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Yeni 
T efrikalarımız 

1 - Sifi Aşk ( 3 üncüde) 
2 - Ormanı bekllyen Kız (4 te) 
s - Boğazlar meselesi tari
hine bir bakış (7 inci sahifede) 

(,mnlıuriyetin Ve Cu.ıılıuriyet Esermııı Bekçisi, Sabahlan Çıkar .Siyası Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

Dün muazza.m ihtifaller yapıldı 
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 
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lstanbul, 1s (Yeni 
Asır)- Yakın şarkta 
sulhun muhafazası 
için Cenevrede mü
him görüşmeler ya
pılmaktadır. AUnadan 
blldlrlldlğlne göre Ce
nevrede lnglllz dış 
bakanı Edenle, Tev
fik Rüştü Aras, Tltü
lesko ve Polltls ara
sında cereyan eden 
görüşmelere büyük 
bir ehemmiyet verll
mektedlr. Tltülesko 
Cenevreden Parlse 
giderek Fransız si
yaset adamları ile 
ayrı ayrı görüşme
ler yapmaktadır. 

= 
Hayat icabları 

Orta tahslle verilecek 
istikamet de gözününde 

tutulmalıdır 
Lite ve orta mekteblerde 

okuyan çocuklanmızm lıiyıkı 

veçhile yetittirilemediği hepi
mizin malftmudur. Bu hakikatı 
bu mekteblerde öğretmenlik 
eden zevat da açıkça ifade 
eylemekte ve sınıflardaki izdi
hamdan çekilen sıkıntıları giz
liyememektedirler. 

iki gün evvel bu mevzu üze
rinde dururken orta tahsile 
esaslı bir istikamet verilememe· 
sinin bu izdihamı doğuran amil
ler arasında bulunduğuna işaret 
eylemiştik. Bugün de bu nokta 
üzerinde durmak ve işi esasın· 
dan m!Ualea eylemek istiyoruz. 

Bizde liseler ders program
larının güttüğü gaye Üniversi
teye talebe yetiştirmektir. Hal
buki liselerde okuyan çocuk
ların yansından fazlası Üniver· 
ıite tahsilini yapabilmek imkan 
ve kabiliyetlerinden mahrum
durlar. Netekim liselerin birinci 
sınıflarına giren tall!benin an
cak yüzde yirmi beşinin bile 
şehadetname almağa muvaffak 
olabildiklerinde şüphemiz var
dır. istatistikler elimizde bu
lunmadığından bu hususta kat'i 
bir rakam ortaya koymak mev
kiinde değiliz. Ancak tecrübe 
ve görgüye dayanarak bu iddi
ayı ileri sürebiliyoruz. 

Sınıfta kalan, zaruret dola
yisile mektebi terkeden yav
rular, hiçbir işe yaramıyan ya
rım bilgileri ile hayata ahldık
ları zaman topallamakta ve 
muvaffak olamamaktadırlar. 
Halbuki eğer üniversite tah
sili yapamıyacak gençler için 
ameli bayat mektepleri açılmış 
olsa ve ders proğramları on
lara bayatı kaıandıracak bir 
şekilde tanzim edilmiş bulunsa 
şüphesiz daha verimli netıce
ler elde edileceği gibi liselerin 
yükü hafifletilmiş ve üniversi
teye gidecek gençlere de da
ha iyi yetişmek fırsatı veril
miı olur. 

- Sonu 2 11w salıı/edc -
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Mussolini, bir gemiden ufukları st·JJf~diyor 

• • a ası ıçın ou 
-

Roma meb'usan mecli
sinde tezahürat yapıldı 

Roma, 15 (Ö.R) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Roma imparatorluğunun ih
dası, Habeşistanın ltalyaya ilha
kı ve mareşal Badoğlionun Ha
beşistanın kral vekilliğine tayini 
hakkındaki kararnamelerin tas
diki için toplanan mecliste, 
meb'us Karlo Dölakva dedi ki: 

- "Avrupa ltalyaya, ltalya
nın Avrupaya muhtaç olduğun
dan daha faıla muhtaçtır. Or
tada irtikab edilmiş bir tek 
abdşikenlik vardır. O da baki· 
kata ve medeni milletler ara
sındaki tesanüde kartı yapıl
mıştır. 

Şu halde her~eyden evvel 
bakili:ata karıı bir teca•lz, 

medeniyet davasına karşı bir 
suikasd teşkil eden, ltalya 
aleyhindeki mabkümiyet kara· 
rının ve zecri tedbirlerin ref· 
ini sükün içinde bekliyebiliriz,. 

Meb'uslar Mussolini gelince· 
ye kadar faşist mar~lan söyle
mişlerdir. O geli:ıce meclis, 
dakikalarca süren alkış tufani
le çınlamıştır. 

Diplomatlar locasında yalnız 
Almanya, Japonya büyük elçi
lerile Avusturya Macaristan ve 
Arnavutluk orta elçileri vardı. 

Reis, Roma imparatorluğu
nun yeniden tesisi tarihini 
gösteren bir levhanın mebusan 
aalonuna talikini teklif etmif 

- Sonu il ıncı say/t1da -

lstanbulda 
Tayyarelere karşı --Bataryalarla atıt 

tallml yapıldı 
lstanbul, 15 (Yeni Asır) -

Bugün topçu atış mektebinin 
25 inci yılı kutlulandı ve büyük 
bir tören yapıldı. 

Merasimde:ı sonra tayyare
lere karşı hava bataryalariyle 
atışler yapıldı. 

Tsana 
Bölgesinde 
ltalya lngiltere ile 

değil; Mısırla 
görüşecek 

.MISlr Kıalı farıık 

Londra, 15 (A.A) - Deyli 
Telgraf gazetesinin Cenevre• 
den haber aldığına göre ltal• 
yanlar Taııa gölü üzerinde ge
niş bir faaliyet sahasını haiz 
büyük bir tayyare filosu tesisi 
niyetindedirler. 

ltalyanlar bilahare Tasna gö· 
lünün Mısıra doğru akan sulan 
hakkında Londradan ziyade 
Kahire ile müzakereler açmak 
ist~mektedir1er. 



Hayat icabları 
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Orlll .............. . ........... .-... ...... .............. 
- IJOf llliaJı I üt&i stılıifet/e -

B d=hı•~ ek .... ....,..,. ~ 

rİllİll•~ 
Filhakika denim. ha ... ba-

m-adan k.._ trbl ..,._ 
ortadan ~..-..-. 
bulunduğu bütla baklan ka· 
danlar için de taaamqbr. 

Ukin siyasal haklann istl
mali bqka hayabn icaplan da 
yİDe baıkadır. Arzu eden ha· 
pnlar bir erkek gibi taJ.il 
etmek " bir erkek sibi haya· 
tmı diledili ullada kaA11mak 
ı.kkmı kullanabi&rler. Buna 
ldmseDia bir diyeceji yoktur. 

•ular tiMlenle illlİ•enitede 
ekuyabilirler. Bunun yanında 

Wr de tabiatm, i~mai hayabn 
kadına tahmil eylediği vazifeler 
•ardır. Ew kadim olmak .• 

Biz bu iki kıum arumda 
tahsil bakımından hiç bir fark 
pzetmiyoruz. Biitla klzla
nmıa Hselere dolduruyor on
lan da bbln erkekler gibi 
tahsile mecbur kdtyoraz. lıte 

llu noktada bir yanhfhk var
dır. Ev kadını olacak, Omver• 
Iİte)e gitmiyecek kızlar için 
erta taluil derecesinde mahı· 

mab ilıti•a eJ&e,en fakat e• 
Ye çocuk bakımlan fllpU, dikit 
Ye ulat gibi eJi bir eY kadı· 

aamn bilınesi liznngelen itleri de 
lğreten mekteplere ihtiyacımız 
Yarcbr. T ahmm edilebilir ki bu 
kısım mekteplere ihtiyacımız 
daha ıeaiftir. Çlnkl phpnayı 
zaruretin icaplanna bırakarak 

evinde bir ev kadını olarak 
k .... fl iatiyea ye k meeba':
riyette liıulunu lmlanma ekse
riyettedir. 

lzmirde G6ztepede miteYazi 
bir bina içinde açdaa sepet 
çiçek ve ppkacdlk mektebİDİll 
az zamanda ,Werdiii in
kitaf g6za.&idn 6niladeclir. 
S. mektep eutitli haline 
getirilince talebe mevcuda üç 
yllze çıkmış ve gece kurstan 
da, biiyik bir k111111 evli ka
dJnlardaa mütefekkil olmak 
Ozere, alb yiizO mlltecaviz ta· 
lebe bulmuıtar. 

Ba pteriJOI' ld eutitller 
bizim memleketimi& için lise-
leria iiatlade bir ibti,açtır. 
Eğer eutitlilere kanet vere
cek olanak bu sahada ela &se-

leria yükCbai laafiffetmit ola· 
caiız. EnstiHilerde kızlanmız 

ilk hhikl• - cllrt bet 
yıllak bir prolı ah .. 12 atla 
bir n kad ....... Jetife
celdaclir. H._,., · ·uw• ıre 
ıil ı:.- ........... .... 
,..ı ok sk nıelNaiJ"{6t•• n 
ailem _ _...,. .......... 

biJsllar•.. basa• nah 
ka•aı' ....... q. .. taW· 
lindea _,. ........ .. 
&a ... a,....Uica .......... .. 
az~._ .. '- wbadm 
elde edrı.tai ile wiral=ak 
gerekir ki laa,at icaWarma 
uy- Wr llareket UJ'

1 
EZ. 

Es titller bd=ler icia ame
li hapt mekteplericlr, Orta 
tahlile hapta ahhak .kek 
~ocaklen icill de ilatifaca •J
gun mektep prorramlan vilcu
da getirilecek olana hem tah
lil ,.&lan aalblmak mretile 
mall IMbndae tuarrafla bir 
maarif hayab a,_..,lanlr da
ha çok mektep Fpa•lr imkllv 
lan elde ecli'-it Ye laem de 
,__ talpejlle ~ Wr if8 yara
mıyu gençler y.- -ı 
h.,.t Wlpmi ile rlcellllez 
hapta ka•-ata allldeclr bir 
s•ılilr yetittirnek imlria cla
llilla ,.., 1 ........ _ 

111.Ju. q .. -.»a:•• 
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Dbay 
••• -Toprak mahsullerinden . 

M.. h .1. 1_ di .1 kt Ankaraya gidiyor 
~ta sı ın Ken arzusu ı everme e ~L~r!'~~de:'. 

ld "" t • h• • cektir. S. meyaubn •bebi o ugu ayyare ıane ıssesı viliyet!n ~~ni yıl ~litç~si ve 
viliyebn dıger bazı atfen etra-

Müstahsil murahhaslarının verdiği kararla yüzde 
yarımdan, yüzde ikiye çıkarılmıştır 

Topıak malısüllfJIİDden hal
lan vermekte oWuta tayyare 
ianeai hiuesi, memleketin muh
telif yerlerinde ~erek nisbet, 
gerekse bu ianeaia toplanqa 
bakımından muhtelif tekiller 
arzetmektedir. Bu vaziyet me• 
Mil Ege mıatakumda, battl 
Yiliyet dahilindeki kullarda 
bile kendini gletermektedir. 
Ba intizamsazlık bazan bava 
kurumu ba•labnın matl6b te· 
kilde artm.. imkblarıaa da 
mini oimaktadır. 

Bu sebeple hem ba ylzde 
niabetini, hem de ianeaia top
lama teklini tesbit etmek 
üzere viliyetia 14 kau•a• 
belediye ve ticaret oclalaı mclaa 
ikiter •~Jetli aza, baYa lm
nua• tuafmdan lzmirde hir 
içtimaa daYet edilmifti. 

Dla atleclen 16nra parti bi
numda yaptlan bu toplanbya 
23 murahhas gelmifti. ldtma 
parti bqkam Avni Doianm 
baıkanhtı albnda oJmuıtur. n
bay Fazh Gtileçle defterdar 
Ihsan, belediye reis -•mu 
Suat, Ticaret oduı reisi Hak· 
kı Balca ~ ..._.izia taam
llllf tkmrları ye laaya kwaa&U 
erkim de hasar baluıiia11flardır. 

Parti bqken•••ı Ani Doiaa 
bu iaaeaia .bl,ak ve ud bir 
memleketia mldafaa daYUllllll 
bqanlma11 İCİll almclıim. bq
bakan11DWD geçen ıeneki 817· 
levlerinde bu mllclafaaJa aicl 
ellclİfeyi hl,ak bir aalabiyet 

lzmirllı t/eletli ldarrQJeri: /l/1tq, Parti ba,Juuu ve Şatbav 
••uı n diier bazı tekiDer bona bapaa• Mazhar Nurul-
laeriade mlta'7a'7r ylıiltlldtL lah, AlliJel Halim, Demir 

Oba, F azh Gllleç, Defterdar Şevki, defterdar Ihsan, Ôde-
lhaaa, ticcarlar ve marahbu- mİf belediye reisi Mithat, Urla 
lar .az aldılar. Parti batka· murabhau Hllseyin, Seferihisar . 
mmıı da mevzuu tekrar hullsa murabba• Mehmet, Çeıme ti-
etti. Neticede ıu karar verildi: caret oda11 murahlıuı Ahmet 

Tire belediye reiıri Ali, Foça 
1 - Tanare b.illeliaia top- belediye reiai Rqit, Ôdemiı 

rak malıalllerinde ylzde ya· murabhıu Fethi ve Kuşa-
nmdan yhcle ikiye çıkanlması. dasl murahhası Kemal derhal 

2 - Cibayet teklinde tay• içtima etmitlerdir. Komisyon 
yere cetaİJetİDİll amamt ciba- iueaia nuıl toplanacağını bir 
yet Iİltemİllİ bozmamak lzere ......,ıa tesbit edecektir. Bu-
bu muhtelif nazar noktalanm gla aaat on birde ikinci top-
teabit edecek bir komisyonun laDh yapılacak ve karara bağ-
seçilmelİ. lınacakbr. 

Buaa miHeakib toplanbJ8 Ha~a kurumu, tehrimize ge-
nihayet Yerilmistir. len murahhaslar terefine dtin 

Komisyona seçilen avukat gece Şehir gazinosunda bir ıi-
Nari Fettab Esen, Balcı Hakla, yaf~ vermiftir. 

ve isabetle tebarlz ettirdikleriai lnhıs· arlar kad•osu 
etraflıca Ye Yeciz bir aurette ' Komiser ilmi 
anlathktan sonra iane niabet
lerindeki tahaltlftba ihdu ettlii 
vaziyet ve mlfklllb izah etmit-

. lerdir. Bay Avni J>otan b•• 
mllteakib cibayet ıek6nin V.lalla 
ve tealabld niıbetinin yüıde 
ikiye çıkanlmuı haklwulald 
fikirleri de menaubalıa ederek 
kaza murahualanm ve huar 
bulananlan ba meyzu lzerincle 
konupaaja çalırmlfbr. 

inhisarlar bqmldlrlljiballn 

Jeaİ -e kadrom için am
........_..e izahat Yermek 
kere ı.tubala gitmif olan 
iahiarlar tebrimis ......... 
lbrahim lataabaldu d&mlftlr. 
Soa ka-ı. tekalcle lnkedil· 
mit olu yqla memarlarm yer-
leriDe tamamea paç ve iJi 
taWI tlnalf olanı.r ahaacak· 
br. Azlmn hepli, ylbde yana 

nisbetinin y&zde ikiye ibllja 

üzerinde tam bir •• 1ababt ve Mülayim Pehlivan 
hauasiyet ghteriyorlardı. Yal-
nız tatbik edilecek cibayet 
ıeldi etrafıHa mabtelif aoktai 
naurlar ytlrtltll&yonla. 

Bu ian_. illi._I ,_... 
mi, yoku ıabı emuanda mı 

Pazar gOaG Alaaacak ıtad· 
yomada yapalacak bllylk gtl-
retlere iftirlk ecl~cek olu 
Mlll,m. pelalnn din ........... 
ze gelmiftlr. 

Rahatlaz bulllll&D ve meıu· 
nen lataabala gitmif olan Nafia 
Yelileti bq mllfettiti ve tehri· 
mia Nafıa mlleuueleri komaer 
Yekili ilmi lataabalcla tedaYi 
aeticeli eJilite yh tubBUflur. 
Şifalar temeaai ederiz. 

Mahkumiyet 
Seferibİlar kaz .. DID UlalDlf 

klJlade Mutafa otla Meb
mecle manerle •tef ettiği ııra· 
da HllsnOytl yaralamakla ve 
Mehmede lldilrmek kasdile 
ıilah atmakla maznun Hasan 
oiha Meı-edia Aiır ceaada 
mulaakemesi bitmiı, 10 sene 
bir ., •tv ... ,... karar 
YeriJmittir. 

HALK OPERETi 
Doat Elen artisti ZOZO DALMAS'm iftirlklle ye Suriye turaelİDdeD blylk muyaffakıyetle 

aydet eden san'atklr HICRAN'm riyaaetindeld bale heyeti birlikte olarak 42 kifilik muhte· 
tem kacll'09ile · . 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
!:Cı;t:! TELLi TURNA 
Ba alr11m 9 ela EN DUL 

y ..... pdh .. tiae 4,31 ela ÇARDAŞ 
Yann ak11m 9 ela D E N i Z H A V A S J 

Matine fiatleri : Haiaat 100 - Salon 75 - Balkon 50 kQhlfblr 
Bagtba matinede talebe zabit ve mmllimlere SALON llO lmnftw 

fında all'kadar vekiletlerle te• 
aubr. 

Valiye Sıhhat miidlri dok· 
tor Cevdet Şakir Saraçoğlunun 
da refakat etmesi muhtemeldir. 
Seyahat bir hafta kadar aiire
cektir. 

Deve tüyü 
istiyorlar 

Almanyadan bir firma Türk 
ofis lzmir şubesine yazdığı bir 
mektupta Almanya piyasasında 
fazla miktarda de•e tüyilnün 
aramlmakta olduğunu bildirmiş 
ve mıntakamızda ihraç edile· 
bilecek kadar deve tüyü istih
sal edilip edilmediği ve fiatle
rin neden ibaret olduğu sorul· 
maktadır. -

Hareket günü 
19 Mayıı Sah günü stad

yumda bilyiik spor ıenlilderi 
yapalacaktar. Saat lS de atle· 
tizm heyeti tarafından hazsrla
nan proğram mucibince atle
tizm müsabakalan da yapıla
cakbr. Miisabakalar 100, 400, 
1SOO metre kotularla 110 ma
nialı ve Balkan bayrak yaraı
larıdır. Derece alan atletlere 
madalyalar verilecektir. -

Seyyahlar geliyor 
F ranıız bandıralı Şamplon 

vapuru yakında ıehrimize ge
lecek ve mabtelif tebaala iki 
yl& sey1ah gelerek harabeleri 
geıecelderclir. 

Dtin limanımıza gelen T eofil 
Gotye vapuru ile kırk seyyah 
gelmipir. 

Posta kadrosu 
Posta, Telgraf ve telefon 

umum mlldürlilğ& kadrosu Ha• 
zirandan itibaren yeni teklile 
faaliyete ~eçr.cek idi. Haber 
alclljunıza g6re blltçe darbiı 
huebile yeni tetkilit ancak 
sel~cek .ıeaeden itibaren ite 
bqlıyacaktır. 

··--11l4l••11M1• ... •-rı 
Gümrük 

• 
muayenesı 
Şehrimiz gümriik baflllüdlr

lltG kadrosunda haziranda 
ihtiyaca g&re bazı illveler yapı
mua mutasavYer oldutanu teh· 
rimizde tedkilrler yapmıı olan 
umum mlclllrln beyanabaa at-
fen yazmıfbk. Haber aldığı
mıza g&re ba yıl kadroda ae 
tensikat ve ne de ilAYe yapd
mıyacakbr. 

G .. rlk bq mlcllrlltil yol
cu salonunda yolculama gtlm
rlk muayene ve sair işlerinin 
ılratle yapılmau içia tec:lhirler 
alcltrmqbr. __ ......... -··-·-

Tefti• 
Devlet demiryollan yedinci 

ifletme mBfettifi Kemlleddin 
mlfettiflik tubelerini teftite 
devam etmektedir. 

Bay Kemaleddin din JUlllda 
hareket bq mnfettiti Slley
maa. yol bq mlfettifi Kemli 
oldaj'U halde Bornovap pie
rek BornaYa istuyoaua teftit 
etmiflerclir. ......... 

Dlf llırem• 
Kemeralbada elitçi Alunet 

otla ffaMıliein atelyı •• plea 
.. _ ofha Ş.Yld Ye '-'abe· 
riade IMlb•n iç kip ild dit 
çektinlikt• ... clitclaia 
...,..ı baha••Ma iltifade 
eclenk alla 8ra 1n, ..... iç 
alba elit ...... ldan .... edil· 
diiiad• talakilcata ba•··ıp .. 

.... , .. _.., . 
Dallardan ===:::: 
·········--···-- ses:ter ..................... il 

HABEŞiSTAN 
Ola fed radyo llUer Yea'4İ.· 
ltalyaalana e&ae ıeçaaiyu 

topraklarda toplanan, dirtbine 
yakın Habeft mlltalril bir Ha· 
beı hlklmeti lmtnaflar. 

Sağdan, toldan gelenlerle bu 
adet gladea .... arbyormuf. 
Habeş hti~ümetinin birincisi 
itte bu ... 

Sinyor Mussolininin (hardal 
ıaıına 1 kazanclırclığı, taCIDI 
ltalya kralaaa giydirdiği Habet 
imparatorluğu. Buda ikincisi. 

[ Uluslar kurulu ] nun yeşil 
masa bat1nda, mevcudi,fetinin 
devamtnt kabul ettiği; impara-
toru Kudüı manastırında otu
ran, bilrumeti dağılan, toprak
lara difman istilası albnda bu
lunan Habeş imparatorluğu ki 
bu da üçüncüsü. 

Bu üç imparatorluktan bi
rincisine " meşru ,, ; ikincisine 
"magsub,, ; üçüncüsüne de "mu
hayyel"demek bence en doğru 
tarif olur. 

Mabayyel imparatorluğu ulus
lar kurulu yaşata dursun. Mag· 
ıub hardal gazi imparatorluğu 
ile de Mossolini cenaplan öiün· 
sün. Benim asıl behsetmek is-
tediğim dört binlik meıru Ha· 
beş hükfımetidir. 

Bu 4000 Habeı de, diieı 
ukdaılan gibi pekili albn 
tasmalı; liret yataklı esarete 
katJana bilirlerdi. 

Bin müıkülit ve mahrumi
yetle boiuftuktan soora k61e
liği hazmetmiyerek vatan ka.-
gası için kızgın dağlara çeki· 
IU1 kahramanlar; kalbiai miüi 
duygularla, vatan afkiyle sis· 
liyen her insanın kalbiade ya· 
ıayacaktır. 

Ne [Negüs] ün manaabr du· 
ası, ne de uluslar kurulunun 
buz üzerine yazılan kararlan 
bir milleti kurtaramaz. 

F eragatı nefsin; vatan aıkı
mn en modern ordulan darma
dağan ederek; tayyareleri bir 
serçe kuşu gibi dağ yamaçla
rına çarparak en çetin millet 
davalarım hallettiğini yakin bir 
mazi bütün dilnyaya ispat et
memiı miydi? 

MURAT ÇINAR 

Sevdiği kızı 
OldUren Çoban 111ulaa· 

keme edHlıor 
Çe.ıme kausanın Alaçah na· 

hiyeainde s1:vdiği IS yqanda 
Şadiyeyi bıçakla on aekiı ye
rindea yarahyarak 6lcllnaelde 
maznun çoban Şahinin muha
kemeaine dOa atırceucla de· 
vam edilmittir. 

Dlnktl celaede dinlen• ı•· 
hid Riu othı Mutafa pdlk· 
lerini anlatarak: 

- Ba~ede ffdaalan ....._ 
yordum. Yolda bir glrlJttl 
iıittim bapı çeYirip balrbm 
maznun tabia yoldan gitmekte 
olan Şadiyenin derhal lnlhle 
çıkarak g&ğı&nden yakaladı 
bıçakla ilç defa varda. Şadiye: 

- Allah. Allah, diye batı
rarak yere d6ştti yanına giClip 
baktun llmllıttl. 

Mamun Şahin, kendisiniı 
nilfusa benliz tescil edilmediğini 
ıöyledi. Bu nokta hakkanda iz· 
mir nllfus müd6rl6ğlne yaJılaD 
tezkereye gelen cevap Oık•
du. Bunda Yuıoalavyadan 1340 
ıenesinde lzmire gelen ŞabiaU. 
TOrk vatandaıhğına kabalı 
hakkında vekiller heyetiad• 
henllz karar çakmalDlf oldap 
için tescil muameleıinip yap
~madıj'I bildirilmekte ldi. Ya·+ 
11.iüa teabiti içfp lktmot t•ık•· 
resinin· iatenmt>alne brv ,._.. 
rilmit ve m'lllak•e ....... bir 
_ ..... hı ....... 
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Emmanuel etrafındaki değişikliğin 
sebebini anlamıştı 

Umumi harpte Türkiye- Ekonomik milliyetçilik, 
ye kai-şı harbedeiı Ma- piyasaya zarar veriyor 

1 reşal kıymetli.bir askerdi Emanuel hareketini anlamağa 
çalışıyordu: 

- Yoksa içinde bir tabak
kilm duygusu mu var? Bu me
nekşeler benimdir. Onlarla ba
hara sahib oluyorum. Baharıml 
elimden alan küçük hırsızla 
karşılaşmağa tehammül ede
medim. Saçma bir tehakküm 
zevkine mi kapılıyorum. 

On para etmeyen bir buket 
çiçek için ... Bir çocuğu dövmek .. 

Kalbinin bir muamma olan 
derinliğine inmeğe çalıştı. Hiç 
olmazsa biraz önceki kabalığını 
tamir etmek istedi. 

- Bu zavalh çiftçilerden, 
çocuklarına huşunetle muamele 
ettiği için özür dilemeliydi. 
Emanuel böyle düşündü. Fakat 
nasıl davranacağını bilemiyordu. 

Ertesi gün, Çiftçilerin halle
rinde bir değişiklik vardı. Et
rafta bir saygı havası esiyor, 
o geçerken kasketler çıkıyordu. 
Dahası var. Akşam rençber 
ailelerinden Simon Kasnel şa-
toya kadar gelerek çocuğunun 
terbiyesizce hareketinden do-
layı affedilmesini rica etti. iki 
gün sonra da Simon Kasnel, 
kiğıtları elinde icar şartlarını 
konuşmağa geldi. 

Emmanuel, sertligin tesirini 
anlıyordu. 

Bir akşam, yağmurlu bir ha
vada, kır gezintisinden dônü
tünde hizmetçi Divin Lekuvanın 
mutad protestoları ile karşıla
tacağı yerde salondaki lambayı 
yakbğım, ateşi hazırlamakla 
meşgul olduğunu gördü. ihtiyar 
kadının yayık dudaklarında bir 
tebessüm dolaştı. 

- Efendi ıslanacak diyordum. 
Yanılmamışım. 

Sonra siyah deriden terlik
leri uzatarak: 

- Efendi kunduralarını çı
karmak istemez mi, dedi. 

Genç adam bu değişikliğe 
hayrette idi. 

ÇEŞME BAŞINDA 
GÜLÜŞLER 

Emanuel'in hiddetiyle çiftçi
ler üzerinde yapbğ• mucizeli 
tesir, onun sessiz yumuşaklı
ğına dönmüş olmasına rağmen 
devam ediyordu. Çiftçiler gü
ler yüz gösteriyorlardı. Hatta 
saygılarını o kadar ileri götür· 
müşler, çiftliğe misafir olma
sını efendilerinden o kadar 
ısrarla rica etmişlerdi ki deli
kanh bir nisan gününde ziya· 
retlerine gitti. Çiftçiler arasın
da onların efendisi olmak gibi 
garib bir duygu taşıyordu. 
Kendinden başka bir sınıfa 
mensub olan insanlarla kay
naşamadı. Gururundan değil, 
'Yersizliğini duyar gibi olduğu 
bir sıkınganhktan .. 

Zaten bu çekingen siluhet, 
üzerinde taşıdığı yıpranmış pe-

, 

!erine, çehresini biraz daha 
uzamış gösteren sakallarına 

rağmen rencberden ziyade bir 
mösyöye benziyordu. Herkesi 
şaşırtan bu değişiklik onun 
içini abus bir zevkJe doldur
muştu. 

Çiftlikte yalnız bir adam 
gözünü çeldi : 91 yaşında bir 
ihtiyaröı bu .. Artık hiçbir işe 
yaramadığı için mahcubtu. 

Sabah oldu mu titreyen ba, 
caklariyle tarlaya giderdi. Top
rakta onu çeken bir kuvvet 
vardı. Çalışırken mezannı ka
zan haleti nezide bir adamı 
andınyordu. Bazan onu yor
gunluktan bayılmış bir ceset{ 
halinde bulurlardı. Kendine 
gelince yine durmadan çalışmak 
isterdi. Çocuklar doksanlık ih
tiyarın etrafında kelebekler 
gibi dönerken o eski zaman
ların şarkılarını söylerdi. işti
hası yerindeydi. Sağırlığına 
bakmaz da etrafındakilerle şa
kalaşmaktan, latifelerden hoş
lanırdı. 

Emmanuel şöyle düşünü
yordu: 

- Bu ihtiyar hala son sö
zunu söylememiştir. Hayatın 

neşesiyle alakadardır. Ya ben ... 
Yirmi beşindeyim ... Hayata 
küsmüş bulunuyorum. Akşam 
konağa geç dönmüştü. Ocağın 
karşısmdaki koltuğa uzandı. 
Yalnızlık günlerinin sadık yol
daşı PuvaJdölu ile hirlikte ha
yallerine daldı. 

- Sonu Var

Snhte memur 
Keçecilerde Arap hanı soka

ğında Muğlalı Mehmed oğlu 
Alinin hanına giden Akhisarlı 
Ömer oğlu Mehmed, handa 
bulunan 18 yaşlarında Konyalı 
Saidin odasına girmiş ve ne 
istediği sorulunca taharri me
muru olduğunu söyliyerek ken-
disine memur süsü verdiğinden 
tutulmuştur. 

~7.7L7-7" ilan CA~~.c 
Banka Komerçiyale ltalyana, 
Banko Di Roma, 
Doyçe Oryen'i Bank Dres
tener Bank şubesi, 
Osmanlı bankası, 
Selanik bankası, 
Türkiye iş bankası. 
Türkiye Ziraat bankası 

t 

iz.mir şubeleri 18 Mayıs 
1936 tarihinden 31 Ağustos 
1936 tarihine kadar kişele
rini aşağıda yazılı saatlerde 
açık bulunduracaklardır: 

8,30 dan 12,30 a kadar 
Cumartesi günleri 8,30 dan 

L 12 ye kadar 
rııc"•ı i1!1G S.3 1 - 2 (923) 

-

Londra, 15 (Ö.R) - Mareşal Lord Allenb.y bugün ölmüştür. 
lngilterede harb esnasında en çok Şöhret kazal!an Generallerden 
biridir. 1914 lıarbı başladığı zaman Mareşal Allenby Mısırda 
liva kumandam idi. Türkiyeye karşı lngil.iz ordusuuun hareka
bnı idare etmiş, iptida Süveyş kanalına karşı yapılan hareketleri 
neticesiz bıraktıktan sonra FHstindeki lngiliz cephesini kurmuştur. 

Muharebe bitince 1919 da Mareşal Allenby Mısır fevkalade 
komiserliğine tayin edilmiş ve çok müşkül şartlar içinde 1923 
senesine kadar bu vazifeyi görmüştür. Mare~ahn fevkalade ko· 
miserliği bilhassa Zaglül paşamn milliyetçi harelcetinin tazyiki ve 
kendisinin Maltaya iıefyi gibi tedbirlerle kcmdini göstermiştir. 

Allenby harp cephelerindeki muvaffakiyetlerinden dolayı ln
giliz kralı tarafmdan Mareşal ve Lord yapılmıştı. Cenaze mera
simi salı günü yapılacak ve cese~i Vestminister manastırma 
gönderilecektir. 

Bu istifaya piç bir mana 
verilmiş değildir 

Guatmala C:enevreden çekildi 
Cenevre, 15 (Ö.R) - Milletler cemiyeti azasından birisinin 

bügün istifası kaydedilmiştir. Filhakika umumi sekreter 8. Avenol 
Guatamala hükumetinden Milletler cemiyetinden çekildiğini 

' bildiren bir telgraf almıştır. Telgraf bu kararm ne sebeble ittihaz 
edildiğini gösteren hiç bir izahatı ihtiva etmiyor ve sadece 
azalıktan istifayı bildiriyor. 

Bu haber, MiJletler cemiyeti mahafilinde pek de tesir yapma• 
mıştır. Bu jest kimseyi hayrette bırakmamıştır. Hatirlardadır ki, 
ltalyanın Milletler cemiyeti paktına · tecavüzünü tespit için top· 
lanan Milletler cemiyeti heyeti umumiye içtimaında, Guatemala 
reye iştirakten sakınmış olan devlettir. 

Cuatemala hükumeti kararım muhik gösterecek bir sebeb 
bildirmemiş ise de Cenevrede zannedildi~ine göre bu memleketin 
Cumur başkanı olan general, hakiki bir teabbut gösterdiği 
Duçeye karşı bu suretle tesanüdünü bildirmek istemiştir. 

••••• 
Bir Amerikalı terbiyeci 
" Hongkong'tan 
yabancı nüfuz 

çıktığımdan beri 
ve hakimiyetten 

kurtulmuş olarak gördüğüm ilk 
memleket Türkiye'dir. ,, Diyor 
Tanınmış Amerikan terbiyeci/erin

den B. Hugk Yem on Vhite 1 ürk 
inkıtrıbı ve maa1i/ sistemi lıakkitıda 
tedkiklerde balunmak üzere dflnkü 
trenle Ankaraya gelmiştir. B. Vizite 
Amerikadan aynldıkfall sonta Japon· 
ya'ya geçerek tedkiklerine oıadarı 
başlamış. dalıa soma Çitı ve ffüı· 
distan'da bir müddcr kaldıktan soma 
men_1leketimize gelmiştir, 

B. Vihte Tüıkiye ve Kemalist reji
mi hakkındaki infıbalarmı kendisilc 
göriişm bir nıulıarririmize şöyle an
latmaktadır: 

" - Amerikadan ayrıldım 
ayrılalı, birçok memleketler do-

laştım. Hongkongdan çıktı
ğımdanberi yabancı nüfuz ve 
hakimiyetinden kurtulmuş ola-

rak gördüğüm ilk memleket 
Türkiyedir. Bugünün serbest 
ve tam manasiyle müstakil 
Türkiyesini görmek benim için 
büyük bir bahtiyarlıkbr. En 
samimi temennim Türkiyenin 
inkişaf yolunda deva:nı ve şim
diye kadar geniş merhaleler 
katetmiş olduğu terakki pro
gramında ilerlemsidir. 

Yeni Türkiyenin devletçiliği 
ve milliyetçiliği bahsinde diğer 
devletlerin haklarına riayet hu
susiyeti bilhassa takdire şayan 

' Bu haftadan itibaren yaı. tarifesine baıladıl 
HER gün VE HER seansta Fiyatlar 

15 - ao ~ 30 kuruştur 
: TAYYARE 

gördüğüm bir cihettir. Öte ta
raftan Türkiye devletinin halk
çılık prensibi, hükümetin her 
hususta halkın menfatini ön 
planda tutma-ıı Cumuriyet Halk 
partisinin en kuvvetli kozlano
dan biridir. 

SINEMASI 

'I' E F l K 
~~ hafta hergün 21.15 seansla

0

nnda 

OZCAN TARAFINDAN 

Türkiyeyi inkılap ve terakki 
devresinin bu anlannda yakın
dan görmek benim için biiyük 
bir zevk olmuştur. 

Manyatiz~ - Fakirizm - Spirtizm ve Telepati numaralan 
Eıatler : 30 - 40 - SO kuruştur 

CZ?JZ7..7..TJZTAr/:IUUZZ7.JU7 LT..zz.8 
7-r...7I/.JF.ZZY.z7LJ~.azr..--.DQ2•m+z:ııwazıu11En~ ... az~ııı:mEZmw•ı:ıı•ım•mn 

ugun saat 15 - 19 seanslannda 

ITTO - --
Amerikan terbiye teşkilibnm 

programı ile Türkiye programı 
arasmda pek çok müşterek 

noktalar vardır. Bunlar arasında 
hiç tereddüd etmeden liyikliği 
dahi sayabilirim. 

Amerikaya avdetimde, gez
diğim memleketler hakkında 
vereceğim konferanslar arasın· 
da Türkiye bakkmdakilerin en 
enteresanları olacağında hiç 
şüphem yoktur. Türkiyenin 
yeniliği ve kendisine aid husu· 
siyetleri, Amerika gibi Türki· 
yeyi liyıkiyle tanıyamamış olan 
bir memlekette derin bir alika 

. uyaııdaracakbr.• 

Paris, 15 (Ö.R) -Ticaret bakam B. Georges Bomret beynel
milel ticaret hakkında bir nutuk söyliyerek demiştir ki: 

Umumi bir hadise olan beynelmilel mübadelelerin daraltılması 
yüznnden Fransanın harici ticareti de son senelerde mühim mik
yasta tedenni ~tmiştir. Bunun için biz diğer memleketlerle ticari 
mübadelelerin inkişafına yarıyacak muahedeler akdma çalıştık, 

Ben ekonomik miJJiyetçiliğin ifrat derece inkişafının büyük bir 
teklüke olacağı kanaatindeyim Bir memleket için menfi bir ha
rekt takip ederek bütün dünyadan ayrı yaşamak kolay bir usul 
olabilir. Fakat bunun neticesi ihracat menfaatiarının harap olma
sıdır. Yabancı memleketlerden az sabn alarak onlara çok sat
manın imkanı yoktur. Beynelmilel mübadelelerin azalması medeni
yetin ve hürriyetin harabiyeti demektir. Hiç bir memleket mun
basıran kendi kaynaklariyle yaşayamaz. Medeniyetin esası olan 
insanlar ve milletlar arasında is bölümünün ilgasiyle ancak fakn 
zaruret yaratılır. Aynı zamanda bunun bir neticesi de hürriyetin 
ilgasıdır. Zira harici rekabet kalmayınca, devletler milli istihsale 
ve piyasaya istedikleri gibi hakim olmak bürriyc~tini bırakamazlar 
Bunun manasmı anlamak için, Almanya ve ltalyada olup biten
lere bir göz atmak kafidir. 

Punun içindir ki Fransa hariçle münasbetlerini inkişaf ettirme.> e 
ve gümrük kontenjanları usulünü korumağa çahşmışhr. 

Vergi vermiyecekler 
Arapların kararı, lngiltere tarafın

dan tetkik edilecektir 
Kudüs 15 ( Ö. R) - Araplar bugünden itibaren silahsı:ı 

itaatsizlik mücadelesinde bulunmağa, vergileri vermekten imtinaa 
karar verdiler. 

Beyrut 15 (Ö. R) - Hums ve Hama arapları Filistin araplarile 
bir olduklarmı göstermek için nümayişler yapmışlar; Filistine 
kamyonların gitmesine mani olmuşlardır. Hükumet, münakalatın 
serbestisi için icab eden tedbirleri aldı. 

Heryerde karşı karşıya 

Fransız ve Alman ruğbi 
tai(ımları finale kaldılar 

Berlin, 15 (Ö.R) - Tahmin edildiği üzere Alman ve Frans12 
ruğbi takımları Romanya ve Italya takımlarını mağlüb etmiş· 
lerdir. Fransa - Almanya final maçı pazar günü yapılacaktır. 

Paris, 15 (Ö.R) - Olimpiyad maçlarından önce yapılan ruğbi 
turnavasında finale kalan Fransa ve Almanyadır. Fransa rakibi 
olan Romanyayı 25 - 5 le, Almanlar ise ltalyanları 19 - 8 le 
mağlüb etmişlerdir. Fransızlar pazar günü yapılacak Fransız, 
Alman final maçı için kendilerini pek yormak istemedikleri his
sini vermişlerdir. 

..:...----------•rr~•....cı•~•~•~·~•~• ..... ----------
Sah t e Habeş murahhası 

Meğer bir hırsız çetesi
nin elebclşısı • 

lffilŞ 
• 

Cenevre 15 (Ö.R) - Gaze
teler, Habeşistanın sahte mu
rahhası Başa Ürenin başından 
geçen vak'ayı uzun uzun yazı
yorlar. Sahte diplomatik pasa· 
portları kullanarak lsviçreye 
geçen Başa ve iki Fransız ar
kadaşı, Paristen çaldıkları bir 
otomobille gelmişlerdir. Bu oto
mobilde, 12 büyük sandık 
içinde kürklü mantolar ve çe
şidli ıtriyat bulunmakta idi. 

Başa, hafta başında ltalyarı 
heyetıle temasa geçmek iste· 
mişti. lsviçre zabıtası bu esrar
engiz adamın bir hırsız çete
sine mensub olduğunu tesbit 
edince Başa ve arkadaşları 
tevkif edildiler. Başa, kendisi-
nin Volde Maryam'm teşebbüs
lerine mani olmak için Cenev-
reye geldiğini iddia ediyordu. 

Sahtekarların valizleri içinde 
sahte pasaportlar, birçok sefir 
kartları bulunmuştur. 

Tayyareci Amy Mollison 
Londra - Kap hava rekorunu 
kırmağa azmetti 

Londra, .... 15 (Ö.R) - Saat 
19,20 de kadın tayyareci Miss 
Amy Mofüıson binlerce kişi 
tarafından Kroydon tayyare 
karargahında beklenilmekte 
iken ıeyahahnın son merhalesini 
yarı bırakarak Süriyeye inme· 
ğe mecbur kalmıştır. Miss Amy 
Molisson son merhaleyi bir 
uçuşta katederek bugün saat 
9 da Londrada bulunmak ümi
dinde idi. Şimdi bir az geç 
kalmış olmasına · rağmen Pazar 
günü saat on beşden evvel 
Londraya varabilirse Londra -

Kap ve dönüş hava rekorunu 
kırmış olacaktır. 

Viyana 15 ( Ö, R ) - Ati-· 
nadan sonra saat 12.32 de 
Graz şehrinde durmağa mec
bur kalan kadın tayyareci Amy 
Molisson bu sabah yeniden 
uçmuştur. Bu hava seyabatı 

Londra rekabeti h<tva seyaha
tında yeni bir rekor kurmak
tır. Son rekor 3 gün 6 saat 52 
dakikadır. Bn. Molisson lngil
tereye .Pazar günü saat 4. 16 -
dan evvel varabi!irae yeni re
kor teıiı etmesi ihtimali vardır . 
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Japon-Sovyet münasebatı karardı 
Bin Sovyet harp tayyaresi, Japon şehirlerini.yak
mak üzere Sibirya hududunda hazır bek)jyormuş 

Viladivostok limanında da 
Londra, 15 (Ö.R) - Gaze

ter Japonya ile Sovyetler mü
nasebatmm ansızın karardığını 
yazıyorlar. Japon kabinesinin 
Sovyetlerle dostluk misakı ak
dmı reddetmiş olması askeri 
mahfillerin tazyikine atfolun
maktadir. Japonlar Rusyanın 
Sibiryada büyük tahşidatta bu· 
lunduğunu, bine yakın Rus 
harp tayyaresinin her hangi bir 
dakikada Japon şehirlerini yak
mağa amade olduklarım,Viladi-
vostok limanında toplanan Kızıl 
denizaltı gemilerinin tehdidini 
hissetmemek imkansız oldu
ğunu ileri sürmekte ve bu 
gayri müsaid ~ular dahilinde 
bir ademi tecavüz ve d•>stluk 
misakı aktedilemiyeccğini iddia 
etmektedirler. 

Sovyet denizalh gemileri toplanmış 
Tokyo 15 (Ö.R) - Harbiye Japonya, Hepei'deki karışık-

nazın şimali Çindeki Japon lıklar dolayısile buna lüzum 
garnizonlarının takviye edilmiş görmüştür. 
bulunması n~ şimali Çinin is- Harbiye Nazırı, garnizonların 
tiklalini ihlal vo ne de buradaki takviyesile Japonya, Şimali Çin 

Nankinden alınan haberler 
ise Japon baş kumandanlığının 
Mançukoda ve Mogolistan 1 MaylS ştnlikloine iştirak eden Sovyd paıaşutçu luzlari 
sınırlarındaki kuvvetlerini gün- Vaziyet umumiyetle nahoş ecnebi menfaatına mütecaviz ve Mançuri arasındaki müna-
~en gü?e. ~rtarmakta bulundu- batta ciddi telakki edilmek- telakki edilemiyeceğini söyle- ı sebetlerin de düzeleceğini ümid 
gnnu bıldmyor. tedir. miştir kt d' 
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INGIL TEREDE 
partisi Sosyalist 

Sulh hakkında önemli 
neşretmiştir vesika 

bit9 

-·-·-·-Londra, 15 (Ô.R) - lngiliz ltaJyanının milletler cemiyetile 
sosyalist partisi sulhun korun- münasebetlerini gözden geçiren 
masi için elzem saydığı harici vesika, .sulhu ltalyanın değil, 

siyaset hakkında mühim bir 
vesika neşretmiştir. 

Sosyalist partisinin fikrince 
lngiliz hükumeti diğer devlet
lerle kendi arasında çıkabile· 
cek her ihtilafı, sulhcu vasıta
larla halJetmek için, hakeme 
müracaat etmeği kabul etme
lidir. Eğer her hangi bir ihti
lafta lngiliz hükümeti işi ha
keme havale etnıeği redde
derse, yahud milletler cemiye
tınin kararile mütecaviz vazi
yette olduğu tebeyyün ederse 
sosyalist partisi hükumete mü
zaheretten imtina edecektir. 

Bu prensib beynelmilel sul
hun teşkilat altına alınmasını 

iycap ettirir. Sosyalistlerin 
fikrince buuun en iyi şekli mil
letler cemiyetidir. Ancak bu 
müessese sulhu koruyabilir. 

Sosyalist partisinin vesika
sında aym gayeye varmak için 
tavsiye edilen diğer çareler 
mfinakaşa olunmaktadır. Bun· 
lar tecavüze karşı mukavemet 
etmemek, ittifak sistemine gir
mek veya bir tecerrüd siyaseti 
takib etmektir. 

Birinci tedbir, küçük dev
letlere emniyet veremez. ikin
cisi, 1914 harbınm sebebi olan 
silah yarışma meydan açacak 
mahiyettedir. Üçüncüsü ise 
lngilterenin dominyonlarına 
karşı giriştiği müdafaa taah· 
hüdleri hasebile, tatbik edile· 
bilecek bir usul değildir. Zira 
lngiltere dünyanın bertarafına 
şamil olan memfaallara sebe
bile herhangi yerde bir ihtilaf 
çıkarsa müdahaleye mecbur 
kalacaktır. Avrupa sulhunu ve 
dünya sulhunu korumak için 
kollektif emniyet biricik çare 
telakki edilmektedir. Ancak 
böyle bir usul her millete em· 
niyet verebilir. 

Vesika 1924 senesinde Sos
yalist kabinesinin bu neticeye 
varmak için sarfettiği gayret
leri ve o zaman hazırlanan 
protokolü hatırlatmaktadır. Bu 
protokol Muhasemat halinde 
her milletin üzerine düŞecek 
mecburiyetleri tasrih etmekte 
id:. Sosyalist partisi bu yolda 
yapılacak teşebbüslere daima 
müzaheret etmeğe hazırdır. 

Jftller 
ancak Milletler cemiyetinin 
kararlaştıracağmı B. Mussolini 
kabul etmedikçe lta:yaya karşı 
zecri tedbirlerin yalnız muha
fazasmı değil, ayni zamanda 
takviyesini sosyalist partisi na· 
mma istemektedir. 
Almanyanın komşulariyle olao 

münasebetleri hakkmda ise 
Hitlerin beynelmilel meselelerd~ 
takib ettiği usulleri gözden geçir· 
dikten sonra, sosyalistler lngilir. 
sual listesine almanya tarafm
dan verilecek cevabın Alman-
yanın şark ve garp hudutlan 
hakkmdaki taahhütlerinin bir-
birine benzerliğini sarih olarak 
kabul etmesi lüzumunu göster-
mektedirler. Bununla beraber 
sosyalist partisi milletler cem-
yeti pakhnm Versay muahede
sinden ayrılması hakkındaki 

Alman talebinin, B. Hitlerfo 
bir müzakere zemini bulma- ' 
ğa matuf samimi bir fikirle 
tetkikini tavsiye etmektf'dirler. 
Ancak bu hususta Führerin 
kendi şartlarını dikte etmesine 
müsaade edilmemelidir. 

Sosyalist partisi en iyi çare· 
nin, beynelmilel bir kuvvete 
vücud vermek ve milli kuv\'et
leri asgari dereceye endirmek 
csasmda bulunabileceği kanaa
tındadır. 

Ekonomik meselelere gelince 
sosyalistler hükumetten hemen 
beynelmilel bir ekonomi kon
feransım ictimaa çağırmasını 

istemektedirler. Bunun ruzna
mesine ekonomik bakımdan 
inkişaf etmiş vaziyette olmıyan 
memleketlerin işlenilmesine her 
milletin müsavi şartlarla iştiraki 
esas dahilinde ilk maddelerin 
kontrolü meselesi yazılacakhr. 

HITLER - ERiK FILIPS MÜLAKATi 

Almanya, Londranın mütalaasını 
öğrenmek istemiş 

Pariı IS ( Ö. R ) - Ingi1terenin Berlin efirinin B. Hitlerle 
miUikab burada ehemmiyetle tefsir ediliyor. Sir Erik Filips 
Şaoa&lyeoin dairesinde sureti mahsusada istişareye ça2'ırılmışhr. 
Bu hldiıe, Vilhelmıtrasaede lngiliz sual listesi üzerine tetkiklerin 
baıladığını göstermektedir. Salahiyettar mehafil Alman cevabının 
Londraya gönderHmesinin pek gecikmiyeceğini zannettiren 
kuvvetli sebepler görmektedirler. 

Bu vesikaya son noktayı basmazdan önce B. Hitler lngiliı 

büyük elçisile görüımeğe lüzum görmüştür. Gerçi, bazı mahafilde 
Berline bir lngiliz devlet adamının müzakere için gitmesi ihti
mali de koydediliyor ve batta bu hususta Lord Halifaksın 
iımi ileri sürülüyor. Fakat bunun da bir tecrübe balonu olmaaı 
iMimali Tardır. Böyle bir ziyaret hakkmdaki haberlerin Foreiga 
Offic tarafından daima tekzib edildiği hatırlardadır. 

B. Eden Berline gönderdiği muhtıra ile meseleyi açıkca ortaya 
koymuştur. Fransız çcvreqleri Almanyanın bu muhhraya ayni 
derecede sarahatle cevab V'ermesini temenni etmektedirler. O 
vakat bütün lazım gelen neticeleri çıkarmak mümkün olacak ve 
Almanya ile umumi bir konferans akdının faydalılığı veya fay· 
dasızhğı o zaman anlaşılabilecektir. 

Macaristandan 
alacağımız 

Ankara, 15 (Yeni Asar) -
Macaristanda bloka kalmış pa
ralarımız için yeni ve müsaid 
hir anlaşma yapılmıştır. 

Receb Peker 
Istanbulda 

Istanbul, 15 (Yeni Asır) -

C. H. Partisi genel sekreteri 

Receb Peker şehrimize 2eldi 

-'-y~ın.. 
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Hav itlerinin mezarı başında 
Şehir adına Avni doğan heyecanlı bir söylev verdi 

"Türk ulusu •. Gök çökse, yer sarsılsa senin ülkene dokunacak kim vardır? 
Çöken gök, yarılan yer Atatürk çocuklarının bilekleriyle karşılaşacaktır.,, 

Askeıi erkan törende TÖl'mc iştirak tden bitlik htyetleri Çok değerli hava kahramanlarımız tören esnasi11da 

-Baş tarafı 1 nci saı1/ada -
Alay mezarlıkbaşı, Ikiçeş

melik, Eşrefpaşa ve Dolaplıku
yu caddelerinden geçerek kadife 
Kalesindeki şehidliğe varmıştır. 
Yollar binlerce haJk ile dolu 
bulunuyordu. Alay geçerken 

yerine çıkan tayyara alayı as 
teğmenlerinden Bedri bir nutuk 
irad ederek memleket müda
faası için çalışırken ölen arka-

bir hal var? Bunlar kimdir, 1 Türkün büyük davasım kan-
Burada niçin toplandık? larile besliyerek yaşatan aziz 

Niçin göğsümüzü şişiren kut- şehidler, Size güzel lzmirin 

rınızı almak için sabırsızlıkla 
bekliyorlar. 

Yaralarınızın kızıl kanındaki 

alev, Türk ha yrağı olarak baş 
ucunuzda şefkalte dalgalan
maktadır, size ırkımın, yurdu· 
mun minnetlerini bir defa daha 
sunanın. 

çen yıllar bu imanı yıprandır
mış değildir. Biz, Atatürk ço• 
cukları bin kat fazlalaşan bir 
azım ile şöyle diyoruz: (Ey Türk 
ulusu, gök çökse yer yarılsa 
yine senin yurduna ve ülküne 
dokunacak kim vardır? Çöken 

mağaza sahipleri başı açık 
olarak dilkkiiJarının önünde 
ihtifal alayını selamlamışlardır. 

Şehitlikte her kes programa 
göre yer aldıktan sonra saat 
11 de Kadifekalesinden ahlan 
top işaretile törene başlan

mışbr. 

daşlarının ve gençlerin daima 
uyanık bulunduğunu söylemiştir. 

Alkışlanan bu nutuktan sonra 
parti namına hava kurumu ve 
şehir namına parti başkanı bay 
Avni Doğan tarafından birçok 
defalar alkışlarla kesilen şu 
nutuk irad edilmiştir: 

A VNI DOGANIN SÖYLEVi 

Ne garip bir tesadüf! Sizin 
hatıranızı andığımız gün, tam 
güzel lzmire yabancıların ayak 
bastıkları güne rastladı. 

En bitik ve en yorgun za
manımızda yurdumuza saldı

ranlara karşı, şurada yatan 

gök yarılan yer Atatürk çocuk
larının, büyük Türk ordusunu 
bilekJerile karşılanacak ve vü-
cutlarile doldurulacaktır.) Şehit 
Tayyareciler, Kanatları kmk 
Şahin yavruları: 

Merasim yerindeki bayrak 
yarıya kadar indirilmiş, asker, 
ıivil halk ve mektepliler selam 
vaziyeti almışlardır. Bir dakika 

"Ulus büyükleri. sayın gene
rallar, komutanlar, sübaylar, 
erJer, arslan bakışlı Türk ço
cuklan!.. 7 örende genç izciler şahitlerin azametli mezarları 

kadar susturucu ve öldürücü 
bir cevap verilebilir mi? 

Mezarınızda müsterih uyuyunl 
Uğrunda öldüğünüz dava ve 
Türk yurdu yaşıyor ve daima 
yaşıyacaktır." 

süren selim sırasında şehirde
ki bütün müesseselerde ve li-
mandaki vapurlarda buluman 

•bayraklar saygı için yarıya ka· 
dar mdirlmit ve vapurlar dü
dük çalmışlardır. 

HÜRMET 
Bir daika sonra atılan ikinci 

topla selam vaziyeti nihayet 
bulmuştur. Bundan sonra tören 

içimizde sıcak bir sa7gı, 
kalbimizde sonsuz bir tazim 
duygusu yaratan, bizi etrafında 
toplayan bu şehitler kimlerdir? 

Tıpkı bir mabetde imişiz, 
bpkı ünlü atalarımızın huzurun
da imışiz gibi baş eğerek 

selamladığımız bu sakit mezar
larda yatanlar bizim neyimiz
dir? Niçin onların bu vakur 
sükutlarında insanı yücelten 

sal bir hissin zebunuyuz. 
Bunlar, Türk ulusu, Türk 

ülküsü uğrunda genç ve temiz 
kanlarını döken fedailerdir. 

Bunlar, Milli varhk davası 
için ferağatJe ölmeyi bilen ülkü 
kardeşlerimizdir. 

Bunlar, tek kelime ile şehit 
Türk tayyarecilerdir. 

Arkadaşlar; 
Milli davalar genç ve asil 

kanla beslenir, büyür ve yaşar •• 

tazimlerini getirdik. Sizi huzu
runuzda bat eğerek selamla
mıya geldik ..• 
Uğrunda öldilğünüz ülkUyU 

yaşatmak için hazırlanan genç 
Türk yavrularını birlikte ge
tirdik. 

Aralanca ölen ağabeylerine la
yık bir halef olmak için şimdi 
mekteb sıralarında yetişen 
Türk gençleri, Türk kızları 
yurd savgasında boş kalan ye-

Binlerce yıl önce ırkımızı 
bir istiladan kurtaran kahra
man atalarımızdan biri orhun 
kitabelerinde diyor ki: 

"Ey Türk ulusu! Gök çök
mez, yer yanlmazsa ıenin ya
sanı, senin yurdunu bozacak 
kim var?" 

O günden bugüne kadar ge-

Bu heyecanlı nutuktan sonra 
bir manga asker tarafından ha
vaya uç el ateş edilmiı ve vi
layet erkanı ile askeri erkan 
ve halk ile asker ve mektepli· 
Jer arka taraftan dolaşarak şe
hitliğin önünden geçmişlerdir. 
Biltün heyetler şehitleri selam· 
ladıktan sonra törene son ve
rilmiştir. 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... ~ 

Kırsaçlı yıldızlardan 
Genç kızlara açık mektublar. •• 

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

Olga Çekova ile Janet Gaynorun arkadaşlık 
aşk ve izdivaç hakkında düşünceleri başka başkadır 
Beyaz perdenin saçlanna kır 

düşen yıldızı Olga Çekova ile 
Janet Gaynor, " Movie Clas
s:c., tc birer açık mektup neş
rettiler. Bu mektuplar - Ümitle 
hayata bağlanmak emelinde 
olar. meçhul ve tecrübesiz gü
zele - bitap etmektedir. Her 
ikisi de görüş ayrılığı ve yaş 
farkının hisler üzerinde bırak
tığı taze tesirleri anlatması 

bakımından şayanı dikkattır. 

Olga Çekova açık mektubunda 
şunları yazıyor: 

"Ne kadar engin emeller ve 
ümitler bcsliyerek hayatının 

yarınına bağlandığını tahmin 
ediyorum, kızım. Hayat bu da
kikada sana ne kadar cazip 
ve ümitli bir şekilde dişlerini 

göstermiştir. Sen bugünden 
yarına ne kadar tath hayallerle 
kendini vermiş bulunuyorsun. 

"Hayatı sev kızım. Onun 
sevHecek yerleri çoktur. Yüzü-
ne gülenlere itimad etmesini 
öğren... Fakat hiç birile ala 
kalanına... Samimiyet bir genç 
kızın en büyük bir dostluk 
hazinesidir. Onun sui istimal 
edildiğini farkettiğin gün yüzü
ne gülenlere arkanı çevirirsin. 

İnsanın dostları, çehresinin 
tazeliğiJe artar. Henüz gençken 
kızım, dostlarını seçmesini ve 
tanişmas•m bil.. Dostluğun sık 
•e samimiyet çerçevesi içinde 
ka~ın.. Hayatına yakınlaşmak 
istiyenlerden yalnı-ı birine dü-

janel 
şüncelerini açarsm. Fazlasına 
itimat etmen zararlıdır. 

Bir gün yüzüne gülmedikle
rini, seni en fazla sevdij'ini 
sandığın dostlarının yanından 
uzaklaşmıya başladığını fark 
edersen bundan kat'iyyen iç
lenme .. O zaman yapacağın ilk 
iş aynaya . bakmaktır. O sana 

Oa)'11or 
her şeyi olduğu gibi, gizleme
den anlatacaktır. O zaman 
kendini kandırmak ve bir az 
aşağı<>ına inmek mecburiyetin
desin. Ve şuna kani olman la-
zım gelir ki artık birinci plan
dan inerek daha gerilerde kal
mıya mahkümsuo. 

Sözüm henüz bitmedi. Sana 

Roma imparatorluğuna doğru Leblebici opereti 
Halk Opereti reperetuva-

-Baş tarn/ı ı nci say/ada- Roma 15 (Ô.R) - lmpara- rında bulunmadığı halde sırf 
ve bu teklif alkışl;tr)a kabul torluğun ilim ve Mareşal Ba- lzmirlilerin gösterdiği rağbet 
edilmiştir. doğliyonun Habeşistanda kral ve teveccühe bir kar~ılık ol· 

Mussolini, memulün hilafında vekili tayini hakkındaki emir- mak üzere lstanbul'dan nota-
o)arak hiç beyanatte bulunma• nameler münasebetiyle say· larile kostümleri getirtilen 
mış, sadece kararnamelerin 
metnini okumakla iktifa et- lavlar odasıoda, tribünlerin de u Leblebici Horhorağa ,, nın 
miştir. iştirakiyle çok büyük tezahürat provalarına devam edilmekte· 

Roma, 15 (Ô.R) - Saylav- olmuş ve Düçe alkışlanarak dir. Madmazsl Zozo Fatma ro-
lar odası B. Mussolini tarafın- hep bir ağızdan ihtilal marşı lünü ezberlemektedir. Leble-
dan tevdi edilen ve Habeşis- söylenmiştir. biciyi Celal Sururi, Sansar Ha-

lt 1 'Ih k'I I ı san rolünü Lütfullah Sururi. tanın ayaya ı a 1 e ta ya Portsaid 15 (Ö.R)- u Kont 

~:::~~n ~:~::ist:~:mp::::~: Verdi ,, vapuriyle B. MussoJini- ~~:~:=~~baş~:h~:~ar ·~::~~: 
ikinci kanun projesini kabul nin iki oğlu ve damadı kont Kalfakadın'ı da bayan Neba-
etmiştir. Diger bir emirname Ciano sabah Masavadan Port· het oynıyacakbr. ikinci per· 
ile Mareoal Badoğliyo Habeşis- saide gelmişlerdir. ltalyan kolo- dede Sansar Hasanın peşinde 
tanda kral vekili tayin edilmiş- nisi Duçenin oğullarına ve da: kuvvetli bir balet heyeti ile 
tir. Bu celse son derece Şevkli madına çok şevkli bir kabul kalabalık bir leblebici grubu 
olmuştur. resmi yapmıştır. vardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bir toplantı yerinde gözleri dan hoşlanmıyorlar. Kuvvet, ümidini kırmak ta tehlükelidir. 
çeldiğini farkedersen sakın daima her şeyin iyisidir . ., Sonra sana düşman olurlar. 
kendini naza ,.ekme.. O za· * Evlenme kararını vermezden y •• 

man adın kötüye çıkar ve JANET GA YNOR MEKTU- evvel erkekl~ri tecrübe eder-
belki de dostlarını kaybe- BUNDA ŞUNLARI. YAZIYOR sin. Tecrüben ne kadar çok 
dersin. Fakat en samimi ol- Güzel kız .. Yeni bir ümidle olursa o kadar kazanırsın. 
doğun arkadaşa bile elinden muhitinde yayılırken her şeyi Erkeklerle konuşurken d~i-
ilerisini uzatma.. Bu takdirde olduğu gibi kabul edeceksin.. ma mübhem olmayı tercih et .• 
borçlu çıkman ihtimali olur. Şık giyineceksin ve her zaman Çünkü sende fazla birşey kalma-
Sonra.. Evlenmen ve h;tyatım dıg~ mı ö.i-renenler seni pek ça-
b b k güleceksin. Sana çirkin diyen- 6 

ir aş asının hayatına bağ- buk terkederler. Sakın kimseyi 
d lerle konuşmak daima teblüke-

laman a mümkündür, Böyle sevmeye kalkışma ... Bu iş fay-
b. k · k f ı d lidir. Yüzünde kusur bulanlar ır arar verır en az aca ü- dalı değildir. Sevildiğini san-

.. 'ht' kt d senin iyi arkadaşan olamazlar. 
şunmene 1 ıyaç yo ur. mesu dığın erkeğe karşı müsamahalı 
olman için kocanla kabil oldu- Muvaffak olabilmen için sev- davran.. Ona sevgi teminatı 
ğu kadar samimiğ ve bir az da mesini bileceksin. Aşkı kabul ver .. Fakat dikkatlı ol.. Bu iş 
resmiğ olacaksın. Kocana zayif ederken titizlik göstereceksin. zorcadır. Kendini hakikaten 
taraflarını göstermiyeceksin. Aldanmıya razı olmıyacaksın. kaptırırsan iyi olmaz. 
Sokağa çıktığın ve başkalarına Arkadaşlarının ufak tefek ku- kat'iyen evlenme .. Ev!enmek 
görüneceğin zaman orta zara- surlarına müsamaha edersen hayahn sonudur. Artık ümit 
fette bir elbise sana kafi seni daha çok seveceklerdir. etmiye hakkın kalmaz. Evlen-
gelir. Fakat kocanın yanın- Bir nokta daha vardır. Seni mek ihtiyarJamaktır. Yüzüne 
da kabil olduğu kadar şık seviyorum, diyenlere inanmıya· bakılmıyacağını farkettiğin gün 
gıymmiye alışacaksın. Ko- caksın ve ilanı aşk edenlerle de arkandan koşacaklardır. O 
canla laübaJi olma. • Zayif alay etmesini öğreneceksin. zaman kararını verirsin. Sana 
taraflarını göstermi~ olur- Senden aık istiyen erkekleri en iyi buselerimi gönderirim, 
ıun. Erkekler zavif kadm- idare etmek gliçtilr. Onların güzel kız .. " 
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İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 
Bölem sayısı: 100 Yazan : Tokdil 

Ebu Süfyan köpürüb hançerini havaya kaldırarak deveye 
saplamak isterken yüzü tozdan belirsiz bir arab deveyi 
tutarak Ebu Süfyana korkunç bir haykırışla bağırdı 

Ebu Süfyan da bu arada; 
yüzü, gözü belirsiz bir kıyafet
sizlikle katkb .• 

- Gatfanl, Gatfan, Gatfan! 
Diye haykırdı, koştu, tek

rarladı, önüne geleni devirip 
çadırı istikametine koştu. 

- Gatfanl 
Ebu Süfyanı iki kollarmdan 

ve arkasından birisi tuttu : 
- Dur l Kimi istiyorsun? 
- Gatfam? 
- Sen kimsin ? 
- Ebu Süfyan 1 
- Yalan l 
- Sen kimsin ? 
- Gatfan 
- Yalan l 
Hakikaten birbirlerinin söz

lerine inanmıyacak birbirlerini 
tanıyamıyacak bale sokulmuş
lardı. Toz, topraktan, silkinip 
te kendilerini gösterip birbir
lerine meram anlabncaya kadar 
halleri hakka çıkb. 

- Gatfan bu ne hal? 
- Ne bileyim! 
- Bak bakahm, ordu nasıl? 
Gatfan bir kahkaha attı: 
- Ordudan ne hayı.r bek-

liyorsun? 
- Neden? 
- Beni Kureyza kabilesi 

kaçtı! 

- Demet 
- Hay da onlann arka-

ıından! 

- Kimse kalmadı mı? 

atladın, utan! Utan ki sen or
dunun reisisin! Bu afah bizimle 
bir karşılamayıb neıreye kaçı· 
yorsun? 

Ebu Süfyan bu söz arasında 
hançerini beline yerleştirmişti. 

- Sen kimsin? 
- Ben Akremeyiml Ordu-

nun içinde kumandan diye seç
tiklerinden birisif 

in aşağı! Yoksa mızrağımı 
karnına sokmak hiçtir, Kaça• 
caksın ordu da beraber gider, 
in aşağı! 

Ebu Süfyan hiç ses çıkarma
dan devesinden indi, hançerini 
tekrar çıkarıb bağlı devesinin 
ayağmı çözdü, deveyi yedeğine 
alarak ve Akreme yaoında bü
tün orduyu dolaşb ve yavaş 
yavaş harb sahasını terkedib 
Mekkeye dönmelerini emretti .• 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

Muhammed bir aydan faıla 
kendilerini muhasara eden or
dunun arkalanna bakmadan 
arkalarından deli kovalıyormuş
casına kaçbklannı ve düşman 
ordusunun yerleştiği sahanın 
bomboş, yıkılmış çadırlar, ha
rab olmuş tutunaklarla ıpıssız 
kafdığıoı seyretti; güneşin ilti· 
maı bu hezimet sahasında dal• 
galamrken Muhammed alnını 
göğe yükselterek bağırdı: 

- Bundan sonra müşrikler 
ilslamlara değil, İslamlar müş· 

- Bizimkiler var! i'İklere .. hücum edecek ve daima 
- Ya Mubamm~diler, ya ve daima, muvaffak ola· 

Medineliler? cakJardır. Bu bir nişanedir .• 
- Karşımızda! Ve tozdan, topraktan belirsiz, 
Ebu Süfyan Gatfanın elinden arkadaşlarına: 

bir sıyrıldı, delicesine koştu. _ Medineye, Medineye, za-
- Devemi Devem! Devem! ferle Medineye, ordu durmasm! 
Diye haykırarak devesini dedi, döndü: 

buldu, bir hızla boynuna atıldı. - Ali! Neredesin? 
- Atımı başkasına verin. Ali yanı başından ses verdi: 
Diye devesini yürümeğe teşci _ ya Muhammed burada-

etti. Fakat deve adımını bile ' yım! 

atamıyordu. Ebu Süfyan kızdı, - Haydi beraber! Eksik 
devenin boynuna belinden çek- var mı? Kimler öldü? 
tiği hançerin ucunu soktu, deve _ Bilmiyoruz! 

bir zıpladı ve yine yerinde - Geride kalanlar ve ölen-
kaldı. leri toplıyacak bir heyet kalsın! 

Ebu Süfyan köpürüb hançe- Ömer! Ömer! 
rini havaya kaldırarak deveye - Lebbeyk! 
saplamak isterken devenin - Sen geride ltalanlar ve 
önüne yüzü tozdan belirmez ölenleri topla getir! Haydi Alil 
bir arab geçti. Deveyi tutarak Medineye, kaledeki bütün ka-
Ebu Süfyana korkunç bir bay· dınlara haber ulaştırın, şarkı 
kımıla bağırdı: çağmb, şenlik yaparak, zaferi 

- Ebu Süfyan! tes'id etsinler .. 
- Ebu Süfyaoın hançeri ha- • . • . • • • • 

vada kaldı. Muhammed beş on dakika 
- Ebu Süfyan, nereye? Ne- uzaktaki M~dineye Alinin re-

reye? Kaçıyorsun? Utanmıyor fakatinde girmişti, Ordu sevinç 
musun sen? Bak devenin ayak- tufam içinde afakı tutan şarkı-
larına bağladığın kemendin larla onu Medineye kadar takib 
hile çözmesini unutarak ona ettiler. Muhammed hepsinin = ~-. - . 
BOGAZLAR meselesi 1 

Tarihine Bir Bakış 
-y .A.Z.&..N ; .A.. ~. 

(iktibas ve /tıceme hakkı mahj11z d111) 

·---------------------------· -4-

y enişehirli Papasoğlu, Rumeli ve 
Mora rumlarını isyana çalışıyor 
İşte bu muabededir ki Ka

radeniıi Rus ticaret gemilerine 
açtı. iki devletin idaresi 
altındaki memleketlerin sahil
lerindeki bütün denizlerde 
iki devlete aid ticaret gemile
rinin serbestçe sefer edebilmesi 
ve diğer devletlerin Türkiye 
limanları ile olan ticaretlerinde 

kuHandıkları gemilere benzer 
Rus ticaret gemilerinin Kara• 
denizden Akdenize ve Akde-

n" zden Karadenize çıkmak için 
boğaz1ardan geçebilmesi hakkı 
taoındı. 

Çarlık bu muahede ile diğer 
devletlerin kullandıldan gemi· 
lere benzer Rııs ticaret remi-

gözünde ilahi mefhumun bütün 
kudret ve ulviyeti ile yükseli
yordu. Ona irticalen şiirler in
şad edib terennüm ederek hes
teliyen ağızlar ve gönüller or
duyu sardı. 

Medinede görülmemiş bir 
bayramın şenliği heyaheyle 
hüküm sürdü. Saatll\rca sürdü. 

Muhammed, Alinin kolunda 
evine girerken onu en evvel 
kıu karş.ladı, koşarak sarıldı. 

- Babai Babai Allahm sev
gilisi! Babai Babai 

Muhammed yarı güler, yarı 
ağlar bir sevinçle kızına sarıldı: 

Fatma: 
- Baba! Gell Zaferin kullu 

olsun! Seni temizliyeyim. 
Diye kolundan tuttu ve bir 

çocuk hırçınlığıyla siirükliyerek 
kendi evine götürdü. Muham
med F atmanın evine girmeden 
evvel Ali'ye döndü: 

- Saad ne oldu? dedi. 
- Ben de bilmiyonJm! 
- Çabuk Ali, çabuk koş! 

Mescidin avlusuna bir çadır 
kurdurun, çadır kurulurken 
yara bakıcı kadın ona nezaret 
etsin! 

- Refide mi? 
- Evet! ve benden o kadına 

selam ulaştırın, Saadın yarası 
onulmadıkça yantndan ayrılma
sın! Onu tedavi etsin, Ali baş 
eğib ayrıldı, Muhammed lcızımn 
kolunda içeri girdi. 

Fatma babasını ıokşıyfirak 
tozlarını silkiyor, üsfündeki~a
nm zırhı çıkarmağa uğraşıyor• • 
du. Baba, kız tatlı gülümseme· 
lerle görüştüler. 

Fatma - Harbı tamamen 
kazandık! Artık İslamlar için 
necat yolu açıktır babal Sen 
önde iken Allahın sevgisini gü
rerek her tarafa islimhğın kud
retini yayacağız. 

- Evet kızım, evet benim 
hayatımın neş'esi, gönlümün bi-
ricik aziz sevgisi, eveti 

Fatma babasına daha fazla 
sokulup : 

- Baba! Peki ama! Beni 
Kureyze ne diye bunlara ka
rıştı, hem onlara ne oldu ~la
haşkına, kaçtılar mı Mekkeye? 

- Hayır l 
- Haybere mi gittiler? 
- Hayır, kalelerine döndü-

ler .. 
Muhammed bunu söylerken 

ani bir düşünceye daldı, sanki 
yapması lizımgelen bir işi 

unuttuğunu hatırlarcasına dü
ıündü ve durdu. Birdenbire: 

- Fatma! dedi, zırhlanma 
veri 

- Bilmedi ~ 

lerine mahsus olarak mahdud 
bir sefer hakkı elde ediyordu. 
Harp gemileri ise bu hükmün 
dqında idi. Ne Karadenizde 
Rus harp gemisi bulunabilir, 
Ne de boğazlardan geçebilirdi. 

Rusyanın bu zaferi Karade
niz sahillerine yerleşmesi ne
ticesini verdi. Katerinanın en 
çok gözdesi ve aşıkı general 
Potemkin Kmmı istila eyledi. 
Artık Karadeniz bir Osmanlı 
iç denizi olmaktan çıkıyordu. 
Fakat boğazlar Türkiyenin 
elinde olduğundan yine kapalı 
bir denizdi. Katerinanın hırsı 
kabarıyordu. Çünkü Katerina 
için Karadeniz .sahilleri, Kırım 
"Bizans yolu,, demekti. Bunca 
emeklerin, dökülen kanlann 
verdiği zafer ancak boğazların 
elde edilmelile tam .. Jaubile-. 
cekti. Çtınkll istenildiği vakıt 

Dünya üzerinde mevcut tabiat güzellik ve hava yerleri arasınc!_a rekor kırmış olan 
AZIZIY~ ÇAMLIGI 

10 mayıs pazar gününden başlıyarak her ayın ilk haftasından mada pa:r:ar günleri Devlet 
demiryollarıoın yapmakta olduğu tenezzüh trenleri münasebetile gaz1nomuz açılmıştır. ;... 

~ lzmir ve civarı halkma ~emiz ~a~ havası. iyinde güzel bir gün geçirtme:k fırsatını ~ 
QJ veren bu tenezzüh treolerınden ıstıfade edmız. Q.;> 

.~ Ötedenberi sayın halkımızın büyük rağbetine mazhar olan Aziziye Çamhğı ""'; 
~bu kerre müzik, temiz, zengin, ucuz büfe ve muntazam servisiJe konforlaşhrılmışhr . • t-
t'CS Tenezzühe iştirak edeceklerin c:sb.abı istirabab tamami.fe. temin. ~dilmiş olduğundan IS 
~ neş'eli ve güzel bir gün geçirmek ıstıyenler bu fırsattan ıstıfade ıçın : 
a Aziziye çamlıklarına koşmalıdırlar 
O TREN SAATLARI TREN ÜCRETLERi Gidip gelme 

· d Alsancaktan saat 7 Birinci mevki 158 kuruş 
•N Kemerden saat 7,10 ikinci mevki 116 kuruş J Üçüncü mevki 72 kuruş 

15-16-22-23 

HARAÇÇI KARDAŞLAR 

Lüks ve modern mobilya evidir 

içinden çıkılamıyan bir denizin 
serbestJiği neye yarardı? 

işte Rus politikasımn istika
meti ki bunu boğazlar mese
lesi tayin eyliyordu. 

• • • 
ikinci Katerina devri, bizim 

için pek çok tedkike değer. 
Fakat bunun derin bir surette 
tedkiki, izahı cildler doldurur. 
Biz burada yalnız esaslı nokta
ları gözden geçirmekle iktifa 
edeceğiz: 

ikinci Katerina Rusya Çari
çesi olur olmaz şark meselesi 
hakkında Avrupanın dikkat 
nazarlarını celbetmeğe başladı. 

Katerina bütün gayretlerini 
bir taraftan Lebistanı, diğer 
taraftan Osmanlı devletini bi· 
tirmek, miraslanna konmak, 
husuiJe Karadeniıde, boğaz· 
laıda Ruı hakimiyetini temin 

.. ,. ~· . ,..: ' .. ~ : . . . . . 

eylemek noktalarına hasret
mişti. 

O zamana aid bir karikatör 
Katerioanın bu tasavvurlarını 

canlı bir surette gösterir: Rus 
yazıcılarından ( Valiçefski ) nin 
ifadesine göre bu karikatörde 
Katerina bir bacağı lstanbul 
üzerinde ve diğer bacağı Var
şovada olduğu halde fıstaniJe 
bütün Avrupa hükümdarlarını, 
hatta Papayı kaplamış bir hal
de görünüyor. 

Lehistan kralı üçüncü (Ogüst) 
ün vefatı Katerinaya işe Le
histandan başlamak fırsatını 
verdi. Lehistanın iç işlerine 

karışmağa, tecavüzlere başladı. 
Lehistandan emin olur ol

maz gözlerini Türkiyeye 
çevirecekti. ·Bunun için bir 
taraftan da Türkiye ve Ka
radeniz hakkmdaki müthiş 

tasavvurlarını jcraya baz1rfam
yordu İstila emellerini orto
do ksluk menfaatlerini gözet
mek perdesi altında gizliye
cekti. 

Topçu yüzbaşılığı rütbesile 
Rus ordusuna giren Yenişehirli 
Papas oğlu namında bir Rum, 
Rumeli ve Moradaki Rumları 
isyana . teşvik etmeği kont 
(Orlof) a teklif eyledi ve bunun 
kolay olacağını söyledi. Bu 
yolda çalışmalar başladı. Ka
terina Rum haçı elinde olduğu 

halde Hıristiyanlar arasmda 
göründü. Katerinanın resim-

leri Rumeliye gelen Pa-
pas oğlu tarafından Rum 
papazlarına, koca başıları-
na dağıldı. Rumelide, Mora· 
da Rumlar isyana tahrik edildi. 

Devam edecek -
~liliİlıiııaü.....ı.....ı.:..=..-L~n=ın~t~ek~lr:~\~~·~~~~~~~~~_ı_--..::..!.:.::~.!!lllUJ!Jl:IJ&;.-=-~~ ---,---~~·~ 
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Suriyenin is tiki ati .'" ... , 
öz Hetimi .................................................... 

Fransa ile yeni müzakerelere ancak 
bir hazirandan sonra başlanacaktır 

MITATOREL 
Adrea - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 
Sollar hükfırrıeti Suriye ile lngiltere - Irak arasındaki 

muahedeye benziyen bir muahede imza edecek Tirede cw~ 

* t t 

Istanbul eski Alemdar 
sıhhat yurdu "926-32,, 

hekimlerinden 

ll()K'fOR 

SÜLEYMAN 
SIRRI TİNEL 

~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 

Muayenehanesini yeni cami ~ 
yakınında portakal sokağı 4 
numaraya nakletmiştir. Her 
gün basta kabul eder. 

H.3 1-13 (817) 
fZLL..Zbl7...zz7-/ZZZ7.ZZ'/0/-7..Mm'J 

lzmlr Slcllll Tlcaret3 
memurluğundan : 

Paris, 15 - Hümanite gaze
tesi yazıyor: "Geçen 26 Mart
ta dört kişilik bir Suriye hey· 
eti Parise gelmişti. Suriye nas
yonalistlerinden mürekkep olan 
bu heyet Fransa ile Suriye 
arasında lngiltare - Irak ara
sındaki muahedeye benziyen 

Sııriyenin Şanı şellfinde Fta11sız tankları 

muştur. Müzakerelerin kesil
mesi yüzünden Suriyede yeni
den heyecan başgöstermiştir. 
M. Martel ve Senkenten yarın 
iktidar mevkiine geçecek olan 
sollar hükumetini isyan halinde 
bir Suriye ile karşı karşıya 

ve Suriye yüksek komiseri 
Martelden rahat oturmalarını 
istiyelim. Bu efendiler 3 ma
yıstan sonra Fransada bir de
ğişiklik olduğunu bilmelidirler.,, 

ı · .. ·a~iediy;·~i;;~;;ii~d;·~·= .. 
1 

16- 5 - 936 tarihinden itiba· 
ren ikinci nevi ekmeğin kilo
sunun sekiz guruş on paradan 

N. Tarika Ticard unvanile 
lzmirde Osmaniye caddesinde 
Saffet sokağında 7 No. da her 
türlü mallar Ü.zerine ticaret 
yapan N. ·rarikanın işbu tica
ret unvanı ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 1618 
numaraaına kayıd ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

bir muahede imzasını iÖrüşe
ceklerdi. 

Ne oldu ki bu delegasyon 
26 Marttan beri M. Flandinle 
görüşmek imkanını bulamadı. 

Mürahhaslar sadece M. Sen
kenten ve Suriye komiseri 
Martelle görüşebildiler. Görüş
meler hiç bir netice vermedi. 
Bundan fazla olarak ta Fransa 
hllkümeti bu delegasyonun 
pariste bulunmasından istifade 
ederek Suriyeye yeni kuvvet
ler gönderdi. M. Martelin bu
güne kadar bfitün yaptığJ şey 

vakıt kazanmaktan ibaret ol-

bulundurmaktan müteessir ola
cak değillerdir. Ke Dorseyde 
çevrilen entrika işte budur. 
Bunu yarınki hükümetin nazarı 
dikkatına arzediyor ve şimdi
den bu çirkin manevranın yü
ze çıkarılmasını istiyoruz. Ayni 
zamanda M. Martelin vazifesi 
başından kaldırılacağını ve bu 
işin gecikmiyeceğini ümid et
mekdeyiz. Yarının zimamdarları 
daha bugünden niyetlerini ve 
tasavvcrlarını Flandin'e ve Sa .. 
ro'ya ihsas etmelidirler. Fran
sız - Suriye müzakereleri bir 
hazirandan sonra yeniden baş
lamalıdır. Şimdilik Sen Kenten 

PARDAYANLAR 
-147- YAZAN : MI.el Zevako 

Her ne olursa olsun, ben de 
bırakmıyacağım sizi yalnız ---·---· ·---· - Çünkü Katerin dö Medi- Şövalye, evin etrafında gözcü 

çinin beni öldürmek istediğini olarak kalacağmı ve şayed 
hissediyorum. gecikirse içeri gireceğini göze 

- Her ne olursa olsun, ben almıştı. Hem koşarak, hem de 
de si:ıi yalnız bırakmıyacağım. düşünerek yola koyulmuştu. 

- Pardayan, benden ayrıl- Birdenbire fikrine : 
maklığın lazım! Zira gideceğim 
yere sen gelemezsin! Çünkü 
kaderimin beni sürükledigi yere 
gidiyorum. Düşünüyorum da, 
beni bu ölüme götüren her 
şeyin şayana hayret bir surette 
peşimden yürüdüğünü görüyo
rum. 

Bir saniye kadar Alisin çeh
resini hatırlayan Pardayan: 

- Eveti Son derece şaşıla
cak birıey... Fakat sizi yalnız 
bırakmıyacağım. Siz de, ben de 
öJmiyeceğiz... Bakalım ne ola
cak ? 

- Pardayan, kraliçenin ya
nına giıtecek olan kont dö 
Mariyak değil, Deodadır. Kilise 
kapısında bulunan bir çocuktur. 
Öldürülmek istediğim halde, 
yanına gitmek istediğimin se
bebini öğrenmek arzu eder 
misin? 

- Evet 1 
- Çünkü ben annemi tanı-

aak istiyorum ve Katerin dö 
Mediçi de benim anamdır. 

Bu sözleri söyler söylemez 
i<ont Moreveri takib etti. 

Şövalye birkaç saniye kadar 
olduğu yerde şaşkm şaşkın 
durdu: 

- Deoda, Katerin dö Me
diçi'nin oğlu imiı ha ! 

Diye mınldanıvordu. 

bur f \Ye·· -7- - -

- Acaba, Moreverin kontu 
sokakta beklediğinden Alis dö 
Lüksün malumatı var mıydı? 

Diye bir sorgu geldi. 
Biraz sonra da tahta köprü 

gelmişti. Evin civan ıssızdı. 
Pardayan, Katerin Dömedici 

ile görüşmüş olduğu bu esrar 
engiı evi gözetliyordu. Parda· 
yan! 

- Burası Luvr sarayından 

daha · tehlükeli bir yer... Bu 
Katerin canavarb~ın timsali bir 
mahluktur. Cinayetler hazırlı
yan bu kadm fikri ve kalbi 
temiz, gayet Zeki bir kahra
manın anası mı aceba? 

Diye düşünüyor ve bu evin 
korkunç bir odasında, siyah 
boyalı tahta arkalıklı koltuğa 

oturmuş azizlerin resimleri gibi 
garib bir gülümseme halinde 
gözü önünde canlandmyordu. 

Bunun üzerine, şövalye iyi 
bir gözetleme yeri arıyarak, 
Navar kraliçesini kurtarmak 
için yıktığı doğramacı dükka
nının harabesini muvafık buldu. 
Birbiri üzerine yıkılan kalas 
tahtalarını görünce o günkü 
feci manzrayı hatırladı. Parda
yan hançeri elinde, gözlerini 
esrarıengiz eve dikmiı olduğu 
halde burada gizlendi. 

- Sonu Var -

satılacağı bildirilir. (921) 
1 - Beher metre murabbaı 

yüz yirmi beş kuruş bedeli mu
hammenle altmış beş sayılı 
adanın 113 sayılı arsasının yüz 
yirm; dört lira altı kusuş be-
deli muhammenle başkitiblik· 
likteki şartname veçhile 22-5-
936 cuma günü saat on altıda 
açık artırma ile ihale edile
cektir. 

iştirak için dokuz lira otuz 
kuruşluk muvakat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve sa-
atta encümene gelinir. 

2 - Senelik ican 251 lira 
muhammen bedelle Karşıya-

1251 (926) 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yüriiyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
lk:inci Beyler sokak fınn 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

kada Celalbey sokağı karşı
sındaki benzin satış barakası 
yerinin bir senelik icarı baş-

katiblikteki şartname veçhile ~·===========~ 
26-5-936 salı günü saat on al-
tıda açık artırma ile ihale edi
lecektir. iştirak için on dokuz 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve sa
atta encümene gelinir. 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
7-12-16-20 1165 (868) 

... • s :z..=;&:;i =&HR* SARAÇOGLU 
Alaşehir sulh hukuk hakim· Memleket hastanesi 

liğinden: Dahiliye Mütehassısı 
Davacı Alaşehir ziraat ban- Muayenehane : ikinci Bey-

1 kasının müddeialeh Alaşehirin ler sokağı 65. Tel. 3956 
Hıdırellez mahallesinden piyan- Evi: Köprü l'apur iskelesi 
cı Y orgaki Sarandidi aleyhine Berat apartımanı No: 6 
acılmış 161 liralık kefaletten Ev, Telefon No. 2545 

müteveUit alacak davasının ya- ~.,.============: 
pılmakta olan mahkemesinde 
ikametgahı meçhul olan müd
deialeyh kakkında hukuk usul 
muhakemeleri kanununun 398 
inci maddesine tevfikan giya
hen muhakeme icrasına ve 
keyfiyetin gazete ile ilanına 
mahkemece karar verilmiş ol
duğundan yevmi muhakeme 
olan 4-6-936 tarihinde muha
kemede iıbatı vücut etmediği 
takdirde vakıalari kabul etmiş 
addile hakkında gıyaben mu
hakeme icra edileceği hukuk 
usul muhakemeleri kanununun 
141 inci maddesi mucibince 
ilan olunur. 1248 (925) 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
1\1 ÜTEHASSISl 

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

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

~----------... -,, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TAZE TEMiZ UCUZ 
JIAC 

HAMDİ NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURj\K 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

. . 
MEYVA TUZU 

En hoş meyva tuzudur. Jukıbazı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden müteveJJit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaştınr. 

İngiliz Kanzuk eczanesi Beyoglu - İstanbul 
. . . . . . . 

DAİMON Cep vantilatörleri 
En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pilJe işler 

bir saatte bir kuruşluk sarfiyat yapar ağırlığı 80 gram olup 
zarif bir kap içindedir. Bayanların el çantasında baylar 
cebinde taşır herkesin yanında bulunması lazım olan 
bir ihtiyaçtır. 

Deposu : lzmirde Suluhun civarında No.28-9 
Ödemişli Hüesyin Hüsnü 

Nezle 
' 

Bütün göğüs hastalık-
larına yol açabilir : 

Fakat bir tek 
GRIPIN 

Vücudu bir ka]e gibi müdafaa eder! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

" GRiPiN ,, Radyolin mües
seselerinde en büyük itina

larla h!'lzırlanmış bir 
müstahzardır 

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Midenizi bozacaj-ından, kalb 
ve böbreklere dokunacağın

dan hiç korkmıyarak 

kullanabilirsiniz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bütün ağrı ve ıstırabların panzehiri 

GBiPlN'dir 
Aydın Sulh hukuk mahke

mesinden: 
Aydm Hususi muhasebe ida

resinin Aydın - Muğla yol mü
teahhidi Hayri aleyhine açtığı 
alacak davasında müddeaaley-
bin ikametgahıma belli olma
masından ilanen tebligat yapıl
dığı halde muhakeme günün
de müddeaaleyh muhakemeye 
gelmediğinden ilinen gıyap 
kararı tebliğine karar verilmiı 

ve bu husustaki gıyap kararı 
ilan levhasına yapıştırılmış ol
makla muhakemenin muallak 
bulunduğu 28-5-936 günü saat 
9 da müddeaaleyhin muhake
mede hazar bulunması veya ka
nuni bir vekil göndermesi, aksi 
takdirde hakkında gıyaben 
muhakeme cereyan edeceği 
tebliğ yerine geçmek iizer6 
ilin olunur. (922) . . 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru 13 mayısta 

gelip Burgas - Vama ve Kös
tcnce limanlarına hareket ede
cektir. 

UL YSSES vapuru 18 ma
yısta gelip 23 mayısta Anvers
Rotterdam-Amsterdam ve Ham 
burg limanları için yük ala
caktır. 

ORESTESvapuru 31 mayısta 
gelip 6 haziranda Anvers-Rot
terdam - Amstcrdaıa ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORIENT Licin 
GOTLAl\ID motörü 12 ma· 

yısta bekl.,nmcktc olup yükünü 
tahliyeden sonra Rotterdam -
Hamburg - Bremen (doğru) Co
penhage - Dantziğ - Goteburg
Oslo ve lskandinavya limau
ları için yük alacaktır. 

VIKINGLAND Yapuru 28 
mayısta beklenmekte olup Rot
terdam - Hamburg - Bremen -
(doğru) Copenbang - Dant:ı:ig
Gdynia - Oslo ve Iskaudinayya 
limanları için yük alacaktır. 

1 
N. V. 

W. F. H. Van Der 
Zee & Co. 

DEUTCHE LEV ANTE LINIE 
G. m. b. H. 

ADANA vapuru elyevıu li
manımızda olup Aovers, Rot
terdam, Hamburg ve Bremca 
Direkt için yük alacaktır. 

HERAKLEA vapuru 25 ma
yısta bekleniyor. 30 mayısa 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham· 
burg ve Bremen Direkt için 
yük alacaktır. 

SAMOS vapuru 8 haziranda 
bekleniyor. 13 hazirana kadar 
Anvers, Rotterdam,bamburg ve 
Brecıcn limanlan için yük 
alacaktır. 

THE Es:port Steamsbip 
Co~poration Nevyork 

EXPRESS Yapuru 24 mayısa 
doğru beklenilmektedir. Nev 
York için yük alacaktır. 
S. A. ROYALE Hongroiıe De 

Navigation Danubienoe & 
Maritime - Budapcst 

SZEGED motörü 27 mayısa 
doğru bekniyor. Belgrad, No
visad, Budapcst Bratislava, Vi
yana ve Linz için yük ala
caktır. 

SErvis' Maritime Roumain 
Buca rest 

SERVIC MARITıME ROUMAIN 

DUROSTOR vapuru 10 ha
ziranda bekleniyor. Köstence. 
Sulina, Galatz ve Galatz ak
tarması Belgrad, Budapcst, 
Bratislava ve Viyana için yük 
kabul edecektir. 

PELEŞ vapuru 14 mayısta 

gelip ayni gün Malta - Marail
ya Ye Barselone hareket ede
cektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tariblerile 

naylunlardaki değişikliklerden 

accnta mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilit için ikinci 

kordonda Tahmil Ye Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica oluuur. 

T elefoo: 2004-2005-2663 

ŞiFA 
Eczanesi 
·Fenni gözlük 
Üzerine cu yeni en zarif 

modeller getirilmiştir 

Tayyare, şoför, güneş, spor 
gözlüklerile renkli, numaralı 

cam, nikel, altın, bağa çerçe
veler de her yerden 

daima çok ucuzdur 
Tecrübe ediniz 

TOPTAN 
PERAKENDE 

Den Norske Middelhaslinje 
( D.S A.S Spaııakclinjen )Oalo 

BA YARD Yaparu 19 ha:ü
raoda bekleniyor. lskeodcriyc, 
Hayfa, Dieppc ve Noneç li
manları için yük kabul ede
cektir. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri Ye navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Bergama Vakıflar lşyarlığından: 
Miktarı Bulunduğu yer 
kilo 
2816 

80 
1536 

56 
2450 

50 
3080 
200 

Sağancıda fabrikatör Ahmet fabrikasında 

" .. .. " 
" " " .. 
.. .. " " Bergamada " 

Mustafa 
" 

" " .. .. 
" " " " 
" .. .. " 10268 Yckün 

Cinsi 

Sabqoluk 
Kalın posa 
Yemeklik 
Kalın posa 
Yemeklik 
Kalın ve posa 
Sabunluk 
Kalın Ye posa 

Bergama V akıllar ftyarlığıııa ait yukanda cins Ye miktarlan 
yazılı zeytinyağlarının 28-4·936 dan 28-5-936 perşembe günü 
saat 16 ya kadar bir ay müddetle pazarlıkla satılacağından is
tekli olanların şeraiti anlamak üzere Bergama Vakıflar lşyarlı
ğına müracaat etmeleri ilin oluuur. 

12-16-20-26 1205 (891) 

Milli Emlak MüdürlüğUnden: 
icra sıra No. Lira 

29 Karşıyaka yalı C. 185 eski 189 taj No. depo 60 
31 Tepecik Bahçe S. 20 eski 18 taj No. lı dükkan 50 
Yukarıda yazılı dükkan ve deponun 11/5/936 tarihinden iti

baren 10 gün müddetle arttırmaya konulmuştur. 
ihalesi 21/5/936 Pcrıembe günü saat 17 dedir. Taliplerin Milli 

Emlak Müdüriyetiııe müracaatlan. 1254 (927) 

•• 
Odemiş belediyesinden: 

Plan, Proje yapmak ve inşaat teabbüd etmekte serbest 
bulunmak prtilc ve (200) lira ücretle Ödemiş Belediyesine 
Şehir iflcrinde Mütehassıı bir mühendis alınacaktır. 

Taliplerin ibtıualarına taaUuk eden vesaik surctlerile tahriren 
Belediyeye müracaatlan ilia olunur. 

16-17-19 1252 (924) 

YEHt ASIR 

Oliver Ve Şü. 
LiMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BIRlNCl 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

OPORTO Yap.uru 20 mayıa. 
Loadra, Hııll Ye An•ersten 
gelip yük çıkaracaktır. 

FLAMINIAN vap 22 ma-
>"s Liverpool ve Svanseadaa 
gelip yük çıkaracaktır. 
DEUTCH LEV ANTE LINIEN 

HERAKLEA vapuru 8 ma
yıs Hamburg ve Brcmendc-n 
gelip yük çıkaracakbr. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purlarm isimleri ve navlUD üc
retlerinin değifikliklerindeıa me 
suliyct kabul edilmez. 

lz:mir memleket hastanesi 
hariciye ıefi 

Hastalannı lıer gün ağle
den fflU'a 3 • 6 ya kadar 
İkinci Beyler-Numaozade so
kak 5 numaralı muayencha
ucsiııdc kabul eder. -

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 

lllil!l!~"""'!l!lllll!l .... llf!ll!lımlll!I .. " ------Parla fakültesinden diplomalı DOKTOR 
Dlf tablplerl 

Muzaffer Eroğul HuluA sı' (rel 
Kemal Çetindağ 
Hutalannı her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
nnmrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon: 3921 
Cııma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

ECZACI 

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

Pazardan ıııada her gün 
üçteu sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yencbancsiııde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) 

KEMAL AKT ASIN 
Zilmriid da•laa kolonyası 

M~s~ül~n - Erkek F eminen - Dişi 
ıkı cms koku üzerine yapdmış 

Hilal eczanesi 
için bir teref olmuştur 

Ecua Kemal Alı:tq. koku
culuğu eczaalılı: gibi bir n u 
İfİ yapmıftır. 

Saa'at 
T akJit edilemez 

Izmiri kokularile de meşhur 
' eden Kemal Aktaş diyor ki : 

Benim kolonyalarım yerine 
bqka şeyler verilirse redde
diniz. 

Kemal Aldat kokulannın 
kabına varmağa imkh verme
diğini unutm aynız. 

Manisa genel savamanlığından: 
Mauisa Ceza eYiniıı bir senelik ekmek ihtiyacı 1-5-936 tari

hinden itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usuliylc münaka
saya konuJmuıtur. Bedeli muhammenden % 7.5 teminat akçası 
Yerildiktcn sonra mlinakaaaya iıtirik olunacağı Ye verilen fiat 
haddi llyık g6rWdüğü takdirde 20-5-936 günü saat 15 te ihale 
cdilccoği ve bu hutuıta ıcraiti anlamak iıtiyenlcrin Manita C. 
genel saYamanbğına müracaat eylcırıelcri ilin olunur. 

7-10-13-16 1161 (867) 

SahUe a 

!erin uzeMtndc halisliğini tekeffül 
• 

eden EB markasını arayınız. 

•1-------------------·------•• 

HUSEYIN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCiLER No. 26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemclı: Ye yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

2-13 (836) 

OLi 
GUzelllği artırır 

RADYOLIN 
ditJcri sür'atle beyadatır, par• 
labr, milrropları 61dlirerek aizı 
fenni surette temizler. 

GUnde 

Radyolin 

RADYOLIN 
Dit etlerini kuYTetlcndirir ağu 
dezebfektc ederek hastalıklara 
muka•emetioi artınr. 

iki defa 

kullanınız 

lzmir inhisarlar başmüdürlüğünden: 
Ba,müdürlüğümüze ait depolarla §İmendifcr iıtoıyonları ve 

iskelelerle merkez ve civar kaz•lar arasında yapılacak lçkilorlo 
iskele ve istasyonlardan depoya gönderiltcek barut ve mevaddı 
infilakiyenin mali 9.l6 senesi nakliyatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedel 2SOO muvakkat teminat 188 liradır. istekli
lerin 22·5·936 cuma günil saat on beşte tcıninatlarilc başmUdllr
lüğümüıde toplanacak komisyona gelmeleri, lstiyenlcr bu tarihten 
evvel şartnameyi komisyondan arayabilirler. 12-16 (883)1187 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 

• 
• 

Issısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasaaına göre hac
zedilen Ahmedağa mahallesinde ikinci Kordonda kliıı eski 1/1 
yeni 7 sayılı depo tarihi illndan itibaren yirmi bir gün milddet 
ile ~atılınağa çıkarıldığındau pey sürmok iıtiyenlerin defterdar
lık tahailiit kalemiae gelmeleri. 

13-16-19--22 1219 (897) 
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Komünist partisi, hükUmete iştirik teklifini reddetti 

Leon B um, dış bakanlığa Heryo' 
etirerek e i kabineyi kuruyo 

Blum söylev vererek Fransaya sulh .vidinde bulundu 
Paris 1~ (Ô.R) - B. Leon 

Blum yeni kabineyi teıkil için 
ıiyaıi dostlariyle müzakere ve 
istişarelerine devam etmektedir. 
Sabahleyin evinde ticaret ba
kanı B. George Bonnet ile bazı 
nylavları kabul etmiştir. Sos
yalist lideri çok nikbindir ve 
yeni kabineyi kolayhkla teşkil 
edebileceğini ümid etmektedir. 
Öğleden sonra da B. Blum 
birçok siyasi şahsiyetleri kabul 
ederek istişarede bulunmuıtur. 
KOMÜNiSTLER REDDETTi 

Paris, ıs ( Ô.R ) - Komü
niat partili, yeni hükumete iş
tirlk için ıosyalistlerin tekli
fini reddetmiştir. Parti se"re
teri sosyalist partisine gönder• 
diği mektubda diyor ki: 

- Bizim verdiğimiz karar 
munbasıran içtimai ve iktasadi 
nizaman muhafazası ve takvi-
7esi arzusundan mülhemdir. 
Komllnistler kabineye girerek 
•icenah unıurlarına panik çı· 
karmak &nabnı verecekleri 
yerde, kabine haricinde kala· 
rak sosyalist bükümetine mu
zaheret etmekle memlekete 
daha iyi hizmet etmiş olurlar. 

KABiNENiN LiSTESi: 
Paris; ıs (Ô.R) - Petit Jo· 

amal gazetesi, Leon Blumun 
tetkil edeceği kabinenin muh
temel bir listesini neşretmek

tedir. Bu listeye göre Leon 
Blum baş vekiletten başka bir 
nezareti idare etmek niyetinde 
deiiJdir. 

Dq bakanhğı Heryo ile 
Ş6tandan biri deruhte edecek
tir. Heryo Dış bakanhğı ka· 
bul ederse onun vazifeye geti· 
rilmesi, yeni kabinenin takib 
niyetinde olduğu dq siyasaya 
daha uygundur. 

Dahiliye nezareti Alber Saro 
Adliye nezaretini Dala diye r, 
Maliye nezaretini Vensamn 
deruhte etmesi mabtemildir. 
Pol Bonkur portfayallz nazır 
olacakbr. 

KLUM'UN SÖYLEVi 
Paris, 15 (Ô.R) - Sosyalist 

lideri B. Leon Blum Amerikan 
knllblade verdiği nutukta he· 
nllz hususi bir şahıs olduğunu 
kaydettikten sonra demiftir ki: 

Fransanm harici siyaseti dai· 
ma Milletler cemiyetine bağh 
kalacaktır. Biz iç rejimleri ne 
olana olaun, btıtlln milletlerle 
mllı halinde yapmak Ye harbe 
mani olmak isteriz. Sulha tah· 
kim etmek, teşkillb altma al· 
malı iateriz. Giriftiğimiz teteb· 
b&alba muvaffakıyeti ancak da· 
hili allkGn içinde mtimkündül'. 

Fakat bundan daha kuvve~i 
olarak, umumi sulh olmakSJzm 
muvaffak olmak imkim yok· 
tar. Biz harbe biç bir meziyet 
RDmayız. 

HARP FELAKETIIR 
ım Ye . 1848 ibtilllcileri 

kmtanca IHr laarp tuavvv et· 
miflerdi .. Bmnua 1lir hayal ol· 
dafa aalap'-'f\lr· Falan ve-~a 
filla rejimi Uıab etmek lml
A ...... ıialpaek Wr .felA. 

1 
kete ablmaktır. Biz herkesle Avrupamn tqldlitlanma11 ( 
ıulh isteriz ve b6t6n hüsnü ni· elzemdir. Harb kibaıundan 
yet sahibi milletlerle sulha ça- kurtulması elzemdir. Avrupa-
lıtacağız. Propaganda harbına nın insicamı ve kuvveti artmak 
muhalifiz. ıçın iş birliğine IOzum var-

FRANSA • AMERiKA dar. Heyhat, bu henüz mev-
"Başta, Amerika ile ayni cud değildir. Avrupada bir 

yolda gitmek isteriz. Ameri- kalkınma kendini göstersin 
kanın istiklili Fransız ihtilali- diye yalnız siyasi değil, eko-
nin amili olmuştur. insan hak- nomik tesanüde de ihtiyaç 

Da/adiye 
lan preuipleri F ransaya gir· 
medea Amerikada tatbik edil· 
miştir. Bu intihabatta ekseri· 
yet kazanan partilerin ihtiJili 
yapanlann varialeri olduğunu 
ı6ylememe m&saade edilsin. 

vardır. Şimdiki hükumetin sulh 
planında bu yolda gilzel teşeb
büsler vardır. Bunlar, Avrupa· 
nın ekonomik ve sulbcu teşki
litına esaa olabilir. 

Fakat ekonomik kalkınma
nın ilk şartı hakiki emniyettir. 
harb kabusundan kurtulmaktır, 
beynelmilel kontratolara, teah
hüdlere, imzalara riayettir. 

uon Blum 
MÜŞKÜLAT VARDIR 

Yeni blikümeti birçok miiş· 
klilihn beklediğini biliyorum. 
Belki diğer hükfametleri de 
böyle mOıkülit bekliyor. Bizim 
kuvvetimiz samimiyetimizdedir. 

Herro 
bunun için muazzam işimizde 
emniyetle çalışacağız. Eğer 
gayretlerimizin siz Amerikalı
lann gayretlerinizle birleşece· 
ğinl ve sizden sempati göre
ceğimizi hissedersek bir kat 

Şötan 

daha emniyet kazanacağız." 
KOMÜNiSTLERiN MAKSADI 

Paris 15 (Ô.R) - "Debats" 
gazeteıi komüniıtlerin hük6· 
mele iştiraki reddetmeleri mil· 
nasebetiyle ıunlan yazıyor: 

Komllni.tler hlikômeti kon· 
trol için halk cephesi tarafın· 
d .. n parlamento dıf1Dda "Halk 
komiteleri" teıkilini teklif edi· 
yorlar. Bunlar hnkümete hakim 
olacaklar, icabında onu devire
ceklerdir. Bu Sovyet usulüdür. 
Bu Sovyet hazırlığı sosyalist
lere bile emniyet verecek ma
hiyette değildir. 

Hükümet bunun karşısında 
ne yapacakbr? Eğer buna bo
yun eğerse Fransayı ihtilale 
maruz kılacakhr. Buna meydan 
vermek istemiyorsa, kuvvetle 
mukavemete mecburdur. 

PARLAMENTO DISINDA 
"Petit Marseillais" de, halk 

komitelerini komOnist ıeflerinın 
halk bakanlan diye tavsif et
tiklerini kaydederek soruyor: 

- Bu ne demektir? Komü-

Al/Jeı Saıo 

nistler hllk6meti kontrol için 
parlamento haricinda batka bir 
kuvvet kurmak iıtiyorlar. Bu 
Sovyet sistemi, hllk6metin ka
nuni ıekilde idaresiyle telif 
edilebilir mi? Bunu endişede 

olan radakallardan başka, bazı 
sösyalistler bile düşünmekte
dirler. 

"Depeche de Brest" radikal 
partisinin yeni hükümet için· 
deki rolünün komünistlerle sos· 

Pol Bonkuı 
yalistler aramada bir ıet olmak 
Kabinede başgöstermesi zaruri 
olan mlifrit cereyanlara muka· 
vemet etmek olacağını, Sovyet• 
leşme teıebbOıleri akamete uğ· 
ratmağl iıtibdaf edeceğini ya
zıyor. 
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