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~._Balkan konseyi yarın Belgradda toplanıyor .............. 
Dış bakanımız dün Belgrada hareket etti.Ruznamede çok mühim mevzular 
vardır. Romanya Boğazlar hakkındaki notamıza müsait cevap verecektir 

lstanbul, 2 (Özel) - Atina
dan bildiriliyor: 

Dıı Bakanımız Atinada çok 
samimi karşılanmış, Büyük Bri
tanya otelinde kendisine tah-
sis olunan daireye inmiştir. 

Atina, 2 ( A.A ) - Türkiye 
Dışiıleri Bakanı Dr. Tevfik 
Rüştü Aras saat 11 de Kral 
ikinci Gorges tarafından ka
bul olunmuştur. 

Atina, 2 (Özel) - Gazete
ler T. R. Arasın kral Georges
le mülakatı uzun sürdüğünü 
iki memleketi ilgilendiren 
önemli meselelerin görüşüldü
ğünü, mülakatın çok samimi 

_,.z.z~_zvzxzzy.LlfZLZ.ZZZY 

Balkan 
-·--

Konseyi 
toplanıyor 

Balkan konaeyi, A•rupanın 
müphemiyetten en çok şiklyet 
ettiği bir ıırada toplanıyor. 
Şu son aylar, itiraf edilmeli

dir ki, hayal lnnklıkluıyla 
doludur. lnaanbk hiç bir zaman 
vu1.uha •e aarahata bugUn ka
dar teıne olmamıştır. 

Ortaya ahlan yığın yığın 

meselelerin hepsinde ayni ka
rarsızhğı gC>rebilirsiniz. Uçu
rumlar derinleştikçe Cenenenin 
.sesi kısılıyor. Aydınlıya hasret 
çeken gözler gibi idealizmin 
uyanışını bekleyenler hırslar 
kabardıkça karanlığın arthğını 
görüyorlar. 

Uluslar paktı insanlığı tatmin 
eden bir eser olmak iddiasın
daydı. Şimdi bu eserin nasıl 
kemirildiğini görüyoruz. 

Hakikat meydandadır: 
Milletler cemiyeti vaadlerini 

tutamamış, yine kendinden olan 
küçük ve zayıf bir milleti zali
mana auikastlardan kurtarama
mıştır. 

Bu facia göz önünde dur
dukça küçük milletlerin emni
y.etlerini kendi elleriyle orga
nize etmelerinden daha hayırlı 
bir iş olamaz. 
Şunun veya bunun sulh plan

lan neye yarar?Herşeyden ön
ce sulhun lıecezzi kabul etmez 
bir varlık olduğu kabul edtl
melidir. KolJektif emniyet bi
nası böyle bir temele dayan
madıkça yarının bugünden da· 
ha az tehlükeler taşıyacağını 
kim iddia edebilir? 

Balkanların emniyeti mese
lesine gelince Avrupanın diğer 
kı ımlarından daha müsaid bir 
mevkide olduğumuza şüphe 
yoktur. Milletlerimiz müşterek 

menfaatleri arasın?.aki birliği 
perçinlemişlerd ir. Oyle ki bu
gün yerleşmiş bir kanaat var
d ır : 

- Balkanlar Balkanlıların
dır. Türkiye - Yunanistan - Yu
goslavya ve Romanyanın muh
temel tehlükelere karşı zıman 
altına aldıklara statukoyu hiç
bir kuvvet değiıtiremez. Dört 

- Sonu 2 ıncı saJ11Jt'de -
._,,.ke1. :aı:ı.-ı~ 

Necaşi 
• 

Amerika kaçblar ve hanedanı ··- -
Bahriye bütçesi 

Habeş 
harp 

• 
ımparatoru Cibutiden bir lngiliz 
~emisiyle Filistine gidecektir ••• 

Vaşington, 2 (A.A) - Say
lavlar kurulu 531 milyon do
larlık bahriye bütçesini kabul 
etmittir. Daha evel a~ kurul 
73 reye karşı 212 re,le bay 

Londra, 2 (A.A) - Havas hazırlık yapılmıı delildir. Ruzvelte iki dritnavut inpsı 
ajanaından : Yine 6ğrenilditine gire in· için verilen aallhiyeti geri aJ-

Necaşi ile ailesi ve saray ıiltere hlik6meti bir ln,ıü mak istiyen bir teklifi reddet-
erkinı ihtimal Filistine gide- lıarb gemisine Necatiyi Fi&.- mittir. 
ceklerdir. Filhakika öğrenil- tine getirmek here Heman K 
diğine göre Necaşi Filistinde Cibutiye hareket etmeai lpn onseı·vat arUD17.Al 
ikamet etmek üzere Londra emir vermiştir. hi r muallim geJiyor 
hükümetinden müsaade iste- Londra, 2 (A.A) - Royter Cenevre, 2 (A.A)- Ankara 
miştir. ajanıından : konservatvarına 3 sene müd-

lngiltere hükümeti hemen Adis - Abebadaki lngiliı el- detle muallim olarak alınan 
Fransa hükümetile temasa çisi Necaıinin beraberinde im- Cenevre konservatvar muallim-
gelerek imparatorun Flistine paratoriça ve veliaht olduğu lerinden Becthler Ankaraya 
gitmek üzere Cibutiden geç- halde Cibutiye gitmit olduğunu hareket etmiştir. 

bildirmektedir. - -mesine muyafakat edip etmi-
. . Adis - Abebadan ttıfenk ses- Dı.ploması· faaıı·yet yeceğını sormuştur. 

leri gelmekte ve Habet pay-
Alınan haberlere göre Fran- tahtında yağmacılığa baılandıfı Paris 2 ( Ô.R) - Önilmliz-

sa hükumeti Neca,inin Cibu- söylenmektedir. deki günler son derece genit 
tiden geçmesine karşı hiç bir 8. Eden bu sabah Hariciye bir diplomasi faaliyetiyle dolu 
itirazı olmadığını, ancak bu Nezaretinde vaziyeti tedkikle olacaklar. lngiliz kabine meclisi 
tehirden mümkün olduğu kadar meşgul olmuştur. Necaşi Adis- Pazartesi günü Almanyaya gön-
sür'atle ayrılmasını arzu et- ababadan hareketinden evvel derilecek lngiliz suali listesine 
mekte bulunduğunu bildirmiştir. lngiliz elçisile görllşmüıtullr. son noktayı koyacak ve nota 
Zira kendisinin emniyet ve Elçi Adisababadan gitmek Berlin elcisi Sir Eric Filips ta• 
selametini temin için hiç bir Nttaşi - Son11 2 inci salıi/eae - rafından verilecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sosyalistler diyorlar ki Dr. T. Rüştü Aras 
Uluslar kurumu emrivakilere · göz Atinada birleşik dostluk 

yumarsa intihar etnıiş Ola ktır hakkında beyanat yaptı 
- ~ 
" ~ 

Uluslar sosyetesiflill tola11dığı Ceuevredetı bir ma11zara 

Brüksel, 2 (Ö.R) - 1 Mayıs tedbirlerin muhafazasını istemiş " Öteden beri muahede-
münasebetile yapılan nümayiş- v~ . ~lma!1>:a . il~ m.üzake~ere lerin adalet fikrite yeniden 
ler esnasında , Belçika sosyalist gırışılmesı fıknnı tervıc etmıştır. tetkikini, ıilAhsızlanmanın umu-
partisi başkanı ve portfö süz Cenev.~eye giden ~eJegeJe~n mi bir hale ifraj-ını ve hak 
b k B . Y hayal sukutlarını gızlemedık- müsavabnı iıtemiı olan soaya-

a ~n · V anderveld bır nutuk lerini kaydettikten aoma, hatib liıt partW dinlenilmit olsaydı, 
aöyliyerek ltalyaya karıı zecri .ıe.ittir ki : _ Sollu tJ uıa 111y/tula -

Yunan şeJ/eri Sofu/ıs, Papa11astasyo ve l<.a/andart~ 

Atina, 2 (A.A) - Anadolu - "Komıumuıun baş vekili 
Ajansı hususi muhabirinden: general Metaksasla fikir taati-

Daş itleri bakanı Dr .• Tevfik ainden çok memnunum. Gör6t· 
Rlıtli Araı ajanaımıza ıu be- )erde bir mutabakat vardır. 
,. ... tta balunmuıtur: - UtJen ~vmnız -



• 
Balkan ·-Konseyi 
toplanıyor 

- Bq ta11ıJı I llld M'Jtıdtl -
D-11~- .ı--1.-.a.• • L!.-!-!...._ ..ewe&IAL• ..._ 

.... .,...... ele ...... 
iataç eder; kun.,..•ai ise 
~ yollanm açs. kuvvetle· 
rini ve eauaiyetlllini arttmr. 

Boiazlann tahlami i~ ileri 
drc:lntBmlz tezin Yunllllİltall 
•• Y81MIMyadaki akisleri 
hep bu eanılmu kanaahn 
mahauliidlir. Atina ve Bel• 
-srad hllriimetleri tezimizi 
Hlllpatiyle karşıJaddar. Ro-
men dostlarımızın da ayni 
aempatiyi ve mOzabereti gös
tereceklerinden eminiz. Kon· 
ıeyde bu g6rüt birliğinin açı-
l• vurulmua pek muhtemeldir. 

Btlylk aYrapa davalan lnllDde 
Balkanları ilgilendiren önemli 
meseleler tedkik ohmarkea 
Balkan utantımn tumali me-
ıelesi de mevzuubabs 01-cak iDi· 

d1r? Banu bilmiyoruz. Yunaniı· 
tanda bu meseleaia 6teclenberi 
mlnakap mevzuu olduğu dü-
tlniiliine müzakereleri takib 
edecek reami tebliğin Yunanlı 
dostlanmızua münakaplanndan 
doğan tereddütleri ortadan 
kaldırır mahiyette olmaaı te· 
menni edilebilir. 

Balkan antanbm teşkil edea 
devletlerin yarma mGtezayid bir 
emniyetle bakabilmeleri ıçan 
blyük emeklerle kurulan bir
liğin istenilen vunha kaYUŞ1Dası 
zaruridir. 

8eTke'& Ell.lgbı ·-· 
Necaşi 

-
Ve hanedanı 

kaçblar 
- Btq taraJı I ina Hy/ada -

üzere hiçbir hamfakda bafma .. 
llWlllfbr. Habeflerin hazırla· 
mıı oldaklan mukavemet ter· 
tibatının imparatorun azimetin• 
den sonra uzun mlcldet deftlll 
edeceği zaaolva .... aktacbr. 

Milletler cemiyetinin bu ayın 
on ikisindeki içtima devresin-
de hazır bulunmaaı için lngil
tere tarafından imparatora biç 
bir davet vukubulmamıfhr. 

Difer taraftan imparatorun 
lngiltereye gitmesi ihtima& oldu-
ğıma dair çıkan fayİa da te
eyyüd etmiı depdir. lmpara· 
torua kaçmaaa laıili& me
hafiliade netice itibarile vahim 
addedilmektedir. imparator 
payitahh lngiliz elçi8İDİD rey 
ve mitaleaslDI alaraktan terket· 
mİf detiJdir. 

Elde edilebilen matiimata 
göre imparator laıili& elçi.me 
ne bir mektalt lnraloalf ve 
ne de pybüeti emaaada 
mitevauıt sdatile laareket et
mem içia ---eylae ftkilet 
vermemiftir. 

Adil Abebadald sefirler lae
yeti yaziyeti tedarik et.ek 
iizere bir toplun yapmqlardır. 
Loadraclaki Habet -anti 
fimdi1e kadar imparatonm 
harelıetiai teyicl eMr •ate.at 
alm&mlfbr. 

Koşular 
Vill1et malaa.W 11-.iıe· 

ıinia •••ar at ,.,..a.n ba 
rtl• Kazılçallu ...... a yapı· 
lacaldır. Bugiakl bplarla 
ilkbalıar at yal'lflan ....- ere· 
cektir. 

........................ . ............... .. 
Kral laazretleriaia İJİ bhalla
dea eok mltehallilim. Ylk.ek 
idareleriaia clod Ye .attft v-·•taa içia aellmetli ve 
hirleftirici olarak laaJIF)a neti
celer Yermekte oldapaa laer 
clolt jlzil açık prmektedir. 

Harici politika tıirlflerinde 
Türldyenin, merkezini sevinçle 
m,.rete gitmekte olclupmuz 
•lttılfik Yugotlavyaam ve di-
teı' mllttefikimiz Romanyanın 

rt'lt·•-flllariyle biJik bir ahenk 

tt::lfl ASIR a Wları• ••• 

ŞBBiR B&BBRLBRİ 
Küçük haberler 

Tarlnler 
AlqelUr hük6anet doktorlu

fana Hana hikamet doktona 
Sadak, ç,... belediye doktor
luğuu Çeşme hiikiimet dek-

Türk Kuşu kulübü 
uallimler dün 
bugün açılma 

akşam 
töreni 

geldiler, 
vardır 

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

Bu sabahki törenden sonra Kültürparktaki sahada 
planörle bir tecrübe sıçraması yapılacaktır 

Ba .. bala Mat 10 da Klltirparkta ayrılan 
hususi mahalde Türkkaıu kulüblatla açılma tö
reni yapılacaktır. lzmir l'eoçliğinin TürkkUfU 
kuliibiiae g6stenliği paif allka gidalbade 
tutularak bu İfe azami ehemmiyet verilecektir. 

lzmir Tllrkkuşu blüblnln muallimlerinden 
bay irfan ve bir aıbclqı, dün alqamlri trenle 
Ankaradan şehrimize gelmiş •e İ!tuyonda 
alikalı zevat tarafından kar,danmıfbr. Muallim 
bay Vecihi ile diğer arkadqlan da bu akpm 
ıehrimizde hulanacaklardır. 

Bugün Kliltürparkta yapılacak merasim çok 
alikab olacakbr. Merasim esnasında söyleYler 
verilecek; bundan sonra da Kflltürparktaki geaif 
saha üzerinde planörle bir •çrama yapılacaktır. 

Biitln lzmir gençliği ve halk mera.U.e da
vetlidir. Ôjreadifimize gire mektepleria tatil 
mevsiminde rttnleriai istifadeli geçirmek İatİJ• 
bir çok ıeaçler TilrkkllfU kul&blıae kayıtlanm 
yapbracaldar n clenleri m-tau• bir tekilde 
takib edeceklerdir. An.tara Türk.kuşu muallimluindm Anohi11 

• •• 
T&rk hava bn•u genel 

merk~i Tilrk Kutuna girmek 
istiyen gençlere okula girmek 
ve ders •ermek tekilleriai ga ... 
teren bir talimatname neşret
miftir. Bu talimatnamenin lü
zumlu maddelerini apğaya ay• 
nen ahyonaz: 

TORK ÇOCUKLARINA 
Tlrk~n. 
Batla cilaya miHetleri ka· 

aatfamyor. De.let •damlan hiç 
durmadan baylanyorlar: "Gak· 
terimizi korayalua. Havalarda 
gelecek tehlikelere kal'fl uzar 
ve uyanık duralım." 

'
1Tayyare" artık kU1,....lan 

geride htrakacalı bir hız ahmt
br. Mot6r ka"eti mnafeleri 
yutuyor, ~.ritiyor. 

Uçm ... ı bilmiyen milletlerin 
yaııyabilmeai çok Afepaiftir. 
Bunun içia btlttla nrk çocuk
larını (Tlrldnqa) nun kanat· 
lan altma çağmyorm. ( Tllrk
kutu) nda uçmasını öğrenecek 
gençlerde fU nsdlan anyonaz: 

A) En app on yedi yqm· 
da olaiak aakerlifini yapmamlf 
olmak, 

8) Ea az orta taluili bitir
mİf olmak, 

C) Temmuz 1936 içinde laö
aiiade aplacak kampa iftirik 
edebilmek, 

Ba prtlan t ... yo,....z. ma
yıs bqmda a~k T&rkkutu 
.. baiacl• çah .. ak here, tim· 
dida, laiç Yaldt geçinaedea 
balaclatnuz yerdeki Ttlrk ba
va kuruma tubesine mlracaat 
ecliaiz. Şabeye ıiderk•: 

1 - Hüviyet clizdanmızı, 

2 - Ea &f&İ1 ortamektep 
diplc-awa. 

Yawega almayı unutmayuuz. 
Şabe - batta• qap iyice 

bir laekim mua1...uaclen geçir· 
tecek. aıbhatiniz açup elYeriıli 
İ8e {Tlrkkutu) uçucu üyeliğine 
kaydedecektir. Bulunduğunuz 
telairde Iİzei mektebindeki tah· 
sile mani olmıyacak zaman· 
larcla, kabiliyetinizi yoklama 
teklinde, glıterilecek denleri 
ve talimleri bapracak olursa· 
nız, temmuzda ln6nllnde açda· 
cak kampa a§lldenlwceklilliz. 
Brlyeleriaizi aluacaya kadar 
orada çabpcak1 Tiirk Hava 
kurama tarafmclu İlkin ve 
• -.ı!I- it • • ıqe ~ce~nn 

Tlirkbta talebeleri ba kamp-
larda lıem açucahak iğrene· 
cekler, lıem de kampa memur 
eclilecek aakerl ltretmealer 
tanfaada• kmdilerine ytiksek 
elıliJetaame alabilecek aarette 
pi,.de talim ve terbiyem gh
terilecektir. Kamp zama•ı bi
tince yapdacak İmtillanda ma· 
vaffak olarak ( C ) brkmi 
alahileceklere llilb Mldafaa 
Veklleti tarafmclu Jl)uek 
ebli1etaame de nrilecep.dea 

Askere davet 
Şillldi1e kadar aakere çağa

rılmamaı veyahud çaitnldaia 
halde gelmiyerek bakayada 
kalmıı veyabud hastalandığın· 
dan ve bqka aebeblerle geri 
kalmıt ve hiç aakerlik etme-

mit 316 ilA 327 dahil doğumu• 
na kadar gayri lalim erat m&
retteb olduklan müeueaelere 
aeYkeclilecekJeri vo baalardaa 
aakerlik hizmetlerine kartı ite
del •ereceklerin nihayet ma111 
ayının betinci gGnB akşamına 
kadar iatidalarile ıubeye mi· 
racaat etmeleri, bugtnden sonra 
bedellerini• almauyacatı illa 

IMa suretle muvaffak olanların 
eakerlik hizmetlerinden altı ay
lık bir muafiyet kazanmalarmı 
temin için teıebb6ste bulunul
maktadır. 

Atatürk çocaklan, 
Yeni Türkiyeyi karan en bü

y6ğ6müz (Tirkkata) nu açar· 
ken fU s(;zJeri slylediler: 

(Türk çocuğu, her itte olduğu 
gibi. banaldda 4a en yiluek 
diizeyde gökte, seni bekliyea 
yerini, u zamanda doldura
cakam.) 

Atatilrktia bu ylkaek işaret· 
terine hepiniz kOf1Dalıuaız. 
Okuyup yazmaya nasıl bir ih
tiyaç olarak 6ğreniyorıanız uç
maya da bayabn ve yurt mü
dafauuun en lüzumlu unaar· 
larmclaa biri kabal eder"k 
( TlrkkUfQ ) na yazılmahsamz. 
Orada aporlann en zeYklisi 
olan parqltçlltlfl biç para 
harcamadan iğrenecek, Ata
.tlrk topra1danna 1akııır ideal 
bir Tlrk ıenci olacaluınız. 

TORK HA VA KURUMU 

Artistler geliyor 
Elaamra aiaema11na bu hafta 

gelecek olan Halk operetinin 
projeklİyon me.muru diln büyük 
dekorlarile tehrimize gelmif ve 
dünden itibaren Elhamranm 
uhneaincle elektrik tertibatile. 
projekaiyonlannı enatale etme-
ğe batlamlfbr. 

Cama ghl alrtamı verilecek 
ilk oyun (Halline) operetidir. 
Halime rollal matmazel Zozo 
yapacaklar. 

• 4 .... •• • • •• 

Ticaret odasında 
Ticaret ocluı idare heyeti 

dlln 6yledea enel bay Hakkı 
Balcaotlunua bqkaalağında top
la•m•fhr. 

EL~M9RA. Sineması TELEFON 
2513 

BuGON 
Siaema0 1aim fedaklrhk ye alil'priz baftaaı yepyeni Ye çok pzel 2 büyiik film birclea 

1-BEKLENiLMEYEN ŞAHiT 
MYRNA LOY .. VILUAM 

2 - HOLiVUT EGLENiYOR 
POVEL 

BINO CR0881 
MARION DAVIE8 

Programa lllveten : Kediler ve piliçler renkli komedi ve canlı relimler 
u fevkalade programdan berkeain iatifadeai için uat 7 den itibaren birinci mevki aa kul'Ufl 

Seanslara dikkat : ~ - ~ ~ ~ ~oliv: ~~= ea 

Heykelin 
Açılma töreni 
DMtor Mabda lııe1 cadcle-

9İllİn de.iz ciltetindeki metba· 
ine kon"'- doktor lhmt•fa 
heykelinia açılma töreni b.pa 
saat 11,30 da yapılacaktır. 

1 1 •• il • 

Kan davası mı? 
Menemen kaZU1111n Tiirkeli 

köyünde Hasan adında birinin, 
ayni köyden Emmin başını 
taşla ezerek öldürd8ğ6nfi yaz· 
maştık. Menemen adliyesince 
yapıJan tahkikata göre ciaaye-
tin sebebi bundan bir müdded 
evvel Eminin, Hasamn kainpe-
derini öldürmesidir. -·····-· · Maaf 

Umumi muvazeneden maaş 
alan memurlara dün mayıs pe-
şin maaılan dağıtılmışhr. 

tora Saki laJİll ecliJmqlerdir. 
Kelllel•ll9le•I 

Mayıs ayına aid konteajaa 
liateai Gliaırilkler Genel llü
diirlilğünden tanmızclaki all
kadarlara bildinmip. .,... .. . 

hlllir Erkek ... nia mektebi 
taWiye stajiyerlifine Afife Tü-
ztin tayia edilmiftir. 

Zabıta hatierleri: 
Baltnnak 1asakbr 

Tilkilik caddesinda lzmirli 
Ahmet oğlu Mustafa fazla sar-
hoş olarak kendisi ile araaı 
açik olan kasap HliaeJllİll dlk
kinının önüne gitmif ve bağı-
np çağırmıştır. Zabdaca üze-
rinde bir de falçeta biçağı bu· 
lünmuştur. 

Hırsızhk iddiası 
Alsancakta Burnova cadde· 

sinde muallim Müfidenin evde 
bulunmadığı s&rada dolapta 
kilitli bulunan on yedi buçuk 
lirası çalınmıştır. 

Muallimler için 
Orta mekteb muallimliği 

imtihanı açılıyor 
~~------·..--.------

Kültür direktörlüğü bu hususta 
Önemli bir talimatname hazırladı 
Kültür Bakanbği, orta mek

tep muallimliği imtihanlarma 
girecek muallimler hakkmda 
kültür direktörlüklerine bir 
tamim göndermiştir. Bu tami-
me göre, imtihana girmek is· 
tiyenler kültür direktirlülde
rine müracaat edeceklerdir. 
Dart ve bet sınafb muallim 
mektebi mezunu- olup ta ba 
imtihana girmek istiyenler bü· 
tün bir.met müddetleri içinde 
en az üç yıl müsbet mesai 
göstermiı olmaları lizım gele
cektir. 

Altı sınıflı muallim mektebi 
mezunları üç yıl muvaffakıyetle 
çalıtmıt olmak kaydından is· 
tiına edileceklerdir. Y6kıek 
tahsile devam etmek ve batka 
bir ite girifmek için meslek
ten aynlmış olubta tekrar me• 
leğe avdetlerine kanuai bir 
bulunmıyanlardaa imtihana gir· 
mek iıtiyenler ancak .oa mu• 
alimlik yaptıkları vilayetin kül· 
tür direktörlüğüne müracaat 
edebilecektir. Kültür direktör
lüjü, bunların meslekte çahı· 
bklan zamanlara aicl mesa· 

1 ilerini gözününde tutacak 
ve en aşağı üç yıl miia· 
bet mesai gösterenlerin evlerini, 
çahıtıklan yerleri, hangi gln 
ve nereden mezun oldaldanm, 
meslekten ayrıhf tarih ft ae
beplerini ve üç yılhk meMİJe 
aid teftit raporlanaı bakaalııta 
yolltyacakbr. &nal mekteple
rinde çahfmalanna izin verilea 
ilk muallim mektebi mezulan 
bu imtihanlara hiçbir şekle tlbi 
olmadan girebileceklerdir. 

Muallim mekteplerinin tatbi-
kat kısamlanyla liselerin ilk 
kısunlannda bu imtihana gir· 
mek istiyenlerin yalnız evleri 
hangı yılde, hangi mektepler
de vazife alchkları bakanlığa 
bildirilecektir. Şifahi ve.. tahriri 
imtihanda muvaffak olan ma· 
allimlerden istiyenler, Gazi ter
biye ~nstituılne, girip &t lıl
meıtr ok•mak hakkını muba
f aza edecekler ve bunlarda 
mezuniyet imtihanı verenlere 
Gazi terbiye enıtitüıu cliplo-
maaı verilecektir. Miiracaat 
edenlerin iaimleri on Ma,... 
kadar baakaallta biJclirilecektir. 

••••• 
Şampiyona maçlan 

İzmirspor takımı için henüz ümid
ler sönmüş değildir 

iki haftalık bir hoflıaktalı 
sonra futbol şampiyona maç· 
larına bap devam eclilecek· 
tir. Bagilakil maçlar ile pm· 
piyonanın ikinci denesi bite
cektir, buaclaa aoara malatelif 
sebebler yllzlladen telair edllea 
maçlar bqbyacakbr ld baalar 
da Oç hafta devam edecek •• 
Bu suretle lzmir ... pi,_ ta• 
lumı anlqalmıı olacakbr. 

IZMIRSPOR - GÔZTEPE 
Bupldl maçlann en ml-

himmi Şlpbeaiz ki lllDinpor • 
Glztepe karplaflllUlcbr. Glı· 
tepenin ber ne kadar ... pi• 
yonlukla alikaaı yokla da bmir
ıpor takamı için lıenlz &mid 
tamamen keailmit olmadı;ta· 
dan f&lllpiyonlukla allbclar 
K.S.K Ye Alhnordu talnmlan 
içinde bu maç mDhimclir. 

Çcıaki eter lzminpor maçı 
ka1beclene pmpi1oaı.k JUu& 
we tamamen ikiai araamda ka· 

lacaktar. Batka hiçbir netice 
itin böyle olmasına mini ola· 
maz. Meğer ki, huıln saat tJ 
de yapılacak otan K. S. K. .. 
Deminpor maçında K, S. K. 
bir ıürprize kurban (İtsin. 

Fakat vaziyeti bugOne kadar 
muvaffakıyetle idare etmit oln 
K.S.K. ldann bu karııJatmadaa 
galib ıelmui kuvvetle beklenir. 

lıte G6ztepe-lzmirapor ma
çınıaı ehemiyeti ve itte K.S.K· 
Demlnpor maÇ1111a mahiyeti. 

Bitin takımlann puao vui
yeti: 
Takım 
lzmirspor 
K.S.K. 
Altanordu 
G&ztepe 
Altay 
Demirapor 
Bornon 
Baca 
Şarktpor 

Maç 
14 
13 
13 
t! 
14 
1! 
14 
12 
14 

PaftQ 
35 
34 
34 
31 
29 2, 
19 
17 
ıs 
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• •• •• •• Katya taç gıyme gununun 
12 mart olmasını kabul etmedi 

- --- ---------Fakat işte istibdat partisi mi de 12 martta yapılamazdı. 
beklenmez bir müttefik bul- Daha sonra, bu işin daha 

Son Telgra:f Haberleri 

Kiğıt fabrikası açılıyor 
----------------------------------------------------------------

Baş ha kan, refakatinde iktisat vekili 
olduğu halde yakında lzmite gidecek 

. 

In2iliz 
Liberal partisi 

canlanacak 

muştur. Bu müttefik Katyadan sonra yapılması lazımdı. Zih-
başka birisi, onun kaprislerin· ninde karanlık bulutlar yarata· 
den başka birşey değildir. rak endişelerini artıran bu ta-

7 Mart günü imparator se- rihi geciktirmek için bir vesile 

iş ve ziraat bankalarile inhisarlar idaresi müşterek ser
mayeli bir tütün limitet şirketi kurdular. ihracat artacak 

Londra 2 { Ö. R ) - Libe· 
ral fırkası teşkilat komisyonu

1 

son intihabatta kuvvetini kay
beden Liberal fırkasını can· 
landırmak için yeniden faali· 
yete geçmiştir. 

Bu partinin proğramında mil· 
letler cemiyetine müzaheret, 
beynelmilel ticaret münasebet
leri işkil eden zorlukların kal· 
dmlması, beynelmilel mesai 
birliği yapılması, inhisarlar ve 
ispekülasiyonlarla mücadele 
vardır. 

vinçle karısın• ziyaret etmişti. aradı. Takvimini gözden ge-
Ona Kremlinde taç giynıe gü- çirdi. Sonra çok ciddi birşey 
nUnün 12 mart olarak tesbit söyliyormuşcasına: 
edildiğini bildirecekti. Son na- - 12 martta olamaz dedi. 
zırlar meclisinde kendisine di· O gün dişçiye randevum var-
kilen nazarların taşıdığı mana- dır. 
yı anlamamış görünerek bu ta- Katya gülüyordu. Aleksan· 
rihi tesbit etmiş ve hiçbir te- dr da bunu bir latife sanarak 
§ebbUsün kendisini bu azmin- gülmekteydi. Bütün Moskova 
den çeviremiyeceği kanaatını ayağa kalkmış gibiydi. Büyük 
uyandırmlftı. Mecliste hazır hazırlıklar yapılıyordu. Bu ka-

Ankara, 2 (Özel) - lzmitteki kağıt fabrikasının açılma resmi yakında Başbakan tarafından 
yapılacaktır. 

Başbakan l~met lnönü, refakatinde lktisad vekili Celal Bayar olduğu halde bugünlerde lstanbula 
gideceklerdir. Burada bazı tetkiklerde bulunduktan sonra lzmite gidecekler<lır. 

DEVLET DEMIRYOLLARINDA 
Ankara, 2 (Özel) - Devlet demiryolları idaresi 15 Mayıtan itibaren tenzilatlı tarifeyi tatbike 

başlıyacaktır. 

TÜTÜN LiMiTED ŞİRKETi 
Ankara, 2 (Özel) - Tütün limited şirketi mukavelesi iş ve Ziraat bankaları ile inhisarlar 

idaresi arasında imza edildi. Şirketin sermayt!si bir milyon liradır. Şirketin idare merkezi 
lstanbulda olacak, harice tütün satışı yapacaktır. 

Havacılık ınadalyasi 
Londra, 2 ( Ö.R ) - Hava

cılık konseyinde lngiliz hava· 
cclık madalyası, kabili sevk 
zeplinler eserinden dolayı Dr. 
Eckener'e verilmistir. 

bulunan Grandüklerden bazı- dar çocukça bir vesile devle-
ları .. Artık bütün ümidler kay· tin önemli işlerinden biri sayı· 
boldu. Katya partiyi kazandı,, lan resmi bir töreni geri bırak· 
diyorlardı. tıramazdı ya ... 

imparator Katyayı kolları - Katya latife ediyorsun 

ueryonun· .. ·s·iiyıev:ı-.... saıt~k· .... ·aevıetıerr 
arasına alarak. değil mi? 

- Düşün diyordu Katya dü- - Hayır Aleksandr latife 
şün... Beş gün sonra Rusya etmiyorum. Hiç bir zaman bun-
imparatoriçası tacını batında dan daha ciddi bir şey söyle-
taşıyacak, bütün düşmanlarının miş değilim. 
huzurunda nasıl zilletle eğil- Kalyanın Ç'!hresindeki te-
diklerini göreceksin. Rus mil- bessümler dağılmış, onun yerine 
Jetine gelince o seni yalnız se- endişeli bir ciddiyet kaim ol-
vimli bir imparatoriça olarak muştu: 
tanıyacaktır.~ - Bu tören 12 Martta yapı· 

H t lamaz. Yapılmamalıdır. ayre •.• 
Katerin bu sevinçli haberden imparator Kalyanın kafasın-

müteheyyiç olacağı yerde la- dan neler geçtiğini anlamıştı. 
kayt, hareketsiz duruyor, hat- Onun hissikab1elvukuuna son-
ta hiç bir neıe izi bile taşı- suz bir imanı vardı. 
mıyordu. - O halde 13 Martta olsun .. 

Kalya düşünceliydi. - 13 Martta daha hiç ola-
Katya endişeliydi ... · Onun maz .. 

bakışlarından, duruşundan bu - Peki 20 Martta olsun .. 
endifelerini okumak kabildi. O gün de diıçiye randevun 
On beı ıeneden beri sevdiği yok ya ... 
kadının binbir kaprisini karşı- - Hayır o gün dişçiye değil 
lamağa alışmış olan adam bu imparator ikinci Aleksandra 
endifeleri herkesten daha randevum var ... 
eyi ıezecek vaziyette idi. Aleksandr itiraza kendinde 

Katerin bir rüya görüyor ne kuvvet ne de istek buldu. 
ıaaılıyordu. O kadar derin bir Kalyanın bu kabil kaprisleri 
tefekküre dalmıştı. Onun bü- siyesinde kaç defa muhakkak 
tlin varlığını bir hissikablelvu· ölümlerden kurtulmuştu. O hal-
kuun raşesi kapladı. Hatırlıyor- de bugün de itiraz etmekte 
du ki imparatorla ekseriya • ne fayda vardı? 
gezintilerinde, seyahatlerinde Sevdiği kadını tekrar kolları 
programlan alt üst eden kap- arasına alarak sevgi ve şükranla 
risleri düşmanlarının projelerini sıktı. 
suya düşürerek imparatoru Sanki ona : 
ölümden, suikastlerden kur· - istediğin gibi olsun .. Sakın 
tarmıştı. üzülme demek istiyordu. 

Şu halde bu tac giyme res· - Devam deecek - · 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sual 
Varakası sarihtir 

Londra 2 (Ö.R)- Dün harİ· 
ciye nezareti murahhasları, Al
manyaya gönderilecek sual lis
tesini hazırlamakla meşgul ol· 
dular. 

Sualname pek mutedil · 
ıekilde ve mutedil bir lisanla 
kaleme alınmıştır. Pazartesi 

gllnü kabine tarafından tasdik 
edilecek olan bu vesikanın 
ehemmiyeti büyüktür. 

Londra 2 ( A,A) - Gaze
telerin verdikleri haberlere gö· 
re Almanyaya verilecek sual 

listesi kabine tarafından Pa
zartesı günü son bir defa da
ha gözden geçirdikten sonra 
en geç Salı günü Berlin hü· 
kumetine tevdi edilecektir. 

Londra, 2 (Ö.R) - Dışişleri 
bakanı B. Eden bu akşam in
tihab dairesine giderek mün
tehibleri önünde mühim bir 
nutuk söyliyecektir. Bu nutuk 
arsıulusal meselelere aid ola
caktır. Dışişleri bakam Alman
yaya lngilız hükumeti tarafın
dan gönderilecek sual listesi-

• 06n 1 •• .i(,. 1 llU ~V. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Sa11,ıar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

69 J Taranto M 7 75 7 75 
50 Manisa B koo. 8 12 75 

24 Şınlak Z bi. 11 12 50 
21 H Alyoti 10 10 

lô P Klark 9 10 
10 S Emin 12 50 12 50 
4 T Debas 12 50 13 
196 Yekün 

507490 

507686 
Eski satış 

uumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
24 Arpa 3 50 3 50 
50 ton Bakla 4 125 4 125 
35 balye pamuk38 40 

1278 ki. ka. ceviz 14 15 
670 ki. mazı 24 50 24 5Cı 

Bugün şube kitabetine not 
ettirilen ve henüz vizita edil
memiş olan pamuk satışları: 

60 balye pamuk 40 40 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nin kabine kurulunda son ve 
kat'i müzakeresinde hazır bu
lunmak üzere Pazartesi günü 
Londraya dönmüş bulunacaktır. 

--------------------------------Harici siyasette vuzuh 
istedim. Hata mı yaptım? 

Konferans halinde bir 
toplantı yapacaklar 

deflasyon mücadelesinde "Ben 
sadakatımın 

Paris, 2 (Ö.R) - 7 Mayıs 
Perşembe günü Baltık devlet
leri Estonya,Litvanya ve Leton-

nın son zamanlarda Prağ'a 

yaphğı seyahat bu mesele ile 
alakadardır. Bazı mahfillerde kurbanı oldum.,, 

ya arasında bir konferans ya
pılacak ve nmumi arsıulusal 
meselelerden başka Almanya, 

Lehistan ve Sovyet Rusyayı 
alakadar eden hususi meseleler 

görüşülecektir. Konferansın 
gündemi son dakikada ilan 

zannedildiğine göre bu konfe
ransın 7 Mayısta yapılması, 11 
Mayısta toplanacak ulus!ar ku-

rumu konseyinden önce Baltık 
devletlerınin görüşlerini bildir-

mek imkanını bulmak içindir. 
Baltık devietleri U. konseyinde 

kendileri namına bir mümes
sil bulunmasını istiyeceklerdir. 

ha11sız Komünist ~·e Sosyalist paıft liderleri: DrstJon, Leon 8/111111 

Torez, Ve/ani K11tuıve 

Paris, 2 ( Ö. R ) - Yarın 1 
Fr~n:.ada yeni parlamento ek· 
seriyeti kendini gösterecektir' 
Bu hadiıe üzerine Sarraut ka
bine-si değişikliğe uğrayacak 
mıdır? Bu suali soran "Pelit 
Journal,, buna müsbet bir ce
vab veriyor : 

edilecektir. Zannedildiğine göre 
arsıulusal emniyet meselesi 
inceden inceye tekik edilecek

tir. Estonya dııiıleri bakanı-
Hatta bunu tayin ettikleri ele 
söyleniyor. 

Lehista~ dış bakanı 
Belgradı resmen 

hu ay içinde 
ziyaret edecek 

"Kabine erkanından B.Nicolle 
bu defaki seçime iştirak etme
miştir. Eski meclisin müddeti 
31 Mayısta biteceğinden, bu 
tarihten itibaren meb'us olmı
yan bu bakan kabineden çeki
lecektir. Diğer taraftan radikal 
partisinden maarif bakanı B. 
Guernut ilk devrede ekalliyet· 
te kaldığından daha mes'ud 
halk cephesi namzedi lehine 
namzetliğini geri almıştır. O 
da kabinede kalamıyacakbr. 
Şimdiden kabinede iki mevki 
boşalmış demektir. Gelecek 
haftanın sonundan evvel bun
lan doldurmak lazım gelecek
tir.,, 

Paris, 2 ( Ö.R) - " Popu· 
laire ,, gazetesinde sosyalist 
lideri B. Leon Blum halk ceb· 
hesi partilerine mensub bazı 
naınzedlerin ilk devrede ekal· 
liyette kalmalarına rağmen 
cebhe disiplinine aykırı olarak 
namzedliklerini muhafaza et
melerine şiddetle hücum et
mekte ve bu gibileri takbih 
eylemektedir. Sosyalist lideri 
disiplinsiz namzedler hakkında 
şu hükmü veriyor: " Verdiği 
sözü tutmasını bilmiyen, ser
bestçe kobul ettiği taahhüdleri 
red ve inkar eden bir namzed 
halk toplantısı ruhundan birşey 
anlamadığını gösterir. Böyle 
bir adam hemen hemen haindir. 

Paris, 2 ( Ö.R ) - Heryo, 
Er Nuvel gazetesinde yazdığı 
bir makalede diyor ki: 

- "Sağların bol bol etrafa 
saçtıkları para ile mütehevvi" 
rane hücumlarına maruz kal· 

R lfrıyo 

dım. Artık kimse bana F ran-
sızlar arasında barış yapmak 
gibi bam iddiadan . bahsetme-
sın.,, 

"işin iç yüzünü biliyorum. 
Ben deflasyon mücadelesinde 
aadakatımın kurbanı oldum.Ka
Kararnameleri müdafaa ettim. 
Harici siyasette vüzub istedim. 
Ortada ne prtnsip kaldı, n'e de 
doktrin,,. 

"Sağ cenah ve merkez siya· 
setin en fenasını tatbik ettiler. 
Ve belilannı buldular,,. 

Atina, 2 (A.A) - Varşova gazetelerinin yazdığına göre 

Polonya dışişleri bakanı B. Bek Mayıs ayının son 15 günü 
zarfında Belgrada resmi bir ziyaret yapacaktır. 

8. Bek 11 Mayısta toplanacak olan Milletler cemiyeti 

konseyinin fevkalade içtimamı müteakip Belğrada hareket 
edecektir. 

Bu ziyaret vaktiyle Yugoslavya dışişleri bakenı B. Marinkovi
çin Varşovaya yaptığı ziyaretin iadesidir. 

Avusturyada 
Kar,,ıkllk olmıyacak 

Cenevre, 2 (Ô.R) - Avus

turya finans bakanı, prens 

Starhemb'!riİn çok yakın dos
tu B. Grasler Avusluryada 
kanşıklıklar çıkmak ihtimali 

hakkındaki haberlerin esass,z 
olduğunu söylemiş, Avusturya

da hiçbir askeri hareket ya· 
pılmadığını Avusturya· Alman 
hududunda tam sükün hüküm 
sürdüğünü bildirmiştir . Bay 
Grasler şansölye Schuschnigg 

• 

Halk düşmanı 
yakalandı 

Yeni Orlean, 2 Ö.R)- Halk 

düşmanı ilan edilmiş olan 

Halpati aylardan beri yapılan 

taharriyattan sonra ele geçi
rilmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ile Vis şansölye prens Star

hemberg arasında ihtilaf ha
berlerini de tekzib ederek ara

larında tam bir anlaşma bu

lunduğunu temin etmiştir. 

ITAYYARE Aylardanberi beklenen filim \ 

CUMADAN itibaren ı 
SIN EM ASI TELEFON 3151 

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

pek açık olarak meydana çıkaran büyük filim 
'ZZY.7..ZZ7..27JJ~374ZTLZXZ.7/L77;/7..ZZJ.7J!ZLZ?JK/LL~..Z7.Z7.Z7.7~L/./.././///.//..///..//../Z 

AYRICA : Türkçe sözlü (FOKS) dünya haberleri Miki duvarcı (canlı karikatürler) 
~.AT~.A7..0'M«'.d2 1 rttr;ZU~flt~~47LrLTZ7JJ.7..77ZX/L/o.Z7/77Jl7: 

SEANS SAATLARI 

Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15 cumartesi ve pazar günleri 13 de başlar 



T em<Jçinin Rüyası Bütün dünyada 1 Mayıs bayramı 
~T-ür_k_t_ar_ih_in_de_n_ş~a.nl~ı~sa~hl~fu~le_r~~s~vada büy~ ~~ r~mİ ~ptldL ~ans~ 
Reyınonda aynlış
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d:k&~;.;da Amerika ve Lehistanda büyük nümayişler ve 
sevgisini meydana vurabilmişti ispanyada yeniden bazı hidiseler oldu. 

Giderini açtı S.tkıya bakb: 1 dı. Montreal beyinin toprakla• 
- Allaha umarladık lrarde- nnda g&zü yoktu. Fakat Rey-

fİlll, dedi. Ayıeyi sana emanet monda kalbinde yeretmifti. 
ediyorum. Ona mes'ud edece- D&tünmeğe daim. Bir zaaf 
tini umanm. Bir gln yurdu- dakikasında kendini kaybetmek 
muza .danersen 11kılma.. Sana üzere idi ki uzaklardan gelen 
mea'ud bir yuva kurmana yete- bir ses onu uyandırdı. 
cek heqeyi buluruz. Cebenin Reymonda hlng6r blingtlr 
baJl'&iı albada sen de benimle ağhyordu. Canbey ona yavaşça 
birlikte J8f&l'IUI.. yaklaşb. Bir dizini yere koya• 

Canbeyin boynuna senlcb. rak onu selamladı. Sonra : 
Ayıe elini 6ptü. - Melek kadın canam sana 

Frenk beyleri bu manzaraya kurban olsan dedi. Sende bir 
baJNtle bakıyorlardı: kalp sw11 olmak istemem. Ne 

- Bu kahraman adam ah yapayım ki memleketim çok 
ne olarda bizimle kalaaJclı, eli- uzaktadır. Ben yurdumun ma• 
yorlanh. hJtm. Ondan aJnimağa hak-

0 gün hep yolculuk lumrh- kım yoktur. luan Yatanmdan Bertin 2 ( O. R ) - Alman geçmiıtir. Patronlar itçllere bu 
iıJla geçti. Akşam Canbey ça- •Jn dllftilmll dlafMID saade- milli İf bayramı dtln toplanllllf gtin için içki parua verdikle-
dU'llla çekildi. tine kavapa JİD• glall rahat ve ordu tarafından General rinden ba tezaburat bir kat 

Y almdığmm acdanm kimse· edemez. Glring şerefine yapılan bir daha parlak olmQftur •• 
ye sezdirmeden yilrejine sindir- Reymonda apyorda: Hafifce fener alayiJe neticele~. FRANSADA 
mek istiyordu. başım kaldırdı. General Garing bir nutuk sif• Paris, 2 (Ô.R) - ı Ma11s 

Herkea uyuyorda. Birden- - Hakkın var Caabe1 dedi lilyerek ukerlerle nazi pattial g&nll Franaada atık6aetle geç• 
bire çadırın eleji açıldı. Rey- Sen gitmelisin. Ben de burada erkinı arasında mevcut olma• l 
moada aallana aallana içeri kalmalıyım. Yerli yerli yeriade mittir. Polis hiç bir suret e 
girdi. Çok zarif giyinmifti. iki gerektir. Birkaç Aat HDra ben sa gereken birliği kaydetmif m&clahale mecburiyetinde kal-

b. b" J • ·...: kla L-'- Trablusa sen de Bacrdada yol- ve demiıtir ki: mam1•br. Pariste bir Mayıs genç ır ır enne ı,wya .,..,. • ..,, 
blar. lanacakam. Fakat ba ebedi bU "Vazifemiz vatanı korumak- münasebetile İfİ bırakan itçiler 

Reymoncla: aynhğa bemi1or. Seni haya- br. Kanetli adam kendini yal- Bufalo stadyomunda toplanarak 
- Canbey demek ki bizleri tamca unutmıyacağun. Hatıram nız Ye müttefiksiz müdafaa umumi mesai konfedraayonu 

heni bırakıp gideceksin 6yle mi? en mukaddes bir habra olarak eder. hatiplerini dinlemiılerdir. 
- Evet Reymonda. bağrıma saklayacağım. Senden baıka "Biz emulusal teaantid hak· iç bakanlığının bir tebliğine 

tq basarak gidecejim. bir erkeğe g6nlüm0 vermiye- kandaki gllzelliklerin tlıtilnde, gire bDtb Frauada sllk6aet 
- Hangi yoldan? ceğime de inanabilinio. Milsa• vatan qkmın ne demek olda• muhafua edilmittir. Pariain 
- Geldifim yollardan. ade et de bu ebedi aynhp ğunu ve nasal müdafaasmm ta- bina itçilerinden 115 bin kiti, 
- Tann batı için Semer- kalbimin ümit Ye mukavemet hakkak edebileceğini anladık. yani d&rtte birinin biru fuluı 

kanda uframa •• Ulu Hatan ıeni kaynağı olacak olan bir and Vataamuza olan sevgimiz bize iti bırakmıflanhr. Umumi nak-
lldllrtllr. ile birleştirelim. kurtana b;r beeket kudreti liyat normal yapdwp. 11 bin 

- Alnmnn yazısı Ula Hata- Reymonda Caabeyin koUan vermiı, Memlektin hllniyet ve taksiden 7 hiDi ite çalnu.mlfbr. 
nun kurbam olmaksa ne yap- arasına ablmıı iki 2"eDcİD da· 
um aa&ledir. lnanlan lolmç- daklan birbirini balmafta. Ba terefini iade etmiftir. Han gaza, elektrik. ıa ida-
tan ziyade aba yazalara 6ldllrlr. içten gelen lplclld..U. safiye- " Bizim ruhumuzda yqıyan relerinde iti bırakanlar nor-
Hem sen ne telif ediyorsan. tini bozmaktan ç~kiair aibi ulasal sosyalist fikrinin zaferi mal derecededir. P. T. T. 
Ôllme kawtmıyaçak insan mı aynlcblar. almaa mllıunu koruyacak olu tamamile çabtmlfbr. Biyllk 
-.ar? Tan yeri yavq yavq ağan• yeai bir lahnç yaramqtlr. " mağualarcla İfİ bırakanlar 

Rermonda teeaiirlnden at- yordu. Bm feaer alayı taldb et· normah qmamlfbr. Smai mer-
hyacak haldeydi. Hiuiyabaı - &mu Var - miftir. G&n talikler içinde kederde amelenia ylacle llçll 

=:.E:d·baJm:~! ........... ii&iy--... a ..... IStikr&Z ... IStiy ...... ör· .. -· .. -· 
- Canbey, kuzum Canbey 

Semerkanda uğramıyacağına 

~;:: .. ı:t::~a:::: ltalyan kaşifi Markoni, bu iş 
abbmyacakaın ... Ôldiijiinil iste- • • L dr •d• 
mİyorum. Bak tU ltbrabıma... ıçın on aya gı ıyor 
Bana merhamet et. .. .......................................................................................... 

- Reymonda ben 6lmÜfÜID 1 •ıt Jta) b d 
yahad ki sağ blmıtım bandan ngı ere yaya para vermezse u yar ımı 
aaaa ne ? Arbk birbirimizi Berlinden temine çalışacaklarmış. 
kaybediyoruz. Bir daha beni •••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••-••••••••••••• .. 
ılrmiyeceluin... Paris, 2 (Ô.R) - "Ordel" ı olacaktır. Almanyaya k&rfl ı Fruaada buı kimseler: 

-Senden aynlmak bana çok gazetesi Italyan - Habeı iti ve vaziyet alınmazdan 6nce Load· "lngiltereyi bara~alm, l~ya 
alç geliyor. Hele 6liimilnli dü- lngiliz - ltalyan gerginliği hak- radan g&nderilecek 11uallere d~latunu tercıh edelim!,, 

d k d ·kb" b ı Diyorlar. Ku muhakeme ço-till Oillm zaman öyle keder· ın a m ınane azı muta e· uk,.• bı"r dA·• d" E'" 
1 C k k. b · c ...-- ..,unce ar. l'er 
eniyorum ki.. anbey sen ıta- alar ıerdedere e11eyın yo· 1 giJt e erçekt • t d-
la f h d b.Ji · ı la ı · .. · 1 ._ "d d" n er g en zecn e r et e e ı nın... nsan nn una gırecegm 111111 e ıyor. birleri ıiddetlenclirmek istene 
ruhunu okumakta o kadar us- Bu gaz~te ta mallmab Yer· • ki ıimcliye kadar buna gı5ı-
taS1n da beni niçin anlamıyor- mektedir: termemittir- Fransa da kartı· 
ıan? .. Haber a1d.;-u gire B. lılda olarak çok kunet& bir 

- Seni anlad•iam içindir ki Mauolini Ingiltere ve ltalya vuiyet almahchr. Zira Afrika 
~andan kaçmak istiyorum ara11nda bir ,.kınlık buale meteleliade Franu ne kadar 
Reymonda... Bizim 1ollanmıa getirmek için meth•r kAfil • ciddi ve azimkir danamna, 
ayncl r. Yalnız fU kadar1D1 bil. Marconiyi Loaclraya göader• bman mukabili olarak lap• 
Seaden ayrılmak bana da gUç mittir. Tabiidir ki Şimdiye ka- tere de Rea. ~aeleainde a~Dİ 
ıreliyor. Dlayada oldukça se- dar yalnız kendi paraıiyle icla- derecede ~ddıyet ve aam 
· ._ b" ı·'-ı ~-- tti.ı.: g&terecektir ... 91DR: ar ı" e yqayamıJaea~ re ve uaause e •• a&1111 se- p . 

2 
(Ô R) .. 

jmaa kederleniyor11111. Fakat ferdea sonra ltalya hariçten a~ • - Oeuvre,. 
. • gazete11 ulular kurulu teıki· 

ae yapayım. Her kes kaderine kredı bulmağa muhtaçbr. Ba litanm ıalaluna kat'" b" l"-
lm 1 d k d·ı · Hitler la ı ar '"'um nzı o a ı ır. ~e ı era ona. !a • ,. • girmektedir. Bu gazete, ba 

Reymonda içini çekerek: glltere verebilir. ltalyan lt4şi/i Mt11koni yolda yapılacak bir teıebbBdn 
- Ne olurdu Cubey sen de "Biz, kendi beaabmuza bun· Berlia hük6metin vereceği lngiltereden gelmesini bek&yor. 

Wıimle kalaydan... ların Londrada temin edilmesini cevaplan beklemek lizuq· Onun fikrince, kollektif emni-
- Sizin içinizde kalsam ne tercih eder ve bir lngiliz-ltal· geleeektir. Fakat ltalyaya yet ve pakt raha milkem• 

•cakb sanki? yan yalnnlaf1U11m temenni ka'fl, lngiliz umumi efkirmın mel 90ylerdir. Fakat tim· 
ederiz. Fakat dikkat edelim ki mlhim bir kısmı ıimdiden va- diye kadar ulaalar karuma 
bizim zararımıza olmasın. En ziyet almıtbr ve zecri tedbir· makanizmu1 hareket.iz •e 
iyisi, Stresa cephesine avdet lerİD tiddetlendirilmeaini iste· bllklmatlz kalmıtbr. Ya 16 ıaa 
edilmesidir!" mekteclir. Franaamn takip ede· madde tam olarak mllesair kı-

Paris 2 (Ö.R)- "Elueı.ior" ceği hatb hareket ise mllte-- lmmah, yabud ilga edilmelidir. 
gazetesi yazıyor: Ul111lar sos- reddittir. Paris bük6meti kat'ı Zira tam manuiyle ve aoa 
yetesi konıeyi 11 Mayııta top· bir karara temayül gösterine haddine kadar tatbik edilmiyea 
)anarak Almanya meselesiyle ya Londrayı, ya Romaya gil· zecri tedbirler netice itibariyle 
• I• ı.. .... u ... L.. ;..:.ı .. ,..~ .. ..ı cenclirecektir. taarnazaa mlkifab olmaktadır. 

Moslulrada "K.ull meydan,, da yapdM 
~eçi/ resUn/ef ind41ı birinden bv inll/Ja 

iıe gelmemiıtir. K6miir mi· 
denlerinde billkia iti barak.an
lar yllzde yüzdür. Loaclra nak
liyat ve bina amelelerinde 
grev umumidir. Y alnı& sekiz 
tramvay İfliyebilmittir• To
loa'da amelenin yüzde 53 n 
iti barakmııbr. 

MARSILYADA 
Marsilyada otoblla, tramvay 

ve taksiler itfememittir. Bina 
amelelerinin grevi de umumi idi. 
Perpugnan' da grev tesiniz 
olarak geçmiıtir. Nümayişçiler 
Jauresin ibideaine kırmızı çi
çeklerden bir çelenk koymuş
lardır. Lilde ufak tefek bidi
ıeler olmuıtur. Lil, Türkuan 
Roube sanayi merkezlerinde 
grev umumi idi. Tanzifat ame· 
leleri bile çalqmamaılardar. 
Hazburgta da bitin ifçiler iti 
bırakmışlardır. 

MOSKOVADA 
Moskova, 2 (Ô.R)- 1 Mayıı 

tenlikleri burad4 coıkaa teza
hllrata veıile olmuttar. Krem
lin antınde yapılan btıytlk geçit 
resminde Sovyet ıefleri ve 
erklaı, ecnebi devletleri temsil 
eden elçiler ham bulunmqtur. 

BiR MEBUS 
YUMRUKLANDI 

Paria, 2 ( ô.R) - D&n ak
ıam saat 15 de 19 ncu bele-
diye dairesi mmtakumcla ko· 
münis fukaıının nOmaJitlerin
de bidise oldu. Eski radikal 
sosyalist mebuslardan biri yum-

rulduclL Vlicudu yara bere 
içinde kalcla. 

iSPANYADA 
Madrid 2 ( 0. R) - 1 Ma

yısta ispanyada bir çok hldi
ıeler kaydedilmiftir. 

Madritte So.yaliat partisi, 
lıalkevi, birlepk markesist genç 
likler m&meuiJleri b&yik bir 
nümayiş yaparak Baıbakan B. 
Azanaya ıu metalibi serdet
mişlardir. 

Halk cebhesi programıma 
mlmlrtln oldağu kadar .tlr'atle 
tatbiki, büy&k nafia iılerine 
girifilmek suretile ipizlije 
Ul'fl asimkir bir laareket, 
ipidere pdelik al .. k im· 
kinının verilmesi, 1934 seaeai 
ilkteşrin ayındaki hareketin 
ezilmesinde mes'ul ve m&,enik 
olanlara karf1 takibat, faşist 
ve kralcı cemiyetlerin fiilen 
datablmuı, siliblanma ahnmua 
mal ve mülklerinin ipizler 
menfaabna mtıaaderesi, 1934 
ibtilili kurbanları menfaabna 
tahsisat kabull, habaz yere 
hukuku amme mahk6ma fane· 
dilen mahk6mlara umumi affın 
tepıili ... 

SOVYETLERLE BiRLiKTE 
Nilmayifçiler harpçı emper· 

yalizmler aleyhinde, aoayaliat 
So.yetler birlijiade mllı Iİyueti 
lebiade baluma'lflar, lapuJa· 
11111 kollektif salla paktma itti.· 

raki, Rusya ile siyasal ve eko
nomik mlnuebabm tazim et
meaini istemiflerdir. 

SEVILDE 
Se•il, 2 (Ô.R) - Buradaki 

fatiat teıkillh baıkanı taraftar
lamaa bir natak vermeğe haur-
laaırkea fatiat sellmını aldıtw 
sarada 3 ntlmayifçi tarafandu 
tabanca at91iyle 6Jdlrülm&ıtür. 

MADRIDDE 
Madrid,2 (Ô.R) - Ayn fikirli 

kimseler arasında bir müna-
kaşa vuruımaya dayanmıf, biı 
çok kimseler varalanmışbr. 

Nümayifçiler sağ cenah "Hail 
hareketi,, partisinin merkezini 
hücumla zaptetmifler, mobile
sini tahrip ederek yannki cum-

hur baıkanı seçimine esas ola· 
cak vesikalarım da imha eyle· 
mitlerdir. 

VALANSTA 
V alana, 2 (Ô.R) - Nüma• 

y İfçiler sat cenah birliğiaia 
merke&ini yağma ve talırib 

ettikten sonra bir kiliseyi zap
tetmitf er, heykeUeri ve ibadet 
eşya11m kınp parçabyarak 
binaya ateı vermitlerdir. 

Mltearrizlerden mnteıekkil 
bir grup diğer bir kiliseyi de 
yakmlfbr. 

LEHISTANDA 
• V &rfOVa, 2 (Ô.R) - 1 ma· 
yas bayramm1 tes'id için ~ok 

hararetli nllmayifler yapıl&. 
Sol cenaha mensub alaylara 
V aqovada 100,000 kişi ittrik 
etmiftir. 

Soayalidlerle nuyanalist ta
lebe arasmda arbedeler olcla. 
Büyilk tehirlerde askeri gar
nizonlar Jatlalardan çakmadılar. 
Varıova üzerinde askeri tay
yareler açatlar yapblar. Ni· 
mayifçiler siyasi mahpuslar 
için umumi af yapılmasını İl
tecliler. 

NEVYORKTA 
Nevyork, 2 (Ô.R) - Ame-

rika İfçİ hareketinin tarmiade 
yaram aurdan beri ilk d~fa 

olarak .,.yaliat ve komiiDİll: 
fecleruyonlan azaları it bayra· 
IDIDl 1 Ma,..te birlikte kutı.
tam..ıardar. S. bayram aym 
zamanda Amerikada it bayra
aumn ellinci yıl d6nilmil idi. 
Meksika delel'eai Viktor Ma· 
noel meruimde hızar bulnnmuı· 
tur 

lngiliz Labar Parte delegesi 
ve Hderi 8.Herbert Moriaon 
sosyalist ve komtbıistlerle bir
likte nlmaJİfe l'irmekten im
tma eden Nevyork ıendikala
rmdan 40 bin kifilik bir alayın 
geçid resminde balanmuftar. 
Gençlik namına on bin kifi 
aynca bir Ma)'lı şenliklerine 

k&rlfllllflarclar ... Birlefik cephe .. 
Fladelfiya, San Fransiıko ve 
diter bir tok tehirlerde aa .... 
,.... tertH. ..... 
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'"ıtcllya hükômeti, boğazlar hakkın
daki tezimize müsbet cevab verdi 
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Balkan konseyi, Balk~n devletlerinden birine 
~Daha nereye koşuyorsun? Yine mi 
öteye beriye burnunu sokuyorsun? 

tecavüz halinde yapılacak yardımı tespit edecek il-·-·· - Hanği inde baba? Mar· tutmuştu. Birdenbire: 
tokide mi? - Yol açın! Yol açınl 

Ô 1 iki devletin birliği, dört dev-
Belgrad 2 ( .R) - Mayısta lelin birliği içinde kuvvetlen-

- Hayır 1 Luvrda... Şimdi J>iye bağıran bir ses işidildi. 

Belgradda toplanac~k olan_Bh~I- miştir. Türkiye-Yunanistan ara-
kan antantı konseyı en mu ım d k. b - ı de ece sag· 

ne yapacağız. Daha iyisi Pa- O vekıt bir delikanlının abali-
risten uzaklaşmak lazım. Hele nin arasından geçerek abldı-

bir hadisedir. Konsey Yugos- sın a 1 ag ar ne r - şimdi. ilkbahardır. Bu mevsim- ğmı, en ziyade kudurmuş olan-
de gezi çok hoş olur. farı yumrukla tepelediği ve b b k d · ı · laoı olursa Balkan antantının 

lavya Başsa and. ve. ıtş ışferı sağlamlığı da o kadar faz.la 
bakam • toya movıç ara m-

1 
k 

K f t o aca br. dan açılacakhr. on erans a 
Dedi. arabaya kadar yaklaştığı gö-
Bu suretle baba ile oğul giz· rülüyordu. Uzun kılmcmı çek-

Türkiye dış işleri bakam B. 
Rüştü Aras, Romanya dış işleri 
bakam B. Titu esko, Yunan:s
tan da başbakan ve dış işleri 
bakam general Metaksas tara
fından temsil edileceklerdir. 

B. Tevfik Rüştü Aras Bel· 
grada giderken Atinada dur
muş ve Yunan başbakaoı general 
Metaksasla uzun müzakerelerde 
bulunmuştur. Her ikisi bu ak
şam ayni trenle Belgrada ha
reket etmişlerdir. Pazartesi 
açılacak konferansta hazır bu
lunacaklardır. Şimdiki ahval 
hasebile bu konferans hususi 
bir ehemmiyet göstermektedir. 
Müzakere edilecek milbi:n 
meseleler şunlardır : 

ASKERi YARDIM 
1 - Balkan devletlerinden 

birine karşı bir taarruz halinde 
antantın diğer azaları tarafın· 
dan yapılacak askeri yardımın 
tayin ve tanzimi. 

2 - Ayni :amanda bir Ak
deniz devleti alan Yunanista
nın Balkan harici bir devlet 
tarnfından bir balkan devleti
ne yapılacak bir taarruz ha!inde 
taahhüdlerinin tayini, 

3 - Çanakkale boğazmm 
yeniden tahkimi ve bunun ne
ticeleri. 

4 - Avrupa meseleleri ve 
bilhassa ltalyan-Habeş ihtilafı 

ve zecra tedbirler meselesi 
karşısında Bclkan antantının 
müşterek diplomatik vaziyeti, 

5 - Arnavudluğa ltalyan 
hululü, 

6 - Diğer devletlerin ve 
bilhassa Almanyanın Balkan· 
larda iktısadi nüfuzu. 

TEZLER UZLAŞTIRlLDI 
Her birı yakıcı bir halda 

günün davası olan bu mesele
ler, bilhassa Boğazlar meselesi 
çok dikkati celbetmektedir. 

Bu sonuncusu hakkında Paris 
çevrenleri Romen - Türk tez
leri arasındaki gerginliğin mes'
ut bir şekilde izale edildiğini 
memnuniyetle kaydediyorlar. 
Parise gelen haberlere gore 
B. Titulesko, Belgrad ve Lozan 
muahedesini imza eden devlet· 
Jer tarafmdan Boğazlar reji
minin değiştirilmesi hakkındaki 
Türk talebinin dikkatli bir şe
kilde tetkikine muhalefet et
miyecektir. 

iT ALYA CEVAB VERDi 
Şurasını da kaydetmeğe lü· 

zum vardır ki, boğazlar reji
minin zamini olan lngiltere, 
Fransa, ve Japonyanıo muvafık 
cevaplarından soora dördüncü 
zamin devlet olan ltalya da 
Türkiyenin Roma sefiri vası

lasile cevabını Ankaraya bil· 
dirmiştir. Ceval.>da Roma hü-

kumeti Boğazlann tahkimi 
hakkında açılacak müzakere
lere iıtiriki kabul ettiğini bil· 
dirmekte, fakat bu husuataki 
noktainazarını müzakereler es
nasında bildirmek hakkını mu
hafaza eylemektedir. 

Belgrad müzakereleri her• 
halde Türkiye, Yunanistan, 
Romanya ve Yugoslavya ara
sındaki birliğin daha iyi şart
lar içinde tarsinine yarıyacak
hr Puia çevrenlerinin fikrince 
bta llİllik tribala IMlyOk UllU• 

f\.onse~·irı toplanacağı Bel{[ıattarı göıiinilş 

lusal meselelerinin hallini an- devam etmektedir. Fakat Av-
cak kolaylaşbrabilir. rupada şartlar, hem Türkıyenin 

DOST GAZETELERiN hem Yonanistanm etrafında 
NEŞRIY ATI değişmiştir. 

Atina, 2 (Ô.R) - Atina ga- Ortada bir çok tehlikeler 
zeteleri Yunan dış siyasasın· toplanmıştır. Bunlann karşısın· 
daki devamlılığı ve Türk-Yunan da Türk-Yunan dostluğu daha 
dostluğunun sağlamlığını kay- canlı olarak kendisini göster-
detmektedirler. mektedir. Bu dostluk kimseye 

Yan resmi "Mesagero Ate- karıı müteveccih değildir. Fa-
nes,, gazetesi makalesinde kat her iki devlet de Ege de· 
şunları yazıyor: nizi kıyılarındaki iki ulusun em-

B. Tevfik Rüştü aras evelki niyet ve tamamiyetine karşı her 
ziyaretlerinden pek bqka şart- teşebbüse şiddetle muhalefet 
farla bugün aramızda bulunu- eaeceklerdir. Balkan pakh 
nuyor. Türk - Yunan paktının içinde Türk-Yunan paktının 

GÖRÜŞ BIRUGf lencrıeğe lüzum görmeksizin miş saldırıyordu. 
B. Tevfik Rüştü Arasın gö

rüşmeleri iki hükflmetin görüş
lerindeki tam J>irliğini göster
miştir, Yunanistanda B. Rüştü 
Ara yeni bir hükumet ve e
ni bir rejim bulmuştur. Buna 
rağmen karşılıklı münasebe1.
lerin değişmemcsile Yunan 
siyasetinin devamlılığını öaba 
>•i takdir edecektir. 
" KÜÇÜK ANTANT 

KONFERANSI 
Paris, 2 (Ô.R) - Balkan 

Antantı konferansı bittikten 
sonra Prag'da Küçük Antant 
konferansı toplanacak ve Ro-
manya, Yugoslavya. Çekos· 
Jovakya dıt işleri bakanlan 
Balkan konseyinde genış 
mıkyasta müzakere edilmiş 

olacak olan meselelt:ri tekrar 
gözden geçireceklerdir. Fakat 
bunlarıo dikkati daha hususi 
olarak Avusturya meselesi üze
rine dikilmiş bulunacaktır. Zira 
bu mesele Küçük antantın bir· 
fiği için hayati bir ehemmiyeti 

konuşa konuşa gidiyo:lardı. Şövalya Dö Pardayandan 
Çok kalabalık oian caddede başka bir krmse olmayan bu 
halk arasına karışmışlardı. delikanlının etrafında bir daire 

Şövalye cevap verdi : açıldı. 

- Babacığım bu esnada Pa- Genç kadın bu yardımdaıı 
risten ayrılmakhğlm mümkün cesaret alarak ihtiyar Ramosa 
olamaz. elini uzattı. Ramos: 

Babası kaşlarını çattı. - Bu defa kurtuldum. Fa-
- 1ümkün olamaz mı? De- kat bir milletin böyle müthiş 

mek ki asılmaklığımızı istiyor- bir rezalette bulunması son 
sun? derece :ıcınacak bir haldir. 

- Hayır! Yafnıt sizin git- Söılerini mırıldanarak ara· 
mekliğinizl yalvarıyorum. Ben baya bindi. 
her halde burada kalm&hyım... Bu esnada halk ikinci biı 
Fakat ne oluyor? Bir kadın hücuma hazırlanırken bir fırtına 
sesi ..• Koşalım babacığım .. Ko· koptu. Bu sayılı fırtınayı ko-
şalım... paran büyük Pardayandı.Kılıncı 

Şövalye, bu sözleri söyleye- çekerek birkaç saniye içinde 
rek abldı. ihtiyar Pardayan arabanın öbir cihetine yetişti. 
onu kolundan tutup durdurdu. Araba bu iki yiğitin muha-
Ciddi bir endişe ile: fazatı altında sür'atle ileriledi. 

- Daha nereye koşuyorsun? Halk ne olduğunu anlıyama· 
Yine mi öteye beriye burnunu mışh ve bu iki adama yum-
sokmak mı istiyorsun?Sen öğut- ruklarmı sıkarak, dişlerini g&· 
lerimi tutmıyol"Sun? c1rdatarak kindar bakışlanyle 

fliye söyleniyordu. Şövalye: öfkelerini bildiriyorlardı.Araba 
- Ah mösyö ! insanlardan yeluna devam ederek sağa 

···•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••n•n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• gördüğüm fenalıklar tiksinmek· saptı : 
1 Payı· tahtın ı· şgatı· nden sonra ~!~m~a s~:~ta;ıı:.~~~ia;:n~;: _Büy~~y r::!~y~:y;;~un:ı~ID ı 

haizdir. bir sulh unsrru olarak kuvveti hususi kıymeti azalmamıştır. 

~:~a~a;~:ti:~i~~ş:;: :et ç~: ~~:un ;için bu işe burnunu 

- • yorum. Görüyorsunuz ya ben Diye azarladı. Şövalye cevab 

ltalyan kuvvetleri Habeşistanın garp deD~~:~e:k~:~.~:=· elinden ~:;:.di~i~=~: ·ş:~:,:.:ır:· ~= 
mıntakasını fethetmek niyetindedir' · ~:i~:u,:.ıa~'.t~~~r·:·~:~d:;:: ı~;:in~~h-.e;.~: :: :°!ı~:: 

1 

şaşmb kaldı. Arkasından: siyah elbiseli kadını beklemi, 

B• k k ( - - işte öğütlerinize böylece ve ona da birşey söyliyemedi-
1 r aç o un ayni zamanda Adis-Abebaya varması ve sadıkım dediği bu! Bu çocuk ği zamanı hatırlamıştı. 
A "• Ab b d b• 1 h ( •• •• J k d • böyle giderse soloğu dar ağa- Araba ]an dö Piyen'ın gir· 

dJS- e 3 a lf eşmesi mu teme goru .. me te Ir c.mda alacak. Ben de onun ar- diği evin kapısı önünde du· 
Roma, 2 (Ô.R) - Son ltal- ı kasından gittiğim için benim de runca Şövalyenin kalbi son 

yan resmi tebliği şarki Afri- · sonum bu olacak galiba... derece şiddetle çarpmağa 
kada harekette bulun;ın kuv- Sözlerini homurdandı. başladı. 
vetlerden yalnız bir kısmının Bu da Sen Antuvan cadde- Ramos ve arkasından genç 
harekatından bahsediyor. Bun- sinde toplanan ve şövalyenin kadın ar::ıbadan inerek tatlı 
lar da Dessieden Adis Abeba- aralarına girdiği halkın içine bir sesle: 
ya doğru hareket eden koldur. daldı. - Buyurunuz. Bir parça is· 
Bu kol, Debra Tabor'da, Tsana Sokak ortasında iki üç kişi tirahat etmek istemez misiniz? 
gölü mıotakasmın işgalini ta- bir zavallı adama çullanmışlar. Dedi. Uğradığı hakaretten 
mamladıktan sonra cenuba Tokatla, yumrukla birbirlerine o kadar heyecanlı olduğunu 
doğru inen diğer bir kolla girmişlerdi. Halk! göstermek istemiyen Ramos : 
iltisak peyda etmiştir. - Gebersin Höknöler! - Pek sempatik bir çocuk-
Diğer cihetten cenubda Sa- Diye bağrışıyorlardı. sunuz. Biraz istirahat etmekle 

sabeneh'i zabteden üç ltalyan Bu esnada beyaz atlarla çe- pek bahtiyar olacağım. 
kolu Harrar'a doğru ilerlemek- kilen ve içinde tatlı bakışlı ve Sözleriyle ccvab verdi. 
tedir. Fakat tebliglerde ismi sevimli çehreli bir genç kadın Kapı açılınca, alim e\'C girdi. 
geçmiyen diğer mühim kuv- taşıyan bir araba geçiyordu. O vakit genç kadın şövalye 
vetler daha vardır. Bunların Araba durmağa mecbur oldu- ile babasına dönerek: 
hareketi de gün geçtikçe ken- ğundan genç kadın dövüşü - Siz de buyurmaz mısıoı? 
disini daha ziyade gösterecektir görmek için perdeleri açtı. Bir yorgunluk şarabı içelim ... 
Bunlar şimalde iığal edilen Dövillen adamı görünce: Dedi. Baba ile oğul bu söz 
arazinin temizleme ameliyecini - N~!Bu meıhur Ramosturl üzrine kadının arkasmdan 
bitiren ve Habeı mukavet mer- ltab•anlar hesabına çalışan )'trli askerler Çok münasebetsiz bir hareket.. yürüyorlardı. 
kederini metodik şekilde silah· şimalden gelen kovvetlcrle cenub ordulannın iki cenahı Diye bağırdı. Adamcağız: Şövalye, ilk önce eve girmek 
sızlandıran üç kolordudur ki bu birletecekti. Bu pilin Ogaden· arasında Adis-Abebada iltisak kadının sesini işidince arabaya istemedi ise de sevgili Luizin 
sayede Adis - Abeba üzerine deki Habeş ordusunu ihmal hisıl olacakbr. Negelli kolları- yaklaşmak için si.kindi. annesinin girmiş olduğu bu eri 
ilerileyen kollar arkadan hücu- etmemekle beraber onu tecrid nan gayesi Habeşistamn garb Toplanan ahali, bu kadıoın öirenmek merakı üstün geldi. 
ma uğramak tehdidinden kur- etmek gayesini takib ediyordu. mıntakasımn fethid.ir. Bu hare-. da Hokoönün taraftan oldu- Evin içi bir kibar konağa 
tulmuı oluyorlar. Bu üç kolor- Halbuki, Nasibu ordusunun ketler şimal orduları Adis-Abe- ğunu anlamışlardı. Hep bir gösterişinde idi. Hepsi birden 
dunun işi, bir feth işi olmaktan gösterdiği şiddetli mukavemet baya girdikten sonra, onlarla ağızdan: yemek salonuna girdiler. Genç 
ziyade bir icgw al icidir. general Grazyaniyi planını - Gebersin Höknölerl Her kadın bir hi~metriyc soguw k 

Y Y müştereken yapılacaktır. .-
Diğer taraftan geçen son Ki- değiştirmeye mecbur ede- • _ _ ikisi de yakılsın! Sen Antuvan şarab getirmesini tenbih etti. 

nunda a .. Desta ordusunun rek Adıs-Abeba üzerine yil· Normandiya için cünbü~ yapılsın! Ve kendi elile bardaklara kö-
bezimetinden biri general rümezden evvel bu ordunl'n Diye bağırdılar. püklü şaraptan doldurdu. lhti-
Grazyani Negelli şimalinde mü- imhasına çalışması zaruri kaldı. Hemen arabanın ctrufı alın- yar Pardayan bu şaraba bayıl-
him motörlü kuvvetler yerleş- Ras Nasibu ordusu mahvolunca, vapuru dı ve 0 dakikaya kadaar eyle- mıştı. Genç kadın buaua 
tirmişti. Generalin ilk planına general Grazyani Harrar yolile Havr, 2 (Ö.R)- Normandiya nen halk birdenbire kudurmuı ü:ıerine: 
göre Harrar üzerine ileri hare- Adis - Abebaya girecektir. Fa- transatlantiği son tecrübelerini gibi idi. Bir kaç dakika zar- 1 - Baylar, ismim Mari Tu~ 
keti sadece Nasibu ordusunu kat bu. Negelli şimalindeki yaparak havuza girerken us· fında genç kadın büyük bir şedir. Kiminle müşerref oldu· 
Ogadende tesbite yanyacak ve motörlü kuvvetlerin de ayni kurlarından bir tanesini kaybet- tehlüke içine düşmüştü. Hay· 1 ğumu söyler misiniz? 
Negelli şimalinden ilerliyecek istikamette ileri hareketine de- miştir. Havuzda yedek uskur- kırmağa başladı. l Dedi. Şövalye ağzını açmak 
mot6rlii kuvvetler 16t1e·r mın- vam etmelerine mani olmıya- lar vardır. Kaybolan uskurun Ramos ise yüzü kan içinde üzere iken babası daha evvel 
takUJnı geçerek Adiı _ Abe- cakbr: Bunlar da Adis _ Abe· bulunması için araşbrmalar elbiseleri yırtılmış olduğu halde davranarak : 
bava varacak Ye orada baya girince ıimal ordularile vapdıyor. arabamn oerdelerini ümitsiz Bifm,di _ 



8ablle a 

Beklenilmiyen şahid 
Hollyvood eyleniyor 

Elhamra sineması bu hafta 
iki film koymuş ... Her ikisi de 
birbirine okadar yakışmış ki, 
hani Türkçe bir tabir vardır: 
Birbirine ya an bir çift gü
zele çifte kumrular derler. Bu 
filmler bu tabirle ta kendısidir. 
Elhamrada bu hafta ( Bekle-

nilmiyen şahid J ile (Holyvood 
tyleniyor ), birbiri arkasına ve 
yanyana seyrediliyor. Sinema 
mevsiminde, ortalık soğuk, yağ
mur, çamur, karanlık günlerde · 
sinemaların itibarı pek büyük 
oluyor. Film ne olursa olsun, 
nasıl olursa olsun gidiliyor. Bu 
mevsimde sinemacıların böyle 
fedakarlik yaparak iki güzel 
filmi bir arada göstermeğe 
kalkması, tabir caizse çifte 
kumruları prezante etmesi sine· 
ma meraklılarına güzel bir 
sürprizdir diyoruz. 

Yine her kes sinemalara 
doluyor. "beklenilmiyen şahid .. 
muhteşem bir eserdir. Kud
retli bir avukatın mahkemede 
beliğ ifadelerini altüst eden 
bir kadın görüyoruz, bu kadına 
bir başka kadın macerası ka
rışıyor. Hayret ve merak ile 
beklenilmiyen bir şahid ortaya 
çıkıyor, Müddeiumuminin iddi
asında idamı istenilen şirin ve 

güzel bir kadının makine ob
jektifi önünde olduğunu, oyun 
ve temsil yaptığını nasıl unut
tuğunu göreceksiniz, renk nasıl 
sararıyor, gözlerde ümidsizliği 

nasıl beliriyor, avukat nasıl 

dalaletde kalıyor, çapkın şaiirin 
barda genç bir kadının gözle-

rinden, kirpiklerinden ilham 
alış) çapkınlık alemlerinde 
yer tutacak sahneJerinden 
biridir. Beklenilmiyen şahid 
beklenilmiyecek kadar dehşetli 
bir eserdir. 

Holyvoot eğleniyor beklenil
meyen şahidin koluna girmiş 

bir çift olmuştur. Holyvoot'un 
yıldızları içinde yaşıyoruz, sah
nede filime hazırlıkları görüyo
ruz kolay kolay seyrettiğimiz 
filimlerin nasıl zorluklar nasıl 

disiplin ve şiddetler içinde idare 
edildiğini görüyoruz. Mayo kı-
yafetlerile yarım çıplak vücut
larile güzel yıldızları dansedi
yor görmek aralarında aşk ve 
heyecan duygulannı disiplin 
altına alan direktörlerin hissiz· 
liklerini seyretmek pek manalı 
sahneler yaradıldığmı görmek 
merak, işve, heyecan ve aşkın 
birbirine sarıldığına şahit olmak 
her duyğuyu gençleştiren şey· 
lerden biridir. 

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

Sosyalistler Diyorlarki: 
- Baş tarafı J 11ci sav/ada -

z.amandan ziyade elzemdir. 
Böyle bir hareket, muahedeyi 
bir taraflı bozan devleti, sulha 
bağlılık iddialarının samimiye
tini ispata mecbur kılacaktır. 

Bunun için müzakereye gi
riımek elzemdir. Biz sosyalist
ler her türlü faşist rejimlerinin 
imansız hasımları olduğumuz 
halde buna ne kadar lüzum 
olduğunu her kesten fazla 
hissetmekteyiz. Kollektif em-
niyetin, karşılıklı yardımın teş
kilat altına aJmasiyle sulhun 
korunması ancak bu yolda 
mümkündür. 
bugün dünya umumi efkarını 
merak ve endişeye düşüren 
bir çok şeyler ortaya çıkmı
yacaktı. 

" Bizim fikrimizce, uluslar 
kurumu emri vakilere göz yu· 
mar ve mütearrize karşı zecri 
tedbirler sistemi yerine gayri 
ahlaki bir taarruz mük&fatı 
stıtemi ikame ederse kendi 
kendine ölüm darbesi indirmiş 
olur. Böyle bir darbeden sonra 
artık belini doğrultmasına da 
•111kin kalama:ı. 

"Bununla beraber, dünya 
sosyalistleri kendi nazariyele
rini inkar etmeksizin şu nok
tayı da inkar edemezler ki bir 
devletin diğer bir devlete karşı 
fili taarruz ile herhangi bir 
ulusun kendi toprağını işgal 
etmesi arasında büyük bir fark 
vardır.,, 

"MüselJah bir hareketle baş
kasının toprağının işgal edene 
karşı, sonuna kadar zecri 
tedbirlerin tatbiki elzemdir. 
Ti ki hadiselerin amansız 
teselsü.ü harbin kendi kendini 
ödemediğini ve artık ödeyemi
yeceğini ispat etsin. 

ikinci vaziyette, yani bir mil
letin yine kendine aid araziyi 
işgalinde ise, bir muahedenin 
bir taraflı olarak işgali şüphe-
siz müsameha edilir birşey 

değildir ve bir taviz ve pazar
lık hakkı yaratmaı. Bununla 
beraber, umumi bir harbe girmek 
istemezsek, şunu da itirafa 
mecburuz ki muahelerden or
tada kalan müsa va tsızlıkJardan 
feragat etmek, sulh için çalışan 
demokratik milletler için hr.f 

-
Greta niçin evlenmiyor? 

u kraliçası çok 

" 
Sinemayı ve onun füsunlu 

yıldızını takdir edenler bir defa 
daha merak içinde soruyorlar: 

- Neden kararını geciktirdi, 
neden evlenmedi ? 

Greta Garbodan bahsettiği
mizi şüphegiz ünlamışsmızdır. 

Holivud'un taçsız ve saltanatsız 
kraliçesine ben bu suali bun
dan dört ay evvel lstokholm'da 
bir otel odasında sormuştum. 
Greta ile bu üçüncü görüş
memdi. ilk defa Londrada, 
ikincisinde Holivud'ta görüş
müştilm. Nezaketini daima kıs
kandığım kumral ve iJahi yıldız 
bu defa biraz daha neşesizdi. 
Gözleri eskisi gibi parıldamıyor
du ve bilhassa giyinişi eskisi ka
dar itinalı değildi. Hayatında 
büyük birşey kaybeden insan
larda görülen bir durgunluk 
içinde idi. Bana şu cevabı 
vermişti : 

- Söylerim amma, bunu 
yalnız sizin için söyliyeceğim. 
Yazmanıza ve başkalarına ifşa 
etmenize kat 'iyen razı olmıya· 
cağım. 

s··ylüyor. 
n kend.sidir." 

. - Neden, demiştim . Sizi 
beyaz perdede tanıyan ve mil· 
yonlara varan takdirkarlarmız 

bunu öğrenirlerse ne kaybetmiş 
olursunuz. Ortada tarafınızdan 
bir kayıp olmadıldan sonra ... 

Orela Oarbo ve an11esi 
mak ister gibi odanın uzağın- - Şu halde evliliğin aley-
da gezindi ve söyledi: hindesiniz demektir? 
. - . Ben yalnız o filmdeki hü: - Hayır, ben düşünüşte bir 

\'ıyetıme benzemem. Mata Harı insan kendi hesabma evlenmek-
Greta bu cevabım üzerine 

şu cevabı verdi : 
filminde~i hliviyetim benim ru: ten çekinir. Bu itibarla ben 
humdakı anlaşılmıyan yerlerı şahsen evlenmek niyetinde de-

- Ben Avrupadan ayrılmaz- anlatmıya kafidir. ğilim. Ancak hazan uzun arka· 

Doloıes Del R.ionuız soll bir resmi 

dan evvel bu mevzua temas Ben Mata Hari filmindeki 
etmezseniz, evet ... Herşeyi şöhretimi, o filmi büyük bir 
söylerim.. arzu ile benimseyerek çalışma-

•*,. ma borçluyum. Mata Hari hü-
- "Benim hakkımda şimdi- viyeti Garbo'nun kendisidir. 

ye kadar gazete ve mecmua- - Bu çok tuhaf, dedim. 
larda çok şeyler yazılmış ve .:_ Şüphesiz öyle.. Ben ba-
hir çok dedikodular yapılmış- yatta daima bir sevgiyi kabul 
tır. Fakat bunların hiç biri edecek kadar üstlin bir aşk 
hakikata yakın sayılamaz. Ben ahkamına inanmak bile iste-
yalnız bir filmdeki hüviyetime mem. Evlilik hayatı, be-
çok yakınım. nim gibi düşünenler ıçın 

- Hangisi o? her şeyden ayrılış demektir. 
- Siz tahmin ediniz? Bense vefakirlık ahlakını bir 
- Kraliça Kristin. erkeğe vaadedecek kadar ken-
Greta Garbo'nun gözleri dimi fedakirhia alaıhrmak bile 

aanki kork.ta bir hayali ko•- İltemem. 

daşlıklar yaptığım oldu. Çok 
tuhaf bu.. Ben biç kimseye 
iki Uç sene devam eden bir 
samimiyet gösteremedim. Böyle 
olduktan sonra nasıl evlenirim. 

- Bir ğiln böyle karar ve· 
rirseniz. 

- '' O zaman çok gUlilnç 
olurum. Görüyorsunuz ki artık 
ihtiyarlamıya başladım, bile. 
Ben bir kuşa bile hayat vere· 
cek canlılığı ruhumda bulamı
yacağım bir sırada evlenirsem 
çok gülünç o!maz mı... Daha 
iki sene Holivut'ta kalmak 
fikrindeyim. Sonra doğduğum 
memlekete dönerek çok az 
alayişli bir hayat geçireceğim." 

Pau1 :E-ro1't 

MARLEN BERLINE GiDECEK 
Marlen Dietrich 'in pek ya

kında Berline gideceği haber 
verilmektedir. lngiliz gazetele
rinden bazıları Marlenin Ber
lin seyahatmdan ehemmiyetle 
bah~ederek bunun Marlen Diet· 
rich'in Berlinde bulunan ko
casıyla barışmak için yapılaca· 
ğını yazıyorlar. 

••........•......•............... , ....... . 
Afrikaya sevkiyat 

. Milano 2 ( A.A ) - Sonnis 
vapuru dün iki bin amele ile 
ve Nita vapuru de bin amele 
ile doğu Afrikasına hareket et· 
miştir. 

Romenlerin 
• • • 

sıparışı 
Bükreş - Romanya hükü

meti Çek Skoda fabrikalanna 
bazı siparişler vermiştir. 70000 
Sterlin kıymetinde olan bu si
parişlerin mukabili mal olarak 
ödenecektir. , 

Acele satılık 
spor otomobili 

520 model spor az kulla
nılmıı Fiyat marka bir oto-

mobil ehven fiyatla acele 

olarak satılıktır. 
isteklilerin Birinci kordon 

Cendeii han numara 6 da 
mOtealılııit bay Azmi Ça•uı 

luna milracaatlan. 

a Mayıs t938 

Hergün 
Bir fıkra 

Yozall: Eczacı Kemal Aktas 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kadın düellosu 
Varşovada iki genç kız bir 

belikanlıyı pay edemediklerin
den kılınç ile düello etmişler, 
aman yarabbi bu ne hal ! Kız· 
larm birisi 18 ötekisi 24 ya
şında imiş, ikisi de güzel mi 

güzel1 Münüs mü münüs .. Aşk 
bu işi azıttırmış ikisini de kı-

lınca .saldırtmış, çok yazık, kı
zın biri ötekisini kıhnçla fe
na halde yaralamış. Dünya

da neler oluyor. O erke· 
gin halini, ruhi haletini bir 
düşündüm. Pek berbad bir 

mevkie düşmüştür zavallı. Aşk 
ne kuvvetJi, ne sihirJi bir tılı· 
sımdır. iradeyi, mantıkı, ma-

nayı ortadan yokeder. Aşıkı 
benliğinden çıkarır. Nihayet 
günün birinde iş işden geçmiş 
bir halde kendini kendisine 
iade eder. Gençlere büyük bir 

nasibatım olsun, aşk bir sar
hoşluktur. Onun taze mezele
r.ine, neş'eli sofrasına aldan-

masınlar. Fazla çakıştırılırsa 

ertesi sabah bulantı, baş 

ağrı!'ı başlamakta gecikmez. 

Mide, bağırsak adamına göre 
Kara ciğer berbat olur. Or
tada ne o taze mezeler ne 
de işti hayı gıcıklı yan sofra kalır. 

Hayat zaten o sofra değildi,ona 
kapdmadan, baş döndürmeden 
birkaç kadeh çakmak kafidir, 

fazlasını sıhhatile, kesesi!, şe• 
refile ödemek mukadderdir. 

Tarihte tabiatın bu düsturun
dan yakayı kurtarmış inaan 
ne gelmiş ne de gelecektir. 
Bunu böyle bilmeli ... 
········································~ 

Müzayede ile 
fevkalade 
büyük satış 

Acele yolculuk dolayısile 3 
mayıs 986 Pazar günü sabah
leyin saat onda Göztepe vali 

konağını geçince sahil tarafın
da 868 No. lu hanede maruf 
iki aileye aid fevkalade lüks 
mobilyalan müzayede surtile 
satılacaktır. 

12 Parça kfıbik kadife oda 
takımı, cevizden mamul büfe, 
iki adet dört köşe yemek ma-

sası ve bir çok Avrupa iskem
leleri, yeni bir halde Lepzig 
markalı üç petallı Alman pi· 
yanosu ve taburesi, deri bir 
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 sehpalan, 
Emaye banyo ve Termosifon, 
tek kapılı aynalı dolab, singer 
dikiş el makinesi, gayet lükı 
ve nadide sahibinin sesi salon 
gramofonu 48 plakile, 9 parça 
kılıflarile beraber koltuk takımı 
hasır kanabe takımları, duvar 
saatı, kadife şezlong, nikel iki 
kişilik kesme karyola maa som· 
ya, tekrar 105 ve yliz otuz beş 

santimlik iki direkli karyolalar, 
yağlı boya levhalar, Şam işi se
def işlemeli büyük etajer ma
sası kitaplığı, ork, komodinalar 
etajer, aynalı bayü ve aynası, 

semaver, mermerli orla masasi 
bahçe kanapesi, poker masası, 
avizeler, bir çok porselen çay 
ve yemek tabakları ve bakır
lar, balı, kilim ve seccadeler 
ve saire bir çok mobilyalar 
müzayede sur~tile satılacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 
Fırsat arttırma salonu Aziz Şımk 

Tele fon : 2056 
3 
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Müslümanların 13 Anası 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

'9 Bölem sayısı: au Yazan: Tokdll , ,ı 

Medineden çıkan üç kişilik keşif kolu hecinlerini 
çatlatırcasına Mekkeye yol aldılar. Fakat Mekkeye 

daha ulaşmadan yolda kat'i haberi de aldılar 
Mescidin kenarındaki Mu

hammedin evlerine yaklaşblar, 
Ali Ayşenin kapısını \'Ul'du: 

- Essel.imi Muhammed var 
mı? 

Muhammedin sesi içeriden 
geldi: 

- Sen misin Ali? Gir içeri! 
Arkasındaki heyecanlı arapla 

beraber içeri giren Ali, Muham
medi bir kenarda yaslanmlf 
buldu: 

- Sizi bu bedevi anyor. 
Muhammed bedeviye dindi: 
- Söylel Ne var? Niçin an-

yorsun Ya ahi ? 
Arab Muhammedin dizlerinin 

önüne kapanarak: 
- Ya Muhammedi F etiketi 

Feliketl 
- Ne var? Ne oluyor söy· 

lesenel 
- Hayberliler Kureyşi kan

dırıb on bin kifilik ordu ile bize 
geliyorlar. 

Muhammed araba yerden 
kaldmb elini elinde tutarak: 

- Heyecanlanmadan, kork
madan hikaye et, sen nereden 
biliyorsun, nasıl gördün? 

Arab, yutkuna yutkuna an
lattı: 

- Mekkenin yakınlannda bir 
dostumu ziyarete gitmiştim. 
Orada bir iki gün kaldım, son 
iki günüm içinde çobanlann. 
köy reislerinin ağzında bir ha· 
her dolaşıyordu.. Guya Hay
be re sığınan beni Nazir Yahu
dileri KureytiJere bat :vurmuş
lar ve her ikiai birden on bin 
kişilik bir ordu toplamışlar ha
zırhklariyle beraber yola çık
mışlar. Yolda daha bir çok ka
bileleri bir sürü vaadlarla ken
dilerine katmağı umuyorlarmış, 
böyle olursa on bin kişilik or
duları on beş bin kişiye kadar 
varacakmış. 

- Maksatları ne imiş? 
- Maksatları Medineyi zapt-

etmek, müslümanlan doğramak 
ve .. 

- Ve beni öldürmek! 
- Evet ya Resulallah bu 

ımış .• 
Muhammed araba eliyle işa

ret etti: 
- Haydi sen git! Rahat ol! 

Hakkın sayesinde hiç bir şey 
olmaz, biz de tedarikimize ba
karız, yeter ki sahih olsun .. 

- Allahın adına, senin ba
şma kasem ederim duydukla
rım bunlardır. 

- Peki! Kardeşim, git ve 
merak etme .. 

Arab çıkıp gittiktan sonra 
Muhammed, ~liye döndü: 

- Ne dersin? 
- Hepsini de beraber duy-

duk, arabın samimiyetinden 
şüphem yok. 

- Fakat biz bunu ayraca 
tahkik etmeliyiz .. 

. . . . . . . . . 
Medinede:ı çıkan üç lCişilik 

keşif kolu hecinlerini çatlabr
casma Mekkeye yol aldılar .. 
Fakat Mekkeye daha ulaşma
dan l<at'i haberi de aldılar. 

" Hayber yahudileri ve Mek
kenin Kureyt kavmı, Gatfanın 
kabilesi ve beni Esed Medi
r.eye yürümek için birleşmişler, 
s~yısı belirsiz ve rivayete göre 
yırmi bin kişilik ordu ile yola 
çıkmışlar, aynı zamanda Medi
nenin yakınında ve müslüman
larla muahedeli beni Kureyzayı 
da kandmb orduya alacak
larmı, .. 

Bu haber sür'atle Medineye 
geldi, Muhammed; hemen o gün 
bütün Medinelileri mescide top
ladı ve hadiseyi açtı, kürsü
sünde vakarla sözünü idare 
eden mubammed: 

- Ey ensar, ey muhacirler, 
ve ey Medine halkı!düşmanlarm 
en son ve kuvvetli hücumları 
bu olacaktır. Bu harb bizim 
zafer harbamızdır, fakat bu ge· 
len düşmanlara dayanmak, mli
dafaa etmek için biz onlar ka • 
dar çok değiliz, anuk gönlü
müzdeki iman fazlalığı vardır. 
Buna rağmen her musibete 
karşı tedbir alınması hakkındaki 
emri ilahiyi göze alacağız. 
Şimdi sizlerden soranm ve si
zinle ini bir karar verelim , 
rüesanız mütalealannı açıkça 
söylesinler, dinliyeceğim, mukul 
olanın fikri kabül edilecek. 

Mescidde evveli bir süküt, 
ondan sonra da bir uğultu 
oldu, birisi ayağa kalkb: 

- Bu kuvvet çok fazladır. 
biz dayanamayız, hemen başka 
diyara hicret edib başka kuv
vetlerden İmdad alalım. 

Ömer yerinden fırladı: 
- Ben kendi nefsime bunu 

kabul etmem, benim arkamdan 
geleceklerle berabar Muham
medi muhafaza eder kanımızın 
son damlasma kadar barb ede-
rız. 

Öteden birisi: 
- O kadar kahraman olnu

yahm, söz kolaydır, İf •e harb 
zordur. Biz bunlara bqka 
türlü barekt:t etmeliyiz. 

- Nasıl? 
- Meseli! sulh olmak ve 

Medine hualabndan haraç ver
mekle •. 

Ömer yine bağırdı: 
- O zilleti de kabw ede

meyiz, hicret bile ondan bin 
kerre üstündür. 

Muhammed sözü aldı: 
- Dur Ômerl fikirler üze

rinde hareket edelim, hissiyat 
üzerinde değil, sence barb edil
mesi evladır öyle mi? 

- Evet. 
- Ya sence Ali? 
- Ben neticeyi bekliyorum! 
- Berhudar ol Ali.. 

Mescidde yaram saat, bir saat 
mütemadi ve fakat adabı mü
nazaraya uygun münakaşalar 
oldu. Muhammedin kürsüsü ya
kınında oturub hepsini koyu 
koyu dinliyen Selman Farsi: 

- Müsaade ederseniz ya 
Muhammed ben de bir söz söy
liyeyim ?. 

- Söyle, Selman! 
- Üzerimize gelen ordu, 

bizim kuvvetimizle kıyas kabul 
etmez kalabalık bir ordudur. 
Biz onlara karşı harb edeme
yiz, bu bir!. Medineden kaçıb 
başka diyara göçme; Allahın 
gazabını uyandırmaktır. Allah 
bunu emretmedikçe yapama-
yız .. Size, ya Muhammed bunun 
hakkında bir emir var mı? 

- Hayır! 
- Şu halde kaçmak Allaha 

isyan etmek demektir, bu ikil 
Sulh teklif etmek ve her hangi 
bir muahedeye boyun eğmek 
bizim akıbetimiz için en feci 
neticelerin başlangıcı olur, esir, 
köle oluruz ve bir gün bizi 
mahvederler. Bu da kabil de
ğildi.r, buna da boyun eğe
me yız. 

Her kes hayret içinde idi 
hepsini, her yolu bağlıyan v~ 
hepsine menfi kanaat yürüten 
~e!man F arsi aceba ne demek 
HtJYordu, netekim: 

- Peki ne olsun, söyle? 
Diyen Aliye Selman Farsi 

dönüb: 
- Elbet boynumuzu uzabp 

kılınçlanndan geçecek değiliz, 
bağrımızı da gerip müdafaasa 
yerlere serilecek te değiliz! 

- E! 
- Et 
- El 
Muhammed el kaldırdı: 
- Dorun! Son mütalea ahn· 

sın .. 
Selman; Mubammede sevgi 

ve hürmet dolu bir bakışla 
bakıp, yine ona bakarak: 

- Ya Muhammedi lranlı
Iarın şehirleri çok defa hücu
ma maruz kalmıştır. lranlılar 

hücuma uğrayan memleketle· 
rini surlar, hisarlarla tahkim 
edemezlerse hemencecik şeh
rin etrafma handek kazarlar 
ve öyle müdafaa ederler. 

- So1111 var -__ , 
ELEGAN TERZiHANESi 

Memurlara 
TAKSİTLE ELBİSE 
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ve geyım zevklerine tamamiyle uygun olarak 

T AKSiTLE ELBiSE 
yapmağa başlamııhr. 

En mllfkUlpesent mUftarllert1nlzl 
memnun etmeğl bir vazife blllr. 

Temiz işçilik Temiz malzeme 
Ve Garanti 

AllRES: 
HACI HASAN OTELi No. as IZMIR 

ELEGAN TERZiHANESi SAHiBi 

M. Zeki Ergün 
PARİS AKADEMiSiNDEN MEZUN 

Habeş meselesi lngiltere için ikinci 
plina mı geçirilmişlir? 

BiR INGILIZ GAZETESi: "HER ŞEY BJ'JTJ ARTIK 
PERDE INDffilLEBILffi. " DiYOR 
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politik jaaliyetirıi bu ıhtilafın biıan önre hal/im~ haıc~mış Oldurru lıcrkts -e 1• d ır e ımunıyct ı•e1mış ve bütütı : 
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nguu-. sıvasa mlPı ıı !'ryıue ır göriiş ıfeğişmesinin iz/eıi belilnıckfedir A~·tupada Al A manuu a : 
ininin lrıgiifere için Habey işinden. çok da/ta elıemmfııetle ele aİınmak eli nıaıı ve SJ'ada Japon feltliike- : 
edenlerin sayısı l1tgüterede lıeı gün biraz dalıa kabaunaktadır Aşağı:e~ ~en mesrlrlcr olduğunu iddia : 
delili telô.kki olunabilir. · 
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Cedi, Lord Davıs, Normans Angell, sebebiyM v d' v. 

1 1 
gorunce insan hayrete düşer 

Vpvyan Adams, Plulip Nell Balur, A • er ıgı an ~şı amıyor. ve Japon devletinin üzerine 
V- A. Cozalet imza/amu taşıyan şu B~ had~s~~ . .kollekbf usulün istinad ettiği aile hayab ve 
mellf11bu neşrediyor: mutekabılhgım meydana çıkar- dürüstlük hakkmdaki mükem-

lngilterenin, ltalyanıo, Ha- maktadır : Habeşistana karşı 
şistandaki tecav6züne bir son vazifelerimizi tam bir surette mel Japon telakkisini takdirle 

karşılar. 
vermek için yeni bir gayret görmek istiyorsak, bunları F ran-
yapmak minevi mes'uliyeti al- saya ve milletler cemiyetinin 
bnda bulunduğu kanabnda diğer azalarına karşı da tam 
olan yurddaşlanmıza hitab et- bir surette görmemiz Jazımdır. 
mek ve umumiyetle ihmal edi· Habeşistan için mümkün olan 
len bazı delilleri ileri sürmek her şeyi yapmak vazifemiz ol-
istiyoruz. duğunu sanan fakat Fransızla-

Habeşistanın ltalyanlar tara• nn fikirlerine tamamiyle iştirak 
fından istilaya uğraması birçok etmiyenler, Fransız meselesini 
insanlann ölümüne sebeb ol- karşılamamakla Habeş mese-
maktadır. Bu harb, tek gaye- lesinin halline engel olu· 
leri memleketlerini müdafa et- nacağını takdir etmelidirler. 
mek olan çıplak ayaklı kiSylll- Denebilir ki Habeşistanın 
)eri kör eden ve diridiri boğan müdafaa sınıra Rendedir. Mil-
ve açık şehirlerlerde oolann letler cemiyetinin Afrikada iflas 
müdafaasız kadınlarına ve ço- etmesi Ren vaziyetini tehlikeye 
cuklarına işkence eden zehirli soktuğu da doğrudur. 
gazlar gibi en haince harb si- Bu şartlar içinde ltalyayı 
lihlannm kullanılmasına icabet· durdurmak için her çareye baş 
tirmektedir. Bu neviden silihlan vurmak vazifemiz olduğu ka-
kullanmıyacağını resmen teab- naatinde bulunanlarm, memle-
hüd etmiş olan ltalya, gene ketimizin Fransa ve Belçikamn 
de bu şekilde hareket •etmekte müdafaasma iştirak etmeye 
ve gayri meşru silahlarla yara· hazır olduğunu hükümete bil-
lanmış olanların ısbraplarım dirmelerini istiyoruz, ta ki bu 
dindirmeye çalışan seyyar has· 
taneleri sistematik bir surette memleketlerin hükumet ve balk-
bombalamaktadar. !arının zihninde bu hususta hiç 

Böyle ısbraplar altında kıv- bir şüpheye yer kalmasın. 
raoan küçük millet, ltalya ile Daily Expressde Frarık Oven 
olan anlaşmazlığını bir hakeme yazıyor; 

havale etmek için bir çok Gözlerinizi Habeşistandan 
defalar müracaatta bulundu. çevirinizl 
Kendisinin de azası bulunduğu Orada herşey bitmiştir ve 
milletler cemiyetinin nizamla- artık perde indirilebilir. 
rına uygun hareket etti; ve Hitlerle de meşg•JI olmıyahm, 
eğer silahsız bulunuyorsa, bu, h iç olmazsa şimc!ilik, Krupp'un 
milletler cemiyetine ve umumi 
bir silahsızlanmaya itimadı imalihoa fasılasız çahşmasana 
olduğu içindi. Bu barbın baş- rağmen, Almaoyanan henüz kafi 
langıcında, her hangi bir sınır derecede topu yoktur. 
hidisesine meydan vermemek Japoayaya dikkat edelim. 
için kıtalarını 35 kilometre Japonya, borca gömülmüş ve 
ğeriye çekmitti. her ne pahasına olursa olsun 

Bunuala beraber hiç kimse para edinmek lüzumunu hisse-
ve hiçbir şey, Habeşistanı istili den bir adam vaziyetindedir. 
ve tecavüze, ve eski zaman Japonya, ya memleketler ve 
harblarında hiç bir zaman atıl-
mam'§ olan işkence ve vah- pazarlar fethedecek veya öle-

cektir. 
.şetlere karşı korumadı ve ona 
yardımda bulunmadı. Japonyaoın nüfusu 64 mit-

Japonya, minüskül çiftlikle
rile toprağından alabileceğinin 

azamisini almışbr. Bataklık
ları, boş toprakları yoktur. 

Mahsulünün yarasmı pirinç 
teşkil eder ki ekimi buğday-

dan fazlaya mal ölur ve ondan 
daha gıdahdır. Japon pirinç 
mahsulü, ayni toprak üzerinde 
Hindistanda alınan mahsulün 
üç mislidir. 

Japon toprakları bundan faz
lasını veremez. Bununla bera-
ber nüfus artışı ayni vaıiyette 
kalmaktadır. Japonya - ölme

mek için ltalya ve Almanya 

gibi değil • hakikaten genişle
mek ihtiyacındadır. 

Bu mesele karşısında Avrupa 
ne yapacaktır? Ve lngiltere oe 

yapacaktır ? Çünkü onu biz 
kendimiz yetiştirdik. Japonya, 
asırlardanberi uyuyordu. Bütün 
tarihi zarfmda yalnaz iki defa 
yabancı topraklarını istila etti. 

1853 den 1863 e kadar, bir
den bire, " Barbarların kara 

gemileri ,, Japonyada hüküm 
silren sükünu bozdu. Japonya 
mildedi. Yabancı askerler Ja
pon topraklarına indiler. Yay 

ve okla silahlı Japon askerle
rile karşılaştı la:-. işte şimdi Ha
beşistan da böyle medeoileş
tirilmektedir. 

Japonya bu definin altında 
kalmadı. Medeni oldu. Seksea 

sene içinde, beyaz milletlere 
yetişti, lngiliz modelinde bir 

donanma, Prusya usulünde bW 
ordu, ve Amerikan sistemi üze-

rinden kopya edilmiş bir eko
nomik sistem yarattı. insanla-

ğm tarihi esnasında buna bea
zer bir şey asla görülmemiştir. 

Bugün japonya pasifikdc eD 

büyük devlettir. 
Bu actklı vaziyetten bir de- yondur. Ve senede 800 bin ,_. ._ d Ya yarın? 

receye kadar biz de mes'ulüı:. .Klfİ artmaıda ır. Zaman zaman işte bütün n:esele burada. 
lngiltere zecri tedbirleri tatbik Japonyayı harap eden dehşetli •••••• .................................. _ 
etmeyi kabul etmişti. fakat zelzeleler bile (1923 zelzelesi 
hakikaten tesirli olabilecek 99 bin kurban vermişti) nüfu-
tedbirler daima geriye bırakıl- sun hızlı artışını durdurama-
mıfbr. maktadır. 

Gerçi, siyasal güçlüklerin Japon adaları dünyanın en 
farkındayız. Fransa, her şeyden kesif nufusuoa mıı.liktir. Ekile-
önce kendi miidafaasuu düıü
nüyor ve Almanya il~ ltalya 
ve Macaristan arasında bir uz
Jqmadaa korkuyor. Onun için 
ltalya ile el birliğini feda et
mekten çeğiniyor, hususile ki, 
bir tecavllz halinde lngilterenia 
takınacağı durum hakkında 
ondan sarahat alamamıştır. Bu 
vidi, tesirli bir hale koymak 
için teknik vasıtalara planlaş
brmak hususundaki basit fikir 
bile lngiliz kamoyuuda gü-
rültülü itirazlarla karşılan
dı. Tabiidir ki Franstzlar bun
dan, vaitlerimizi sonuna kadar 
tatbik etmiyeceğiz hissini ah· 
yor)ar. Biz, muayyen şartlar 
altında muayyen hareketlerde 
bulunmak teahhüdüne girişmiş 
isek, bu vaidi tatbik edilir bale 
koymak .için 1apılacak Kariif-

bilir toprağın bir mil murabbaı 
üzerinde 2774 kişi oturmakta-

dır. Bu miktar lngilterede 2170 
ve Birleşik devletlerde 229 dur. 

Bütün başka memleket-
lerde boş barakılan toprak-

lar bile japonyada ekilmek
tedir. Bunlar, dağ sırtlanna 

tarasa şeklinde sıralanmış ve 
Japon köylülerinin asırlarca 
süren gayretlerile bereketli 

yapmaya muvaffak oldukları 
küçük çiftliklerdir. 

Japon halkının yarısı hala 
toprak verimiyle geçinmektedir. 
Japonlar nasıl yaşarlar, işte 

yabancıların hayret ve takdi
rine mevzu olan budur. Bu, 
yüksek bir medeniyete sahih 
ve vakur milletin adeliğini 

Menemen cinayeti 
Menemenin Kumtepe köyün

de Giritli Mehmed Emini bı
çalda ve mavzer kurıunile ya

ralayıp öldüren bela Mustafa
nın muhakemesine dün Ağırce

za mahkemesinde devam edil
miştir. Beli Mustafanm karde-
şi ile diğer iki maznun de 
mahkemede bulunuyorlardı, ta
limat suretile alınmış olan iki 
şahidin ifadesi dünkü celsede 
okunmuştur. Bu şahitler Sal. 
mevkii civarında bulunduklan 

sırada Menemen Jandarma ku
mandanını gördüklerini ve ku· 

mandanın kendilerine orada bir 
cenaze bulunduğunu haber ver-

diğini başka bir şeyden ma 'ü- • 
matları olmadığım söylemiı· 
lerdir. 

Başka dinlenecek şahit kal
madığından muhakeme iddia
nın serdi için başka Mr güne 
buakılmıtbr. 



Moda Bert 
Sellmlye s. No. 2& 

Kal"fıyaka 
Sayısı pek çok olan müşte

rilerine ve modrn, şık ve yakı
ııklı bir şapka edinmek iste
yen bütün bayanlara son mo
dellerin tam ko!eksyonunun 
geldiğini bildirir. 

Bir tek ziyaret, gerek kalite 
gerekse fiyat itibariyle her 
zevki ve her keseyi tatmin için 
biç bir fedakarlıktan çekinil
mediğini isbata kafi gelecektir. 

c p (837) 

Urla Sulh Hukuk hAkimliğin
den: 

Mustafa oğlu Arif vekili Mah
mut Engin tarafından evvelce 
Urlanın Hacı Isa mahallesinde 
iken bilihara lstanbulda Üskü
dar Tenbel Hacı Mehmed Seli
mi sokağında 34 numarada mu· 
kim ve bugün ikametgah ve 
meskeni meçhul bulunduğu an
JapJan Karaferyeli Ali kızı 

Mihriban aleyhine açbğı divah 
nezdinde bulunan çocukları 
Yılmazın teslimine müteallik 
diva arzuhali ,Juretile 5 Mayıs 
936 Salı günü saat 10 da 
Urlada Asliye hukuk mahke
mesinde hazır bulunmasını mu
tazammın davetname mabke
mei mezkurda divanhanesine 
talik olunduğu ve gazete ile 
ilinın ferdası tebliğ edilmiş ad 
dolunacağı malumu olmak üzere 
ilin olunur. (853) 

Doktor 

Fahri Işık 
Jzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik T edeavileri 

Yllrüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler ıokak fırın 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

BERGAMA MAHKEMEI 
ASLIYESINDEN: 

Bergamanın Hacı Nebi ma
hallesinden kalaycı Mustafa 
kızı Hatice ile o mahalleden 
Ali kızı Fatma aralannda his· 
sei şayıalı Hacı Nebi mahalle
sinde kiin 15 - 8 - 935 tarih 
ve 46 numaralı tapu senedi 
muhteviyatı ona 200 lira kıy-
metli haneye izalei şuyu zım· 
nında açık artırma suretile 
aabbğa çıkanlmış ve birinci 
ihale 18 - mayıs • 936 pazartesi 
günü saat 15 de olub artırma 
bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 ini bulmadığı takdir· 
de on bet gün temdid edilerek 
3 - haziran 936 çarşamba günü 
saat 15 de kati ihalesi icra 
edilecektir, 

Bu bapta daha fazla izahat 
almak İltiyenlerin 936 • 246 
numara ile sabş memuru Ber· 
gama mahkeme başkitabetine 
müracaatlara ilin olunur. 

(852) 

YENi ABIR 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 
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1'arahndan mevsim dolayısile yeni çıkardığı kuınaşlar: 
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Zayi 
25-4-936 tarihinde yedimde 

bulunan çanta derununda şah· 
sıma ait mührümü zayi ettim. 
Y eniaini çıkardığımdan eskisi
nin kıymeti kı.lmadığını ilan 
ederim. 

Adres: 
Cedid mahallesi 550 soka
ğmda 47 numaralı evde 

Kadriye 
1-3 (843} 

DOKTOR 

Hulôsi (rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

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

lzmlr beledlyeslnden 
1 - Artırma eksiltme ve 

ihale hakkındaki 2490 sayılı 
kanunun 68 inci maddesine bir 
fıkra eklenmesi(le dair 2931 
No. ve 3-ıt-936 tarihli kanun. 

2 - Miltehassıs tabibler, 
kimyagerler vesair sıhhiye me
murJannın vesika ruhsatname 
ve ,ahadetnameleri tescil harç· 
larile para ile hasta bakan hu
susi hastahanelerin açılma ruh
satnameleri harçlan hakkında 
2935 No.lu ve 3·4-936 tarihli 
kanun. 

3 - Askeri ve mülki tekaüd 
kanununun bazı maddelerinin 
tadiline ve bazı maddelerine 
fıkra eklenmesine dair 2936 
numaralı ve 6 • 4 - 936 tarihli 
karıun. 

Belediyedeki ilin tahtasına 
asıldı bilinsin. 1133 (846) 

Milli emlak müdürlüğünden: 
Sahı S. No. 
207 Darağaç Şehitler iplik S. 103 eski No. 

müfrez 305 metre muarabbaı arsa 
206 Kahramanlar Sepetçi S. 60 taj No. lu 

murabbaı arsa 

Lira K. 
lu arsadan 91 50 

195 metre 68 25 

211 Birinci Süleymaniye Tokaydın S. 30 kapu No. lu 40 75 
163 metre murabbaı arsa 

218 Buca Mecidiye C. 36/38 eski 30 taj No. lu 147,25 36 81 
metre murabbaı arsa 

220 Buca aşağı mahalle Nabi S. 11 taj No. Ju 305,02 76 26 
metre murabbaı arsa 

221 Buca aşağı mahalle Gülıinaı S. 3 N1>. lu 9-11 ve 76 25 
Nabi sokağınde 9-13 evlf'r arasında 301,08 metre 
murabbaı arsa 

Yukanda yazılı arsaların mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 
üzere onbeş gün müddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 14-5-
936 Perşemba günü saat 17 dedir. Alıcıların milli emlak müdü-
riyetine ·müracaatları. 1101 (850) 

·····································································: 
TAZE TEMiZ UCUZ 

IJAC 

HAMDİ NOZllET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

. -. . . . . 
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Numarası 3328 Numarası 3371. F. 
Velespit, motosiklet, otomobil pro joktörleri 

Bu fenerler iki yüz metre mesafeyi gösterir. iki ampul
lüdür. Tek ve çift yanar. Hem pille hem dinamo ile yandığı 
gibi gayet dayanıklı ve çok sağlamdır. Bu fenerlere mahsus 
dinamolarımız da gelmiştir. Tavsiye ederiz. 

Deposu: lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 Ödemişli 
Hüseyin Hliınü ticarethanesidir 

a Mayı• t••• 

Yalnız toptan satışları için lzmir umum acenteliği Nef'i Naci 
ve j. C. He::nsiye müracaat ediniz. Salih ağa hanı ikinci kat 
No. 113. Posta kutusu 224 Telefon 3465 

G BiPiN 

Bir tek kaşesi, 
en ıiddetJi ve en inadcı 
baş ağrılarını keser, rahat 
rahat uyumanızı temin 
eder, midenizi bozmaz, 

kalbinizi ve böbrek-
lerinizi yormaz 

. . 

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

DAiMA GRiPiN ! 
ECZACI 

KEMAL AKTt.ŞIN 
Zümrüd damlası kolonyası 

Maskülen - Erkek F eminen - Diti 
iki cins koku üzerine yapılmış 

Hilil eczanesi 
için bir şeref olmuıtur 

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 
kibına varmaia imkan verme· 
diğini unutmayınız. 



a Mayıs t936 . 
F ratelli Sperco 
Vapur Aaentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
GANYMEDES vapuru 20 ni

sandan 25 nisana kadar Aovers 
Rotterdam,Amsterdam Ye Ham 
burg limanları için yük ala-
cakbr. 

UL YSSES vapuru 1 mayısta 
gelip ayni günde Burgas, Var· 
na ve Köstence limanlara için 
yijk alacaktır. 

CERES vapuru 4 mayısta 
gelip 9 mayısta Anvers, Rot-
terdam, Amsterdam ve Ham· 
burg timanlarma hareket ede· 
cektir. 
SVENSKA ORIENT Linicn 

VINGALAND motörü 30 
nisanda gelip Rotterdam,Ham· 
burg (doğru Bremen) Copen· 
hage, Danzig, Gdynia ve Is· 
kandinavya limanları için yük 
alacaktır. 

SERVIC MARITıME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 12 mayısta 

g elip 13 mayısta Pire, Malta ve 
Barse:oııe limanlarlna hareket 
edecektı r. 

ilandaki hareket tarihlerile 
nav un ardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica o!unur. 

T eJefon: 2004-2005-2663 

N. ''· 
F. H. Van Der 1 w. 
Zee & Co. 

DEUTCHE LEV ANTE LINIE 
ANGORA vapuru halen li-

maoı:ıda olup Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Breıiien 
Direkt için mal yüklemektedir. 

SAMOS vapuru 6 mayısta 

bekleniyor. Anvers, Hamburg 

ve Bremenden yük-çıkaracaklar 

ANOROS vapuru 12 mayısta 

bekleniyor. 16 mayısa kadar 

Anvers, Rotterdam, Hamburg 

ve Bremen Direkt için yük 
alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
EXHIBITOR vapuru 20 ma-

l. yısa doğru bekleniyor.Nevyork 

için yük alacakbr. 

Service Maritime Roumaio 
Spanskelinje - Oslo 

BOSPHORUS motörü 9 ma

yısta bekleniyor. Yafa ve Is· 

kenderiye için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhüde gi
rifilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 .. 2008 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte spiralla 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lam

balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha karla 

olursunuz 

M. Tevfik BA YKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simens 

fabrikalan mümessili 
Pqtemalcılar 77 • 79 

Tel. 3332 

lznıirli ler 1 taııbuldaııerede buluşurlar 

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

Bütlln bu fevkalidelildere ilaveten fiatlar 
müthiş ucu~dur 

Devlet Demiryollarından : 
idaremiz Eskişehir atelyesi için usta tornacıya ihtiyaç vardır. 

Talipletin imtihanları yapılmak üzere şimdiye kadar çalıştıkları 
yerlerden aldıkları bonservislerile doğruluk kağıtlarını, Millet 
Mektebi şahadetnamelerini, nüfus ve askerlik vesikalarım alarak 
lstanbulda Haydapaşa işletme müfettişliğine, lzmirde Alsancak 
atelyesi şefliğine müracaatları. 

Haydarpaşada lzmirde imtihan olanların gündelikleri, Eskişe· 
hire geldikleri zaman ikinci bir defa yapılacak imtihandan ıonra 
takdir olunacakbr. 933 3-7-11 1131 ( 849 ) 

lzmir Muhasebei Hususiye müdür
lüğünden: . 

1-5-936 tarihinden itibaren Teşrinievvel 936 gayesine kadar 
6 ay müddetle kiraya verilmek üzere arhrmağa çıkarılan ve 
5005 lira bedel ile pey altında bulunan Ağamemnun ılıcalarının 
arbrması 18-5-936 tarihine kadar on beş gün müddetle ve pa
zarlık suretile uzablmışbr. Artırma ıartlarını görmek istiyenler 
her gün Muhasebei Hususiye varidat dairesine ve pey sürmek 
istiyenlerin de 18-5-936 tarihinde Viliyet daimi encümenine 

YENi ASIR 
Sahife • . - • 

1 Oliver Ve Şü. 
LiMİT ET 

• D f" • ·S.Ferit Eczacıbaşı 

M N
. op~rAa L :Kolonya ve Vapur Acentesi 

CENDEU HAN BıRiNCl 
KORDON TEL. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
1 un r ıan esansları 

l 
1 
1 

OPORTO Vapuru 20 mayii 
Londra, Hull ve Anversten 
gelip yük çıkaracakbr. 

FLAMINIAN vapuru 22 ma· 
yıs Liverpool ve Svanseadan 
gelip yllk çıkaracaktır. 
DEUTCH LEVANTE LINIEN 

HERAKLEA vapuru 8 ma
yıs Hamburg ve Bremcnden 
gelip yük çıkaracakbr. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purlann isimleri Ye navlun üc· 
retlerinin değiıikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Paris f akü!tcsinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemnl Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

Telefon: 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda aleminin 1936 senesi 
için kabul etttiği 

40 
Renk üzerine yün, ipek, pa· 

muk veya keten her hangi 
kumaş ve elbiseyi yalnız 

t..6 
Kuruş ile ve çok kolay bo

yamak isterseniz bir paket 
KIZ markalı 

A R T 1 

l:ımir memleket hastanesi 
hariciye şefi 

Hastalarını her gün öğle· 
den sonra 3 - 6 ya kadar 
ikinci Beyler·Numanzade ıo .. 
kak S numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 

Sabiha 
Süleyman 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Pazardan maada her gün 
öğleden sonra 3 - 6 ya ka
dar ikinci Beyler sokak 81 
numarala muayenehanede ka
bul eder. 
~LY.A'~ 

BOY .A.SI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
SEYLUL 

B A H A R A T TELEFON : 3882 

•• 

HUSEYIN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCiLER No. 26 
9 parça koltuk takımı 30 lira Yün kadife 
9 parça koltuk takımı 60 lira Yün kadife 
9 parça koltuk takımı 100 lira ipek kumaı 

LÜKS VE SAGLAM 
1
, Yemek ve yatak odalan takımları sipariş üzerine kabul edilir 

2-13 (836) 
!~~~~~~~~~~~. 
j lzmir liman işleri umum müdür
. lüğünden: 

Otbaptaki şartnamesi mucibince 1936 yılı Haziranı baııadan 
1937 yılı Mayıs sonuna kadar lzmir limanına gelecek vapurlardan 
idarece yapılacak boşaltma ve yükleme işinden ambarla vinç 
arası hizmetile şatta yapılacak işlere ayrı ayrı fiat verilmek 
üzere bu hizmetler ton beıabile açık eksiltmeğe konmuştur. 

Açık eksiltme mayısın yirminci Çarşamba günü saat 15 de 
liman işleri umum müdürlüğü binasında müdürler encümeninde 
yapılacaktır. Eksiltmeye girmek için ambarla vinç arasıbizmeti 
için 2000 ve şat işleri için 2000 lira depozito veya bu miktarda 
banka teminat mektubu vermek şarttır. Şartnameyi görmek 
istiyenler yazı işleri şefliğine müracaat eylemelidirier. 

3-5 1139 ( 845) 

lzmir fuarı başkanlığından : 

30 seneye yakın bir zaman
danberi azaıni muvaffakıyet ka
zanmıı en l&tif en sabit misilsiı 
kokulardır 
Bahar, Altan damlası, Unutma 
beni, Y aaemin, Senin için, Mu· 
habbet ç.içeii,Ful, Dalya,manulya 

iıisnleri de yalnız eczacıba
şının kokularına aittir. 

Benzer isimlileri bir şeye 
yaramaz almayınız 

M.DEPO 
S. Ferjt 

Şifa eczanesidir 

kullanmaktu 

RADYOLiN Dişleri, dişleı çehreyi güzelleştirir. 
RADYOLiN Dişleri, dişle; mideyi sağlamlaştırır. 

················································ ~ ·································· 
S RADVOLiN dişleri temizler ve parlatır, mikropları yüzde E 
: yüz öldürür, diş etlerini besliyerek hastalanmalanna S 
S mani olur a~ız kokusunu keser S ................................................................................... 

MEYVA TUZU 

müracaatları ilin olunur. 1129 l847) 1 

Kültürpark içindeki fuar meydanında yapılacak havuzun su 
fıskıyelerHe ziya tertibatı açık eksiltmeye konmuştur. Muham· 
men keıif bedeli 4750 liradır. Eksiltme 5-5-936 Çarşamba günü 
saat 16 da Belediye dairesinde yapılacaktır. Proje ve şartna· ı 
meleri görmek istiyenlerin Belediye dairesindeki Fuar bürosuna 
müracaatları. 1134 (848) 

En hoı meyva tuzudur. lukıbaıı def eder. Mide, bağırsakı 
karacigcrden mütevellit rahatsızlıktan önles. Hazmı kolaylaıtınr. 

İngiliz Kanzulc eczanesi Beyoglu • İstanbul 
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Italyan ordusu dün akşam payıtahtin kapılarını tutmuştu 
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Adis-Abeba ile her türlü telgraf · muhaberatı . kesildi. 
Ecnebi tebaalılar Ingiliz sefarethanesi himayesindedir 

Paris 2 (Ö.R) - Günün en 
mühim haberleri Habeşistandan 
gelmektedir. ltalyanlar şehrin 
kapısındadırlar. Habeş paytah· 
tının işgali bir saat meselesidir 
ve bazı haberlere göre işgal 
edilmiştir. 

Y AGMALAR BAŞLADI 
Loodra 2 (Ô.R)- lngiltere

nin Adis-Abeba elçisi sir Bar
tondan Furaynofis~ telgrafla 
gelen bir rapora göre Necaşi 
ve ailesi erkinı sabah Cibutiye 
gitmek üzere Adis-Abebadan 
hareket etmişlerdir. Sir Barto
nun raporunda şehirde karışık
lıklar çıktığı, yağmalar yapıl

dığı. bildirilmektedir. Birçok 
yerlerde igtişaşlar başgöstcr

miştir. Adis-Abebadaki ecne
biler elçiliklere ve bilhassa In
giliz elçiliğine iltica etmişlerdir. 
Burası müdafaa tertibatı alan 
Sibo Hint askerleri tarafandan 
muhafaza edilmektedir. Şimdiye 
kadar ecnebiler arasında hiç 
bir kurban yoktur. 
TEŞKiL~ TLI MUKAVEMET 

Londra, 2 (Ô.R) - Buraya 
ırelen haberlere göre Cibutiye 
hareket etmezden önce impa
rator lngiliz elçisi Sir Barton 
He istikbele aid projeleri hak
kanda uzun uzadıya görüşmüş-
tür. Resmi lngiliz çevrenleri 
imparatorun hareketini Habe
fistanda teşkilatlı mukavemetin 
sonu addediyorlar. imparato
run niyetleri hakkında malu
mat alınmamıştır. Addis - Abe
ba ltalyanlarm eline düşse bile 
teşkilatla mukavemetin deva
mını beklemekte olan lngiliz 
umumi efkarı Necaşinin Cibu
tiye hareketinden hayrete 
düşmüştür. Resmi lnıriliz çev
renlerinde şimdiki vaziyette 
lngilterenin alacağı tavrın, 

Addis - Abebada sükunet iade 
edildikten sonra lngiliz elçisi 
Sir Barton'un Londraya yap· 
ması muhtemel olan seyahat
tan sonra tayin edileceği bil
diriliyor. Fakat elçi ilk önce 
lngiliz tebaalarının emniyet al
tında olmalarını bekliyecektir. 
B. Eden dış bakanhğmda ge
len haberleri tedkik etmiştir. 

TEREDDÜD VARDIR 
Londra, 2 ( Ô.R ) - Habeş 

elçiliği imparatorun Cibutiye 
hareketi hakkında resmi hiçbir 
telgraf almamıştır. Hilkümdarın 
bu kararı son saatta vermiş ola
cağı tahmin ediliyor. Zira da
ha dün, gazetelere Adis Abe-
badan gelen telgraflar, zayıf
lama alaimi göstermekle bera
ber Londraya varn:,ağa de
vam ediyordu. Habeş el· 
çiliği bildirilen haberleri te
yid eden hiç bir haber alma
mıştn. .. imparatorun memle
ketten ayrıldığını kabulde te
reddüt ediyoruz ,, demekle ik
tifa etmişlerdir. 
Habeş elçiliğinde söylendi

j"ine giire devamlı bir muka-

vemet imkanı hakkında hiç bir 
şey söylenemez. Fakat Habe
şistan, işgal altına girse bile, 
uluslar kurumu üyesi kalmak
tadır ve onun vaziyetini uluslar 
kurumunun tayin etmesi lazım 
gelecektir. 

HAREKETTEN EVVEL 
Londra 2 ( Ö. R) - Bura

da zannedildiğine göre Habeş 
imparatoru Filistine gidecektir. 

Adis-Abrbadaıı bir görünüş 

Evvelce gelen haberlerde lm
paratoriça ile çocuklannın Ku
düse gitmeğe karar verdik
leri bildirilmişti. Şimdi Ne
caşinin onlara rekabet et
mesi bu ilk kararı değiştire
mez. lngiliz hükumetinin Ha
beş imparatorunun Kudüste 
ikameti için lazımgelen tedbir-
leri aldığı ve imparator ile in· 
giliz elçisi Sir Baston arasmda 

bu noktanın imparatorun hare• 
ketinden önce kararlaştırıldığı 

tahmin edilmektedir. 
JNGILIZ TEBALILAR 

Londra 2 (Ö.R) - Habeşis· 
tandaki lngiliz tebaalarının 
vaziyeti hakkında Londrada 
endişe yoktur. Bunlar elçiliğe 
iltihak etmişlerdir. Kale haline 
sokulan bu binada mühim mik
tarda erzak depo edilmiştir. 

Hintli bir Sika alayı elçi-
liği lngiliz zabitlerinin ida-
resi altında himaye etmekte
dir. Bina müteaddid dikenli 
tel hatlarile sarılmıştır. Adis
ababadaki lngilizler bin ka
dardır. Bunlarm gerek orada 
kalanları, gerekse hareket et· 
mek istiyenleri için lizımgelen 
emniyet tertibata alınacaktır. 

YENi BiR HÜKUMET 
Londra, 2 ( Ö.R ) - Adisa

ababadan gelen haberlere göre 
orada yeni bir hükümet teşkil 
edilmesi muhtemeldir. Italyan 
hükumeti ecnebi elçilikler ba
kımından nazik bir vaziyetle 
karşılaşacaktır. Zira başlıca 
memleketlerin Adis-Ababada 
elçilikleri vardır. Ve bunlar 
imparator nezdine elçi tayin 
edilmişlerdir. 

Londra, 2 ( Ö.R ) - lngiliz 
elçisi ancak lngiliz tebeasının 
emniyeti için gereken tedbir
ler ahndıktan sonra Adis-Abe
badan hareket edecektir. 

GiZLi MÜZAKERELER 
Paris, 2 (Ö.R) -- Radyo A

jansının Adis-Abeba'dada sala
hiyettar şahsiyetlerden haber 
aldığına göre dün akşam 
ltalyan ordusundan 36000 ne· 
ferlik bir kol Adis-Abeba 
kapılarına dayanmış, fakat 
şehire girememişti. Bu kuvvet 
şehire girmek için ltalyan 

umumi karargahından emir 
beklemektedir. Bu emrin 48 
saatten fazla geçikmiyeceği 

tahmin ediliyor. Verilecek emir 
ltalyan erkana harbiyesinin 
irtibat zabitlerile Habeş hüku
meti arasında şehrin teslimi 
ve muhasamatın kesilmesi için 
yapılmakta olan giz!i müzake
relerin neticesine tabi bulun
maktadır. 

HABEŞ KABiNESiNDE 
Bu müzakereler, kabine mec

lisinde imparatorun huzurile 
yapılan münakaşalardan sonra 
açılmıştır. Bu münakaşalarda 
imparator sonuna kadar muka
vemet lehinde fikir verdiği halde 
hükumet erkanının ekseriyeti 
ve mağlub olan Habeş reisleri 
lüzumsuz sandıkları bir muka
vemetin terki ve imparatorun 
saltanata terketmesi lehinde 
bulunmuşlardır. 

Her halde Habeş faciasının, 
hiç olmazsa askeri bakımdan, 
nihayeti yaklaşmaktadır. Ad
dis - Abebadaki elçisile sıkı 
bir temas halinde olan Framız 
hükumeti olup biteni onun va
sıtasile haber almaktadır. Ne
caşınin payıtahttan hareketi 
hakkında, gerçekten Cibutiye 
mi hareket ettiğini Fransız 
hükumeti henü temin edecek 
mevkide değildir. 

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

Avrupa yine karışıyor 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almanyanın Avusturyayı ilhaka kal-
kışmasından çok endişe ediliyor 

Viyana, 2 ( Ö.R ) - Dün 1 't 
Mayıs milli iş bayramı müna
sebetile şansöyle Schuschnigg 
mühim bir nutuk vererek 
Avusturyanın istiklalini koru
mağa matuf olan DoJJfuss pla
ninın tamamı tamamma tatbiki 
için hükumetin azım ve sebatla 
mesaisine devam edeceğini 

bildirmiştir. 

Avusturya hükumet adamla
rının dahili kavgalarla birbirin
den ayrıldıkları hakkındaki şa-
yialardan bahsederkn şansölye 

bu haberleri tekzib etmiş ve 
halkın hükumete itimadı oldu-
ğunu, son Woremberg intiha
batında müntahiblerin yüzde 
sekseninin hükumet lehine rey 
vermek suretiyle bunu isbat 
ettiklerini söylemiştir. 

Londra, 20 {Ö.R) - Orta 
Avrupa seyahatinden avdet 
eden Sir Austen Chamberlain 
dış işleri bakanı B. Edenle 
görüşmüştür. Eski dış bakanı
nın verdiği teminata göre, şim· 
diki şartlar içinde Avusturyaya 
karşı bir Alman kuvvet barbe
sinin vukuu ihtimal dahiiinde 
değildir. Böyle bir korku mev
cut olmamakla beraber, Avus-

• 

flit/er Alma11 genetalla1iy/e ge(ia" resminde 
turya hükumeti çok dikkatli ve J Sir Austen Cbamberlain fik-
uyanık davranmağa mecburdur. rince Avuıturyanın istiklAlini 

Türk -Alman Kültürel münasebetleri 

Almanlar Ankarada 
güzel bir sergi açtılar 
Ankara, 2 (Yeni Asır muhabirinden)-Modern Alman san'ah 

ve Alman tezyin san'atları sergisi bugün şehrimizdeki sergi 
evinde açıldı. Açılma töreninde vekillerle elçiler hazır bulundu. 
Alman büyük elçisi kısa, fakat veciz bir nutuk söyledi. 

Bu serginin direktörü bay Heinrich'tir. Yüksek Alman san'at
kirlarının eserleri, tablolar, sulu boya ve grafik resimler büyük 
bir zevkle tetkik edilmiştir. Dost Alman hükümetinin bu sergisi 
Türk-Alman kültür münasebetlerinin inkişafına doğru atılmış 
büyük bir adım sayılmaktadır. Sergi Ankaradan sonra lstanbul
da da açılacaktır. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
korumak için iki çare vardır. 
Birincisi Avusturyanın Alman· 
ya ile bir centilmen anlaşmasl 

yapmasıdır. ikinci çare ise, 
Avusturya devletinin lsviçre 
gibi bitaraf bir devlet haline 
ifrağıdır. 

Vis şansölye Prens Starhem
berg bu ikinci hal çaresine 
mütemayil o~duğu halde Baş
şbakan B. Schuschnig bilakis 
birinci şekli, yani Almanya ile 
kibarca bir anlaşmayı tercih 
etmektedir. 

Londra, 2 (Ö.R) - Havas 
muhabiri bildiriyor: 
Addıs - Abebanın yek ya

kınc\a İşgali ihtimali siyasi 
mahafilde Jtalyan zaferinin bir 
hakikat olduğu intibaım uyan
dırmııtır. Necaıi payıtahtını 
Mısır Sudanı yakininde Goru'ya 

nakledecektir. Oradaki dağlar, 
mukavemeti uzatmak imkanını 
verecektir. 

Necaşi Goru mıntakasını da 
muhafazaya muktedir olamazsa 
Mısır Sudanına iltica edecek
tir. 

Hariciye nezareti muhafili 
şimdi Habeşistan meselesinden 
ziyade Almanyanın Avusturyayı 
ilhak etmesi keyfiyetile meş

guldur. Hitlerin bunu zecri 
surette yapmasına ihtimal veri
elmiyor. 

Almanya anşulusu plebisite 
müracaatı suretiyle temin et
mek istiyecektir. 

Siyasi mehafil ltalyan-Habeş 
ihtilafının hallinde tavassut 
ederken fransanın çok nazik 
ve yerinde bir rol oynıyacağına 
kanidir . 


