecek muhtelif 
kararlar gözden geçirilmiş ve 
her ihtimal karşısında Fransa
nın alacağı vaziyet tesbit edil
mi~tir. 

F;aıısayı idare edenlt r, O~tte: Dal adiye, Flrınclit1 "e Kayyö. Altta: Heryo, Leon Blum. Mandcl, Saro 
söylemektedirler. rinde B. Eden, Lord Halifaks ve diğer devletlerin de tatbik ede-

BP-rliner Tageblat gazetesi- Sir Neville Chamberlain tara- cekleri bütün tedbirleri kabu-
nin başmuharriri Paul Schaefer fından izah edilm;ştir. Ingilte· le hazır bulunmaktadır. 

BERLINLE PARIS bu makalenin ehemmiyetini ileri re hükümetinın, ltalyan • Ha- Londra, 15 (A.A) -- Londra 
ARASINDA sürmekte ve Alman okuyucu- beş meselesinde münferit bir mahfelleri, Londrada bir Alman 

Berlin, 15 (A.A) - Hıtvas !ara tavsiye etmektedir. harekette bulunmağa, dünden istikrazı aktedileceği hakkın· 
Ajansı bildiriyor : INGILIZ SiY ASETI daki şayialara hiç bir ehemmi· 

daha fazla niyeti yoktur. Bu-Alman matbuatı bay La•alın Londra, 15 (Ö.R) - Resmi yet atfetınemekte ve bu şayi· 
M D P D D radaki kanaata göre Uluslar 1 d 1 ı 

M oniteur u uy e ome" mahafilden bildirildigine göre, aları siyasi ahva o ayısi e son 
d k k 1 · · b k kurumu blok halinde hareket d h 1 a çı an ma a esını üyü B. Ednin kabine erkanile gö- erece gayri mu teme gör-
başlıklar altında neşrederek rüşmesi neticesinde, fngiliz etmelidir ve şu takdirde eke"- mektedirler. 
Berlinle Paris arasında görüş- siyaseti evvelkinin aynı kal- nomik ve mııli zecri tedbirler Paris, 15 (Ö.R) - B. Poul 
melere başlamanın her zaman- maktadır. Bu siyasetin esuları hakkında verilecek kararlar Boncour bu akşam Cenevreye 
dan daha lüzumlu olduğunu Avam Kamarası müzakerele- her ne olursa ol-un Ingiltere hareket etmiştir. 
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13 ler komitesi top.anıyor 
Duçenin mümessili dün Cenevrede 

On üçler başkaniyle görüştü 
Cenevre, 15 (Ö.R) - On üçler komitesi yarın 

öğleden sonra toplanacaktır. B. de Madariaga 
ile buluşmak ve temas etmek üzere Duce tara
fından memur edilen Italyan delegesi Baron 
Aloisi öğleden sonra gelmiştir. Böylece 13 fer 
komitesi başkanı ile ltalya ve Habeşistan dele
geleri arasında bugün ilk görüşmeler olmuştur. 

!TAL YANIN TEMA YÜLLERI 
ltalyanın temayülatı hakkında gelen haberler 

bfrbirine zıddır. Bazı haberlere göre son saatte 
Roma ve Londra arasındaki gerginlikte ciddi 
bir yatışma başgöstermiştir. Bu haber sulhun 
çarçabuk akdedilebileceğine ümid verecek ma
hiyettedir. Fakat diğer haberlere göre Duçe 
mümessilini sadece 13 ler komitesinin temayül
lerini anlamağa memur etmiştir. Ve Baron Aloisi 
beklendiği gibi Italyanın görüşlerini bildirmiye
cektir. Bu haberlerden hangisinin doğru oldu
ğunu gösterecek resmi bir haber Cenevreye 
gelmediyinden vaziyet karanlık kalmaktadır. 

EKSPERLER TOPLANTISI 
Diğer cihetten 18 !er (Zecri tedbirler) komi

tesi başkanı B. de Vosconcelles, ekonomik ve 
mali zecri tedbirlerin tatbikinden hasıl olan 
neticeler hakkında eksperlerin raporlarını 
tedkik için bu komitenin yakında toplanmaı!'a 
çağırılması ihtimali olduğunu bildirmiştir. Bu 
raporlar şimdiden ilan edilmiştir. Neşredilen 
istatistikler zecri tedbirlerin tatbikinden çıkan 
neticeler hakkında bir fjJdr verecek mahiyettedir. 

IT AL YANIN DIŞ TiCARETi 
Mesela 1935 ve 1936 son kanun ayları zar

fında Italyadan Fransaya ) apılan ihracat 1 mil· 
yon 388,700 altın dolardan 159,400 dolara, ln
giltereye yapılan ihracat ise 1,924,400 altın 
dolardan 70,400 dolara düşmüştür. Umumi ola
rak zecri tedbirler yüzünden ltalyan harici tica
retinin yüzde 50 derecesinde aza'dığı anlaşıl
maktadır. Raporda şu kayıd vardır : 

"Bu neticeyi 18 !er komitesi üyelerine bildi
rirken başkanı B. dö Vasconcelles arkadaşlarına 
ıunu da bildirmek ister ki vaz'iyet hasebiyle 
lı:omiteyi içlimaa çağırması mümkündür. Su tak-

B. Tılm, hıgıltnrııit1 i'at/s >e/ıti 
Sir Cı>tr Ktaıklrı gôriişüyor 

dirde kısa bir mühlet vererek üyeleri içtimaa 
çağıracaktır.,, 

Arsıulusal çevrenlerin kanaatıaa göre bu 
davet, komite tarafından verilebilecek karar 
hakkında şimdiden bir işaret sayılamaz. 13 ler 
komitesinin müzakerelerinden çıkacak neticeye 
göre, zecri tedbirler komisyonu ya zecri ted
birlerin olduğu gibi muhafazasına, ya takviye
sine, yahut da eğer sulh müzakereleri müsbet 
bir vola 2'irmiş olursa, ilgasına karar verecektir. 

Habeşler 
Yeni vesikalar 

gönderdi 
Cenevre, 15 (Ö.R) - Habeş 

delegesi Valde Maryam Ha
beşistanlı doktor Belav hak
kında, ltalyan ithamlarını red 
için milletler cemiyeti sekreteri 
Avenola iki vesika gönder
miştir. 

Maryam bunların 18 ve 131er 
komitelerile milletler cemiyeti
nin bütün azalarına dağıtılma
sını istemiştir. Bu vesikalardan 
biri Belav tarafından yazılmıf 
bir mektubun suretidir ki, 
ltalyan ithamlarını red etmek· 
tedir. Dr. Belav Musavvada 
imzaladığı ifadelerin kendi el 
yhısi olmadığını, hayatını kur
tarmak için tehdid altında 
imza verdiğini söyliyor. 

Eden Cenevre
ye gitti 

Londra 15 (Ö.R)- B. Eden 
öğleden sonra Paris yoliyle 
Cenevre ye hareket etmiştir. 
Yarın Leman gölü sahiline va
racak ve Fransız delegesi B. 
Paul Boncourla buluşacaktır. 

~ './."'7L/.///~.LLYLZZ/'.7Y'///,'J 

Genç bir bayan 
• 
ış arıyor 

Akşam kız ticaret mek-
tebinden mezun bir genç 
Bayan iş aramaktadır. ikinci 
Beyler sokağında Halkın 
Sesi gazetesi idare memur
luğuna müracaat. 
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Hukuk gazetesi 
lstanbul Hukuk gazetesinin 

ikinci sene on üçüncü sayısı çık
mıştır. Bu sayıda çok entere
aan bircok yazılar vardu-. 

• ..s msan 1s3e:. 
= 

Vaziyet • di cı 
• .. ara e gn ır 

lngiltere ile talya koz
larını paylaşmalıdırlar 
Fransa, iki noktainazar arasında 

Paris 

muvazene 
1 S ( Ö. R) il'"'°!'~.,_..-

- "Debats,, ga
zetesi yazıyor : 

kuracaktı 

Açık görüşmenin 

vaktidir. Hiç bir 
netice vermiyen 
zecri tedbirler u
sulünden vazgeç
mek lazımdır. Ha
beşler anlamalı

dırlar ki, kendi
leri için mesud 
bir netice ver
mesine imkan kal
mıyan muhase -
mata • istenilen 
şekilde- girmeleri 
gerektir. O vakit 
Italya şekil itiba
riyle İngiltereyi 
tatmin edebile -
cel<tir.Fransa mü
rahhası bu tehli
keli havanın de
vamına razı ola
maz. Zaman ateşle 
oynamağa müsa
id değildir. Vazi
yet almak sırası
dır. Sulhun men
faatine muvafık 
olan biricik vazi
yet zecri tedbir
lere devamı red
detmektir. Haki· 
ki lngiliz-Fransız 
anlaşması için de 
tr.r. ve husumetlerini keşfeden iki 

011r111111111 haıb crblırsi11de zedrfi;·m /nr Habtşlı llpl 

bu bir şart- , sonra birdenbire rekabetforini 

TEHLiKE VARDIR! büyük devlet için vahimdir. 
Paris, 15 (Ö.R) _ "Eclaireur Acaba bu mesele halledilebi· 

de J'Est,, yazıyor: Italya ve lecek mi? Yoksa pasifik mese· 
iesi gibi uzun bir tarih devrelngiltere arasında ihtilaf çok 
si için açık mı kalacak? Her 

tehlükeli bir şekil almıştır. ha'de, ortada olan mesele bü-
Zecri tedbirler münakaşası yük iç denizin hakimiyeti 
yeniden bqlamıştır. Fransada meselesidir. Bu artık gizleni-
fikirler ikiye ayrılmıştır. Bazı- Jemez. 
!arının fikrince, harp hare- TEHLÜKE A VRUPADA 
ketlerinin neticesi karşısında, Paris, 15 (Ö.R) - "Temps,, 
müessir olması için pek geç gazetesi yazıyor: T ehlüke Afri· 
kalınmış olan zecri tedbirler kadan ziyade Avrupadaılır. 
kaldırılmalıdır. Diğerleri ise Almanya hususi siyaseti için 
Alman tehlükesine karşı Ingil- Habeş meselesinden azami is-
terenin yardımını elde etmek tifade etmiştir. Akdenizde bir 
için zecri tedbirlerin takviye- ltalyan-lngiliz buhranından da-
sini teklif ediyorlar· Vaziyet ha çok da istifade edecektir. 
hakikaten siyaset adamlarını Bu tehdit zail olmalıdır. Italya 

ve lngiltere ara~ında bir harbı 
tereddu''de du"şu"re~ek şekilde-

, düşünmek delilik olur. lngiltere 
dir. Fakat hava açılacaktır. bütün yükü kendi üzerine 
Londra kabinesi ancak diğer düşecek ve Avrupada hareke-
devletlerin iştirakile zecri ted- tin: felece uğratacak böyle rolü 
birleri tatbik etmek niyetin- istemez. 
dedir ve her halde sulh için iT ALYA HARPT AN 
tehlükeli olan askeri zecri V AZGEÇMELI 
tedbirler mevzubahs olnııya- Jtalyaya gelince, daha uzun 
caktır. zaman için Afrikade bütün 

AKDENiZ MESELESi kuvvetleriyle bir mücadeleye 
PariJ, 15 (Ö.R) - "Progres saplanmış olan bu memleketin 

de Lyon,. yazıyor: lngiliz - Ital· bayati menfaatları rııücadele-
yan gerginliği hakikatte Ak- den sakınmağı emreJer. 
deniz meselesidir. fngiltere ve Bununla beraber, bazan hü-
It 1 1 1 h kümetlerin arzusuna rag· men, a ya on arcesene an aşma a· 
!inde yaşadıkça mesele nazari yanlış bir diplomasiden harb 

çıktığı görülmüştür. Uluslar 
kalmıştı. Fakat Faşist rejimi, 

sosyetesi bu tehlükenin önüne 
ancak kudretli bir bahriye ile geçmelidir. Onun için de artık 
ve Hint yolu üzerinde kontrolla yeni bir hata işlemek caız 
mümkün geniş bir Afrika İm· değildir. 
paratorluğu tesisine karar ver- LONDRA JEST YAPMALI 
diği zaman Londranın endişe- Paris, 15 ( Ö.R) - " Petit 
feri sarahat kesbetti. Hindis- Dauphinois ,, gazetesine göre, 
tanın emniyetini tehlükede B. Mussolini işi son raddeye 
gördü. Eritre ve Somaliye ila- getirmeğe hiç niyeti olmadı· 
ve olarak Habeşistanı da eline ğını Londraya bildirerek lngi· 
geçirecek bir Itaiya hem Kızıl liz hükümeti bir uzlaşma jesti 
denizin Hindistan yoluna mah- yapacak olursa kendisinin de 
recini kapayacak, hem de onu teskin edecek tedbirleri 
Mısırın servet kaynağı olan alacağını ihsas etmiştir. 
Nilin mecrasını tehdit ed~- " Soleil de Marseilles ,, şu 
cek bir vaziyete geçti. Ak- ınanidar cümleyi manşet ha· 
deniz meselesi Şarki Afrika liode neşrediyor: " Ah, eğer 
itinden çok daha vahimdir. Ren nehrinin kaynağı da Ta-
Çok zaman dost yaşadıktan na ıcillilnde olsaydı I! ,. 



Haftalık piyasa durumu 

Borsada mevsim icabı 
sükônet vardır 

Pamuk ve üzüm fiyatlarında çok 
bariz bir düşkünlük görünmektedir 
Ticaret ve zahire .;;;;;;,;;·;;:·•""4i;S":42,25"k~;;:;i;;·i'2S"b:'i;;·"""j,";;;;·;.iii.;.emektedir. Kümeli 1 

rafından son hafta içinde neş· prese birinci vadeli olmak üzere sabuncular elinde evvelce ucuza 1 

ıedilmif olan gündelik sabf 547 bal yad en ibaretti. mal edilmit sabunluk yağ İltokları 
listelerine göre 8-14 Nisan ta- Geçen senenin bu haftasında mevcud olması hasebiyle sabun 
rihlerinin teşkil eylediği son haf- ise 38 - 39,5kuruştan143 bal- imalitbanecilerimiz de bu sara-
ta içinde borsada ahmp sablmıt ya prese birinci hazır ve 39 • Iarda zeytinyağı muamelesi yap-
olan ticaret eıyamn haftahk 40 kuruştan 137 balya prese mamaktadırlar. 
sabt mikdar ve fiatlan aıağı- birinci vadeli ve 36 • 37,5 ku· Zeytinyağı piyasasımn ba-
daki surette icmal edilmiştir. rıqtan 109 balya prese ikinci günkil durumu alikadarlann 
Satılan eşyanın Haftalık fiat nevi pamuk muamelesi olmuştu. yanaki vaziyetin iktisab eyliye-
Cinsi Miktarı Kabı Az Çok lzmir mensucat fabrikalannın ceği renk hakkında miltalea 
Buğday 6828çuval 6,25 7.4375 son zamanlarda milbayaab kes· dermiyanına mani teşkil etmek-
Arpa 1490 " 4 4.375 mit olmalan ve istihlak piya· tedir. 
Mısırdan 300 " S.25 S.25 salanndan teklif edilmekte olan Çekirdeksiz ÜzÜm 
Akdarı 97 ,, 5.SO 5.50 fiatlann düşkiinlilğü pamuk 
Pamuk 1488 balya35 42 fiatlarımız üzerinde tesir icra· Borsanın giindelik satıı lis-

30 ha d h 1
. '- J kt d telerine göre son hafta içinde 

rar ,, ,, sın an a ı 11.a mama a ır. 
P.çekir.81625 kilo 3.10 3.50 Bu cümleden olmak üzere herglin borsada yapılmıı olan 
Palamut 99 kental 250 250 bu hafta nihayatinde borsaya çekirdeksiz tizlim sabtlan ıay-

Y alnıı toptan aahıla · · 1 . ve J G . n ıçın zmır umum acenteliği Nef'i Naci 

No. iı3: 'ı:~:~ye kU::a~~ ediT~İe~ ... lib 34ls hana ikinci kat 

A.B. içi 58 kilo 52 52 not ettirilen 415 balya pamuk ledir: 
Ceriz içi 153 ,. 30 

30 
fiatı kırk kuruı üzerinden kay· Satıı tarihi 

Sahlan miktar 
çuval 

1-26 

Alaşehir üzüm müstahsilleri ko
operatifi murakıblığından· 

z. yağı 39291 " 24 33.SO dettirilmiştir. 
lCoyun o. 9857 adet 

48 
S8 Geçen hafta nihayetinde pa-

muk fiatl•n 41,5 kuroıta ka-
8-4-936 
9 .. " 

10 .. .. 

59 
118 
146 
165 Kuzu " 8400 aded 75 78 pa.oclığı halde bu haftamn sabş 

Oğlak,, 1200 ,, 55 55 fiab bundan 1,5 kurut eksik 11 " " 
13 " " 
14 " u 

14 nisan 936 salı gtı 8 t l h . • umdesine muvafık butm': 0 f: an~n . deye~ umumi yenin kararanı 
incir muh. 31 " 8 8 olarak 40 kurutb& kapanmıttır. 
ç. nzüm 673 çuval 9.SO 14.SO Palamut 

65 
120 
673 

derdikl . . t 'f ·ı yan eye ı arenan memuriyetimize gön· 
en ıs ı aname ı e umumen i te k"ld"kl . . 

ret kanununun 357 nci dd . . ' n çe 1 ı era cıhetle t ica-

Haftabk boru ıabpanm bu suretle toplaılıktım oonra pi- Son bafta içinde bonıada Ba ıuretle meHim batından 
yasamızda belli başh ihracat kentah 250i kuruttan 99 ken· 14-4-936 akpmına kadar bor· 
maddelerinin son haftaya aid tal rlftiz palamuttan başka uda 503815 çuval ve 4330 

YekOD . ma esının murakıblığa tahmil t i· .. · 
mecbunyetle heyeti umumiyeyi 1 mayıs 636 .. e ıgı 
de alqehir Halkevi ıalonunda fevkalade içti;::da~::n d'aat 14 

RUZNAME e ıyoruz. 

sabt mıktarlanm nm •e fiat· d ı torba çekirdeksiı Ozüm sabi· 
leri &zerinden aptıde ghter- muamele yapılma ığı anlatı • 
diğimiz piyasa durumlan ~- mışbr. mıştır. 

1 - Yeni mecliıi idare seçilmesi 
2 - Müteaddid ortaklar imzasil~ verilen t k . . k ve bu babcla bifı karar Yerilmui. a rmn o unması 

kında ediadiijEaioı -- Geçen hafta da bone ıı.t.1- ıG- ....,. llil oabf ,._ 
da dercediyoruz: (erinde palamut 1&btlanna mü• kilnu 1947 çn...ı olarak t"'bit 

Arpa tedair bir kayrt garlllmemifli. =!!..ı:° :::de&'kffit..li: 
Alaıehir 016.m Mo.tahıiUeri Kooperatifi Murakıbı 

Alaıebır Esnaf ve Abali Bankası Direktörü 
Kemal Karabiber (780) 

Geçen yılın bu bafta91ada borsada dart bin dart yllı dok-
Borsada muhtelif kaydile ve ise kentali 410- 450 kurut ara· un sekiz çuval 14 torba Oztlm mesi ve piyanın biraz can· 

kiloıu 4 - 4,375 kurq ara11nda sında fı"atlarla 1884 kental el . im lanması ih&!--1! me•cattur. 
fiatlarla muamele ır&m&tlllr: 1&hf :nuam eaı o UfhL ......., • 

ı ı~lmit olan pamuk çekirdeği 
fiyatları son hafta içinde biraz 
teneıztil etmiş 3,10 kuruıa ka-

Bundan enelki hafta 

tırnak, 400 kuruştan 270 ken· Geçen senenin bu hafta• ln~isar idaresi son hafta için-
F. t ı · tırnak 205 - 290 ...... ıariJe beraber senelik aa· de pıyaaaclan mal aabn alma-
içinclki a engın ' ...,. mafb kuruıtan 1816 kental kaba. lif yek6na bu seneden 201868 S 1 r. -• 3189 t ba k • r zehalr ve hububat 

dar ~al . aablmıtbr. Çekirdek 
üıenne ıhracat için muamele 

aabflar: 
Nev'i Çuval Az Çok 
Yerli 515 4,375 4,75 
Muhtelif 200 4,0625 4,0625 
Yekün 715 

Geçen senenin bu haftasında 
ise Upk mallanndan 4660 
çuval arpa bonacla 4-4,875 
kuruı arasında fiatlarla satıl
mıfb. 

Hafta içinde borsada satıl· 
mlf olan arpalarclan bqka boru 
haricinde ve bilhassa peraken
deci zahireciler tarafından yük
sek miktarda arpa mübayaa 
edilmiştir. Bu haftaya tekad
düm eden son iki hafta içinde 
arpa fiyatlarıma tereffu gös· 
termesi dahilden piyasamıza 

oldukça fazla mal gelmeai&e 
saik olmuıtur. Bu miiauebetle 
son hafta içinde fiyatlarda te· 
~~zznl görii&d0ğ6 gibi yarın 
ıçın de tenezzlll emareleri -.e
zilmeğe baılallllfbr. Boru ha· 
rici arpa fiyatları hafta batla· 
nnda 4,5 kurut &zerinde iken 
hafta nihayetleriade 4,25 ku
rup diifmüttilr. 

Pamuk 

200 kuruştan 357 kental r6fOı çu ..... ve or no aaa olarak heaaplaamqbr. 8 "'d 
palamut sahlmıth· Geçen bafta içinde iıtiknr ug ay 

Bu sene rekolteteinia azlığı göstermit olan lldm fiatleri Hafta içinde borsada aabl-
dolayısiyle palamut fiatlerinde aon hafta zarfında yeni deği- zm yukanda işaretlediğimiz 
hıuule gelen tereffll azami pklikler gllte•miflir· Tenezitll çnnl baida:rıa aeYİ iti• 
badde gelmiflir. 8a yUzden teklinde vaki hu dejipklilder l:.ı1~le miktar ve fiyatlan fiiy· 

b ı · "hl k la ela bakluada erkama mliltenit ma· 
a en ısti i piyua r1a n itimat •ermİf olmak için haf- N ,. Fi 

siparişler alınamamakta ve iı- tamn Oç muhtelif tarihine ait •• 
1 

Ca. az çok 
ler yalnız dalı.ili ihtiyacata miin· fiatleri apğıda pteriyorm: °!.ak yumuşak 720 7 7,3125 hasır kalmaktadır. 7_4_936 fiatları Yerliae~ 240 7,375 7,4375 

Anadolu dahilinden .oa giln· No. Az Çok vadeli 345 7 7 
lerde lzmire mevrudat azal- 7 10.20 10.50 Fetlatye m

1
al- 948 6,75 6,75 

mıtbr. Esasen lzmirde stok 8 10.75 11.00 an 
palamutlar yalnu büyük evler· 9 11.2S lt.75 Diyabekir.. 240 6,SO 6,50 

yapalniamııbr. Bu 11ralarda pi
yasada Tlll'aa Y•i fabrikua en 
im~ aha olarak glrtllmek
tedir. 

Susam 
Fiatlerin bundan evvelki 

haftalar içinde gösterdiği ini 
Jl~ele.r piyasaya durpn· 
lak retirmıt ve bunun için de 
hafta içinde yazılmağa değer 
susam itleri olmamışbr 

Piyuamızda hilen • kayde 
fB.Y~ yeni bir şey görülme
mııtir. 

Not: de depo edilmit mallardan iba- 10 13•25 t 3
.7S Malatya " 245 7 125 7,25 

rettir. Hariçten mOaait fiatlarla ~A9z36 fiatlanÇok Urfa .. 5970 5'25 6,40 
No 

El'uiz '4 120 6'875 ,-ıil'K- JfaftaLI- b 
talep v k hali d fiatlenn · y a- ~.,... • t!l'., 11& •• f icmalimizde u uu n e 7 9.7S 10.00 uu uu'o pamuk çekirdekleri için g6s-
biraz daha yükselmesi ihtimali 8 10.25 10.50 Buidayın haftalık sabf mik· ~erilen 3,5 kuruş azami fiat 
vaki isede aksi halin fiatlerin 9 10.75 11.25 tm g~çen. ~ftanm aşağı ya· de ceviziçi için ipretlenen 30 
diltmesine saik olacağı fiiphesiz 10 12.75 13.25 bn bir misli bclar fazlahk · görülmektedir. t0-4-936 fiatlan ııtfoıtenaiı olmakla beraber fi- 24 331Ji"t"iı için kaydolunan 

Z 
• w No. As Çok ;ratlanada amumi Yuiyot nok- • r.' 1 :ruı fiatlar borsaya 

eytlnyagı 7 9 50 9 75 tallDclan aag" Jam o)••ak OD pa• ao'! D er. e yazdınlmış eski • • .. , tanh ere aıd satış fiatlan oldu-

Bona gh• Welerinde bu 8 10.00 10.25 ra dllfkGnlllk bulunduğu hesap· .. d ...., 9 10 50 10 75 lanmakta ve fiyatlarda te-ı- ~n. an esas piyasa fiati de-

hafta irinde tesadllf olunan • • "''" ld B b T 10 12.00 12.SO dl meyilleri de g6rllmektedir gı ır. u ci eti okuyuculan-
zeytiayait aatlfl 24-n.S ku"" Şu rakamlara gire fiatlar B~ te11enlllla pi,...ya faz)~ m~zın nazarı dikkatine vaz'ını 
ara11nda fiatlarla 39291 kiloluk bir hafta zarfaula 7 ve 8 na· miktarda mal arndilmit iılııoa- faıdeden hali ııörmedilr. 
muameleden ibarettir. Geçen murıılarda 0,75 9 numarada .....ıaa ileri geldiii alyleıü,or. Abdi 8oludlu 
hafta muhtelif kalitelerden mub- 0,75 • 1,00 .,., 10 numarada Uncalar bafta zarfında hui· 8 • 
telif satıılann teıkil eylediii 1,25 kuruı kaybetmiflerdir. day mubayaaııuıda nazlı hare- ı_r cevap: 
yeldin 65850 kiloya balii ol- Üzllm piyuuıada IOD bafta ket etmiflerdir. Piyuada balen Bır 1&bahçı refikımız her 
mUI idi. Geçen ydıa ba hafta- içinde bilbana nazarı dikkata fazla miktarda mal mevcut olnp hafla bir uğraşma mahıulü 

• .. 
1 

alınmağa değer bir durgunluk herJ(ÜD de yeni partiler gel· ? '•!ak _okurlarımıza verdig" imiz 
s1nda borsada zeytinyagı a ınıp görnlmOıtür. Bu hafta işleri mektedir. ıkbsadi haberler sahifesine 
sahlmamıth· mevsim ba•ından bugüne ka~ Mısır darı ·1· · b b' r 1 !fmlf, u yüzden münakapya 

Zeytinyağı piyasası araı dar ıeçmiı günlerin en az sa· gırecek değiliz. Bizim yapabil-
ııerilemiş ve ifler tamamen dur· hfl olarak beaab edilebilir. Hafta zarfında piyasaya fazla diğimiz bu kadardır. Ve orta-

41 

"b"d" O mal arzedilmit oldumından fi. mut gı 
1 11

• ıOm piyasasında g6ru00 lmOı 1 'i- ya atbğımız rakamlar da bor· 

1 b 1 M 
· · h" yat ar geçen haftaki vaziyetı" 

stan u ' eraın vesaır ıe ır- olan bu itsizliğin piyasamıza muhafaza edememit ve 5,S ku- sanın resmi kayıtlarma tama· 
prese 3 ncü 74 35 35 lerimizle olan iılerde de son ehemmiyetli ıiparifler gelmemiı ""tan 5,?~ kurup d&f'llllflür. men mutabıktır. Rakamlann 

Hafta içinde borsada yapıl· 
mış olan pamuk itleri qağı· 
daki surettf icmal olunabilir. 
Nevi BaJye b. az çok 
prese 1 nci 889 41 42 
hazır 

prese 1 nci 
vadeli 

40 525 

kaba 1 nci 30 42 42 hafta içinde azami durgunluk olma11na 1ttfedilmektedir. BugUn ıçın ahcı olmadığından helii~tı karşısı~da ıu, veya 
Yekün 1488 30 göatermektedir. Mamafih pukalya yortulan· fiyatlann biraz daha dllfmeai bu mutalea yersız kalır, niha-

Bundan bir hafta evvel bor· Şehrimiz perakendecileri de na raslayan son gllnlerde iıtih- ihtimal dahilinde n•-n.Jmektedı"r. yet b" .. ilk . 1 d k" Auru ır sus sayılır. Arkada•ı-
aada satdmı• olan pamuklar evvelce fazlaca mübayeatta bu· pıyasa ann a 

1 
stoklardan p k k• d mız d h · · · · 'I' v bir kıamının sarfedilmiı olaca• am u çe ır egıv • a a ıyıs1nı yapabilirlerse 

Doktor 

Kemal Şakir 
&ARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehasaw 

Muayenehane : ikinci Ber 
ler sokağa 65. Tel 3956 

Evi: Köprü t"apur iskelesi 
Berat aparhmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

MuzaHer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarmı her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

DOKTOR 

Hulôsi (rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua· 
yenehanesinde hasta larını 

kabul eder. ( 3436 ) -
ÇOCUK 

HASTALIKLARI 
ı\1 ÜTEHASSISl 

Ur. Be~cet Uz 
Hutalannı her gtin 11,30 

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

,, 1 

Satılık tenezzüh 
otomobili 

509 Fiyat markah biç bir 
anza91 ola11yan llstik ve 
akümülitörll yepyeni açık bir 
tenezzüh otomobili çok ucuz 
bir fiyatJe satıhkbr. 

istekliler Burnovada ıoför 
Rifata müracaat etsinler. 

1-3 (773) 

IZMIRIN 
Çok kazançlı ve 
çok tanınmış 
BlR KIRAA THANESI 

Devren ıabhkbr 
istekliler hemen, Karf1• 

yakada Sütçü çakmazıada 
62 numarala evde oturan 
Bayan Emineye baş vur
sunlar. 

H.3 4-15 (678) 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik T edcavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTiK çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fınn 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

ise; kilosu 41,5 - 42 kunıttan lunduklamıcian bu sıralarda ;ına mebni antbalbdeki hafta• G kendilerinden ömek alır mü· 
422 balya • .t8' buler wafmdu ela ..ı .. lar i-:....a... -ı ..:.. • ..:aı ... , ..-L • eçen ve daha evelki hafta teıekkir kalırız. -----=-~~ ................ ~~~-...lliıılll..,.ilıaıa~•~iiıiıııiıılıiii'~ıiilii~~iili.-;:;.:;.~•:;..-~~~a~e·3~,s~k=~~~kadar~~~~-~ ..... .a.:....::......._~~J.j - A.8 

H 3. (182) 



P~ DA YANLAR 
-128- YAZAN : Mlşel Zevako 

Alis ! Alis ! Neredesin Alis ? Seni 
istiyorum ve seni seviyorum! 

Küçük ]ak Kleman, büyü
ğünü şaşkınlık içinde süzdü: 

- Sen mi ? Sen benim ba
bam değilsin! 

Dedi. Papas sapsarı kesildi. 
Taş gibi dururken kalbi şid
c!etli bir acının tesiriyle kanı
yordu. Bir dakika kadar Alisin 
çocuğunu kolları arasında sık

mak arzusıyle mücadele etti 
içinden : 

- Ah sefil kalb ! Ben ço
cuğa kendimi baba diye göste
riyorum. Sen de oğlunu öpmeği 
candan arzuladığını itiraf etsen 
ne olur ? 

Sözlerini söyledi. Derin bir 
sessizlik içinde latif kadının 
ha.ııalini temaşaya koyuldu. 

Çocuk papasın bu durgun
luğunu görünce derse devam 
olunamıyacağını anlıyarak: 

- Oynıyabilir miyim? 
Diye sordu: 

•• 
- Hala sana inanıyorum. 

Hissiyatımı, düşüncelerimi, kal
bimi şu sembolün derinliklerin
de gömmeğe çalışıyorum.Pek 

beyhude .. Senden ne kadar yar
dım istedim.Artık düşünmemek 

nehime, irademe sahip olmak, 
bir iskelet ıı-ibi hissiz bulunmak 
için az mı gayret ettim. Bence 
hayat senin kadar yüksekti. 
Bütün isteğimle sen: aradım, 
manastıra girdim. Ölüme yak
laştım. Parlak yıldızlı ve fırtı

nalı gecelerde, karanlık vicda
nımda aradım. Hiçten başka 
birşey bulmadım. Nihayet. .. · 
Yine hiçi.. 

Derin bir nefes aldı. Yum
ruğiyle masanın üstüne vurdu: 

NASl~ilACl 
KANZUK 

Doktor 

Ceıns'in 
Nasır 
iLACI 

DOKTOR JEMSi" - Evet! Oyna oğlum ... 
Deyince çocuk bahçenin di-

ğer bir köşesine doğru yürüdü. 

- Onu her halde görmeli
yim. Günah dolabı hadisesin
denberi kabaran aşkım raha
tımı kaçırdı. Yoruluyorum. Şeh
rin içinde geceleyin sabahlara 
kadar gezerek vücudümü harab 
ediyorum. Nihayet bitkin-
lik içinde uykuya dalınca En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 
yine onu görüyorum. Onu tek- kökünden çıkarır. Çocuğun gozunun önünde 

canlandırdığı şeyi anası, papa
sın da görmeğe çalıştığı bu 
ana idi. Çocuk : 

Umumi deposu: lngiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 
rar görmeliyim! Fakat ona ne Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 
diyeceğim?bu çürümüş ruhumu, .... -----------------------... • 

- Annem baştan aşağı be
yazlar giymiş bulunacak, bah
çenin kapısından girecek ve 
bana şimdiye kadar kimsenin 
bana atfetmediii tatlı ve müş
fik bir gözle bakacak, küçük 
Jak beni kucakla... Senin an
nen olduğumu bilmiyor musun? 

onun vücudu kadar güzel bir Gu·· zel Yu·· z 
ruha inkılap ettirecek ışığı 

nereden bulacağım? 

Diye düşünürken papas da : 
- Dehşet, istırab, aşk ... Bun

lan beyhude yere unutmağa, 
zibnimden çıkarmağa çalışıyo

rum. Bu kadın daima karşımda 
duruyor. Gülümseyerek ruhu
mu okşuyor. Çektirdiği azab 
o kadar büyük olduğu halde 
yine beni kendine çekiyor. 
Ayaklarıma kapanarak ağladığı 
zaman ne kadar üzüntü çek-
111iştim. Nasıl oldu da kilisada, 
günah dolabının parmaklarını 
kırmak ve onu kollarımın ara
sında sıkmak arzusuna muka
vemet ettim. Onu görmek, bir 
dakika daha tel<rar görmek 
isteyorum. 

Diyordu. Birdenbire oturduğu 
kanapeden kalktı. Düşünceye 
dalarak, çocuğu da unutarak 
odasına çıkan merdivene doğru 
yürüdü. Jak papasın gittiğni 
görmemişti. Pani Garola oda
sında ferahladı. 

Duvarları badana edilmiş bu 
odada dar bir yatak yeri, bir 
masa, iki adi tahta iskemle ve 
yatağın karşısında duvara da
yalı masanın üzerinde birkaç 
kitap ile kapı karşısında yük
sekçe bir yerde baç vardı.Pa
paslar yere diz çökerek dua 
ettikleri için dua iskemlesi 
yoktu. 

Panı Garola arkasını baça 
çevirdi dirseklerini masaya da· 
yıyarak oturdu. Bu esnada 
gözlerini bir saniye kadar ba
çın üzerine çıplak olarak mıh
lanan lsanın heykeline dikmişti 
ve diyordu : 

So1111 Vaı -
,,.(////"/A'/////Y//////////./iJ" 

" Doktor ~ 

Sabiha 
Süleyman 

Çocuk hastalıkları s 
miitehassısı 

Pazardan maada her gün 
öğledell sonra 3 - 6 ya ka
dar ikinci Beyler sokak 81 

\ numaralı muayenehanede ka- s 
~ bul eder. 
"-•'///////.////.///////////y,, 

illi 
Doktor RAMIZ 
GUNDOGDU 
Odemişte: 
Hastalarını hergün Ödemiş 

Gazi paşa caddesinde yedi 
numaralı kılniğinde kabul 
eder. 

Fukara 
günlerde 

hastalara muayyen 
meccanen bakılır. 

1-15 

lzmir Birinci icra Memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı icraen 
mahcuz bir dinamo ile bir kan
tarın 21 · 4 - 936 tarihine mü
sadif Salı günü saat 15 te iz
mirde eski kasaplarda 31 nu
maralı mağazada bilmüzayede 
satılacağından ve bu arttırma
da en fazla arttırana ihalesi 
yapılacağından müşterilerin yev
mü mezkürde lzmirde eski ka
saplarda kantarcılar içinde me
muruna müracaatları ilan olu· 
nur, ( 777 ) 

· Izmir ithalat 
ğünden: 

gümrüğü müdürlü-

Sıra 
sayı K. G. 
1 65 00 
2 60 500 

Kiymet 
201 
210 

Cinsi eşya 
Resim boyası 

Tesbit No. 
34 

3 26 00 

151 500 

Cam üzer ne resimcilikte müstamel cam 
tozu 

35 Kabartma resim yapmakta müstamel 
Pirinç üzerine gümüş yaldızlı toz 

Yukarıda yatılı eşya 20/4/936 ıncı Pazartesi saat 14 te açık 
artırınıt sııre~i.Yle et.hile satılmadığı takdirde ayni günde de ecnebi 
nıcml~ket .. gö~lirülınek ü1ere satılacağından işine gelenlerin it
ı.ıj.i! g;jınrUln ıa!ış komisyonuna muracaatları ilan olunur. 

932 (780\ 

f/////7 /////////L//////A 

için ilk şart 
güzel diş 

Güzel Diş 
CL/.///////////,//////////l 

için ilk ve en 

esaslı şart· da 

• 

1 
Kullanmaktır 

YOLiN 
Mikropları yüzde yüz öldürür, dişleri fırçanın girmediği 
yerlere kadar nüfuz ederek temizler, parlatır, diş etlerini 

besler ve hastalanmalarına mani olur 
EN MÜKEMMEL, EN HOŞ, EN iKTiSADI 

llll!~~~~llll!llllll:~~~~~~~~·· 

' 
;."' • ·~ ...., • .. ' • ' ' ' • • • 1 

Daimon marka elektrik pillerı listesi 
Numarası Cinsi 
9388 Üç pilli beş yüz metre mesafeyi gösterir ayarıldır 
9288 iki pilli üç yüz metre mesafeyi gösterir ayarlıdır. 
9368 Üç pilli kristal ufak camlı dört yüz metreliktir. 
9268 iki pilli kristal ufak camlı iki yüz elli metreliktir. 
1611 Bir pilli kristal büyük camlı iki yüz 
1626 mesafeyi gösterir. 
1511 Bir pilli kristal ufak camlı iki yüz elli metre 
1526 mesafeyi gösterir. 
2262 iki pilli ayarlı ev feneridir. 

38380 Beş pilli yedi yüz metre mesafeyi gösterir ayarlı ve 
kristal camlıdır. Yirminci asrın en son icadıdır. 
Dört köşe çok küçük fenerdir. Yelek cebinde ve 
bayanların el çantalarında taşınır. 
Kalem şeklinde raptiyeli kalem feneridir. Herkesin 
yanında bulunması lazım olan bir ihtiyaçtır. 
F Velespit feneridir portaliftir elde de kullanılır. 
F O B Kırmızı beyaz yeşil gösterir üç renkli ve ayar

lıdır iki yüz el i metre mesafeyi gösterir. Muhabere için 
kullanılır. 

Umumi deposu lımirde Suluhan civarında Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir. 

lzmir liman işleri umum müdürlü
ğünden: 

idaremize aid olup lzmir limanı dahilinde mendirek üzerinde 
kain ve 1000 lira bedeli sabıklı 1 numaralı kömür deposu ve 
Pasaport vapur iskelesi üzerindeki 180 lira sabık bedelli büfe 
birer sene müddetle icara verilecej;ıinden 4 Mayıs 936 tarihine 
tesadüf eden Pazartesi günü saat 15 de lzmir liman işleri ida
resinde müdürler encümeninde açık artırma suretile müzayedesi 
icra ve tekarrür eden bedeli haddi layık görüldüğü takdirde 
ihalesi icra kılınacağından talih olanların yüzde 7.5 hesabiyle 
depozito akçalariyle beraber mezkur encümene müracaat eyle-
meleri ilan olunur. 16-19-22-25 990 (781) 

lzmir Milli Emlak müdürlüğünden: 
Yunanlı dosye No. Lira 

500 811 

826 

810 

824 

835 

891 

Mersinli Şeref sokak 11-9 eski 11 taj numaralı 3 
oda, mutbah, avluyu müteınil 93,61 metre murabbaı ev. 

Mersinli Şeref sokak 9-1 eski 9 taj numaralı 2 oda 200 
aralık, koridor, mutbah ve avluyu müştemil 62-99 
metre murabbaı ev. 

Mersinli eski Kilise sokağı yeni Karşıyaka caddesinde 100 
20 eski bilataj numaralı 115 metre murabbaı arsa. 

Mersinli Bornova caddesi 52 eski bila taj numaralı 650 
(900) metre murabbaı arsa. 
Karşıyaka Bahariye Ta•svir sokak 24 eski 22 taj 400 
ada 176 parsel 6 metre murabbaı 157,80 arsa. 
Tepecik bahçe sokağında 16 eski 1-1 tajda ve 515 
Mektep sokağından 11-2 taj numarada 128/76 
metre murabbaı arsa. 

839 Buonova Biı.nci yaka sokak 4 eski 8 taj numaralı 400 
yukarıda 2 oda, koridor alt katında dam, kiler, 
bodrum ve avluda ayrı sakafta bir katla bir oda ve 
yanında dam ile büyük avluyu müştemil 484,20 
metre murabbaı ev. 

752 Bayraklı Vişne sokak 7 eski numaralı 92,52 metre 100 
murabbaı arsa. 

766 Bayraklı Burnova caddesi 28 eski 22 taj numaralı 150 
113,72 metre murabbaı dükkan arsası. 

814 Bayraklı Menemen caddesi Haliliye sokak 2 taj 300 
numaralı 300,80 metre murabbaı arsa. 

740 Bayraklı Haliliye sokak 20 eski numaralı 180,88 100 
metre murabbaı arsa: 

750 Bayraklı Menemen caddesi 60 taj numaralı 230 150 
metre murabaı arsa. 

757 Bayraklı Vişne sokak 13 eski numaralı 22 metre 50 
murabbaı arsa. 

760 Bayraklı Vişne sokak 9 eski numaralı 46,19 metre 50 
murabbaı arsa. 

751 Turan şimendifer caddesi 57 eski 138 taj numaralı 150 
132,06 metre murabbaı arsa. 

755 Turan şimendifer caddesi 33 taj numaralı 255,60 250 
metre murabbaı arsa. 

756 Turan Kilise yeni Cağfer Tayyar sokağında (2101,40) 250 
metre murabbaı tarla. 

758 Buca yukarı mahalle Zafer sokak 60-1 eski numaralı 100 
43,39 metre murabbaı arsa. 

763 Karşıyaka Bostanlı Rağna yeni karakol sokak 16 400 
numaralı 422,37 metre murabbaı arsa. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri on gün müddetle açık 
ıırttırmağa konulmuştur. ihalesi 27 Nisan 936 Pazartesi günü 
saat 16 dadır. Satış münhasıran gayri mübadil bonosu iledir. 

928 (777) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SATURNUS vapuru elyevm 

limanımızda olup 28-3-936 da 
Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

HERCULES vapuru 6-4-936 
da gelip 11-4-93' AMUS; 
Rotterdam, Ams!erdam ve 
Hamburg limanları için yiik
alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 8-4-
936 ela beklenmekte Q!ı.ıp yiir 
künü tı&hliyedem so ra Bur!!l"as 
Varna ve Köstenc:e limanları 
içın yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 20-4-
936 tarihinde gelip 25-4-'36 
tarihine kadar Anvers-Rotter
dam-Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORlENT Lloien 
ROLAND motörü 29-3-936 

tarihinde beklenmekte olup 

ıükünü tahliyeden sonra Rot
terdam, Hamburg, Copenhage 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük olacaktır. 

ALGERIA vapuru 14-4-936 
da beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra Rotterdam 
Hamborg, Copenhage, Dantzig 

Gdynia, Goteburg, Oslo ve 
lskandinavya limanlan için yük 
alacaktır. 

SERVIC MARITıME ROUMAIN 
ALBA JULIA vapuru 16-4-

936 da gelip 17-4-936 da Pire 
Malta, Marsilya ve Barselone 
hareket edecektir. 

PELEŞ vaµuru 21-5-936 
da gelib 13 - 5 - 936 da Pi
re, Malta, Marsilya ve Bar
ce!one hareket edecektir. 

ALBA JULlYAvapuru 7-6· 
936 da beklenmekte olup 8 6-

l ' , v. 
W. • H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE UNIE 
AQUİLA vapuru halen !ima· 

nımızda ohıp An•ers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük almaktadır. 

ANGORA vapuru Hamburg 
Bremen ve AnYers!en yük 
çıkarmıştır. 

S. A. Royal'a Hoocıcıiise ae 
Na"· Flaviaıle !lıfaritime 
D • vapuru 1 niAmla bek
leniyor .galatz,Belgrad,Budapest 
Bratislava ve Viyana için yük 
alacaktır. 

DELOS vapuru 13 niiwıda 
bekleniyor. 18 nisana kad r 
Anvers. Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 
AMERICAN EXPORT UNES 

EXMOOR vapuru 12 nisanda 
bekleniyor. Nevyork için yük 
alacaktır. 

D/S. A/S Spanskelinjen 
Oslo 

BAYA RD motörü 11 nisanda 
bekleniyor. Hayfa, lskenderiye 
Dieppe ve Norveç limanlarına 
yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. , 

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

Birinci KordOll Telefon No. 
2007 -2008 

936 da Pire, Malta, Marsilya 
ve Barcelone için yük ala-

caktır. 
Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005-2663 

ECZACI 
KEl\lıAL AKT /..SIN 

Zümrüd damlası kolonyası 
Maskülen • Erkek Feminen - Diıi 

iki cins koku üzerine yapılmış 

Hilil eczanesi 
iç· n bir şeref olmuştur 

Eczacı Kemal Aktaş, koku
culuğu eczacılık gibi bir namus 
işi yapmıştır. 

Zevk 
San'at 

Taklit edilemez 

lzmiri kokularile de mcthur 

eden Kemal Akt~ diyor ki : 
Benim kolonyalarım yerine 

başka şeyler verilirse redde
diniz. 

Kemal Aktaş kokularının 
kabına varmağa imkan verme
diğini unutmayınız. 

L A N 
lzmir Yün mensucatı Türk anonim ıirketinin Halkapınar

daki kumaş fabrikası mamulatından olan mevsimlik ve kışlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, şal ve yün çorapları, b_u ker~e 
yent açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı cıvarı;Tt) 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRK 
mazasmda satılmaktadır. Mezkur fabrikanın metanet ve 
zarıtfet itibarile herkesçe malum olan mamulatı~ı mu·h·t~rem 
müşterilerimıze bir defa daha taysiy_e~i . bir vazıfe bıl~~ 

Toptan satış yeri : Bırıncı kordon No 
Şark hah Türk anonim şirketi . 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacıla~da Mımar 
Kemalettin caddesi Sağırza~e bırad~rler 

Kuzn oglu çarşısı Asım Riza ve bıra~erlerı . 
Yeni manifaturacılarda Mimar Kemalettin caddesı 

Yünlü mallar pazarı F. Kandemiroğlu 

'{ENi A.:SI" Sehıte 9 

Oliver Ve Şü. 
Lll\tiTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BıRİNci 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 
KORDON TEL. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
FLAMINIAN vapuru 23 mart
ta gelip Liverpool ve Glasgov 
için yük alacaktır . 

MARDINIAN vapuru mart 
aihayetinde Liverpool Yt Svan
sea' tahliye bulaı-

O •apuru nisan · i
dasında Lfterpool ve Svansea· 
dan gelip tahliyede bulunacak. 

E s ğla v en e e Mob·ı e • ma 
GRODNO vapwu mart ni· 

haye · de L•dn. H ve An· 
verstaı r tabiyede bulu
nacak, ve ayni zamanda Lon· 
dra ve Hull için yük alacaktır. 

, ____________ _.. __________________________ ,,, 
OT : Vürut 'hicri, ....-

pıur.lara isimleri ve 11& üc
retlerinin değişikliklerinden me 
auliyet kabul edilmez. ........................ 

D. operatör 

M. Nuri Ar~an 
İzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 

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

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
En 2980 

BERLIN 

10-26 (591) 

ViYANA 
VE 

PARIS 
Moda aleminin 1936 senesi 

için kabul etttiği 

4C> 
Renk üzerine yün, ipek, pa· 

muk veya keten her hangi 
kumaf ve elbiseyi yalnız 

f.5 
Kuruf ile ve çok kolay bo· 

yamak isterseniz bir paket 
KIZ markalı 

A R T 1 

J3C>~ ..A.SI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
9 :E'Y'"ı:.... "C.T~ 

B A H A R A T deposudur TELEFON: 3882 

HÜSEYiN KA YiN 

• •• -ırg r gn ş 

kararsı~ havalar 
hastalıkların en büyük 

yardımcısıdır! 
Vücudunuzun grip, nezle, baş ve diş 

ağrı!I , kınklık, sinir, adele 
bel ağnlarına karşı 

GRiPiN 
Kaşelerile korunmağa bugün her vakıtta.a 

daha fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! 

GRiPiN 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yor

madan bütün ıstırapları dindirir. 
GRIPIN, Radyolin diş macunu fabrikasının 

mütehassıs kimyagerleri tarafından imal edil
mektedir.Her eczanede bulunur.Fiatı 7,5 kuruştur 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splralh 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lam
balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha karlı 

• olursunuz 

M. Tevfik BA YKEN1 

Elektrik, telefon •e malze
meleri deposu Ve Simens 

fabrikaları mümessili 
l'eştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Kuvvet, kudret, iştah, sıhhat verir. 

Veremli ve sıracalı kansız l:!"'!!""'!'"-·.,.,.._..
romatizmalı hastalara zayıf 

biiyöyememiş çocuklara mi

de kemik sinir rahatsızlığına, 

ademi iktidara emsalsiz bir 
devadır. 

Büyüle şişesi 

6C> 
1 Mobilye evi ŞEKERCİLER No. 26 
1 

Kuruştur. 

Umumi depo ı 

ı 
1 
' 

9 parça koltuk takımı 
9 parça koltuk takımı 
9 parça ko!!uk takımı 

LUKS 

30 lira 

60 lira 
100 lira 

VE 

Yün kadife 

Yün kadife 
lpek..,kumat 

SAGLAM 
Yemek ve yatak odaları takımları siparit üzerine kabul edilir 

(645) 7-13 

....................................................................... . 

• 

TAZE TEMiZ UCUZ 

IIAC 

HAMDİ NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

. 

. . . . . 
• 

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

•r 

S. FERil' 

ŞiFA 
Eczanesi 

Hükumet sırası 

İzmir vilayeti defterdarlığından: 
Issısının vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına göre haciz 

edilen Reşadiye Tramvay caddesinde kain 915 ve 919 sayıh iki 
bab hane ile 917 sayılı garaj binası tarihi ilandan itibaren satı
lığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat 
kalemine ıelmeleri. 4, 8, 12, 16 865 (710) 

.. 
Odemiş Belediyesinden: 

936 ~ali yılı için 600 lira muhammen kiym• tli matbu evrak 
ve defatır açık eksiltmeye konulmuştur. 22-4-936 tarihine rast· 
!ayan Ç?rşamha. günü saat 14 te ihalesi yapılacağından şarlna· 
ma .v~ ?ızelgelerı görmek için uray ha kanlığına müracaat edil-
mesı ılan olunur. 12-14-16-18 954 (758) 



Sahile 10 YENi ASIR 
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Sulh konuşmalarının haşlaması • • 
ıçın 

f 

·ıiz fil • 
rı u 

Italya n pahasın olursa ol un 
Konuşmalar ita ya ile lng·ltere a 

Italyanın 

1& Nisan 1~.:se 

• 

1 
' LLL/F/~~~/UJ.././~J 

şartı 

• • 
1 ır 

s Iha m hta tır~ 
asında o acakbr. 
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im para tör henüz .,, 

mağlup olmadı 

• 

., 
., 

•· lmparatoriça hüngür 
hüngür ağladı 

Adis-Ababa, ıs (Ö.R) - Habeş imparatori-
' , 

~: Adis-Ababa, ıs (Ö.R)- Habeş imparatoriçe- : 
• çesi dün radyoda verdiği söylevden sonra Roy- - • -. ~ ter muhabirini kabul ederek şunları söyledi : 11 . sinden sonra ırenç kızı da radyoda bir söylev S 

vererek zehirli gazların yurddaşlara verdiği : 1 ., 5 

• 
- "imparator henüz mağlüb olmamıştır. Eğer ıstırabı anlatmış ve : • 

o, son Habeşli ölmezden önce cepheden dönerse 
" ' 

- insanlıktan merhamet dileniyorum, demiş
tir. evimde ona yer yoktur. Habeşistanı belki de 

-... __ 
zehirli gazlar ve modern silahlar mağlüb ede- - Bundan sonra imparatoriçe ve kızı hoparlörün 

önünde hüngür büngür ağ lamı şiardır. ~-- ~ • 
bilir. ., . . . 

................................................................... Sprn•a sahilleri11de ltaly a11 dona11ması11m görıi11iiş ii . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Paris, ıs ( Ô.R ) - ltalya

Habes meselesi üzerinde arsı
ulusal faaliyet yeniden canlan
mıştır. Londraya dönen B.Eden 
kabinenin bellibaşlı azllariyle 
görüşmüştür. Parisde de, baş
bakan ile dışişleri bakanı B. 
Flandin ve devlet bakanı B. 
Paul Boncour arasında ehem
miyetli görüşmeler cereyan 
ediyor. 

Diğer cihetten Cenevrede 
B. de Madariaga Habeş 
mümessili ile fikir taati-
ainde bulunmuştur. Yarın 
öğleden sonra muhasamatın 

kesilmesi imkanı ve şartları 
üzerinde ltalyan delegesi Ba
ron Aloisi ile görüşecektir. 

Perşembe günü on üçler komi
tesi toplanacak ve ltalyan ve 
Habeş delegelerile yaptığı te
masların verdiği ntice hakkın
da komiteye bir rapor vere
cektir. Komite meselenin bun
dan sonraki inkişafı hakkında 
bir karar ittihaz edecektir. B. 
Madriyaga ı3 ler komitesini 
Perşembe günü öğleden sonra 
için toplantıya davet etmiştir. 
HABEŞLERiN TEŞEKKÜRÜ 

Londra, lS (A.A) - "Deyli 
Telgraf,. gazetesi, Habeş hü
kümetinin, Habeş istiklalinin 
korunması hususundaki mesai
sinden dolayı Ingiltere hükü
metine geçen hafta resmen 
teşekkürlerini ibliğ ettiğini 

bildirmektedir. 
B. Valde Mariam tarafından 

tebliğ edilen bu teşekkürna
mede lngilterenin mesaısının 

akim kalmasından dolayı mes
uliyeti bulunmadığı zikredil
mektedir. 

INGILİZ FiLOSU GERi 
ÇEKiLMELi 1 

Loodra, ıs ( A.A ) - Deyli 
Ekspres gazetesinin Roma mu
lıabiri, sulh müzakeratı başla
madan e-,vel Akdenizdeki in· 
giliz filosunun geri çekilmesi 
talebinde bulunmak üzere B. 
Mussolini tarafından B· Gran
diye talimat verildiğıni bildir
mektedir. 

Paris, ıs (Ö.R) - Hali ha
zırdaki gerginliği izale için 
karşılıklı müsadekarlıklarda bu
lunarak lngiltere ve Italya 
arasında doğrudan doğruya 
müzakerata girişild iği şayiası 
vardır. 

HABEŞ - CENEVRE 
GÖRÜŞMELERi 

Cenevre, lS (Ö.R) - Ma
dariaga dün Habeş murahhkBı 
Valde Mariam'la uzun bir gö
rüşmede bulundu. Profesör 
Jeze ve Negüsün eski müşaviri 
bu görüşml'de hazırdılar. 

ÜÇ TARAFLI SULH 
Londra, ıs (Ô.R) - Cenevre 

müzakereleri hakkında göze 

çarpan ihtırazlı bir harekete 
rağmen, lngiliz formülünce "her 
üç taraf., yani hem ltalya, hem 
Habeşistan ve hem de uluslar 
kurumu için ka
bul edilebilecek 
bir sulh esası da
ha mutedil bir 
şekilde gözden 
geçirilmek tedir. 
Gazeteler müza
kereler açılırken 
vaziyetin müsait 
taraflarını teba
rüz ettiriyorlar. 
Bundan çıkan ne
tice şudur: 

HABEŞLER 
MAHVOLMADI 

Bitaraf bir 
görüş şunu 
kabule mec
burdur ki ltal

gelince, gazetelerden çıkan his zıyor: "Müzakere yolıyıa elde 
bunun evelkine göre hiç c\ağiş- edilecek bir sulhun ltalya için 
memiş olduğu merkezindedir. 
Bununla beraber şu nokta da 
kaydediltyoı' ki icabında Ingil
tere ekseriyetin kararına 
iştirikten çekinmiyecektir.Yal-

muhasemata 
edebileceği 

devamdan fimid 
faydalardan daha 

elverişli olacağını tahmin etti-

ren unsurlar vardır. Bilhassa, 

y an propa
gandasının 
iddia ettiği gl- f 
bl Habeşis-
tan mahvol- - · 
mUŞ Ve orta- /Jabrş kralı <'e vdıa/ı/ı, )'f!l iden (t"l/Sİkc ça /ış/1,ı{t oıdUJ'll le/fiş rdi)'OI 

dan kalkmış değildir. nız şu şart ile ki ltalyan - Ha- Avrupada Italyan nüfuzunun 
Bizzat ltalya karşıla.tığı beş ihtilafına verilecek hal su-
ekonomik ve finansal reti, • ihtilafın başlanğıcından hissedilir derecede azalması 

mesi d\işünülen arsıulusal za
bıta kuvvetine Italyaoın da iş
tirakini kabul etmek imkansız
lığı; diğer taraftan lngiliz

F ransız-Belçika erkanıharbiye
leri arasındaki görüşmelere 
Italyanın iştirakini kabul im

kansızlığı. 

" lngiltereye 
gelince, vuiye
ti muhasamatın 

iptidasında oldu
gu gibi kalıyor. 

Onun maksadı 
Cenevreı!e Ulus-
lar kurumunun 
diğer üyelerile 
birlikte sulhun ia-
desine çalışmak

tır. B. Edenin va-
zifesi çok iyi tes
bit edilmiş olan 
ve arkasında in· 
giliz umumi ef
karının ekseri-
yetin müzahere
tine dayanan si
yaseti neticelen
dirmektir . ., 

" Dayli Tel-
graf ., gazetesi 

de Ingiliz siyasetinin değişme
diğini ve sulh iade edilmezden 
önce zecri tedbirlerin bırakıl-

beri Jngiterenin takındığı pren- ltalya için büyük bir zarardır 
güçlükler hasebiyle iti- . . . k 1 masının mevzuubahs olamıya-

sıp vazıyetıne ay ırı o masın. ve bu azalmanın son iki misali 
dale temayül mecberlye- iT AL YANIN NÜFUZU şunlardır·. cağını yazarak şunları ilave 
tinde kalacaktır. AZALDI ediyor: 

lngilterenin hareket hattına "Times,. gazetesi şöyle ya- Ren bölgesinde yerleştiril- " Ingiltere, diğer milletler de 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gizli vazife INGILTERE 
O. Çemberlayn Avustur- Necaşinin şahsında şahsi 
yada durumu araştırıyor bir dava mı arıyor? 

Paris, IS ( Ö.R ) - " Nou 
l~ velliste de Lyon ., gazetesi 
~ zecri tedbirlerin müessirliğini 

Şn11 sölrr Şuş ııiııl! padammtoıtıı iınlıat rcı irnr 

Viyana, ıs (A.A) - B. Suş- da bulunmakta olan eski ba-
ning dün Sir Chamberla n'i ve kanlardan Üsten Çenıberlayn'ın 
refıkasını öğle yemeğine da- resmi bir vazife ile tavzif edil-
vet etmiştir. miş bulunduğu haberi doi{ru 

Londra, 15 (Ô.R) - Viyana değildir. Q5ten Çemberlayn, Vi-

inkar etmekte ve şöyle yaz
maktadır: 

Şimdiki halde petrol ambar
gosunun tesirsizliğini kimse 
inkar edemez. ltalyan orduları 
Desiyede, Harar ve hatta Adis 
Ababa yakınlarında iken bu 
neye yarar? Müessir olabilecek 
biricik zecri tedbire karşı ise 
ltalya öyle şiddetli aksülamelde 
bulunacaktır ki şarki Afrikada 
sulhu kurtarmak için Avrupa
da harb tehlükesi açılacak ve 
bundan Şansölye Hitter şüphe-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yanadaki şahsi dostları nezdinde 
misafirdir. Mamafih, Almanlar 
tarafından Avusluryaya karşı 
yapılması muhtemel bir hare
ket hakkında tahkikat yapa
cakbr. 

siz azami istifadeyi çıkaracak
tır. 

lngilterenin Necaşiyi,şahsi bir 
dava gibi müdafaa ettikten 
sonra, Italyan kıtaalarını Tsana 
gölü kıyılarında hareketsiz 
göremiyeceğini takdir ederiz. 

Lltalyan emperyalizminin Hindis
tan yolu üzerindeki muvaffa
kıyetlerinden canı sıkılmasını 
da takdir ederiz. Fakat bizim 
için Ren meselesi bundan da
ha mühimdir. Halbuki Altnan
yaya karşı Ingiltere hayret ve
recek kadar tahammülle hare
ket ediyor. Emrivakileri ka
bul ve zecri tedbirlerden istin
kaf ederek pangermanizmin 
niyetlerine güler yüz gösteri
yor. Biz bundan korkuyoruz 
ve bunun içindir ki Lokarno 
muahedesine göre bi:ı:e yardım 
etmesini istediğimiz ltalyanın 
doıtlujundan yaz e eme iz. 

iştirak etmek şartile, ltalyaya 
karşı ekonomik ve mali tazyik 
yolunda mümkün olduğu kadar 
uzağa gitmeğe hazırdır. ,, 

"Manchester Guardian., ise 
.askeri ve bahri zecri tedbirle
rin imkansız olduğunu ve In
gilterenin bu yolda ekseriyet
ten ayrılarak yürümiyeceğini 

kaydediyor ve diyor ki: 
- Umumi zan şu merkez

dedir ki, tahmin edilen bir 
hadise çıkmazsa, sulh müzake
relerinden Habeşistan ıçın 

Lava! - Hoare planından daha 
müsait bir netice çıkmasına 

pek az iht imal vardır . ., 
lngiltere Fransız hükümetinin 

vaziyetindeki güçlüğü takdir 
etmektedir. Fransa Ingiltere 
ve ltalya arasında geniş mik
yasta bir mütevassıt rolü oy• 
namaktadır. Londradaki ha
berlere göre, Fransa umumi 
efkarı, Ren bölgesinin Alman• 
!arca işgalinden biri yeni esas
lara müstenit olarak Londra 
ile kurulan sıkı münasebetleri 
muhafazaya karar vermiş bu
lunmakla beraber, lngiltere ve 
ltalyadan birini diğerine tercih 
etmek istırannda kalmamağa 

çalışmaktadır. 

AÇIK KONUŞMALI 
"Morning Post., itidal yolun

da daha ileri giderek şunları 
yazıyor: Hükümet memlekete 
bütün hakikatı apaçık söyle
meğe cesaret etmelidir. Me
sele şudur: lngiliz ulusu ltal
yaya karşı bir harp teşebbüsünli 
kendi üzerine almağa ve Al
manyanın hemen istifade ede
ceği bir vaziyete düşmek teh
lükesini göze aldırmağa hazır 

mıdır? 

Eğer bunun cevabı evet ol~a, 
Cenevrede tereddütsüz ona 
göre hareket edilsin. 

Fakat cevab hayırsa, hükü
met Cenevrede ve diğer yer
lerde tahrik söz ve hareketle· 
rinden vaz geçsin ve bir an
laşma siyasasına yol açsın. 

ZECRi TEDBiR 
TARAFTARLARI 

Bunun aksine olarak, libe
rallerin müfrit kısmile Sosya
listlere tercüman olan "Neos 
Chronicle,, ve "Daily Hera!d,, 
gazeteleri hala zecri tedbirl.:
rin şiddetlendirilmesi için mü
cadeleye devam ediyorlar. 
"Daily Herald,. diyor ki: 

- lngiltere üzerine düşen 
bu vazifeyi yapmazsa kollektif 
emniyet sistemini kuvvetlendir
mek için önüne çıkan son fır
satı kaçırmak mesuliyeti tama• 
mile hilkünıete aid olacaktır. 

' 


