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1 isti rlar 

Italya Milletler cemiyetinden çekili ken Avusturya - Macaristan - Arna
vutluk ve lsviçreden başka daha batı devletleri arkasından sürüklemeğe 
çalışıyor. Roma büyük devletler ne~dindeki elçilerini geri çağıracakmış •. 

bul etmlyen dev- cariatan, AYUSturya, navutluktan başka daha Paris, 13 (Ô.R) -
" Oeuvre " gazetesinin 
diplomatik ayları B~. 
genevie.e T abo\1' vaıı
yet hakkında şu meraklı 
haberleri veriyor : 

· laller nezdlndekl Arnavutluk Ye laviç- bazı bllkümetleri de 
elçfferlnl de geri redir. kendi arkasında sürlk-
ıa;tıracakhrl hesabına, milletler ce• lemeğe çalıpnaktamr. 

Bu devletler, bll- iT ALYA MiLLETLER ltalya bu suretle Mil-
hassa bUyUk dav- CEMiYETiNi TORPiL- Jetler cemiyetini torpil-
letterdlr Bunlar ise LEMEK. iSTiYOR · lemek istemektedir. ltatyan delegele

rinin Cenevreden 
hareketi. ,ımdlllk 
bir ihtardır. Bu 
ihtara dikkat edil
mezse, ltalJ• Mll
lttller cemiyetin 
den ayrııacaıını 
blldlrlyor •• Hatta 
ltalya yalnız bu-

Habe,ıstanın Hal- Pariı, 14 (Ô.R) _ Berlin 14 ( ô. R )-
yan ••imparatorlu- Ovr gazetesinin Cenev· ltalyanın Berlin ıefiri, 
guna,, gell•I gUzal re muhabiri bildiriyor: bugün dıt bakanı F ow 
ilhakına dalma mu ltalya Cenevrede hüm· Nörabtı ıiyaret ederek 
halefet edecekler- mah bir faaliyet sarfet- Habeşiatanın ltalyaya 
dlr. Emrivakii ve mekteclir. 14 haziranda ilhakını bildirmiş ve Al-
MUlaller cemiyeti zecrt tedbirlerin kaldı- manya bu ilhakı tanı-
paktının esasları- nlmuaaa imkla olmaz- yacak olursa Avrupaya 
na muhalif olan bu ıa Milletler cemiyetin· taallfak eden meaelele-

nunla kalmayacak· 
tır.Bazı h•berlere 

blr taraftı kararı Cenevrenin Pont du M BllJnc'darı görünüşü dea çeldlmeğe karar rin müzakeresinde Al-
asla kabul etmlre- miyeti pakbnı peklEvvelden yapbğı W a1J!lacak oluna, bunulyetten aynlmalannın ı Yeren ltalya, ayni za· manyaya m&zaheret 

gllre,Habetl•tanın 
ıtalyaya ilhakını ka 

celderdlr. o kadar d&şünmiyor. kikatneticeıinde ltalyı .Uğer bua 4ınfetlerin takib edecejine emin- manda ATU1turya, Ma- edeceğini tebliğ et
Fakat ltal a, kendi Hatta daha iyisi var. milletler cemiyetinde de kitle ........ cemi- dir. Bu devletler; Ma- •riatan, ini Ye Ar- mi tir. 

Bugünkü tören 
Bagiin, on yedi milyon Türk, 

hava murJanmwn korunması 
:relmda canlarnu yerea çelik 
lr-clh kahramaalan aelimla· ı 
..ıı lçill ..ıerber baJdedir. 
y 0 ,._ hır k&ıeainde yapılan 
•-u· ilatifallerde oalal'ID 
ali& laabralan yapblacak, öl· 
•ez adlan am)adkbr. 

Tilrk miJleti milli mildafaaya 
taaHük eden ' mukaddes bir 
davanın tehakkuku için her 
ıene verdiği sözli tekrar ede
cektir: 

- Milbarek tehidler mezar· 
Jannızda rahatça uyuyunuz.Kı· 
rdan her kanadın yerini on 
kanat tutacaktır. Sizin örnek 
olduğunuz yol iizerinde ayni 
fedaklrhkla koşan arkadaşla
rınızın ıayı11 giindengüne ço
ğalacaktır. Nihayet bilinmez 
dOfmanlara Ttırkiln bava kuv
vetleri önünde maceraperest 
olmamn ne kadar korkunç ola
bilecıejioi gösterecek muazzam 
bir kuvvete sahip olacağiz. 
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Paris, 14 (U.R) - 8. Leon yetipli flylece turila ecli1orı 

Blum bir halk cebhesi kabi- •Amk M......ılni WiJl8I ,.. 
nesi teşkili için mesaisine de· SoYyet korkmtı kaı...yacakl 
vam etmektedir. Bu kabine F ed bir şekil alabilecek olan 
haziran . ibtidasında işbaşına bu gibi kavıalardan baıka ya-
gelecektir. pılacak İfİ ollin bir memleket 
. ~ ı~at ~ 7,45 de sosyalist olduğumuzu arbk anhyahm. 

liden dışışlerı bakanı B. Flan- Hepimiz hakiki tehlikeye, Al· 
dinle görüşmüştür. Bu konuş· man teblükesine kartı nephe 
ma .sa~t 19,25 e kadar devam kurmahyiz. Parti farlu olmak-
etmııtır. ıızın blltin FraD11Zlan aynı 

B. Leon Blum dış işleri ba- bayrak albnda toplayacak for-
kanının daveti üzerine gidip mili ıudur: •Herkes, topratı· 
kendisile görüştüğünü ve umu- mızı ishllya hazırlanan Alman-
mi vaziyet hakkında fikir teati lara karııl,, 
ettiklerini bildirmiştir. Paris, 14 (Ô.R)- Baıbakan 

Pariı, 14 (Ô.R) - Radikal B. Albert Sanaut Elize ura-
soıyalist partisinin icra komi- yında cumhur baıkanım ziya-
teai B. Blum tarafından t~kil ret etmiştir. Cumartesi gibıll 
edilecek y~ni .hükümete İftiraki Sosyalist lideti leon Blum, parti okdnından Paul Foure B. Lebrunün başkanhğmda bir 
kabul etmışbr. ve Vinal Aufiol'le görüşiiyo bakanlar meclisi toplanacak 

Paris 13 (Ô. R) - B. Leon niyetle k .... ıhyor ve ıunlan mmıyaalara veya yanhı tanı· ve Cenevreden d6nen B. Paul 
Blum radikallann yeni htikfa- 18!'Y8~r : Halk h . b yanlara verilecek işte en iyi Boncour milletler cemiyeti kon• 

· · ik k ı .. p ır cep esı ve unun cevap ! " . . . . 
mete iftir arar anm o- bir proğramı vardır bu prog- .. Ordre " gazetninde B. ıeyinin aon celsame aıt ınti-

Vatan sevgisinden doğan bu 
coşkun uyamklıkta ulusal ka
dırfinashğln sembolik b~ ifa
desi kadar havadan gelebilecek 
tehlikelerin gerçek mahiyetini 
...... bir anlayış vardır. 

pulaire " gazetesinde memnu- ram tatbik edilecektir. Bizi ta- Emile Bure Ff'anıanın iç vazi- balanm anlatacaktır. 
1 ....................................................................... ~············································ .. '······ .. ••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ı Gore şehrinde yenı bir Bu tehlike dünyayı sardnt· 
tır. Blltün milletler bava ~uv: 
vetlerine en bllyOk ebemmıyeti 
veriyorlar. Bütçelerinden bu 
makıad için yllz milyo~ar.c~ 
lira ayıranlar bile kendilerını 
kifi derecede emniyette gör• 
miyor, miitemadiyen kanadlan
mak için çırpınıyorlar. 

Milletlerin istikbali havalar· 
dadar. 

Bu ak artık l>ir hayal de-
gildir. Yakın hldiseler d&nyanın 
gidifine ayak uydurmıyarak 
kafi derecede cıbazlan~am!ş 
miDetlerin ne kadar fecı bır 
aldlMte maruz olduklanm gös
termiftir. y apdığımız ilem 
içinde •Medeniyet" ıözü yal
dızla bir maskedir. Adalet, 
insaniyet, merhamet d!ifDnc~
siaia emperyaliıtler indınde bır 
paralak lu~ yoktur.R~vac~ 
olu 1a11u lmvvettir. Zaiflenn ., ....... 

- s.. 2 ilii:l Midi• -.. ~r•~•1• .-

Habeşistan hükiimeti 
NEGÜSE BiR VEKiL SEÇiLECEK 
ıtaıyanlar ,ımdl de ltalyan aleyhtarı Ha~I 
a,,rerak memleket tlttına Çlkarmaıa karar ve 

Londra, 14 (Ô.R) - Har- için hareketlerine mani o acak 
tumdan Roytere bildirildiğine tedbirler almışbr. 
gire ıubi Habeıiatamn mer- Aclis·Abeba, 14 ( Ô.R ) -
kni olan ve Adisabebadan ltalyan makamab barb esna• 
350 kilomet.re uzakt~ b~lunan smda HabetliJere aillh satmıı 
Gore şebnnde yenı bır Ha- olan bütiln tacirlerle ltalyan 
bet hükü!Deti teıekkül et- aleyatarhğı malüm olan efh&SJ, 
mit ve ııe başlamııbr. Ya- memleketten çıkarmağa karar 
kında Negüs'ün vekili de seçi- vermiıtir. 
lecektir.lmparatorun hareketin- Kudiil, 14 (Ô.R) _ ltalJan 
den ıonra bazı bakanlar, devlet komolo11u, Negüsnn burada 
dosyalanaı alarak Gore ye git- resmi surette kabul edilmiı 
mitlerdi. Garbi Habeıistandaki olmumı Fliıtin bikümeti nez• 
lagiliz konıoloswıun raporuna dinde protesto etmiftir. 
göre bu havaide tam bir 111· Roma, 14 (Ö.R) - Mesajeti 
k6n hükiim lilrmektedir. Ha· guetelİn.İll ACU.-Abeba muba• 
bet mıkıma&t cepbeclen dlaen Wri, Haile Mlui,.m. h1111JS1 
................. p'w=ık ""'" ................... , ...... .. 

Negüsün J<.udüste çt/ıJleA mev11s biT fotojıaft 
danhğı emrine verildiğini yaza- Royterin Kud&ı muhabirine 
yor. Bu kiitüphanede, son yıl· beyanabnda demiftir ki: 
Jarda Habeşiata hakkında Heniz kat't bir proje y~p· 
J•zılmıt eserlaff, bu OfWlerin IDlf bulun1111yorum. Fakat ile· 
albnda Necapin aotlan ele ride Londr.J& ptmek Ye Mil· 
ıpçmlflir. Jetler CemiyetİDİD ıeleeek 

ı...tr.. ıs~··~ ,.._.. - Son• 4""' ~ -

--
Iran elçisini 

5 kabul buyurdu 
• • 
S Ankara, 14 (A.A) - Iran 
: bliylk elçisi ekselans Halil 
§ F abimi buglin saat 16 da 
! mutad meruimle cumur reisi 
• ! KamiJ Atatilrke itüuat.-U1e-
! sini takdim e:baiıttlr. , .................................... . 

Grev 
Yunanistan' da 

Muvaffak olamadı. ı,çller 
tahrikten hoflanmadılar 

Yunan başbakanı Oen. Mtlahu 
Atina, l 4 ( A. A ) - Atina 

ajan11 bildiriyor : 
Yirmi dört uatlık grevin 

bittiğini bildiren gazeteler ge· 
rek Atinada gerek Yiliyetlenle 
hiçbir milhim hidiae vulaia 
gelmemiı olduğunu kaydedi
yorlar. 

Gazeteler bu grevin mite• 
madi tahrildeft. kartı hiç llir 
aempati du)'llll1U " m&frit· 
lere karp bayak bil' müdafaa 
ordusu leflril e,liyen çok lnJy .. 
Yetli bir İfÇİ pbekeıinin mev
cud olduiunu bir kerre daha 
ght~ olduğunu tebarill 
ettiriyorlar. 

Gazeteciler hlldimetia gre• 
devam ettiği m&dctetp, almlf 
olduju tedbirlerden de 6ğtln· 
mekteclirler. 

Bu tedbirler neticesinde gre• 
ilk dakikadan itibaren muvaf
falnyetiilJite atr81Dlfbr. 
lnglllz .. ,,arecı Atin .... 

Atina, 14 ( 0. R ) - Kam 
tanaıeci Amıy U.IQaon mt 
14,30 .. -. pldi • 



S"afifre 2 t'ENl ASlR 

Bugünkü tören 
--·- -- Baş tarafı l md salııJede - B LBRI Türk milJeti günün yaşayan 

realitelerine göderini açmıştır. 
Binbir ıstıraba katlanarak kur
tarılan vatanın ufnklannda bir 
teblüke bulutu bırakmak iste
mez. Şu halde havacılık genç· 
)erimiz için bir' sevgi kaynağı 
olacakbr. Hundan onra ka
nadJanmış bir nesil i.steriı. 
Yurdumuzun ma~i göklerini 
baştanbaşa kanatlanyla sara
cak bir nesil.. TayyareciJikte, 
paraşütcülükte diğer milletler
den geri kalamayız. Ayni za
manda milletce hava kurumuna 
yapılan yardımları her yıl bir 
misil arttırmak mecburiyetin
deyiz. Hava tehlükesini bilen 
üyelerin sayısı durmadan ço
ğalmalıdır. 17 milyonluk bir 
Türkiyede Hava kurumunun 
aza sayısı 270 bin ki i değil 

Türkkuşu kulübünde 'Macar san' atkirları dün 
Doks~n talebe pazartesi ) şehrimize geldiler 
günü derslere başlıyor 16 mayıs cumart~si günü Şehir gazi

en az bunun on misli olmalı
dır. Şuna kani olmalıyız ki 
bütün varlığımız, refah ve saa
detimiz hava emniyetimize 

Türkkuşuna üye kaydma 
hararetle devam olunmaktadır. 

Şimdiye kadar kaydedilen üye
lerin adedi dördü bayan olmak 
üzere doksanı bulmuştur. 

Bay Vecihinin Lise ve mual
lim mekteplerinde verdiği 

konferanslar talebeler arasında 
büyük alaka uyandırmıştır. An· 
kara Türkkuşu tarafından bü
tün akropasi uçuşlar ve para· 
şut har-eketlerini gösteren bir 
film lzmire getirilmiştir. Yakın· 

da mekteplere ve halka parasız 
olarak gösterilecektir. Ameli 
derslere pazartesi kültürparkta 
başfanacakhr. Birinci posta 
sabah beşten yediye kadar, 
ikinci posta saat 16 otuzdan 
18 otuza kadar devam ede· 
cektir. 

Bu ders proğramı mektep 
talebeleri içindir. Ayrıca daimi 
devam edebilecekler için de 
sabah ve öğleyin postalan 
tertip edilmiştir. 

nosunda konserlerine başlıyacaklar .. 
j ı tinde bulunan kon ervatuvar-
1 dan mezun san'atkarlardan mü

teşekkil dokuz kişilik orkestra 
dıin şehrimize gelmiştir. San
atkarlar büyük bir şöhreti ha· 
izdir. Şefleri Balog Bandi altı 
sene Londrada Sara otelinde 
çalışmış ve Londra telsizinde 
müteaddit konserler vererek 
lngiliz matbuatımn takdirlerini 
kazanmış bir şahsiyettir. 

bağlıdır. Yeni kurulan ekooo· 
mik cıhaz1mızın mesud netice· 
ler verebilmesi, yurdun ümrana 
kavuşması, sosyal varlığımızın 
ileri kültürlü mt!mleketler sevi
yesine çıkabilmesi ürekli bir 
sulh içinde çalışmamızı zaruri 
kılmıştır. Dünyaca takdir edi
len sulh severliğimizin bu 
iymanlı çalışmadan kuvvet aldı-

Yaş meyve ihracatı 
Sebze ve meyve kooperatifi direk

törü bugün Ankaraya gidiyor OOzıile Macar san'alkAtı oıkesfıe 
şeJi Balog Bandi 

Macar san'atkarları lstanbul 
konservatuvarında imtihan edil· 

miş çaldıkları parçalar Türk 
ve ecnebi muallimlerin takdir
lerini kazanmış ve heyeti mü· 
meyyize hayranhklannı ifade 
etmekten zevk duyduklarını 
bildirmiştir. 

~ da muhakkaktır. Fakat bi
zim sulha olan sevgimiz ne 
kadar samımı olursa olsun 
zaiflere musallat olan azgın em
peryalistlerini ihtirasları önün· 
de sulh içinde yaşamanın biri-
cik teminatı kuvvetimizden baş
ka birşey olamaı:. 

En büyük kuvvet milletin 
'kendi şuurunda, tükenmez b ir 
hazine olan azminde saklıdır. 

O tehlükeyi anladığı gün da
vamızın zaferi için hiçbir şeyi 
esırgemez. 

Hava şehitlerimizin mezarları 
önünde saygı ile eğilirken ru
humuzdan yükselen bir sesle 
haykıralım: 

- Mübarek şehidler feda
kirhklarmız boşa gitmiyecek· 
tir. Türk milleti huzurunuzda 
verdiği sözü tutacak, Türk 
semalarında hava hakimiyeti
mizi şüphe iz kılmak için her 
şeyi yapacaktır. 

Şevket. El11giu 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Küçiik haberler 
Hava komisyonu 

Hava tehlükesine karşı ko· 
runma komisyonu dün aat 1 S de 
vilayette toplanmış. bazı karar
lar almıştır, 

Konak beton iskelesi 
Liman isleri umum müdür

lüğü tarafından hükümet önün
de Dolmada 17500 liraya yap
brılacak olan betonarme iskele 
için müteahhitle mukavele im
zalanmıştır. Nihayet bir ay 
sonra betonarme iskelenin in
şasına başlanacakbr. 

Müşahede gezileri 
Duatepe ilkmektcbi on sınıf 

talebeli dün beraberlerinde 
muallimleri bulunduğu halde 
Adliye binasına giderek mah· 
kemelerde tedkikler yapmış
Jardır. 

lzmir ve civarı sebze ve 1 
meyve sabş kooperatifi bu sene 
yaş üzüm ve yaş meyve ihra
catı için hazırlıklar yapmakta
dır. Buca, Dedehaşı, Balçova, 
Narlıdere ve Cumaovası koo
peratifleri ortaklanndan teşek
kül eden satış kooperatifi bu 
sene çok kuvvetli bir vaziyet 
göstermektedir. Bütün lzmir 
civarının yaş meyve ve sebze 
satışları kooperatif vasıtasiyle 
ve iyi idare edilerek yapılmak-

Pazar günü 
Alsancak stadyo
m unda heyecanlı 

güreşler 
Pazar günü yani Mayısın on 

yedinci günü saat on dörrtte 
Alsancak Parti kamunu hima
yesinde Alsaocak c;tadyomunda 
çok meraklı ve heyecanlı güreş 
müsabakalan yapılacağım yaz
mıştık. Bu müsabakaya iştirak 
edecek namdar pehlevanlar 
aşağıda yazılı olduğu veçbile 
müsabaka yapacaklardır: 

1 - lzmirli Hüseyin, Aydınlı 
Haşım 

2 - Manisalı Rifat, Günanh 
Hamdi. 

3 - Türkiye baş peblevanı 
Kara Ali, Manisalı Ömer. 

4 - Dinarla Mehmed, Müli
yım. 

Bu dört çift Türk güreşçi
lerinin her biri ayn ayn husu· 
siyeti haiz olmakla beraber en 
heyecanlısı Dinarlı Mehmed ve 
Mülayım arasındaki müsabaka 
olacakbr. Okuyucularımız geçen 
sene bu iki namdar pehlivanın 
maçını habrlarJar. Bu defa bu
nun nihai bir intikam maçı 
olacağına naz.aren cidden mü· 
him ve heyecanlı bir gün ola
ca kbr. 

~ı-..~ımtm--.... --....... ~-.-.... ~.-.~' 
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Çiçekçi MACAR 1 

Alsancak Mes'udiye caddesi No. 74 Telefon 3367 
~-----------~ .... .....------------~ 

Hava Şehitleri 
G U 

İçin her nevi çiçeklerle küçük büyük çelenkler 

Fiyatlarda hiiyiik 
Tenzilat yapıluıı~ tır 

w:wı.,n::•• 

Sipariş ne kadar evvel verilirse 1 
müşteri o kadar memnun knlacaktır. 

1 , 
az 

~<[- ~~ ~ 
................................................... ~ 

tadır. Ziraat bankası lzmir şu
besi kooperatif ortakJanna her 
türlü kolaylık ve yardım gös
termektedir. Satış kooperatifi· 
nin giriıeceği yaş üzüm ihra
catı işi için Ankarada baı:ı ala
kadar makamlar nezdinde te
şebbüslerde bulunmak üzere 
kooperatifin idare meclisi reisi 
olan Buca belediye reisi Nazım 
bugün Aokaraf a hareket ede
cektir. Nazımm bu seyahah bir 
ay kadar ürecektir. 

1 otek 
Seııedleri hakkında 

Devlet taahhüdlerioe iştirak 
eden mütaahhidlerle akdolu
aan mukavelelerin tedkikinde 
bazı dairelerce mütaahhidler
den kat'i teminat mukabilinde 
alınan gayri menkul ipotek 
senedlerioin müddetle mukay
yed olduğu görülmüştür. Dün 
Maliye Vekaletinden vilayete 
gelen bir tamimde 2490 numa
ralı artırma, eksiltme ve ihale 
kanununun 27 oci maddesine 
göre, ipotek senedlerinin banka 
teminat mektublannda olduğu 
gibi müddetle mukayyed ol· 
maması ve taahhüdün muka
vele ve şartname hükümleri 
dairesinde tamamen yapılmaya 
kadar devam etmesi lazımgel-
diği bildirilmiştir. Bunun için 
mukavelelere bir kayd kona· 
cakbr. Mütaabhidlerd~n alına
cak olan ipotekle kat'i temi-
natın para ile ifade olunan 
miktarı ne ise ancak onu idRre 
lehine temin eylemek maksa
dile tesis olunacağından sened· 
de ve sicilde bu miktar da 
gösterilecektir. 

Dahiliye vekileti lzmirin eğ· 
leoceye olan ibtiyaaoJ Dokuz 
eylül panayırmın ehemmiyetini 
derpiş ederek Ege oteli sahibi 
ve Şehir gazinosu mü5teciri 
Murad Türkmen oğlunun mü
racaab üzerine Macaristandan 
birinci sınıf bir çiğan orkestre
sinin lzmirde çalışma.sına mü
saade eylemişti. 

M. Balog Bandioin riyase· 

b:mirin çok derin bir ihtiya· 
cına cevap verecek olan san
atkarlar 16 mayıs cumartesi 
günü Şehir gazinosunda kon· 
serJerine başhyacaklardır. 

Avnıpanın. muhtelif merkez
lerinde hararetli alkışlar ve 
takdir tophyan san'atkiirların 

bmirin eğlenceye susamış olan 
halkma çok zevkli dakikalar 
yaşatacağmda şüphe yoktur. 

:z•••• 

1 

azar günü anisada 
bir maç yapacak 

17 - S - 936 Pazar günü ma
ni a dağsponı kulübü ile bir 
maç yapmak üzere Altınordu 
kulübü davet ediJmi~ti. Bu 
daveti Altmordu kulübü mem• 
nuniyetle kabul ederek tel
grafla Dağspor kulübüne gi
deceğini bildirmiştir. 

Dağspor kulübü bir hafta 
evvel yapbğt maçta İzmirden 
giden halkevi takımına karşı 

çok güzel bir oyun oynamış ve 
ancak bir sayı farkla mağlup 
olmuştur. Bu hafta Albnordu
nun karşısında çok eyi ne
tice almağa çalışacaktır. ve 
geçen haftaki kadrosuna 
daha bir iki kıymetli elaman 
ilave edecektir. Manisa Halke
vinin Manisa bölgesindeki dört 
kulOl>ü arasında tertib ettiği 
24 mayıs 936 pazar günü baş
lıyacak kupa maçlarına hazırlık 
için Dağspor kulübünün yap
tığı bu temaslar cidden takdire 

layıktır. Altınordu kulübü 
17 - S - 936 Pazar günü sa
bahleyin saat sekizde otobüsle 
hareket edecek ve akşam maç
tan sonra ayni otobüsle döne
cektir. Gerek Altmordu kulü
büne ve gerekse Manisa Dağ· 
spora muvaffakıyetler temenni 
ederiz. 

Tirede 
Bir cinayet oldu 
Tirenin Cumhuriyet mahalle· 

sinden Ali oğlu Mehmed Ali 
ile Hazım oğlu Ali arasıoda 

tütüo tarlaımda kavga çıkmış. 
Mehmed Ali tabanca ile Aliyi 
öldürmüştür. Cinayetin sebebi 
tarla meselesidir. Katil Melımed 
Ali vak'adan sonra kaçmıısa da 
dört günlük bir takipten sonra 
jandarmalar tarafından tutul-

Dost Elen artisti ZOZO DALMAS'm iştirak.ile ve Suriye turnesinden büyük muvaffakıyetle 
avdet eden san'atkar HICRAN'm riyasetindeki bale heyeti birlikte olarak 42 kişilik muhte-

kadrosile 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
Bu akşam 9 da Istanbulda kırk defa temsil edilen 

B.A.Y 13.A.Y.A.N" 
Yazan : Müzik : 

Mahmut Yesari Sezai ve Seyfcttia Asaf 
Yarın gündüz 

4.30 da 
Y aıan : Mahmut Y esaıi 

Yarın akşam 
9 da 

TELLi TURNA 
ŞEN 

Müzik : Sezai ve Seyfettin Asaf 

DUL 
Dahi bestegar FRANS LEHAR'm şaheseri 

Matine fiatleri : Hususi 100 - Salon 75 - Balkon 50 kuruştur 
Cumartesi matinesinde talebe, zabit ve muallimlere salon 50 kuruştur 

Karşıyaka, Aısa~cak ve Reşadtyeye otobüs temin edllmlşil~. 

ts Mayıs -~& 

Dallardan ........... . •••••••••••• ..................... l ..................... ses er 
,! ..................... ~ 
Beninı anladığını ... 

Kemal Kamil Aktaş " Çıp
lak kadın vücudu ., başhklı 
yazısında: . 

" Erl<ekler bile birbirini çar 
çıplak kubbeli hamamlarda gör
mektc:n sıkılırlarken, plajlar 
aldı, yürüdü. Kadını çıplak ba
caklarile kumlar üzerinde bul
duk .. diyor. Bence böyle bir 
düşünüş ve anlatış: Kadın inkı
labının yanlış anlaşılmış olma· 
sından başka birşey değildir. 

İnkılab; Türk Kadınına içti· 
mai, siyasi, medeni haklarını 

verm\ş, onu ummacı, golyabani 
kıyafetlerden kurtararak me
deni kıyafete sokmuştur. 

Plajlarda deniz ve güneş 

banyosu yapmak, balolarda 
dans, sahnelerde artistlik et· 
mek medeni hayatın icablann
dandır diye bunu Türk Kadını 
için de bir hak olarak kabul 
edebiliriz. Cana sıkan bir nokta 
varsa o da bu hakları kutlan· 
masmı bilmiyenlerin şımarıklık· 
landır. 

Bu gibi eğlence yerlerinde 
çirkin hareketler, manasız taş
kınlıklar varsa iyi bilmelidir ki, 
hemcinslerini de üzen bu ha
reketler; inkılabın ahlak ve 
fazilet kaidelerini zaten gözö
nünde bulundurarak verdiği 

hakların kötü kullanılmasından 
başka birşey değildir. içtimai 
bünyenin sıhhatmı koruyacak 
olan kadın inkılabın kavusdur
duğu hakları fazilet çerçeve· 
sinin içinde kullanan kadındır. 

URAT ÇI AR 

anayırda -·-
Açık hava tiyatro· 

su yapılacaktır 
Kültür park içerisinde aç.ala

cak olan beynelmilel lzmir pa
nayırında eğlence mahalleri· 
nin de fazla olmasına ehemmi
yet verilmektedir. 

Belediye ile şehrimizde bu
lunan Halk opereti müdüriyeti 
arasında bazı anlaşmalar ya
pılmıştır. Kültür park içeri İn• 
de bir de açık hava tiyatrosu 
inşa edilecektir. Tiyetronun 
planları hazırlanmıştır. Hemen 
İnşaata başlanacaktır. Operet 
heyeti bu tiyatronun inşası 

masrafına yardım olmak üzere 
fevkalade zengin bir proğram 
tesbit eylemiştir. P1ogram şu
dur: 

1 - Tarla kuşu ( Frans L -
hann meşhur opereti 3 perde ) 

2 - Operet resmi geçidi 
A : Zozo Dalmasın kendi 

repretuvarından seçilmiş şar

kılar. 

B : Toto ve Hicran ile Lut
fullab, Mebmed Celal, Ali ta· 
raflarından en beğenilen ope· 
retlerden eçilmi~ parçalar. 

C : Bale heyeti tarafından 
varyeteler. 

Müsamerenin gecesi ayrıca 
bildirilecektir. Hasılat kamilcn 
tiyatronun ioşaatma tahsis olu· 
nacaktır. 

Fuvar işleri 
Belediye reisi doktor Beb

cet Uz dön Kültürparkt rn· 
şaatına başlanan fuvar işlerini 

teftiş etmiştir. 
il •••••• 

Deniz kazası 

Konak vapur iskelesi ci•a
randa Dofmada 60 yaşlarmda 
lsmail oğlu Necib nasılsa de· 
nize düşmüş ve yetişilerek kur
tarılmıştır. 

Kumar 
Gazibulvarında yanık Dervİf 

oğlu hanında sabıkalılardan 

lbrahimle Sadık ve Ahmed 
kumar oynark n tutulmuşlardır. 

.. 
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SAFİ AŞK 

Türkçeye çeviren : R. B 

'-----------~5 ____________ , 
Em manüel şimdi gerçek hüviyetini 

tanımak istiyordu 
biı er birer toplamı ya koyuldu. 
Genç kızların çok hoşiandıkları 
bu çiçek toplama işi ona oka
dar cazib göründü ki, yerinden 
kalktı. Menekşe tcıplamakta 

devam etti. 

VENi ASIR Sahife a 
.s ----- ·-

Son Telgraf Haberleri 

Başbakan tetkike çıktı 
Arıburnu mezarlıklarını ziyaret 
eden lngiliz heyeti akşam döndü 

-~~~~~~~~~~~ 

Ankara, 14 (Yeni Asır)- Başbakan ismet lnönü, refakatındaki vekil arkadaşlarıyla birlikte 
Kırıkkaleye kadar bir tetkik seyahatı yapmış ve akşam vakti Ankaraya dönmüştür 

Çanakkale, 14 (Yeni Asır)- Eski lngiliz muharipleri Çanakkaleye geldiler. Arı burnundaki 
Türk - Ingiliz mezarlıgına heyet halinde çıktılar . Harp ölülerinin mezarları ba~ında merasım 

yaparak çelenkler bıraktılar. 
lngiliz heyeti, Çanakkalede Türk memurlarından ve alakalı makamlardan gördükleri iyi kabulden 

müteşekkir kalmıslardır. Hey~t bu akşam Çanakkaleden ayrılmıştır. 

Nihayet anlaştılar 

Kamutay da 
ihtiyat zabitleri hak· 

kındaki layiha 
kabul edildi 

ilk günler Parisin lıiks kon
forundan ayrılmanın verdiği bir 
sıkıntı ile yalnızlık ve sessizli
ğin şaşkınlığı içinde geçti. ~a: 
kat Emmanüel bunların hepsını 
unuttu. Orta hayata derhal 
alışabilmiş olmasına kendisi d~ 
şaşıyordu. Dört gün oluyor kı 
değneği elinde, köpeği topuk
larının dibinde olduğu halde 
saatlarca dolaşıyordu. Güneş 
batınca harab konağa dönüyor, 

şöminenin karşısında oturuyor
du. Arkasında bıraktığı parlak, 
ateşli hayata hayıflanmıyordu. 
Babasından miras kalan şatoyu 

Mart ayının henüz başveren 

otları arasında ilk kır menek
şelerini toplamamış olanlar 

ateşli duygular aşılıyan heye

canlardan birini bilmezler. 
Emmanüel tam üç gün bu me

nekşeler arasında yaşadı. Her 

sabah rengarek menekşelerin 

bu kadar çabuk açılışlarına 

hayret ederdi.Eski şatonun sağ

lam veya kırık bütün vazoları 
saksıları menekşe buketlerile 
dolmuştu. 

Fener, Güneş, Beşiktaş ve Galatasa
ray bir dostluk turnovası y~pac_aklar 

Ankara, 13 (A.A) - Bilgün 
Fikret Canitezin başkanlığında 
yapılan kamutay toplantısında 
ihtiyat zabitleri ve ihtiyat as
keri memurları kanununun 19 cu 
maddesinin seferde hizmete ve 
umumi manevralara çağrılan 

ihtiyat subay ve askeri me
murların celb ve terhislerinde 
muvazzaf subaylar gibi harci
rali verilir. Hazerde talim mak
sadiylc çağrılanlara yol masraf
larr verilip yevmiye verilmez, 
şeklinde değiştirilmesine ve 
memurin kanununun 64 cü mad
desine mecburi hizmet mükel
lefiyeti sebebiyle 2919 numaralı 
kanunun neşrinden önce ücretli 
olarak istihdam edilmiş olan· 
!arın da bu suretle geçmiş biz· 
met müddetleri namzedlik müd· 
detine ve mecburi hizmetlere 
mahsub edilir, fikrasının ilave· 
sine aid kanun layihalarının 

birinci müzakereleri yapılarak 
kabul edilmiştir. 

Hızmetçi kadın; Emmanüt!lin 

hayatını hayretle takib ediyordu 

Hergün çiftçilere ondan haber 
götürmekteydi. Viyö Kantinin 

çiftçileri onu "şuuru zayif,, bir 

zavallı sayıyorlardı. Bu kanaatı 
hasıl ettikleri günden sonra da 
endişeleri dağılmıştı. Artık 

Emmanüele kızmamağa, düş

man gözüyle . bakmamağa baş· 

lamışlardı. Emmanüel bir sabah 

çiftlik çocuklarından birini va· 

zolardaki çiçekl~rini çalarken 

yakaladı. O kadar kızdı ki 
çocuğa iki tokat aşketti. Ken· 

dinden beklediği sürprizlerden 

)enmiyen hiddettc;n o kadar 
utandı ki bunun sebebini araş
tırmak için saatlarca düşünce· 

ye daldı. Egoizmadan çok uzak 

olduğu halde bir zavallı çoçuğa 

karşı işte çılgın derecesini bu

lan bir hiddete kapılmıştı. 

Kendi kendini mazur gör· 

nıeğe çalıştı. Bir sebeb aradı ..• 
- Bir kaç menekşe buketi 

bu kadar kızğınlığa değer 

miydi? 
- Sonu var

VL/.U.LL//L/,LLTLX/L.L:L..Orll .. 

Açık Teşekkür 
Çok değerli müdahalele

riyle atisi muhakkak ölüm 
olan doğumda refikama ve 
oğlumu kurtaran Aydın Mem· 
Jeket hastanesi kadın ve do· 
ğum hastalıkl11;n mütahassısı 
doktor Münif lımail Ermana 
minnet ve şükranlarımın ib· 
!ağına sayın gazetenizin ta· 

-lstanbul 14 (Yeni Asır)- Son yıllarda arala- zonunun eski kulüb bütünlüğünü andıran samimi 
rında geçimsiz ve müessif hadiseler cereyan angajmanlar hazırlaması için teşebbüsala giri· 
eden Fenerbahçe, Galatasaray, Güneş ve Beşik- şilecektir. 
taş kulüpleri arasında bir yakınlaşma temin Bu dört kulüb arasında haziran ayında dost· 
edilmiştir. luk maç:arı yapılacaktır Rakib kulüplerin anlaş-

Memleket sporunun ilerlemesine engel teşkil maları, spor muhitinde iyi karşılanmıştır. Bu 
eden bu ayrılık, dört kulüb idarecilerinin yap· kulüplerin her hangi birinden istifa eden veya 
tıklan temaslardan sonra bertaraf edilmiş sayıl· başka sebeplerle ayrılan bir oyuncu, diğer kulüb 
maktadır. Bilhassa Güneş-Galatasaray kombine- kadrosunda yer alamıyacaktır. 

··c~~~·~;~d~··················· Giz·i·ı·· .. ···ıe·i·sız···· ············ ' 

Kamutay ruznamesine dahil 
bulunan maaş kanununun 13 

' 24 ve 25 nci maddelerin de-
ğiştirilmes i hakkındaki kanun 
ise müzakeresi esnasında bütçe 
encümeninin ta lebi üzerine tek· 
rar bütçe encümenine geri ve
rilmiştir. 

Kamutay Cuma günü topla
nacaktır. Konseyde görüşü- K JJ 

len raporlar u anan 
A ...... l ......... ~..l-

iki kişi 
1 ..... .,- - 1 Cenevre, 13 ( A.A ) - Mil-

ıHindenburg 
, ~rranktort 14 {O. K) - Hin· 

1 • 1 • • • • 

celsesinde Macaristanın, Bul-
garistanın, Avusturyanın ve 
Letonyanın mali vaziyetleri 
hakkındaki raporlar okunmuş· 
tur. Arnavudluktaki ekalliyetler 
mektebleri meselesi de halle· 
dildikten sonra esaret hakkın· 
da bir rapor okunmuş ve bu 
münasebetle Habeşistanın mil
letler cemiyetindeki hukuki 
vaziyetine temas edilmiştir. 
Mevcud vesaik arasında ltal· 
yanın Habeşistandaki esarete 
dair bir raporu da vardır. 

B. Eden, bu rapordaki bazı 
malumatın paktın ihlali ile ra· 
pılan askeri harekat esnasında 
toplanmış olduğunu hatırlatarak 
raporun neşredilmesinin muva· 
fık olup olmıyacağını sorınuş· 

tur. lspanyol delegesi raporun 
neşredilmesini, fakat konseyin 
ltalya tarafından Habeşistanda 
yapılan harekat husı:sundaki 
hattı hareketini asla değiştir· 
memiş olduğunun da kaydedil· 

--------· -· 
Ankara, 14 (Yeni Asır Muhabirinden) - Ankara zabıtası, 

ciddi çalışmalardan sonra iki semtte gizli surette faali~e~ 
gösteren iki verici telsiz cihazı bulmuşt~r. ~unlar_ın ne gı.bı 
işlerde kullanıldığı ve sahiplerinin vaziyetlerı tetkık edılmektedır. 

1 denburg balonu Şimali Afrika· 
ya yaptığı seyabattan dönmüş
tür. Bu sabah 6. 10 da yere 

Taharri komiserlerinden Ali 

Kıskançlık yüzündenka
rısını yatağında öldürdü 

Istanbul, 14 ( Yeni Asır ) - Bu sabah İğrikapıda. ~ıs.kançlı~ 
yüzünden korkunç bir cinayet olmuştur. Bu c.inayetı ışlıye~ hı~ 
taharri komiseridir. Taharri komiseri Ali kendı karısı Cavıdeyı 
yatağında tabancayla öldürmüştür. . . 

Cavide otuz yaşlarında, güzelce bır bayandı. .Koınıser d.erhal 
zabıtaca tevkif edilmiştir. Cinayeti doğuran hadıse eheınmıyetle 
tamik edilmektedir. 

Macaristanın siyasi vaziyeti 

Şayia çıkaran me'busun 
masuniyeti kaldırılacak 

Budapeşte, 14 (Ö.R) - Dahiliye nazırı bugün meb'usan 
meclisinde beyanatta bulunmuş ve hükümet erkanı arasınd~ ~e 
dahili ne de harici siyasette hiçbir ihtilaf olmadığını söylemıştır. 
Kabine erkanı arasında ihtilaf haberini çıkaran meb'us Eckart, 
başbakan Gömböşle harciye nazırı Kanya arasında ağır söyleş· 
meler olduğunu iddia etmişti. Dahiliye nazırının beyanatı bu 
iddıanın asılsı7. olduğunu meydana koymuştur. Meb'us Eckartın 
teşrii masunivetinin kaldırılması için adliye~e bir ta~e.p vukubul
du::.u takdirde meclisin bunu tasvip edeceğı zannedılıyor. , 

inmiştir. 

Nesir 
••••••••• 

Yaşayan ölüler 
Bugün sizin gününüz!.. Emek

leyen çocuklardan sendeleyen 
ihtiyarlara kadar kadın, e rkek 
hep bir olduk. 17 milyon Türk 
size geldik; başınızın ucunda 
diz çöktük ... 

Bugün kara yaslarımızı kırık 
kanadlarınıza bağiamak açın, 
kırmızı güller açan toprağınızı 
gözyaşlarımızla sulamak için 
kadın, erkek hep bir olduk; 
17 milyon Türk size geldik. 

Dün; siz gök yüzünde biı 
kuş gibi süzüle süzüle uça• ken 
biz toprak üstünde sevinçleri· 
mizin bavalandıgını duyuyor, 
heyecandan kısılan sesimizle 
(Yaşa!) diye haykırıyorduk. 
Bugün, hıçkırıklarımızın içinde 
boğuluyoruz: öldünüz ... 

Elbet ölecektiniz.. Şerefli 
yaşamak olduğu gibi şerefli 
ölüm de vardır. işte siz şerefle 
yaşadınız, şerefle öldünüz .. 

Siz, bir ulusun yaşaması için 
yaşadınız; .. Yine bir •lusun öl
memesi için öldünüz .. 

~~~~~~---"......;:.;B~u;;,bb'a;ifftti°ahh;e~rg~i.ı~· n 21.15 seanslarında , 'r F 1 K Ö Z C A ~. T A R . A F l N D A N 

Eckart geçenlerde başbakan Gömböşle düello eden m~b ~stur. 
Budapeşte, 14 (Ö.R)- Başbakan Gömböş, üç hafta ıstırahat 

için bir sanatoryuma gidecektir. 

Memlekette yağış fazladır Siz, bizim yükselmemiz için 
bulutları yırttınız, ve yıldızlara 

yol açtınız .. Yazık, yazık.. Siz 
bu alevli aşkınız uğrunda çır
pınırken kader sizi topraklara 
kömdü .. 

r E M fzm - Fakirizm • Spırtizm ve Telepatı numaraları 
anya ı Eiatler : 30 - 40 - 50 kuruştur 

'//////////1.L// ///lfZ7////LZ7ZL/T/"L7 /LZ/ZL/LZ/J7 /////L)' /T /?;; 
':1'/'//////J'///.77.././/////. Bugün saat 15 - 19 seanslarında 

1 TT O : -- -E:arlı çöllerde geçen ihtıraslı bir aşk macerası 
BRAHIM MOLLA - MEHMET YUSUF • CAMILLA BERT • SIMONE 

AYŞEs:a:s~:ıAMdÜzELLERap RESMibüyCiE:Çi'oı 1 
seansında ·· ·· 1 k · t" "k'l 1 f k 1 . _ ellik kraliçelerinin ve beş yuz guze oyuncu ızın ış ıra ı e yapı. an ev a· 

Amcrıka guz b. hafta büyük bir muvaffakıyet kazanan şaheser fılım devam 
lAde mu~teşem veA ~~İCA : MIKI (KARiKATÜR KOMiK) 

edecektır. •,'•t•--------•••••• 

Diyarıbekir havalisine 
ceviz kadar dolu düştü 

A k 14 (AA) - Ziraat Vekaleti meteoroloji enstitüsün· 
n ara, · d h b.T. 

den aldığımız malüınata göre son 24 saat için e ava u un 

dd - ı ı"ştir Yag" ış cenub Anadolusunda Antalya, yur a yagış 1 geçm . s· .h. d .d 
S·ı·fk ı ·ı ta Anadoluda Ankara ve ıvrı ısar a şı • 

ı ı e çevre erı e or . . 
d ti. • k hal·ınde olmuştur. Ölçülen yağış mıktan metre 

e ı sagna d 38 s· 'h. 
bb A talyada 120 Silifkede 70, Ankara a , ıvn ı· 

mura ama n d b. "k · t• 
d 34 d. ·er yerlerde 20 - 30 kilograın arasın a su ırı mış ır. 

sar a , ıg · d · 
))i arbekir ve Mardin havalisine fındık cesametın en cevız 

büyü~lüğüne kadar olmak üzere dolu düşmüştür. Zarar henüz 

tesbit edilememiştir. 

Hayır!.. Hayır!.. Şu toprak· 
!arın altında sizin yalnız, yalnız 
kanlı gömlekleriniz yatıyor .. 
Ey Türkün en sevgilileri!.. Siz 
bütün ruhunuzla, bütün kalb
larinizle bizim içimizde yaşıyor· 
sunuz .. Ülkülerinizle, hayalle· 
rinizle, ateşlerinizle, her şeyi· 
nizle .. 

A.liye 

hmir Kız Lisrsi: 2 • E 
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Tiyatro 
•••••••••••• 

Halk opereti 
Sevda oteli 

Bir baftadanberi Elhamrada 
temsiller veren Halk opereti 
dün gece (Sevda oteli ) ni oy
nadı. Halk operet heyeti bir 
senedenberi lstanbutaa Beyoğ
lunda Fransız tiyatrosunda oy
namış, Istanbul halkıylCt lstan
bul matbuah tarafmdan çok 
rağbet ve teşvik görmüş büs
bütün ve yepyeni bir gurup
tur. Bir aydanberi Türkiyenin 
büyük merkezlerini ziyarete 
çıkmış bulunmaktadır. Anka
rada büyüklerimiz karşısında 

reperetuvarını tekrar etmiş 

ikinci merkez olarak lzmire 
uğramış ve altı gündenberi şeh
rimiz.de oyunlarını sıra ile takib 
etmekte bulunmakta ve lz
mMn sanat seven nezih muhiti 
tarafından rağbet görmektedir. 
Operet mefhumu içinde müzik, 
fantezi, neşe, nükte, dans ve 
bale vardır. Genç sanatkar
larımızın şimdiye kadar verdik
leri oyunlarda kusur denmiye
cek kadar ufak tefekleri ol
makla beraber genel bakımdan 
çok muvaffak olmuş ve lzmir
liJerden her gece alkış topla
mıştır. Operetlerde mevzu ek
seriya fantejik ve hafif olmakla 
beraber aşk, nükte ve müzik 
kuvvetlidir. 

Dün gece sevda otelinde 
şuhi ve neşe bütün tiyatroyu 
sarmış herkes gülmüş ve kabl· 
mıştır. Sevda oteli; Boğaziçin
de, Tarabyada bir oteldir, bu 
otele garip garip misafirler 
gelmekte, ortalığı gülmeden 
kırıp geçirmekteydi. Muttalip 
rolünde Mebmed lbrahim 
cidden şaheserler yarattı, 
1 :;tl ... ll!lh Si.i.ruri'nin tabii 
veriyordu, halk opreti, genç 
bir bale heyetile cidden çok 
şık oluyor. Genç kızların ya
rım çıplak vücudlariyle, genç 
erkekler arasında raksetmeleri 
İzmirde nadide, turfanda ve 

hoş tesirler bırakmaktadır. 
PJaj ilemlerile dünya muaşe-
retine giren kadmlı erkekli 
neş'e kaynaşmasını burada 
sanki müzik bestelemiş karşı· 
mıza çıkarmış gibidir. Sevda 
oteli neş'e ile perdesini açmış, 
kahkaha, nükte ve zarafet ile 
halkı selamlamıştır. Memleke
timizde tiyatro aleminin yeni 
bir bıranşmı olan opretçiJik ile 
karşımız.a çıkan genç artistle-
rimiz lzmirin sanat seven 
kadirşinas muhitinden rağbet 
ve teşvik görmektedir. Gün
düzden bilet aldırmıyanlarm 
gece çektikleri zorluk lzmir 
halkının kıymetli san'atkirlara 
beslediği sevginin güzel bir 
miyaridir. 

Leblebici 
Horhor ağa 

YENi ASIR 

Son ta imatname geldi 
imtihan v sınıf geçnıe işlerine 

ir düzen verildi • 
yenı 

Üniversiteye deva ı etmek istiyenler bitirme imtihanın
dan sonra olgunluk imtihanı vereceklerdir 

Kültür Bakanlığı talim ve 
terbiye kurulu tarafmdan ha
zırlanmakta olan lise ve orta 
okulların yeni imtihan talimat· 
namesinin bütün noksanları 

tamamlanmış, ve okullara göe
derilmiştir. 

ORTA OKULLARDA 
Orta okullarda yıl içinde iki 

yazılı imtihan yapılacaktır. Yıl 
sonunda da öğretmen talebeye 
bir kanaat notu verecektir. Bu 
notlar vasatisinin sınıf geçmek 
için baştan aşağıya düşmemesi 
lazımdır, Yalnız orta okulun 
üçüncü sınıfta kanaat imtiha
nında 4 numara alan talebe 
sınıf geçecektir. 

Öğretmenler her talebenin 
türlü derslerdeki vaziyetini an-
lamak üzere yılın son haftala
nnda da öğretmenler kurulun
da bir toplantı yapacaklardır. 
Bu toplanb da her ders öğret
meni talebe hakkındaki kana-
abnı, talebenin çal1Şma vaziye
tini bildirecektir. 

Kurul her talebeyi ayra ayrı 
tetkik ettikten sonra sınıf ge
çip geçmiyeceğini kararlaştıra
cakhr. 

Erkek lisesi 

larda bir dersten ikmal imti
hanında muvaffak olmıyan ta
lebe o yıl okula dilediği tak
dirde devam etmez; yıl sonun
da gelerek imtihanını verir. 

Bu imtihanda gene beş nu· 
mara alması lazımdır. Beş nu· 
mara almıyan bu gibi talebenin 
eline bir Belge verilerek okul
dan çıkanlar. 

hanına girmek istiyenler için de 
talimatnameye ayrı bir kısım 
eklenmiştir. Bu imtihana gire
ceklerin yaşları 20 den aşağı 
olmıyacaktır. Bu gibi talebeler 
evvelce kendisile tahsil yapan 
arkadaşlarının liseyi bitirmele
rinden ancak bir yıl sonra ka
bul edilebileceklerdir. Bu imti-

iki yahut üç ve dört dersten hana dahil olmak istiyenlerin 
LiSELERDE beşten aşağı numara alan ta- şu vesikalan Kültür bakanlı-

Liselerde imtihan işlerine ge· lehe ertesi yıl okula devam ğına göndermeleri lazımgel-
lince : Birinci, ikinci ve üçüncü etmek mecburiyetindedir. Ayni mektedir. 

zamanda gelecek yıl da, bütün A) ilk k ı d' ı ı Sınıflarda yıl içinde iki yazılı h o u ıp omasının as ı, derslerden yeni baştan imti an 
imtihan, yıl sonunda da bir ka- verecektir. B) Ilk tahsilden sonraki tahsile 
naat notu verme imtihanı ya- ÖGRETMEN OKULLARI aid vesikaların aslı, C) Nüfus 
pılacaktır. Birinci yazılıda ta1e- hüviyet cüzdanının sureti; D) 
r,-&n~ı"ıqı nnt (1} ile ikinci ilk öğretmen okulunun 1 nci 
yine ikile zarbedilecek ve be- da her dersten yıl içinde iki fZ19gr~f;4GJ'0ft!~~!~11k ~~s&~~' 
şe taksim edilecektir. Taksim yazılı ve yıl sonunda bir kanaat aslını verirler. 
neticesinde dört numara düşer- imtihanı yapılır. Bu derslerden Bu talebelerin dilekleri ka-
se talebe o dersten sınıf ge- numara alma vaziyeti liseler- bul edildiği takdirde ev;aklan . 
çebilecektir. Numaralar verilir- dekinin aynidir. bir liseye gönderilerek imti-
ken kesirli not verilmez. Ya- Son sınıf talebeleri yıl so- hanlarının yapılması istenecek-
rım numaradan kürük olanlar nunda terbiye tarihi ve tedris 

~ ı d tir. Talebeler üç yı içinde altı sıfır, yanın ve yarımdan büyük usu ün e ayrıca bir sözlü imti-
olarak düşen numaralar da va- han geçirmek zaruretindedir. defa imtihana girebileceklerdir. 
bide iblağ edilir. OLGUNLUK İMTiHANLARI Nisan aymda bakanlığa baı 

DEVAM MÜDDETi Liselerde bitirme diploması vuranlar haziran imtihanlarına 
Bir ders yılı içinde talebenin a1ıp üniversiteye geçmek iste- temmuz sonuna kadar baş vu-

devamsızlığı o yılın devam yenler ayrıca bir de olgunluk ranlar da eylfilimtibanına alı-
müddetinin üçte birini doldu- imtihanı geçirmek mecburiye- nırlar. 
ruyorsa aldığı notlar dikkate tindedirler. Olgunluk imtihan- Eski talimatname hükmüne 
alınmaz; sınıfta bırakılır. farı, Haziran ve Eylül ayında göre hariçten lise bitirme im-

iKMAL iMTiHANLARI olmak üzere iki defa yapılır. tihanına girmekte olanlar dile-
lkmal imtihanına kalan ta- Muvaffak olmak için Türkçe- dikleri takdirde o talimatname 

lebenin bu imti~anları okul den beş diğerlerinden yazılı ve ile imtihanlarmı vermekte ser-
açıldığı zaman yapılır. imtihan- sözlü imtihanlarda aldığı not- bettirler. 
da ders öğretmeninden başka ların vasatisi dört olmak la- Bir dersin imtihanını veren 
bir de mümeyyiz bulunur. Bu zımdır. talebe gelecek yıl o dersten 
imtihanda talebenin beşten DIŞARIDAN LİSE BiTiRME tekrar imtihana girmez; muvaf-
a~ağı not almaması lazımdır. İMTiHANINA GiRECEKLER fak olmadığı derslerin imtiha-
Orta ve lisede üçüncü sınıf- Dışarıdan Jise bitirme imti- ııını verir. 
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Gore şehrinde ye-ı 1.,ürkiyenin harb lngiliz 
ni bir.~~heşi~tan fabrikaları Bahrıy:d~~~~u ıstıfa 

hukumelı Aneksartitos gazetesindt!n: Londra 14 (Ö.R) - Evening 

- Baş üua/ı 1 na sav/ada -
toplanhsından evvel de Cenev
re yi ziyaret etmek fikrindeyiz. 
Haklı davamızı müdafaaya 
ve memleketimizi ecnebi asker-
leri işgalinden kurtarmak 
için müsfihane çalışmaya de
vam azmindeyiz. Gözleri
miz hila Milletler Cemi
yetine müteveccihtir. Ve olan 
bütün şeylere rağmen Habeşis-
tanın ananevi istiklalinin tam 
olarak iadesi hususunda hali 

Bombardıman tayyarelerince Standart gazetesi bahriye ba-
kuUamlmakta olup muhtelif kanı Lord MonselJ'in yakında 
memleketler ve bu meyanda istifa etmek niyetinde olduğunu 
Türk~yede kurulu infilak mad- yazmaktadır. .. 
delerı fabr;kaJarı mamulatı olan Londra 14 (0.R) - B. Bald-
bombalarm tecrübesi ahiren vinin muhafazakar kadınlar ku-
yapılmışhr. Türk bombalanoa lübünde söyleyeceği nutuk si-
taalluk eden tecrübe neticeleri yasi mehafilde merakla beklen-
bilbassa infilak cihetinden tat- mektedir Başbakan harici siya-
minkar olmuştur. Bu da, son setten bahsedecek ve bu sa-
senelerde Türkiye· cumhuriyeti hada kabinesine karşı yapılan 
sanaayiinin husule getirdiği muhtelif hücumlara cevab vere-
terakkiyatın mahiyetini ifade cektir. 
etmektedir. Tecrübelerin ver· 

t• Mayıs teae 

Ormanı bekliyen kız ..................................... 
Yazan : A. Bllget 
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Deli misin kız .• O ne biçim lakırdı. 
Baban geldi, acele giyin .. Aşağıda 

seni bekliyor .. -·-·-·-Bunlar birer düğümdü •. Hem 
de çözülemiyen birer kör dü
ğüm .• 

Şimdi tacir Norris ayağa 
kalkmışb. Gömlek kollarını yu
karıya çekiyor ve eline lastik 
eldiven geçiriyordu. Bunu ya
parken çok telaşla olduğunu, 
adeta büyük bir merak içind~ 
bucaladığını farkediyordum.Nor 
ris gözlerine renkli bir de göz
lük takmıştı. Evimizin değerli! .• 
misafiri, bütün bu işleri becer
dikten sonra beyaz bir şişeden 
ayırdığı bir miktar tozu büyük 
bir itina ile ufaladı. Ve masa
daki kağıtların üzerine döktü. 
Aradan iki dakika kadar geç
mişti, başka bir şişeden ayır
dığı bir miktar mayii beyaz 
tozun üzerine döktü. işte bu 
sırada büyük hayret içinde 
kaldım. Beyaz kağıdtn üzenin
de bir takım çizgiler ve planlar 
meydana çıkıvermişti. 

O zaman söylenilenleri ve 
beyaz kağıdın üzerindeki çiz
gileri karşılaştırdım , ve her şeyi 
olduğu gibi anladım. Benim 
babam, yani Nedim pıaşa, Os
manlı topraklarının bir kısmını 
para mukabilinde başka bir 
dev:et hesabına Emir Abdul
laha satıyordu. Hadise bütün 
iğrençlii!iyle meydandaydı. 

• 4 ,,. 

Ozaman •. Kumandanım, mil
liyetim bakkmda fazla bir ma-
, ,. L - · --1..&... T:;_ı, ı .......... ı.._ 

ları dışında yaşıyan bir ailenin, 
hem de kozmopolit üdüşıiüşlü 
bir ailenin, çocuğuna miUiye
tini anlatması ve aşılaması ih· 
limali yoktu. Hatta bana: (Türk
sün, milliyetini seveceksin) bile 
dememişlerdi. Nasıl bir his, 
bilmiyorum.. Beni doğduğum 
topraklara sıkı sıkıya bağladı. 

Ertesi sabah erkenden an
nem odama gelerek beni uyan
dırdı. Esasen geceyi kötü şart
lar içinde geçirmiştim. Yüre
ğimde bir b~rkuntu vardı. 
Anahtar deliğinden seyretti
ğim kağıdlar, haritalar, iliç 
şişeleri, beyaz toz hep gözle· 
rim önünde duruyordu. ' Suç 
işliyen insanlara mahsus bir 
çekingenlik yüreğimi üzüyordu. 
Kapıyı açbm, anneme: 

- Bir emrin!z mi vardı, de
dim. 

- Somru, dedi. Sana bir 
müjdem var! 

- Tekrar muhakeme edile-
ceğim, galiba! • 

- Deli misin kız.. O ne bi
çim lakırdı .. Baban geldi, acele 
giyin .. Aşağıda seni bekliyor. 

Salonda, üniforması albnda 
ayakta duran adam, daha bir 
kaç saat önce Osmanlı ordu
sunun planlarını kendi elife, 
vicdanı sızlamadan, hatta kılı 
bile yerinden oynamıyan ada
mın ta kendisiydi. Arkasındaki 
elbiseden nasıl bir gurur duy
duğunu pek de takdir edemi
yordum. Annem beni babamın 
yanına kadar getirdi ve : 

Sen gelmeden önce, Som
ru mütemadiyen senden bahse
diyordu. Babam ne zaman ge
lecek diye ... 

- Sözünü kestim annemin .• 
Ve söyledim: 

- Neden yalan söyliyorsun 
anne.. Ben babamı ilk defa 
gördüğüm için sana hemen hiç 
bahsetmedim diyebilirim. yal
nız, hatmma geldikçe ... 

- Ah seni yaramaz, diyor
du babam.. Demek beni ara· 
mıyordun... Senin tahsiline ihti
mam göstereceğim zamanlar 
arbk yakınlaştı. Bir kaç gün 
kızımla beraber bulunarak onu 
sevdikten ve alıştıktan sonra 
lsviçreye göndermek bir aı 
güç gelecek amma... Seo ne 
dersin Somru? 

- Hiçr 
- Nasıl hiç ? 
- Ben okumak istemiyorum 

ki 1 
- Anladım babandan aynl

mak istemiyorsun, öyle ya ... 
Bu kadar uzun bir ayrılıktan 
sonra ... 

- Vallahi bundan değil... 
AynJmak noktasını düşünme-
miştim bile... Sizinle o kadar 
az bir arada bulundum ki efen
dim •. 

- Oo... işte buna gelemem 
Somru... insan babasiyle böyle 
resmi konuşur mu, canım ... 

Annem derhal söze karışh; 
- Şüphesiz paşam, senden 

çeKınıyor. nakkım yok mu 
Somru? 

- Öyle efendim. 
-Ogün şehirde babam hak-

kında birçok değişik şayialar 
dolaşıp duruyordu. Kimisi Cid
deye izinle geldiğini, baz151 
azledildiğini, birçokları da la
tanbuldan kaçtığını söyliyor
Jardı. 

- Solla Var-

Hergün 
Bir fıkra 

Yoza!l: Eczaa Kemal Aktas 
......... ······················'· 

Havaya doğru 
Havaya doğru gidiyoruz, 

tayyareler, paraşütler işi hava-
landırıyorlar. lstanbulda Boğaz: 
içindeki alem sönmeğe başla
mış; dünyanın en güzel yeri 
(Bosfor) gün geçtikçe zaafJa
dıkça Adalar, Moda, FJorya, 
Yalova şişmanlamaktadır. Bo-
ğazıçı yalıları tamirsizlikten 
ihtiyarlamakta imiş.. Hergün 
birdanesi çöken yahların güzd 
yaldızlı tavanları para ediyor
muş, alan alana imiş ... 

Bizim bildiğimiz evin yeri, 
mevkü, toprağı para ederken, 
şimdi kıymet başm üstünde 
aramyor, bugün tavan para 
ederse yann damın üstünde·ki 
havayı metre mikabı üzerinden 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Halk operet heyetinin lzmire 
getirdiği reperetuvannda (Leb
Jebici Horhor) bulunmamakta
dır. lzmirliJerin gösterdiği bü
yük istek mutlaka (Leblebici) yi 
görmektir. Haber aldığımıza 
göre rejisör Lütfullah Sürüri 
sırf lzmirlilerden gördükleri 
teveccühe ve rağbete cevab 
vermek için f stanbula gönder
diği memur ile (Leblebici) nin 
nota ve kostümlerini getirtmiş 
ve provalara başlanmıştır. Fat
ma rolünü matmazel Zozo, 
Leblebiciyi Celal Süriiri, sansar 
Hasanı LUtfulJah Süruri yapa
cak imiş. Oyunun henüz günü 
tesbit edilmiş değildir, ayrı~a 
haber vereceğiz. 

Mi!letler cemiyetine itimadımız 
· vardır. diği sonuç ne olursa olsun şunu 

diyebiliriz ki Türkiye fabrika- Gaip aranıyor - Paşa, dedi. Kızını sev
mez misin? 

satacak ve satın alacağız ..• 
Tayyareler, planörler havama 
para edeceğine işarettir. Mo· 
törü kanadlara takınca işin ola· 
cağı budur. Yolcu tayyaresiyle 
açılan hava yoll11rı, bava cad-
delerini yapacak, cadde üzerin· 
de arsa alır ve satar gibi her 

Yaralanma 
Tepecikte Kemer sokağında 

Mehmed oğlu 9 yaşlarında Na
fiz velesbit meselesinden arka
daşı 11 yaşında Necmeddini 
bıçakla hafif surette baldırın
dan yaral111-·- • -

Cenevre, 14 (Ö.R)- Habe
şistanın Bertin maslahatgüzarı 

. olduğunu iddia eden Başavorut 
adlı esrarengiz Habeşli evelki 
akşam lsviçre zabıtası tarafın-
dan tevkif edilmiştir. Üzerinde 
yapılan araşbrmada sahte mü-
hürlü bir pasaport ve bazı 
mühim vesikalar bulunmuştur. 

Bu adam, Cenevredf'ki ec
nebi murahbaslariJe temasa 
girmeğe çalışmakta idi. Başa
vorutun, bir ltalvan ajanı oldu-

une manı 

ları, bilhassa harb esııasındaki 
nakliye vasıtalarının emniyeti 
noktasmdan Balkanlar için 
ciddi alakayı celb ve ifade 
etmektedir. - ----Hırsız Irk 

Sipahi pazarında bir kutu 
içinde şapkalar satan Jnebolu
lu Mehmedin vaziyetinde şüp
he edilmiş ve yapılan tahki-
katta bunlan Nanisada bir ti
cerethaneden çaldığı anlaşıl-

T, 1 · -~ ··111~alJtnmımr. 

Razlık muhacirlerinden olup 
Balkan muharebesinde dama
dımız lzmirli Hüsnü ile lzmire 
hicret eden kardeşim kasap 
Süleyman oğlu Refik ile hem-
şirelerim Cemile ve Naimenin 
nerede oldukları beUi olmadı-
ğından hayat ve mematlan 
hakkında malumatları olanların 
lzmirde peştemalcılar başında 
Arap hanı sokağında 11 No. lu 
evde oturan Bayan Hayriyeye 
bildirmeleri insaniyet namına 
rica olunur. 

Babam beni kolları arasına 
alarak yüzümü ve gözlerimi 
öpücükler içinde bıraktı. Son
radan daha konuşmadan igren
diğim galiz kahkahalarından 
birini savurdu: 

- Benim kızım ne güzel 
şeymiş, böyle.. Nasıl babanı 
sevebilecek misin, Somru ... Hem 
sen neden durgunsun? 

Cevab vermeğe hazırlanır· 
ken annem küçük bir yalan 
ay durdu: 

kes hava alıb bava satacaktır. 
Havanın para ettiği gün ha~ 

vadan para kazanmak herkesin 
iıi olacaktır, şimdilik gözler 
havada olmak gerektir. Boğaz 
içinin köhne yalıları bile tavan-
dan kıymet almağa başladı .. 
Hele iş bir defa planörlerfo 
havada dolaşmağa dayansın ... 
Kemal Aktaş bunu önceden 
söylemişti diyeceksiniz: Hava 
satacak bava alacak, Tapulu 
bava sahibi olacağız. 
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A VRUPANIN SELAMETi NAMINA 
cc 

Habeşistanı ltalyaya hediye ederek Romayı 
Seriinin kucağına ablmaktan menetmek ve 

felike in önüne geçmek lizımdır, deniliyo 
Pari.., 14 (Ö.R) - "Depeche 

du Ceutre .. duçeoin niyeti ne 
olduğunu araştırıyor: . 

B. Mussolini milletler cernı

yetine mukavemet edebilece
gini, böylece zecri tedbirler! 
kaldırtıp Habeşistanın ilhak~~ı 
tasdik ettireceğini ümit edehıhr 
mi? Bu hayale kapılmak olur.O· 
nun niyeti daha müsaid bir hava 
yaratmaK "çin lngiltere ve 
Fransa i.e mJzakereye giriş· 
mek ~ e Milletler cemiyeti teş
kilatının ıslahı sayesinde mazi
nin unutulmasını elde etmektir. 

tNGILTEREYl 
DENiYORLAR 

Duçenin bir niyeti de, Avm
turyada Almanyayı serbest bı
rakarak ltatyaya ne kadar i~
tiyacı olduğunu lngiltereye bıs 
ettirmektir. fakat bu tehlükeli 
bir oyundur, zira bu ltalyay~ 
karşı doğrudan doğruya b~r 
tehdid olacakhr. Milletler cemı
yetini ref.> rme etmek ve kolek
tif emniyeti teşkilata bağlam~k 
lüzumunu herkes biJmektedı.r. 
Sulhun esasla bir şekilde ku· 
ı ulması ancak bu sayede müm· 

kün olacaktır. 
B. Lavalın gazetesi olan 

"Moniteur de Puy de Dome,, 
ise şu mütaleadadır: 

Roma ba~ gösterebilecek 

h !.f 'h . il . :ıvni do•• nıu te t 1 tıma en ı- la 
cede korkusuz olarak karşı -
ınaktadır. Yani ister Cen~vre_de 
kalsm, ister milletler cemı~e~?-
d l B MussolinınlD en ayrı sm, · 
elinde kuvvetli atu vardır. 

TEHLÜKELI MACERA 
~· . . takdirde Cenevreye 
oırıocl 

artmış bir prestij . ile döne: 
cektir. ikinci halde ıse, Avus 

· t Amavut-turya Macarıs an ve k 
luğu 'arkasmdan sürükliyece 
ve Almanyaya yaklaşaca1f.rt 
Fransa ancak cesur ve rea 15 

b. . tle bu tehlükedea 
ır sıyase 

kurtulabilir. BLOK 
200 MiL YONLUK 

"Progre de Lyon,, Milletler 
. ti . hayahnı tehlOkede 

cg~.m~ye _nıEng_ er o11 kadar devlet 
oruyor. kllir' se 

Milletler cemiyetinden çe 

b. b'r nüfuzu kalmıya-onun ıç ı .. z 
cak ve ekseriyet nam108 50 

söylemek bakkı olmıyacaktır. 
Italya, Almanya ve Ja~ooya: 
iltihak ederse, Ake~a akla 
Brezilya da hesaba 8 m re· 
beş b .. ük memleket Cenev 

uy kt Bunlann den ur.ak kalaca ır. .. .. . J a Abnanya ve 
uçu yanı apony , . "ndedir ve 
Italya aynı şartlar.:~ ............. . 

:·rii;r:··ç~k 
anlaşması 
Ankara, 13 ( A.A ) - Y ~i 

Türk ve Çek anlaşm_ası ~-=~ 
da imzalanmıştır. Eıkı an dit 
15 Mayısta yeniden t~m_,, 
d · · · menyÇl.e e ilmiyerek yen1sınlll . 

gireceği tarih olan 1 ~Zll'i:. 
kadar umumi rejim tatbık 0 

nacaktır Eski klering anldaş-
. '--d e-ınasının t Hazirana &a ar 

Vamı dofayısife Çek~sloYakJr 
ayrıca klering liıteımden e 
İ•tifade edeceklerdir. 

Italyanın fikri 
Roma, 14 (Ö.R)-. YaCrı 1::: 

ıni mahfiller Aloizinın en 
reden müfarakatinden r.::ra 
Italyanm ne yapacağı ha k~· 
da hiçbir şey söylememe . e, 
Yalnız Cenevre aıüess~sesıle 
her türlü mesai birli~ ke· 
siluıesi zaruri olduğunu beyao 

· ettnektedirlcr. 

J 

l 

Cenevreye karşı 200 milyon 
nüfuzu tem.1il eden bir blok 
yapacaklardır. 

Bu blok beyoelmiJeJ statü
koya karşı bir taıyiki temsil 
edecektir. Çünkü bunların 
üçü de kaynaşan, mahreç ka
zanmak istiyen ve fütuhat ira· 
desi bc~Jliyen memleketlerdir. 

ALMAN TEHLiKESi 
" Depeche de Toulouse ,. de 

eski bakanlardan B. Tessan 
Alman tehlikesinden meraka 
dü~üyor. 

Almanya ... ltal1a delegasyo
nunun Cenevredeıı aynJmasıo
dau istifade etmek iıtiyor.ltal-
vamn milletler ı,.-;.,. .. ti .. .ı ..... 
ayrılmasiyle garp devletleri 
cephesini parçalamak· istiyor. 
Bunun içindir ki Romayı mu-

Esir HafJeşistanda" bir görOnüş 
kavemet siyasetinde tqvik et· 
mekte ve diğer taraftan lagU .. 
tereye güler yüz göstererek 
Ren meselesindeki meıuliyet
lerden yakasını sıyırmağa ça
hşma~tadır. 

Fransa Milletler cemiyeti ve 
kolektif emniyet siyasasına sa
dık kalarak bu tehJükeden sa
kmabilir ve Avrupa sulhu için 
elzem olan prestijini lcoru
yabilir. 

ACELE ETMELi 
uParis - Soir., gazetesi çok 

acele etmek laıımgeldiği fik
rindedir. Habeş işi daha ziya
de uzamamabdır. ltalyanm Av-. . . - . . . 
rupada feliketler yapmtştır. 
Son Avusturya hadiseleri de 
bundan ileri gelmiş, Şasnig ve 

Starhenbergin araları açılmış
br. Yarın bu vaziyet bir kuv
vet darbesini kolayl&şbrabilir. 
Diğer taraftan Fransa ve in· 
giltereniu Habeşistanda koru
nacak mühim menfaatleri var· 
dır. Fransada hilkümct mev
kiindeki adamlar kim oluf-
sa olsun, Fransız milletinin 
ekseriyeti ltalyanın Avrupa 
miUetleri aitesindeki yerine ia
desini istemektedir. Halbuki 
MiUetler cemiyeti ayni prensip~ 
lere sadık kabrıa ltalyauın 

konsey masasma oturmasını 
temin etmek güçtür. 15 hazi· 
rana kadar ikisi ortası bir 

. .. - -
Her geçen günün ihtilaf ihti-
mallerini artırdığını görmemek 
acıkh olur. 

Yeni Fransız kabinesi 
iş başına geçer geçmez bir çok müş

küllerle karşı karşıya kalacaktır · 
Paris, 14 (lS:iir·~H~İk·t~;·ı;;İ:~;~·;;~;~;;·;;: ........ s;~·;;ii;t··;;;;hbu·;ü .. ;~~;;;;k··~lursa memnun 

tihabatta kaıanılao zaferin nasıl tes'id edilece- olacağır:. Fakat Sosyalistler milletin ümitlerine 
ğine karar vermek üzere toplanmışlardır. Sos· cevap vermezlerse, yahut demagojiye kapıhp, 
yalis ve komünistler bu merasimin Pazar günü sürtiklenirler de reformalarım Fransız ruhunun 
yapıhnasmı istedikleri halde radikallar Paris 
Komilnü yıl dönümüne bırakılmasını teklif et
ınişlerdir. Bütün sol cenah teşkilatı bu oüma· 
yite iştirak edeceklerdir. 

Paris, 14 (Ö.R) - Komünist partisi siyasi 
bürosu tarafından B. Bluma verilecek cevab 
hakkında ıu tebliğ neşredilmiştir: 

"Siyasi büro hükumete iştirak hakkında yapı
lan teklifi dikkatle tetkik etmiştir. Siyasi büro
nun fikrince halk cephesinin müşterek davasının 
selameti namına son komünist kongresinde hü
kümete iıtirAk meselesi hakkında tespit edilen 
kararın değiştirilmesine mahal yoktur. 

intihabat esnasında komünistler hükumete 
iştirak niyetinde olduklannı açıkça bildirmiş
lerdir. Böylece, umumi zaferi takviye eden 
komünist zaferi tereddüd imkanı bırakmıyacak 
ekilde kazanılmışbr. Halk cepbesi programı 

1 
lan ekonomik ve sosyal yeniliğe, barbın ve 

0 
Jbun korunması itine iştirake hazırız. Komü

::tler hükumete iştirak etmemekle beraber 
halk cephesi hükümetini kaydsız ve fasılasız 
tutmak suretile milletin davasına daha iyi 

yardıaı edeceklerine kanidirler. Böylece sağ 
ceııah partilerini? halkı heyecana ve 
telaşa düşürmelerıoe de meydan vermi ye-

klcrdir. Komünist partisinin fikrince 
ce vaffakiyet ihtimali halk kütlelerinin 
~u)'k "e insicamh bareketindedir. Bütün halk 

11 ~esile birlikte felaketleri aza'.tmak, memle
ckept' refahını iade etmek, Fransayı hür ve 
eın lı k ' . mes'ud yap.mak için ça şma ısterız ... 

Pariı. 14 (Ö.R) - "Echo du Nord" gazetesi 
dikallerio kabineye ittirik edeceklerini kaydet

ra 1-:. 
tikten sonra c:lifor -..; 

Bay lfe1yo 

lıadrosu içinde muhafaza etmezferse, şayet siya
setleri ile sulhu tehJükeye koyar, Fransawn 
menfaatlerini ihlal ederlerse radikalizm yarın 
da kendi kartım oyoıyacaktır. istikbalin meçhu-
1.atı içinde bu parti cumuriyetin menfaatlerini 
korumağa daima hazır olmahdır. 

"Petit Marseillais., komünistlerin hükümete 
girmekten istinkafları münuebetile diyor ki: 

Bunlar halk cebhesi hükumetini kayıdstz ve 
fasılasız himaye edeceklerini vadediyorlana da 
bu hareketleri sosyalistler için bir hayal sukutu 
olmuıtur. Komünistlerin siyasi müzayedecilik 
yaparak sosyasistlerin müfrit kısımlaruıı ve halk 
kütlelerini kendilerine çekmeğe çalışmalarından 
korkulabilir. 

Komünist liderleri Duclos ve Vaitlant Conti
rier :tarafmdan teklif edilen ani hareket planı 
ve hükiirneti canlandırmak ve kontrol etmek 
içiı. ;ı<dk komiteleri tarafından teşkili fikri ise 
kimseyi tatmin etmemektedir. Bu adeta küçük 
Sovyetler teşkiline tesebbüı gibi telakki ediliyor. 

B a eb 
ltalya lngiltere hakkın
daki notadan müstenkif 

' 
~ . ~ 
~ ~ 
, .. ~ 

. . 

ji 

B. Ttl iiksko Ceneıl/t'dr 

Londra 14 ( A.A ) - Ce- lara girişenler mevsimsiz hare-
nevreden gelen bir habere gö- ket etmektedirler. Bu hususta. 
re ltalyao hükümeti lngiliz bir fikir edinebilmek için ltal-
ınamulib dum - dum kurşunla- yan hükümetinin kararlarmı 
rının Habeı orduıu tarafından beklemek lazımdır. Bu maba· 
istimali hakkındaki ltalyan no· filde, Baron Aloisinin jestine 
tasının neşredilmemesini Mil- şimdilik verilen mana şudur: 
letler cemiyetinden rica et- Milletler cemiyetinin t•kın-
mi4ti~. dığı tavrıhareket İtalyanın gö· 

Dady Telgraf gazetesinin bu rüş ve niyetlerine aykm oldu· 
husustaki neşriyabna göre bu ğundan ltaJya şimdilik Milletler 
meseleye dair olan lngiliz ce- cemiyeti ile temaslarım kesmeği 
vabı da şimdilik neşredilmi- muvafık bulmuştur. 
yecektir. Cenevre, 14 (Ô.R) - Dün 

Times gazetesinin Cenevre sabah Cenevrede, delegelerin 
muhabirine göre ltalyan hükô:- hareketinden önce, mühim bir 
meti Bu vesikanın geri alın- çok görüşmeler olmuştur. B. 
ması için elinden geldiği kadar Eden, BB. Politis, Boncour, Ti· 
çalı~acakhr. ltalyanm bu hu- tülesko ile ve Dantzig senatosıı 
susta \;üyük bir bata işlemiş b~!~~nile görüşmü~tür. Bilin-

' , v • • ~~"l"J ... ~-. .. ~v u!nl'-'ı(',lIµ._• ap..-A·~~-
lngi~ter~nin cevabı miJl.:t,1er tır. Fakat B. Eden ihtiyaç ha-
cemıyeti genel sekreterlıgıne linde konseyin daha erken da 
tevdi edilmiştir. topJanabilec'!~ini söy)emişbr. 

Roma, 14 (Ö.R) - Yara res- Milletler cemiyetinin Danmg 
mi çevrenlerde bildirildiğine fevkalide komiseri 8. Loster 
göre ltalyan delegasyonunun in vazifesi bir sene müddetle 
Cenevreden geri alınmasile uzatılmışbr. Fransa ve Lehistan 
kendini gösteren ltalyan jesti murahhasları kendisini tebrik 
bakkmda şimdiden mülahaza- ve takdir etmişlt!rdir. 

••••• 

in giliz listesi 
Hitler ln~iliz sefiri 

ile görüştü 
-· ı9llı. -... -

Berlin,14 (Ô.R) - İngiliz büyük elçisi Sir Eric Filips şansölye 
Hitler tarafından kabul edilmiş ve kendisiyle dış işleri bakanı 
Sir Neuratb'm huzurunda görüşmüştür. Bu görüşmenin mevzuu 
lngiliz sual listf'si idi. Mülakat sonunda şu tebliğ neşredilmiştir: 

., führer ve şansölye Hitler sabah dış işleri bakanı Von Ne· 
urath huzurunda büyük Britanya sefiri sir Eric Filipsi kabul et· 
miştir. Bu müla!<at geçen hafta sual listesi verilirken karar1aş
tınlmışh.,. 

Şunu hatıılatmak gerektir ki lnglliz sual listesi 7. mayısta in· 
giliz sefiri tarafından Alman dış işleri bakanına verilirken B. 
Hitler Berliode değildi ve o vakıt, führer Berline avdet eder 

etmez. Eriç Filipsin kabul edileceği Ye büyük elçinin kendisine 
lngiliz muhbrası hakkında şahsan malumat ~ereceği karar!q
mitti. 

Görüf1Deoin neticesi ve teferrüab hakkında biç bir ma!ümat 
verilmemiıtir. 

Acaba pişman olmıyacaklar mı? 

Baldvinin hükômetten 
istif ası arzu edili yor 

Londra, 14 (Ö.R) - Deyli Ekspres gazetesinde Lord Bever
brook diyor ki : 

- Baldvin, hükumet sandalyesini hala muhafaza sebabnı 
gösterdiği için pişman olacaktır. Biz liderlerimizi başvekalet ve 
hariciye nazırlığı sandalyesinde anyoruz. Baldvin Y(> Makdonald

1 

931 yılındanberi iş başına geçtikten sonra milli şefler ortadan 
çekildi. Bunun neticesi olarak ihti~aslar meydana çıktı. Hem i~, 
hem de dış siyasa iflasları.. Baldvin ve Makdonald kra1hjt 
unuttular. Ba~ka i~lcrle uğraşıyorlar. Acaba hali pişman oJ. 
mıyacaklar mı ? 



- -c:::::---

ost hükômetin. mümessili 
T rentiyef Yoldaş Moskovada mühim 

bir vazifeye tayin edilmiştir 
Dün gece verilen veda ziyafetinde dostane 

nutuklar teati edilmiştir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dost Sovyet cumhuriyet hü- Değerli dostlanm, bugün siz· duğum bu andan istifade ede-
kümetinin lzmir general kon- den pek derin bir · teessürle rek her birinizin ellerini sami-
tolosu Temtiyef yoldaş, hü- aynlmaktayım. Bu vesile ile miyetle sıkar, yapıcı büyük 
kümetinden aldığı bir emır yalnız resmi münasebetlerimiz- işlerinizde hepinize çok iyi 
&zerine Moskovada daha mü- de değil, fakat her türlü ya- muvaffakıyetler temenni ede-
lüm bir vazife deruhte eyle- şayışımızda da büyük şef Ka- rım. Ve sizleri bir veya 
mek üzere şehrimizden aynla· mil Ata türkün büyük memle- bir çok defalar daha göre· 
aklan cihetle, dün akşam ketinde ve güzel lzmirdeki bileceğimi ümid ederek hiç 
dostlarına, konsoloshanede mü- uzun ikametim esnasında a.ıa- birinize veda etmiyor, tekrar 

' kellef bir ziyafet vermi41tir. mızda teessüs etmit olan görütelim diyorum. 
Şiyafette ticaret odası reisi, tahsi dostluk rabıtalannı Yaşasın Tiirkiye cumhuriyeti .• 

oda katibi umumisi, milli ban- bütiln samimiyetle ve blltün Ve onun blyük tefi Kamal 
kaJar müdürleri; TOrkofis erki- kalbimle burada yadetmeği Atatürk ••• 
aı, sanayi müdürü ve gazete- bir vazife bilirim. Trentiyef yoldqın bu nut-
ciler hazır bulunmuşlardır. Zi- Bundan maada burada hazır kuna matbuat namına Haydar 
yafet iki memleket arasındaki bulunmakta olan bilcilmle dost• Rüttü Öktem cevab vermiş; 
kuvetJi dostluk bağları etra- lanmın hakkımda daima göster- kardet bir miJletin kardet mü-
fında çok samimi hasbihallerle mit oldukları samimi hissiyat messilini aramızdan muvakka-
l'eçmiş ve Trentiyef yoldaş şu ve teveccilhlerinden dolayı ten olsun kaybetmenin gönül-
aynlak nutkunu söylemi,tir: kendilerine pek çok teşek- lerde uyandırdığı teessüre ter-

.. Çok degv erli ve samimi kürler ederim. Bir kaç senelik cüman olmuştur. 
misafirliğim esnasında tanıma-

· dostlarım; ıını ve sevmesini öğrenmiş Milli bankalar namına da bay 
Hükümetimden aldığım bir olduğum güzel memleketinizi Aşkı Naili cevab vermiş; Tren-

·emirde diğer mes'ul bir vazi- vazifemde de daima çok iyi tiyef yoldaşın lzmirde bırakbğı 
leye tayin edildiğim bildiril- hahralarla yadedeceğim. eyi tesirlerin daima anılacağım 
melde olduğundan, bayahmın Çalışkan ve ilerliyen büyük söylemiıtir. 
d6rt senesini nadir bir misa- halkınız ve size bunun en ileri lzmir matbuab namına Tren-
firpenerlik havası albnda ge- miimesailleri hakkında da dai- tiyef yoldaş terefine cumartesi 
~irmit olduğum gilzel lzmiri- ma ayni hissiyatla metbu ola- gün"ü ve Belediye reisi doktor 
llizden yaktnda büsbiitiin ayn- cağım. Behçet Uz tarafmdan da pazar 
larak Moskovaya hareket ede- Değerli dostlarım; günü Şehir gazinosunda birer 
ceğim. Aranızda son defa bQ!un- ziyafet verilecektir. 

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

Ateşten korkmıyanlar 
............................................................................................................. 

~:-.. 1n~.ı,t~n11.1 Yn1o-;ıri köyünde ates 
uzennde yumyen kadinlar vardır 
BuJgaristamn Vulgari köyün· bu sırada bütün kuvvetile yan- ! 

de her yıl Sen Koıtanten bay- makta ve sıcakhk üç metre 
ramında bet kadın çok tuhaf uzaktan biısolunmaktadır. 

Ateşin yandığı muhakkaktı .. 
O halde bu kadınlarm çıplak 
ayakları neden yanmadı? 

bir merasime iıtirlk ederler Ateıin korlan düzlenirken 
Ye çıplak ayaklarla ateı üze- köyün kilisesinde iyin yapılıyor 
riDde yilriirler. ve ateş &zerinde yürüy~cek ka-

Kadmlann ayaklanmn çıplak, dınlar burada dua, ibadetle meş· 
yerde yanan kömürlerin de kız· gul oluyorlar. Gece yansına bir 
sın ateş olduğunda tOphe yok- çeyrek kala blltün cemaat kili-
tur. Bu kadıalann yaphğını ıeden aynlarak atet llzerinde 
iatiyen tecrübe edebilir ve tec- yürüyecek kadınlarla birlikte 
rObe ettiği takdirde ayaklannın ateşin yandığı yere geliyorlar. 
yandığını gBrmekten başka bir Kadınlar çukurun kenarmda 
aetice elde edemez. oturarak diz çöküyor ve gene 

Bu kadınlar, Nestinari adını dua ediyorlar. Tam gece yarısı 
taşıyan ve bugün ancak bir Baba Nuna, bir nöbet geçiri-
kaç mensubu kalan bir tari- yormuş gibi titriyor, yilzünün 
kate mensupturlar. Reisleri rengi uçuyor ve gözleri etrafta 
Baba Nuna aalı yetmişlik bir dolaşıyor. Çok geçmeden ka-
ciftçi kadındır. dının yüzüne bir vecid ve ıs-

Bu kadının anlattığına göre, tiğrak hali çöküyor ve bir· 
bugün ateş üzP.rinde yürümek denbire kalkarak ayaklarla 
kudretini haiz olan ancak beş ateşin üzerinde yürüyorlar 
kadın kalmıthr. Yirmi yıl önce ve çukurun bir tarafından 
bunlann sayısı daha çok fazla başlıyaıak öbür tarafma kadar 
idi.. - gidiyorlar. 

Bugün ise hiç bir kimse ateı Ateşin korlan bütiln kızgın-
üzerinde yurumeğe cesaret hğını muhafaza ediyordu. Y af· 
edemediği için bu beı kadınm naz çukurun içi değil, etrafı da 
ilümiiyle bu tarikat da ortadan kızmıştı. 
kalkacaktır. Beş kadın ateşi bir kere 

Vulgari ·köyü 100 klllbeli bir geçtikten sonra tekrar döndü-
yerdir. Budapeşteli bir seyyah ler ve bu hareketi üç defa 
aon günlerde buraya uğramıt tekrarladılar ve meruim bu 
bu merasimi görmüş ve şu te· şekilde nihayet buldu. Yalnız 
lrikle anlatmıttir: kadmlardan biri bayılmış ve 

Ateı üzerinde yürOmek me- baygınlık ancak birkaç dakika 

Kadınlar ateş üzerinde yü
rürken dikkat etmiıtim. iki 
kollarını uzatıyor ve adeta 
rakseder gibi yürüyorlardı. 
Kendi kendime dilıündüm. 
Acaba bu yürüyüıte bir mari
f e\ mi vardı? 

Baba Nunaya yaklaşarak 
sordum: 

- Ateş çukurunun yalnız 
üç metre uzunluğunda olması
nın sebebi ne? 

Cevap verdi: 
- Bilmiyorum. Ötedenberi 

adet böyledir. 
- Daha geniş ve daha uzun 

bir çukur kazılar ve içine atet 
doldurulursa üzerinde yüriir-
müsünüz? 

- Elbette, Çukur bir kaç 
kilometre uzunluğunda olsa da 
derhal yürürüm! 

• • • 
Ateş üzerinde yürüyenler 

yalnız Vulg1'ri köyünde bulun
mazlar. Japonyada, Fiji ada
Jarmda ve Hidistanda da bulu· 
nurlar. Fakat hepsinin bunu 
Hindlilerden öğrendikleri anla· 
ııhyor Hintliler ötedenberi bu 
çeşıt marıfetleri icat etmekte 
hüner gösterirler. 

Avrupa milletleri zekalarım 
buhar, elektrik ve bunlara ben· raıimini görmek ıçın gece devam etmişti. 

yansına kadar beklemek lazım Ateşten çıkmasından yırmı ziyen faydah şeyler üzerine 
geliyor. Fakat köylüler gündüz saniye sonra bu kadının ta· kullandıkları halde Hindli umu-
den yarım metre derinligıw"nde hanlarına dokundum ve ta· 

hanlarının yalnız sıcak olbir buçuk metre genipğinde 
duğuou hissettim. Yanma 

ve üç metre uzunluğunda bir izleri yoktu. Sonra kadının 
çukur kazarak odunla doldu- ayakları ateşi hissetmiyecek 
ruyorlar. Güneş batarken bu derecede na~ırlaşmamışhr. 
çukurdaki odunlar yakılıyor ve Asıl ateş, hali yanıyor ve 
1uan odunJar mUtemadiyen çukura yaklaşmak bile ınsam 
healeniyor. rahat~ız ediyordu. Cebimden 

Gece yansına bir çeyrek bir kaç kağıt parçası çakararak 
kaJa, odunlann korlar1nı düz- ateşe athm. Kiğıtlar derhal 
lemekle mes2"uf olunuyor. Ates kıvrıldı ve tututtu. 

ma bir faydası olmayan fakatin
sana hayret veren şeyler üzerinde 
çalışırJar ve neticede ateş üze
rinde yürümek, keskin çiviler 
üzerinde yatmak, basamakları 
usturadan yapılma merdivenleri 
çıkmak, diri diri gömülüp me
zardan çıkmak gibi marifet
lerde hüner lcazaaırlar. 
Kısa bir zaman önce Kuda 

adını taııyan Hiadli bir 2eaç 

Fransız komünisOeri 
Thorez'in bir beyannamesine göre 

Komünistler neJer istiyorlar ? 
(Faşizm harp demektir .. LHiç bir namuslu adam bundan 
şüphe edemez. Mussolininin saldırışlarından ~ sonra 
dünya üzerinde Hitlerin ağır havası esmektedir.) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yeni Başvekil olacağı söy

lenen Sosyalist lideri Blum, 
Komünistleri iktidara iştirak 

etmeğe çağırmışbr. Parlamen
toda adedleri artan ve halk 
cebhesinde rolleri son derece 
ebemmiyetleşen Komüni:ttlerin 
bugün için neler düşündükle-

rini bilmek faydasız olmaz. 
Maurice Thorez'in Fransız hal
kına bitabımn miihim parçala
nnı bu münasebetle alıyoruz: 

" .•• Tabiatın ve kendi evlid
lannın bol servetlerle techiz 
etmit olduğu F ransamızda 
mes'ud yaşayabilirdik. Verimli 
topraklarımızda güzel hasadlar 
yapılıyor. Fransanın üzüm mah
sulü dünyada birincidir. Hayvan 
yetiıtirme ziraatımızın esaslı 

kaynakJanndan birini tetkil 
etmektedir. Eskidenberi zengin 
bir tarım memleketi olan F ran
sa bugün kömür, idroelektrik, 
dökümhaneler, çelik yapımı, 
makineler ve kimyabaneler ile 
dokuma endüstrisine malik 
bulunmaktadır. 

Fransa tayyareciliğin beıiği 
halini almışbr, tayyareleri ve 
motörleri dünyanm en meşhur
ları arasındadır. 

Pariı endüstrisi, biçki ve mo
da işleri, bugün dünyada hal· 
~nmzın mezivetlerini ve zevk· 
rerını taKlJJJ'ıe anaırmaauıuır-. 

Fakat fabrikalarmı kapamak
ta, makineler iılemelerini ya
vaşlatmakta, atelyeler boşal
maktadır. ÇünkO, bir çok ne-
sillerin birikmiş çahşmasmın 

meyvası olan servetJer, tufeyli 
bir azınbğın malı olmuştur 1 ,, 

.. . . . Mali oligarşinin mil· 
messilleri, Banque de France'ın 
Bonaparte tarafından kuruluş 

tarihi olan 1803 den beri bu 
bankanın Regence konseyini 
işgal etmektedirler. 

Fransa, 130 senedenberi üç 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
lngilterede bir çok ilim adam· 
ları karşısında, ateş üzerinde 
yürüdü. 

IJim adamlan ateıin harare
tini ölçmüşler ve 800 derece 
olduğunu tes'uit etmişlerdi. 

Hindlinin ayakları ateşe gir
meden önce muayene olundu. 
Ve onun ayaklarım korumak 
için kimyevi bir madde kullan
madığı görüldü. 

Daha son.ra yapılan muaye
ne neticesinde, ayakların ateş· 
ten zerre kadar müteessir 
olmadığı göze çarpb. 

Bunun üzerine iki lngiliz de 
Hindliyi takib etmek istemişler, 
fakat derhal geri dönmeğe 
mecbur olmuşlardı. 

İlim adamları henüz bu hi
diseyi izah edememişlerdir. 

Büyük Okyanustaki Kuk 
adalannda da ateş üzerinde 
yürüyen yerliler vardır. Fakat 
buradaki kabinler istedikleri 
adamı da ateşe yürütüyorlar. 

ilim adamları ateşte yürüyen
lerin, hüneri adım atmakta 
gösterdiklerini, adımlarını kal
dırıp indirmekle ateıio tema
smı azalttıklarını söylüyorlar. 

Fakat atet üzerinde yürü· 
yenlerin k~dileri, bu itin bir 
iman işi oJ.:auğunu, hüner ve 
marifet iti olmadıtını ıöyle
mekte birlefiyorl•r. 

ihtilal yaşadı, beş defa rejim 
deiittirdi. Bütün bu kararsız· 
lıklar, felaketler ve kanşıkhk
lar içinde değiımeden kalan· 
)ar, sermaye sahipleridir. 

Banque de Francel işte bü
kümeti başarısızlığa uğratan 
ve ona arzulannı zorla kabul 
ettiren kuvvet! 

Umumun reyini biç te iti
bare almaksızın kabineleri de
viren odur. 11 

'' ... müşterisilik yüıünden 

dükkinlar kapanmaktadır. Pa
risin ve eyaletlerdeki bilyük 
ıehirlerin bazı mahallelerinde, 
üzerinde "sabhk veya kirabk,, 
levhası bulunan mağazaların 

manzarası içler acısıdır. Orta 
sımfın küçük balkı, boşta kal-
mış memurlar, iflis etmiş tüc· 
car, yersiz mühendis, da-
vasız avukat, müşteriıiz dok
tor, istikbalsiz talebe, tatır· 

mış, ezilmit bütün bir genç• 
Jik,, hepsi, hakaret ve zillet 
içinde yaşamağa mahkumdur
lar. 

Köylerimiz tarım kırizinin 
tesiri ile barab oluyorlar. Köy
lülerimiz, ambarlarları buğdayla 
dolup taşarken ve mahzenle
rinde şarap varkeıo, milyonlarca 
erkek, kadm ve çocuğun en 
basit ihtiyaçlannı bile teminden 
.e. _.:.- L-1 •• - ...... ı.... ...n,n .. ,1.,,. •n 
büyük zorluklarla karşılaşmak
tadar.,, 

"... Kalabahk nüfuslu aile
lere hakiki ve tesirli bir tekil
de yardım etmek, aile reislerine 
iı ve daha yüksek yevmiyeler 
vermek lazımdır. 

Büyük aileleri daha geniş 
apartımanlara yerlettirmek, on
ları amele mahallelerinin hava-
ıız, güneşsiz ve netesiz dar 
sokaklarına ve avlularına gö
mülmekten kurtanp mutedil 
fiatlı ve havah yerlerde oturt· 
mak lazımdır . 

Acemi işçilerin yetiımesine 

bakmak ve kabiliyetli çocuk· 
)arın tahsillerine dev1UDın1 te
min eylemek lizımdır. Bu ço
cukların yüksek tahsillerini bi: 
tirdikten sonra bilgilerini ve 
istidadlanm kollektivite bizme· 
tine koyacaklarına güvenile
bilir. 

Aym fikirler üzerinde tunu 
da aöyliyelim ki Fransız spo-
runu kurtarmak lizımdır. 

Son milletlerarası müsabaka
larda ekiplerimizin elde ettik· 
leri neticeler hiç te parlak 
değildir. 

Bu da sporu koruyacak ve 
gençlerimize spor yapmak im
kinlannı verecek vasıtaları te
min eyliyebileck genişlikte bir 
politikamı& olmamasındandır.,, 

" • . . kiiltür gerilmesi ma
nevi çökllntilye eklenmektedir. 
Fransa uzun zamanlar fikir, 
edebiyat ve san'at sabalannda 
nur saçan bir merkez halinde 
bulunmuştur. 

Rabelais, Moliere, Voltaire, 
BaJzaç, Vidor Hugo ve Zolo
lan yetittirmiş olan memlekette 
bugUn edebiyat pek acıklı bir 
yabancılık içindedir. Müstehcen 
edebiyat ile saçma yazalar bir· 
birleriyle rekabet etmektedir. 
Bazı nadir istisnalar hariç. 
ainema ve tiyall'o uhuanda da 

vaziyet bu merkezdedir. 
Halbu ki istidadlar yok de· 

ğildir. Bu suretle 200 aile 
yurdumuzu baraplığa, felikete 
sürüklemektedir." 

" ... Halkımızın alınyazısı ne 
Romada, ne Berlinde1 hatta 
ne de biz komünistlerin büyük 
bir bağlılık gösterdiğimiz Moı
kova da taayyün edebilir. Bu 
dünyanın hiç bir idare mer
kezinde olmayıp yalmz bir 
yerde taayyün eder: Pariste." 

" Faşizm aynı zamanda, dı
şarıda, bir sergüzeşt ve tahrik 
siyaseti tesirini yapmaktadır. 

Faşizm harb demektir. Hiçbir 
namuslu adam bundan şübhe 
edemez. Mussolininin Etyopya 
halkına saldınşından ve Şimali 
Çin'in Japon askerleri tarafın
dan alınmasından sonra heye
can içinde bulunan dünyamn 
üzerinde Hitlerin ağır bir teh
did havası esmektedir. " 

" ... yurdumuzu seven bizler, 
kuvvetli, hür ve mes'ud bir 
Fransa yapmak istiyoruz, öyle 
bir Fransa ki, memleketin 
$İmdiye kadar gördüğü bü· 
kümetJerin hepsinden kuv-
vetli bir ışçı ve köylü 
hükümetine malik bulunsun, 
öyle bir Fransa ki 200 aylenin 
ve onların ücretli adamlarının 
Fransızlar arasında yarattığı 
a,Ynlıklardan faydalanan Hitle
rın tehditlerinden korkmasın. 

Evet, Biz komünistler, öyle 
bir Eransa istiyoruz ve yapaca
ğız ki onun sermaye boyundu
ruğundan kurtulmuş olan ço
cukları hep birlikte: 

"Bir kanş yabancı toprağın
da gözümüz yoktur. I:akat 
yurdumuzun bir karış toprağına 
dahi dokunulmasına müsaade 
etmeyiz.,, 

Diye bilsinler. 11 

.. Herşeyden evvel fakirlerin 
sefaletini azaltmak, it11izlere it 
ve ekmek vermek, iı günde
liklerini doğrultmak, küçük me-
murlara ayrılan yardım ve taz
minab 'esaslandırmak, devlete 
hizmet etmiı kimselerin teka
üdiyelerini, eski savaşçıların 

maaşlannı düzeltmek, san'at· 
karlara, küçük tüccarlara yar-
dımda bulunmak ve tarım 
mahsullerini yeniden kıymet

lendirmek için, zenginlerin para 
vermesini istiyoruz. 

Biz; fakirleri zarara sokmak 
için ortaya atılmıt riyakir bir 
usul olan Devalüasyon'a kal'fl 
kat'i surette frangın korunma
sı tarafdarıyız. Artmmr koru-
mak ve frangın müdafaasmı 

temin için ve devlet bütçesinin 
muvazenesini D)Üaıkün kılmak 

için gene zenginlerin para ver
mesi lizımdır. 

Komünist partisi 500,000 
franktan fazla olan büyük ser· 
vetJerden fevkalide olarak mü
tezaid bir vergi alınmuını tek
lif eder; Şu suretle ki : 
500,000 /rankla11 I milvo11a katfaı ·ı . '1 
1 müyon " 2 " " ·ı . 5 
2 .. 5 " •. ·ı . 7 
5 10 .. .. ·ı. t) 

10 .. 20 .. ' ·ı. 12 
20 50 .. ·ı. 13 
~·e 50 milJ•ondan ıazııı ,çr11·dı'rt icin 
de ·ı. 20.,, 

..... Refah için, sefalete karşı; 
Hürriyet için, esarete karşı; 
Sulh için, barba karşı, sizi 

çağmyoruz." 
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Akşam olm:ş:mharb tavsamış, iki ka~şıl~k or .u yer erine 
hiçbir netice almadan çek lmışlerdı . 

Dualar, homurdanmalarla gi'ı
ya onları teşci ve tekfir edi
yorlardı. 

Muhammedin karısı Ayşe; 
kalenia kapısı dışına çıkmıştı, 
kale dıvarlannın otlu, yosunlu 
bir köşesine sığınarak Be~i 
Kureyzamn harekatını takıp 
ediyordu.. . 

Birdenbire arkasından bır 
ayak sesi işitti. irkilerek döndü, 
elinde uzun bir mızrak, kolun· 
da yay, belinde ok sadağı ile, 
bacaklarını ve kollarını yarı 
örten bir zırha bürünmüş genç 
bir erkek belirdi, ses çıkarına· 
dan onun gidişini seyrederken, 
kalenin tepesinden bir kadın 
sesi geldi: 

- Oğlum, koşl Yetiş, geç 
kaldın .. 

Zırhlı delikanlı, geri dönerek, 

emrile Muhammedin çadırına Ebusüfyan çadırdan hoplayıp 
götürüldü. Yarasına ateşde çıkarak, dışarı bir bakh, saba-
kızdmlmış demirler basdılar, hın hafif aydınlığı içinde toz .. 
sardılar. Fakat hızını durdura· dan, dumandan bir şey göre-
madılar. Muhammed bu harb medi, fırtına sanki üstündeki 
telaşı ürasmda kıymetli bir harmaniyi yırtıp atacaktı. 
kahramanın ölüm yarası alma- Çıktıgı çadırm cayırdayan 
sına tahammül edemedi : direklerinde fırtmanm korkunç 

- Götürün dedi, götürün t bir ıslık çalmasıoı müteakib 
Medineye t Ona baksınlar.. çadırı bir külçe hamur gibi 

Saad bir sedyeye almıb sal- yana yıktı. 
lasırt götürüldü.. Ebu Süfyan sesini duyuramı-

. yacak gibi bağırdı : 
Akşam olmuş, harb tavsamış - Heeyl Kim var? Orada?. 

iki karşılık ordu yerlerine; hiç Ses yoktu •• Koştu. 
bir netice almadan çekilmiş- - Kim var?· Kimse kalmadı 
ferdi . mı ? Araplar çadırlarından çık-

Ebusüfyan çadırında bir aşağı mışlar yerlere kapanmışlardı. 
bir yukarı geziniyor, Gatfan Ebu Süfyan bu toz, duman 
oturduğu yerden sessizce onu deryası içinde yürürken ayağı 
takib ediyordu. birisine takıldı, ytızilkoyun yere 

Hayy çadırında uzanmış, be- düştü. 

Dünya üzerinde mevcut tabiat güzellik ve hava yerleri arasmc!_a rekor kırmış olan 
AZiZiYE ÇAMLIGI 

başını kaldırp: 
- Anat Teliş 

rim! 

yaz sakahnı sıvazhyarak çadı- - lnhh! 

etme, yetişi- rın tavanına bakıyor, Kiab - Inh yat G~rmilyor musun 
onU'tı .yanında düşünceye dal- beni l Kalk be mundar, senin 

10 mayıs pazar gününden başlıyarak her ayın ilk haftasından mada pazar günleri Devlet 
demiryollannın yapmakta olduğu tenezzüh trenleri münasebetile gazinomuz açılmıştır. ;... 

~ lzmir ve civarı halkına temiz çam havası içinde güzel bir gün geçirtmek fırsatını ~ 
~ verc:n bu tenezzüh trenlerinden istifade ediniz. ~ 
~~ . Ötedenberi sayın halkımızın büyük rağbetine mnbar olan Aziziye Çamhğı "'; 

bu kerre m&~k. temiz, zengin, ucuz büfe ve muntazam servisile konforlaştmlmışhr. ~ 
- •· - ··nü Diye hağırdı ve yuruyuşu 

bırakıp koşarak ileri atıldı, ~~· 
narda. bir methalden hendegın 
ınüslümanlar tarafında olan kıs-
ınına geçti. b 
Ayşe onu gözünden. kar ~t

tikten sonra kaleden ıçerı gır
di, ve kalenin üstüne koştu. 
Soluk soluğa kadınlara sordu. 

- Şimdi, kalenin yanından 
geçen kimdi? Sakın.. . . 

Sözünü tamamlamadan ellıhk 
bir kadın Ayşenin yanından 
cevap verdi. .b. 

- Hayır ! Düşündüğün gı ı 
değil, o benim oğlum ! Tanı· 
yamadm mı? 

_ Ayşe bu ib~iyar ~adının 
.. .. bakınca bırdenbıre : 

yuzune .d.? O? - A l Saad mı ı ı 

- Evet l 
_ Neden tanıyamadım? 
_ Zırhlara büründüğü için, 

fakat yavrum Muhamm~din ya
nından koşarak geldı, har~e 
.. fta atılacağım bana bır 
on sa d" k turdum 
zırh bul ana ! De 1• oş 
elime bir zırh geçti, oğl~m 
boylu posludur, zırh onun ;-
caklarının kollarının ya~~sın ~ 
kaldı, bu kıyafetle tabu belh 

olmazdı. b v 

A Saad'ın anasını ag-
yşe, 

hak selamet ve 
rına basarak: 

- Oğluna 
rahmet versin. 

- inşallah 1 . . 
Hak zavallı . Saad'a selamet 

d - ·ı ··t k·ı dünyanın rahme
egı, o e d d ha 

tini verecekmiş ki, Saad 
8
b. 

ilk hamlede sol kolun al ır 
ok yarası aldı, kan do abnca 
k . f k d Saa ay-
uvvetıle ış ır 1• ' d. 

gm bir halde Muhamme ın 

mıştı. Ebu Süfyanına da, Hayyine 
Muhammed namazı kal- de .... Bir küfür savurdu 

~ Tenezzühe iştirak edeceklerin esbabı istirahatı tamamile temin edilmiş olduğundan 
N neş'eli ve güzel bir gün geçirmek istiyenler bu fırsattan istifade için : 

dırınış, çadırına eshabiyle çe- Ebu. Süfyan °bacaklan~ı bu ' 
kilmiş dışarıdan vuran ateşin kendisini tanımıyaq arabın sır-

, a Aziziye çamlıkla ına koş~alıdır ar 
O TREN SAATLARI TREN UCRETLERI Gidip gelme kızılhğıyle yan karanlık görü· hnd~n çekip ayağa kalktı. Aman, 

nen çehresinde bir akıbet bek- mahaşerallah, bir tufan, bir gürül-
.S Alsancaktan saat 7 Birinci mevki 158 kuruş 
~ Kemerden saat 7,10 ikinci mevki 116 kuruş liyenlerin tevekkeli seziliyordu. tül Ebu Süfyan burnuna, gözüne 

Gece böylece sessiz, gürül- kulağına ve bağırmak için aç: ~ Üçüncü mevki 72 kuruş 
15-16-22-23 

tüsüz, geçti, fak at gece yarı- tığı ağzına kum ve toz doldu-
sından çok sonra korkunç bir ğumi gö'rünce . o da yere ka-
fırbna Seli dağının göğsüne d pan ı .. ses, sada yoktuı aradan yarım 

' saat kadar vakit geçti bu ya
şiddetle çarpıp oğuldayarak . . .. • . • . '• • 
barb sahasını sardı, delicesine 
bir t~n·t111'lıll'. ~PIİrPeİno ~;. L:;_ 

cumla hepsine birden. saldırdı. 
Düşman ordusunun koyunlan, 
keçileri ve batta başıboş de
veler ve atlar korkulu, korkulu 
bağınp, çağırarak, homurdanıp, 
köpürerek konuşmağa, dağıl
mağa başladılar .. 

Sabahın alaca karanlığı ya
rım yamalak hüküm sürerken; 

fırtına bütün şiddetini gösteri
yordu. Uzaklardan, yakınlardan 

topladığı kum, toz, topraklar 
harp sahasına kesif bir sis 
tabakası sermişti; göz gözü 

. . . . . . . . . 
<:.'!e •• vy _,ul..- ~t.ıı, 0-lA ..a .. 5• 

mn tepesine bol bol sabah 
nurunu saçıyordu. Fırtına din
mişti. Fakat soğuk vardı. 

Etraf bir mezara dönmüştü, 

' nm saatin icerisipde v.ere ka-
panan, üstü bir kanş kum yı-

ğılı diri gömülüler depreşmege 

başladllar .. 
~ ·Bilmedi -

Kırkağaç malmüdürlüğünden: 
Tahsili emval kanununun 9 uncu maddesi mucibince bina ve 

arazi vergilerinden' borçlu aşagıda yazılı mükelleflerin hizalarm~ 
da gösterilen gayri menkul emvalleri 29 nisan 936 gününden 
itibaren ·yirmi bir gün müddetle ıartbrmaya konulmuştur. istek
lilerin ihalenin muallak bulunduğu 19 Mayıs 936 gününe rastla
yan Salı günü yüzde 7,5 pey akçalariyle birlikte Kırkağaç kazası 
idare heyetine müracaatlan ve stıblığa çıkarılan gayri menkulü 
görmek ve evsafını öğrenmek ve izahat almak isteyenlerin de 
her iş günü Kırkağaç maliyesine müracaatlan ilan olunur. 
Borç miktarı Mükellefin isın ye Satılığa çıkarılan emvalin 
Lira Kuruş ikametgahı Mevkii Nevi Kıy?1eti 

Lıra. K. 

görmez, nefes alınmaz dehşetli 
bir tufan içinde uzaklaşan ke
çilerin sesleri, bağlı kalan hay
vanların bögürmeleri garip bir 
yayılışta ortalığa gelecek akı-
betin esrarengiz korkulularını 155 10 

AlbertAlyoti isminde olup ika- Kasaba 
me.tgahı malum deyildir. civarı 

fabrika lSO 
arsaın 

.Fıno saçtılar .. 
Zaten fırtınanın Şiddetinden 

228 35 Ölü kadı oğlu Mustafa Kırka- Belediye 
ğacın kocamemet mahallesinden c._ddesı 

384 

çırpınıp sert sesler çıkaran ça- 163 84 
dırlarda kimseler uyumuyordu, 

Ölü Kayalı bacı Hasan Kirka· Evren 
ğacın Zora mahallesinden kuyu 

Tarla 

derken bir çadır; direğinin üs- 493 75 Eşref oğlu Mustafa Kırkağa- Belediye 
cın bodur oğlu mahalleşinden ~ddesi 
Mutasarrifi : Saçlı Mustafa efe Bakırda 
Kırkağacın Bakırköyünde o- gölcü~ 
lup bu arazi lzmirde Ahmet mevkii 
Remziye ipoteklidir. 

44No.lu 384 
dükkan tüne yıkıldı ve uçtu, bir, bir 

daha, çadırlar da kaçmağa se- 604 42 
ferber ve fırtınanın elinde o-
yuncak olmuşlardı, Ebusüfyanın 
çadırı sarsıldı ve çatırdadı. - ayni esası ıamana ve usule 

göre kendisi için mania veya 
müdafaa vasıtası olarak telakki 
eylemiştir. Diğer taraftan ln
giltere boğazların Ruslara karşı 
kapanmasını istemiştir. 

işte boğazlar. meselesinin za-

mana, ahvale yekdiğere uy
mıyan menfaatlara göre şekli, 
müşkilatı .. 

... 
•• 

On sekizinci ve on doku· 
zuncu asrın tarihi Rusların 

Karadeniz sahilleriııc yayılmak, 
Karadenizde gemilerini, donan
masını serbestçe gezdirmek, 
Karaden · z ve boğazlar hakkın-

daki emellerini tahakkuk ettir
mek için yaptığı hücumlar, sar
feylediği gayretler ile ve buna 

karşı Türklerin metin ve kahra
manca müdafaaları~ bu Rus 
emellerine mani ' olmak ıçın 
gayretleri ile doludur. 

Tarla 390 . 

1239 (919) 

Türkiye Rusların bu hücum
larını her vakıt def'e çalışmış, 
bu yoldakı taleblerini reddet
miş ve bunda sebat ve ısrar 
eylemiştir. Birinci Mahmud za
manında Rusya ile Türkiye 
arasında çıkan harb 1736 dan 
1739 senesine kadar devam 
etmişti ve F raosa hükümetinin 
lstanbuldaki elçisi Marki dö 
Villeneuve de araya girmiş 18 
Eylül 1839 da Belgradda ak
dolunan muahede ile hitame 
ermişti. 

Bu muahedeye Rusyayı A
zak ve Karadenizlerde donan
ma bulundurmaktan, gemi yap
maktan meneden ve ticaretini 
münhasıran Türk tebaasıne ait 
gemilerle yapmasına cevaz ve
ren maddeler konulmuştur. 

Muahedenin üçüncü madde
sinin son fıkrasında: 

"Moskova devleti tarafından 
Azak denizinde ve Karadeniz· 

Me ..... 
TAKSİTLE ELB SE 

~~~~~~~~ ... ı~~~~~~~-

Müessesemiz ilimizin sayın memurlarına müsait şeraitle 
ve geyim zevklerine tamamiyle uygun olarak 

T AKSiTLE ELIJiSE 
yapmağa başlamıştır. 

En mU külpesent mUşteırilerimizi 
memnun etmeği bir vazife bilir. 

Temiz işçilik Temiz 
Ve Gara ti 

alzeme 

AJ)RES: 
HACI HASAN OTELi No. 63 IZMIR 

ELEGAN TERZiHANESi SAHiBi 

M. Zeki Ergün 
PARİS AKADEMİSİNDEN MEZUN 

de sefain ve cenk gemileri ih
das ve icra olunmaya ... ,, 

Ve dokuzuncu maddesinin 
son fıkrasında da: 

u Karadenizde vaki Rusların 
ticareti devleti aliyemin reaya· 
sına müteallik olan sefinelerile 
olmak caiz ola,, deniliyor. 

Aynı muahedede Rus emel
lerinden birinin de sözü geç-
tiğini ve muahede maddelerin
den bu emele uygun bir şekil-
de temas eylediğini görüyoruz. 
Rus çarlarına Slav unvanı olan 
Çar yerine Romen olan im
parator unvan nın verilmesi 
hakkındaki Ruş emellerini izah 
etmiştik. Belgrad muahedesinin 
bu unvan meselesine temas 
eben on ikinci maddesi şöy
ledir: 

"Haş~etli Moskova Çariçe
şinden imparator elkabı için 
dostane ve alettevali müzakere 
olup Çariçei mumailcyhanm 

şan ve mtknetine muvafık ve 
münasip olduğu veçhile tara-

feynin tatyibi karar verile ... " 
* 4. 

işi en evci çariçe ikinci Ka-

teriııa zamanında Rus ordula
rının kazandığı :zaferler bo:ıdu. 

Türklerin kabul etmek mec

buriyetinde kaldıkla'rı en ağu 

bir muahede, 10 temmuz 1774 

küçük Kaynarca muahedesi bu 
zaferlerin neticesi oldu. 

Rusya için bu derece müsait 
şartlar elde edileceğini harptan 

evel Rusyada hiç kimse um
maz ve beklemezdi. Hatta biz-

zat Katerinamn söylediği veç
hile musalehadan evel hiç kim-

se bu muahede ile elde edilen 

faydalar nisbetindc tal~plerde 

bulunmağı bile batırma getir
memişti. 

- Bilmedi -



........ 
$ 

PARDAYANLAR 
- 146 - YAZAN : Mlfel Zevako 

Şayed gitmeğe razı olursam, sizinle 
nereye kadar gideceğim 

- Kim bilir? Belki bu endi- musunuz? Bu Katerinin mel'un 
teler doğrudur! adamlarından biri olan More-

- Ne dem"!k istiyorsunuz? verdir. Tahta köprü yakmın-
- Ne bileyim? kadınlar, er- daki evde de kim oturur biHr-

keklerden ziyade hissi kablel- misiniz? Katerin Domdiçi ... 
vukua maliktirler. Kim bilir, f Mariyak, Şövalyeye dehşet 
bazı adamlardan, büyük zevat- verecek bir sesle: 
tan birşeyler işitmiştir. - Bundan eminmisiniz? 

Diye Şövalye sözünü kesti. - Son derecede ... Onun için 
Kont endişe ediyordu, Ateşli Moreveri lizımgelen muamele 

aşkı gözlerini dumanlandırmıştı. ile savalım. 
Alis dö Lökse tapımyordu. Bu Pardayan sözünü bitirecek 
tapılan mahluk kritik edilebilir vakıt bulamadı. Pardayan, he-
mi? man Morovere dönerek heye-

Perestiş etmekle fikre saygı canla: 
kakJeşir. Bir kere fikirde saygı - Beraber gitmeğe hazırım! 
k&kleşince artık hiçbir şey Demekle heraber kalben de 
göze gözükmez. "annemi her halde yakından 

Kont dö Maryak, daha doğ- görmek lizım,, sözlerini mırıl-
rusu da o da, bulunmuş çocuk, dandı. Pardayan: 
Alis dö Löks'e perestiş edi- - Ne yapıyorsunuz? 

Diye bağırdı. Morever: 
yordu. - Buyurunuz mösyö lö Kont! 

Pardayanın söylediği sözler, Dedi. 
kalbinde ufak bir şübhe uyan- Pardayan kontun fikrini çel-
dırdı. Dtişünce içinde yürüyen meğe çahşh ise de Mariyak 
Kont'a dönerek: anlaşılmaz bir düşüncenin te-

- Eğer, sizin gibi sevilmek sirile sanki son defa olarak 
babtiyarlığ,na nail olmuş olsay- görüşecek imiş gibi şövalyeyi 
dım sevdiğim kadının her ar- kolları arasına aldı ve elJerini 
zusuna boyun eğerdim. sıkarken: 

Demekle iktifa etti. Kont - Azizim size veda ediyo-
geniş bir nefes alarak gülüm- rum. Pek kıymetli kardeşliği-
sedi: nizi hiçbir zaman unutamıya-

- Evet J Alis bir şey bili- cağım. 
Sözlerini söyledi. Pardayan: yor. Belki korkması da sevgi-
- A! Ne söylüyorsunuz? 

:i;i; coıkunluğundan değil mi- Diye şaşırmış kalmıştı. 
- Somı Var -

Dedi. 
Bu sırada tam Betizi soka

jlna girmek üzere iken kenc!_i
bir g6lge birdenbire yanlanna 
yaklatb. iki delikanlı derhal 
vaziyet aldılar. Yanlanna ge
len adam: 

- Korkmayınız. Yalnız Kont 
d6 Maryaka iki lakırdı söylii
yeceiim. 

Siıtlnll ı6yledi. 
Pardayan bu sözü söyleyenin 

Morever olduğunu anlamışb. 
Kendisini göstermemek için 
mantosunun yakasını kaldırdı. 
Mariyak: 

- istediğiniz adam benim. 
Ne a6ylemek istiyorsunuz? 

Cevabını verdi: 

Dnktnr 
Merkez hastanesi 

Operatörü 

Cevad Alpsoy 
Almanyadan avdetle hu· 

talannı her 2fin on beşle on 
sekiz arasında 

ikinci Beyler sokak 81 nu
marada kabul eder. 
Muayenehane telefonu 3315 

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

Her tip ve sistemde biçer ve biçerbağlar 

ORAK MA KiNELERi 
VE 

YEDEK PARÇALARI 
Garbi Anadolu umumi acenteliği 

HACIDAVUDZADERAHMIKARADAVUD 
Cezair Han - Yemiş çarşısı - lzmir 

1 - 13 (&90) Salı - cuma - Pazar 

Milli Emlak müdüriyetinden : 
Sıra No. sı 34 

Murabıt çarşısında Kızlar ağası hanı ve müştemilib 31 oda 
ve mağaza iJP. kalivehanenin intifaı bakır ve çuha bedestenleri 
Kızlar ağası hanı 7 kapısından giren ve çıkan ve berayı muha
faza bırakılan emvali tüccariye için avlusundan hazine müsteciri 
f arafından teamül en almacak bedeli icar mukabili ve duhuliye 
ve ardiye şeraiti hususiyesiyle bir senelik icar bedeli mubam
menin 1050 lira ile on beş gün müddetle artırmaya konulmuştur. 
ihalesi 28-5-936 perşembe günü saat 17 dedir. Taliplerin milli 
emlik müdüriyetine müracaatları. 1182 (915) 

#. ~ 

Numarası 3322 H. Daimon 
Daimon Velespit motosiklet otomobil fenerleri 

Hem pille hem dinamo ile yanan bu fenerler 1936 sene
sinin en son icadıdır. Uzak ve yakın mesafeleri göstermek 
için iki ampullüdür. Tek ve çift yanar. istenildiği zaman 
pille ve dinamo iJe yanar. Sureti mahsusada imal edilmiş 
dinamolan da tavsiye ederiz. 

Deposu : lzmirde Suluhun civannda No.28-9 
Ödemişli Hüseyin hllsoil ticarethanesidir 

MilJi Emlik müdürlüğünden: 
Satış S. No. Lira 
254 Kasap bızır mahallesinin paspant timdiki eski Batpa- 80 

zarı çarşısında 2312 eski 25 taj No. lu dtikkinın 64 . 
hi11ede 14 hissesi 

2~ R.-ptlw,.ırmahallesiniıı Günes S1 18 eski 14 taj No.lu ev 210 
2!)'J Uçuncu n.arataş uuygu .,. 4/ ıaı No. ıu ev b~ 

Yukarıda yazılı emvalin milkiyr;tleri pefİn para ve ya ikinci 
tertip tasfiye vesikasiyle ödenmek üzere onbet gtln müddetle 
artbrmaya konulmuştur. ihalesi 1-6-936 Pazartesi güntı ıaat on 
ydidedir. Alıcıların milli amlAk müdOriyetine milracaatları. 

15-26 1117 (916) 

lzmlr Beledlyaslndan: 
Gaz ve benzin sabşı hakkın

daki talimatnamenin 4 üncli 
maddesinin F. fıkrasının benzin 
sifonlarına da teşmili muvafık 
görillerek mezkftr fıkraıtm (ıe
hir dahilinde yilz metre kut-

runda tersim edilen bir daire 
dahilinde birden fazla hazine 
ve benzin sifonu tesisine mfi
aaade edilmiyetektir) şeklinde 

tadil edildiği, ilin tarihinden 
muteber olmak Uzere alika
darlarca bilinsin. 1246 (918) 

- Mösyö Lö Kont, yalmz 
aize söyleyeceğim. 

Pardayan Kontun kolunu kuv
"etlice sıkmakla Mariyak mak
sadını anlamış oldu: 

- Dostumdan hiç bir işim 
ıizli değildir. Yanında söyli
yebilirsiniz. 

IZMiR YüN Mensucab 
Türk A. Şirketinin 

Dedi. Morever ise arkadaşını 
tanımağa çalışırken istemiye, 
iıtemiye: 

- Mösyö Lö kont, asil ihti
yar bir kadın sizi görmek isti
yor. Evine kadar beraberce 
sritmekliğimizi rica etmek için 
beni gönderdi. 

S6zlerini söyledi. Mariyak: 
- Şayet gitmeğe razi olur-

sam, sizinf e nereye kadar 
gideceğim. 

- Mösyö Lö Kont, tahta 
köprünün yanındaki birinci eve 
kadar... Fakat yalnız başınıza 
geleceksiniz. 

- Ya siz kimsiniz ? 
-- Affedersiniz, mösyö Lö 

Kont, beni yalnız bu kadının 
bir memuru olarak tanımalısınız. 

Bu söz üzerine kont dö 
Mariyak birkaç adım öteye çe· 
kilerek yavaş sesle : 

- Gidecek misiniz? Kendi
nizi kollayacağınıza söz vermiş 
olcluğunuzu unutmayımz. 

Dedi. Mariyak : 
- Gitmiyeceğim! 
CeYabında bulundu. 
- Çok iyi! . 

• 

- uıaı a rı aıı ,.. 

1.,arabndan mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAll -------- :zABl:F -------c:: ZD 
Yeni yapbracağınız e bise er için bu 

•••••••••••••••••• .................. T Ş 
rrr:~ SA 1 YERLERi: 

. . 
ınız 

.................. 
• ••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
ı ı um •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

Birinci Kordonda ŞARK HALI T A ş 
186 Numarada • • 

Mimar Kemaled- FAHR• K d • v J 
din caddesinde ı an emır og u 

......................... , ............................ ... 

, ... , .• , ... 

Yalnız toptan sahşları için lzmİt' umum acenteliği Nefi Naci 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. Salih ağa hanı ikinci kat 
No. 113. Posta kutusu 224 Telefon 3465 

GBIPIN 

Bir tek kqeıi, 

en ıiddetli ve en inadcı 
baı ağnlannı keaer, rahat 
rahat uyumamzı temin 
eder, midenizi bozmaz, 
kalbinizi ve bibrek-

lerinili yormaz 

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

DAiMA GRiPiN ! 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
llAC 

HAMDİ NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Saf ebçi oğlu hanı karşısında 

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

lzmir Muhasebei Hususiye mü
dürlüğünden: 

İdarei Hususiye Akaratmdan olup lzmirde Kemeralb cadde
sinde kain 3500 lira bedeli sabıklı Küçük Salepçi 41* Hanı 
1 - 6 - 936 tarihinden itibaren 31 - 5 • 939 tarihine kadar üç 
sene müddetle kiraya verilmek üzere 11 - 5 - 936 tarihinden 
21 - 5 • 936 tarihine kadar on gün müddetle temdiden artırmaya 
çıkarılmıştır. Şeraiti öğrenmek istiyenlerin her gün Hususi 
Hesaplar Müdüriyeti varidat kalemi ve pey sürmek istiyenle
rin de ihale günü olan 21 - 5 - 936 Perşembe günü saat 10 da 
depozito makbuzlarile birlikte Encllmeni viliyete müracaatlan 
illa olunur. 1213 1914\ 
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• V. ı Oliver Ve Şii. F ratelli Sperco \ 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru 13 mayısta 

gelip Bargas - V ama ve Kös

tence limanlarına hareket ede
Ct=ktir. 

UL YSSES vapuru 18 ma
yısta gelip 23 mayısta Anvers-

Rotterdam-Amsterdam ve Ham 
burg fünanlan için yük ala
caktır. 

ORESTES YaportJ 31 ma}'15ta 

gelip 6 haziranda Anvers-Rot-

terdam - Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORIENT Licin 
GOTLA1'1D motörii 12 ma· 

yısta bekfonmekte olup yükünü 

tahliyeden sonra Rotterdam -

Hamburg - Brem en (doğru) Co· 
penhage - Dantziğ - Goteburg· 

Oslo ve: lskandinavya liman
ları için yiik afacakbr. 

1\ • F. il. 1 an Der LIMiTET 

Zee & C:o. Vapur Acentesi 
DEUTCHE LEVANTE LINlE CENDELl HAN BıRİNci 

G. m. b. H. KORDON TEL. 2443 
ADANA vapuru elyevın li- THE ELLERMAN LINES LTD. 

manmıırda olup Anvers, Rot- OPORTO Vapuru 20 may" 
terdam, Hamburse- ve Bremcn Londra., Hull ve Aoverste.n 
Dir~kt içia yük alacakbr. gelip yük çıkaracaktır. 

HERAKLEA vapuru 25 ma- FLAMINIAN vapuru 22 ma-
yısta bekleniyor. 36 mayısa yıs Liverpool ve Svanseadan 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham- gelip yük çıkaracakbr. 
bvrg ve Bremeu ~ekt için DEUTCH LEV ANTE LINIEN 
Jiik alacaktır. 

SAMOS vapuru 8 haziranda HERAKLEA vapuru 8 ma-
bekleniyor. 13 hazirana kadar yıs Hamburg ve Bremend~n 
Anvers Rotterdam,hamburg ve gelip yük çıkaracakbr. 
Breme~ limanlan için yük NOT : Vürut tarihleri, va-
alacaktır. purlann isimleri ve naYlun c-

THE Export Steam.ship rctlerinin değifikliklerindea. me 
Co:poration Nevyork saliyet kabul edilmez. 

EXPRESS vapuru 24 mayısa 
doğru beklenilmektedir. Nev 
y ork için yük alacakbr. 
S. A. ROYALE Hongroise De 

Navigation Danubienne & 
Maritime - Budape.st 

SZEGED motörü 27 mayısa 
doiru bekoiyor. Belgrad, No
visad, Bodapest Bratislava, Vi
yana ve Linz. için yük ala
caktır. 

SErvis\ Maritime Roumain 
Buca rest 

Parla fakültesindeD diplomah 
oı, tabipleri 

uzaff er Eroğul 

Kemal Çeti.ndağ 
HastaJarmı her gün sabah 

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

D. operatör 

M. Nuri Ar~a 
lzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 

Hastalarım her gün öğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
ikinci Bcyler-Numanıade so
kak 5 numarah muayen.eha
aesiade kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

10--26 (591) 

Doktor 

Sabiha 
Süleyman 
Çocı k hastalıkları 

ıııü tehas ısı 
Pazardan maada her gün 

öğleden sonra 3 - 6 ya ka
dar ikinci Beyler sokak 81 
numaralı muayenehanede ka
bul eder. 

VIKINGLAND vapuru 28 

ma)ısta beklenmekte olup Rot
terdam - Hamh rg - Bremen -

(doğru) Copenhang - D~tzig
Gdynia - Osfo ve lskandinavya 
limanlan için yük alacaktır. 

DUROSTOR vapuru 10 ha
ziranda bekleniyor. Köstence. 
Sulina, Galatz ve Galan ak
tarması Belgrad, Bodapest. 
Bratislava ve Viyana için yük 

Telefon: 3921 
Cuma ve sah 8 den 1 O a 

kadar memleket butanesiııde 
°'2'7.ZZZ~/Xr/Z7Z7..z7Z.~CIA:ID 

SERVIC MARITıME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 14 mayısta 

gelip ayni gün alb - Marsil
ya ve Barselo e hareket ede-

cektir. 
yolcu ve yük kabul eder. 
Handaki hareket tan1ılerile 

navlonlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005-2663 

ŞiFA 
• 

Eczanesı 
Fenni gözlük 

Üzerine en yeni en zarif 
modeller getirilmiştir 

Tayyare, şoför, güneş, spör 
göz.lükJerile renkli. numaralı 
cam nikel. altm, bağa çuçe

, veler de bu yerden 
dai111a ço" ucuzduc 

Tecrübe ediaiz 

TOPTAN 
PERAKENDE 

kabul edecektir. 
Den Norske Middelhaslinje 
( D.S A.S Spanskelinjen )Oılo 

BAY ARD vaporu 19 haı.i
randa bekleniyor. lskenderiye, 
Hayfa, Dieppe ve Norveç fi. 
mantarı için yük kabul ede
cektir. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir tnahhiide gi-
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

lznıirlil r Istaııhulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 

. .. t ciri Türkluden en eski otelci 
Her iki otehn ~us d~sini sevdiren bay Omer Ltit

olan ve herkese e~ fi I . Askeri otelillin mües
ftdfr. Bay Ô~er Lutlik ztmecırnı"beli idaresini herkes 
· "d' K k bır sene sısı ır. ır . . ld k klıyacaklar kendi 

bilir. lstanbulda her ıki ote e ona 

1 . d ki rahab bulacaklardır. . 
ev enn e . ·ı· t f atlar 

b f k ıa"dehklcre ı ave en ı Bütün u ev a 
müthiş ucuzdur 

BERLIN 
VlYANA 

VE 
• PARIS 

Moda i.leminin 1936 senesi 
içia kabul etttiği 

40 
Renk üzerine yün, ipek, pa

muk veya keten her hangi 
kumaş ve elbiseyi yalnız 

~5 
Kunq ile ve çok kolay bo

yam.ak isterseniz bir paket 
KIZ arkalı 

A R T 1 

BOY" .A..SI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
9 E-YLUL 

8 A H A R A T TELEFON : 3882 

ECZACI 
KEMAL AKTAŞIN 

Zhu6cl dawJaaı kolODya• 
Muldllea - Erkek Femineo - Difi 

iki ci.na koku Uzerioo yapılmış 

Hilil eczanesi 
lçiu bir şeref olmu~tur 

Eczacı Kemal Aktaf, koku

culuğu eczaalık gibi bir namu. 

1 ~ ::.~· 
San'at 

T a1dit edilemez 

lzmir kadastro müdürlüğünden: 

-
GUzeıllk ve sıhhat için ilk ,art 

RADYOLiN 
kullanmakhı 

RADYOLiN Dişleri, dişler çehreyi güzelleıtirir. 
RADYOLiN Dişleri, dişler mideyi sağlamlaşbrır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . 
: RADYOLiN dişleri lemitler ve parlabr, mikroplan yüz.de : 
E yüz 6ldürür, di~ etlerini besliyerek bastalanmalanna : 
E mani olur a~z kokusunu keser : . ................................................................................. . 

•• 

HUSEYIN KAYIN 

Mobilye evi 

LÜKS 
ŞEKERCiLER No. 26 

VE SAGLAM 
Yemek ve yatak odalan takımlara sipariş üzerine kabul edilir 

2-13 (836) 

Pastil Antiseptik 
K.A.N9Z-c.JIC 

Teaeffils yollariyle geçen hastalıklara karşı koruyucu, 
tesiri kat'ı pastillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğar. 
ralıamzbldannda, ses lcısıkhğında pek faydalıdır. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Bey w Jn - lstanbul 

Gü7.elyah mahallesinin Müstecabi sokağında kapu numarası 
olmıyan ve kayden 161 murabba metre mıklarındaki ar~a ~art 
303 tarih ve S0 sıra numaralı tapu kaydile Erol oğlu Moız Vıta
Jinin olduğu anlaşılmıı isede bunun nerede bulunduğu öğrenil
memiştir. Bu arsa ile ilgi.si bulunan kimselerin Saçmacı ~amam 1 
sokağmda 20 No. Iu binada bulunan lzmir kadastro kemısyonu· 
na bu ilan tarihinden 30 gün içinde ellerinde~i tasa~ruf ~esika
larile mür:.tcaat ediple ayni haklarını tesbit ettarme]era aksı halde ı· 
2613 sayılı yasanın 22 maddesinin H. fıkrasına göre bu arsanın 
devlet adına kavıl olunacağı ilia olunur. 1214 {913) 
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1 
Bir tebrik telgrafı, Avusturya kabinesini devirdi 
• 
1 
abine 

ı··r du, arhember 
haricinde bırakıldı .. 

\11111 .............................................................................. .. 

Starhemberg Mussoliniye çektiği telgrafta (Faşizmin 
demokratik namussuzluğa galebesi) tabirini kullanmış 

:jllSlll 

Viyana, 14 (Ô.R) - Günün 
en mühim harici hadisesi Avus
taryadaki kabine değişikliği 
olmuştur. Genç federal cumu
riyetin son zam3nfa rda büyük 
d.hilt m&tktilita maruz olduğ•ı 
malümdu. Fazla olarak, diğer 

de•letlerin yardımıyla iyi kötü 
muhafaza edilen istiklali de 
hir çok muhalif propaganda
ların mevzuu oluyordu. Bu 
aebeble Avusturya meselesi 
Avrupanın dönüm meselesi 
olmuştur. Hiç bir hükümet 
buna karşı alakasız değildir. 

Şansölye Schuschn"gğ ile 
prens Starhembergin münase• 
betleri son zamanlarda gergin
di. Heimvehren denilen yarı 
aıkeri tefkilitın ve vatan se
yerler cephesinin başkanı sıfa
tile prens Starhenberg devlet 
içinde adeta ikinci bir devlet 
olmuştu. Şansölye işte asıl bu 
ikiliğin önüne geçmek iste
miıtir. 

TELGRAFDAN ÇIKAN 
HADiSE 

48 arat evvel Prens Star
bemberg B. MuHoliniye Şarki 
Afrika zaferi münasebetile bir 
tebrik telgrafı çekmiştir. Bu 
tebrikte ltalyenların zaferi, 
.. Faşizmin demokratik namus
ıuzluğa ga!ebesi " şeklinde 
g6ıterilmiştir. Kabine başkan 

Yekilınin, çok geniş mikyasta 
yapılan bu ibareyi Şansölye 
tasvib etmemiş ve akşam ka
binenin istifasını Cumurbqka
nına vermiştir. B. MikJa istifa 
eden Şanaölyeyi yeni bir kabi
ne teıkiline memur etmiş ve 
o ela gece bu iti hemen ba· 
fUIDıfbr. 

YENi HÜKÜMET 
Yeni hükômet, birkaç bakan 

farluyle, eskisinin aynidir. Prens 
Starhemberg şimdi buna dahil 
bulunmıyor. Ancak taraftarla
nndan üçü kabinede kaJmıtlar
dar. B. Şuşnig batbakanhktan 
bqka harbiye ve hari:t: ba
lamhklarını da üzerine ııtar. 
BIJlece prensin yakın dostu 
olan dı, işleri bakam baron 
V aldenez de ifteu uzaldaftınl
.. ,br. 

B. Şuşnig pnaölye DoJfusun 
r geçmekle güç brarla· ........ 

Şimdi son zamane kadar prens 
Starhemberg'in idaresi altında 
bulunan vatanseverler cephesi
nin de baıına geçmekle dikta
törlüğe muadil bir salahiyet 
kazanmıştır. 

HEIMVEHRENLER 
SILAHSIZLANDIRILACAK 
içtimai basiret bakanlığa 

geçirilen B, Reş katolik de
mokrattır. Böylece Şanselyenin 
iıçi teşkilatına ve hıristiyan 
Sosyalistlere dayanmak istediği 
anlaşılıyor. Bu suretle Heim 
vehrenlerin sılibsızlandınlma
larına devam edecektir. 

Fransız muhafilinin fikrince 
istikbal hakkında şimdiden bir 
mülihaza yürütmek mevsimsiz
dir. Fakat Şansölye çok azimli 
bir adamdır ve bütün ordu da 

onunla beraberdir. Diğer ci
hetten işçi sindikaları idare 
komitesi Şansölyeyi vatan se
verler cephesinin başına geç
mesinden dolayı tebrik etmiş 
ve sindikaların müzaheretini 
vadetmiştir. 

ROMADAN UZAK 
Londra, 14 (Ô.R) - Avus

turya buhranı Londrada epi 
endişe~er uyandırmaktadır. Sol 
cenah, Şanşölyenin karannda 
Romanın visayetinden bir 
derece kurtulmak arzusunu 
goruyor. Bu mutalea sol 
cenah mahafilini tatmin etmek
te ist de muhafazakarların fi. 
kirlerini bildiren kimseler, 
Avusturyada ltalyan nufuzunun 
azalmasile birlikte Almanyaya 
karşı istiklalin müdafafaaaı ih-

timallerinin de zayıflamasından 
korkmaktadırlar. 

Berlin 14 ( Ö. R )- Alman 
gazeteleri Avusturyadaki deği
şikliği dikkatle takip etmekle 
beraber açık tefsirlerden sa
sakınıyorlar. "Berliner Zeitung,, 
şansölyenin pren Starhemberg
den ayrılmakla Hıristiyan sos
yalistlerin nüfuzu altına girdi
ğini kaydediyor. 

DIŞ SiYASA 
Budapefte,14 (Ô.R)- Avus

turya kabinesindeki tadilat 
dikkatle takip edilmektedir. 
Bununla beraber harici si-
yasetin değişmiyeceği hak· 
kında ıanıölya Şuşning ta-

rafından general Gömböş ve 
B. Mussoliniye gönderilen tel
grafların samimi li~anı mem
nuniyetle kaydedilmektedir. 

Roma, 1 (Ô.R) - Avus
turya kabinesinin değişikliği 

Romada dahili bir iş ola
rak telakki ediliyor. Burada 
izah edild;ğine göre Şansölye
nin bazı sol cenah partilerini 
ve bu arada sosyalistleri ele 
geçirmek arzusu onunla prens 
Starhenberg arasında aynhk
lara sebeb olmuştur. B. Şuşnig 
radikal ıol cenah temayülleri 
Heimvehren faşist teşkilatı ile 
telif etmek istemiştir. Bununla 
beraber harici siyasetin devamı 

AımslwJ a cumur başkrım Mık/as f!f ıcrallcrlr f!Öıiişiiror M11ssolini bir töre11 es11asmda 

FRANSA····NE·····vAPACAK··1···c~~~;;~a~· 

Eskı ha11sr başbaka111 laı al 
Paris 14 (Ô.R) - "Journal" 

F ransanın beynelmilel meseleler 
karşısında vaziyetini şöylece 
hulasa ediyc,t: 

F ran ııa için mesele daima 
şu şekilde kendini göstermek
tedir: Ya Londra ile kanla bı

çaklı olmak, ya Roma ile ihtilaf 
haline düşmek ... Bu bir "kavsi 
fasid" dir. içinden çıkılmaz bir 
muammadır. Fakat hakikat 
te budur. Tam manaaiyle 
m•basematın batlangacındaki 
vaziyete diamiif bulunuyor. 
La•al ' i .ftjclalle •uireti 

lngiltere veya Italyayı 
tercih mecburiyetindedir 
kurtarabilmişti. Yeni dışişleri oluyor. Su halde, yalnız bu 
bakanile de böyle mi olacak? menfeatler hesaba katılacak 
Biz kendi hesabımıza bunu olsa Habeş memleketinin me-
zannetmiyoruz. rasimsizce ltalyaya ilhakı pek 

Fakat Alman tehlükesi kar- ili kabul edilebilir. 
şısında hem lngıltereye, hem " Fakat bu Milletler Cemi· 
ltalyaya güvenebilmek ihtiya- yetine karşı tahrik olur. Ce-
cında olduğumuz halde ya in- nevre müessesesi bu hakareti 
gilizleri, ya ltalyanları tercih yutarsa, bütün bu bina yıkı-
zaruretinde kalmakhğımız feci lacaktır. Bu neticeden zararlı 
bir akibet değil midir? çıkacak otanlar ise gilçük dev-

"Ekselsior., gazetesi de şu Jetlerden başkaları değildir. 
mütaleadadar: Bu da isbat eder ki, iltalyanın 

" ltalya Habeşistanda açık bir tarafla kararını kabul et-
kapı siyasetini tatbike karar memekle, büyük devletler ken-
verdiğine göre büyük devlet- di memfaatlarından başka şey· 
)erin menfaatleri kurtulmuş )eri düşünmüş oluyoı"lar. 

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

Deniz anlaşması 
Londra, 14 (Ô.R) - Sovyet 

ataşemilteri bugün Londraya 
gelmiştir. lngiliz • Fransız • 
Amerikan deniz muahedesine 
benzer bir lngiliz - Sovyet 
de•iz aacllaıma11 m&zakereleri ......... ,. 

iki yahudi 
öldürmüşler 
Kudi:s, 14 (Ö.R) - Şehrin 

esiri kısmında dört mahallede 
iki yabudi öldürüldü. Bu ma

, ballelerde 1aükümet örfi idare 
il.il- ~ ,, - e-.-r. :J .. 

··-Faaliyet durdu 
Cenevre, 14 (Ô.R)-Burada 

faaliyet bitmiştir. Yalnız Dani-
marka dış işleri bakam bay 
March ile ispanya delegesi bay 
Madariaga ve Sovyet dış işleri 
komiseri bay Litvinof arasında 
bir toplantı olmuştur.BB Marcb 
ve Madariaga yedi bitaraf 
memleket konferansında hazır 
bulunmuşlardı. Bay Litvinofu 
Milletler cemiyetinin islihı için 
bitaraflar grubunda baş gös
teren temayüllerden haberdar 
etmişlerdir. 

Paris, 13 (Ô.R) - Cenevre
den tayyare ile hareket eden 
bay Paul Boncour öğleden 
sonra gelmiş ve hemen otomo
bille Parise inerek batbakanla 
mülikata gitmiştir. 

Fi istin 
garnizonları 

Londra, 14 ( Ô.R) - Müs
temlekit Nazm Thomas, yeni 
kanşıkhklara karşı Filistin gar
nizonlarının takviye edildiğini, 
ıon hadiselerde 600 kitinin 
tevkif edilclitini Avam Kama· 

J>re11s Staıltembn~ 

ıçın ltalyan hükumeti Dolfusun. 
halefine emniyet etmektedir. 

ŞUŞNIGIN TEMINA Ti 
Viyana, 14 (Ö.R)- Şansölye 

Schuschnigg kabinesini yeniden 
teşkil etmiştir. Kendisi başba
kanlıktan başka harbiye ve 
hariciye bakanbklarını da üze
rine almıştır. Vis şansölye 
prens Starhemberg yerine bu 
vazifeye B. Burn F eurd geç
miştir. 

B. Schuschnigg ilk kabinesini 
25 Temmuz 1934 tarihinde, 
şansölye Dolfus'un katli üzerioe 
kurmuştu. 17 ilk teşrin tarihin
de bu kabinede ilk defa ola
rak baıa değişiklikler } apımıştı. 

Şansölye Schuschnigg ltalya 
başbakanı B. MusıoJiniye bir 
telgraf göndererek yeni Avus
turya hükametinin Romada 
imza edilen üç tarafla proto
kollere karşı siyasetinin devam
lılığını muhafaza azminde ol
duğunu bildirmittir. Sansölye, 
Macar başbakana General 
Gömböşe de ayna teminatı ih· 
tiva eden buna benzer bir tel· 
graf göndermiştir. 

iSTiF A ETMiŞ 
Roma, ( Ö.R) - Avu~lurya 

kabinesinin yeniden tetkili 
haklC:ında burada şu malumat 
alanmıştır: 

Yeni kabıneyi eskisinden 
ayıran belli başla değişikiik 
Heimvehren teşkilatı başkam 
Prens Starhembargin kabine 
haricinde kalmasıdır. Esasen 
değişikliğe sebeb olan da 
Prensin istifasıdır. Yeni kabine 
teşkil edilir edilmez hlikümet 
tarafından neşredilen resmi bir 
teblig Prens Starhembeg'in 
Şonıölye Schuscbnigg ile gö· 
rüş ayrılığından istifa ettiğ ni 
bildirmektedir. 

Yeni hükumet bilhassa vatan 
!'ever kuvvetlere dayanmakta-
dı. 8. Schuschnigg gönüllü 
Milis kuvveti ile vatan severler 
cebhesinin de başkam olmuştur. 

Yeni Vis..Şansölyeye gelince, 
ayna zamanda iç bakanlığını da 
üzerine almıştır. 

Viyana 14 (Ô.R) - Gazete
lerin yazdıklanna göre milh 
m6dafaa bakanlığı oa milyon 
ti&nljk e11a içi• minakaaa ~
mıfhr. 


