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Oıwı1wriyeUn Ve Jıu,-iyet Eseı·iııi ı Belu;is6, Sabaldcıt'ı Çı1uır Siya.st Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Yunan başbakanı ile mülikab çok samimi olmuştur 
Atina, 1 (A.A) _ Anadolu ajansının husus! 

muhabiri bildiriyor: Yunan gazeteleri, dış işlerı 
bakanı. Tevfik Rüştü Arasın Balkan . antantı 
ko~seyı müzakereleri için Belgrada gıde~_ken 
Atına~a uğrayacağı hakkındaki baberl~r muna· 
sebetıyle Türkiye ve Türkiye dış işlerı bakanı 
için pek dostane yazılar yazmaktadırlar. 

~· 
leketin müşterek yürüyüşünün ifadesidir. Tevfik 
Rüştü Aras Yunan başbakanı Metaksasla bir
likte Cumartesi günü hususi trenle Atinadan 
Belgrada hareket edecektir. 

Atina 1 (Özel) - Türkiye dış bakanı Tevfik 
Rüştü Aras Pireden samimi bir surette karşı-

(Katimerini) gazetesi Tevfik Rüştü Arasın 
EJen ulusu tarafından saygı ve hararetle bek
lendiğini yazarak diyor ki: "iki millet arasında 
sarsılmaz bir dostluk kuran Tevfik Rüştü Arasa 
hürmetimizi sunarken Türk dostluğun8: karşı 
derin ve samimi rabıtamızı da ifade edıyoruz." 

lanmışbr. Doğruca Atinaya gidilmiştir. Dışbaka
nımız bugün öğleden sonra Kral Y orgi tarafın
dan kabôl edilecek ve akşam şerefine bir ziya
fet verilecektir. Akşam gazeteleri hariciye ve-
kilimizin iki memleket arasındaki d.,stluğun sar
ıılmaz kıymetini ifade eden sözlerini neşredi-

Katimerini bu dostluktan Balkan. sulhunun 
emniyeti çıktığını bildiklerini kaydettıkten sonra 
şunları yazıyor: . 

yorlar. Aras-Metaksas mülakatı çok samimi 
olmuştur. 

Paris 1 (Ö.R) - Flandin Yunan elçisi Bay 
Politisi kab<il ederek boğazların yeniden aske
rileştirilmesi meselesinde Yunan hUkfımetinin 

" Tevfik Rüştü Arasın Atinaya gelmesı, ~u- ~ 
günün · ı· ı ternaslar yaprnası fevkalade ..._ ....... _-.,...,.....,."'"""'?'+"·~~- "'""" .... ..,_,_, 

rıca ıy e "k" d t 
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Dış 
• • 

ıcaretımız 
Behenıehal kontrol 
altına· alınnıalıdır 

Dış piyasalarla yapılan alım 

63tım muamelelerinin hemen 
bütün devletterce az çok tah-
didatn tabi tutulmuş bulunması 
bu işlere aevletin fiilen müda
halesini intaç eylemektedir. 

Devletler idha1at emtiasını 
memleketin ekonomik durum
larına göre kontenjantman 
usullerine tabi tutarak kontrol 
etmektedirler. Hatta Almanya 
ekonomik durumunun bazı hu· 
susiyetJer taşımasından iptidai 
maddelerin alım fiatlerini de 
devlet eliyle tayin ve tahdit 
eyliyor. 

Dlinya yüz.ünde bir kaç dev• 
Jetin vaziyeti istisna edilirse 
diğer bütün milletlerin ticaret 
işlerine uzaktan ve yakından 
müdahale kararları aldıkları 
meydandadır. Bu müdahalenin 
eyi veya kötU netice verdiğini 
burada münakaşa edecek de· 
ğiliz. Ancak cihan buhranının 
yarattığı vaziyetler bu müda
haleleri zaruri kılmaktadır. Ne· 
tekim Türkiyede dahili sana
yiini korumak, tediye muvaze
nesini temin eylemek maksadile 
ithalit emtiası üzerinde bazı 
kararlar almış bulunuyor. Fa
kat ihracat işleri üzerinde ma
alesef henüz esaslı bir orga· 
nizasyon kurulamamışhr. 

Dış ticaretimizin teşkilatlan-

d ılacag· 1 hakkında yıllardan· 
ır b" h 

beri ağızlarda dolaşan ır a· 

b rdlr Bu haber etrafında 
er va • .. 
k 

· bakanlıg· ının bazı etud-e onomı • 
l apmakta bulundugunu da 

be·'ı· Y Yalnız bu tedkikler 
ı ıyoruz. . . 

henüz fiili semerelerını vere-

memiştir. . . bir ka-
Gerenlerde yıne yenı "h 

"' d " ı ra· nun layihası hazırlan ıgı, 
cat yapacak müesseselerin ba
zı kayıtlara tabi tutulması ve 
memleket ürünlerinin dış piya
salarda değerden d.. esine 
sebebiyet 1 . uşm I 

veren erın ceza ara 
çarptırılması hakkında bu ln· 
} ıhaya ahkanı k 
karadan b"ld' .. onulduğu An· 

ı ırılıyordu 
. Açıkça söylemek · _ 

l.rse böyle bir lnyih lazıruge-
anın mü t 

cclcn kanuniyet kesbe le 5 a: 
memleketin en büyük rht"rnesı 
larından birini teşkil eyle 'Yakç-
t d

. ille _ 
e ır. 

- Sonu 2 inti sahıJcae -
aakk:ı.ı C>cakoğı'\> 

Me odla rliyorlarmış 312-316 tevellütlü • 
1 

Onun için dis - Abebciya ancak Beş sınıf ihtiyat zabiti 
g~lecek hafta gireceklermiş staje çağırılacak 

Londra, (O.R)-HenUz • ·-• -· • -
teeyyüt etmiyen b r ha- Bir talimatname hazırlanmaya başlandı. Kıyafet 
bere göre topçu ve E • nizamnamesi de yeniden değişiyor 
tihkAm uvvetlerlle tak- Ankara 1 (Özel) - Orduda 
viye edilml ol n siya rı taj görecek olan ihtiyat znbit-
gömleklilerden bir Hal- leri için milli Müdafaa vekaletin 
y ko;u tu ~aba A ~- de bir talimatname hazırlanıyor. 
Abebaya lrm· tir. Talimatname henüz bitmemekle 

Yeni A ır _ RomadMn beraber terhisleri üzerinden iki 
ve di .. er kaynaklarda~ sene geçen bütün ihtiyat zabit-
gelen haberler Londra- lerinin kurslara iştirak ettiril-
dan verilen bu haberin mesi kararlaştırıldı. Bu sene 
tamamen asılsız olduğu- 312 den 316 ya kadar tevel-
nu göstermektedir. lütlüler iki devrede kurılara 
RANDEVULARI BiR HAFTA devam edeceklerdir. 
SONRA iMiŞ Kıyafet nizamnamesinde ye-

Roma 1 (Ö.R) - ItaJyada niden değişiklikler yapıldı. 
Adis • Abebanın bu hafta Yaka remi.deri değiştirildi. 
içinde işgal edileceği hak- (G.R) genel kurmay, (Y) ihti-
kınd~ki şayialara rağmen 
salahıyettar mahfelJerde ileri yatbr. Ö 
hareketinin metodla ve' l lstanbul, 1 ( zel) - Bahar 

. ace e b li . H lk 
edıblmeden yapılacağı, binaena- . Adis • Abeba üzerine yiitii)'ell si'yalı gömlekliler kolumm kumandam ayramı neşe geçti. 8 

ley. iş~alin bir hafta daha Oeneral Starace ı•e erkant harbiJ•tsi kırlara çiktı. Şehir adeta bo- Ulusal Afiida/aa bakanı general 
tehır edı!eceği bild!riliyor. . , imparator seçileceği şayiası da 1 geçtikten sonra buna lilzum p)mış gibiydi. .. J<~zmz Ôza~ 

. Habeşıs~~nda J:'laıle Selasıe - yalandır. Jtalyan mabfelleri, kalmıyacağı kanaatindedirler. latanbul, 1 (Özel) - Askeri yarın torenle harbıye mekte· 
DlD sakıt ılan edılerek . b" H b . t kA ·ı it 1 ı· li l . b't" 1000 . . L" kt" .................. •• ......... yenı ır a esıs an amı en a ya e ıne - Sollu 4 liııcıi salıitede - se erı ı ıren gencımız ıu.ıne s;teçece ır . 
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19 Yahudi öldü Bahar bayramı şen geçti 
Arablar Yahudi · nıuha- On binlerce genç insan bahar koku
cere~ine mini oluyorlar ları arasında eyi dakikalar geçir_di 

Londra 1 (O.R) -
Kudüsten Reuter 
ajansına bildiriliyor: 
Yahudi telgraf ajan 
sına göre arab mil
liyetçileri merkez 
komitesi Filistin In
giliz komiserine, 
Filistine Yahudi mu-
hacereti tamamiyle 
ınenedilmedili:çe ka
rışıklıkların devam 
edeceğini 'e grev 

1 

emrinin geri aJınmı- Aı , , . . . 
. ~ ını bildirmiş- ab "?'.dı~ltguu yaratmak için fltraz - hak mua-

yaccsg lırtlesmı unzallJ'an Yasitı Paşa Ellıaşimi, Şefli 
tir. h H . f Yusuf Bey ı•e lb11iss1111dwı muızallllaslan 

Bu saba ay ada diğer yısı 19 olmuştur . 
dört bonıba daha. patla~ışb~. Kahire, 2 (Ö.R) - Filistin-
Macaristandan yem .~el~ış bır de karışıklıklar genişlemekte-
y h elinin idare ethgı bır oto- dır. Yahudiler Arabi-arın son 

a u b" t . 
b·ı araplar ucum e mış ve muhtırasına cevaben büyük 

mo ı e .. .. 1 d" B'" B . . d k" · öldurmuı er ır. oy- ritanyanm Filistindeki puli-
ıçın e ını b d . 
ı k Şıkhkların aşın an· tıkasını deg· ittirmegv e aalihiyet- 1 

ece arı b d'l . 
h 

.. 1 n Ya u ı erıo s~-
e·ri öldüru e -Son11 ikinci sahifede - En tilli11Dıı kurs ta/tbtltti muallimlerivle bir arada· -Yazısı ancı sayfada-



Dış 
ticaretimiz . -
Behemehal kontrol 
altına a Iıiımalıdır 

- Boş larafı I nd saJ1/a.diJ -
Dünya piyasalannın arzettiği 

nezaket ve ilırac:at itlerinin 
memleketin bayati menfaatleri 
üzerinde oynadtğa rol dolayisile 
arbk bu işin başı boş bırak.· 
lamıyacağı kat'iyetle anlaşıl
mıştır. 

Belirsiz bazı firmalar, mem
leketin en hassas bir mevzuu 
olan ihracat işlerini şahsi men
faatlerine oyuncak yapacak 
kadar ileri gitmektedirler. Nor
mal borsa fiatJerinio dununda 
dış piyasalara teklifler yapıb
yor. Alabes alivre satışlarla 
memleket mahsulleri değerden 
düşürülüyor. Kuvvetli serma
yeye dayanmıyao, milliyeti meş
kük bazı insanlar, çevirdikferi 
bu manevralarında muvaffak 
olurlarsa memleket menfeatları 
aleyhine kazanç temin eylemiş 
bulunuyorlar. Eğer işler aksi 
gider ve iç piyasada fiatlar 
düşürülemezse ya hileli mal 
teslimine kalkışıyorlar veya sa
bşlarmı teslimden imtina eyli
yorlar. 

Gerçi böyle vaı.iyetlerde bu 
gibi adamlann isimleri her ne 
kadar dış piyasalarda kara 
]isteye geçiriliyorsa da netice 
itibarile bundan memleketimiz 
iktısadiyab maddi ve manevi 
zararlar görmekten kurtula· 
mı yor. 

Binaenaleyh dış ticaretimizi 
bu kabil avantüriye adamların. 
ruüdabalelerinden uzak bulun· 
durmağa mecburuz. Bunu da 
ancak devletin alacağı yeni 
kararlar ve yeni tedbirlerle 
elde edebiliriz. Hatta bu ted· 
birler arasında nasıl bazı mem
leketler kendi tüccarlannı "şu 
ve şu maddeleri bu fiyattan 
yukan alamazsınız,.diye takyid 
eyleyorlarsa biz de iktisadi mü
vazeoemizde ehemmiyetli rolü 
bulunan bazı ihracat mad
delerimizin maliyet fiyatlannı 
ve arsıulusal piyasalann du
rumunu karşılaştırarak, bun
ları şu fiyattan aşağı sata
mazsmız, d:ye takyit eyle
meği habra getirebiliriz. Belki 
bu taleb çok ileri bir istek 
suretinde telakki edilebilir. La
kin devam edegelmekte bulunan 
bazı ihracat maddelerinin fiat
larını k•rmak hususunda çevri
len manevralarla yeni mahsul 
üıüm üzerine yapılan alivre • 
satışların focaatı bizi bu kadar 
ileri bir talebde bulunmağa 

mecbur etmektedir. Anlaşılan 
bir hakikat vardu ki arbk dıt 
ticaretimizi başı boş bırakama· 
yız, behemehal memleketimizin 
yüksek menfaatları adına bu işi 
esaslı bir kootrola tabi tutma· 
lıyız. 
~akk.ı Ocakoğ1u... 

19 yahudi öldü 
- Baş tarafı I ind say/ada -

li olmadığını, bu hakkın millet
ler cemiyetine iid olduğunu 

söyliyorlar. Dün Yafa ve Hay· 
fada bombalar patlamıthr. 

Kudüs 1 (Ö.R)- Arap lider• 
leri Filistine yabudi göçünün 
kat'i olarak nihayet buluncaya 
kadar grevde devam edecek
lerini bildirmişler ve siyonistleri 
Filistinden tard için lılimlarla 
Hıristiyanlarıo birleşmelerini 

tavsiye eylemişlerdir. 

- ---
Cebelüttarık 
otelleri doldu 

Cebelüttarık 1 (Ö.R) - is
panyanın her tarafandan sağ
lara mensub birçok mürteciler 
buraya akın ederek oteller ve 
pansiyonlan doldurmuşlardu. 

YENi ASIR 2 Mayıs -:-a 

_ ... 

ŞEBİ~ HABERLERİ 
Hergün 
---Bir fıkra • 

Aile sanayii -sergisi · ··· · 1 

Ankarada küçük sanayii teşVik 

Türk kuşu 
Bu akşam şehri

mize geliyor 

Yazan: Eczaa K.t·11wl Aktas 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

insan tanımak 
insan tammaktan maksadım. 

insanların karakter ve ahlik
larmı, mizaclarını tarumak değil· 

için v eki.Jet bir ser~i açıyor ... ~;~:ı~örkha~:;un::·d!!::::: 
________________ .__ töreni pazar günü öğleden ev-

dir.Bu taraftan insan tanımak bir 
bayii hünerdir, insan oğlu hile
bazdır kimse bilmez fendini der
lcrJ benim insan tanımaktan 
maksadım bir gördü~üm adamı 
bir dıtba görünce tanımak mes
elesidir. Geçenlerde yirmi sene 
evvel ayrıldığım bir arkadaşı 

Dün lkbsad vekaletinden Bu sergi on beş gün devam l tesisab ve masraf iktisat veka- vel saat onda icra kılınacak .. 
şehrimiz ticaret odasına gelen edecektir. Sergide bazı şartlar letince deruhte edilecek ve tır. Muallimlerin Ankaradan 
bir yazıya göre; memlekette dahilinde serbest satış yapabi- muvaffakıyet gösterenlere mu- hareket eyledilderine dair şeh- yirmi sene sonra tamdım. Bu 

arkadaşım o kadar değişmit 
o kadar değişmiş ki kendi· 
sine şimdi aynaya baktır-

aile sanayii ve güçük sanatlar lecek ve bilhassa ev tezyin sa· vaffakıyet derecesine göre ma- rimize malumat gelmiştir. Bina· 
nayiine girebilecek her nevi 

için bir teşvik vesilesi olmak işlemeler, örgüler, gergef, ten- dalya ve nakdi mükafat verile- enaleyh bu akşam Afyon tre· 
ve vekaletçe bu nevi sanayii te ve nakış işleri büyük bir cektir. niyle lzmirde bulunacaklar ve 
de himaye için alinacak tedbir- kıymet ve ehemmiyetle karşı· Oda, keyfiyetten şehrimiz- yarın merasime iştirak edeçek-

dıktan sonra yirmi sene ev· 
velki fotoğrafını da derhal 

lerin tayinine hizmet etmek lanacakbr. deki alikadar müesseseleri ha- lerdir. Hava kurumu bili istisna 
üzere önümüzdeki teşrinin bi- Sergiye götürülecek eşyanın berdar etmiştir. Sergiye iştirak kimseye merasim için davetiye 

uzatsanız o da tanıyamıyacak-

rinde Ankarada lktiıad veki- An karaya kadar nakli ve satıl- için gösterilecek malların cinsi göndermemiştir. Bütün İzmirli-
letimiz dahilinde milli bir sergi mıyanlann da iadesi, muhafaza ve miktan 15 Agustosa kadar ler merasimin tabii davetlisi· 

1 tır. Bazı öyle çabuk değişen 

tipler vardır ki, haşaratın efe· 
mer denilen cinsleri gibi ömür· 

açılacaklar. ve sigorta masraflan, istinad Ankaraya bildirilecektir. dirler. leri pek azdır, Şöyle 17, 18yaş
larmda arslan gibi bir genç 25in
de ihtiyar bir sima alıyor; bazı 
öyl ~ tipler var ki on yedisinde 
ne ise kırk yedisinde de odur. 
Benim adam tammakta meha· 
retim vardır zannederdim, hal
buki yamhyormuşum. Bir gör-

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

Heyet ...... 
Dün sabah 

Ankaraya gitti 
Geçenlerde yazdığımız ba, 

makalede bütün ihracat mal
larının menşe pbadetnamesine 

tabi tutuJmasmın birçok zor
luklar doğurduğunu ve bilhassa 
ihraçtan evvel menşe şahadet
namesi alınması mecburiyetinin 
tatbikine imkan bulunmadığını 
yazmıştık. 

ihracat tacirleri tabaddüs 
eden bu yeni vaziyetin düzel~ 

tilmesi için aralarında bir top· 
lantı yapmışlar ve Ankaraya 

üç kişilik bir heyetin gönde
rilmesine karar vermişlerdir. 

Heyete Şerif Remzi, Şerif 
Riza haleflerinden Salaheddin, 

Kırkağaçh Kiz•m ıeçilmiıü. 
Heyet telgrafla Ekonomi bakanı 

bay Celil Bayardan randevu 
talep etmİ!f ve aldığı cevap 

üzerine dün sabah Ankaraya 
ekspresle hareket eylemiştir. 

....... "'IJ ...... 

Kaza 
Elhamra sinemuı önünde 

duran toför Ahmed oğlu Meh
medin otomobiline binmek isti-

yen müşterileri kendi otomo
biline almağa çabşan diğer 

şoför Mehmed oğlu Reşad'ı 
kakdınb başını otomobile çarp· 
mak suretile yaralanmasına 
sebebiyet verdiğinden tutul
muştur. -·····-·· 
Davudlar köyü 

cinayeti 
Kupdası kazasının Davudlar 

nahiyesinde çoban Mehmed.le 
hüviyeti meçhul bir şahsı mav
zer kurşonile öldürmekle maz-

nun Mehmed Ali Ahmed ve 
lsmailin muhakemelerine ağır-
cezada devam edilmiıtir. Bir 
şahit mühim bazı ihbarda bu· 
lunduğuodan bu divaya ait 
tahkikatın genişletilmesine ka· 
rar verilmiş ve muhakeme bat· 
ka bir güne bırakılmıştır. 

Yaman kadın 
Arsen Lüpen usulu kaç
mclk isterken yaralandı 

lbrahim kızı Mediha ismin
de 28 yaşlarında bir kadın 
iş bankası ikinci direktörü Ca-

hit ve doktor Kemalin imzala
rını taklit suretile para dolan-

dırdığaudan tutulmuş ve Kantar 
karakolunda nezaret altına 

alanmıştı. Kadın bir arahk kaç
mağa teşebbüs etmiş ve kara-

Adliye tayinleri 
Yeni çıkan adliye terfi lis

tesinde Çatalca mliddeiumu
miliğine Nazilli müddeiumamisi 
Mehmed Ali Kemaliddin, lzmir 
mahkeme azalığına Aydın sulh 
hakimi Mustafa izzet, Ôdemit 

aza muavinliğine suay sorgu 

bakimi İhsan, Menemen sorgu 
hakimliğine hikim namzedi 
Yakub Şekib, Bayındır sorgu 
hakimliğine hikim namzedi 

Hilmi'nin tayin edildikleri bil
dirilmittir. 

••••• ••••• 
Isırıcı kadın 

Gazi bulvarında vazife do
layısiyle gezen taharri memuru 

111 numaralı Mustafa ve 211 
numaralı Tal'at Mehmed kızı 
AraP. Ayşenin vazivetinden 

şüphe ederek kendisini kara• 
kola götürmek istemişler, kadın 
fİbnemış ve her ikisini de tah
kir ederek ellerini ısırmışhr. 

•• ı • ı ı ı r 

Kadın muakklb 
Birinci kordonda oturan dok

tor bay Ekrem Hayrinio evinde 
yatan Hasan kızı Adileye sahte 
bir teıkere ğetirip on lirasını 
dolandıran lbrahim kızı Mediha 
yakalanmışbr. 

Slllh araftırması 
Tepecikte lbrabim oğlu Hü

seyinin ilzerinde bir kama, Ka
rantinada Seyyid oğlu Ali Ri
zada bir bıçak bulunarak alın
mışbr. 

f 
kolun komiserlik odasma biti
şik boş odanın pençere canım
dan Yol bedestamna muttasıl 
ticarethanenin kiremitliği üze
rine ve oradan da üç metre 
yükseklikteki yola atlamak su· 
retile vücudunun muhtelif yer· 
lerinden yaralanmıştır. Yarala 
kadın memleket hastanesinde 
tedavi altına alınmıştır. 

Adliyede 
Eski lzmir mevkiinde Giritli 

Hüseyioi mavzer kurşunu ile 
katle teıebbüs etmekle maznun 
Giritli Mebmed oğlu Hüseynin 
muhakemesine avvelki güo 
ağır cezada başlanacaktı. Ya
ralı hüseynin vaziyetinin has
tane baş hekimliğinden sorul· 
masına karar verilerek muha
kemenin devamı başka bir 
güne bırakılmıştır. 

-·····-· 1 

Zabıta haberleri: 
Araba kazası 

Bayraklıdan Salhaneye giden 
tek yük arabacısı Süleyman 
oğlu Seyfeddin arabasını Bekir 
oğlu Rağıba çarptırmtş ve to
puğundan yaralanmasına sebebi 
yet verdiğinden zab•taca tah· 
kikata başlanmıştır. 

Hırsızhk 
Beyler sokağtuda Abdullah 

efendi fmnıoda çalışan lsmail 
oğlu Kamilin yanma giden 

Eyub oğlu Fehmi 30 lira de
ğerinde bir takım elbise ve 
caketi cebinden 12 lira para 
çalıb kaçmışbr. 

Dikkatsiz 'oför 
Şoför Sefer oğlu Bahri ida

resindeki 122 numarala otomo
bili birinci Kordonda Pasaport 
iskel~si yakımnda seyyar satıcı 
Osman oğlu Ômere çarptırmış 
yüzünden ve dizlerinden yara· 
lanmasma sebebiyet vermiştir. 

Şoför tutulmuştur. 

EL~.A.1\1.[1 l.A. Sineması 7E~fflı°N 
Bu GÖN 

Sinemacılığın fedakarlık ve sürpriz haftası yepyeni ve çok gfizel 2 büyük film birden 

1-BEKLENiLMEYEN ŞAHiT 
MYRNA LOY .. VILLIAM 

2 - HOLiVUT EGLENiYOR 
POVEL 

BING CROSBI 
MARION DAVIES 

Programa ilaveten : Kediler ve piliçler renkli komedi ve canJı resimler 
Bu fevkalade programdan herkesin istifadesi için saat 7 den itibaren birinci mevki 25 kuruştu 

S 1 d•kk t 2 - 5 - 8 de Holivut Egleniyor eans ara l 3 : 3,30 - 6,30 - 9,30 da Beklenmiyen Şahit 

istatistik genel 
direktörliiğüııün 

eserleri 
Başbakanlık istatistik genel 

direktörlüğü, şimdiye kadar 

neşrettiği 75 kitaba, bu defa 

üç değerli eser daha kattı. 
Bunlar istatistik yılhimın 7 in

ci cildi, Vilayetler hususi ida
releri ve Tarım istatistikleridir. 

Yıllık, 1934/35 senesine ait 

umumi malümatı bir araya top
lamıştır. ikinci kitab, vilayet-

ler hususi idarelerinin 1929 -
1930 yıllarına ait faaliyetlerini, 

varidat ve masraflarını göster
mektedir. Tarım istatistiklerinin 

de, 1934 - 1935 Sc!oelerinde, 

topraklarımı:tın milli servet 
ve gelir bakımından kullanıhş 

tarzı ve milletJer arası şem'a

ya göre inkisamını gösteren 

mesahaya müstenid malumat 

ile hububat, bakliyat, smai 

nebatlar: zeriyat ve istihsali· 

hna aid malümat verilmek
tedir. 

Mal istiyenler 
Malta ziraat dairesi Türko

fis merkez.ine müracaatla mn
him miktarda kuru ot satın 

alacağını bildirmiş, lzmirde ot 

satışı yapan ticarethanelerin 

adreslerini ve tekliflerini iste-

düğünü biç unutmiyarak 
nereden tanıdtğını düşün-
meden bulmak bir baftza 
işidir. Fakat bir adamla görü· 
şüp te karakterini nok~ası nok 4 

tasma anlayarak öğrenmek da-
ha büyük bir zeka istiyor. in· 
san sarrafıyım diyenlere ha· 
ber vereyim, mesleklerin en zoru 
işte bu sarraflık işidir. Para 
sarraflığı kambiyo mürakabesile · 
nasıl ortadan kalkb ise insao ; 
karakterlerinde, ruh ve inanma 
işlerinde devrin telakkileri de 
insan sarraflığım . ortadan 
kaldırmıştır zannederim. in
san tanımak, insan öğren· 

roek zemine, zamana, ha
dise ve havaya göre renk ve 
şekil aiwakta oldukça sarraflı-
ğa paydos diyorum ... 

Muğlada doınuz 

ıniicadelesi 
Muğla , 1 (Özel) - Domuz 

mücadelesi devam ediyor. Bine 
yakın domuz öldürülmüştür. 
Bulgaryadan göçmenler 

gellyor 
Edirne 30 (A.A) - Bulgari.a

tanın muhtelif yerlerinden kafi
leler halinde göçmenler gel
mekte ve misafirhanede konak
lamaktadırlar. Gelenler Anado-

miştir. . .....••............................•...•.••••.•..•.•.......•.......................... , 
luya sevkolunmaktadır. 

lstaobul ve lzmirde 

Yarın Türk kuşu şube
leri törenle açılacaktır 

-·-·-·-TUrk ku'u Uyelerl Haziran sonlarına 
kadar derslere devam edeceklerdir 

Ankara, 30 (A.A) - Öğren- sıhhiye heyeti tarafından mua-
diiimize 2'Öre, Mayısın 3 - cü yene edilerek sıhhatların1 pli· 
pazar günü lıetanbul, lzmirde nörlerle uçuşa ve tayyareler· 
Türkkuşu şubeleri töreule acı• den poraşütle atlayışa müsaid 
lacaktır. bulunduğunu raporla tesbiti 

Adana, Kayseri, Bursa şube- lazım gelmektedir. Yine nizanı-
leri de bugünlerde açalmak name mucibince uçucu kayde-
üzeredir. Türkkuşu şefi Sami dilecek üyenin en aşağı orta 
beraberinde Türkkuşunun ye- . mekteb mezunu olması İcab 
tiştirdiği üyelerden Rüstem, etmektedir. Lise, Üniversite 
Mebmed ve Hikmet olduğu mezunları tercih edilecektir. 
halde lstanbula gitmiştir. Yine Türkkuşuna kaydolunacak 
liyelerden Raif ve Faruk da üyeler Haziran sonlarına kadar 
bu akşam Adana'ya git- derslere devam edecekler ve 

içlerinden seçilecek olanlardan 
mektedir. Vecihi, Mustafa 120 kişi önümüzdeki Temmuz-
ve irfan da lımire gitmek da Inönünde açılacak olan kam-
üzere bulunuyorlar. lstan- pa gönderileceklerdir. Kampta 
bula üç, iz.mire, Borsaya ve üç ay kadar kalacak olan üye-
Adanaya ikişer tane talim pli· lerin iaşe ve ibateleri Türk 
nörü gönderilmittir. Bu suretle hava kurumu tarafından temin 
bu bir kaç gün içinde daha edilecektir. 
geniş bir çalışma sahaaıoa er- Kurumun ihtiyat sübaylığına 
mekte olan Türkkuşuna faal ayrılacakiar bu kamp devresin-
izi kaydedilecekler nizamname den sonra hava kıtalarına uçucu 
mucibince tam teşekkülln bir subay olarak girebileceklerdir. 
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Muğla' da 
Elektrik fa brik ası 

yandı 

-
Grandükler Katyanın lmparatoriça 
ilan edilmesinin önüne geçmek 
için toplantılar yapıyorlardı 

Gençler birliği, iyi oynamasına rağ
men· üçe karşı iki ile mağlup olmuştur Muğla 1 (Özel) - Gece 

saat birde ansızın çıkan yan
gın elektrik fabrikasının ma
kine dairesini kamilen harab 
etmiştir. insanca zayiat yok
tur. Yangının neden çıktığı 

hakkında tahkikat yapılıyor. 

Grandükler Çarın kararı~ - - guları körükleniyordu. 
öğrenmişlerdi. Artık şüphe et- imparator istibdad partisinin 
yorlardı ki Katyanın Kremlinde faaliyetinden haberdardı. Ken-
Rusya lmparatoriçası ilanı is- disi Katy;.ya olan aşkı yüzün-
tibdadın yıkılmasını takip ede- den fikirlerinde hasıl olan ge-
cektir. Halbuki onlar için mut- niş değişikliğe şaşmaktaydı. 
Jakiyet herşeydi. 160 Milyon Katya onun için her şeydi. 
insanı avuçlarının içinde ezerek Hatta saltanatın üstünde birşey. 
.efahet ve rezaletlerini ida- Hayatında ne kadar çok kadın 
me ediyorlardı. Rus milleti tanımıştı. Rus aristokrasisinden 
hürriyetine kavuştuğu gün bun- ne kadar çok güzeller onun 
ların hepsi bir an içinde hayal hercai ihtiraslarını tatmin et-
oklbilirdi. mişlerdi. Bununla beraber on 

Grandükler bir ikinci gizli beş senelik bir münasebetten 
toplantı daha yaptılar. Buna sonra hala hissediyordu ki 
da en yaşlıları olan Grandük Katya bir genç kız kadar şuh 
Serj başkanlık ediyordu. Gizli ve çekici güzelliğiyle, hergün 
polis teşkilatından aldıkları değişen jestleri, manyerleriyle 
raporlar okundu. Veliaht fik- kalbine bir daha çıkmamak 
rini ortaya koymaktan çekinir 

üzere hakim olmuştur. 
gibi bir vaziyet almıştı. Zira 
muhtelif toplantılarda olup bi- Katyanın hayatına karşı bir 
tenleri imparatorun harfi suikast yapılması ihtimalinden 
harfine öğrendiğini hisset- titriyordu. Bir dakika evvel 
mişti. Grandüklerin içlerinde Kremlinde S.!vdiği kadına taç 
öyle bir şüphe vardı ki impa· geydirecek, ondan sonra da 
ratoru gizli toplantılardaki gö- onun karanlıkları yaran nafiz 
rüşmelerden haberdar eden zekasından açıkça ve serbestce 
yine içlerinden biridir. Gran- istifade imkanlarını bulacaktı. 
düklerden biri atılarak dedi ki: Sarayda hayat tabiiğ şeklini 

- Vaziyet hiç bir zaman bu
günkü kader ciddi olmamıştır. 
Katerina Dolgorukinin Rus im
paratoriçası ilanı sadece Dol
goruki ailesinin Romanoflara 
karşı ananevi düşmanlıklarını 

ortaya koymakla kalmıyacaktır. 
Aynı zamanda hanedanın mu
kaddes bir miras olarak mu-
hafa:ı:a etmekl• mlilc .. llef b,.
lunduğu hakları, imtiyazları da 
yok edecektir. 

- Evet öyleair ... Fakat bun
dan daha kötüsünü bundan 
sonra hüküm ve nüfuzun Roma
noflar elinden çıkarak bir Dol
goruki eline geçmiş olması teş
kil edecektir. 

Bu cevabı veren Grandük 
N ikoladan başkaşı değildi. 

Meclis müphem müzakereler
den sıyrılamadı. Hiç bir karar 
almak imkanını bulamayınca 
hadise!erin alacağı şekle intizar 
edilmesi muvafık görüldü. Di
ğer taraftan şehirde muhtelif 
dedikodular çıkarılıyor, prenses 
Katya aleyhinde taassub duy-

alacaktı. 
ikinci Aleksandr Katyanın 

temasları, halka yakın olmak 
isteyen duygularıyla pek çabık 

sevileceğine emindi. Böylece 
düşmanlarının cesaretleri kın
lacaktı. imparator şansölye ile 

Kremlinde yapılacak törenin bü
tün teferruatını tesbit etmişti. 
Ruay::.n.ın t21ril.ool pa.yt:.blıllda 

büyük hazırlıklara başlanmıştı. 

Bütün memleket ölen impara
toriça F eodorovna yerine yeni 
bir imparatoriça geleceğini 
biliyordu, 

Bu haberin hariçteki akis
leri dahilden çok daha derindi. 
Almanlar Katerina Dolgoruki
nin bir Alman düşesini istihlaf 
etmesinden endişe ettikleri 
kadar Fransızlar da bu netice
den memnun görünüyorlardı. 

imparatorun Berlin seyahatinde 
Bismarkın fazla coşkunluklarını 
yatıştırmağa muvaffak olmasını 
Katyanın tesirine hamletmekte 
idiler. 

- Soıııı Var -

Ankara, 1 (Yeni Asır)- Şehrimize gelen Galatasaray takımı bugün Gençler birliği takımı il"' 
stadyumda karşılaştı. Tatil olması münasebetiyle stadyum çok kalabalıktı. Seyirciler arasında 
bakanlar ve birçok saylav!ar hazır bulunuyordu. Ankaralı gençlerin Beşiktaş takımı karşısında 
aldıkları çok müsait ve muvaffakıyetli neticelerden sonra bu maça daha fazla ehemmiyet 

veriliyordu. Galatasaray kadrosunun Ankaralı gençler karşısında yenilmesini bekliyenler bile vardı. 
Oyun Laşından sonuna kadar büyük bir hararetlcı geçti. Bugün güzel oynayan Galatasaray takımı 
kuvvetli rakibini ikiye karşı üç golle mağliip etmiye muvaffak oldu. Galatasaraylılar, ikinci 
maçlarını pazar günü yapacaklardır. 

Dağlarda . son bir müdafaa 
Adis-Abebada Necaşinin sarayında 

çok mühim bir toplantı yapıldı 
Roma, 1 (Ö.R) - Cibutiden 

Stefani Ajansına bildiriliyor: 
Habeş polisinin başındaki Bel
çikalı zabitler Adis - Abebadan 
Cibutiye gelmişlerdir. impara
torun polis kuvveti başkanı 

olan yüzbaşı F reuk şu beya
natta bulunmuştur: 

Adis Ababa'da anarşi var
dır. Bazı kimseler sonuna ka
dar mukavemet tarafdarı ol
dukları halde ekseriyet teslim 
olarak ltalyanların lutufkarlı

ğını beklemeğe mütemayildir. 
lmparatoriça ve Harrar Prensi 
Koltas mevkiindedirler. Veliahd 
henüz Adisababada kalmıştır 
Ve kendisine sadık olan asker-

Adis-A/Jebada Naaşi11iıı sa1arı 

ltalyan başı mukabilinde 10 ı teslim olmak fikrinde bulun-
lerle, fırsattan istifade ederek Taler vaadetmişti. muşlardır. Adisabeba garnizo-
şehirde yağmakerlik yapan ça- C:ibuti simtli H .. h ... i.hn.l<>n nunun askerleri yuvalarına ,l;;~-
puı. .... a~kerıerı ııaaeue teaıo gelen göçmenlerle doludur. mth.t'""'"'"'. 

Taziyetler 
Ankara 30 ( A.A ) - Mısır 

Kralı S. M. Fuadın ölümü do· 
layısile Başvekil ismet Inönil 
namına hususi kalem müdürü 
elçiliğe giderek taziyette bu
lunmuştur. Vekiller de ayrıca 
elçilikte açılan deftere taıiyel 
makamında imza koymuşlardır. 

Yunan 
Parlamentosu tatil 

yaptı 
Atina, 1 ( Ö.R ) - Yunan 

mebusan meclisi beş ay müd· 
detle mesaisini tatile karar ver· 
miştir. lntihab usulünde temsili 
nisbi esası kabul edilmiştir. 

F ran.sada sü kfın 
Paris, 1 (Ö.R) - Zabıta, 1 

Mayıs gününün sükunetle ge· 
çeceğine kanidir. Bugün şehirde 
hiç bir hadise olmuş değildir. 

Cumhuriyet muhafızları ve 
seyyar müfrezeler Parisin va· 
roşlarında muhtelif noktaları 
tutmuşlardır. 

Afrikaya sevkiyat 
Napuli, 1 (Ö.R) - Bir ltal

yan vapuru 28 zabit, 500 nefer 
ve 900 ameleyi hamilen İtalyan 
•nmalisine hareket etmiştir. 

Flanllt: 11 - rvu"''"' 
etmektedir. Adis-Abeba, 30 ( A.A) -

Bunların bildirdiklerine göre •• •• • 
Ras Destayı general Graz- S Ad b b d . Habeşler, ltalyanların Adis- goruşmesı alı günü İsa e a a ımpa-

yaniye karşı yaptığı seferde Abeba üzerine yürüyüşlerini Par"ıs, 1 (O ... R) _ Flanden 
k F k ratorun sarayında bir toplantı 

ta ib etmiş olan yüzbaşı reu durdurmak için son bir gayrette hali hazırda Pariste bulunan 
bir çok tafsilat vermektedir. olmuştur. Veliaht bu içtimaa bulunmak üzere dağlara elle-

H b 1 1 Fransanın Berlin sefiri Ponseyi Ras Desta esir yapılmasını is- riyaset etmiştir. azır u unan rinde mevcut bütün kuvvet eri . . 
temiyordu. Askerlerine her başlıca Ras, Decaz ve rahibler göndermektedirler. kabul etmış~!~: .................... . 

, •••··•••·············•····•··•··················•····••·······•·· ................. M~h~~İ .. ·;·~;iy~ti"'iyit~'Şii'""'""""' ispanyada Cumhur başkanı 
~~~~~~~~----~--~---~ 

En kurak mıntakalarda işçiler partisinden bir 
bereketli yağmurlar var zat mı olacaktır? 
Muğla 1 ( Özel ) - Her tarafta faydalı yağmurlar vardır. 

Kır ürünlerine ve zamanında ekilen tütünlere çok faydası 
olacaktır. 

Konsey toplantısında zecri tedbirlerin 
artması muhakkak sayılmaktadır 

Konya, 1 ( Özel ) - Dün bereketli yağmurlar yağmıştır. 
Yağmur çiftçileri derecesiz sevindirdi. 

Bolu, 1 (Özel) - 25 nisandanberi aralık!a başlıyan yağmurlar 
vilayetin bertarafına mebzulen düşmüştür. Vaktında ekilen e'&:in
ler bol yağmurla birden büyümüştür. Bir afet olmazsa vilayet 
bol mahsula kavuşacaktır. Roma 1 (Ö.R) -Uluslar kurumu konseyinin 1 Mayıs içimaında 

ltalyan-Habeş meselesi görüşülürken zecri tedbirlerin takviyesi 
lehinde karar vermesi ihtimali ltalyan gazetelerini şimdiden dü

şündürmektedir. "Giornale d·Italia,, bu hususta ve ltalyan - Ha
beş ihtilafı hakkında Lordlar kamarasında vukubulan son müza

kereler dolayısiyle çok şiddetli bir makale neşretmekte ve zecri 
tedbirlerin şiddetlendirilmesinin Avrupada barba sebebiyet vere
ceğini yazmaktadır. 

lrlandada fudbol
cular tevkif edildi 

Dublen, 1 ( Ö.R ) - Polis, 
Cenubi lrlandada 50 kadar 
fudbolcu genci tevkif etmiştir. 

,.-.-------------------------~' 
1 TAYYARE Aylardanberi beklenen filim 

CUMADAN itibaren 
SiNEMASI TELEFON a1s ı 

KADIN NE YAPSIN 
Psikolojik tahlilleri ile dünya sinemacılığında büyük bir inkılap yapan şaheser 
].:anne Boitel ile Jean Golland'ın temsil ettikleri ve kadınlığın bütün sırlarını 

1 

pek açık olarak meydana çıkaran büyük filim 
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AYRICA : Türkçe sözlü ( FOKS ) dünya haberleri 
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SEANS SAATLARI 

Her gün 15 - l'.7 - 19 -. 21.15 cumartesi ve pazar !(Ünleri 13 de başlar 
............................................. ~ .. , 

Japonlar 
Denizlerde kuvvetleniyor 

Londra, 1 (Ö.R) - Tokyo
dan Royter Ajansına bildiril
diğine göre, bahriye bakanı 
21 pusluk toplarla müsellah 
muazzam bir zırhlı yapmak 
için 650 milyon franga muadil 
kredi istemek fikrindedir. Bu 
zırhlının destgaha konulması 
yakında Osaka'da başlıyacaktır. 

Londra, 1 (Ö.R) - Tokyo
dan Royter Ajansına bildiril
diğine göre, Japon bahriye ba
kanlığının yeni yaptırmak iste
diği zırhlı 55 bin ton hacminde 
ve dünyanın en büyük zırhlısı 

olacaktır. 

İngiliz 
silahlanması 

Londra 1 (Ö.R)- lngiliz hü
kumeti, müdafaa programında 
hava paktı için Avam kamara
sındanl0,000,000isterlinlik mun
zam tahsisat istevecektir. 

Afadriddr son !liimavişte Aza11a ve cı1111/ı111 başkan l'tkılı 
Marfi11cz Brurio bir arada 

Madrid 1 (Ö.R)- Başbakan şahsiyettir. Eğer cumhur baş· 
B. Azanananın cumhur başkan- kanı olursa halk cephesi da-

lığına namzedliği partisinde hiç ğılacaktır. Kortes meclisi ele 
bir muhalefete maruz kalma- avuca sığmaz olacaktır. Şu 
makla beraber parlamento mu- halde bay Azana cumhur baş· 
hitlerinde biraz endişe ile kar- kanı sıfatile salahiyetini istimal 
şılanmaktadır. B. Azananın ederek saylavlar oda•ını da-
başbakanlığı muhafaza etmesi ğıtmağa mecbur kalacaktır ki 
arzu edilmektedir. Bu bakım- şu takdirde artık sollar ara· 

dan cumhur başkanlığına geç
mesi ihtimali pek karanlık gö- ' 
rülmekte ve bazı mebuslar şu 
mütaleayı ileri sürmektedirler: 

" Bay Azana emsalsiz bir 
nüfuz sahibi olduğu için halk 
cephesi proğramının tahakku
kuna yardım edH::::ek biricil.. 

sında seçim iştiraki hatıra 

gelemiyecektir.,, 
Şidiki halde cumur başkam 

namzetleri üç listeye aynlmak
tadırlar: Sağlar, sol cumuriyet· 
çiler Ye proletarlar (işçiler). 

En fazla ihtim.ıl sonuncular 
!chinedir. 

• 



........ = • = 
• p MtiWff >.:A&itZVtZZ 1 24'Wrz7L7-.:i~0.'2i!B&lm~'Z21. 

T emo~inin Rüyası 
Türk tarihinden şanlı sahifeler 

•a~N~..O~~UI V!li&Jl r 
Bö em sayısı: sı 

Hayatta pek genç iken yalnız kal
mıştı. Şimdi yine bütün acılanyla 

yalnızlığa avdet ediyordu 
Bu gelen yabancıların baş

buğları kır aaçh idi. Reymon
dayı gCirür görmez bir ıaşkın
hk devresi geçirdikleri belli 
idi. Hepsi genç kadmm etra
fını aldılar.Çözlümez sanılan bir 
muammanın nihayet noktasma 
gelmiılerdi. Yıllardanberi orta
dan kaybolan Montreal beyinin 
kızı meydana çıkmışb. Bu ina
nılacak şey midir? Bu yanmda
kiler onun kurtarıcdan mı, 
yoksa onu kaçıranlar mıydı? 

lstifhamkir bakışblar. 
Başbuğ sordu: 
- Reymond sizi görmekten 

derin bir sevinç duyduğumuza 
inanınız. Fakat düşmanlarJmızın 
elinden nasıl kurtulduğunuzu 
iyzah eder misiniz? Ben Jilber 
Eryal babanızm en vefakar 
dostlarından biriyim. 

- Şu halde karşınızda gör
düğünüz şu gellç behadırlara 

teşekkür ediniz. Beni, batta 
bizi kurtaran onlardır. 

Reymonda tatlı bakışlarında 
minnet duygulan taşıyarak 
Canbeye bakıyordu. ilk once 
onu takdim etti. 

Jilber Eryal maiyetinde bu
lunan zabitlerden birine ses
lendi: 

- Piyer dö Mirozand bura
ya gel... Demincek karşılaştığı
mız büyük Arab kuvvetini 
kaçıran Türk gencini gel de 
gör .•. Bu cidden bir harikadır. 
Canbey sizi hürmetle selamla-. ... ..... .,. __ ---· - ..., .. _._._ ......... 
nız. Sizi önemJi bir kuvvetin 
başına geçiririz. 

- Bana inanmış olmanıza 
teşekkür ederim. Fakat burada 
kalamam. Ben bayrağımın kulu
yum. Onun dalgalandığı ufuk
larda çarpışmağa mecburum. 

- Burada kalınız... Rahat 
edersiniı. Büyük topraklar ele 
geçirebilir, yüce beylerden olur
sunuz ... 

- Yurdumun hasretini çe
kemem. Bana onun kokusun
dan daha tatlı gelen şey yok· 
tur. 

Can bey biraz daha açık 

konuşacakb. Hatta bir gün 
gelecek Türk athlarımn bütün 
bu ülkeleri de ele geçireceğini 
söyliyecekti. Sonra böyle bir 
meydan okuyuşu gösterilen 
nezakete yaraşır bulmadı. Yal
DiZ Muaviyenin bir sözi.inü tek· 
rarJadı: 

- Vatan sevgisi imanların 
en büyügüdür. 

Jilber Eryal fazla israr et
medi: 

- Hamnız çok bahtlıdır ki 
bayrağı altında sizin gibi kah
ramanlar bulunur. Bizim de 
gözümüzde mal falan yoktur. 

- Peki ... Reymondayı kendi 
millettaşları arasında bıraka
cağımdan müsterihim. Benim 
işim bitmiştir. Temür Melike 
verdiğim sözü yerine getirmiş 
oluyorum. Arbk dönebilirim. 

Reymonda sapsan kesilmişh. 
Marguz da fenalaşmıştı. Mar
guı: 

- Dem!:k şimdi bizi bıra

kıl> gideceksin ... 
- Elbette... Sen de birlikte 

geJmiyecek misin? 
- Hayır Canbey ben bir 

sene kadar Suriycde kalacağım. 
Burada görülecek işlerim var. 

- Pek ili sen kal... Ben 
kız kardeşimi alıb giderim. 

Marguz mahzun mahzun ba
kıyordu. Bir aralık Canbeyi bir 
kenara C',.ı.,. .. -~' 

1 
koydu, dedi ki: 

- Canbey kardeşim, şimdi 
sana birşey söylemek sırası 
gelmiştir. Ben müslüman dinine 
gireli hayli olmuştur. Artık 
zannettiğin gibi hıristiyan de
ğ lim. 

- Doğ. u mu söylüyorsun 
Marguz? 

- Pek doğru kardeşim ... 
iki arkadaş birlikte tekbir 

alarak kelimei şehadet getir
diler. Canbey Marguzun prüz· 
süz kelimei şehadet getirdiğini 
duyunca şüphesi zail oldu. 
Marguz yere bakarak devam 
etti : 

- Can bey hepsi bu kadar 
değil... Ben kız kardeşin Ay· 
şeyi seviyorum. izin verirmisio 
ki onu kendime nikah edeyim. 

Canbey bu sözü işidince dü· 
şünceye daldı. Vaziyeti muha
keme ediyordu. Onun yalan 
söylemiyeceğini biliyordu. Bir 
kerre de Ayşenin fikrini sor
mak istedi. Kızkardeşi de Mar
guzun sözlerini teyid etti. 

- Sen ne yaparsan ben ona 
razıy•m dedi. 

Marguzun yeni ismi Sıtkı 
idi. Canbey civar köylerden 
iki Müslüman şahit ve bir ho· 
ca çağırarak kız kardeşini 
Marguza nikahladı. 

Hu jş te bitince iç.ine bir 
yalnızlık acısı çöktü. Babası 
anası çoktan ölmüşlerdi. Şimdi 
kız knrdeş\nden de ayrılmak 
auuKHu.1ercu. 11'.'-aa-*• •---.aı ...... 
diyordu ki: 

- Hey zavellı delikanlı .. Kız 
kardeşini bulmak için ülkeler 
dolaştın. Fakat işte onu da 
bırakıyorsun. Kim bilir belki 
bir daha yüzünü görmeden öle
ceksin.. Yüreğine bir hüzün 
çöktü. Sevgili ab Sayınböğrül 
bile ef eHdisinin acısını duymuş
tu. Yüzünü onun yüzüne sür
meğe başladı. Hizmetkarları da 
Canbeye baka baka kederlen
mişlerdi. 

Can bey bir dakika için de
rin düşüncelere daldı. Suriye
de olduğunu unutmuştu.Günler
ce aylarca geride kalmış olan 
dumanlı dağlarla çevrili mem
leketine, onun engin çayırla
rına doğru uçtu. Gökçe, Te
moçin, Cebe, Buğurcu, Timur 
han birer birer gözleri önün
den geçid resmi yaphlar. Ni
hayetsiz benziyen yeşil çayır
lar ortasmda yurdunun bayrağı 
dalgalanıyordu. 

- Bünıetü -
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Metodla 
ilerliyorlarmış 

- Baş taıaJı I inci say/ada -

NERELERDEN 
GEÇMiŞLER? 

Roma, 1 (Ö.R) - Asmara
dan bildiriliyor: 

ileri hareketinde devam eden 
ltlyan kuvvetleri Desye ile 
Adis Abeba arasındaki mesafeyi 
yarılamışlardır. 

Yerli ltalyan askerleri oto
mobil yolunu tuttuklarından 
bu hafta sonuna kadar A
dis-Abeba'ya varılamıyacak.
tır • Habeş paytahbnın an
cak gelecek hafta başında 
işgal edileceği tahmin ediJiyor. 
Musavvadan kalkan tayyareler 
muntazaman Tsana gölü sahi
line iniyorlar. Gondarın cenubu 
şarkisinde Debra Taburu işgal 
eden kuvvetleri ileri hareke
tinde devam ediyorlar. 

Muıolini ltalyan kolu, Kober 

tENI ASIR ta Mayı• 1938 

Irkların uyanışı bir ha yal değildir 

Şimdi itaat eder gibi görünen 
karalarılİ A vrupaya diş gıcırdata
cakları günler de gecikmiyecektir 

Tabiat kanunu neslin muhafazasını emreder. 
başkalarının zararına olarak kendini müdafaa 

Bu kanun herkese 
etmeyi telkin eder 

Depeche de T oulous gazete
sinde Edmond Haraucourt ya
zıyor : 

Dünya her gün biraz daha 
küçülü> or; tıpkı Balzac'ın"Şag
ren derisi., gibi, gözle görünür 
bir şekilde büzülüyor. Mesafe
ler artık mevcut değildir. En
düstri ihtiralarile daha fazla 
ağır basan fenni keşifler en 
uzak milletleri birbirleriyle -ııkı 
bir münasebet haline koyuyor; 
d aha düne kadar bizi tamamile 
kayıtsız bırakacak hadiselerin 
hususi hayatımıza kadar tesir
lerini görmeğe artık alıştık; 
dünyanın bir ucunda vukua 
gelen bir afetin pazarlanmızda 
ve evimizde kendiliğinden mey
dana getirdiği reaksiyonlara 
şabid oluyoruz. Şu ve bu ara
smda bir münasebeti kabul 
edelim etmiyelim,dünyanın öbür 
ucunda ve hatta dünyanın her 
ucunda olagelen şeylerin tesiri 
altında yaşıyoruz. Demiryolları, 
gemiler ve tayyareler, otomo
biller ve telgraf, borsa fiatlan 
ve kambiyo kanunu, sinema ve 
radyo, eyi veya kötü ihtimal
leri birleştirmektedir. Dünyanın 
Babilleşmesi artık hakkiyle 
tamamlanmış bir iştir. 

Pekala. Fakat bu dünya 
mahşeri, ve berkesin satmak 
ve yemek için kendi bagajını 
taşıdığı bu pazarın izdihamı, 

bu endişeli menfaatlerin çap
razlaşması kavgalar çıkarmak
tan geri kalmıyor. Meydana 
çıkan rekabetler, dirsek dir· 
seğe yaşıyan bu kalabalıkları 
biribirlerine karşı ayaklandı
rıyor, bu yüzden daima yeni-

lenen korkular ve sıkıntı ile 
birlikte devamlı bir kızgınlık 
havası esmektedir... Millet
lerin böyle bir hercü
mercinden doğan ağır fakat 
derin endişe içlerinden bazıla
nnı, kendi milti veya etnik hu
ausiyelerini farketmeye ve mem
leketlerinin veya ırklarının üs
tünlüğünü iddia etmek için 
bundan faydalanmaya sevket
miştir; aynı ailenin çocuklarını 
biribirine yaklaıtıran veya yak· 
laşbrması icab eden menşe 
birliğini habrlatarak bazı kıla
vuzlar onlarda tesanüd hissini 
uyandırmaya çalışıyor ve ekse
riya da muvaffak oluyorlar. 
Öyle •ki dünyanın bir seviye· 
leşmesi, yer yer ırkçılık 
nosyonunu ve her toplulu-

ğun müşterek servetten ken
di payı addettiği şeyi istemek 
hakkını uyandırmak neticeaini 
veriyor. Bu hakikat, ilk ba
kııta ne kadar paradoksal gö
Tünse de pek manbkidir. 

Bu hak isteme hareketinin, 
içinde bulunduklara siyasal şart
lar veya tabiat tarafından en 
az müsaadeye mazhar olmuı 

milletler arasmda doğacağı pek 
tabiidir; bunlar, her yerde hük
meden fakat kendi aralarında 
daha büyük bir şiddetle hakim 
olan sıkıntıdan mustarib olduk
ları için i.!'tismar olunduklarına 
ve kurban edildiklerine kanaat 
getirirler ve ayni kandan kar
deşleri yardımlarına çağırırlar. 
Şimdiye kadar muhtelif yer
lerde ırkçı hiddetlerin tezahür 
ettiğini ve bunlann, etraflarma, 

' "· · -- -... J..:,.ı;n.;nf'len zi· 

yade menfaat birliğiyle 
bağlı kalabalıkları tapla
dıkları görülmüştür. 

Böylece zaman zaman, 
çok dağınık grupları 
aym bayrak altında top
lamıya çalışan turancı
lık, pancermanizm, As· 
yacıhk, Amerikancılık, 

lslimcıhk cereyanları doğ-
muştur. 

Politikacılar, müşterilerini , 
artırmak için itlerine elverişli 
olan 41 Irk ,, kelimesini ifratla 
kuUanıyorlar, fakat antropolo
jistler daha ihtiyatlı davranı
yorlar : Kelimenin sarih manası 
üzerinde ve bilhassa her tipin 
açık tarifini yapmıya veya 
doğru bir tasnif yapmıya im
kan verecek her ırka har. hu
susi karakterler üzerinde mu
tabık kalmıya muvaffak olamı ... 
yorlar. Onları münakaşalarına 
terkedelim. Şimdilik bizi meş· 
gul eden mesele ilmi olmak
tan ziyade siyasidir: Ilevrimiz, 
haklı veya haksız, her ıklimde 
büyük insan yığınlarmı birleş
tirmiye ve böylece, prensib 
itibarile az veya çok hakiki 
akrabalıklara, hakikatta ise, 
tehlükesi pek muhayyel olmı
yan kavgacı niyetli birlikleri 
meydana getirmiye matuf bir 
zihniyetin karşısında bulunu
yor mu, bulunmuyor mu? Me
sele bunu bilmektir. 

BUyük harb, bize miras ola
rak, bazırlamıı olduğu bu ihti-

llfJarı bırakmııbr; barb, yalnız 
Avrupa milletlerini müstakbel 
kavga ve döğüşlere hazırla
makla kalmamış, aynı zamanda 
diğer kıtalara, en kuvvetli san
dıklan Avrupanın zaaflarını ve 
onun hegemonyasına son ver
mek imkanını göstermiştir. 
Renkli ırklar - san, siyah, kır
mızı - bizi mağlüp etmek için 
nasıl hareket etmeleri lazım

ıeldiğini bizden öğrenmişler· 
dir. Sayımmın kendilerine ver
diği ezici üstftnlilğll ve kala
balıklarını askeri bir surette 
organize edecekleri srün bu 
sayı üstünlüğünün temin ede
ceğini umduklan zaferi farket
mişlerdir. Bundan başka, bu 
aynı harp esnasında onlara bir 
mistij'in formtıliln& Yermeye 

Trablusta ve Misır Sudanmda yolilerin mektepleri. 
Çocuklar nasıl yetiştuüi'yorlari' 

itina ettik: "Kendi mukadde· 
ratlarma hakim olmak millet
lerin hakkıdır.,, 

Bundan böyle bize karıı 
mukaddes cihad açmaya ihti
yaçları yoktur; bizim tarafı

mızdan terbiye edilmiş, silah-

lanmış, bizden daha kalabahk 
ve bizde yetişmiş olan bir til
miz tarafından ustaca idare 
edilen ve bizden kurtulmak is-
tiyen her millet, boyunduruğu
nu kırmakla kalmayarak bizi 
iıtili için üıerimize yürümek 
istediği zaman bu milletler 
arası hukuk prensipi ona kifi 
gelecektir ve gelmektedir de. 

Daha geçen asırdan beri, 
Avrupa, u:ıak şarktan gelecek 
bir teblüke ihtimalini tasarla
maya başlamıştı. Ve şu " sarı 
tehlüke " tabirini icad etti. 

Sonra Rus - Japon harbı, 
eski kıtayı uyandırmak iste
yen bir gök gürültüsü gibi 
patladı; yeni dünya da, kendi 
hesabına endişededir : Sarılar
dan korkuyor, karalardan kor
kuyor. Mançuri işi ancak bir 
başlangıçtır, Habeş meselesi de 
bir başka başlangıçtır; ltalyan
ların Habeşistana hücumunda;n 
Birleşik devlerde bulunan ·zen• 
cilerin duyduklan heyecan iç
ten içe saran sıtmanın bir 
allmetidir. 

Bu 11tma bulaşıcıdır, ekse
riya tarafımızdan bilinmese ve• 
ya inkar edilse de, mikrobu 
her tarafta durgun bir halde 
mevcut bulunuyor. Az sonra 
bize diı gıcırtacakları halde 
timdilik bili kendilerini bizim 
minnettar talebelerimiz bilenler 
de vardır. 

Çünkü bizim garp medeniye• 
timiz onların memleketlerine. 
asırlardan beri özledikleri bir 
sulh ve ıükünu getirmiştir, bu 
yüzden bize borçlu olduklaftaı 
idrik ettikleri için bizi sevdik· 
lerini sanabilir ve bize bağla· 
lıklarını her fırsattan istifade 
ederek tekrarhyabilirler. Fakat 
bu sadakat ve ondan daıj'an 
iyi geçinme muvakkattir. ~&n
kü bir tabiat kanununa dayan• 
maz. 

Tabiat kanunu neslin muha· 
fazasmı emreder. Bu kanun 
herkese başkalarının zararına 
olarak kendini müdafaa etmeyi 
telkin eder; bu kati emir kar· · 
şısında şahsi f edakirlıklar 
hesaba katılmaz. 

Bu hadiseler karşısında, bi· 
zim olmıyan ırklarm inkişafını 
dikkatle takib etmek ruecbu· 
riyetindeyiz. Şimdiye kadar 
pek yavaş devam etmiş olaa 
bu inkitafın, dünyanm yeni 
deiifiklikleri dolayıaiyle çok 
hızlandığını görüyoruz-. '-· 
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Necaşi Adis-Ababad 
Habeş hükômet merkezi Adis-Aba
banın garbındaki dağlara nakledildi 
ltalyan ... k~;;·~ti~;i~i~····Adi~:·.Ab~b~y~···iŞğ~f" .. ettikleri 

resmen tekzib edilmiştir 

ltalraıı ücrı lıaıeklil111da müllim bir' rol oymyaıı Trahluslu alaylar 

P · ı (Ö.R) - ltalya - Ha· iltica etmektedirler. 14 Nisandan 30 Nisana kadar 
arıs, H b . . d 

beş harbı hakkında bura~a a eşıstanın en eyı or usuna devam eden muharebelerde 
gelen heberlerc gö~e öğleym kum.anda etmekte olan _Ras ltalyanların zayiatı. ölü ve ya-
ItaJyanlnr henüz Adıs-Abebaya ~-ası~unun Ogaden cephesınde rah 50 zabitle ölil ve yaralı 
irmemişlerdi. ıhı nıhaye ltalyanlara karşı 1800 neferden ibarettir ki 

g Habeş kaynağmdan bildiril- ~ukavemete _de~am ede~ilme- bunların 1400 ü Libya ve So-
diğine göre Adis-Abebadan 30 sın~ pek az ıbtimal verılmek- malı gönülUileridi. Yorulmak 
kilometre şimalde bir ltalyan tedır. bilmez bir faaliyet gösteren 
tayyaresi düşürülmüştür. ITAL YAN TEBLIGI tayyareler ileriliyen kolların 

Londra, 1 (Ö.R) - "Daily Roma, 1 ( Ô.R ) - 200 nu- iaşesini temin etmektedir. 
Tefegraph,. ın Addis - Abeba maralı resmi teblig; Şimal cephesinde Debasnia 
muhabiri bildiriyor: Garp te- Sasabeneh'te mağlub olan işgal edilmiştir. Diğer bir kol 
pelerinde bulunmakta olan Deccaz Nasibu ordusu Cicika Adis - Abebanın 100 kilo met-
Necaşi Addis - Abebaya gel- patika yolunda bezimtt halin- re şimalindeki nehri geçit nok-
mişlir. Beyanatında Habeşista- de kaçmaktadır. Şayanı dikkat tasından _g~çmiştir. Debva Ta-
nın son neferine kadar müca- bir saat birliğile ayni noktada borda mUhım mUtavaatlar de-
deleye ve mukavemete devam toplanan muhtelif (talyan kuv- yamdadır. Tayyareic:r kıtalan 
edeceğjni bildirmiştir. vetleri dün sabah Dagaburu iş- ıaşe etmekte ve k~şıf uçuşları 

Hükümetin nasıl hareket ede- gal etmişlerdir. GayrimUsait olan yap~aktadır. ~dıs - Abe.ba 
w. • • • • ilzerınde uçan bır tayyare şıd-

cegım tayın ıçın bakanlar ku- bava vaziyetine ve nehirlerin d ti' •tr 1 sr t · t t ld 
H··k· t t e ı mı a yuz a eşıne u u u-

rulu toplanmıştır. u ume aşmasına rağmen düşmamn ğu halde IBIİmen dönebilmiştir. 
merkezini~ Adis - Ab~banın takibi devam etmektedir. Ha- Roma, ı- ( ô.R ) - Prapa-
garbındakı dağlara naklı muh- beşlerin zayiatı beı binden ganda bakanlığı ltalyanlann 
temeldir. Paytnhtta heyecan fazladtr • iki bin beş yUz silah Adis-Ababeyi işgal ettikleri 
v~ k~ynaşma va~dır. ~~nebi.ler 10 !arca mitralyöz, beş top haberinin yanlış ve mevsimsiz 
şımdıden kendı elçılıklenne Italyanlann eline düşmüşttır. olduğanu bey n etmiştir. ........ 

• 
............................................... ~~ ...... ın g ac 

u suret iman .. ~;~;fifdi;~y;··· 
·yasalarında mevki tutacak 

Gene~al ~öringle ._Dr. Şaht arasında şiddetli 
. bır sıstem munakaşaşı cereyan etti 

Berlin, 1 (Ö.R - Ekonomi markın 300 milyonu b 
aıı en- Toplanb bir netice vermemiş-

işlerinde Führer'in mutemedi düstriler tarafından ödenmekte tir. Görüşmeler biç şüphesiz: 
olan B. Ketler dün Alman en· idi. Bu para, parası düşük on güne kadar tekrar başlıya-
düstrisinin başlıca şeflerini bir memleketlerin Alınan sanayiine cakbr. Ekonomi. bakanı Dr. 
araya toplayarak görüşmüştür. yaptıklan rekabeti kınnağa Schacht iJe münasebeti olan çev 
Almanyamn yeni ekonomi di- yarayordu. Bununla beraber 

renler ise markın kıymetten 
rektörü geoeral Göring de bu s~n yapıl~n bazı beyanata göre düşürülmesi fikrine tamamile 
içtimada hazır bulunmuş isede ~oylece hımaye edilen Alman 
B. Ketler ile fikir ayrılıkları ıhracatı, Almanyanm ithal et- muarızdırlar. 

Dr. Scbachhn vaziyeti çok 
malum bulunan ekonomi ba- meğe mecbur olduğu ilk mad- b h S 

d 1 l d u ranJı görülmektedir. öy· 
kanı Dr. Schacht gelmemiştir. e ~r e gı_ .a m .. a.ddelerini öde· 

k f d lcndiğine göre dün bir prensip Müzakere mczzuu harici tica- mege 8 1 ovız lemin ede-
. t" meselesi hakkında General t Al .. . . memış ır 

re ve man a.naynnın vazı- _ · G- · ı 'dd ı· b" k 
yeti idi. Malüm olduğu üzere . Hukümet mahfelJerinde ecne- orıng e şı et ı ır müna aşa-

bı e J k ti d Al ya tutuşmuştur.Schacht buhranı Alman mamulatının ecnebi la m m e e. er. e. man satış-
memleketlerinde satışını kolay- nnın . sevıyesını yükseltmek keskin bir safhaya girmiştir. 
laştırmak üzere her sene en- veya .h~ç olmaz~a muhafaza et- Şimdiki vaziyet sebebiyle Ra· 

fı mck ırın dumpın ·· Ü yişbank direktörünün şahsı biç düstri sabibleri tara odan bir ~ g on ne geçil- h 
dumping resmi &denir. Bu me~ bır zarar. telakki edilmek- şüp esiz gölgede kalacaktır. 

t d B b Şimdi bütün Nazi ekonomi dumping resmının yekünu 
6
e ır. _una ıoaen milli ıanayi 

Dlan yedi yüz yirmi milyon 00 mılyon mark vermeğe siyaseti baştan başa bah.s mev· 
........ ....... ........ .................. mecbur tutulacak ve bankalar- zuu olmaktadır. 
dan böyle, yalnız sarı, kara dan da 400 milyon mark alına- HARP EKONOMiSi 
veya yarı kara halk yığınlann~n cakbr. Paris, l (Ô.R) - 11 Petite 
içinde yaşadıklan ekonomık ~iman endüstrisine tahmil Graote,. gazetesi general Gö-
şartları daha iyi tanamamıı e~ıle? dumping resminin tak- ringin Almanyada ekonomi 
değil, ayni zama~~a . onlar~n vıyesı Alman sanayi şefleıi direktörü olmasında iki ihtimal 
psikolojilerini de ıyı bılme~~z tarafından seve seve karşılan- görüyor. Ya parti üzerinde 
lazımdır. Bizden tamam!Y:e mamışhr. Bunlar hükumetin çok büyük nüfuzu olan general 
başka bu insan kütl~lennın y~ni proje~ini hiç te iyi bir Göringin yardımiyle Dr. Sihach· 
ruh haletleri üzerinde bıze ma- goıle görmuyorlar. Alman en- t~n otoritesi arhrdmak istenmiş-
llımat verecek her,ey ayni ~a- düstrisine böyle ağır bir yük tır, şu takdirde Alman ekono-
manda istikbalimizin selametı?e ta~~il etme~le, endüstri sahip- misinin harp ekonomisi istika-
itina etmeyi biıe öğretecektır. lerının faalıyetlerinde devam metinde inkişafı beklenebilir. 

Roma ve Isa'dan Rönesans etmelerine imkin bırakmıyacak General Göringin sözleri habr-
ve büyük ihtilalden geçerek, :ı~rarl~ra sebebiyet verileceği !ardadır. " Daba az tereyağı 
S 1 Sokrattan beri üıe- soylenıyor. ve daha çok top! ,, o on ve B . . d 
rinde çalı makta olduğumuz .. u ıçtıma 8 mark~n kıyme- Diğer bir ihtimal de Alman-
bir medeniyetin mukadderatı, tını~ azaltılması lehınde kuv- yanın ekonomi bakımından ec· 

·· ün birinde, bir kıtadan vctli cereyan başgöstermiştir. nebi memleketlere karııııı tama• 
gun b" ı "b z· k t . d'k" "" diğerine geçmek için ır eşı _ıra ~ ~: 1 

' şı~ ı 1 güçlükle men müstakil olmağa ça'ışma· 
h k t ge"ebiJecek olan yı- rın agır ıgını ya nız Endüstrinin aıdır. Şu halde sulh için en 

are e e ,. k d ··ı b"t- l k 
w nJ dehşetli sayı üstünlü - egı ' u un mem e etin birden iyi garanti olan ekonomik iıııı gı ann . . w k . " 
)eriyle tehlikeye gırecektir. taşıyacagı aydedılmektedir. birliğinden pek uzağı%. 

YENi ASIR 5ahne s 
:s 

ransada en so cenah 
iktidar mevkiine gelirse dış siyasa 
esaslı değişikliğe uğramiyacak mı? 

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

. !.?..!.!.~.~ ... !22?. ... ~!~~~-~-~-~ .... ~~r. ... ~.~~~.r.~~~ 
Paris 30 ( Ô. R ) - lntibabattan sonra te- r, · f · 

şekkül edecek yeni Fransız bükümetinin takib 1 ?· •' 
edeceği harici siyaset hakkında " Oeuvre ,. ga
zetesinin diplomasi muharriri Bn. Genevieve 

l 
1 Tabouis şu tahminlerde bulunuyor : 

" En ool cenah tarsfından gUdUte
cek haraci siyasette bile çok sarih 
bir de işlkht· efilenemez. Fransa 
açık olarak .... İtalya veya lngHtereden 
1ı·rını diğerine tercih etrniyecektir. 

· Zira böyle bir terci in denizde 
kendisi için vahim bir meseleyi o -
taya çı aracağına kanidir. 

Esasen, şimdiye kadar bir silahsızlanma siya
seti yapmış olan lngiltere muharebe halinde 
Fransaya ancak üç beş fırkahk bir yardımda 
bulunabilir. Bu da ancak mubasematın başlan
gıcından on gün sonra mümkün oiacakhr. Hal
buki yeni harbın maalesef çok hızlı olacağı bel
lidir. lngiliz yardım kuvvetlerinin gelmesindeki 
geçlik bu yardımın kırmetini sıf ara indirebilir. 

" Kuotidien ,, gazetesi de lngilterenin acele 
e.tmesini istiyor. "11 Ağustos 1914 tarihini tek
rar etmiyelim, diyor. Çok defa söylenmiştir. 
O tarihten evvel lngiliz arslanı sesini işittirmiş 

olsaydı Kayzer milyonlarca insanın hayatına mal 
olan feci sergüzeşte ablmıyacakb. Bugün aynı 
vaziyet var mıdır? Şimdiden temin edilemez. 
Ancak, Kayzerin 1914 Ağustosundaki hattı ha
reketi 1936 da B.Hitlerin alabileceği vaziyet 
arasında bir kıyas yapılabilse bile lngilterenin 
o vakıtki ve şimdiki vaziyetlerinin birbirine ben-
zemesi şayanı temenni değildir.,, 

FRANSANIN ZECRi TEDBiRLERDEN 
ZARARI 

Paris, 1 (Ô.R) - Devlet bakam ve Fransa
nın uluslar kurumu nezdinde daimi delegesi 
Paul Boncour zecri tedbirlerin tatbikinden 

rransa11m Faslı miislrmleke ııskrıleri 

tedbirler dolayısiyle Fransız ticaret ve sanayi 
erbabiyle çiftçilerinin duçar oldukları zarara 
ait esaslı bir bilanço yapmak temennisinde bu· 
lunmuşlardır. 

"Fransada zarar görenlerin duçar oldukları za
rarlan tesbite memur 'ko1Ditenin idare heyetini 
kabul etmiştir. Murahhaslar, uluslar kurumunun 
16 ıncı madddesi mucibince tatbik edilen zecri 

Vesika uluslar kurumu konseyinin gelecek 
içtimamda B. Paul Boncour'a yarayabilecektir. 
Mümessiller Fransız t careti için çok zararlı 
çıkan :zecri tedbirler usulünü Fransa hükümeti· 
nin yakında terkedeceği ümidini ileri sürmüş· 
(erdir. 

•• • om nıs 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fransız kom·· ıst e i o ve Al · an 
tehlikesini endişe ile karş 'ıyorlar 
Paris, 1 (Ô.R) - intihaba~ ı 

tın ikinci ve son devresine 48 
saat kala yeniden 516 namzet 
kaydedilmiştir. Ekser mahal
lerde Radikal sosyalist, sosya· 
list ve komünist namzetleri 
içlerinden en çok rey kazanana 

yerlerini bırakmı~lardır. Bu· 
nunla beraber 1 l radikal 
namzet sosyalistlere karşı, 
18 sosyalist namzet radikallere 
karşı, bir sosyalist namzet sos
yalist birliğine karşı, iki radi-

kal komüniste karşı, iki komü
nist radikale karşı, üç komü
nist sosyaliste karşı ve bir 
komüniı te komüniste karşı 
namıetliklerini muhafaza etmiı· 
lerdir. 
KOMÜNiSTLERiN DURUMU 

Pariı, 1 (Ô.R)- "Progre de 
Lyon,, Komünistilerin cephe 

çevirişlerine hayret ediyor. Bazı 

komünist ilanları önünde insan 
gözlerini oğuşturuyor. Aacaba 
harb ertesinde bütün milli mü
dadafaa tedbirlerini redde
denler bunlar mı idi? Diye 

düşünüyor.O zeman komüniıtler 
milli kuvvetlarin zaiflemesini 
müstemlekelerde ihtilaller çık
mas nı, milli müdafaanın red
dini isterlerdi. Halbuki bugünkü 
parolaları: Kuvvetli, serbest ve 
rnes'ud Fransa! dır. Komünist 
namzetler vatanperverane be
yannameler neşrediyorlar. Sınıf 
mücadelesi yerine yabancı istila
ya karşı mücadeJeyi ikame edi
yorlar. Bu değişmenin sebebi 
Moskovadan, üçüncü enternas
!'Onaidan gelen talimatbr. Ma-

Ot•ııç /apo11 zabıiffrindm bir grub 
mafi bu talimatın yalnız Fransa 
için uydurulduğunu iddia etmek 
hakıızlık olur. Rusya kendi 
komil.ııist partisi için de ayni 
yolu tutnıuştur. 

HAKiKİ SEBEP 
" Pelit Provençal ,. gazete

sinde sosyalist B. Longuet bu 
görüşe iştirak etmiyor. Komü
nistlerin vaziyetlerinin değiş· 

mesine asıl sebep Almanyada 
Hitlerin iş başına gelmesidir. 
Alman faşizmi ile Japon em
peryalizminin artan tehlü
kesi karşısında komünistler 
taktiklerini değiştirmişlerdir. 

Şimdi komünistler metodlu bir 
propaganda ile. ·etrafa vatan
perverlik yaparak, birden bire 
itidalperver gözükerek yeni 
reyler kazanmışlarsa buna hay
ret edilemez. Fakat asıl mesele, 
zaferden sonra halk cephe-
sinin müşterek bir bükü-

met mesuliyetlcrini kabul 
etmesidir. Bu meselede ko
münistler bir az tereddüd 
göstermişlerdir. ilk önce Sos
yalist lideri Blum, Radikal lideri 
Daladier ve Komünist Thorez 
arasındaki konferansta Thorez 
Komüuistlerin kabineye gir
meğe hazır olduklarını söyle
mişti. Sonra bu sözü geri at
dıla r ve Komünist bartisinin an 
cak sosyalist radikallerden mü
rekkep bir hiikümete müzaheret 
te bulunabileceğini bildirdiler. 
Halbuki yeni mecliste komünist 
!erin büyük miktarda olması 

' (batta 60 dan bile bahsedili
yor) buna imkan buakmıya· 
caktır. işçi kütleleri hükiımel 
mes'uliyetinin müştereken ka· 
bul edilmesini istiyeceklerdir. 
Halk cephesini ~eşkil eden üç 
büyük partiden hiç biri bunu 
bilmemezlikten gelemez. 
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Morever, sizin kral 
mükafatlandırılmanızı 

tarafından 
istiyeceğim 

- Evet! Evet! Bu domuz 
ahırilc içindeki domuzları ya
kalım! 

ihtiyar kurd bu sözleri işitti. 
Diri diri yanmak korkusu bir 
müddet için dudaklarını buruş
turdu. Şövalye, birdenbire: 

- Kato! Bu duvarın öte ta· 
rafında ne var? 

Diye sordu: 
- Komşum bulunan tavuk 

tecimerin evi. 
Şövalye hemen kazmayı ya

kalayıb duvara vurmağa baş· 
ladı. Babası: 

- Bu adam kazma sesini 
işiterek bizi ele verebilir ve 
askerlere haber verirler. Kaça
cak yerde, bu heriflerin gel
mesine müsaid bir delik açmış 
oluruz. 

Şövalye soğuk bir tavırla: 
- Gerçi bu da bir tehlike 

ise de ben göğüs göğüse kavga 
ederek ölmeği bir az zaman 
sonra bir kor haline gelecek 
bu evde yanmağa tercih ede
nm. 

- Öyle ise yık benim yi
ğit oğlum! 

Diyince kazma sesleri sık
laşb. Dışarıda gürültü pabrtı 

devam ediyordu. Evin alt ka
bna çah yığınlan doldurulu
yordu. Baba oğul çok heyecanlı 
dakikalar geçiriyorlardı. 

ihtiyar Pardayan: 
- Kaşki tavuk tüccarı işit

mese! 
Diye söylenirken Kato Par

dayanı pençereye çağırdı. Par· 
mağiyle sokakta ağhyan saçla
nm koparan bir adamı göste
rerek: 

- işte tavuk tecimeri budur! 
Diyordu. Bir kaç dakika 

sonra siyah dumanlar yüksel
meğe başladı ve derakab alev
ler meyhaneyi sardı. Morever 
ve halk sevinç içinde "şenlik,, 
diye bağırıyorlardı. 

Ev yandı. Yanındaki evleri 
de ateş sardı. Bir koca mahalle 
ateşe verilmişti. 

Morever kraliça Katerin ta
rafından kabul edildi. Kıskanç
hğından sapsarı kesilen Nan
aeyin önünde: 

- intikam alındı. Genç ser
seriyi ininde yakalanan bir Tilki 
gibi ele geçirerek bulunduğu 

evi yaktık, onlar içeride kebab 
oldular. Mojiron ağır davran
mamı~ olsaydı iki saat evvel 
bu iş bitmiş olacaktı. 

- Morever, sizin kral tara-
fından mükafatlandırılmanızı 
istiyeceğim. 

- Asıl işin tatlı ciheti bu 
budalaların yanması değil, kav
rulanların böknolardan oldu
ğunu söylediğim zaman halkta 
derin bir sevinç uyandı. 

Kraliçe gülümsiyerek: 
- Sus! Höknolarfa banş ya

pıyoruz. 

Diye azarlar gibi oldu. 
Kelosla Mo jirona gelince; 

bunlar da Dük Danjoya: 
- Monsinyör intikamınız 

alındı. Eğer işimize Morever 
.kanşmamış olsaydı bir saat ev
Yel müjde verecektik. 

Serseriler diri diri yandılar. 
Dük Danjo kaşlarına sürme 

aürerek: 
- Siz çok değerli arkadaş

aımz. Kral olunca sizleri de 
liyık olduğunuz derece taltif 
edeceğim. 

* . "' 
Bir taraftan Kelosla Mojiron, 

diğer taraftan Morever düş
manlannın öJümiyle sevinirken 
iki pardayan tesadüf eseri 
olarak kurtulmuşlardı. Ne ihti-

yar Pardayan ve ne de oğlu 

Şövalye ölmemişti. Komşunun 
duvarından genişçe delik aça
rak duvardaki tuğlaları kopar
mağa başladıkları için tam vak
tinde kaçmışlardı. Zira yangın 
kirişlere, döşemelere sarmıştı. 

Üç kişi tavuk tecimerinin ta
vukları için aldığı yemlerin ko
nulduğil anbar gibi bir yere 
girmiştiler. Burası eski bir kapı 
ile kapalı idi. Buradan dört 
tarafı kümes ve oldukça geniş 
bir avluya açılıyordu. 

Kato arka kapıyı göstererek: 
- Buradan kaçalım. 
Dedi. Büyük Pardayan: 
- Bir saniye dur! Biraz ne

fes alalım. 
Sözünü söyledi. 
Avlunun etrafı oldukça yük

sek duvarlarla çevrilmişti. Fa
kat bir kümesin üzerine çıka· 
rak bu duvarlardan atlamak 
güç bir şey değildi. ilk evvel 
Şövalye köşedeki kümesin üs
tüne çıkıb elini Katoya uzata
rak onu çıkardı. Buradan du
varın üzerine çıktıktan sonra 
duvardan birer birer sebze 
bahçesine atladılar. Artık kur
tulmuşlardı. 

Büyük Pardayan şimdi ser-
veti kül olan meyhaneci kadına: 

- Ne yapacaksın? 
Diye sordu: 
- Arbk mahvoldum. Benim 

halim ne olacak 1 
- Bizimle beraber gelemez

sin, buradan ayrılmalıyız. 
ŞövaJye babasının nankörlük 

hissinin kabardığını görerek 
jşe karışmak istedi. Babası: 

- Şayed bu kadan bizimle 
beraber gelirse hepimiz de ya
kalanır ve asılırız. T emanderi 
şuradan iki adımlık yerdir. 
Kato oray gitsin, bir kerre de 
oraya gidince artık ele geçe· 
mez. Bize gelince; biz de ken
dimizi düşünürüz. Haydi kızım 
Kato! Bu iş çabuk olmalıdır. 

- Peki, kendimi kurtarmak 
meselesi kolay amma beş pa
ram yok, ne yapacağım? 

- Önlüğünü uzat! 
- Kato önlüğünün uçlarını 

topladı. ihtiyar Pardayan da 
meşin kemerini çözerek icin
deki paraları döktü. Katonun 
gözleri parılda~ı: 

- Burada beş yüz frank 
kadar para var galiba! 

- Hayır altı yüzden ziyade 
kızım! 

- Peki amma hu para be-
nim evimin değerinden çok 
fazla! 

- Zarar yok, hepsini al bu
nunla başka güzel bir yer yap
tır. Yalnız Martoki Koni adını 
verme! 

- Nasıl bir isim koyayım? 
- Her kes bizi ölmüş bili· 

yor. Onun için konuşan iki ölü 
meyhanesi adını koy. Adyo 
Kat om!... 

Şövalye de: 
- Adyo... Babamın parala

rına ben de bir şey ekliyeme
diğime çok müteessirim. 

Kato ise: 
- Hay hay! Şövalye siz de 

buna bir şey ilci ve edebilir
sımz. 

Diye yanağını uzattı. 
Şövalye gülümsiyerek kadı

nın iki yanağından öptü. Buda 
Katonun istediğinden fazla idi. 

Bunu müteakip her iki adam 
çabucak bahçe kapısından çı
kınca uzaklaşnlar. 

Katoda T eruanderi'ye giden 
dar ve karanlık sokaklara 
dalıb kayboldu. 

lhti.var. Pardayan oiluyle be-

YENi ASIR. 

Bahar bayramı şen geçti 
On binlerce gen insan bahar koku

l ları arasında eyi dakikalar geçirdi 
Mayısın ilk güniine rasthyan 

Bahar bayramı, dün onbinlerce 
ve onbinlerce halkın bahar ko
kuları ve bahar renkleri içinde 
tabiattan, güzel bir gün yaşa· 
malarına vesile oldu. 

Bütün bir yıl dersler arasın· 
da yorulan genç dimağlar, kış 
mevsiminde kapalı yerlere alı
şan iş ve meslek adamları 
dün yazıhanelerini kapıya· 

rak çocukları ile ve ai
leleriyle birlik kırlara dağıldı
lar. Baharın taze renklerini 
içtiler, kokularını teneffüs etti
ler. Coşkunca güldüler, coş
kunca eğlendiler. 

ilk ve orta okul çocukları 
için bahar bayramı yeni değil
dir. Sekiz yıldan beri Mektep
liler bayramı adı altında toplu 
olarak başarılan bu bayram, 
bu def'a resmi bayramlar ara
sına alarak, mektep ÇDCuğuyla 
ilgili anayla babaya da, kar
deşe de temsil edilmiş bulu-
nuyor. 

BiR HUSUSİYET 
Dün şehir yakınındeki me· 

sire yerleri kamilen halk top
Juluklariyle bezenmişti. Eşref
paşayı geçtikten ve bağlar ve 
bahçeler arasına girdikten 
sonra daha bariz bir şekilde 
gözleri çelen kalabalıklar K.J. 
zılçullu deresini; öte taraftan 
da kemerden başhyarak kadi
fekale, tarıhi lımir kemeri ve 
bu civardaki sırtları yahyarak · 
Buca, Bozyaka, Bornova, Koz
ağaç ve Karştyakanın Alaybeyi 
eteklerine akıyordu. 

Dün gözleri çelen iki bariz 
hususiyete bilhassa işaret et• 
mek isterim. Neş'esini çocuğu
nun eğlenmesinde arıyan ve 
nisbeten yaşlanmış insanlar 
Bahar bayramını daha ziyade 
istirahatle, kendi kendilerini 
dinliyerek geçirmekte idiler. 
Buna mukabil genç nesil bahar 
yaprakları arasında gülüyor, 
oymyor ve neş'e yaratmak için 
vesile keşfediyordu. Cumuriyet 
terbiyesiyle büyüyen Cumuriyet 
çocukları, anlaşılıyor ki bir de
vir eski insanlara nisbeten daha 
eyi konuşmasını, düşünmesini 
ve neşelenmesini biliyorlar. On
ları, babalarından ve annelerin· 
den ayıran başlıca hususiyet 
budur. 

TALEBELER ARASINDA 
Analarına ve babalarına ka

tılmıyan çocuklar şehir yakın
larındaki mesire~erde mektep· 
leriyle birlikte daha zevkli bir 
gün geçirmişlerdir. Kız lisesin
den kalabalık bir grup Bozya
kanın şiirli yollarında ve bağ 
aralarında, sık ağaçlar altında 
mektep oyunları oynıyarak eğ· 
JeniyorJardı. Topluluktan hoş
lanan Cumhuriyet çocukları 
nasıl eğlenilmesi icap ettiği 

hakkında büyüklere örnek teş

kil edecek kadar üstünlük gös
termişlerdir. Genç çocuklann 
çehrelerinden okunması müm
kün olan neş'e izleri, onların 
ciddi ders mevzuları arasın• 
da ne kadar yorulduklannı 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
raber dar sokaklardan geçerek 
Parisin en büyük caddesi olan 
Sen Antuvan caddesine çıktı
lar. Eski kurd : 

- Ogul Biraz işlerimiz kö
tüleşti. Ben bunun sonunu ka
ranlık görüyorum. 

Dedi. Oğlu da: 
- Apaçık bir şey ! Doğru

dan doğruya krala karşı gel
din cevabım verdi. ihtiyar ba
ba: 

- Hay şeytan alası 1 O in
de ne halt ediyordun ? 

- Sonu var-

Balıar bayramından bır gö11iniiş 

göstermiye kafi idi. Kız lise- J SON GÜNLER 
sinden başka diğer mektepler Öğleden sonra değerli Kül-
de küçük kafileler halinde tür direktörü bay Ali Riza ile 
gezintiler tertib ederek baharın ilk tedrisat müfettişleri de incir 
iyi havasından azami istifade altına gelerek neş'eli çocuklar 
yolunu aramışlardır. arasına kahldılar. Bu sırada 

INCIRAL TINDA Enstitünün son sınıf talebeleri 
Denilebilir ki bahar bayra

mını en toplu geçiren mektep
lerden biri Cumhuriyet kız 
enstitütüsüdür. Enstitünün ço
buklarından 200 kişiye varan 
toplu bir grup mektep müdür 
ve muallimleriyle birlikte dün 
sabah otobüslerle lnciraltına 
gitmiştir. lnciraltında mütevazi 
kamplar kuran enstitü çocuk
ları, bu yıl enstitüden mezun 
olacak yirmi çocuğun davetlisi 
idiler. 

Daha sabahtan itibaren ye
şil kır yaprakları arasına ser
pilen çok neş'eli çocuklar ln
ciraltının kimsesiz ve çok az 
neş' eli muhitine kahkaha müs
tevlileri gibi katıldılar. Konuş
mıyan ıssız yerler bir anda 
neş'e izlerile doldu. Çocuklar 
lnciraltma sığmamış olacaklar 
ki kendilerine deniz üzerinde 

bile neş' elenecek yerler aradı
lar. Sandallarla yapılan gezin-

tiler esnasında şarkılar söyle
diler ve sessiz suların kuca
ğına neşe saldılar, güldüler •e 
güldürdüler. 

Bütün bu neş' eli muhit ve 
neş'eli hava içinde çok belli 

idi ki en çok gülen çocuk 

grubunun -Yakında hayata atı
lacak olan genç kızlarımızı 

çocuk tarifinin incitmiyeceğini 
ilmit ederim· kalbini sızlatan 
bir sıla ve bir ayrılık hüznü 
hakimdi. 

Beşer yıllarınİ enstitünün 
daima hayatı öğreten olgun 
havası içinde geçiren genç kız
larımız, okul arkaşlariyle bir
likte son neş'eli günlerini ge
çiriyorlardı. Bahar bayramının 
akşamında evlerine dönen son 
sınıf çocukları ders kitaplarına 
sarılarak zorlu bir imtihana 
hazırlanacaklardı • Bu hüzn 
işte bu ayrılıktaıo ileri geliyor. 
Onlar bu düşündüren sebebi 
neş'eli kahkahalan arasına giz .. 
)iyerek zahiren herkesten fazla 
eğlenir gibi görünmek istiyor
lardr. 

orada bulunanlara cidden zevkli 
dakikalar yaşattılar. 

Bu sınıfın neş'esiyle tanılan 

lncıla'sı sınıf arkadaşlarım ka
rikatörize eden güzel bir mo
noloğ yaptı. Fakat, beş yıllık 
talebe - muallim arkadaşlığın· 
dan aldığı cesaretle muallimleri 
iğnelemekten geri kalmadı. 

Bir başka komediyi başaran 
çocuklar çikolata renkli Bayan 
Muharrem'i ve Kuduslu Bayan 
Bahireyi orada bulunanlara 
prezante ettiler. Afrika seya
hatı komedisini yazan Bayan 
N ezibe ile bu seyahatı mahi

raııe mimikleriyle dinleten Ba· 

yan incili çok muvaffak oldu
lar. Muallim ve talebe arka
daşlanm nükteli sözleriyle tarif 

eden Saadet, güzel sesiyle 
kendisini dinletmesini bilen 
Bayan Şermin de günün neş'e
sini arttırdılar. 

Bütün bunların en sonunda 
müessir bir veda hitabesi ya-

pıldı. Son smıf adına konuşan 
bir talebe, mektebden ayrıl-

naalarından tevellüd eden te
essürlerine tercüman oldu. Bu 
sözler çok müessirdi. Herke21i 
düşündürdü, denilebilir. 

·şübhe edilemez ki, bu daki
kalar düşünmiye yarıyacak da-

kikalar değildi. Çocuklar bu 

sükuti havayı derhal bozarak 
yeni bir kahkaha vesilesi bul
dular ve akşamı bu neş'e için
de getirdiler . 

.A.d.:na:ı:ı. .El :11g e 't 

Acele satılık 
spor otomobili 
520 model spor az kulla

nılmış Fiyat marka bir oto-

mobil ehven fiyatla acele 

olarak satılıktır. 
isteklilerin Birinci kordon 

Cendeli han numara 6 da 
müteahhit bay Azmi Çavuş 
oğluna müracaatları. 

Kasırga 
Ve tayfun felaketi 
Yüzlerce ölü bulunduğu 

haber veriliyor 
Rangon, 1 (Ö.R)- Birman .. 

ya limanı, bir tayfon netice
sinde harab olmuştur. 

Nevyork, 1 (Ö.R) - lllinois 
eyaletinin şimaJi garbi kısmın- · 
da şiddetli bir kasırga tahribat 
yapmıştır. Beş kişi ölmüş, 50 
kişi yaralanmıştır, Maddi zarar 
milyonlarla hesabediliyor. 60 
kilometre uzunluğunda ve 400 
metre genişliğınde bir sahada 
çiftlikler ve evler harabolmuş
tur. Köprüler yıkılmıştır. Henüz 
kurbanların tam mıktarı belli 
değildir. Birçok kasaba ve 
köyler arasında telgraf ve 
ve telefon muhaberatı kesil
miştir. 

Berlinde 
konuşmalar 

BerJin, 1 ( Ö.R) - Italyan 
Tarım bakanı Rossini Führeri 
ziyaret ederek yarım saat gö· 
rüşmüştür. Rossini, E. bakanı 
Dr. Şabt ve Dış bakan Von 
Neurath ile de görüşmüştür. 

Mussolini 
söylev verecek 

Roma, 1 (Ö.R) - Mussolini, 
parlamentonun içtima devresi~ 

nin açılması ve ~müstemlekat 
bütçesinin görüşülmesi müna
sebetiyle 4 Mayısta bir söy
lev verecektir. 

• •••• 
Müzayede ile 
fevkalade 
büyük satış 

Acele yolculuk dolayısile 3 
mayıs 986 Pazar günü sabah
leyin saat onda Göıtepe vali 
konağını geçince sahil tarafın
da 868 No. lu hanede maruf 
iki aileye aid fevkalade lüks 
mobilyaları müzayede surtile 
satılacaktır. 

12 Parça kiıbik kadife oda 
takımı, cevizden mamul büfe1 

iki adet dört köşe yemek ma
sası ve bir çok Avrupa iskem· 
leleri, yeni bir halde Lepzig 
markalı üç petalh Alınan pi
yanosu ve taburesi, deri biı 
kanepe iki koltuk, kütüp
hane, yeni bir halde ide· 
al markalı Türkçe yazı ma· 
kinesi, Bronz birer buçuk kişi
lik 2 adet karyola maa somya 
şifonyeralı aynalı dolab ve tu· 
valeti ve komodinosu, ceviz 
şemsiyelik, sigara '.'iehpaları, 
Emaye banyo ve Termosifon, 
tek kapılı aynalı dolab, singer 
dikiş el makinesi, gayet lüks 
ve nadide sahibinin sesi salon 
gramofonu 48 plakile, 9 parça 
kıhflarile beraber koltuk takımı 
hasır kanabe takımları, duvar 
aaab, kadife şezlong, nikel iki 
kişilik kesme karyola maa som
ya, tekrar 105 ve yüz otuz beş 
santimlik iki direkli karyolalar, 
yağlı boya levhalar, Şam işi se
def işlemeli bü}ük etajer ma
sası kitaplığı, ork. komodinalar 
etajer, aynalı bayü ve aynası, 

semaver, mermerli orta masası 
bahçe kanapesi, poker masası, 
avizeler, bir çok porselen çay 
ve yemek tabakları ve bakır· 
lar, hah, kilim ve seccadeler 
ve saire bir çok mobilyalar 
müzayede sur~tile •satılacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 
Fırsat arttırma salonu Aziz Şınık 

Telefon 2056 
s : 6 2-3 (839) ··-Rus Köpeği 
lzmir Iran konsolosunun ırı 

ve beyaz bir Rus ködeği 27 
nisan 936 danberi kaybolmuş
tur. Bulup getiren memnun 
edilecektir. 
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'Müslümanlar __ _ sı 

İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 
Bölem sayısı: sa Yazan: Tokdil ~ 

T elclş heyecan içinde gözleri fal taşına dönmüş, üstü 
başı karma karışı~.~~.!.A!~~ .. ~~.~~!~~.~.?..~~~.~~!~.~a girdi 

......... T 1 d T h.h 
P b 

...... b ......... t şkın· - ann u u ur, ann ulu- tes ı duasına dönerken kuca-
eygam er ru unun a d - d k. v 

1 v .. 1.. .. h t saadet ur · · · · · · • • gın a ı çocuga saflan açarak· 
ıgı, gon unun ra a ve M h d w k lk ş · 

. . d b b 1 ·ıe görr. .. ürken u amme ayaga a ta: - u yavruyu yurduna gö-
ıçın e sa a e erı ~ H d" ! Ak t.. . 1 . · ki rinden - ay ın şam namazını ureyım önlermden· Şamıo ıpe e . 
d k ' k 1..,1 çizgı"li yu· da saadet içinde kılahm.. Dıye tatlı tebessümlerle dolu 

o unmuş, ırm.. .. Y" .. d"l M .d ki w d . 
k h . ·ne bürünoıuş, uru u er. escı e ya a- agzın an cemaata hıtab ederek 

muşa armanısı v 1 k ·· d ld · · 
ki d K düsün en sag· şır ar en, uç yaşın a yan çıp- ayrı ı, gıttı. 

aya ann a u ı lak, ayakları yalın, başı açık 
lam ve yarı kapalı çarık .annı • · • • • 

k Şa bir oğlan çocuğu, koşarak, • • • • • taşıyan başındaki ıra ıyesı, .. 
hane taylasanla bağlanmış Me• peygamberin önüne atıldı, Mu- Telaş, heyecan içinde gözleri 
dinenin Yahudi ve zengin arap· hammedin bacaklarına sanlıp, fal taşına dönmüş, üstü başı 
larındao birisi abeste abeste başını arkaya atarak Muham- kar a karışık bir Arab mes-

d üç köle ge· mede bakb: cide luk solugv a girdi. geçti, arkasın an - Ebil Ebil 
liyordu. - Muhammed nerede? 

Hz. Muhammed başını kal- Muhammed çocuğu kolların- _ • . • . . . ? ? 
dırdı, bu geçene bir mndddkie~ dan tutup bağrına basb, iiptü: Etrafına süratle bakındı, Ebu 
bakh, birdenbire yanın a - Asımın kuzusu! bekiri gördü, selam, sabah, 
aosardan birisine : Bu çocuk, hainlikle öldürülen yol, kalabalık tanımadan ona 

_ Söyle ya Amr l şu ge· ve fakat cesedini anlar lişüşüp, doğru koştu: 
çen kişi nasıl bir adamdır?! setler götüren Asımın oğlu idi, - Muhammed nerede? 

Diye tebessümle bir sual onun ölümünden sonra Muham- - Ne oluyorsun 1 
açtı. med Asımın ailesini kendi mu- - Söyle Alfa hın aşkına 1 F e-

Amr Peygamberin gözlerine hafaza ve şefkat çemberine laket, felaket l Muhammed ne-
bakarak, derin bir iştiyakla, alarak oğlunu ahret evlatlığı rede ? 
içli bir sesle: seçmi~ti. - Şimdi çıktı r 

- Bu adam Medinenin en Muhammed kucağındaki ço- - Çahuk beni onun yanına 
zengin ve kibar bir adamıdır. ki . d götürün r 

k d ki t cu a mescı e girdi, rocugu.. Alı" ayagv a kalkh •• Onda i servet, on a tan ana :r 

bugünkü hükümdarlarda ancak bıtakamıyordu. Çocuk sımsıkı - Dur be adam 1 Ne var, 
bulunur. Eğer ist~se; Medine- o~a sarılmış onu bırakmıyordu. ne oldu? Söyle bakalım? 
nin en güzeli olan kızımı ona Mıhraba geçti, çocuğu yere - Hnyır ! Beni onun yanma 
biç düşünmeden veririm. bıraktı. Fakat çocuk bacakla· götürün, orada yalnız ona an-

- Fakat Müslüman değil l rina sarıldı. Peygamber tekbi- latırım. 
- ' Evet l Lakin benim duy- rini ahb namaza dururken ku- Ali yürfiyerek: 

ğum böyle.. cağına çocuğu aldı ve ellerini - Düş arkama t 
Muhammed gülerek bu sözil onu tutarak kavuşturdu.. .Dedi, Ali ve Arab mescid-

cevabsız. bıraktı, musahabesine Rüküda bırakb, sücud'da bı· d~n dışar\ ç.ıktıl~r. Ali Asımın 
devam etti, arasından on da- rakh, ayağa kalkar ve te~eh- evine qğradı, Mqhammed ora• 
kika geçmemişti ki önlerinden, hüd diz çöküşünde otururken da yoktu. 
Medinenin y hudilerinden birisi kucağında tuttu, . Peygamber - Şimdi çıktı 1 
daha geçti, bu adam süfli ve namazını bu çocuğun gönlünil Dedi!~r. 
perişan bir kıyafetle, lime ~ime .~!~~.'!.~~~~ ... ~!~ ... !~.~!!~e lnldı, -So1111 Var- . 

Açtk artlrm···a···················································•· elbisesile adeta yolda sürünü-

yordu. Kanburu çıkmış, saç, ÇOCUK 
sakal karışmış, daha genç ya- ile fevkalade . 
şında· beli bükülmüş, avurdu b k HASTALIKLARI 
avurduna çökmüştü. Deminki üyü satış MÜTEHASSIS) 
suale muhatap olan Amr 3 Mayıs Pazar günü sabah-

Peygambere: leyin saat onda Birinci Kor· o B ~ u 
- Şunu görüyor musunuz? donda 218 numarada Çekos- r. e cet l 
- Evet Anır 1 Gördüm! lovakya Vis konsolosunun ve 

konsoloshaneye ait bilcümle 
- Bu adam son derece fa.. eşyalann açık artırma suretiJe 

Berinin r 
Y~k;~d~···A;~~t~;y~d~··I;i;·k~;~~··· 
darbesine ala et say 1 aktadı 
Lehistanla Macarların anlaşması küçük Antantı 

zayiflatmıya müstenid 
Paris 30 ( Ö. R ) - " Petit 

Marseillais ., de bayan Tabouis 
Avusturya meselesi hakkında 
Almanyanm sükütuna şaşmak
ta ve paktın Avusturyaya 
karşı bir kuvvet darbesinden 
korkmaktadır. Diğer taraftan 
mUstemleke meselesinde lngil
terenin Almanyayı tatmin et• 
mek istediği anlaşılıyor. Avam 
kamarasında hiç bir lngiliz 
müstemlekesinin, hatta manda 
albndnki toprağın Almanyaya 
veriJmiyeceği hakkında hüku
metten teminat almak istiyen 
meb'uslara B.Baldvin bu hususta 
uluslar kurumunun fikrini al
mak elzem olduğunu söylemiş 
tir. Fransa ise bilakis Alman
yaya hiç bir mfistemleke top
rağı vermemek fikrindedir. Zira 
Ke Dorsay bütün bu mesele
lerin Almanya tarafından ile
ride ayrı ayrı tahrik edilme
mesi için hepsinin birden gö· 
rüşülmesine lüzum görmektedir 

KÜÇÜK ANTANTIN 
KUVVETi 

Paris, 1 (Ö.R) - "T emps" 
gazetesi küçük antantın kuv
vetini veziyetin tesirini müşa
hede etmekle beraber istikba
fın ne olacağını düşünüyor. Mın
taka anlaşmalarının hakkile 

' müessir olması Uluslar kurumu 
pakhna bağlıdır. Halbuki bu 
sahada iki senedeı;ı beri 

görülüyor 

.Macar ve lelı başbakanları bir arada 
v~ziyet değişmiştir. Kurum birden ortaya çıkması ihtimali, 
bırçok _sebeble_rle zayıflamıştır. Çekoslovakya ile akdettiği 
Kolektıf emnıyet beklenilen dostluk misakı yüzünden Rus-
ncticeyi vermemiştir. Almanya- yanm Avrupadaki yeni rolü ..• 
nın silahlanmas~ ve 7 mart Bu meseler karşısında Küçük 
kuvvet darbesi, ltalyanın bü- Antant meselelerinin her birine 
tün kuvvetlerile Afrikada sap- karşı müşterek bir siyaset için 
Janarak merkezi A vrupada anlaşmaları daima pek kolay 
zayıflaması ve bundan dola- olmamaktadır. 
yi orta Avrupada sulhun ---
hakiki teminatı olan Tuna Fil nesli arttı 
teşkilatının tahakkuk edeme-
mesi vaziyeti birleştirmiştir. 
Prağ, Belgrat ve Bükreş ka
binelerini işgal eden diğer 
meseleler de vardır. 

AVUSTURYA IŞI 
Avusturya vaziyetinin karar

sızlığı, Macarların muahedeleri 
değiştirmek temayülü, Alman -
Leh anlaşması, Lehlerle Ma
carların birleşmesi, Viyana ve 
Budapeştede Habsburgların 
saltanatı iade meselesinin hep 

Lizbon 1 (Ô.R) - Porteki· 
zin şarki Afrika müstemleke
sinde Fil nesiinin muhafazası 
için ruhsatsız Fil avı menedil-
mişti. Bunun neticesi olarak 
son senelerde fillerin miktarı 
o kadar çok artmıştır ki müs
temlelce valiliği - bazı vilayetler 
müstesna olma1' üzere - hütün 
müstemlekede fillerin muzır 
hayvanlar sırasına konulduğunu 
ilan etmiş ve ruhsabnz a'vJana-
bilecekleceklerini bildirmiştir. 

1 panyada y ni h"' di rl 
1 

Dün ticaret 
grev 

filosunda umumi 
ilan edildi 

Madrid,1 (Ô.R) - Ticaret filosunda ummui grev iJan edilmiş
tir. Grev komitesi işçi kütlelerine bir beyanname neşrederek 
grev için şu sebebi göstermektedir: 

1 

lzmir Memleket Hastanesi 
Rontken mütchaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayenemeri 

Ve Elektrik T edea vilcri 

kirdir. satılacakhr. Satılacak eualar 
- Eveti meyanında, Avrupa mamula-
- Mesela benim kızımı bu 

adam isterse ben veremem. 
- Neden? 

tından gayet zarif ve nadide 
9 parçalı ipekli kanepe takımı 
perdelerile beraber, maondan 
mamul büfe, kontra büfe, kare 
yeme~ ması.sı anahtarlı ve üç 
tahtasıle, 12 sandalyası, ceviz· 
den mamul yatak odası takımı, 
aynalı dolap, tualet, liuman 
ve komodinosu, lngiliz mamu· 
fatından 2 adet bronz kesme 
birer buçuk kisilik iki direkli 
karyolalar ma bezli somyeleri 
gayet ~odern ve şık elektrik 
avızelerı, elektrik gece lamba
ları, poker masaları, divan, 
kretondan mamul 7 parçalı 
kan~pe takımı, şemsiyelik hey
keJlı saat ve iki şamdanlık: Fada 
markalı on lambalı Amerikan 
radyo, Avrupa mamulabndan bü
yük ve küçük fevkalade madeni 
sobalar ma boruları, Rösler 
markalı Alman piyanosu, haza
ra? sandalyalar, şifonyereli 
krıstal aynalı dolap, madeni 
masalar, bronz mangal, maon 
yazihane, yüksek selipalar 
Avrupa mamulatından iki kişi~ 
lik m2sif ct:viz karyola iki 
kapılı l'fistal aynalı dola~ ve 
komodinosu, lake üç kapılı 
kristal aynalı dolap, tualet, 
komodino ve peşkidik, Avrupa 
buz dolabı, muhtelif hasır ta-

"15 gündenberi taleplerimizi kabul ettirmeye cabalıyarak mü
cadele ediyoruz. Bütün diğer sınıflardan ve diğer memleketler
deki her hangi bir bahriyeden daha az para kazanıyoruz. Böyle 

Hastalarını her gün 11,30 olduğu halde taleplerimiz reddedilmiştir. 
dan saat on üçe kadar Ailelerimiz sefalette kalmışhr. Mücehbezler sosyal zaruretler 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

- Sefalet çeker, gün gör• 
mez diye. 

- Bu adamın gönlü yet· 
mez mi? 

- Doğru söyler, doğru ya
par, inkar edilmez. 

- Bu adamın size ve bir 
kimseye kötülüğü varmı? 

- Hayır, yapmaz, beklen
mez. 

Muhammed başmı göğe kal· 
dırdı .. 

_ Bu adam er ve geç İslam 
olur. Fakat sana ve ey cemaat 
size şunu söylüyeyim ki : Dün
yanın bir tarafına demin geçen 

zengin adamlar gibi adamları, 
bir tarafına şimdi geçen fakir
ler gibi fakirleri dolduracak 

olsalar, fakirlerlerle dolu tara
fı ağır gelir, fakirlerin dolu ta
rafı ahlak ve istikametle saa
det yükünü, gönül rahatını ta-

şırlar. 

Z . olup fesad ahlakla, engm .
1 namus l<aygısı, gönül ızbra.?ı e 

f k·r olup om· yaşamaktansa, a ·ı . 
·· v · · yerine getıre-run verencj?'ını . 
k .. .. l hah kalp temız-re gonu ra • ,.. _ 

liği, ruh saffeti ve ahlakla ya 
şamak bin kat hayırlıdır. 

Başlar eğildi, Amr k:.naa-
hnın inhidamile sarsılara · . 

- Haklısınız, beni affedml 
D. b"ld" Bu sıra Bilalin ıye ı ı. .. 

sesi mescidin damından gur· 
Jedi: 

kımları, sahibinin sesi yarım 
salon gramofon 20 plakile be
raber, lngiliz mamulatından 
iki kişilik kesme nikel kar} ola 
ve somyesi, maon camlı kütüp
hane, perakende Avrupa san
dalyaları, divar saab, iki adet 
çiçekli kolona, orta masaları, 
muhtelif lake ve ceviz kısa 
karyolalar, muhtelif orrts ma
saları, yağlı boya tablolar, şö
mine aynası, heykeller, Demirci, 
Isparta hah ve seccadeler ve 

Beyler sokağındaki kıliniğin- karşısında anlayışsızlık gösteriyorlar. Bu sebeple 1 mayıstan iti-
de kabul eder. Telefon 3990 baren umumi grev ilan edilmiştir. Liman işçileri beraber olduk-

&,1 , lannı bildirmişlerdir. Biricik mesullerin mücehhezler olduğunu Tirede ~ ; için umumi efkira müracaat ediyoruz ... 

lstanbul eski Alemdar 
sıhhat yurdu "926-32" 

hekimlerinden 

DOKTOR 
SÜLEYMAN 
SIRRI .TİNEL 

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

H.3 1-13 {817) . 
fi 77.Z~/772T//7"/../7'j . -

DOKTOR 

Hulüsi (rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) 

!:e bir ç:k eşyalar açık"':: 
tırma suretile satılacaktır. 

HARAÇÇI 

İkinci Beyler sokak fırın 
karşısı No. 25 
T elcfon: 2542 

H 3. (182) 

Fırsatı kaçırmayınız. Para 
peşindir. 

Türk milzayede salonu 
müdüriyeti 

Lüks ve modern mobilya evidir --3-3 (833) 



' , 

Dünya, günün en son 
rini bekliyor. Herkes 
başında uzaklardan 
haber1P-ri bekliyor. 

·vENI ASIR 

haberle
makine 
gelecek 

-ı------

1.936 Modeli 

TELEFUNKEN 

.... 

Radyosuna sahip olanlar en iyi haberleri, 
pürüzsüz olarak alırlar. Siz de her halde 
olunuz ve 1936 modeli 

en temiz 
bir Radyoya 

TELEFUNKEN 

ve en 
sahip 

Radyosunu intihap ediniz. Onu dinledikten sonra ahenkli 
neşriyatına herhalde hayran olacaksınız 

Bourla Biraderler ve Şsı. Gazi Bulvarı lzmir 

Doyçe Oriyantbank' 
DRESDNER BANI< ŞUBESi 

IZlYiiR 
..UJ~RKKZl : HERLlll 

Almanyada 175 Şubesi Mevcuttur 
l::leımaye ve ihtıyat akçesi 

165,000,000 Uayhsmark 
Türkiyede Şnbeleri: lSTANBUL ve IZMIH 

J\lı~ırda Şubeleri: KAHlRE ve lSKENDERlf.E 
Her törlü banka ınuaıoelatııı ifa ve kabul eder 
c ALl\IANYAI>.\ seyahat, ikanw t, ıııh•il 

ı · hv • n ' "'"''' ~ ıu :oıSTER~L\ ı · ' "' ' ır > 
.... · .•. '1/il:..' •'""' \, : • : it 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : ikinci Bey-
ler sokağı 65 Tel. 3956 

Evi: Köprü 'apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Zayi mühür 
25-4-936 tarihinde yedimde 

bulunan çanta derununda şah
sıma ait mührümü zayi ettim. 
Yen·sini çıkardığımdan eskisi
nin kıymeti k~lmadığını ilan 
ederim. 

Adres: 
Cedid mahallesi 550 soka

ğında 47 numaralı evde 
Kadriye 

1-3 f843l 

----··-----
Göz He~imi 
MlTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

lzmir belediyesinden: 
- Senelik kirası yetmiş beş 

lira bedeli muhammenli Karşı
yakada Soğukkuyu mevkiinde 
değirmen dağındaki gazino ye
rinin baş sekreterlikteki şart
name veçhile ve iki sene müd
detle kirası 12 - 5 - 936 Salı 
günü saat 16 da açık arttır
ma ile ihale edilecektir. 

iştirak için on iki liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 

25 - 2 1076 ( 820 ) 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
llAC 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

z Mayıs 1938 

Yalnız toptan satışları için lzmir umum acenteliği N ef'i Naci 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. Salih ağa hanı ikinci lıat 
No. 113. Posta kutusu 224 Telefon 3465 

GB i PiN 

--.;~_ .. , .. 

·-

Bir tek kaşesi, 
en şiddetli ve en inadcı 

baş ağrılarını keser, rahat 
rahat uyumanızı temin 

eder, midenizi bozmaz, 
kalbinizi ve böbrek-

lerinizi yormaz 

Soğuk algınlığına, nezieye ve heı 
türlü asabi ağrılara karşı yalnız ve 

DAiMA GRiPiN ! 
ECZACI 

KEMAL AKT t_ŞJN 
Zümrüd damlası kolonyası 

Maskülen - Erkek Feminen - Dişi 
iki cins koku üzerine yapılmış 

Hilal eczanesi 
için bir şeref olmuştur 

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

Zevk 
San'at 

Taklit edilemez 

lzmiri kokularile de meşhur 

eden Kemal Aktaş diyor ki : 
Benim kolonyalarım yerine 

başka şeyler verilirse redde
diniz. 

Kemal Aktaş kokularının 
kabına varmağa imkan verme
diğini unutmayını7. 



f 
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F ratelli Sperco \ 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
GANYMEDES vapuru 20 ni· 

sandan 25 DİNDa kadar Anven 
Rotterdam,Amsterdam ve Haın 
hurg limaDlan için yük ala
caktır. 

UL YSSES vapuru. 1 mayısta 
gelip api günde Burgas, V, a~
na " Kösteace liaaııları ıçı• 
yük a!acaldır. 

CERES •apul'U 4 mayısta 
A ers Rntgetip 9 mayısta nv ' 

terdam Amsterdam ve Ham· 
burg li:nanlarına hareket ede-

cektir. ENT L' . 
SVENSKA ORI ıoıen 

VINGALAND motörü 30 
. da gelip Rotterdam,Ham-

nısan 

hurg (doğru Bremen~ Copen• 
hage, Danzig •. Gdynıa. ~e !5· 
kandinavya limanları ıçın yuk 
alacaktır. 
~ERVIC MARITıME ROUMAIN 

PELEŞ vapuru 12 mayısta 
gelip 13 mayısta Pire, Malta ve 
Barse:one limanlarlna hareket 
edecekt,r. 

Handaki hareket tariblerile 
navlun!ardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005-2663 

N. V. 
w. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
OEUTCHE LEV ANTE LINIE 

ANGORA vapuru halen li-
maııızda olup Aovers, Rotter• 
danı, Hamburg · ve Bremen 
Direkt için ·mal yüklemektedir. 

SAMOS vapuru 6 mayısta 

bekleniyor. Anvers, H~mburg 
•e Bremenden yük çıkaraaktır 

ANDROS vapuru l:l may11ta 
bekleniyor. 16 rıı.aJl&a kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Breıııe• Direkt İçin yük 
alacaktır. 

AMERICAN EXPOR'f LlNES 
EXHIBITOR vapuru 20 ma· 

yısa doğru bekleniyor:Nevyork 
için yük alacakbr. 

Service Maritime Roumain 
Spanskelinje - Oslo 

BOSPHORUS motörü 9 ma· 
yısta bekleniyor. Yafa ve Is
kenderiye için yük alacaktır. 

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

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splr allı 

METALLUM 
Liimbasını alarak diğer IAm
balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daba karlı 
olursunuz 

M. Tevfik BA YKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simenı 

fabrikalan mümessili 
Peftemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 · 

l zınirl il er lstanhulda nerede buluşurlar 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldir. Bay Ömer Llitfi lzmir Askeri otelinin müeıı
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütan bu fevkalideliklere ilaveten fiatlar 
mlitbiş ucuzdur 

lzmir ithalat 
dürlüğünden : 

Gümrüğü 

lzmir itbalit müdüriyeti ambarı dahilinde ilaveten yangın su 
tesisatı yaptırılacaktır. Bu it 550 lira ve 35 kuruş bedeli keşif
lidir. 2490 sayılı kanun hükmüne tevfikan açık eksiltmeye 
konmuştur. 

ihalesi 7-5-936 perıembe günü nat 16.30 da lzmir ithalat 
gümrüğü müdüriyet binasında yapılacaktır. 

Bu işi deruhte edecek isteklilerin behemehal 936 yılında 
ticaret sicilinde kayıtlı bulunması ve bu işleri yaptıklarına dair 
Nafia müdürlüğünden aldıkları vesika ile birlikte ihalesi glinünde 
komisyona ibraz etmeleri lazımdır. Bu işe ait keşifname ile fenni 
şartnamesi Nafia müdürlüğünde tasdikli olup dosyasındadır. 
istekliler bu işe yukarıda ıözü geçen evraklarını görmek üzere 
müdüriyetin levazım ve ayniyat servis şefliğine müracaat ederek 
malümat edinebilecekleri gibi evrakını da görebileceklerdir. 
iştirak edecek erbabı san'atın yüzde 7.S besabile 41 lira otuz 
üç kuruş muvakkat pey akçesinin Iımir ithalat gümrüğü vez
nesine yatırdıklarına dair mukabilinde aldıkları makbuzları ihale 
gününde behemehal eksiltme komisyonuna ibraz etmeleri mecburi 
olduğu erbabı san 'atııı malllmu olmak üzere keyfiyet ilin olunur. 

1095 (844) 
J 

Oliver Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRİNCl 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LlNES L TD. 

MARDINIAN vapurn mart 
aihayetinde Llverpoııl ve Svan• 
ıea'dan gelip tahliyede bulu· 
nacak. 

THRSO vapuru nisan ipti
dasında Li~erpool ve Svansea
dan tıeliP tahliyede bal ıcak. 

GR:OONO waprıını aut ni
lıa,etWe Loadra, Hut we Aa· 
verste.a gelip tahliyede bn1u
nacak, ve ayni zamanda Loııı
dra Ye Hull için yük alacaktır. 

D. operatör 

. Nuri Artan 
lzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 
. Hastalarını her gün öğle
den ıonra 3 • 6 ya kadar 
ikinci Beyler-Numanı:ade IG-o 

kak 5 nWJ1arali muayeneu
nesinıle kabul eder. 

Tdefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 
NOT ! Ynı.t t.nhleri wa

purlana isimleri ve aa..tu:ı &c-
re~in değipklilr.leriaden me .-raT7XZ~ ::at' 
suliyet kabul edilme"Z. r- · 
tııpı[l..,.. .. ll!lll!lmm._-- Doktor 
Pariı fakiiltesinden diplomalı 

oı, tabıpıerı Sabiha 
Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ Süleyman 
Hastalannı her gün sabah Ç k h t l ki 

saat dokuzdan b~lıyarak ocu as a ı a ı·ı 
Beyler - Numan zade S. 21 mütehassısı 
numralı muayenehanelerinde Pazardan maada her gün 
kabul ederler. öğleden sonra 3 - 6 ya ka-

Telefon : 3921 dar ikinci Beyler sokak 81 
Cuma ve salı 8 den 10 a numııralı muayenehanede ka-

kadar memleket hastanesinde bul eder· 

BERLIN 
ViYANA 

VE 

'\ıııoıc>~rl1/llllllilli112ırGIGmr.ı!llCiliiillllllmlll1' 

PARIS 
Moda Aleminin 1936 senesi 

için kabul etttiği 

4C> 
Renk üzerine ylin, ipek, pa

muk veya keten her hangi 
kumaş ve ~lbiıeyi yalnız 

t.5 
Kurut ile ve çok kolay bo

yamak isterseniz bir paket 
KIZ markalı 

A R T 1 

1 CC>~ .A..SI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
9 :E"Y":L... "CJL.. 

B A H A R A T TELEFON : 3882 

HÜSEYiN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCiLER No. 26 
9 parça koltuk takımı 30 lira Yiln kadife 
9 parça koltuk takımı 60 lira Ylin kadife 
9 parça koltuk takımı 100 lira ipek kumaf 

LÜKS VE SAGLAM 
Yemek ve yatak odaları takımları sipariş ilzerine kabul edilir 

2-13 (836) . 

Pastil Antiseptik 
:EC.A..~Z-U-:K: 

Teneffüs yollariyle geçen hastalıklara karşı koruyucu, 
tesiri kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğaz 
rahatsızlıklarında, ses kısıklığında pek faydalıdır. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyo • lu - lstanbul 

1 Sahile • 

S. Ferit Eczacıbaşı 

Kolonya ve esansları 
30 sencıyo yakın bir zaman· 

danberi azami mııvaffakıyet ka· 
zanmıt en lltif en sabit misilsiz 
kokulardır 

Bahar 
Altın daınlası 

Unutma beni 
Yuemin 

Ful 

SeDİJa açın 
Muubbet çiçeği 

Dalya 
Manulya 

isimleri de yalnız eczacıba • 
ıınm kokulanaa aittir. 

Benzer isimlileri bir şeye 
yaramaz almayınız 

M.DEPO 
S. Ferjt 

Şifa eczanesidir 

GUzeılik ve sıhhat için ilk 'art 

RA -DYOLiN 
kullanmaktır 

RADYOLIN Dişleri, dişler çehreyi güzelleştirir. 
RADYOLIN Dişleri, dişler mideyi sağlamlaştınr. 

.................................................................................... • • i RADYOLIN dişleri temizler ve parlatır, mikropları ylizde 5 
i yüz öldürür, diş etlerini besliyerek hastalanmalarına E 
5 mani olur ağız kokusunu keser : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir Liman işleri genel direktörlü
ğünden: 

Karşıyaka Osmanzada ır.evkiindeki deniz banyolannın üç sene 
mliddetle kiraya verilmesi açık a.rtırmağa konulmuştur. Arbrmiı. 
8 Mayıs 936 tarihine kadar devam edecek o gün saat 15 de 
ihalesi yapılacaktır. isteklilerin üç senelik muhammen bedeli icar 
tutarı yüzde yedi buçuğu olan 428 lira teminat akçesini LimaQ 
iıleri idare veznesine yatırmaları veya tanınmış bir milli banka· 
dan teminat mektubu getirmeleri lazımdır. 

Fazla ıiıalümat almak istiyenlerin yazı işleri şefliğine müracaat-
tan ilin olunur. 23-26-29-2 1054 (814) 

Numarası 3339 
Daimon marka velespit motosiklet otomobil fenerleri 

Bu fener hem pille hem dinamo ile yanar. Yirminci asrın 
en son icadıdır. Uzak ve yakın mesafeleri göstermek için 
iki ampullüdür. Tek ve çift yanar. Velespitler için imal 
edilmiş dinamolarımız da geldi. Bu dinamolar elektrik dev
rinin en son icadıdır. Tavsiye ederiz. Bu dinamolar saye
sinde bağlada, bahçelerde kırlarda rüzgar pervanesile 
elektrik yapılır. 

Deposu; lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticaretbanesidir 



• 

Liste hazırlanırken lngiltere bazı müracaatlarla karşılaşb 

Dört devlet, Orta Avrupada çıkacak 
harbın fecaatını işaret ettiler •.. 

anya muayyen zamanda cevap vermezse lJ. Kon· 
yi yalnız Italyan -Habeş ihtilifını müzakere edecek 

' B. Eden bazı ecnebi devlet 
mlmeuiDerile de glrlfllallf ve 
Almanyaya sorulacak sualler 
baklanda fikir ve tavsiyelerini 
aıa..tır. 86ylec:e diiD Frama, 
Rusya hlylk elçilerile Lehis-
tan ve ~it_v~ya itfllderlerini 
kabul etmİftİrl 

MOHIM NOKTALAR 
lagiliz dlfitleri bakanı hazır· 

lamğl ıaal liatelİDde B. Flan· 
dinin Vezelay nutkunde ileri 
ılrdljü noktalan da glJ&n&n· 
de tutmaktadır. Bunlar bilhu· 
ıa '" meseleler.e dokumak· 
tacbr; 

1 
rulman tqebbWi bir hayal 
olar. lngiliz la8k6metinin bu 
itibarla Fransız cbt itleri ba-
kanı t&rafandan serdedilen 
fildrlerd• senit mikyasta 
ilham alması F1'8111Jz rl".a
mi çevrenlerinde memnuni• 
yetle kaifalammfbr. AyDi 
çnrenler her tarlı jliphe ve 
tereddldtm &nl\ne geçmek için 
sual Jistaini itina ile hazarla· 
mak zaruretini takdir etmekle 
beraber lngilterenin bu ihtiyat 

pazartesi ,pınn toplanacak olan 
kabille komeyiade kat'i olarak 
m&zakere edileceğine g6re in· 
pz mahtınw a;yoi gin içiqd• 
tiımam oı... bile S maJll sah• 

A/m411yaya vuileak sual liSimfl yalaiulan al4/uıdar olan ~n 14 intiba 

ı - Almenrenı" mU•
leınleke metellbl ... 

• - Avrupenın arazi 
etetukosu ... 

Almanya bu meaeleler hak
kında rlrllflerini tarih etmez 
ve tatmin edici teahhtltlere 
ıiritmeae Avrupa ıulhuuan 
•ilam bir e1a1 üzerinde ltu-

ve emniyet tetlbiriae daha ev
velden tevellll edebileceii 
fikrindedirler • Fra11111 çev· 
renleri, Franaada intihabat 
devrellİllİn verdiği ar•ulaaal 
Jatirabat clevreainden ha mak· 
aatle iatifade edilememif 
olmuana m&teeuif bul•mak• 
tadırlar. Zira ancak 4 m&Jll 

... ince fMilterenin Berin 
bl,ek elçili lir Eric.Ftlipa tari· 
~ B. Hitlere verileeektir. 
Şu Wde 11 Mayasta toplana

jak olu ahlllar kurumu konse• 
jhaden &ıce Alman1amn mah· 
tva11 tetkik etmesi ve eevah 
......ı için ancak bet ... 
kalacakbr. Fnnsanın bir kaç 

gladen beri korktuğu vaziyet 
hani olmuıtur. Almanya logiliz 
muhtırasına cevap verifek için 
mtlhlet isteyecektir. BU f&J'llar 
içinde Alman meselesi lıeİQn 

bir terakki yolltur. Askeri 
bakımdaa İM Habet ordalan
nın ezici hezimeti karp11nda 
bulunuyoruz. G6r6ulifte bu iki 
nokta Wr nlh imklmm kota,-

Maear Hşbaltallı 06MIJ6ş pçm lıaJta Maau • ülı mualıltksinl litıZalCtlltn 

. Cenevrede m&zakere mevzuu Jqhrmalıcbr. Zira bit galib bir de 
olamıyacakbr. mailOb vardaı. Fakat balıikatt• 

KONSEY HAB~ iŞiNi 11 Mayısta hiçte Yyle olma1a-
G0R0ŞECEK cakbr. Uluilar soayeteıi, b6tlhı 

Şu takdirde komey, runa• memliyeti ltalyaya raci ola 
melİDdeki dijer mlhim me- bir taarruz ka11111Dda Habe
aeleye, yani ltalyan • Habeı fİllanl himaye etmek vazifeai 
itin• ıeçecektir. Diplemui W..deeektir. Zaten ~da 
balo:mmdan ba meselede hiç ona bana emretmektedir. 

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

Kral Earuku bekliyorlar Fransız şeçimi 
--------.ı-. .. ---------- ......... •t 7 

1 

Yeni kral 5 mayısta lskenderiyede Halk komünist partisine. 
boluiiac br. · afdın bir tehdidi rey vermiyecekmiş 

Kalaire, 1 ( 0.R ) - Kıal 
F arak S Mayısta lskenderiyeye 
varacakhr. Parlamento naiblik 
meaelelİDİ halletmiı depdir. 
Kanun esasi mucibince parla· 
mentonun bu meseleyi hal 
için krabn ölümüntı tacil 
eden on gün içinde top· 
lanmu1 ve parlamento dağıl-
mıısa, aon parlamentonun içti
maa çatmlmau icab etmekte• 
dir. Siyut mahfeller, ıoo par· 
Jamentonun buna salahiyettar 
.olub elmadap söylemektedir
ler. 

tdı.ire 1 ( O. R ) - Y.afd 
partisi m6teveffa Kral Fuadın 
niyabet meeliıi hakkındaki ar
zulannua yeni mebuai meclisi 
tuafmdaa *eniJDieai hakkm· 
daki flll'&Jl devlet teYıiyeaini 
reelde kasar ve...._,. Vafd 
.,..._ Wrbmla Wr karar 

Nalutt 1'1-.. 
davet ederek niyabet meclİIİ 

teıldliae karar verecek ve ka· 
biae i.tifa ettirilerek onun ye .. 

riae N;m- p11p tarafmdu 
~ o&..tc•k Wr kaltlae ı•
~lr. 

Paril (Ö.R) - Sat cenah 
ı~teleri halk toplublllu tet· 
idi eden partilerin Pf~a 
kenelilerine g&re tehlikeli. olU 
noktalan kaydederek bUDlann 
akim bırakılma11 için mlntehib
lerin akh selimine ııtıvenmell
teclirler ... Figaro" diyor ki: 

Radikal aoıyaliat partisi ic,. 
komltelİDden alcbldan emirlere 
tevfikan, ilk dtvrede ekseriyet 
kazanamıyan radikal namzetler 
daha iyi mevkide olan diler 
aol cenah namzetleri ve en 
ziyade komlniıt namzetleri 
menfaatine namıetliklerini geri 
ahnıtJar.J.r. Mlbıtelaiplerin tim· 
diye ktdar mutedil cumhuriyet 

Crtitetinin •bh'ı•da .aaycbldarı 
parthün akıbeti ne olacak

br? Mlntahipleı :hiç -.eh..ı. 
lıa1k toplalitw pJIDUun tehlG· 
kelİDİ girecekler ve b&t&n 
maskelere ra;m.n ıtir nbam 
partiii ohmyan komlDüıt par-
tiline Wç flpbeaiz reı vere· 
cel&lenlir. 

•ire Noanlle., ele bu Hhriia._..ta .... ,.. Wr ..ııraı 


