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• Bugün . 
iki yeni roman j 

3 Uncu de : Safi Afk 
4 UncUde: ormanı bekliyen kız 

C unıhw·ıyetiıı Ve Omnlıuri!Jel Esel'iuin Bekçisi, Srıballlm·ı Ç11uır Siuns'i Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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İngiliz işçi ve Liberal partileri zecri tedbirlerin muhakkak surette arttırılmasına taraftardır 
· Habeşistanın iıtilismı nefretle karşıhyan top-

Londr a, 9 (A.A) - Habe!istan~~kih vaziy~:ın Janh Milletler cemiyeti konseyi tarafından teklif 
tetkiki için Mifletler cemiyetıne muzn arct ır- edilen sulh şeraitini kabul edinceye kadar ltal-
1. · t f dan Londrada Albert Hallda yapılan yaya karcı zecri tedbirlerin devam ettirilmesini ıgı ara m . . Y 

toplantıya on bin kişi iştirak etmıştır.. .. hükfunetten istemeye karar vermiştir. 
Toplantıya başkanlık eden Lord Sesıl ezcumle Londra 9 (Ö.R) - İngiliz amele partisi reisi 

demiştir ki: it dbi binbaşı Attle'nin Paris ziyaretinin başlıca sebebi 
_ Milletler cemiyeti zecr e r po- Halkçılar cephesi namına Leon Blum'la görüş- " 

Utikasını muhafaza etmeli ve hatta ~u mek arzusudur. Binbaşı Attle, ltalya aleyhin .. 
tedbirler layiki veçhil~ şi~detlend~rll· deki zecri tedbirlerin kaldırılmaması noktasından 
melidir. Milletler cemıyetl belki kay- halkçılar cephesinde tam bir fikir birliği mev-
b t · t" Fakat ltalyamn da kazan- cud olduğuna kanidir. Hatta, Sosyalist partisi e mış ır. ·ı ı d -·ı 
mış olduğu henüz is~at edı m ş egı - hali hazır hükümetten istatukonun muhafazasını 
d" H beşıstanın nıhayette mahvol- istiyecek kadar nüfuz kazanmıştır. 
~~~ınaa müsaade edilecekse her hal- Ccnevredr. Uluslar 'Sosyetesinin yeni binası Londra, 9 (Ô.R) - Vinston Çörçil, Esseks'te 
de Habeşistan bir taarruza kurban J ~şçi lider Atlen ve Llbreal lider Archibald kollektif emniyet prensibine yardım hakkındaki kain Charleston'da, muhafazakarların toplanh-
olarak mahvolacak son memleket I Suıclair buna yakın sözler söylemişlerdir. Atlenin kararını bUyilk tezahüratla tasvib sında, Baldvinin harici siyasetine şiddetle hü-

k t Toplantı Milletler cemiyeti siyasasına ve etmiştir. cum etmiştir • olmıyaca )J;;u..l'.7.77./././.7.//.L.LZ/1J2ZZ4727..ZZ/.LLZ7ZL7.L:Y.7r/7.7J..zz.zZ7..ZT.7JJ...7.ZD:JUtl7".LZr.LZ7.xzr~~.AA ıw":-u.raquznwN zzvwe • ..,.. znww.w.zz7..z:/..7.7JZZZZ7....zzzzzy.zz.y.zm 

ı;;iilere Siyasi bir skandal Roma Duçesi -
Ve Akdeniz 
devletleri 

Jtalyanın Habeşist~n d~ğla
rmda siJAhsız, zaif bır mıJlete 
karşı kazandığı zaferden en çok 
Ingilizler •teessür duydular; en 
çok onlar heyecanlandılar: On
la nn bu teessüründe de~ın~en 
d . . 1 endı'şeli mfıal-erme ıf eyen _ .. 
lerin kokusu vardır. Bugunku 
vaziyet imparatorluğun hayat 
yolları üzerinde yerleşe~ teh
lükenin yann nasıl genışleye· 
ceğini göstermiştir. Bu bakım· 
dan lngiliz devlet adamlarını_n 
açık sözlülüklerinde coşkun bır 
idealizmin gösterilerini aramak
tansa tarihin gözlerimiz önünde 
canlandırdığı vakıalara daya
narak bu infiallerden neler çı
kabileceğini araştırma~. d~ha 
doğrudur. Böylece lngılız sıya: 
setinin gelecekteki inkişaf seyrı 
da anlaşılabilir. 

lngiltere, üç asırdanberi Ak
denir.de yeni hegemony~l~r 
doğmasına mani olmak ıçın 
çarpıştı. Rus çarları, ne za
oıan Akdenize inmek, lstan
buJa ve boğazlara sahih ol
mak istemişlerse lngiltereyi 
karıılannda buldular. Af
nıanlar Faşoda hadisesi~d~, 
•• ş k d w u siyasetlerının ar a ogr ,, . 
ınubtelif safhalarında lngılte · 
reyle karşılaştılar. Büyük 
harb, lngiltere için, bir Rus 
bir Alman tehlükesi bırakmadı. 
Fakat onlar yerine, daha ehem
miyetsiz olmıyan bir tehlüke 
çıkardı. Faşizm eski Roma
nın " Mare Nostrum "· pren
sibine bağlanarak Akdenizi bir 
ltalyan gölü yapmak sevdasına 
kapıldı. Mossolini Afrikada bü
yük bir imparatorluk kurmağa 
çalışırken hep bu emelle ha
reket etti. Bugün Italya ken-
disini tatmin edilmiş bir millet 
mevkiinde görüyor. Fakat bu 
görüş Akdenizde hegem.~~ya 
davasından feragat ettıgme 
deJiJ sayılamaz. Bilakis en teh
lükeli dakikalarda lngiltereye 
meydan okumuş bulunması ya
nn da bu meydan okuyuş-

- &nu 2 incı salujede -
8ft-vke• lBilllSID 

---------------------------------------------------------
Mısır kralının vasiyetnamesini ihtiva Adis-Abebaya gideceği 

eden zarf gizlice açılmış hakk~nda bir şayıa çıktı 
Ba,bakan ahir paşa, açıK zarftaki Niyabet Roma 9 ( ö. R) - Sala.-
meclisi azalarının lis- fesini okuyonca protes- hiyettar mahfiller, JtaJyanın 
tolar bafladı ve kabine istifaya mecbur kaldı Habeşistanın ıiyahlarından mü-

Kahire, 9 (Ö.R) - Gazete- d ki d "f teşekkil bir ordu vilcuda ge-
iskan al şe in e tavsı et- tirmek tuavvurunda bulundu-

ler, parlamentonun Kral Fuad kt 'd'le Asıl garı'bi kral 
me e ı ı r. ğuna dair haberi, kat'i suret-tarafmdan bir vasiyetname ile Fuadın imzasını ve mühUrünU 

te tekzib ediyor. 
tayin edilen niyabet meclis taşıyan asıl vesikanm bilahare Roma, 9 (Ô.R)- Mussolinl-
azalarım kabulden imtina etmiş meydana çıkarılmı• olması ve l d H b · 

Y nin bugün er e a eııstana olmasını hararetle tefsir edi- birinci vesikanın hakıki olma-
gideceği hakkında burada bir 

yorlar · dığının anlaşılmasıdır. pyia devran ediyor. 
Meclis, bambaşka bir niya- KABiNENiN iSTiF ASI Paris, 9 (Ö.R)-Ras Nasibu-

bet meclisi tayin etmiştir. Baş Kahire 9 (Ö. R) - Ali Ma- nun muharipleri Harrara ve 
vekil Ali Mabır Paşa, niyabet bir Paşa kabinesi niyabet mec- Diredoaya gidiyorlar. Bu mu-
meclisi listesini okurken gü.. lisine istifasını vermiştir. Yeni haripler Jtalya tarafından itgal 
rültnler olmuıtur. Çünkü mec- kabineyi teşkile Vafd partisi edilmiş olan Cicikaya uğrama-
lise kralın vasiyetnamesini ih- başkanı Nahas paşanın memur mıılardır. Senegallı müfrezeler 
tiva eden zarf açık olarak ge- edileceği tahmin ediliyor. ve tanklar Cicikayı muhafaza 
tirilmişti. Halbuki kanunuesasi YENi KABiNE . ediyorlar. 
mucibince bu zarfın meclis hu· Kahire, 9 (Ö.R) - istifa Roma, 9 ( Ö.R ) - Italyan 
zurunda açılması lazımdı. eden Ali Mahir paşa yerine milleti bu akşam büyük faşist 

Gürültü Ali mahir paşa ka- · Vafd başkanı Nahas pc.şanın konseyinin vereceği kararları 
binesi erkim aleyhinde çok yeni kabineyi teşkile memur Duçe tarafından Venedik sa-
şedit ithamları ihtiva ediyordu. edildiği ve kendi partisinden rayının balkonundan verilecek 
Vaftçı meb'uslardan bazıları bir kabine yapacağı öğrenil- bir söylevle dinlemeğe davet 

Ben it o A111:;soli11i 
ve 5 mayısta olduğu gibi bir 
sivil seferberlik değildir. 

Sadece vatandaşlara yollara 
dökillmcleri taasiye edilmiştir. 

bu hadiseyi görülmemiş bir A'lısır lc,alı /·alllk miştir. edilmiştir. Bu davet, ilkteşrin - Lül/m çeı•irmiz -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DÜN AKŞAM 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Facia oldu 
M~nisa yolunda kamyon 
kazasında 1 O yaralı var 

-- ........ 1 

Dün akşam saat 17. 30 su- J yolcular acı çığlıklar kopararak 
larında Bornova şosesi üzerin- bu sırada istimdat istemişlerdir. 
de yürekler acısı bir otomobil Kamyonda kaza sırasında 
faeıası olmuş ve on volcu ağır on yolcu bulunmakta idi. Buo-
ve hafif surette yaralanmışhr. Iarrn hepsi ağır ve hafif su-
Hadise mahallinde vaziyeti tet- rette yaralanmışlardır. 
kık eden bir arkadaşımız ha- Bu feci hadise Burnovaya 
diseyi safha safha bize bildir- telefonla haber verilir verilmez 
mi~~ir. llk tafsilat şudur: Jandarma karakol kumandanı 
Odemiş belediyesinin 40 nu- Doğanı, belediye başkatibi 

marasında kayıtlı şoför Akifin Ömeri, belediye zabıta amiri 
ida'resindeki kamyon Bornova- Münir; vazife başında görüyo-
ya bir çeyrek saat mesafede ruz. Bu zevat derhal hadise 
ve Manisa şosesi üzerinde kor- mahalline yetişerek, yaraları 
kunç bir şekilde devrilerek par· agır olan dört kitinin memleket 
çalanmaatır Kamyonda bulunan · - Sonu. ~ üui sahifltU - · 

Balkan konseyi11de: Tilıileslto. Dı. Aras, Mtlaksas ve Stoyadi11ovir göriişiirlrrkell 
Belgrad, 9 (Yeni Aıır) - Küçük antant konferansı toplanh devresi sonunda gazetecileri ka

bul eden Stoyadinoviç de.-ıiıtir ki : 
_ .. Yugoalavya •e Yuaaniıtan aruı.adaki fikir ibtilMı çıktJima dair verilen haberler asılsız

dır. Arada ~ilam bir doithak Yardır. 



Sanlfe 2 YErlı ASIR 

lngiltere 
Ve Akdeniz 
devletleri 

ŞEHİR HABERLERİ 

Çavuş köyünde Facia oldu - Bas /aıaJı ı inci say/ada -
lann eksik olmıyacağını gös
terebilir. Vcttedik S&l'aytn
dan, dünyaya ' yumruklarını Sl· 

karak hitab ed• Massolini, 
koskoca bir emrivakiden cesa
ret almııtır. 

Şimdi lngiltere tehlükeyi pek 
yakininde görüyor. Onun için· 
dir ki, tarihinin hiçbir dev
rinde görülmemiş derecede 
muazzam bir silahlanmaya ha· 
zırlanıyor. Daha şimdiden mec· 
buri askerlik usulünü ihdas 
etmeyi düşünüyor. 

Çıkan.bir hidisedeüçkişi Manisa yolunda kamyon 
tabanca ile yaralandı kazasında 1 O yaralı var 

Bundan sonra lngilterenin 
Akdeniz milletleriyle münase
betleri bugünkü vaziyetten il· 
ham alacaktır. ltalyan emper
yalizmasma karşı uyanık bu
lunmak zaruretini duyan Ak
deniz milletleri, belki de yarm, 
Ingilterenin geniş bir elbirliği 
teklifleriyle karşılaşacaklardır. 

Akdeniz paktı Forayn ofisin 
ehemmiyetle müdafaa edeceği 
eserlerden biri olacaktır. 

Büyük Britanyanın Habeşis
tan meselesinde uğradığı mu
vaffakıyetsizliğe aldanarak pa
sif bir siyaset takip edeceğini 
zannetmek hata olur. lngiltere 
yakasını bırakmıyan tehlükeler 
önünde aktif bir politika taki
bine mecburdur. Zira teccerrüd 
siyasetinin bir değer taşıdığı 

devirler çoktan geçmiştir. 
ŞeV"l~ e't. Elll.gi:n -----

Bornovada 
bir toplantı 

Bornova belediyesi dün a.k
şam bir toplantı yapmıştır. 

Bu toplanbda 1580 sayılı 
belediye kanununun 15 inci 
maddesinin 21 inci fıkrasına 
tevfikan belediye sınırı için-

deki mezruatm muhafazası için 
yirmi beş lira ücretle dört atlı 
zabıta memurunun tayinine ka
rar verilmiştir. 

Bir sabıkall 
Karşıyakada palamut fabri

kasında çalışan Süleymanoğlu 
Jbrahimin caketi cebinden beş 
lirasını çalan sabıkab Hüseyin 
tutulmuştur. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
18 meydanda 18 hoparlör nut-
ku herkese dinletecektir. Ayni 
zamanda ecnebi memleketler 
için de nutuk radyo ile yayıla
caktır. 

İtalyan kralmm Habeş impa
ratoru ilan edilip edilmiye
ceği henüz malum değildir. Fa
kat ltalyanın Habeşistanı Hal: 
yan müstemleke imparatorlu
ğuna ilhakına karar verdiği 
muhakkaktır. Dündenberi Ha
beşistana gidecek yolculann 
pasaportlarmda ltalyan vizesi 
elde etmeleri mecburi kıhnmıı
tır. 

Menemen kazasmın Çavuş 
köyünde bir hadise olmuş üç 
kişi yaralanmıştır. Hüseyin oğlu 
çoban Mustafa ile aynı 

köyden Arab Mahmud Çavuı 
köye bir kilometre uzakta 
imam Hasanm tarlasında ça
lışırken Mahmud çavuş ame· 
leye fena sözler söylemiş, bu 
yüzden Mustafa ve Mahmud 
çavuş arasında kavga çıkmııbr. 
Kavgaya amele lbrahim oğlu 
Niyazi, Ali oğlu Riza, Musta
nm hiımetkirı Balyalı Ahmed, 

Mustafa oğlu Hüseyin, Hüseyin 

oğlu Cemal ve Acem Ali oğlu 
Ahmed de karışmışlardır. 

Kavga büyümüş ve neticede 
Cemal tabanca ile Rızayı kası· 

ğından, arab Mahmud tabanca 
ile Balyala Abmedi kasığından 

ve Hüseyin de çapa ile Musta

fayı başından ağır surette ya· 
ralamışlardar. 

Yaralılar lımir memleket 

hastanesine kaldırılmışlar ve 
vakanın failleri tutulmuştur. 

••••• 
Yamanlarda 
Kamp kuruluyor 

Verem Mücadele cemiyeti 
Haziran ayında her yıl olduğu 
gibi Yamanlarda bir kamp ku
racakbr. Kampe giden yolun 
bozuk kısımlarının inşasına Na
fia müdürlüğünce bugünlerde 
başlanacakb.r. 

Bergamada asaraatikadan olan 
kaleye çıkacak yolun inşasına 
da bügünlerde başlanacak ve 
yıl bütçesinden aynlan tahsi
satla ikmal edilecektir. -·····-·· 

Suçlu avukat 
istedi 

Menemenin Güoerli mevki
inde Halil oğlu Yusufu öldür
mek kastile silah atan eski 
hizmetkarı Hüseyin oğlu lbra
bimin muhakemesine dün Ağır· 
cezada başlanmıştır. lbrahim; 
fakirlik kağıdı ibraz ederek : 

- Ben müdafaadan acizim. 
Bana bir vekil tayin edin, de
mif ve mahkemece bu dileği 
kabul edilmiştir. Kendisine pa
rasız bir vekil tayini için Baro 
reisliğine teı.kere yazılmasına 

karar verilmiştir. 

Ev soyan sabıkalı 
Alsancakta Demirçenber so· 

kağmda Fehminin apartmanının 
ikinci katında oturan bay Dr. 
Abdi Muhtarın odalarından ve 
Celil Bayar bulvarında Said 
oğlu bay Hakkının bahçesinden 
ikinci Kordonda lsmail oğlu 
bay Nurinin birçok eşyasını çal
dığı anlaşılan sabıkalılardan 
Hasan oğlu Süleyman çaldığı 
eşya ile birlikte tutulmuştur. 

•••••••••••• 
Teftlf 

Şarbay doktor Behçet Uz 
dün Karşıyakada ve hmirin 
muhtelif yerlerinde belediyeye 
ait inşaatı teftiş etmittir. 

Hareket gününde 
Jimnastik senlikleri 
19 Mayıs hareket günü 

tebrimiz orta mektepler tale
besi tarafından büyük jimnas· 
tik fenlikleri yapılacakbr. Bu 
şenlikler için maarif müdürlü
ğü tarafından zengin bir proğ· 
ram hazırlanmaktadır. 

.. 11 ••• il 

Bir araba kazası 
Dün Seydiköy şosc.sı üzerin· 

de Giillük çeşme mevkiinde 
bir araba kazası olmuştur. Ara
bacı Ali oğlu Y akup kereste 
yüklü bir araba ile Torbalıya 
giderken b:mire gelmekte olan 
T orbah kazasının Hortuna kö
yünden Ali oğlu Salibe çarp-
tırmış ve muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanmasına se· 
bebiyet vermiştir. Sürücü tutul
muş ve yaralı lzmir Memleket 
hastanesine getirilmiştir. 

* • • 
Soğukkuyu tramvay cadde-

sinde lsmail oğlu Slileyman, 
idaresindeki arabayı Ali oğlu 
Kadriye çarptırarak vücudunun 
muhtelif yerlerinden yaralan
masına sebebiyet verdiğinden 
tutulmuştur. 

Küçük haberler 
Ziyaret 

Manisa meb'usu doktor bay 
Saim şehrimize gelmiş ve dün 
vilayette ilbay Fazlı Gü:eçi zi
yaret etmiştir. 

Köy mektepleri 
Vilayet köylerinde inşaatı 

başlamış fakat bitmemi~ olan 
mekteplerin inşaatının tamam· 
lanması için 935 senesi bUtçe
sinde kalmış olan tahsisabn 
srafı vilayetçe kararlaşhrılmışbr 

Belediye çah,ıyor 
Belediye tarafından Eşrefpaşa 

pazar yerinde, ikinci Kordonda 
ve Alsancak pazar yeri yanında 
olmak üzere üç tane tuvalet 
yeri yapılmııtar. 

HALK OPERETi 
8 mayıs cuma günü akşamı temsiJJerine başlıyor. Dost Elen artisti ZOZO DALMAS'm 
iştirikile ve Suriye turnesinden büyük muvaffakıyetle avdet eden san'atkir HICRAN'm 

riyasetindeki bale heyeti birlikte olarak 42 kişHik muhteşem kadrosile 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
Bugün 4,30 gündüz matine FLORYA 

ÇARDAŞ 
TELLi TURNA 
ŞiRiN TEYZE 

Bu akpm 9 da 

Yann akşam 9 da 

12 mayıs salı akşamı 9 da 

Sinemamızdan başka hiç bir yerde temsil verilmiyeccktir. 

Her yer numaralıdır. Biletler kişede satılmaktadır 
Karşıyaka, Alsar.cak ve Re adlyeye otobUs temin edllml 

- Baş taıa/ı 1 nd say/ada -
hastahanesine kaldırılmaları hu
susunda tertibat almışlar; diğer 
yarahlara da Burnovaya gönde· 
rerek ilk müdavatm yapılma
sını temin etmişlerdir. 

Bu sırada hadise yerine Bor· 
novadan yüzlerce kişi gelmiş 

bulunuyordu. Kamyon parça 
parça olmuştu. Orada bulunan 
şahitlerden iki ecnebinin anlat
bklarma bakılarsa: 

- Kamyon o kadar delice
sine bir sür'atle geliyordu ki 
biz, otomobil yerine bir tayyare 
geldiğini gürültüden zannedi
yorduk. Kamyon yolda devril
dikten sonra yandaki tarlaya 
girmiı ve iki kaya parçasına 

çarpmışbr." 
Yaralananların ikisi kadındır. 

Bunlardan şoför Faik'in zev· 
cesi Fikriye hamile olduğu için 
vaıiye_tinin ciddi olduğu saml
maktadır. 13 yaşındaki Ahmed 
oğlu Hüseynin de alan daman 
patlamıştır. 

Muharrir arkadaşımız Muarn· 
mer Balcı, yaralanan kadınlan 
kendi otomobiline alarak Bur
novaya getirmiştir. Arkadaşı· 
mız diğer yaralıların isimlerini 
dün gece geç vakıt şöyle bil
dirmiştir: 

Mustafa karısı Sıdıka başm· 
dan ağırca yaralı, kızı Baise 
hafif yaralı, aşçı Ali oğlu Ya· 
şar kolundan hafif yaralı, kızt 
Hikmet hafif, Nail kızı Ane 
hafif, Samiye ve çocuğu ağır 

şoför Faik hafif, Doğanlar 
köyü muhtarmın kızı Sabiha 
hafif yaralanmışlardır. Hadise 
Burnovada derin bir teessür 
uyandırmıştır. 

Yeni Asır : Son dakikada 
Burnovadan aldığımız malümata 
göre otomobil devrilmemiş; an
cak bir kayaya çarparak bu 
kaza meydana gelmiştir. Müd
deiumumilik hadiseye el atarak 
dün gece geç vakte kadar ha· 
diseyi tetkik etmişler ve ifade
leri tesbitle meşgul olmu~lardır. 

Yumurta ihracatı 
ispanya, Fransa ve Çe
koslovakya ya sevkiyat 

Bu yüzden yumurta fiatları, munta
zam surette yükselmeğe başladı 
Bir haftadanberi piyasamızda 

ispanya için büyük miktarda 
yumurta talebi yapılmaktadır. 

Sevkiyat nisbeti geçen seneye 
nazaran yüzde 10 fazladır. 

Yalnız dün altı bin sandık yu
murta sevkedilmiştir.lspanyaoın 
Kleriogle elde ettikleri kon· 
tenjanlan tamamen memleke· 
timize ihraç. etmiş olmaları ve 
bu kontenjanların tezyidi için 
yumurta mübötyaabnın artması 
şartının bu mübayaalarda baş
lıca imil olduğu anlaşılıyor. 

Bundan başka Fransa önü
müzdeki ikinci üç ay için 276 

1 
kental yumurta kontenjanı ver· 
miştir. 

Almanya, Avusturya Çekoı
lovakyadan da yumurta talepleri 
vardır. Geçen sene ispanya 
ile ticaret anlaşması yapılmadan 
evel düşmüş olan fiyatlar şimdi 
geçen sene vasatisine nazaran 
yüzde 25 daha fazladır. Fiyat
lar muntazaman tereffüe mey· 
yaldır. 

Almanların da Ankarada ce
reyan etmekte bulunan müza
kereler sırasında 40 bin ken
tal yumurta ithalatını kabul 
etmiş oldukları anlaşılıyor. 

••••• •• 

Odemişte 
Bir hadise 

Ödemiş kazasımn Birgi bal· 
kından dilsiz Tahir oglu Halil 

lbrahim tütün tarlasında kansı 
ve kain validesi ile çalışırken 

aralarında kavga çıkoıış ve 
Halil lbrabim tabancasını çeke· 

rek karısının üzerine iki defa 
ateş etmiştir. Kadm kurnazlık 
ederek: 

- Ah yandım, diye yere 
yatmıştır. 

Karısının vurulduğunu zanne
dt:n Halil Ibrahim kaçarken 

yere düşen tabancasının ateş 
alması ile yaralanarak ölmüş
tür. Karısına kurşun isabet et
mediği anlaşılmıştır. 

Tabanca tecrUbe 
ediyor mu' 

Karataşta şahid Nüsret so
kağında oturan Ali oğlu Mu-

zaffer bir sene evvel almış ol
duğu tabancasını arsada tec· 
rUbe için havaya iki el attığın
dan tutulmuştur. 

Bir motör 
Kaza geçirdi 
27 hayvan denize 
dökülerek boğuldu 

Dikiliden hayvan yüklü ola· 
rak Keşan iskelesine gitmek 

üzere hareket eden Süleyman 
oğlu Mehmed kaptana ait Se· 

lim motörü bir kaza geçirmiştir. 
Motörde altmış yedi baş sı· 

ğır vardı. 

Esen şiddetli fırtınadan mow 

tör Keşan kazasının Erikli kayü 
civarında kuma oturmuş ve 

hayvanlardan yirmi yedisi dal
gaların tesirile denize döküle
rek boğulmuştur. 

Nüfusça zayiat olmauuşbr. 

Mektebden tabak çalmıt 
Kahramanlar mektebine gi· 

ren bir hırsız tarafmdan 10 
tabak ve bir sepet çalınmıştır. 

Hayvan hırsızı 
Bucada Papas kulesi civa· 

rında Giritli Mustafanın bağ 
kulesinden hayvanları çalınmıı
tır. Hırsız aramyor. 

10 Mayıs -~• 
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Deliler koğuşu 
Bizim memleket hastanesinin 

bir deliler koğuşu var. Garbi 
Anadolunun her tarafından 
gönderilen deliler burada ~op
Janırlar, sıraları geldikçe lstan-

bula veya Manisaya sevkedi
lirler. Buraya koğuş demek
tense istasyon demek daha 
doğru olur. 

Dünyada akıl müvazenesini 
bozacak hadiseler artıp deliler 

de çoğaldıkça bu istasyon ya
vaş yavaş dar gehniye başh-
yacak. 

Geçenlerde bazı arkadaş· 
Jarla askeri kıraethanesinde 

oturuyorduk. Dereden tepeden 
konuşurken sör: bu kara bahtla 
hastaların haline intikal etti. 
Arkadaşlardan b~ri: 

- Bu delilere de yatak yor-

gan vermek kabil değil ki he· 
men parçalıyorlar, dedi. 

Diğer arkadaş: 
- K t- ndilerini hiç olmazsa 

taş üzerinde yuvarlanmaktan 

kurtarmak için bir tahta taban 
yaptırsalar, dedi. 

Üçüncü arkadaş: 
- A biraderi Onu da par

çalarlar, diye cc;vap verdi. 
Bu konuşmalar arkacla~fano 

kalbinde delilere karşt er.di
şeli bir merhamet uyandırdı. 
Düşündüm: 

Akıllı olup ta kakkım ala
madığı zaman ses çıkarmamak
tan deli olup bağırmak, par
çalamak daha hayırlı değil mi? 

Murad Çınar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zahıta haberleri: 
Ansızın bayllanlar 

Kaymakam Nihad bey cad· 
desinde aşçı ihsanın dükkanın
da çalışan Mehmed oğlu Fahri 
ansızın bayılmış ve hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

§ Hükumet konağı karşısmda 
yaya kaldırımı takib eden em· 
lak simsarı Sadık oğlu Süley
man ani olarak bayılmış ve 
derhal hastahaneye kaldırıl
mıştır. 

Denize dUşmüş 
Karşıyakada deniz iskelesin .. 

de oynamakta olan Şevket oğlu 

altı yaşlarında Uguz nasılsa 
muvazenesini kaybederek de
nize düşmüş ve hemen kurta
rılmıştır. 

Şoförün marifeti 
Halimağa çarşısında şoför 

Hasan oğlu Mehmed idaresin
deki otomobili Osman oğlu 
Zihniye çarptırmış yaralanma
sına sebebiyet verdiğinden 

tutulmuştur. 

On kuruf isterken 
Kestelli caddesindeki evine 

gitmekte olan Ali oğlu Ahme
din önüne çıkan Şahabeddin 

oğlu Nureddin 10 kuruş iste
miş ve o sırada cebinden saa• 
tini çalmıştır. 

••• 
Adis-abeba 
Maslahatgiizarunızın 
hcınşirt•şi kayboldu 

Istanbul 9 ( Yeni Asır ) -
Adis-Abebadan '!iman haber
lere nazaran, Adis-Abebadaki 
maslahatgüzarımızın hemşiresi 
kargaşalıklar esnasında kayb
olmuştur. Hayat ve memabn-
dan haber yoktur. · 

Asılsız şayialar 
Londra, 9 (A.A) - Londra 

gazetelerinin yarı resmi olarak 
bildirdikl~rine göre, Londra 
ve Roma arasıncla Habeş me
selesi hakkında hiçbir fikir 
teatisi yapılmamış olup yeni bir 
lngiliz sulh planı hakkındaki 
şayialar da tamamiyle asılsızdır. 

ı 
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Burası sallanan, içinde korkunç 
şeyleri eksik oln1ıyan bir şatodur 
Madam Lekuvan bir türlü 

anlamıyordu. Çiftliğin yeni 
efendisi olan bu genç kız 
çehreli delikanlı ne diye yüzü
ne afal afal bakıyordu. 

Şaşılacak bir şey mi vardı 
halinde .... 

limanda balıkçılık ettiğini ha
tırladı; sessiz gülüşleriyle bir 
daha gülmekten kendini ala
madı. 
Yumuşak bir St"sle sordu: 
- Küçük adınızı söyler mi

siniz madam? 
- Bana Divin derler. 

1 
-

ı 
l 
1 

' 1 içinde eriyen mumun sallan
dığma bakmıyarak bakır şam

danı kabil olduğu kadar yu
kan kaldırdı. 

- Divin bir lamba :·akın ız 1 

Böylece bütün odayı aydın
latmak istiyordu. Şamdandan 
titrek, ölgün bir ışık yayılı
yordu. 

ve ateşi haıırlayınız. l 
- Bu saatta burada ateş 1 

yakılır mı Gece yarısın; çeyrek 
geçtiğini düşünmüyor musun? 
Yatmağagidiniz mösyö Yukar-
daki odanızda ateş var ••. 

- Divin, burada yakacağı
nız ateş karşısında sabahlamak 
istiyorum. 

YENi ASIR Sahife 3 

Son Haberleri 

Sigorta şirketleri · 
iç bakanlık müsteşarı istifa etti. Bir 

memur 7200 lira ihtilas etti 
------------------------------------------Hava rasat işleri 

lekette, 250 
bir elden idare 
rasat merkezi 

edilecek ve merrı
kurulacaktır 

Istanbul, 9 (Yeni Asır) - Föniks ve Türkiye lstanbul 9 ( Yeni Asır ) - Ada pazarı inhi-
milli sigorta şirketlerinden başka, daha bir si- sarlar idaresi muhasebecisi Muammer, ihtilas 
gorta şirketinin de nçıji-ı çıktığı hakkındaki suretile 7200 lira zimmetine geçirdiği için hak-
haberlerin as; lsız o l duğ u anlaşılmıştır. Ekonomi kında tevkif kararı verilmiştir. 
bakanlığı, sigorta şirketlerinin vaziyet!eri hak- Ankara, 9 (Yeni Asır) - Hava rasad işleri-
kında bir teblig- neşredcccktir. · 

nin bir elden idaresi için bir Meteoroloji umum Ankara 9 ( Yeni Asır ) - İç bakanlığı müs-
teşarı Vehbinin istifa ettiği anlaşılmaktadır. Bu müdürlüğü kurulacaktır. Yeni teşkilata göre 
istifa henüz kabul edilmemiştir. memlekette 250 ra~ad merkezi tesis edilecektir: 

-----------------------IEJldJt~~-~·H•HM~ll ........ __ ._.~-. --------~ 

Selinikte arbedeler oldu 
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Polis 
Maaşları artıyor 

Ankara 9 (Yeni Asır)- Yeni 
polis teşkilatı kananuna göre 
polis rnaaş!arı bir miktar artı
nlacaktır. · 

Müflis Föniks 
şirketi 

Peşte , 9 (Ö.R) - Avusturya 
ve Macaristanın aynı zamanda 
iflas etmiş olan Fönikcı sigorta 
şi rketinin Macaristandaki mal
larını, bu iki hükümetten han-

gisinin müsadereye hakkı oldu
ğu hakkında Avsturya - Maca
ristan arasında müzakerelere 
başlanmıştır. 

imparator 
Kudüs'te kalacak 

Delikanlı bu ölgiin ışığa 
rağmen möblelerin hepsini, 
dıvarların yıpranmış boyala
rını, rutubetten çürümüş, yu
varlak bir masa etrafına 
dizilen eşsiz koltukları, yırbk 
kannpeleri, skarasız şomine üze· 
rinde duran kenarları kırık 
asma saab, farkedilebilirdi. 
Hatta gözüne kütüphaneye ben
xer bir şey ilişti Sonra perde
siz ve kanatsız pençereleri: 
yeşil camlan hatta kaat yapış
hrılmıt kırık bir camı gördü. 
Odayı bir küf kokusu kapla
mıştı. 

Hizmetçi kadın efendiyi ka
ranlıkta bıraktı. Odun arama
ğa gitti. Emanuel, ocakta bü
yük bir alev yükselince ve şö
mine üzerine lamba konunca 
ateşe yakın oturmak için kol
tuklardan birini çekti. 

ı 6000 komüni.st grevci ile zabıta ara-
Londra, 9 (Ö.R) - Kudüs· 

ten bildirildiğ .ne göre, Necaşi
nin birkaç gü~ kadar Lon
draya hareket edeceği haberi 
doğru değildir. imparator Ku
düs'te kalacaktır. Yarın gaze
tecilere beyanatta bulunacağı 
bildirilmektedir. 

1 sındaki müSademede 40kişi yaralandı 
- Him... Bu koltuk Luikenz 

sisteminde dedi. 
············~··························································· 

ihtiyar kadın kızmıştı: Grev . gittikçe 
geçmek 

büyümektedir. Kargaşalıkların önüne 
ilmi tetkikat 
yapacaklar 

- Kenz mi, sez mi bilmem. 
Şurası muhakkak ki üç ayağı 
var .. 

üzere hükumet tertibat aldı 

Madam Lekuvan sessiz de
likanlının bakışlannı takip edi
yordu. 

Sabn tükenerek gevezeliğe 
başladı: 

- Kabahat bizim değil ... 

Genç adam sessiz gülüşüyle 
cevab verdi : 

- Zararı yok... Başka biri
ni alırım. Divin kızmayınız. Si-
zi burada kalmağa mecbur et
miyorum. Yatabilirsiniz. Artık 

size ihtiyacım kalmadı. 

lstanbul 9 (Yeni Asır muha
birinden) - Alınan telgraf bC\
berlerine nazaran Selanikte 
bugün tütün amelesi arasında 
umumi grev ilan edilmiş ve 
grev gittikçe genişlemek tema· 
yülünü ~östermiştir. 

Grevcileri vazif elt:ri başına 
gitme 1eri husususunda ikaza 
gelen polis kuvvetlerile gre\'-

ciler arasında arbedeler baş
göstermiştir. Karşılıklı yapılan 

müsademede kırk kişinin ağır 
ve hafif surette yaralandıkları 
anlaşılmaktadır. Yunanistanın 
her yerinde ve bilhassa Kava
lada tütün amelelerinin umumi 
grev ilan edecekleri zannedil
mektedir. 

Selanik 9 ( A.A ) - Tütün 

fabrikalarında çalışan ve çoğu 
komünist olan altı bin kadar 
amele polise hücum etmiştir. 
Polis mukabil hücumda balun· 
muş ve 40 kadar grevci yara
lanmıştır. Grev gitgide büyü
mektedir. Otoriteler komünist 
kargaşalıklarının önüne geçmek 
için lazımgelen bütün tedbirleri 
almıştır. 

Nevyork 9 ( Ö. R) - Rei
si cumhurun yeğeni Andre Ro
oselveltin riyasetindeki ilmi he
yet, Ekva~örde, antrepoloji tet
kiklerinde bulunacaktır. Hiçbir 
Avrupalınm şimdiye kadar ayak 
atmadığı vahşi ormanlarda ve 
dağlarda bu tedkik ileri geti
rilecektir. 

Efendi bunların tamirini iste
medi. Elbette bir düşündüğü 
var... Biz kabil olduğu kadar 
temizlik yaptık. Bu odada tam 
sekiz gündür çalışıyoruz, 

Fakat Divin gitmedi. 
Emanuel Landölen mantosu

nu çıkardı. Maşayı aldı. Orada 
yığılı bulunan odunlardan biri
ni ocağa attı. 

- Madam Lckuvan sordu : 
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-----. - . Liselerdeplinörlükd~rsi 
Ge?era~ Grazyanı ş~hır- ğörmeleri tetkik ediliyor 

- Burada, bu çılgınlar evin-
de çok zaman kalmak niyetin
de misiniz Mösyö ? 

Emanuel Landölen tebessüm 
etti. Sonra sessiz bir gülüıle 
güldü. Dikkatle kazınmış olan 
yüz.ünde iki gölge ve iki ışık 
pınarı gibi açılan gümüıi göz-
leri madam Lekuvanın yüzünü 
tedkikten hoşlanıyordu. Onun 
çilli çehresini, sarhoş kızarık-

Emanuel başka şeyler düşü
nen gözlerini kaldırarak sordu: 

- Niçin oturmayım ? 
- Niçin mi ? Çünkü burası 

ler ışgalıne devam edıyor Ankara, 9 (Yeni Asır) - Plinörlük dersinin liselerin den 
programlarına ilavesi hakkında kuvvetli bir tasavvur vardır. 
PJanörlük dersi alınarak hem kız h~m de erkek çocukların daha 
mekteb sıralarında gereken şekilde yetişmeleri temin edilecektir lığı taşıyan bumunu, renksiz 

gözlerini, gülünç beyaz bone· 
sinden kurumuş yosun demet· 
leri gibi sarkan sansı beyaza 
karışmış saçlarını gözden ge
çirdi. 

ihtiyar merakla sordu : 
- Efendi niçin gülüyor ? 
Souk bir eda ile mumu in-

dirdi. Sol elini kemikli kalça
larından birine dayadı. Souk 
sükut içinde kuvvetli Norman 
şivesi duyuldu. 

Emanuel Landölen dişsiz bir 
çene üzerindeki dudakların 
pek dar olan kısmım nasıl ısı
rarak bu sesi çıkardığını gördü. 

- Bu kadının ağzı dil ba
lığına benziyor diye düşündü. 

Madam L~kuvanın vaktiyle 

sallanan bir şatodur. Çünkü 
Parisli bir efendiye yakışan bir 
yer değildir de ..• 

- Sallanan bir şato mu? 
ihtiyar kadın delikanlıyı en

dişeye düşürmüş olmaktan se
vinerek: 

- Evet; dedi ..• Sallanan bir 
şato... içinde korkunç şeyleri 
ekıik olmıyan bir şato ... 

- Sonu. \Tar -

Elize sarayında 
Paris, 9 (Ö.R) - Elize sa

raymda bu akşam yapılan Na
zırlar Meclisinde Dışbakanı B. 
Flandin harici vaziyeti izah 
etmiştir. B. Flandinin sıhhi va
ziyeti salah kesbettiğinden 
Cenevrede Fransayı bizzat 
temsil etmesi muhtemeldir. 

-

Baron Aloisi U.Sosyetesinde Musso-, 
. lininin görüşlerini arzedecek 

Roma, 9 (Ö.R) - Adis-A- sinden evvel şehirde vahi!° 
hebanın alınmış almasına rağ- karışıklıklar çıkmışhr. Şehrın 
men Harrarm general Graziani büyük b}r kı~m~~ı~ alevler için-
orduları tarafından işgeli habe- de oldugu bıldırıhyordu. . . 
ri Romada memnuniyetle ka:- Italyanların Harara . gırmesı 

1 tı S 1. Habeş cep- üzerine çapulcuların Dıre Daua şı anmış r. oma ı· . . . 
h · · k d ı zaten yolunu tuttukları bıldırılmekte-
esmın uman an arı k d · ı ·· · d k' . l · · d r. Fa at emıryo u uzerm e ı 

Cibutiye kaçarark muharıp er~m bu mevkide bulunan Fransız 
kumandasız bırakmışlardı. Cı- kıtaları yağmacıları çöle atmak 
cigayı tutmak için general iÇ.in Iizımgelen tedbirleri almış-
Grazziani'ye bir yürüyüşten )ardır. 
başka yapılacak iş kalmıyordu. Roma 9 ( Ö. R ) - General 
Fakat yolların ve hava şartla- Grazyani kuuvvetleri gösterilen 
rının bozukluğu bu yürüyüşü bütün hedeflere varmışlaı dır. 
güçleşbrmekte idi. Böylece ltalyan zaferi askeri 

Londra 9 (Ö.R)- Cibutiden ba~ımda~, tamd~r. Şimdi mese: 
Royter ajansına bildiriliyor: ltal- lemn dıplo~ası yoluyla ha~h 
yan kıtalarının Harara girme- kalıyor. Bu ış pek kolay go

:TAYYARE B U G 0 N 

rünmemektedir. Bu akşam ba
ron Aloisi, uluslar sosyetesi 
konseyinin toplantısında bulun- . 
mak üzere Romadan Cenevre
ye hareket edecektir. Yine bu 
akşam, Venedik sarayında bü
yük faşist konseyi ile nazırlar 
meclisi toplanacaktır. 

INSEMASI 
iki büyük filim birden 

TELEFON 31sı 

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

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

'/L/Z7/XZ7..ZZ7.7..Z.Z7...717JJJ.7ZZ/...7Z{Z/.ZZ,ZZ7.../7.Z"'Z7h!R;m~'LZZZ7..ZQ..7.7YLZ7'.7/ZZ/J'7.771Z7.Z,ZZh 
Lilyan Harvey ile Willi Frıksch ın beraber çcvırdikleri büyük Alman opereti 

CüR .. MEŞHUT 
iki sevimli san'atkarın karşı karşıya yarattıkları büyük komedi 1 

AYRICA : Türkçe sözlü FOX dünya haberleri 

1 
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Her gün 15 - 19 seanslarında Cürmü Meşhut 17 - 21,15 seanslarında Güzeller 
Resmi Geçidi. Cumartesi ve pazar günleri 13 de Güzeller Resmi Geçidi ile başlar 
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Bu iki konferans nelicesind~ 
Düçe kararlarını hükumete 
bildirecektir. Böylece, milletler 
cemiyeti konseyi toplandığı 
zaman, ltalyanın almış olacağı 

kararlarla yani bir emri vakile 
karşılaşacnktır. 

ltalyan mahfillerinde denili
yor ki: "Habeş meselesi Ital-
yanların meşru taleblerine 
uygun bir şekilde halledil-
melidir. Eğer milletler cemiyeti 
realiteyi göz önünde tutarsa. 
ltnlya Avrupada kollektif ha
rekete iştirake hazırdır. Zaten 
Avrupa işlerinden istemiye 
istemiye ayrılmısbr ... 

.._,... ...... 'l" 

Gazi terbiye enstitüsü programlarına planörlük dersi konul
muştur. 

Belgratta gizli bir protokolün imza 
edildiği haberi asılsızdır 

Atina, 9 (A.A) - Bütün gazeteler Yunanistanın Balkan pak
tına negibi şeriatla iştirak ettiğini tasrih ettikt~n sonra bu pak
tın teşri kabiliyetinin güya azaldığı hakkında Vradini gazetesi
nin neşrettiği habere dair olan tekzibi neşretmektedirler. 

Balkan harici vukubulacak bir muhasama takdirinde, Yugos
lavya, Türkiye ve Romanyanın Yunanistana yardım edeceklerine 
dair gizli bir protokolün mevcudiyeti hakkında başka bir gazete 
tarafından neşredilen haber de yalanlanmaktadır. 

Almanyanın vereceği sual 

En saf dil olanları bile 
. tatmin etmiyecekmiş 

Paris, 9 (Ö.R) - " Debats 11 gazetesi Almanyadan, elini kal· 
bine dayıyarak bundan sonra muahedelere riayet edeceğin) te
min edib etmiyeceğinin sorulmasını bir safdillik sayıyor. Alman
yanm vereceği cevab ne olursa olsun, emniyet uyandıramıya

caktır. B. Hitler Lokamo paktına riayet edeceğine ve Avustur
ya iılerine kartşmıyacağma da yemin etmişti. Halbuki bütün 
hareketleri " Mein Kompf ., kitabındaki fikirlerini teyidden 
ibaret kalmıştır. Bu hareketler, sırf ecnebi memleketler için söy
lenen' sözleri tekzib etmiştir, Akıl ve mantık, Almanyaya karşı 
emniyetsizliğin muhafazasını emreder. 

Amer~kan Milletler Birliği ttihadı 
yakında meydana getirilecek 

Nevyork, 9 (Ö.R) - Nevyork Taymis gazetesi , Cenubi Ame
rika hükümetlerinin, bir Amerikan Milletler Cemiyeti ittihadı 
vücuda getirmek istediklerini yazıyor. 

Arjantin reisicumuru, ŞimaJi ve Cenubi Amerika arasındaki 
dostluktan fevkalade sitayişle bahsetmiş; Amerikan Milletltri 
lttihahadının tam bir muvaffakıyet kaıanacağı ümidini izhar 
etmiştir. 



Ormanı bekliyen ~ 
Yazan: A. Bllget 

Ormanların kızı bir yıldırım hızıyla 
Kızılca ormanda kayboldu 

-1-
0tu J•ja kly delikanhaı, rinde toplanmııh. Peri masal• 

..... iç mt geri bir vak· lannda rutJam mbirJi bir gi· 
bnda dreje çıbuılardı. Tatla zelliğin verdiği heyecam pay· 
bir halaar pc:e1iiDia ,a.&llere laııyorlardı. Antalya geceleri 
ferabhk veren olqayıcı ruzgir· bdar 8İ.fala bir çift ık. uba· 
lanm içerek. huu luslanarak, hın alaca karanhğmda akan 
ba•a ela yavqlayarak mehtab sulara takılnuş. kalmıfb. 
altmda kararan ajaç siloetle- Bu güzellik dekorunu, çiko-
riai ıericle btralayorlardı. Hep· lata rengi bir tenle, belden 
si de kayıwz inaaaJara yara· atajıya kadar dolanan kuzguni 
pa bir n91'e cotkunlağile, ön.. "iyh saçlar tamamhyordu. 
leri yaran aürekçile tazılann Öksüzlerin Arif, ihtiyarı ha· 
izlerinin Uzerlerinde idiler. ricinde, zabtedemediji bir he· 

ICızılca ormana pmiflerdi: yecanla arkadaslarmdan ayn• 
Şimdi aİ'Jzlarcla, muhayyel larak dereye ileriledi. (Kızılca 

bir peri maaalı mevma dola- orman) m kızı bu gece ziya· 
117orclu. Hep (Kızdca onnan)ın · retçisinia büyük bir ısrarla tize• 
kumdan bahsediyorlardı.Kızılca rinde toplaaaa gözlerindea 
..-•• ima lri..U. Kimin ne- ilrlmlt gibidi. Geç kız, ftlıti 
Iİ,di. aeredea gelmifti.Nerede, bakıfiannı derenin yanıbqında 
... ı JaflJOrdu. daran ah lzerinde gezdirdi ve 

Birbiri ardınca sıralanan bu ince, bırçua bir w ormama 
Wifluualan ç&zecek biri içle- çevıuinde dağalda: 
riaclea çıkm&llllfh. Duan taza- - Y anqma, delikanh J 
laiın huyıadaurak homurdan- Öbiderin Ari, ODm • 

daldanm ifidiyorlardı. Fntursuz, metre yakınma kadar gelmifti. 
pervasız bir delibnlmın, ik- Ormanlara hükmeden vahft ba
a8zlerin Arifin konuştuğunu kıılı im plrlullz HIİllİ onaa• 

- Bu acbu, sansız anka 
lnqunu lmdealar •Jd.,.yorlar. 

e. kadar seaeden beri biç 
birimiaia Jlzliae ilipaiyen, yal
gllllllenle yqayu (kwlce or
IMll) .. ima, bana kahna lut 
recıeleri ma111al bapnda botça 
Talat geçirmek için uydurul· 
.... bir masaldan ibarettir. 

Ama aöderüıe, daha bqka 
...Jer de kanpyordu: 

- Nul olar, ona babam 
Antalyamn İflralİ aralarmda 
bir dtlşman ıabitile ~kea 
ılrmiif. •. 

- Beaim ..... da daha bir 
hafta evvel ormanda odun ke
llel'ba raatlamf... 

.,... Son zamanlarda öyle ser
a mif, iyle glneUeflllİI ki, 

., eri kıılanm giilfede baraka· 
cak kadar •.. 

Aj'IZlanla çözülen sizler cltl
ğilmlenmeden ı6rekçinia işaret 
ıshtmı, onun ardmdan da or• 
man kolcuıunun acele ile iler• 
Jiyea aclun abfaaı ifittiler. Or· 
man kolcusu Ôll'er ağayı hep 
tamyorlardı. Çocaktanberi kı
zılca ormanın emanetçisi olan 
bu adam, almnı yahyan temiz 
hatlarla hep~inia de h&rmetini 
kazanmıştL Ômr.r ağayı din· 
ledile1: 

- Giıaüniz ~1chn olsqa de
libnhlar! • 

- Ômrun a.ydınlamın Ömer 
ağa... N · sıl, domuz slrllerin 
zengin mi? 
-Oldukça be"ekedi-lir. Bere• 

kitlidir, amma .. nasıl aalatayım. 
Bupl&k harada a•laumya• 
calcaanız.. Çünkil misafirimiz 
var. 

- N .. ı miafiıı_ s-aM av
lanmak yasak mı.. Yeai bir 
....,_. mu aldm? 

- Yavq koaufllD •• &., ... 
rulta, falan yok.. Yok amma •• 
Ondu d.ba müW. bir İf wu .. 
( Kıalca ormaD )ut kJa dere 
kenanmla yıkanıyor •• o, seee
d•beri u;kasazdur. Aksine 
bu gece domuz ıiiriüeri gürül· 
ti çıkarıyor. Kızumz timdi 
kıvrılıp yatacak. 

Bekçiyi uğur'ıyarak, ormanın 
m ucunda ince ince akan dere· 
JJİD bulunduğu yere yollandılar. 
Otuz konuşkan delikanlıdan 

mriain ağ11111 btçak açmı
,.... Yirmi dakika&k acele 
bir yürOylıten sonra deraia 
1akmmda dataldadılar. Otuz 
tift ık ayni noktada, dere 

.,.ldanm Jıkayaa 
~ ) nı kızı iize• 

mn içlerinde dağıttı : 
- Y anatma ı..nya ... Ber

DİDİ yakarım l 
Kızalca ormama laa bir ta

raftan konllfll'ken ate taraftaa 
topuksuz ayakbplanm ayak· 
larına geçiriyordu. Şimdi or 
manların kw, uib bahram 
içinde çırpoaan çehresiai bira& 
daha sertleştirerek Hri, art 
koDupJOl'clu: 

- Ne istiyorsun, .baracla •• 
anyonun? •.• 

- Avı-ta Çlkmııhk.Seni 
gardlk burada L. 

- Peki ne iati1or-.? 
Ormanlana _.._t km, el-

leri arasında JU•arladığa kml-
ak dU. ........ Arife --
teriyordu. Arif cesaretini lml-
lanaralr koftu: 

- Semra, .en... Sen çok 
gtizelsin ! .. 

Cümlesini tam•...ı.yamadı ••• 
(Kızılca orman)m la:amn çehreai, 
kuytu, ıiyah bir lan bulutuyle 
bujulanlDlfb. Kan11k saçlanm 
bir ltamlede ıeriJe atb •• 
aonrL. Elindeki lazılcak dalmı 

karpauıclakinia mratma indirdi: 
- Al öyle iM, dedi. 
OnMnlarm ima ibhleria 

Arifia en afak bir laareket 
yapmama meycl .. barakma
dan abna atladı.. Bir yılclınm 
bızile Kmk:a orm••• mk ağaç· 
lan aruaada kayboldu. 

* •• 
Arif dliıünceli, düıünceli 

clBtOace'i arkadqlanmn arasına 
katılmlfb. Otn delikanhnm 
laepsi de uaktaa olam biteni 
prmiflercli. O p slıek ea• 
nasında hiç biri, gözlerinin 
ininde geçen ba ldntiiltl itden 
bahse cesaret edememifti. 
Köyde kulaktan kulağa, ağız
dan ağıza yayılan bu lıidiae 
geıaiş dedikodulara yol açmıfb. 
Kadmlar ve genç kızlar batka, 
erkekler çok bqka tilrltl ko-
aupyorlardı Hldiseyi g&ren 
oha: delikanlıdan maadası ök· 
sbzlerin Arifi beceriksizliğinden 
ötürü mualaue ediyorlardı. 

Genç kızlar ve genç kadınlar 
Arifi fazla kısır buluyorlardı. 
Arifteki ce-saret göateriımiş, 
diyorlardı. 

Arifin, himayesiz bir kızdan 
kızılcık dalıyla dayak yimesi 
kiyün ileri gelenlerini lmc:br· 
mlfb. Bu hareket her şeyd• 
eYYel erkeğin pnıraa indi
m.it bir darbe aaydayorcla. 
Arifia ylzll prlere geçmitff. • 

IU'-""i -

YEfll A81R 

Türkiyenin büyük plinlı politikası 
"Türkiye büyük devletlere karşı istiklilinimuhafa
zaya cesaretle çalışmakta vemuvaffakolmaktadır,, 

Türk sanayi ve ziraat sahalannda da dev adımlarla hedefine ilerliyor 

L 'Europeen Pariı gazetesin• 
den: 

Türki1eain batla politikua
Dlll (*) temeli, ana kaynaiı, 
Cmnlamiyet Halk Partiainin 
1927 de ~karada toplanaa 
kongresinde Atatilrklln ıu ılz• 
lerile çizilir : 

" CamuriyetcİJİ&. 
" Milliyetciyiz. 
• Halkcıyız. 

" DevletciJi•. 
" Liikiz. 
" laluJibcıJU. 
Her pyclen &ıce bu alta 

preneipi birer birer izah etmek 
doğru olar. 

( Maharrir yamuun ba im· 
maada Parti proğramuman ma• 
lüm olan ana hatlanm anlat• 
bkban BODra de•am ederek di· 
yor ki:) 

Tiirk politika11nıa bu m 
prensipleri tatbik mnldiae 
nasıl konulmaktadır ? Buna 
aa!amak için fU hususa iyi 
dikkat etmek llzundar: Tllrki
yecle IHr tek siyual ttarti var
dar, o da Atatlirkün reisi bu
lnclap em.lauriyet Halk Par
tisidir. Bundan başka hiçbir 
parti kurulamaz. Cumhuriyet 
Hail Partisi milb lcallonma
da elde edilmiı olan iler• 
lemeleri glzdea geçirmek 
we gelecek ·kongreye ka
dar Janİ cllat aene milcldetle 
laikiıaeti•i• glaetaesi gereken 
yeni si1aal programı tabit 
için, ber d&t senede bir kon· 
pe halinde toplaall'. Memle
ketin btlttba faatiyet sahalannı 
kavnyaa b• propaa pkanda 
izah ettijimiz prensiblerin çer• 
çevesi içinde tesbit edilir. Ve 
hlkiaet tarafmda• .1o bir 
surette tatbik edilir. Türkiye
nia, iakip.fmda takib ettiği 

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

Azana ·--Cumur başkanı 
olacak 

Madrid, 9 (Ô.R) - Halk 
cepheal partileri merkezi icra 
komitesi foplanllllf ve bu içti· 
ma neticesinde şu tebliğ nq· 
re dilmiştir: 

"l{alk cephesi merkezi icra 
komitesi B. Azanamn biltihı 
solceaıah partileri namına cu-

lmur başkanbğlna namzed gös
terilmesi hakkında bu partile
rin fikrini almak üzere topla.n
mı,tır. Sosyalist birliğinin tek· 
lifi izeHne bqbakan B. Aza
aanın halk cephesi namzedi 
olarak psterilmesi bütün ba 
paTtiler tarafından kabul edil
miıtir. Bu hldise halk cephesi 
içindeki tam birliji ve B. Azana 
mD halk cephesi fikrinden bir 
lfık telikki edilclifi hillİllİ bir 
kerre daha i.,.t eder •• 

lzlllidd6 iunıJa 6/lyük kdğul fab1iluutuz 
aa•aları, memleketin mukad· 
deratma hiL:im olan bu kon· 
greler simleaiacle bulmak ..... 
kllndlr. 1919 da karnlmuf olu 
"Anadolu ve Trakya M&dafaai. 
Halmk C..iJeti. ilin iatihaleai 
olan Cumuriyet Halk partisi, 
.,..nk'1 pkliyle 9 eyltll 923de 
tqekkll etti. Partinin ilk koa· 
gresi 1ukandaki isim albnda 
ilk defa Sivuta toplandı.ikinci 
kongre 1927 de Aakaracla, 
ilçliacllll 1931 de Ye clardla
clai geçeg eyl6Jde Parti ge• 
nel sekreteri ayın Recep Pe
kerin baıkanlıj1 altmda yine 
Ankarada toplaacb. 

Türkiye, dq politilrumcla iti
na ile tetkik Ye sıkı bir ..ette 
tatbik edilen bir plin takip 
etm~~ ",firkiye, laerwerden 
evvel, biıyiik devletlere karp 
talli iatiklllilli ...ı.afap et
meye '°\P.JJ'it etmekt~ p._. 
kaft, poiiD birinde vesayet 
tekline girebilecek bir itti
fak aramada, k.....,e 
yardım etmek iıtiyenlerin mi• 
zaheretiai ele kiiçtlktemiyor. 
Btltla w-lena devletlerin • 
iyi taraflannı alarak kendinde 
tatbik etmektedir. T•kiyeaia 
yeniletme planı, her memleke· 
tiD laınt teralrkWwilı Jlksek 
kalitelere malik Tilrk milletine 
çok i,. intibak ettirilmiı bir 
sentezidir, denilebilir. Tlirkiye
nin d• politika•, milletleria 
kaqdıldt ıevgi Ye yardım po-

litikasaaa • mik-.ıel bir il'· 
n ekbr. f>iter tarafta, Tlrld
ye, milb orga.m.a... elbir
liği yapmaya çağırarak, her 
memleketin dehuıacla fa1cla· 
lanmasuu bilmektedir. 

Tilrkiye, Fransa ve Alman· 
yadan tıniversitesi için profe· 
s6rler, 1Aboratuvarlan için il\m· 
ler, blflk yapıları için mimar
lar, doktorlar ve daha bir dri 
mlitehauıslar; Sovyetler Birli-
jinden endldriletmesi llÇID 

mliheadis ve ustalar memek
tedir. Ba elbirliğindea hansile 
Tllrlriye ile Sovyetler birliği ara
•mda lllğlam bir aarette teentls 
eden dostluk doğmaktadır. 
Tilrk • Rua dostluğunun tarihi 
Türk iatiklll mlicadelesiyle 
batlaıı. Bu il:i memleket ~liş
terek bir politika idealine ayna 
hii~ümet tellkkilerine ..W., 
cleiildirler. Fakat laer ildsiade 
de giriilea aynı hikim metıale 
milletia t&m kaUan•ua; ve 
aynı hedeftir. lülrikl ..aai
IİJle ltir Rus de•leti, ltir 
T.-k devleti kwinak. 

Ayn •JD nat.a..la giritif· 
.. ··- .,. aaBttenk ideal 
atı-da mkadele iki -iffeti 
birbirİlle baikfaa •ilam ...... 
dar. Tilrk-Ruı doatlap • •
mimi •e • bnetli doatiak· 
lard• biridir. Ud memleketin 
gaeteleri damwbwan bu da.t· 
luju övmektedirler. Ge~ealercle 
ele, Kaperi Komhi••m apkp 

mllnuebetiyle nrk Ekonomi 
Bakam Celil Bayar bu do.t· 
lağu tebarüz ettirmiıtir. n-
lar, bitin birleşmiı memleket
lerin elbirlikleri namına Jlk· 
aeltaieleri gereken Abideler 
değil midir?Harb meydanlannı• 
kurbanları namma yükıeltilmiı 
olu ıerefJi Abideleri hor görmi· 
yorum; fakat harb ıaeydaala· 

nma ve bu itibarla ela tebid· 
lu abideleriain mevcad oJma. 
muı daha iyisi olmaz mıycla? 

T&rk arla, dünyaouı en mü· 
aamaha•, ea azlatıa, ea az kia 
tutan ırkıdır; onun içindir ki 
Tirkip ea pkm zamaa aid 
eski can dilımanlarile kolay· 

lakla •e samimiyetle dostlall 
tem edebilmiştir. 

Herglln biraz daha kuvvetle
nen Türk • Yunan doatluja. 
eyl616n 20 ıinde Yunan donan
masının ı.taabalu ziyareti ve 
amiral SakeUariyu ile sübayla· 
ra yapılan hararetli habul res· 
miyle bir kerre daha teri• 
edildi. Diier taraftan yeai 
T&rkiye dtbıya sulbunun bq-
hca uımulanadan biri olaa 
Balkan Birlijinın teşekWüacle 
gellİf ölçlde imil oldu. 

Şll1ll4SUU tMiA edin s;,u., zu.t. 
nıfliistrt, tiaınt, Jüıans, ~ lilll 
o,.,lllllMuı, llİI' ltelütuy/e miJJdüı ""1ı 

luzllunma p/4nını teşkil edeu şql/!IM 

hepsini /JinkJı luzstledi.yotawı. 
................................................................................................................................... 

Paniğe sebep yoktu 
Dünyayı dolaşan telsiz Adis-Abeba 

lngiliz sefaretine nasıl gitti? 
Italyanların Habeşistanın tamamını işgal edeceklerine 

ihtimal ver•İyenler bile vardır 
C"ıbati 9 (Ô.R) - ffabetis· f 

tandaki Amerikan mlfalıitJe.. 
rindm Spenser, Amerika se
faretlwıesinin yağmacalar tara
fmclan mohuarası hakkında ga
utecilere uzun boyhı izahat 
vermiştir. Spenıer, N ecqi ile 
hlkimeti erkillllWI neden an.
azın paniğe ajnyarak memle· 
ketten kaçtıklarını bir türlil 
anlıyamadığını söyledikten aon
ra diyor ki: 

- "ltalyanlann, Habeşistanın 
tamamını işgal edeceklerin ih
timal vermiyorum. fikrimce 
Habefiatan taksime uğrayacak· 
br. 

Ameriku aefaretha11esi, yat-
.. a1ana bticurcıuna uğradıfı 
zaman lngiliz sefarethanesln· 
dea ,., ...... ,.. 

Ha/Jqiltandaki ltaı,an aslterlell 
istemek için gönderilen miite· lngiliz sefarethanetine haber 
addit adamlar sefarethaneye vermiştir. 
yaklatmai• muvaffak olamamlf• T eleiz, bu devri 90 dakikada 
lardı. yapmı§br.Bunun üzerine lngiliz-

Bunun tızeriae Amerikan se· ler, Hindll askerler gyndermek 
farethaaeainden M.Wek iatu- ıuretile Amerikan sefarethane• 
yonu &zerinden d&ayayı dola- ıini blylk bir tehlltlede-. 
.... ,_ A~ ._.., ılnnlw. 



Sual li tesi 

Bitaraf devletler bir toplantı yaptılar 
Paristeiyi,Berlinde gayr· 
müsaid tarzda karşılandı 

~~~~-----~--------~~~~~~---~~~~~~~~~~~~:.--~--==-~-

Habeşistanın Paris sefiri, memleketini Uluslar 
Sosyetesi_ topl~~tısında temsil edecek 

Cenevre,9(Ö.R) - Cenevre almaga karar vermışlyerEdTır.N Aynı zamanda bitaraf dev· 

Y
en"d d.. dikkatını MiLLETLER CEMi 1 iN letlerin Milletler Cemiyeti 

• 1• en unynnın . · · OTORiTESi üzerıne çekmektedır. lngılız konseyinde temsili meselesi de 
dış işleri bakanı B. Eden saat Bitaraf devlerin arzusu şudur görüşülmüştür. Bitnrafların fik-
12 de hava yoluyla Londradan ki Milletler cemiyetinin ve konse- rince, konseyin gelecek cylul 
Parise hareket etmiştir. Ora- yinin nüfuzuna halel gelmemeli içtimaında Danimarkanm azalak 

d 1 
· ve milletler cemiyeti paktı, dd an trenle Cenevreye ge mesı mü etinin bitmesiyle açık ka- , 

b k 
mümkün olduğu kadar, vikaye 

e leniyor. Jacak mevkiin Isveçe verilmes·ı 
Sabah Milletler cemiyeti edilmelidir. Bu sebeble konsey 1.. d F tarafından verilecek kararların azım ır. akat bu hususta 

merkezinde Danimarka, Nor- k t,. b' k H taarruzu mükafatlandırmak şek- a 1 ır arar verilmesi umu-
veç, lsveç, Fenlandiya ve o· linde tefsir edilebilecek bir mi vaziyetin tavzihine kadar 
landa dış işleri bakanlan top· 1 talik edilmiştir. 
lanmışlar ve beynelmilel vaziyet mahiyette o mamasıoı istemek-
hakkmda fikir teatisinde bulun- tedirler. Bitaraflar Almanın Milletler 
muşlardır. Bu müzakereler bu Bununla beraber bu devletler cemiyetine avdeti ihtimalini 
akşam ispanya ~e lsviçre de- grubu arasında bazı meseleler- memnuniyetle karşılamışlardır. 
legelerinin de iltihakile saat de ihtiliif yok değildir. Bu HABEŞ NOT ASI Habeşislanm Patis elrisi Vaid• 
ı 7 de tekrar başlamıştır. Ya· meseleler cemiyet konseyinin Cenevre, 9 (Ö.R)- Milletler Maıfran ailesiyle biılüıi< 
rın da devam edecektir. veya 18 ler komitesinin müza- cemiyeti konseyi umumi sekre- balannııı askerler ve sivil ahali 

BITARAFLAR 
kere edebilecekleri bazı icıler- t ı· .. · b üzerindeki tesirine dair fotog-., er ıgı ugün Habeş deleaas-

KO NFERANSI dir. Ezcümle lsviçre bükümeti .:, rafları ihtiva etmektedir.Umumi 
f d zecri tedpirlerin kaldınlmasını yonu oamma Paris elçisi B. k l'k ·d dild. · 

Siyasi mahfeller bitara ev- Volde Maryan tarafından go-n• se rter ı te teyı e ığıne gö-
letlerin bu konferansına oldukça istemektedir. Bu hükümetin d 'l b. re Habeşistanın Paris sefiri B. 

8 
fikrince ancak Şarki Afrikada erı en ır notayı neşretmiştir. 

ehemmiyet verm~ktedirlc:r·. u B t Volde Maryam konsey masa· sında memleketini temsile de-
devletler Ş·ımdı"kı usul ıçınde muhasamatı durdurmak maksa- u nota talyan ordusu tara• 
harici niyetleri hakkında gö- dile tatbik edilmiş olan zecri fıodan Habeşlere karşı .zehirli vam edebilecektir. Zira Habe-
rüşmüşler ve Milletler cemiyeti tedbirlerin artık devamına bir gaz_lar.ist.imnli hakkında yazıyla şistanın hukuku bir taraflı bir 

konseyinde müşterek ~!~.:~.~~:.~ .... ~.~~.~~ .. ~.~~:1:~.':!~~~~~· ..................... ~::~~~~~~.~~~.deleri ve gaz bom· kararla değiştirilemez. ............ B;ikan Balk anin ~;;; ................ }\};;;~~~ ... .. 

Boğa lar hakkındaki talebimizin, mu
ahedelerin yeniden tetkiki minisına 

gelmiyeceğ_!ni konsey tesbit etti 
.Atina,Tiö.~)- "Eleftero~ "• ~ " "' . '.. , -~ . , .... * .. 

V ıma,, gazetesı, Balkan kon l ~,~~, · t ,,. ,~,:~-,._, 

Yelkenleri suya 
indirecek mi? 
Paris, 9 (Ô.R) - "Depeche 

de Toulouse,, Fransız umumi 
efkarında bir değişiklik ba~ 
gösterdiğini kaydediyor: 

Berlin 9 ( Ö. R ) - Gaze· 
teler, lngiliz sualnamesinden 
duymakta oldukları memnuni
yetsizliği açığa vurmakta müt
tefiktirler. Almanyanm bu sua!
nameye cevap vermekle bera· 
ber, bundan bir nehce çıkaca-
ğını ümid etmediklerini de ya· 
zılarmda belirtiyorlar. 

Berliner Çaytong gazetesi, 
Fransanın askeri kuvvetlerini 
arttırdığına işaret ederek Fran
sa ile Almanya arasında tesisi 
istenilen yakınlaşmanın F ran
sanın bu hareketile kabili telif 
olmayacağım yazıyor. 

Raris, 9 (Ö.R) - Almanya
ya gönderilen lngiliz muhbrast 
hakkında Fransız salahiyettar 
çevrenlerinin mütaleası şudur: 

lngiliz sual listesinde B. 
Flandin tarafından sorulmuş 
olan başlıca sualler tekrar edil-

mektedir. Londrada neşredilen 
beyaz kitapta kendini' göster
miş olan endişeler bu sualler 
arasında da hissedilmektedir. 
Bunlar şu suretle hülasa edile~ 
bilir: "Almanya kendisini artık 

riayete ve muhafazaya borçlu 
olacağı bir muahede imza ede
bilecek bir mevkide görüyor 
mu?,. 

Almanya bu defa artık bu 
suale cevab vermekten kaçına
mıyacaktır. Fransız. umumi ef· 
karı şüphe ve tereddüd içinde 
Almanya ile müzakereye giriş
mek istemediğinden dolayı B. 
Edeni takdir etmektedir. 

Almanyanın "Almanya,. ta-
biri ile ' 1Alman ulusu,, tabiri 
arasında teessijs ettiği fark ta 
muabedelerle tayin edilen hu
dutlar hakkında kat'i beyanata 
davet edilmesine sebeb olmuş-

• ' tur. Almanya buna cevab ver-
mekten de istinkaf edemiye· 

cckt r. 
Şurası dikkate değer ki ln

giliz sualleri arasında müstem-

Osten Çembrrlavtı vr Macar 
başbakam Oömböş 

lekelere ait tek söz yoktur. 
Dünyanın en büyük müstem
leke devletinin bu işten alaka
sını kesmesi imkanı olmadığına 
göre, buna ait olan suallerin 
Londra ile dominyonlar arasın
da bu hususta yapılan müza
kerelerden sonra, talik edil· 
diği anlaşılmaktadır. 

PARIS MEMNUNDUR 
Paris, 9 ( Ö.R ) - Ing\ltere. 

taraf ndan Berline verilen sual 
listesi burada iyi bir intib 
bıraktı. Suallerin daha sarih 
olması arzu edilmekle beraber 
lngiliz vesikasının Fransızca 
tayzihi istenilen bir çok mes
e~elere temas edildiği söyle
myor. 

ransız mehafilinin fikrine gö· 
re lngilter ~ · hakem vazifesi 
görmek niyetindeoi . "'-' ... 1buki 
lngiltere Lokarno muahedesmı 
imza etmiş bir devlet sıfatile 

tarafeynden birini teşkii et
mektedir. 

Paris 9 (Ö.R) - Büyük Bri
tanyanm Almanyaya sual Jiste· 
sinde müstemlekeler meselesini 
mevzuubahs etmemiş olması 

burada haycrctle karşılanmıştır. 
feransmın neticeleri bıakkında ~ ~~~~ ~ . R~ !-:~ .. ı\tr-1* 
yazıyor : ~~ · l :: 

Atina paktile tesis edilip ~4' ~ ~ 
d~rt Balkan devletini ~üşt~rek ~ 

"Ren kuvveti darbesi F ran
sız umumi efkarını ilk önce 
hayrette bırakh. Hitlerin ne 
istediği soruluyordu. Bir an
laşma mümkün sayılıyordu.Hatta 
Almanyaya en çok müsamaha· 
kar görünenler !'ağcenah adam
ları idi. Halbu ki arada geçen ··zeller re idi 

bır müdafaa içinde bırleştiren f. 

tesanüd, paktın ınuhteviyab 
hakkındaki tavzihlerle kuvvet 
bulmuş ve Balkan devletlerinin 
Balkan hududlarını her taarruza 
karşı korumak azimleriyle bir 
kat daha sağlamlaşmıştır. 
Konferansın mesaısı uzun 
olmuşsa da güç olmamış
tır. Dört devletin tesanüd bağ
larım kuvvetlendirmek arzusu 
zaten mevcuttu ve B. Metak· 
sasın izahatı hazırlanmış bir 
toprağa düşerek semereler~n~ 
verdi. Konferansın kıymetını 
düşürmek istiyeoler Yunan nok
tai nazarını kabule müttefikle
rin temayülünü, beynelmilel va

ziyetin güçlüklerine atfediyor· 
lar. Fakat bu doğru değildir, 
zira balkan antantı siyasi ve 
askeri bir teşkilat olmaktan 
ziyade mukaddes bir ku\'vet
tir ve dört devletin birliği ge

rek balkan meselelerinde, ge
rek balkanlar harici mesele
lerde kendini daima hissetti-

recektir. 
»ALKAN BIRLIGI 

Balkan devletlerinin birliği, 
Yunanistandaki muğlak vaz
iyete rağmen, mazideki tesirini 
tamamiyle göstermiştir. istikba
le gerek doğrudan doğruya 
dört Balkan devletini alakadar 
eden meselelerde, gerekse 
umumi sulhun muhafazasında 
bu tesir daha büyük olacaktır. 

Zaten dört devleti Balkan 
antantına sevkeden sebepler 
azalmış olmak şöyle dursun, 
bil'akis artmıştır. Bugün harp 
tehdidi ufukta her zamandan 

t 

-
·M- , ~~~~ . . ~ . , ·*' . . ( r > ,_ , , -

''"""'°·"~ :-:.;.,, -~ ~---' !";: ~ ,/· ·. ~ "~-.......... ~~ . ,, .. 

Balkall ko11sryi Belgradda son loplalltısını yapaıkm ..,,,..,_ 

daha açık olarak belirmektedir bir za4 mı·n ı t 
4 • o muş ur. 

Umumı sulha ve Balkan sul- Dört Balkan müttefikinin 

~u~a k_~rJı tr ~~bditler bugün taahhüdlerinin tatbiki dolayı· 
a a ş• •• e 1 ır ve Balkan sile bahis mevzuu olan askeri 

devletlerıoın menfaatlarını sıkı t db" ı d"" d · k 4 

k b
. 

1 
• . . e ır er ort evlebn er anı 

olara ır eşhrmelerını her za- l b" 1 . f d . 
d d 

L ~ 1ar ıye erı tara an an bususı 
man an ana :zarurı kılmakta- b" . t• d f 

d 
ır ıç ıma a te erruatile tespit 

ır. 
YUNANiSTAN DURUMU edilmiş~ir. Z~ten bunun esasları 

Belgrad müzakerelerinin izli g1.~_çe~ ılk Kanunda Belgradda 

b
. k . g urkıye, Romanya ve Yugos-

olması ırço şayıalara sebep 1 k- • . ı M h avya er anı herbıyelerı ara· 
o muşt~r. u akkak olan şu- sında tespit edilmi ti. Ancak 
dur kı Balkan konferansının y k . ş 4 ·· I . unan as erı ve bahrı unsu4 

tam uç ce sesı Yunan mesele- runun da ta · · ı· ı kt · b · · . . yını azımge me e-
sme ta sıs edılmıştır. Bu mü- dir ki bu d "k · kt' zakereler 1 · k a gecı mıyece ır. 
. mesr. eyı gere Bal- BULGARiSTAN VE 
kan ba~ı~ında, ger~kse Bal- BALKANLAR 
han hancı. bakımından tasfiye Balkan ta hh""tl . • t .. 
etmiştir Ö l k" B Ik - a u erının ayını 
tefikleri ~:na~ist:nd~: m~; sırasında, antanta ?ahil olma: 
bekliyebileceklerini sarih ola- yan Ba_lkan devletlerınden, yana 

k ·· - · I . Bulgarıstan ve Arnavutluktan 
ra ogreu~ış erdır. Balkan da bahsedilmesi tabii idi ve bu 
p~ktı Y~nanıstanm aulhu için iki devletin Halkan devletleri· 
bır tehdıt olmaktan çıkmıı, nin hudutlarının oaktında istih-

hadiseler Fransız umumi efka
rını erğilmeğe sevketmiştir. 
Alman itilafgirizliği bir işaret 
olmuştur. Fransanı4 iyi niyet· 
lerinin daima şüphe ile karşı
lanmasından, tahrif edilmesin-
den ikrah gelmiştir. Fransızlar: 
"Eh, artık yeter!,, demeğe 
başladılar. Muhakkaktır ki Al
manya Manş denizinin her iki 
t:ırafında kendini gösteren 
bu fikir değişikliğini anlıya
cnk olursa artık yelkenlerini 
indirecektir.,, 

......•....•...... ···················~···· 
daf edilen "Balkan hudutları,. 
silsilesine dahil olduğu mütte
fikan kabül edildı. 

BOGAZLAR 
Türkiyenin boğazları tahkim 

talebi müzakere edilince, Türk 
talebinin hiç bir suretle mua
hedelerin reniden tetkiki 
~ahiyetinde olmadığı, hiç 
bır arazi tebeddülünü istihdaf 
etmediği, sadece Türkiyenin 
müdafaa kuvvetini artırmağa 
matuf olduğu müttefikan tas
dik edildi. Bu sebeple, Bul~a
ristanan silahlanmasının reddine 
karar verildi. Bu silahlanma 
doğrudan doğruya arazi vazi
yetinin bir tebeddülü olmasa 
bile gayesi bundan ibaret ol
duğu için Balkan antantı dev· 
Jetleri için bir tehdit teşkil eder. 
Balkan devletleri dışişleri bakan
la 1 1 arasındaki şahıs teması ara
larındaki münasebetleri her ba· 
kımdan daha ziyade kuvvet
lendirmiş ve Avrupanın cenubu 
şarkisinde sulhun muhafazası 
için tam görüş birliği tesis et· 
miştir. Balkan antantı, kendine 
çizdiği yolda şu kelimelerle 
ifade edilebilecek hedefine 
doğru yorulmadan ilerilemek
tedir: "Balkan Balkanh!arın 1., 

ve c 
Üç ~ündür 

Tayyare sineması 
iki enfes film ile 
lzmirlilere ç o k 
tatlı saatler geçir
tiyor. 

Bunlardan biri 
Güzeller Resmi 
Geçitidir. 

isminden de an
laşılacağı gibi Ho
livudun en güzel 
kızlarından müte· 
ş~kkil beşyüzden 
fazla oyuncu kız 
ile şimali ve ce· 
nubi Amerika gü
zellik kraliçeleri
nin iştirak ettik
leri bu film, şim
diye kadar yapı
ian revülü film-
lerin en güzeli
dir. 

Ayni zamanda 
çok tatlı bir mev· 
zua malik olan 
bu filmde göste
rilen revüler oka· 

•• •• rmu 

dar parluk, okadar fevkaladedir 
ki, seyri bile akıllara vurgunluk 
verir. Bilhassa tabii bir göl 
haline getirilmiı yüzme havuz
larında yapılan bedii canlı tab
lolar, şelalelerden sularla be
raber beyaz köpükler gibi akan 
güzel vilcudlar seyrine doyul
maz güzel tablolardır. 

Dans, raks, masiki iti-
bariyle çok yüksek olan bu 
film ile beraber Lilian Harvey 
ve Willi Fritsch çiftinin bera-
ber çevirdikleri cUrmü meşhutta 

fevkalade denecek dereced6 

güzel bir filmdir. 
Zaten b~ çiftin karşılıklı 

oy~~dı.klar_ı fılmlerin hiçbiri zaif 
degıldır kı. Bu filmde onların 
beraber söyledikleri şarkılar 
çok güldürücü ve çok tuhaf 
tesadüfler insanı zevk içinde 
bıra~n~ak~ad_ır.Okuyucularımıu 
b? ıkı . fıl?1ı tav.siye etmekten 
hıç çekınmıyoruz. Çünkü kati
yetle eminiz ki onlar da bu 
filmleri bizim kadar beğenecek
lerdir. 
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Halime 
Opereti 

Halime opereti dün akşam 

rlalk operet heyeti tarafından 

Elhamrada oynandı. Tam saat 
dokuzda bütün yerler dolmustu. 

Perde kuvvetli projeksiyon 
i!e açıldı, Halime operetinin 

Jf alımt11m mrşlzur aş(lba~ısı 

ha) Olfil Sıinırı 

Kapoçelli tarafından idare edi
len oynak muz.ikası içinde esa-

tiri denilecek kıyafetlerile ki
misi yarım çıplak, kimisi 

bütün çıplak vücutlarile bir 

balet grubu gerdan kırarak 

bel oynatarak üvertürü yap

tılar, saray erkanından baş 

kalfa hatun ile baş vezir ve 
erkinı; Sultan hanımın vüru-

dunu haber \'eren neş'eli bir 

ıarkı ile (Halime) yi istikbal 

ettiler. Halime (Zozo Dalmas) 
bu ibtiıam ve neş' e içinde 

billorin aesini yükselte yükselle 

ortaya çıktı. Cici berber filmin 

ıakrak yıldızı sesinin güzelliği 

'kadar evzaı ile de kudretli bir 

san'atkir olduğunu gösteri
yordu. 

Matmazel Zozo ihmalkar bir 

örtü ile yüzünü güya yaşmak

lamıştı. Saray erkanı, cariye
ler, birer ihtiram safı teşkil 

etmişlerdi. Bir aralık müzik ile 

Halimenio sesi el ele vererek 

yavaşladılar nihayet yorulmuş 

gibi durdular. Şimdı sahnede 

) orgun bir hava esiyordu. Sul· 

tana vezir ve saray erkanı say

gılanoı birer birer sunuyor
lardı. Sarayın harem dairnsini 

temsil eden bu sahnede bir

denbire bir haber yayıldı, 

bir ecnebi zabiti esir ediJmiş, 

getiriliyordu. Zabit (Ali Süruri) 

t:saretin verdiği yeis ve tehev

vür içinde duygularını ifade 

eden şarkısiyle arlık sahneye 

hakim olmuştur. (Ali Süruri)nin 

berrak sesi, bu jon prömiye
rin iyi bir istikbali olduğunu 

göstermekte idi. Bundan sonra 
ortaya sarayın aşçıbasısı çıklı. 

Operet aşçıbaşının neşesiyle 

bir kat daha canlandı. Balet 

heye.tinin cidden sanatkarane 

danslariyle, matmazel Toto'nun 

çapkın oyunları (Halime) ope

retini doldurmuş, neşe ve şeta

ret içinde sonuna erdirmiştir. 

bmir gibi kadirşinas bir mu

hitte değerli artitstJerimiz n 

takdirler kazanması muvaffak 

olduklarmm bir delilidir. 

* • • 
Temsilden sonra Güzelyalı-

ya, Kordon ve Karşıyaka ile 

lkiçeşmelik ve Eşref yşa ya oto

büsler hareket etmiştir. Halk 
opereti lzmirde Elhamradan 

başka yerde temsil vermiye

rektir. Hazmm başlarında Bey

oğlunda temsillerine başlamak 

mecburiyetinde olduğnndan El
hamradaki temsilıcrine son 
•erince lstanbuJa dön~cektir. 

•• •• 
ayıs ayının son gunu 

os ne lost Dietrich'in 
ev 
ar y Ly n 

an at yo ? 
Hollywood, 30 Nısan ( S. P ) 

Los AnceJos'un yıldızlar alemi. 
Mayı:; ayının son pazar günü 
Marlen Dietrich tcrafından ve
rilecek suvareye dahe şimdi

den geniş mikyasta hazırlık 
yapıyor. Her yıl MarJen'in mu
tadı olan bu suvare oraya, bir 
araya gelmesi iml:anı olmıyan 

yıldızları topl<imıya vesile olur 
\'C bu suretle HolJywood 'un 
yıldızlar alemi yalnız bir gece
sini dedikodusuz geçirir. 

Bütün yıl evinden çıkmıyan 

ve yalnız vazifesi için etüd ya
pan Greta Garboyu Marlen'in 
suvare S!ecesi, davet edildiği 
saatten üç, dört dal:ika sonra 
Marlenin evi önünde bir tak
siden indiğini görürsünüz. Şo
före bizzat borcunu ödedikten 
sonra salona girer ve ev sahi
bi Marlenin yanında ilri üç da
kika kalır. 

Onlar neler konuşurlar? 
Bu şüphesiz ki çok mühim

dir. iki büyük yıldız bir araya 
geldikleri zaman birbirlerinin 
hatırlarını sorarlar. Bu arada 
komplemandan ziyade içli bir 

samimiyeti habrlatan birkaç 
cümle sarfederJer. ikisi de bir-

birine hürmetkar görünür. Fa
kat yine ikisi de birbirlerine 
fazla ehemmiyet vermez gibi 
görünmeğe öz~nirler. 

Marlenin evinde bundan iki 
yıl önce yapılan bir toplantı 
esnasında Garbo, çok beyen

diği arkadaşı için .. Melankolik 
Marlen,, demişti. Bu hakikaten 
doğrudur. Marlen bir melanko-

liktir ve adeta mahzun görün
mek için mahzun olmağa bile 
razıdır. 

Marlenin on beş yıldanberi 

en samimi arkadaşı ve belki 
de sır ortağı olan Harly Lynn, 
Dietrich için şunları anlatıyor: 

- Dietrich'in nasıl evlenme 
kararını verdiğini ve niçin ev-

Mat/en Dielti'dı ve Oany Coopcr 

Rossa/ilıde Russrl vr. Yillıam Povel 
iendiğini ben daima hayretle 

hatırlarım. Marlen, yaptığı ha
reketlerin manasını muhakeme 

ca 
da neler 

o anc dır 
ctmiyen, daima gizli kalan ve 
gizlilik taşıyan bir insandır. 

Onun ruhunda sönmiyen bir 
a1%u hazinesi yaşar. Daima 
hatırlanmak ister.Arkadaşlarını 

seçmekte güçlük çeker ve seç
tiği arkadaştan hiç bir zaman 
vaz geçmez. 

Hüzün onun en vefakar ar
kadaşıdır. Hayatının hiç bir 
gününde Marleni yalnız bırak
madığı için Marlenin bu vefalı 
arkadaşa karşı düşkünlüğü faz
ladır. O bazen ruhunda hisset
tiği büyük boşlukları doldur
mak için güçlük çeker ve o 
zaman ister ki, hayatının o 
gününde kendisini eleme ve 
mütessir olmağa sevkedecek 
büyük hadiseler ister. 

Onda anlaşılmıyan bir ruh 
vardır. O kadar anlaşıJmıyan 
bir ruh ki çok defa ne istediği 
n~ye teessür veya sevinç duy
duğunu bilmez ve bu gizli se
bebi bulmak için bir çok ta 
üzülür. 

Marlen Districh'in şimdiye 
kadar gizli kalmış bir şahsiye
tini daha size ifşa etmek iste
rim. Marlen çok değerli bir 
Romancıdır. Kendisi daima 
muhayyel bir alemin içinde 
yaşadığı halde şayanı hayret 
derecede realisttir. Az ya1.ar, 
fakat çok muvaffak olur. 

Ben çok defa kendisine yaz
dığı eserleri tabettirmesini ıöy· 
ladim. Bana daima verdiği ce
vap aynidir. 

"Ben, insanm yalnız bir ta· 
rafının kuvvetli olduğuna ina
nırım. Bir esnafın hem bakkal
lık, hem de ayakkabi tamirciliği 
etmesine hayret ederim.,. 

Marlen belki de haklıdır. 
Onun bana ve diğer arkadaş· 
)arına ve bilhassa kocasma 
yazdığı hususi mektupların her 
biri, Amerikan edebiyatmda 
büyük yerler kapamağa müs
teittir, sanıyorum. 

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

lnanılmıyacak şey bu 
Hollyvood'ta stüdyolar kadın artist 

bulmakta zorluk mu çekiyor? 
Hollyvood ••• Mayıs 

Hollyvood'da sinemacılıkta 
çalışan o kadar çok kadın ol
duğu, ve binine bin genç kız 
sıralarımn gelmesini bekledik
leri halde Paramund kumpan
yası yeni üç filmi için aradığı 
artistleri bir türlü bulamamış· 
tır. Bu bir latife değildir. Jorj 
Raf .. La Düşes,, filmini yeni
den çevirecektir. Fakat partö
nerinin kim olacağı hala bilin
miyor. LevisMileston da ''Gene
ral şafakla beraber öldü,,fitmine 
başlamak istiyor. Kendisine eş 
olacağı kadını arıyor. "Teksas 
izcileri,, filmini çevirmek isti
yen King Vidor, bu film için G. 
Cooper,Chester Morris ve Jack 
Oakie'yi angaje etmiş ise de 
filminin kadın artistlerini bir 
türlü seçem~miştir. Bu film yeni 
Meksika ve Arizona bölgele
rinde çekilecektir. 

FELAKET GETiREN 
BiR ISIM 

Hurafelere inanıyorsanız bu 
aşağıdaki satırları sakın oku
mayın üzerinizde iz bırakabilir. 

Geçen sene Amerika revü
lerinden birinde .. And Sudden 
Deatb-ani bir ölllm .. baılıiı 

,Hiritım l/opki11s 

altında bir yaıı çıkmıştı. Ma- film çevirmeğe karar verdi. 
kale Birleşik Amerikada her Şarl Barton, Frensis Drake, 
giln vukubulan otomobil kaza· Randolf Skot,. !om . Brown, 
}arından bahsediyordu. Muhar- T erry V( alker filmı realize ede-
. f . 1 J d k ceklerdı. 

rır acıa arı can an ırara şo- S b h d k d f"l b 
f .. l · b k b"l k ı k a a o uz a ı me aş-or erı u a ı aza ara arşı J d S t b" d F . . an ı. aa on ır e raose.s 
uyamkliğa sevketmek ıslıyordu. D k b l k t v ra e ayı ara ya maga mec-

Paramond şirketi bu serlav- bur kaldı. Bundan fiç ıaat 
bayı cazib bularak " Ve bir ıonra ıahne •aıii hastalandı. 
lai alüm " batlıi• albnda bir Temaild~ çahpn artistlerin di-

A ) t• •• Kadln ve moda: 
~~ an ya ız o r' ···· · · .... ·· · · · · · · · · · ·· ·~· · . 

...... Mevsımın 
Tevfik Özcan Şapkaları ... 

Hindistanda fakirizm üzerin
de çalışan telepatı, manyatiz

ma ve ispirtizma üzerinde çok 
enteresan numaralar yapan 

bay Tevfik Özcan'ın önümüz· 
deki hafta Tayyare sinama-

sanda Iımir halkının karşısına 
çıkacağını haber aldık. 

Daha evvel de bu sütunlar
da kendisinden bahsettiğimiz 

bu Türk gencinin bilhassa 
fakirizm üzerine müesses olan 

numaraları insan aklının kabul 

edemiyeceği derecede yük
aektir. 

Meseli T cvfik Ôıcan iki 
metre yakından göğsline sıkı

lacak tabanca kurşunJarını eli 
ile tutub sahibine iade ede
cektir. 

Bu hayret verici marifetleri 

görmelerini ıimdiden okuyucu

larımıza tavsiye ederiz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ğerlerı de muhtelif sebeblerle 
yatağa düşdüler. Hollyvod'ta 

biltün artistler hurafeye inanan 

kabilden olsalardı bu filmin 
hali ne olurdu? 

VERGiDEN KAÇMAK iÇiN 
Kaliforniya devleti, birleşik 

Amerika devletleri içinde sine
ma müstahsillerini en yilk$ek 

vergilere tabi tutanıdır. Holy
vood'taki ıtftdyoları idare eden 

tirketler Floridaıun deniz bas
kınlarından korkmamış olsalardı 

ıimdiye kadar çoktan ıinema 
payitahtını Floridaya naklede-

rek vergi yükünü hafifJetecek
lerdi. 

Artistlerden Lionel Barrymore 
Arizonada Föniks yakinindc 

bir köşk satın alarak vergi 
meselesini halletmi,tir. Holly-

vood'ta i'°i olmadığı zamanlan 
yani senenin altı ay bir günü-

nü burada geçirmek suretiyle 
Arizona hükumetinin kanunlar• 

mucibince vergi vermektedir. 

MIRIAM HOPKINS PARISTE 
· Paris (Mayıs) - Mervyn Le 

Roy ve Miriam Hopkins Parise 
gelmişlerdir. Mervyn Le Roy 

36 yaşındadır. Sinemacılığa 
filmlerin developman laboratu

varında çalışmakla başlamıştır. 

On beş sessiz film yapmış •.• ·. 

Sonra sahne vazii olmuştur. 

sesli filme başlandığı güoden

beri yaptığı filmlerin sayısı 
yirmi altıdır. 

Miriam Hopkinse gelince 
Fransaya dinlenmek için gel-

miştir. Bu genç artist de Greta 
Garbo kadar gazetecilerden ve 

fotoğrafların objektiflerinden 
kaçmaktadır. Paristen Kot 

Dazüre giderek orada yazı ge· 
çirecektir. Miriam Hopkinsin 

bu sene yaptığı filmlerden "Üç 
kişi idiler" ve .. Gllnahsızlar" 
filmleri çok muyaff ak olmuıtur. 

''Bir kadının zevki selimi ka

dar esprisi de şapknsını inti
habında belli olur,, diyenler 

çok haklıdırlar. Zeki, spritüel 
bir kadın kendine giden, çeh-

resinin hatlarma en uygun olan 
şapkayı ko!ayhkla bulur. 

Yüzünün manalı güzelliğini 
silik bir güzellik ol!11aktan kur-

tarır. Neşeli şen bir çehrenin 
da· ma açılmağii hazır hatlarına 

yaraşruıyan, onları örten bir 
şapka güzelliği bozan bir şap-

kadır. En güzel, en zarif mo

dt:llerin her çehreye yaraşaca
ğını zannetmek çok hatalıdır. 

En şık en muvaffakiyetli mo
del onu taşıyan başın sevim

liliğine ağır gelmeyen model
dir. 

Bugün bayanlarımıza ya:& 
mevsiminin en zarif üç medo-

lini veriyoruz. BayanJardan her 
biri bu modellerden kendi:ıine 

yaraşanı ayırabilirler. Burada 
spritüel olmayı bayanlarımızın 
ince zevklerine bırakıyoruz. 

1 - Geniş kenarlı sivri olan 
model siyah panamadan yapıl~ 

mıştır. Yeşil fötr ile mezcedil
miştir. 

2 - Büyük siyah ve yeşil 

gernelerden yapılmıştır. Şap· 

kada iki tüy vardır. 

3 - Payason denilen parlak 
hasırdan yapılm1şhr. Şapka 

.bir güvercin kanadiyle süslen• 
miş!ir. 

ı. _ 
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İslam tarihinden heyecanlı bir kaç ya 
Yazan : Tokdll # 

hile senden cesaretlidir, 
Bötem sayısı: 95 

Kadın da değilsin, kadın 
şiir mi söylersi sen yalnız saçma, sapan 

- Sen? Sen? 
Başı yarılmış bir halde u~a-

nan Y abudiyi bırakb, yıne 
Hassana koştu: 

- Yahu! Be adam, işte ya-
hudiyi tecavüz edeıniyecek, 
zarar veremiyecek bir halde 
yıktım, git de üstünden, başın
dan silahlarını ali öldür! 

Hassan oturduğu taşın üs-

tün den kalkmadı : . ? 
- Sen ne diyor un Safiye 

B ., . · yaramış ol-en eger bır ~e 
saydım, beni buraya atmaz-

lardı. Safiye kızmışb: 
1 -Sen ne işe y rasın Hassan 

- ? ı . . . . -ı-

- Harb etmezsin, yan ° u 
adama soku1amazsınl Kadın da 
değilsin, kadın bile senden ce
saretlidir, sen yalnız saçma, sa· 
pan şiir mi söylersin? 

Safiye cevap beklemeden 

yine geri döndü, yerde. ~." 
ölü yatan Kureyza yahudısı~~-n 
belinden ha~çerini çekerek go
süne sapladı, üstünden. başın· 
dan silahlarını aldı, ge1dı. 

d kik Arkadaşlarının beş on ~ 
· . . d ., d gı" bu akıbeti 
ıçerısm e ugra ı h' 
gören beni Kureyzalıların ı-
sara hücum eden bölüğü kor
karak gerilediler, taş ve ok at

mağa koyuldular. · · ·ı htannı Safiye yabudının sı a . 
alarak kaleye girdi, b?radakı 
bUtün kadınlar da ellerıne ge
çen taşları, bulabildikleri yay
larla okları atmağa başladılar. 
Beni Kureyzanm korkak yahu
dileri bu halin karşısmda da
yanamıyarak gerilediler, kor· 
kup dağılarak ordunun en ar-

kasına geçtiler. 

• Ha~p ~k;am.a .kadar sürdü, 

fakat düşman kat'i bir galebe 

çalamadı. 
Muhammed gündüzden harp 
. k 1 d gı~ namazlan zorıyle ı ama ı . 

cemaatla beraber kaza edıp 
k d. çadırına 

kıldıktan ~onra en 1 
• • • 

k·ıd· d a girerken Bılala. çe ı ı, ça ır .. 
- M·· l"" anların hepsmın us um b. 

sadık ve imanlı olduğunu ı· 
lirim fakat gizlice düşman or· 

d ' . . . ·b de sadakatını usu ıç.ıne gırı . 
bozmadan, kahramanca ış ya· 
pııcak efrattan kimler ~~r? 

Bilal - Hepsi de ıtimada 
şayandır. . -

D ~ amma' Senın goı: - ogru · 
bebeğin önünde kim var. 

Bilal bir düşündü: . 
- Şey, şey var, b.enıoı çok 

sevgili arl:adaşım Naıoı! 
- Sahi! O dürüst ve aynı 

zamanda zekidir, bana bunu 

çağır Bilal! . 
Muhammed çadıra girdıkten 

on dakika sonra Naim Peygam· 
berin yanına ulaştırılm:ştı. 

Muhammed Naimle bır saat 

k d .... t·· ve Naim gece a ar goruş u .. 
1
d. 

geç vakıt hendekten geçırı ı. 
. . . 

· · · · · · d an ate-
Çadırm karşısın 3 yan 

şin aleviyle aydınlık ve barar.e~ 
bulan beni Kureyzanın reısı 
Kaab, akşamdan sonra, yanı~a 
}akın arkadaşlarını almış go-

rüşüyordu. . 
Eyi amma, Kureyşm v~ 

H b l·ı ·n bir aydanben ay er ı erı 
muhasarası hiç bir netice ver
medi Herifler her şeye dayan-

d 1 • . 1 · d n hı· r ihtiyar 
ı ar, ıç erın e 

yahudi: 
- Ne dersin? Onlarm başın· 

daki bizim kitaplarımızda ya
zılı ~on zamıın Peygamberi ol-

bunu ispata kafi gibi. 
- Kim bilir? 
Öteden birisi: 
- Canım, ne olsa yirmi dört 

bin kişilik bir ordunun muha
sarasına aleddevam dayana
mazlar, erzakları bittikçe, kuv
vetleri tükendikçe bozulurlar, 
nihayet teslim olurlar. 

Kiiab: 
- Öyle mi dersiniz? Ya 

başka türlü otursa .•. 
Söz devam edemedi. Çadırın 

dışında bir görüşme belirdi: 

- Ben Kaabı göreceğim. 
- Yasald 
- Sen ona haber verl Mü-

him bir sözüm var. 
Bekçinin mlidabalesioe mey

dan kalmadan, Kiab içeriden 
elini vurdu: 

- Hey! Kim varsa orada 
bırakın içeri! 

Diye bağırdı. Kargısiyle ça
dın bekliyen nöbetçi üstü başı 
perişan bir arabı içeri soktu. 
içeri giren rab etrafına bakm
dıktan sonra sinsi adımlarla 
Kaaba kadar ilerledi, eğilerek 
fısıldadı: 

- Beni Kureyzanm azametli 
reisi! Sana bir sözüm ve habe
rim var ... 

Bu arab etrafına tekrar ba
kındı, Kanb: 

- Sıkılma! Söyle, otı1ar ya
bancı değil bizdendirler. 

Arab h rmanisini açarak: 
- Ben Medineliyim, Medi

neden geliyorum. 
Kaab birdenbire toplandı: 

ELEGAN 

- Evet ben müalümandıml 
Fakat şimdi. ... 

- Ne maksatl geldin? 
- Müsaade et ki anlatayım, 

ben eskiden yahudi idim, zulme 
uğramamak için onlara dahil 
oldum, barba iştirak ettim. Fa
kat sizin de bu barba kanştı
ğınızı, Kureyşilere, Hayberli
lere uyduğunuzu görünce: 

- Et 
- Akıbetin eyi olmıyacağını 

düşündüm, eski damanın ka
bardı. Kurey ilerin bugün uğ· 

radıkları felaket onları sars• 
mıştır. Sonra Muhammed çok 

kuvvetlidir ve harbı kazanır, 
kazdırdığı hendek ona yardım 

eder. Ben işitiyorum ki Kureyş 
kaçmağa hazırlanıyor. 

- Deme! 
- Durunl Siz benim safve-

time inanmazsınız fakat ben 
size s dak timi göstereceğim, 

çünkü öte tarafı, yani Muham
med ordu unu biliyorum.. Ben 

Medinelilerin arasından çıktı
ğım zaman Kureyşin içerisine 

girdim ve dinledim. Onlar, Ku
reyze yahudilerinin barba bü-
tün kuvvetile girmediklerinden 
şikayet ediyorlardı: 

Kaab ayağa kalktı ve Naim
den başka kimse olmıyan bu 

meçhul Ar bın elinden tutarak: 

- Hele! Otur şöyle, yanıma, 
hah! Şimdi anlat! 

-Somı Var-

Memurlara 
TAKSİTLE ELBİSE 
Müessesemiz ilimizin sayın memurlBl".ına müsait şeraitle 

ve geyim zevklerine tamamiyle uygun olarak 

En 

T AKSiTLE ELBiSE 
yapmağa başlamıştır. 

mUşkUlpesent mUşlerllerlmEzl 
memnun etmeftl bir vazife bilir. 

Temiz işçilik Temiz malzeme 
Ve Garanti 

ADRES: 
HACI HASAN OTEU No. &3 IZMIR 

ELEGAN TERZiHANESi SAHiBi 

M. Zeki Ergün 
PARIS AKADEMiSiNDEN MEZUN 

111ı ................. _________ m;.n~c.m 

SEYI 

obilye evi KERCILE o. 26 
•• s VE SAGLAM 

ma ın? Yemek ve yatak odalan takımları sipariş üzerine kabul edilir 
- Zaten böyle iddia ediliyor. 2-13 '(836) 
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Mal tada 
••• 

Ingiliz manevraları 
Londra 9 ( A.A ) - Kara, 

bava ve deniz kuvvetlerinin iş· 
trikivle Malt açıklannda mü• 
daf a manevralan yapılacak ve 
bu manevralar salıdan perşem
beye kadar devam edecektir. 

Litvinof 
Cenevrede Numarası 

Cenevre, 9 (Ô.R) - Libinof 
Cenevreye geldi.Eden de yann 
gelecektir. 

Daimon marka velespit motosiklet otomobil fenerleri 

Hlndenburg balonu 
Nevyorkta 

Nevyork, 9 ( Ö.R ) - Hin
denburg balonu bu sabah 
Nevyork üzerinden geçmiştir. 

Bu fener hem pille hem dinamo ile yanar. Yirminci asrın 
eo son icadıdır. Uzak ve yakın mesafeleri göstermek 

için ampullüdür tek ve çift yanar. Velespitler için imal 
edilmiş dinamolarımız da geldi. Bu dinamolar elektrik dev-
rinin en son icadıdır tavsiye ederiz.Bu dinamolar sayesinde 
bağlarda bahçelerde kırlarda rüzgar pervanesile elektrik 
yapılar. 

Cevab müsbet 
Deposu : lzmirde Suluhun civarında No.28-9 

Ödemişli Hüseyin hüsnü ticarethanesidir 

olmazsa! 
Paris 9 (Ö.R)- "Republik,. 

gazetesi lngiliz sual listesinin 
Berline gönderilmesi münase• 
betiyle şunları yazıyor. 

"Şimdi Almanyanın bir red 
cevabı karşısında lngiliz hükü
metinio nasıl bir hareket hattı 
takib edeceği sorulabilir. Ya 
Almanya müsbet bir cevab ver-
mezse? O zaman iş mükemmel 
bir ifiasa ~aracaktır. lngiltere 
Avrupada nizamı iade etmek 
isterse daha azımklir davran
ması lazımdır. 

ttle 
Parise geldi 

Paris, 9 ( Ô.R } - lngiliz 
muhalefet lideri binbaşı Attle 
buraya geldi. Sosyalist lideri 
Leon Blum'le görüşerek, Son 
intihabahn kazandığı zaferden 
dolayı partisini ve kendisini 
tehrik etti. 

Borsa Haberleri 
n Bor a a 

Yapılan Satı 
~ 

UzUm 
Çu. Alıcı 

47 M B Koo 9 
Fi at 

ıo 

38 M J Tar to 11 50 
18 K O Ahmet Q 75 

7 Şınlak Z bi. 12 
110 Yekiın 

508824 Eski sahş 
508934 uumi sah 

Zahire 
Cinai 

Buğday 
60 ton " 

6 43 

11 50 
9 72 

15 

Fint 
6 43 

60 Arpa 3 50 3 50 
9741 kilo yapak 62 50 64 

72 balye .. 
2 " 

1 O balye pamuk39 SO 39 50 
Bugün şube kita~etine not 

ettirilen ve henijz vizita edil
memiş olan pamuk sabşlan: 

200 balye pamuk 39 50 39 50 

• Para Piyasası 
9-5-1936 

Alış Sabş 

Mark 50 20 50 75 
İsterlin 626 629 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 79 60 79 30 
Belga 21 40 21 60 
İtalyan lireti 9 87 9 89 
İsviçre Fran. 40 70 41 
Florin 84 87 85 15 
Kr. Çelrnslo. 5 24 5 27 
A vstr. ilini 23 50 23 87 

IZMIR SiCiLLi TiCARET 
MEMURLUGUNDAN: 

[Öz Şmlak oğulları Şaban 
lbıahim ve lsmail kardeşler] 

ticaret unvanile lzmirde Balcı· 
larda Şınlak hanında yaş ve 
kuru meyva ile sair mallnr 
üzerine ticaret ve komisyoncu
luk yap n işbu şirketin ticaret 
unvanı ve şirket mukavelena
mesi Ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 1612 numa
rasına kayd ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

lımir Sicili Tıcaret Memur· 
luğu Mührü Resmisi ve 

F. Tenik imzası 
1 : Şirket mukavelesi 
Bin dokuz yüz otuz altı se

nesi Nisan ayının yirmi ~kinci 
Çarşamba günü saat 12,30 
sıralarında lzmirde Halimağa 
çarşısında 14 numaralı daire
sinde vazife gören aşağıya 
mühür ve imzasını koyan lzmir 
Üçüncü Noteri Bay Tahsin 
Amurun vekili Bay Ali Raif 
Günyerin y nma gelen ehliyeti 
kaouniyeyi haiz bulunan şahıs 

e hüviyetleri kanun nazarında 
şahadete ehil görülen kimse
lerden lzmirde Selatin oğJu 

mahallesinde Tamaşalık soka
ğında 138 numaralı evde otu· 
ran Ha.an oğlu Kantarcı Bay 
Kemal Asrak ve b.mirde Bas
mahanede Bahçe anbarında 
nakliye müteahhidi Mehmet 
Cih n oğlu Bay Rıfat Türsen 
nam a itlerin tarif ve şaha
detlerinden anlaşılan lzmirdc 
Pazaryeri mahallesinde Taslı 

Çeşme sokağında 34 numarala 
evde oturan Sait oğulları Şa
ban Ôzşınlak ve lbrabim Öz
şınlak ve lsmail Ôzşınlak, an• 
latacakları veçhile bir şır

ket mukavelesinin tanzimi
ni istediler. Adı, sanları yu
karıda yazıla şahitlerin ya
nında kendilerinden sorulduk
ta aralarında kararlaştırılan 
şağıdaki şartlar dairesinde 
akdı şirket eylediklerini beyan 
eylerler şöyleki: 

M. 1 - Şirketin mevzuu: 
Yaş ve kuru meyve ve sebze 
ile ve air mallar üzerine tica
ret ve komüsyonculuktur. 

M. 2 - Sermaye: "24000" 
yirmi dört bin Türk Jirası olup 
ortaklar tarafından mütesaviyen 
konmuştur. 

M. 3 - Şirketin nev'i: Kol
lektif ve unvanı "Özşmlakoğul
ları Şaban, lbrnhim ve lsmail 

Çamaltı mü iiriyetinden: 
Çamalh tuzlamnda olup her sene kiraya verilen ve senelik 

muhammen bedeli icarları 350 şer liradan üç bakkal dükkanı, 
400 liradan aşçı, 310 liradan kasap ve 75 lirada.o berber diik
kiiniyJe yino senelık bedeli icarı 750 Jira olan bir kahvehane ve 
1000 lira bedeli icarlı bir fmn haziran 1936 tarihinden itibaren 

... bir sene müddetle kiraya verileceklerdir. 
Müzayede mayısın 25 inci pazartesi günü saat 11 de Çamal

tında toplanan ihale komisyonu tarafından arttırma ve eksiltme 
kanunu ahkamına tevfikan yapılacaktır. 

isteklilerin şartnamelere ittilağ peyda etmek üzere hergün 
tuzla muhasebesine müracaat edebileceği ve artbrmaya girmek 
üzere sözü geçen gün ve saatte müdüriyet binasında toplanan 
komisyona pey akçeleriyle beraber ~elmeleri lüzumu ilan olunur. 

' • 't 

Kard şiar n dır. 
M. 4 - Şirketin merkezi: 

lzmir ve muamelatın merkeEİ 
Balcılar caddesinde Şınlak ha
nıdır. 

M. 5 - Şirketin hukuku ve 
umum ve hususi muameJôt ve 
ukut ve taabhüdatını ortaklar
dan her biri başlı başına ifa 
ve imzaya mezundur. 

M. 6 - Şirketin müdürü 
umuru Şaban Ôzşmlaktır. 

M. 7 - Ortaklar, şirketin 
maksadına dahil olan işlerle 
uğraşacaktır. 

M. 8 - Safi kazanç ve mel
huz zarar ve ziyanın üç müsavi 
hi se üzerine tevzii meşruttur. 

M. 9 - Ortaklar temettü 
hi selerine mahsubu icra edil-
mek üzere her ay ellişer lira 
ala bilecektir. 

M. 10 - Şirket her sene 
sonunde pilançosunu yapa
caktır. 

M. 11 - Şirket, müddeti 
bitmiş olan 11 Şınlak zade Şa
ban Sırrı ve biraderi isin il 
Hakkı ,, adh şirketin alacak ve 
borçlarını deruhte ve kabul ey
lemiştir. 

M. 12 - Şirket devam eder
ken vefat eden ortağın miras-
çıları ile şirketin devam etme
sini ortaklar kabul eylemiştir. 

M. 13 -- Şirket münasib gö
rülecek yerlerde şubeler aça
bilir. 

M. 14 - Şirketin müddeti: 
Yirmi dört Nisan bin dokuı 
yüz otuz altı gününden itibaren 
on sene için muteberdir. füd
deti tamam olu:ıca şirketin 
muamelatı tasfiye ediJmesine 
karar verilmediği takdirde ayni 
şartlarla şirkt:tin daha be 
sene devam etmesi meşruttur. 

M. 15 - Şirket, ortaklann 
ittifakı veya ekseriyeti ile veya 
esbabı kanuniyeden biri ile 
feshedilir veya hitamı müddette 
muamelatm tasfiyesi karargir 
olursa ta fiyeyi ortaklar yapa
bilecektir . 

Akitler başka bir diyecekleri 
olmadığını beyan ve ikrar et
meleri üzerine işbu mukavele· 
nameyi yazmakla beraber ~a
zır bulunanlar yanında açıkç.ıı 

okunup manası anlatılarak me· 
al ve münc\erecata arzularına 
uygun olduğu tasdik kthndık
tan sonra altını hepimiz imza 
ettik ve mühürledik. 

AkitJcr: imzaları. 
Şahitler: lmzaları. 

T. C. lzrni.- üçüncü noteri 
Tahsin Amur resmi mühürü 
ve vekili Ali Raif Giinyer 

ımzasr 

Umumi No. 4048 
Hususi No. 21231 

Bu mukavelename .suretinin 
daire dosyasanda saldı 3586 
umumi numaralı ve 22/Nisan/ 
1936 tarihli aslana uygun oldu
ğu tasdik kılındı. Bin 'dokuz 
yüz otuz alta senesiMayıs ayının 
dokuzuncu Cumartesi günü. 

lzmir üçüncü noteri resmi 
mühürü ve Tahsin Amur 
namına A. Günyer imza 

1203 (881) 
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PARDAYANLAR 
Manısa genel savamanlığıtıdan: 

Manisa Ceza evinm bir senelik ekmek 'ihtiyacı 1-5-936 tari· 
hinden itibaren 20 glln mliddetle kapali sarf ualiyle mlblaka
saya konulmufbu'. Bedeli mahammeaclea ~ 7.5 temillat akÇMı 
verildikten 10nra mllnakuaya ittirlk olanacağı Ye verilen ffat 
haddi IAyık g&rtlldtığii takdirde 20-5-936 gllnll saat 15 te ihale 
edileceği ve bu huaaata teniti anlamak latiyenlerin Mania C. 
genel aavamanhğına mllracaat eylen.:eleri ilin olunur. 

-143- YAZAN: Mlfel Zevako 

Şövalye benim konağımda tam bir 
emniyet altında bulunacaktır 7-10 -13-16 1161 (867) 

Diyerek Oduına çakb. ihti
yar kart da g&lllmseyerek göz 
11cile marepla tetkik ediyordu. 
Nihayet Marefa] Dö Damoil 
kendini koltata atarak gizlerini 
arbdqma dikti: 

- Birinci olarak Ortea ile 
... u bulan dliello hakkında 
,_na malümat veriniz. 

Dedi. 
Batka bir sorguyu be). le yen 

Parclayanın 16zleri parlıyordu: 

- Monsenyor, bu pek basit 
bir teY· Buraya geldiğim za
man Mkyii Daıpermon banr 
biraz fena muamelede- buluadu. 
Kendiaine dyledim. Kibar bir 
adam okla~ için maksadımı 
lriaiyabmma daha tesirli ve 
-.lalaa emniyetli olması için .CSzii . 
JDlmçlarımıza bıraktık. Zenne
denem biraz fiddetli göriifm&f 
öliacaiız ki terlemete bafladı. 
Y abm kırmızı terler dlldl, 
itte maele IMmdaa ıı.ret ... 

- Demek ki aramzcla arbk 
ı~ yok değil mi? Bana 
d841iji ribi idi bir kavga, 
lyle mi? 

- EYet. 
- Pek giz~! Galaorun sa-

hilııi othmazdur demiftiaiz. De
..U benim bayabmı kurtaran 
o illit hal 

- E•et, delil olmak iizere 
sllMra bana verdi. 

- Oihmm hakikaten kab
ı-.. hir peak... Hani oau 
..._ setirece"8iL 
~Jar uker biru d...:aklach ......... 
Y•llJJemep aJapn" 

,....._ ......... aldatmak icia 
• ljl Mı çare olmak &zere 
telikki eden iuanlan, hakikati 
llJlemelde de daha kolaylıkla 
aldatmak mlmktbı olabilir. 
Dol• •ı• llyleyen bir adamdan 
dala. ziyade metindir. 

Pardayan ela 6ylece haldkab 
llylemete mecbur oldu : 

- oıı..... yanınızda çahf
..... teklif ettim.Enelce ma-
retal de Mcmmoraminin yanın· 
da bahmduju için kabul 
etmedi. Sonra IİZİD mittlıit bir 
mrn11111 biliyor. Tabii Iİz bunu 
billıanliniL Şimdi ben llyliye
cetim: Diviniyer panaiyonua• 
cWd toplanhfüıcla ne k01111fba• 
.... İfİlmİf •• Gerek sizden ve 
prek arkad•ll'"" mlql dl 
Kitalamn kiuinden korkayor. 
Keaclllini eJe geçirfneDfz ev
velce ıarip bir uydurma ile 
.... ia muvaffak oldup Bu· 
til madanına atbracağımza kani. 
Şimdi MoamoranliniD yanıada
m. Zannederıem bu 
Parili terkedecektir. 

- Niçin Parisi terkediyor? 
Enelce onu KitaJana tes&m 
et.ek istiyordum. Fakat anJa. 
dm ki bu Jiilt Ş6valye bir 
mm açaja varacak kadar kor-
kak deiiJclir. Koaa;ıma ıirme· 1 
te cesaret etmesi, Kralın ya· 
ı ı ıı llaki hali Ye Lavnlea ka
Çlfl çok hoıuma gitti. Beni 
brtarclıpn hesap etmiyerek 
dylerim ki bu kahramanın, 
adamlarımın ara11nda bulun· 
masanı çok isterim. Oğlunuz 
çok cesurdur. Likiıı fakir, 
kimsesizdir. Onu bana getiri
niz, kendisine bol para vere• 
ce~ ve Franıanın hllkümdar 
aara,.n~ mühim bir mevkii 
olacaktır. 

- Evet Moaensiyor amma, 
Luvr sarayındaki deliliği aebe
bile aranıyor. Darapcına asd
.. mak içia Pariatea maklq-

Mareşal Hanri dö Domovil 
gülümsedi: 

- Şövalye, benim konağım
da ta:n bir emniyet altında 

bulunacakhr. Bunu oğlunuza 
söyleyiniz Pardayan. OnUb bu· 
rada kalması Jizımdır . 

- Lakin aldanmıyorsam, og
lum çoktan gitmiş olacak. Çün-
kü acele ediyordu. Başımıza 
bir İf daha geldi. 

Burada Pardeyan (Martoki) 
meyhanesinde geçen vak ayı an-
lattı. Mareşal hayretle dinledi. 
Pardayan söziine devam ede
rek: 

- Göriiyoraunuz ya Mon• 
senyor, tam Parisi terketmek 
zamanı gelmiıtir. 

Dedi ve ı&zline niba1et verdi: 
- Öyle amma, sizde onun 

gibi tebllke içinclesiniıl Niçia 
beraberce fitmediaiz? 

- Çlnkl ıize yardım et
meye a6z verdim ya Monainyor. 

Marepl elini sıktı. Pardayan 
saygıdan ziyade sevincini giz
lemek için etildi. 

işte bu sure~ bliyl\k Par
dayan otel da Memeye yanqb 
ve hilesi 1&yeainde evvelkinden 
ziyade itibar g6rd0. Her iki 
Pardayan meıkenaiz kalmak 
enditesini ortadan kaldırmıı· 
lardı. 

- Bitm~di -

Doktor 
Merk• •tanesi 

Operatönl 

Cevad Alpsoy 
Almaayadaa avdetle hu· 

talanm her .sla en betle on 
ıekiz aruanda 

ikinci Beyler sokak 81 nu
marada kal»ul eder. 
Muayenehane telefonu 3315 

Ev telefonu 3203 
H. 3 1-13 (865) 

lzmir Liman işleri Umum Müdür-
lüğünden: 1 

Şartnameai mucibince 1936 yah hazirall bq:ndaa 1936 yıh bi
rinci kAnun nihayetine kadar bmir &manına gelecek ve vinç 
tqkiJAh olmıyaa ye nbbma rampa~ bahman yelkenli, mo
t.Srlll veya buharlı gealeriD boşa!tma Ye ylkleme amele iti ton 
beabile açık eksiltmeie konulmuflur. 

Eksiltme mayaam yirminci çaqamba pi saat on bette Liman 
itleri amam mtldlrlljil binumcla 1•fdaalıbr. EJuiltmeie sir· 
mek için 370 lira depozito veya bu miktarda banka temiaat 
maktubu vermek prttır. ŞaruaameJi gl,.aek istiyenlerin Yazı 
itleri teflijine mllracaatlan illa '-1ua*· 

10-13 120'l (880) 

lzmir inhisarlar ba9müdürlüğün -
den: 

11 niaan 936 tarihİllMllitiUra .ine.idi meriyete lr.o~ 4281 
u,.Js tltlll ebpert,ri .ı,r =,...ma• •ktm• d•hiJinde tltln 
ticaretbaneleriade YeJ& ıerbUt ~er,1$k iflerinde çahpn ihbau 
aabibi kilUeler altı ay icind& eWi1ebaW al•k llllacbaıdıetiade 
oJclaklarıadan Jdpbul, S.••,. ·~&ı.,.;r.te temm• iptidumcla 
tetekldll edecek imtilıaa l\eJ~ tetkik edilmek kere yed-
lerindeki •e--~.Jmdiclen ı.taabalda Wtievlar ......._ mldlr-
16ğiine bir arzu ile tevdi et._eleri ,_. abi t.Wir:4• ita mld.-
deti ıeçirenlerin ba iflercle çabpmıyaCaklan ilan olanur. 

GIDderilecek •eaikalar pmlanlır : 
1 - Mektep fltbadetaame veya tudik11amesi. 
2 - T ercGmeilW v..U.• ve httfi,.t clzdam dinler aded 

fotojTaf. 
3 - Hlalihal varakua. 
4 - Elmperlik ya~ mlcldeti •• ,ardnlderi itleri mi· 

beyyin olarak çabfb)dan mleaentercl• alaceldan vuaik. 
. 1176 (879) 

1"arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

8AGLAJI --·------
Yeni yapbracağınız e 

================== SATIŞ YERLERJ ==============::= .................. . ................. . 
11 -::::::1::::::::::: ~ :::::::::::::::::: 
•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 

s;:ciN~:!:d!a ŞARK HALI T. A. ş 
~:::.!ı:-:ı~ı;:- F AHRi Kande_mir oğlu 

Ayni kumaşlar lzmirde Sağırzade ve Asım Riza 
manaamlan ticaret e erınae sahlmaKtaaır 

,. • s •o! ıı,pJl\llflllllllllll•lllllllc::·ı·~•YIHHl••H•t"'HIH 

Kardeşlerı ve tr 0 ••• --.................................................. .. 

\° aJnız toptan satıılan için lzmir umum acenteliti Nefi Nad 
•e j. C. Hemaiye müracaat ediniz. Salih a;a ha• ildaci kat 
No. 1/3. Posta kutusu 224 Telefon 3465 

GBIPI~ 

' 

· ı 

Bir Mk k .. ui, . 
- PMetli ,,. - ia•tlcı 

... .......... "-'.aüat 
raba\ UJJl,ID._ temin 
eder, mideaisi bollllUt 
kalam •• ••lnk-
leriaizi 

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

DAiMA GRiPiN ! 
..._lll--•-··---llMl-188--11-alllH• 

İ TAZE TEMiZ UCUZ i 

HAMDİ 
Sıhhat 

• • 
~ i 
NÜZHET 
Eczanesi 

BAŞDURAK • • • • • • Blylk Salebçi o;ıu hanı kupada . . ....................................................................... 

İzmir liman işleri umum müdür
lüğünden: 

Anadolu ve Y. Asır gazetelerinin 3 Mayıs 936 nusbasında 
çıkan illnnnızda yanlıtlik -eldup anla~ ve doİ'J'Uff. afaİ'f4l 
yazılmlftır: 

1936 yalı Haziram bapndan 31 birinci kAnun 936 tariliüie ki
dar yedi ay içinde lzmir limanına g_elecek vapurlardan boşaltı.· 
lacak ve bu vapurlara ytıklenecek bilumum tiiccar eşyaaman " 
ambarla vinç arası hizmetinin amele itleri ayn ayrı açık eksilt· 
meye konulmqtur. Açık eksiltme Mayııın yirminci Çarpmba 
fiinl\ saat 16 da idare binasında Mtıdilrler ençlmeninde ya~
cakbr. Ebiltmeye girmek isteyenler h·er iki it için ayn ayn 
ikitu hin lira depozito· veya banka teminat mektubu verecek· 

• lerdir. ~ alrmek ideyeıiler idareye iıilracaat ed"eblliıler. 
6-11 · tlSO 18'2l 



ıo Mayıs t93& _ __ _ . .,...__ 

F ratelli Sperco 1 
Vapur Acentesi 1 

ROY ALE NEERLANDAIS \ 
KUMPANYASI 1 

GANYMEDES vapuru 20 ni
sandan 25 nisana kadar Anvers 
Rotterdam,Amsterdam ve Ham 
burg limanları iç.in yük ala-
caktır. 

ULYSSES vapuru 1 mayısta 
gelip ayni günde Burgas, ~a~
na Te Köstence li anları açın 
yük alacaktır. 

• ''· \V. F. il. \'an l)er 
Zt»e & C:o. 

DEUTCHE LEVANTE LINIE 
ANGORA vapuru halen li-

manızda o!op Anvers, Rott~r· 
danı Hamburg \'e Bremen 
Oire,kt için uıal yüklemektedir. 

SAMOS vapuru 6 mayısta 

bekleniyor. Anvers, .Hamburg 

ve Bremenden yük çıkaracaktır 

ANDROS vapuru 12 mayısta 
bekleniyor. 16 mayısa kadar CERES vapW'U 4 mayısta 

gelip 9 mayısta Anvers, Rot-
terdam Amsterdam ve Ham• 
burg li

1

manlarma hareket ede
cektir. 

, Anvers, Rotterdam, Hamburg 

ve Bremen Direkt için yük 

a!acakbr. 

SVENSKA ORIENT Llnien 
VINGALAND motörü 3o 

nisanda gelip Rotterdam,Ham-
burg (do«ru Bremen) Copen-

1:o Gd · e ls-hage, Danzig, yoıa. ~ .. k 
kandinavya limanları ıçın yu 
alacaktır. 

SERVlC MARITrME RuUMAIN 
PELEŞ vapuru 12 mayısta 

gelip 13 mayısta Pire, Malta ve 
Bar .. e one lirranla rlna hareket 

e decekt r. "hl .1 ilandaki hareket tarı erı e 
nav.unJa rdak i değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul e~~ez: 

Fazla tafsilat i~n ıkmca 
kordonda Tahmil ve Ta~tli 
binası arkasında FRAT 
SPERCO acentesine müracaat 
edll.mesi rica olunu~005_2663 1 elefon: 2004--.ı. 

AMERICAN EXPORT LINES 

EXHIBITOR vapuru 20 ma

yısa doğru bekleniyor.Nevyork 

için yük alacaktır. 

Service Maritime Roumain 

Spanskelinje - Oslo 
BOSPHORUS motörü 9 ma· 

yısta bekleniyor. Yafa ve ls

kenderiye için yük a1acakhr. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splrallı 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lam
balara naz.aran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha karlı 

olursunuz 

M. Tevfik BA YKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simena 

fabrikaları mümeuili 
Pqtemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

= D l t Demiryollarmdan : 
ev e 1 . için usta tornacıya ihtiyaç vardır. 

ld . E k" ebir ate yesı 
aremız s. aş lmak üzere şimdiye kadar çalışbklan 

T alipleı in imtıhanlan yapı . [erile doğruluk kiiğıtıarım, Millet 
1 d ld kları bonservıs 

Yer er en a 1 
• • -fu ve askerlik vesikalannı alarak 

M k b" h d t amelerını, nu s 
e te ı şa a e 

0 
e müfettişliğine, lzmirde Alıancak 

Oliver Ve Şii . 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELl HAN BıRİNCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

OPORTO Vapuru 20 may" 
Londra, Hull ve An•enten 
gelip yük çıkaracakhr. 

FLAMlNIAN vapuru 22 ma
yıs Liverpool ve Svanseadan 
gelip yük çıkaracakbr. 
DEUTCH LEVANTE LlNlEN 

HERAKLEA vapuru 8 ma
yıs Hamburg ve Bremend~n 
gelip yük çıkaracakbr. 

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

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

l\f uzaff er Eroğu 
Keınal Çetindağ 
Hastalanm her gün sabah 

saat dokuzdan başlayarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda ileminin 1936 senesi 

için kabul etttiği 

4C> 
Renk üzerme yün, ipek, pa

muk veya keten her hangi 
..kumaş ve e(biseyi yalnız 

j_6 
Kuruş ile ve çok kolay bo

yamak isterseniz bir paket 
KIZ markalı 

A R T 1 

D. operatör 

M. Nuri Artan 
lzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 

Hastalarını her gün öğle
den sonra 3 • 6 ya kadar 
İkinci Beyler-Numanzade so-' 
kak 5 numaralı muayeneha
nesinde ıkabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

1()-26 (591) 

Sabiha 
Süleyman 

Çocuk hasta]1kları 
nı ü tehassısı 

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

BC>Y" ..A..SI ALiNiZ 

GENEL SATIŞ YERi 
9 EY-LUL 

BAHARAT ~osudur TELEFON: 3882 

S.F erit Eczacıbaşı 

Kolonya ve 
esansları lstanbulda Haydapaşa Işletm 

1 . ffv. müracaatlara. 30 seneye yakın bir zaman-
ate yesı şe ıgme . d . ti"hao olaularuı gündelikleri, Eskişe· danberi azami muvaffakıyet ka-H d Ir.mır e ım 

aydarpaşa 8 
"k" . bir defa yapılacak imtihandan sonra zanmıı en litif en sabit misilsiz 

bire geldikleri zamaa ,;3~ncı 3-7-11 1131 ( 849) kokulardır 
takdir olunacakbr. ;ı Bahar, Altın damlası, Unutma 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ be~. Yuemin, Sen~i~o,Mu-

-r-79 A. N.. Z -c.J' K habbetçiçeği,Ful, Dalya,manolya 
~ ~ Ş U R U B LJ isimleri de yalnız eczacıba-Ö K S Ü R U K ı şmm kokularma aittir. 

E "d .. k .. u .. klerJe bronşit, astm, ve boğmaca öksürü-
n muanm o sur ı ı "k d" · .. .. ,. . d G .. vüsleri zayıf o an ara vı aye c ıcı 

glinun kat ı ılacı ır. og d "kk tt 
tesiri şayanı 1 a ır 

. KANZUK ECZANESi Bevoğlu - Istanbul INGILIZ 

' 

Benzer isimlileri bir şeye 
yaramaz almayınız 

i M. DEPO 

l S. Ferit 
I Şifa ecza nesidir 

"" lzmirli ler lstaubuldaııerede buluşurlaı· 

Beyoğlunda Bristol otelinde . . 
--o;: • • 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri oteJinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklayacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

:;ahlte 9 

GUzeıllk ve sıhhat için ilk şart . 

RADYOLiN 

RADVOLiN Dişleri, di şler çehreyi güzelleştirir. 
R DYOLIN Dişleri , dişler mideyi sağlamlaştmr. .,. . . .........•........................•......••..•••..••.....••.•.•......•... . . -

!: RADYOLiN dişleri temizler ve parlatır, mikropları yüz.de E 
E yüz öldürür, dtş etlerini besliyerek hastalanmalarına S 
E mani olur aR-ız kokusunu keser E .••.......•.......•.••.•.........•.....•...................•••..•..•.•...•.•...•• : 

ECZACI 
KE AL AKTJt. ŞIN 

Zümrüd damlası kolonyası 
Maskülen - Erkek F eminen - Dişi 

iki cins koku üzerine yapılmış 

Hilal eczanesi 
için bir şeref olmuştur 

Ecucı Kemal Aktaş, koku

culuğu eczacılık gibi bir namus 

işi yapmıştar. 

Zevk 
San'at 

Taklit edilemez 

lzuıiri kokularife de meşhur 

eden Kemal Aktaş diyor ki : 
Benim kolonyalarım yerine 

baıka şeyler verilirse ı·edde
dioiz. 

Kemal Aktaş kokularının 

kabına varmağa imkan verme
d:i~ni unutmaymz. 

lzmir Milli Emlak Müdüriyetinden : 

' 

Sabş sıra No. Lira 
209 Üçüncü Karataş Dokuz Eylül sokak 95 kapu 101-103 80 

taj No.lu dükkan. 
212 Tepecik Sürmeli sokak 42 ve 44 taj No. lu 2 dükkin 350 
213 Birinci Süleymaniye Tokaydm S. 21 kapu ve taj 120 

No.lu 2 oda bayat ve avluyu müştemil ev. 

214 ikinci Karantina Arab Hasan çeşmesi yol ü:r:erinde 200 

1750 adanın 23 parselinde mukayyed 9975 metre 

murabbaı mesabah tarla. 

215 Balçova köyünde Ilıca deresi mevkiinde sağı ılaca 400 

deresi arkası dere ve su yolu solu Atanaşuladan 

metruk mabal önü yol ile mahdud maa müştemilat 

su değirmeni. 

216 Karşıyaka Dedebaşı Abdülkadir sokağında 26 No.lu 45 

131 adanın 7 parselinden müfrez · 55 parselde mu

kayyed 374 metre murabbaı bağ ve içinde 3 aded 
zeytini. 

217 Paradiso Kmlçullu caddesinde şarken Lokas bağı 150 

ve kısmen tarla gar ben Yağhane sokağı ile Paradiso 

caddesinin birleştiği mahal şimalen yol cenuben Pa

radiso Kızılçullu caddesile mahdud 2660 metre tarla 

219 A laybey Gündoğdu 3 eski 8 taj No.lu 1 odalı ev. 100 

208 ikinci Karantina eski Tuğla yeni Yol sokağında 6 SS 

eski 4 taj No.lu 1 oda bir hayatı müşlemil ev. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 

tertib tasfiye vesikasile ödenmek üzere on beş gün müddetle 

artırmaya konu'muştur. ihalesi 14-5-936 perşembe günü saat 17 

dedir. Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 
30~10 1103 (834) 
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Reisicumhur, Sosyalist ve Radikal Sosyalist başkanlariyle ~örüştü 

lber Saronun derhal kabineyi Leon 
Bluma devretmesi muhtemeldir 

Komünistlerle Sosyalistler 
çıkmış. Para borsasında 

arasında fikir ayrılığı 
endişe baş gösterdi 

Paris, 9 ( Ö.R ) - Bir Sos
valist kabinesinin idare başına 
geçeceği tarihin yaklaşması 
bazı mali çevrenle"rde endişe 

uyandırmaktan geri kalmamak
tadır. Bununla beraber bükü
metin B. Saraut tarafından 
sosyalist lideri B. Blum'a devri 
hiçbir güçlük çıkarmıyacakbr. 

Bunun geçmiş misalleri vardır. 
1924 intihabatı sağ cenah ek

seriyeti yerine meclise bir sollar 

Radi/tal Sosyalist/eri!l Şt'/İ Daladier 
ekseriyeti gönderdiği zaman, 
Başbakan bay Puancare hü· 
kümeti radikal sosyalist baı
kanı Ba)· Herriot'ya dev· 
retmişti. 1932 intibababnda 
yine sollar kazandığından, hü
künet baıındaki B. Tardieu da 
tekrar idareyi B. Herriot'ya 
b1rakb. 

BORSADA TEREDDÜT 
Bununla beraber Sah günün· 

denberi, borsa mehafilinde, bir 
halk cephesi hükümetinin çok 
yakın olan teıek"lllü ihtimali 
karşısında karışıkbk vardır. En 
iyi ve en sağlam f ransız dev
let tahvilatı oldukça dütmüş
tür. Bir çok zeginler ellerinde
ki frankları ecnebi parasına 
tahvil etmekte ve hudut aıın 

göndermektedirler. Şimdiki hü· 
kümet hareketsiz durmamakta 
ve bu panik tezahürlerini dur
durmak için lizımgelen tedbir
leri almaktadv:-. 

SARO BLUMLA 
GÖRÜŞECEK 

Batbakan B. Albert Sarraut 
raziyet hakkında Sosyalist 
partisi başkanı B. Blumla gö
rütmeye karar vermiştir. ilk 
önce cumhur başkanı B. Leb
run tarafından kabul edilerek 
iç ve dış vaziyet bakkmda 
kendisine izahat vermiştir. 

Bu Lebrun - Sarraut 
mUIAkall parlamento me 
haflllnde hldlselerln ta
cll edllecejil 9aylalarına 
kol açmıftır. B. Sarraut' -
nun gelecek hafla l•tffa 
aderek ~•nl mecllaln 
loplanma•ını beklenme
den hUkOmeU 8. Leon 
9111111• INr•kllNlll nıva-

tinde olduğunu söyle
mlftir. Şimdiye kadar 
bunu teyld edecek müs
pet bir haber yoktur. 

MÜHIN GÖRÜŞMELER 
Öğleden sonra B. Leon 

Blum cumur başkanı tarafın· 
dan kabul edilmiştir. Sonra, 
başbakanın bir davetini kabul 
eden sosyalist başkanı, onunla 
görüşmek üzere iç bakanlığına 
gitmiştir. Radikal sosyalist par· 
tisi başkam B. Daladier ken
disine refakat etmekte idi. 
B. Sarraut bu görüşme esna· 
sında vaziyetin güçlüklerini 
anlatrnış ve gelecek halk cep· 
hesi kabinesinin mali siyaseti 
hakkında B. Blumdan bazı 

teminat almıştır. 
Müzakere sonunda başbakan 

matbuat mümessillerini kabul 
ederek ahalinin endişelerini 

haklı gösterecek hiç bir şey 
olmadığını ve bükümetin şid

detle barakete karar vermiş 
bulunduğunu söylemiştir. Vazi
yeti şüpheli görülen bir şirke-
tin idarecilerinden birine karşı 
şiddetli tedbirler alınmıştır. Bu 
zat bir ecnebidir. 

Paris 9 (Ô.R)- Bugün saat 
16 da Elize sarayında cumhur 
başkanının idaresi altında ba
kanlar kurulu toplanacak ve 
harici vaziyet görüşülecektir. 
SOSY ALISTLERIN KARARI 

Paris 9 ( Ô. R ) - Sosyalist 
birliği partisinin icra komitesi 

dün toplanarak şu kararı ver· 
miştir : 

" Sosya1ist cumhuriyet birli· 
ği halk cepebesi proğramına 

rinin korunması ve kollektif 

emnıyetin teşkilat altına alın

masını istemektedir. Sosyalist 
cumhuriyet birliği devlet teş· 

kilibnın islahı işini cepheden 

karşılamağa hazırdır. n 

ffaıısız camur başkam. maırşal/eıle mtisaf aha ediyor 

tam manasiJe iştirak etmiş olup LEON BLUMUN BEYANATI 
son intihabatta cumhuriyetçi· Paris, 9 ( Ô.R ) - B. Leon 
lerin kazandıkları zaferden Blum tarafından halk partisi 
memnundur. Parti her vakıt cephesi hükümetinin mali me-
gibi buhranın nihayet bulması- selelerde tedbir ve teenni ile 
nı, frankın ve halk hareketle· hareket edeceği hakkında 

yapılan beyanatı memnuniyetle 
karşılanmıştır. Fransada gerek 
borsada, gerekse döviz piya· 
sasında kendini göstermiş olan 
panıgın yatışmasınca hizmet 
edeceği umuluyor . 

"Petit Journal,. sosyalist li
derinin beyanatını memnuni
yetle kaydetmekte, fakat ko
münist partisinin başında olan 

B. Thorezin bu teminata işti

rak etmiş olmamasına teessüf 
etmektedir. Bu gazete şunları 
yazıyor: 

"B. Leon Blum yapacağı ıs· 

labatı makul bir şekilde ve 
teenni ile tatbik etmek istedi· 

ğini temin etmiştir. Kendisine 
başbakan nezdinde refakat 
etmiş oJan B. Daladier de ra
dikal partisi hesabma B.Blumun 
sözlerini tasvip etmiştir.Fakat B. 
Thorrezin ayni şekilde hareket 
etmiş olmamasına teessüf edi
lebilir. Dün borsa işlerinin eyi 
olmamasının sebebebi bir taraf
tan B.Blumun heııüz müstakbel 
niyetlerini ilin etmiş olmama· 
ıından, diğer taraftan da ko
münistlerin sosyalist başkanı 

tarafından yapılan beyanata iş
tirik etmemelerinden ileri gel· 
miştir.,. 

.Komünistlerin fikirlerini ya· 
yan "Humanite" gazetesi ise bu 
partinin finans iılerinde güde
ceği yol hakkında fU izahatı 

vermektedir : 

"Kabine meclisi tarafından 

alınan tedbirlere muhalif deği· 

liz. Senato finans komisyomı 
başkanı B. Caillau tarafından 

Sort umumi vilayet meclisinde 
söylenilen şu sözleri de reddet• 

meyiz : "Fransız servetinin ağa

cında dallar kesilebifır. Fakat 
köklere dokunulmamalıdır." 

B. Kayonun bakkı vardır. 

Biz de frangın müdafaasına 

Başhakaıı Alber Sarraut 
taraftarız. Bundan sol cenah 
partilerinin frank etrafmda 
bizim kadar uyanık o 'malannı 
dileriz. Bir karanın değerden 
düşürülmesinden doğa bilecek 
neticeleri biz pek iyi biliyoruz." 

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

Hıtkr 

Sir Robert Vaoıittartın bunun 
için bir plan hazırladığı bile 
haber alınmıştır. Almanya da 
ona göre vaziyet alacaktır. 

"MarseilJe Matin,. Habeş ih
tilifınm neticelenmesi üzerine 
artık Londra ve Roma arasın· 
da bir yakınlaşmaya ve Ce· 
nevre müessesesinin yeni ka
lıba sokulmasına bir mini kal-
madığı fikrindedir.Bu gazeteye 
Habeş göre meselesi 1906 Oç 
taraflı Fransız • logiliz • ltal• 
yan anlaşması kadrosuna dö· 
nünce bu mesele yerini diğer 
meselelere bırakmalı ve Ren 
meselesi önünde Nil meeaeleai 
lilinmelidir. 


