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?40. 9234 KIRKBIRINCI BENi! 

İmtiyaz sahibi : ŞEVKE! BİL~!.N .. 
Başmuharrir ve umumi neşrıyat müduru: 

HAKKI OCAKOGLU_ . - 1 
il Dinarlı 

A..:SC>N°E: ŞE::::R.A.ITI Habeş şampiyonu ile 
Parlste yaptığı kar~nlatmayı 

anlabyor •. 
Devam müddeti Türkiye için IHariç için 

Senelik . . . . . . . 1300 :JjOO 
Allı mılık . . . . . . 700 1800 - 6 ncı sayfada okuyunuz -

1 TELEFON : 2&97 
~~~~~~------~· 

Cutı Jrnriyetüı W! Cıım1no·iyet Eserinin Bekçisi, ~·abalıları Çıkar Siyası Gaectediır Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Balkan Konseyinde Boğazlar işi 
et ks s 

Romanyai 
ür tezini har re e müdafaa tti 

irazi kayıtlar g ri al ı. r. _müttefik 
de let a ası a askeri birliği haz•rlanacak 

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

önemli izahallndan son- ı ettljilnl blldirmlttir. ı •u•I toplantı yapllmaeı 1 büyl!ık elçisi Zekii Apaydın ve 
ra Yunan başbakanı ge- Böylece boğazlar me- karatiattı. dış ltlerl komiserlik muavini 
neral Metaksas Türk selesinde dört Balkan MOSKOVADAKI Kreatinski hazır bulunmuılardır. 
nol\tal nazarını hara- devleti arasında lam bir GÖRÜŞMELER Numan Menemencioğlu ya-
retle müdafaa etmiştir. mutabakat hasıl olmut· Moıkova 5 ( A.A} - Sov- nııida Apaydın, Türkiye elçi-

hh lik memurian ve Sovyet dıı 
Romen mura ası Ro- tur. yet merkezi icra komitesi rei· bakanlık erkanı bulunduğu bal- Titiilesko 

T. R. A!as 8 I· manyanın boğazların Yine dUn ak,amkl top- si Kalenin ve halk komiserleri de. Toksino tayyare karargi· Moskovada pratik talim yap-
k lstanbul 5 (Özeıı; ... :z. tahkimi hakkındaki tezi- lantıda dörl devlet ara· reisi Molotof Numan Mene· hını ziyaret etmiş ·ve bilhassa makta olan Türk paraşütçüleri 
laa; konseyln~.e U J:dU. miz münasebetiyle lhtl· sında askeri ı, blrlliil mencioğlunu kabul etmişlerdir. paraıüt şubesine alika gös- grubunun talimlerini de seyret~ 
T •meselesi gor ş çok razı kayıtlardan rücu itllAfı yapılmnk Uzere hu- Her iki kabulde de Türkiye termiştir. miştir. 
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Ağır mahkômlar Necaşi ve ailesi Italyan - - .. - -
Manevrasının 

• •• •• 
ıç yuzu 

ltalyan gazeteleri " Negüs 
kaçb; harb bitti " diyorlar. 
Habeş şehirleri üzerinde do· 

laşan ltalyan tayyareleri beyan
nameler atarak Habeş milletine 
Yeni bir imparator vaad edi
yorlar. 

Romanın 41 hürriyet, adalet 
e medeniyet " vaadmdan son

ra bar kukla imparator vaadıyla 
siyasi manevralarına zemin ha .. 
urladıiı muhakkaktır. 

ltalya, Habetistanın belh .. 
başh mukavemet merkezle
rini eline geçirmiştir. Askeri 
bakımdan kat'i sayılacak zafer· 
ler kazanmıştır. Fakat harb 
bitmemiştir. Bir milyon kilomet
reye yakın arazisi olan dağhk, 
vahşi bir ülkeyi pasifiye etme· 
nin bir harb kadar ağır feda· 
karhkları iycab ettirdiğini ltal-
yanlar pek eyi bilirler. . 

Harbi kazanmak için °0 mılyar 
lirete yakm masrafa katland~lar: 
ltalyan hazinesi, belki yınnı 
aıene belini doğrultamayacak 
hale geldi. h'b' 
Ş. d' H beşistanın sa ı ı 
ım ı a . I 

olsalar bile bu topraklan ış e-
k d·ı · de tecek sermayeyi en 1 eran 

bulamıyacaklardar.Şekaveti büs
hütnn ortadan kaldırmak, çe· 
telere mukavemet üm'di bırak· 
mamak, halkı silahlarından 
tecrid etmek, asayişi bakim 
kılmak ıçın daha yıllar-

- k Lı'r mücadeleye ca surece v k 
katlanmaya, burada kos oca 
bir ordu beslemeğe, ltalyan 
haznesinin yarıklarını kapatmak 
için de dış piyasalara baş vur· 
mağa mecbur olacaklardı~. 

Bu bakımdan zafer şenlıkle
rinin coşkunluğunu kaybedere~ 
geniş endişelere çevrilecegı 
günler de gelecektir. 

Habeşistan davasının ~skeri 
mücadeleden daha az çetın ol
mayan ikinci bir safhası da 
zecri tedbirler safhasıdır. 

Roma askeri zaferlerine gü· 

ek' ·ş·ı halletıneğe çalaşı-vener ı . 
O a göre ortada bır yor. n . k 

ltalyan - Habeş meselesı yo .. 
tur. Bir Negüs • Italyan mese· 

1 • d r Haile Sclase tah-
esı var ı . 

1 tından uzaklaşmakla bu .m~se. e 
d k d·ı· -· den halJedıJmıştır. e en ı ıgm 

Habeşistan baştanbaşa ltalya~ 
ordusunıa kollarını açınıştır.Zecra 
tedbirlerin artık yeri kalma-

m1ftır. 
_ Sollu 2 mtı sabijede -
&eTke._ JElill!JID 

Samsun hapishane pen
cerelerini kırıp kaçtılar 

• •. Samsu11da1Z bir görü1Zliş 
lstanbul, 5 ( Ozel ) - Sam- ı tedarik ettikleri tespit edil· 

sun hapishanesinin sahil tara- miştir. 
fandaki pcnçerelerir_ıi kırarak lstanbul 5 (Özel) - Samat· 
kaçan alta suçludan ıdam malı~ yada ilk mektepte evinden gizli 
k~m~. olan Neşetle ar~adaşı olarak getirdiği Bronig taban-
Ş~kr~ zabıt~nın çok serı ted- casiyle oynıyan 11 yaşında Faz-
bırlerı sayesınde yakalandılar. hnın elinden feci bir kaza çık-
Diğer d?rt su~I~ şi~detle ara· mıştır. Kazaen pathyan taban· 
nıy?r. Fıra~ h~dısesı . münase- cadan çıkan kurşun talebeden 
betıle adhyenın tahkıkatı de- Hayriye isabet ederek ağar su· 
vam etmektedir. Suçluların rette yaralamışhr. 
peoçereleri kırmak için kul- Yaralı baıtaneye kaldml· 
!andıkları aletleri ne suretle mıştır. 

19Mayıs 
,Hareket günüdür 
Gençlik bUyUk tezahürat 

yapacak •• 
Ankara, 5 (Yelli Asır muha· 

birinden)- Büyük şef AtatUr
kün Samsuna ayak bastıkları 
19 mayıs günü idman şenlikleri 
günü olarak kabul edilmiş ve 
adı 11Hareket günü,, olarak ka
bul edilmiştir. 

Gençliğin hareket ııüoüne 
geniı mikyasta iştirak edebil
meıi için tertibat alınmaktadır. 
19 mayıs günü resmi tatiller 
arasına girerek daireler tatil 
yapacaklardır. Bu hususta bir 
kanun hazırlanıyor. Yakında 
kamutaya ıevkedilecektir. 

Ampir kruvazörü ile 
Cibutiyi dün terkettiler 

ij '~~,. 
~~ 

Necaşi ve impaıaloriçı emebi mıimessi//eıle 

Cibuti, 5 ( Ô.R ) - Habeı 
imparatoru, ailesi ve maiyetleri 
erkanı, hepsi birden 119 kiıi 
aaat 11,30 da Adenden gelmiş 
olan .. Empire,, lngiliz kruva· 
zlS~üne binmişlerdir. Bu harp 
geruisi hemen Hayf aya müte· 

veccihen hareket etmiştir. 
Necaşinin hareketi müheyyiç 

merasime vesile olmuştur. im
parator ailesinin ikametine tah

. sis edilmiş olan Valinin sarayı 
Fransız ve Habeş bayraklan 

- Sonu 8 i11d sahi/ede -
.............................................................................................................................................................................................................................. 

• 
sevınç 

sulhu tesis ediyorum dedi 
Roma 5 (Ö.R)- Italyan kuv· • 

vetlerinin Adis-Abebayı işgal 
ettikleri haberi burada akşam 
üzeri haber ahmr alınmaz şehir 
mahşerden bir günü andm· 
yordu. Derhal bütün binalar 
bayraklar1a süslenmiş ve halk 
umumi yerlerde sevinç nüma-
yişleri yapmağa başlamıştır. 

Hükümet tarafından bu sıra
da neşredilen bir emri yevmi 
ile bütün binalar süslenmiştir. 
Halk Duçenin sarayı önüne 
toplanarak faşist marşlarını 
söylemeğe başlamıştır. Bu sı· 
rada saray balkonuna çıkan 
Duçe halka itaben şunları söy
lemiştir: 

- Milleti otuz asw-lık telak
kiler ve teamüllerle tarihin en 
miihim hadisesini yaratmağa 
çağırdım. Bu davete iyi cevab 
verilmiş ve muvaffak olun-
muıtur. · 

- LIU/ın tnirinu -
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Bal an kon y · m ·· zakeratı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nai illi ...... 
Birbirini takib eden iki suikastla 

imparator yere serilmişti ----·-imparatoru taşıyan kupa Mü- tan sağ ve salim kurtulmuştu. 
hendisler sokağından geçerek Şimdi etrafındaki yaralılardan 

1 
Romanya, Boğazlar müzakeratına 

1 dostça işitr3kini resmen bildirdi 

F abrikas~ eylôl~e 
işleyecek 

Ankara 5 (Yeni Asır)- Na-
7.İllİ mensucat fabrikası eyJfıl 
ayında işlemeğc başlıyacaktır. 

•. 

Katerina kanalına •vardı. im- başka birşey düşünmiyordu. 
parator kendisini sevgilisine Etraftan polisler koşarak sui-
yaklaştıran bu yol üzerinde dü- kastçı genci yakaladılar. 
tünceye dalmış eski günlerini ikinci Aleksandra gelince o 
hatırlıyordu. Neydi 0 günler... biraz önce oradan oynıyarak 
Katya ile birHkte olarak ilk geçen küçük Müjikin carısız 
yaptıkları gezintiyi gözleri cesedini kolları arasına almıştı. 
önüne getirdi. Kalya henüz on ZavaJlı çocuk suikastın kurbanı 
liç yaşındaydı. Kestane ren- olp~~::ı·er : 
ginde saçlarla süslenen başını - Çok şükür Samajseteye 
imparatorun omuzuna daya- birşey olmamış diyorlardı. 
mışta. Rüzgar ipek kadar yu- Aleksandr yaşlı gözleriyle ce-
muşak olan bu güzel saçlarla vab verdi : 
imparatorun yüzünü okşarken - Allaha çok şükür kurtul-
o muttasıl " Çabuk, daha ça- dum. 
b k Fakat suikastçı genç yum-

u " diyordu. ruklarını sıkarak mukabele 
Smolny günlerinin Katyası etti : 

bugünkünden başka birşey - Aleksandr Tanrıya şük-
miydi sanki .. O gün de bu retmek için daha pek erkendir. 
karlı yollardan geçmişlenli. Ben muvaffak olmadım. Fakat 
Kızak yıldırım gibi yol alırken benden sonrakiler milletimin 
imparator, yakasındaki kür~- intikamını alacaklar ... 
ten Katyanın bir parça kesh- Tam bu sırada yaralılat'ın 
ğini bile duymamıştı. Ne çı.1- imdadına yetişmek istiyormuş 
gınlık.. imparator o günlerın gibi koşan bir adam yaklaştı. 
b d d kt Ydı Elinde tuttugv u bir paketi sa-
eyecanını için e uyma a · 

Taze hava ile ciğerlerini daha vurdu. Bir an içinde birinci in
filaktan daha müthiş bir infi

iyi şişirmek için arabanın pe~- lak vuku buldu. imparatorun 
cerelerini açtı. Etrafı seyredı· 

d 
dağ gibi siluheti kıvrılarak ye-

yordu. Atların her ileri a ımı "ld" y · k · · d d v re serı ı. üziı an ıçın eydi. 
onu sevgilisine yaklaştır ıgı Açık duran gözleri hiç bir şey 
için seviniyordu. .. görmiyordu. Dudaklarından an . 

Yollar tenha idi. Bir kaç n~· laşılmaz sözler dökülüyordu. 
betçi polisten başka kimse.~?- Bu suikasttan sağ kalan bir 
rülmüyordu. Küçük bir M.u. ıık b"tl ı· · 

1 e kaç za ı e po ıs ımparatorun 
arkasındaki sepeti kar ar uz -

d viicudunu zorlukla bir kızağa 
rinde çekerek. koşuyor ti~· d ki yerleştirdiler. 

Bir mektepli genç e n . e. 
kitap paketiyle geçmekte ıdı. Birbirini takib eden iki sui· 

Bu genç imparatorun arabası kast hab~ri F!etrograd .şch-
yaklaşmakta olduğunu görünce rinde birer bomba gibi patladı. 

b ı du Halk, GTandükler ve hükumet 
garip bir harekette v u unket:ı 
Kolları arasında tuttugu pa h. erkanı heyecan içindeydiler. 
atların ayaklarına attı. Müt ış Istibdad fırkası memnundu. 
bir infilak sesi duyuldu. Sol~~ Nihayet ümidleri tahal..kuk 
beyaz bir duman etrafı kap edecekti. Kalya zaferinin seme-
dı. Sahne feci idi. Parça p~re- resini göremiyecek, Rus milleti 

1 1 k ı üıerın ça .o a.n at. ar ar ar r kanla daha yıllar.ca .mut'ak bir ida-
serılmışlerdı.Beyaz karla uha- renin zencırlerı altında inliye-
kızıllaşmıştı.lmparat?run m ette cektir. 

- Sonu Var-fızlarından dördü agır s~kast
yaralanmıştı. imparator suı 0 • • • & 

Amerlkada karga eta 

Direktör Hilmi 
ld. or 

Bugün Ankaraya g •Y 
Garbi Anadolu bağcılık ens-

t · t·· .. d" kt"" u·· Hilmi ve ens
ı usu ıre or .. . H r d 

titü şeflerinden Mubın a 
1 

' 

iktisat vekaletinden aldıkları 
1. •• • bug·u·n Anka-ta ımat uzerıne 

raya gideceklerdir. 
Haber aldığımıza göre ens

titü direktörü Hilmi, geçenler
de iktisat vekaletine kükürtle-

b. por gön-
rimiz hakkında ır ra 
d . ti" Hilmi Ankarada bu 
ennış . . 

b kklnda daha bazı ıza
rapor a 
hat verecektir. 

G bi Anadolu bağcılık ens-
ar . b' 

t ·tu .. ne de daha genış ır şe~ 
l su d v 

kil ,,erilmesi konuşu' ugu şu 
günlerde Ankara da_ ?1übim m:~ 

l . halledilecegı zanedıl se erın 
mektedir. 

yemek modası! 
Amerikada bütün Oklaha· 

ma ahalisi yeni bir modanın 
arkasından çıldırasıya koşmak
tadır. Bu moda, elbise, şapka, 
ayakkabı falana aid değildir; 
Merakta bırakmadan söyliyelim: 

Bu, karga eti yemek moda
sıdır!. 

Eski genel sağlık memur
larından Staling adında bir 
doktor, karga etinde pek çok 
protein bulunduğunu keşfetmiş 
bu eti halka yedirmek yolun~ 
düşünmüş. Bir çok tecrübe
lerden so~ra bir çare bulmuş. 
~emlc~etın en mühim şah
sıyetlerınden bazılarına bir zi
yafet vermiş ve tabii onlara 
bildirmeden karga eti yedir
miş. Sonra bunun faydalarını 
uzun uzadıya anlatmıştır. 

Bu ziyafetten sonra karga 
avcılarına gün doğduğunu söy
lemeğe lüzum yoktur. 

Dört devlet mümessilleri, bütün meselelerde fikir Fabrikanın açılma töreninde 
başbakan ismet Inönününün 

birliğine malik olduklarını tesbit ettiler bulunacağı tahmin edilmektedir. 

l l b l S (y · A Fabrikanın müdürlüg-üne, Kay-
s an u enı sır)- Bel- de olan başlıca meseleler halle- ierin arazi hüküml~rini mü-

graddan bildiriliyor: dilmiştir. Geri kalan meseleler nakaşa mevzuu yaptıg-mı, seri fabrikası müdürü Şevket 
B ık k f 

Turgut tayin edilmiotir. 
a an on eransmın mesaisi üzerinde müzakere öğleden Türkiye ve Romanya arasın- ~ 

devam etmektedir. Bu sabahki \SOnra ve bitmezse yarın da da Londra muahedesinin .Bir konferans 
içtima saat 13 te bitmiş ve devam edecektir. mevcudiyetini, iki memleketi ş k k 
Yunaıı başbakanı general Me- Belgrad, 5 (Ö.R) - Balkan b" b" · b ar i araağaç 4 ( A.A) -ır ırıne ağlıyan faal bir dost- evvelki gün burada kutsal in-
taksas gazetecilere beyanatta honferansının ruznamesindaki luk tesis etmiş olan dostluk kılabımız hakkında ilimiz C. 
bulunarak Yunaoistanın Balkan en mühim meselelerden biri paktım nazarı dikkate alan 

1 b v ı · · h kk d H. P. başkanı Remzi Ünlü ta-
paktından ileri gelen taahhüt- 0 an ogaz ar ışı a ın a Romanya kralı hükümeti iki fı d ı h Türkiye ve Romanya delegeleri ra n an verilen konferans il-
eri akkında Yugoslavya ile d b k ulusun münasebetlerindeki hu- çemizin bütün halkı tarafınan 

Yunanistan arasında tam b'ır arasın a tam ir mutaba at . . b basıl olmuştur. Romanya dışiş- susı vazıyeti nazarı iti are şiddetle alkışlanmış ve Atatür-
anlaşma hasıl olduğunu bildir- leri bakam B. Titulesko tara- alarak Balkan emniyetini tesis kümüze saygılar sunulmuştur. 
miştir. Bu anlaşma metni kon- maksadile Türk ııotasında fından Romanyanm Türk nota- F 
ferans başkanı B. Tevfik Rüştü bahsedilen müzakerata dostane ransanın 

sına cevabı B. Tevfik Rüştü 
Arasla Yunan başbakanı ara- Arasa tevdi edilmiştir. Cevabın bir fikirle iştirake 'hazırdır. }" • • 
sında teati edilmiştir. metni şudur: Türk hükümeti bu nota ile . ma l Vazıyetı 

B. Tevfik Rüştü Aras ta ga- "Romanya Kralı hükumeti mutabık olduğunu bildirmiştir. Paris, S ( Ö.R ) - Finans 
zetecilere şu beyanatta bulun- 1 !Nisan tarihli Türk notasını Bu mühim mesele aynı za- Bakanı Marsel Renise bugün 
muştur: aldığını teyid ile şeref kazanır. manda Küçük Antant konfe- kabina toplantısında mali va-
• - Konferansın ruznamesin- Türkiye hükümetinin muahede- · ransmda da tedkik edilecektir. ziyet hakkında izahat vermiştir. 

K'~·;;ı;yd;"'"""'''"'H&lk'''Cep"""he'Sf """""ı""A;~~i~~y·; .. 
••••• 

Mübadele ve Hükumetlere 
tefviz işleri ı HükUmetinden Fransız 

ANKARA, 4 (A.A)- Bugün 
Fikret Silayın · başkanlığında 
yapılan Kamutay toplantısında 
mübadele ve tefviz işlerinin 
kati tasfiye ve intacı hakkın
daki tefsir fırkası müzake~e 
olunmuştur. Yine bu toplantıda 

\ 

hazerde sübayfardan yüzbaşıya 
kadar bir kısım sübay]ara ve 
seferde bütün sübaylara elbise 
kaput ve çizme verilmesi hak
kındaki kanununun ikinci mü
.zakeresi yapılarak kabul edil-

miş ve kıyıların ışıklandırılması 
ve işaretlendirilmesi kaideleri
nin birleştirilmesi hakkındaki 

Lizbon konferansı kararlarının 
tasdikine aid kanununda birinci 
müzakeresi yapılmıştır. 

Bundan sonra ruzoamede 
bulunan mübadele ve tefviz 
işlerinin kati tasfiyesi ve intacı 
hakkındaki kanuna ek olarak 
hazırlanmış olan kanun layiha
sının alakası dolayısile sıhhat 
ve içtimai muavenet encümeni 
tarafından tetkik edilmesi ileri 
sürülerek kabul edilmiş ve 
çarşamba gunu toplanmak 
üzere içtimaa son verilmiştir. 

Romada 
Roma 5 ( Ö. R) - Dış iş

leri müsteşan B. Suviç logilte· 
re büyük elçisi Sir Eric Drum
mond ile Fransa büyük elçisi 
B. de Chambrunü kabul et
miştir. Görüşme Adis - Abeba· 
daki ecnebilerin vaziyeti üze
rinda cereyan etmiştir. 

!ulusunun is!ediği sulhtur 
iRadikal Sosyalistler, yeni mecliste 
1 nazım rolü oynıya.caklardır 

Fransız başbakanı Alber Scuraut 
Paris, S (Ö.R) - 11Depeche Birçok küçük tacirler ve orta 

de Toulouse., gazetesi sol ce- halli kimseler bu sebeple müf-
nah partileri arasındaki birli- rit partilere rey vermişlerdir. 
gın iğbirar uyandırmaması, Bütçe masraflarının azaltılma-
cumhuriyetçiler arasında tam sından başka kurtuluş yolu 
h_üsnü niyt;~l? .hareket edilmesi yoktur. 
lazım geld1gmı yazıyor. "Phore de la Loire sol ce-

.. P ' L d" " rogre oe yon ,, ra ı- nah partilerinin harici siyasette 
kal sosyalist partisinin bi:-çok büyük bir itidal gösterdiklerini 
mevki kaybetmiş olmakla be- yazarak diyor ki: 
raber Saylavlar Odasında va- Fransa her e den önce sulh 
· r h ·k· · ı - ş Y z~ye .~n ~ ımı . 0 a_cagını v.e istemektedir. Her kes bir te· 

nota verdi 
Londra, 5 ( Ö.R ) - Avus· 

turya hükümeti, bütlın bükü-
metlere birer nota göndererek 
askerliğin iadesini Avusturya
nın istiklalini korumak ve Av-
rupa ulhumı takviye etmek 
yolunda atılmış bir adım o1du· 
'ğunu bildirmekte ve harp teh· 
Jükesine işaret etmektedir. 

Cenevrede 
Cenevre, 5 (Ö.R) - Norveç, 

lsveç, Danimarka, Felandiya 

ve Felemenk dış işleri bakan
ları 9 mayısta Cenevrede top 
lanaceklardır. 

Esirlerin iadesi 
Paris, 5 ( Ö.R ) - Bolivya 

ve Paraguvay hükümetleri, el· 
}erindeki esirleri mütekab~len 

iade etmişlerdir. 

KOMÜNiST 
Kiliseleri yaktılar 

Madrid, 5 (Ö.R) - Komü
nistler Madrid varuşlarmda 6 
zaviye, bir kilise ve bir papas 
mektebini ateşe vermişlerdir. 

Altın stokları 
azalıyor 

Paris, S (Ö.R) - Son za· 
manlarda külliyetli altın Fran· 
sadan çıkmakta olduğundan 

buhranlı bir hal alan mali vazi, 
yet yarın toplanacak olan ba
kanlar meclisince tedkik edi
lecektir. 

TAYYARE Aylardanberi beklenen filim ' • 1 

s •ysaı faalıyetlerın nazımı vazı- _ k if . . w 

f · · ·· v. • k d d. cavuze arşı vaz eSlnı yapmaga 
esını gorecegmı ay e ıyor. h d F k t ·ıı t b k 

"Intransigcant gazetesi di- azır tr. a a mı e aş ası-

Flandin hastalan dl 
Paris 5 (Ö.R) - Hükumet 

saat 16,30 da kabine meclisi 
halinde toplanmış ve intihabat
tan çıkan vaziyeti tetkike baş· 
Jamıştır. Elize sarayında B. 
Lebrunün başkanlığı altında 
yapılacak bakanlar meclisinin 
tarihi bu akşam ilan edilecektir. 

CUMADAN itibaren 
SiNEMASI TELEFON 3151 

P "kolojik tahliJJeri ile dünya sinemacılığında büyük bir inkılap yapan şaheser 
J::nne Boitel ile jean Golland'ın temsil ettikleri ve kadınlığın bütün sırlaranı 

pek açık olarak meydana çıkaran büyük filim 
r;zz:z7JJ_z7..Y..7.7..7..z7.7.77..7JJ-7..7.J..7LZ7ZZZ7~r.77 .. h":D ~2ZZEL7.7...7..7.7...7YJJ.7.7J2Z7..7J..7.7..7...7J.ZZ. 

~rucA : Türkçe sözlü (FOKS) dünya haberleri Miki duvarcı (canlı karikatürler) 
'CZZJ.LVZZZ7.7.717..7..z7..7..z77JZ7.ZZZZ7..7..ZJ '777...JOD7...zzz:zzrr..LZZZ7..7.7.7..7Z7J..ZZ0..7L7ILJ 

ro.zzrax SEANS SAATLARI 

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

yor ki : Eski hükumetlerden nm işlerine karışmamak siya-
istediğimiz ayni şeyi Halk cep- setine sadıktır. Çünkü bir harp-
hesi hükümetinden de isteriz: tan Fransanın hiç bir şey ka-
Vergilerir. azaltılması, buhranın zanamıyacağını, bilakis herşeyi 
esası vergilerin ağırlığındadır. kaybedeceğini bilir. 

-···· Tehlike var, karanlıklar içinde kızıl 
kıvılcımlar hissediliyor 

Paris, S (Ö.R) - " Paris-Soir 11 gazetesinde eski lngiliz bah
riye bakanı B. Cburehill Almanyanın müthiş silahlanmasına na
zarı dikkati çekerek diyor ki: "Almanya geceli gündüzlü silah
lanmaktadır. Hiçbir milletin yapmadığı derecede teknik ve 
müthiş bir hazırlık içindedir. Ufukta fevkalade birşey hazırlan
maktadır. Tehlilke meydandadır. Karanlıklar içinde kızıl kıvıl
cımlar hisse.diliyor. Bütün dünya bu tehlükeye gözünü açmalıdır. 

Başbakan B. Sarrout üç glin· 
denberi rahatsız olan B. Flan
dini ziyaret etmiş ve 11 mayısta 
toplanacak Uluslar kurumu 
konseyi hakkında görüşmüştür. 
Bu tarihe kadar B. Flandin 
iyileşmiş olmazsa Fransayı Ulus· 
lar kurumu daimi delegesi B. 
Poul Boncour temsil edecektir. 



t'Efft-ASftr 

Tunaya inecekler mi ? 
Ren buhranını 1937 de bir Avusturya 

buhranı takib edecektir .. ~ 
Avusturya yalnız başına kendi erkinliğini koruyamaz 
0-caa S..dr imzuile Dey- ı 

li T agraf guete~iae yualayor: 
"Ba sahalı el'keaden Almaa 

kıtalan Ansturya a1nll'llll geç
miflerdir. Hiç bir mukaYemet 
gWerilmemiftiı'. 

Alman ukerleri yoüudaki 
kalabahk tarafmdaa fiddetle 
alkıtlanm~r.,. 
Eğer Avrupa diplomasisi bir 

çare bulamıyacak olursa o za
man, gelecek yıl, bir gtin, ak
ta• gazetelerinde · yakandaki 
haberi okuyacağız. 

Birçoldanmız Ren üzerindeki 
kayıdlann 90lluna kadar kala
mıyacağını, Alman egemenliği
nin bir an önce tanınması 1.i
zımgeldiğini düşünmüş ve bunu 
ileri sürmüşlerdi, Buna cevab 
olarak bu durumun elde bulun
durulması ve ileride yapılacak 
herhangi bir pazarlıkta bun• 
dan faydalanmak mümkün ola
cağı bildirilmişti. 

Bugün içinde bulunduğumuz 
güçlükler, bizim bu eski kay· 
gılan hali muhafaza etmiş ol
mamızdan ileri gelmiştir. 

Ren meselesi, Versay mua• 
hedesinin ortaya çıkardığı Al
man hadiselerinin kınlamaz 
zencirinin ortasında bulunan 
bir halkadır. Bugünkft buhran, 
bundan öncekiler gibi -tamirat. 
siJ•hlanma -, eski miittefikJer 
henüz ne yapacaklarını karar
lqbrmadan kaqılanna çıkmıı 
bulun~tadır. Ortaya çıkan 
bu meaeleleri usaulusal kanun· 
larIDJD otoritesini sarsmadan 
kotarmak vaziyetindeyiz.. 

Arhk yeniden gözden geçi
rilmeıi icap edecek derecede 
olgunlafllllf eski muahedelerin 
olduğu gibi tutulması güçleşmiş 
hatta imkinsızlapnışbr. 

istikbaldeki temasları yoluna 
koyabilmek için genel bir gö· 
rüşle bütün Avrupa meselele
rini şumullü bir surette incele
mek, ona gire bir karara Yar
mak Jizımdır. 

Ufukta birçok güç mesele
ler yığılmaktadır. Bunlar Me
mel, Avusturya, Daozig ve 
Lehistan koridoru ve sömür
gehr meseleleridir ki, her biri
sinin ayn birer husuaiyeti var· 
dır. Sömürgeler muelesi coğ
rafya mebebleri dolayısile he
men timdiden kartımıza dikil· 
mi yor. 

Ote tara(tan esteki meıele
le rin hallini gecildinneğe gel
mez.. 

Eğer biz bunları ihmal ede
cek olursak, o z.... bunlar 
batta Avusturya olmak bzere 
birer birer kendilerinden bizim 
ana etmediğimiz şekilde hal
lohlaacaldardır. 

Eski Anatmya - Macarim
taa lmparat«Juiaa- puça
laema1111111 bir neticesi olarak 
Avusturya Harbtan beri llİl'pk 
mali ve okonomik pçlükler 
içillcle çırpmmaktaclır. 

Ba yaziyetlerle Tuaa luna
ımda balaaan milletler de ilıi
liclir. iki milyoa kadarı Viy
Metrepolisiade birikınif olan 
alta milyon nufua sabib 
bulunan ve bir taraftan Çekos
lovakyaoın endüstri merkezle· 

..rindeu, bir tıuaftan da zengin 
Macaristan ovasuıdan gayri 
tabii bir surette ayrılan küçük 
Avuaturya devletinin müstakil 
bır ekonomi bayatı sürmesi im· 
kADllz gibidir. 

1931 de bu güçlüklerden 
kurtlllmak için Avusturya Al
manya ile bir gümrük birliği 
apMk istemifli. Faltat ı.., 

Aı•usltu;a 11azulaıuula11 Fey ve hazıne nazm 
arzu La Hey hakyeri tarafın
dan kanun dLŞı ilin olunmuştu. 
Ondan sonra m~rkez Avrupa
daki öteki devletlerin Avustur· 
ya ihracat eşyasına karşı ufak · 
tefek kolayhkJar göstermeleri 
için teşebbüsler yapıldı. Fakat 
1932 de Tuna memleketleri 
hakkında Stresada yapılan kon
ferans Ye öteki teıebbiisler, 
Avusturyanm kendi kOIDfUların
dan pek az bayır J>ekliyebile
ceğini göstereli. 

Butiin bu ümidaiz ~aziyet 
içinde Avusturya balkmclan bir 
çoğunun bir Alman ittihadı 
fikrine saplanarak Berlinle bir
leşmek dileğini göstenaui hay
ret edilecek bir bidİ8e midir? 

Nuyoaal sosyalistlerin Al· 
moayada it bqaaa geçmeleri 
üzeriae Avustarya erldnliğiae 
kal'fl mevcut olu tehdit b6s
bittün bariz bir hale geldi. 
Almanyadaki asker liderlerin 
hem politika, bem de Strateji 
bakımından bir bİrlefllle me
melerini bir tarafa bırakmu. 
kendisi bir Aaubuyalı olan 
Alman diktatör& de biitiin Al· 
manian bir Rayla idaresi altm· 
da birleştirmeyi esulı bir aki
de halinde beafemektedir. 

Birçok memleketlerde tica· 
ret menfaatleri ağrwada milli 
badiği feda etam meselai 
biyük bir yurclaendiji ple
yaniyle kartdaşır. Fakat Awu
turyada ba nziret roktar. 
Hakikatte bir AYalhaJ• mili
ydi yoktur. Hlkimdarlık lair 
ihtilalle ortadaa k•Urwca Ans
bırya miliJetpenediği de Ol'· 

tadan kalkma,br. 

iç ifleriaia - ... biraz 
dalaa beter bir IWe gelmai 
Ansturyada ffah.IMqtan tek· 
rar talata çakarmak eereyaamı 
kunetleadinniftit'. 

Ancak bu h6khdarhğı ye
niden kurmak •reti,te Anı
turyada milliyet duygusu vfi
cuda getirmek, AJman7anıa 
yaptığı propagandalara muka
vemet ederek bir ymtıeverlik 
yaratmak için biricik çare gibi 
telakki olunmuıtu. 

Aynı zamanda Habsburg ha· 
nedamnın genç prensi, menfa
sındaki şatosunda memleketi
nin davetini beklemektedir. Bu 

değişmeleri modem b\r surette 
tetkik etmekte ve günün bi
rinde yüklenebileceği mesuli· 
yeti eyi kullanabilmek için ha· 
zırlanmaktadır. 

Son aylar içinde Avusturya, 
Habsburglann avdeti fikrinl 
açıktan açığa teıvik etmeğe 
başldı. Bu da içtinabı kabil ol
mıyan bir neticeye yol açtı. 
Kendi topraklannın bütünü, 
yahut bir kısmı eski Avustur
ya imparatorluğundan ayrılm11 
olan küçük antant, Habıburg• 
larm gene Viyaaada hllkOaı 
aiirmeğe bqlama11na şiddetle 
itiraz ettiler. Şiddetli protesto
Lu bqladı; battA istila tebclid
leri de baı gösterdi. Bunan 
herine Awstarya telafh bir 
•aziyete girdi. 

Bugün bir taraftan ekonomik 
f&rtlan içinde bunalan, bir ta-
raftan da milliyet daygalannin 
canlan•a11na mkin verilmiyen 
AYUSturya kendiaini almak ia
tiyen Almanyaya kolayca fikir 
olacak bir yaziyetteclir. 

lngitiz hildbneti tekrar tek
rar, kencliainin A vuturya er-
kinliği ile ilgili oldağmıa bil· 
dİnDİftİr. Fakat eğer kliç&k 
antant devletleri 6b bir suret
te mukavemet gösternıezlerse 
bütün bu sözler, Almanyanın 
Avusturya ile birleşmesine mani 
olamıyacakbr. 

Bugün Avusturyanm canla
nabilmesi içiB ona ekonomik 
sabada mtlsaadekir davranmak 
yardımlarda bwhınmak gerek-
tir. Aynı zamanda biz, b&tftn 
de.tellerden Habsbaıylann gel-
mesine kartı darmalanın ela 
i8temeliyiz. 
Avaııt.ya er kialijiae bim 

yanla....-z aacak ba swetle 
oldilir. 

Bizim Fransa ile birlikte 
nif.smaniteki cleYletlere ban-
lan kabal ettirecek bdar kn
vetJi oldatu• İlla-biliriz. 

Avmtarya meaelai laemea 
h•Heclilmeliclir. Anapa diplo
matlan, bu işi geciktirmekte• 
çıkan yanlıf neticeleri, artık, 
anlamabdırlar. 

Almanya Rende bütün niza
mı ve idarayi kendi eline al· 
mıştır. Mazi, kendi kendini 
gömebilir. Bizim dikkatimizi 
çekecek olaa istikbaldir. 
Eğer aaüne geçecek tedbir

ler almıyacak olursak, 1936 da 
Rende çıkan buhranı 1937 de 
bir AYUSturya buluanı takib 
~d@cektir. 

Sulh veya harp 
ltalya ~~· .. xı;;;y;d;;"iÇ'i;~İıranlar 
çıkmazsa insanlık harp edecek . . ............................................. ..._. ............................................ . 
ltalya ve Almanya birbirine bağlıdır ve bir gün 
el ele vermek mecburiyetinde kalacaklardır 

Buııünün vaziyetini karakte
rize eden şey, ltaf ya ile Alman
yanm, danışaksız olarak birbir
lerine yaphldan yardımdır. 
lta1ya Habqistan1 istila etmekle 
Almanyamn Ren bilgesine 
karşı kuvvet darbesini kolay
laştırdı. Alman kanet darbe
sinin doğurduğa kanşakhk ta 
hiç olmazsa fimdilik, Anapa
ııın ltalyaya karşı gerginliğini 
azalth. Bu karşalıkh hizmetler, 
bqlaagıcı on dokuzuncu asna 
iptidasuıda olan, bir muk1ad
derat benzerliğinin aon tezahü· 
ründen başka bir ,ey değildi. 

1815 de, Anupanm geçir
difi büyük ibtilil sarsıntısının 
sonunda, İtalya ve Almanya, 
her ikisi de iflas etmişdı1er ve 
birbirine benzer bir siyasal 
zaaf içindeydiler. hıtiWci isti
lalar her i.ki memlekette de 
eski rejimi çok zayıflatmqtı 
fakat ayni zamanda büyük ih
tilalin fikirlerini :de oralarda 
itibardan düşürmüttU. Öyleki 
Almanyada olduğu gibi ltalya
da da eski rejim memleketi 
idare edecek kadu kuvyetli 
değildi, fakat Liberal ve tem
sili bir rejimin it başına gel
mesine mani ,,ıacak kadar 
kuvveti vardı: 

Bu yüzden iki rejimden bir 
kombinezon yapmak gibi im· 
kinsız bir şey aramak icabe
diyordu. 

Alman aslmltti 

tiyetinde aranmak lazımdır. 
Almanya da birkaç sene son 

ra, demokrasiyle krailığı mez
cederek fakat baıka bir 
tipte bir kombinezon buldu. 
Bismark'ın Avusturyayı Alman 
topluluğunun dışında bırak-

olmasına myi teşkil etmedi : 
Bu da zaferle mağlühiyeti bir
biriaden ayırmama giiçl~e 
yeni bir delildir. Her iki mem
leket de bü,ak liarb yiizh-
den b••miyle iflas ebaif
lerdi, yani on dokuzuncu u-
nn ilk yanıındaki vazi,et· 
ferine dönmilıtüler. Ve 1848-
den sonra jki memleketin 
politika davasını hal için te-
sis etmiş oldukları rejimler 
yılalclılar; Alman imparatorluğa 
1918 de devrildi. ltalya lcrat
lığı faşist hükümet darbesiyle 
1922 de intihar etti. 

işte o zaman, 1848 de <'1-
duğu gibi ltalya öncülük ede-
rek Almanyaya yol gösterdi. 
1922 ye kadar memleketi idare 
etmiş olan meşruti rejimia 
yerine tamamiyle gayri meı· 
ru bir rejim teessüs t:.ffi. 
ihtilalin kralı, ve krallığın 
ihtilali bir taklidi. Almanya 
14 sene, demokratik bir cumu
riyet kurmaya uğraşhktan son
ra, ltalyanın misalini taklid etti 
ve tarihinin, Fransız tarihinde 
Napolyon Bonopart devrine 
tekabül eden bir safhasına 
girdi. Nazi rejiminin iktidar 
mevkime r~mesi 1922 ltaJyaa 
hükümet besinin bir neti-
cesidir: Birincisi olmasa1cll 
ikincisi de olmıyacakb. 

Burada çizdiğim UZUll ye 
kompleks bir tarihin, çok ba .. 
sitleştirilmiş bir ıemasadır. Gi· 
nün birinde bu mevzuu Ce-
ııevre üniversitesinde tetkik et-

Mu11tazam Alman. ltuvvetleıi bil' tören esnasmda 
1815 den 1848 ze kadar 

ltalya için olduğu gibi Alman
ya için de, bir ekonomik sefa· 
let ve politik depres1on dem 
hakim olmqtur. 

Hükômetler 1815 ancil•f1Da• 
larma sadık idiseJerde, bu iki 
memleket, Avrupada ve kendi 
iç idarelerinde tesis edilmif 
olu ninmı bozmak tehdidini 
gCSstenliklui için Avrupayı te
laıa düşüren içten içe bir kay
naşmaya aabne oluyordu. 1848 
ihtilali patladı ..• Bu, ancak 
Frama için bir buhran oldu. 

Fakat Avrupanın çelaresini 
deiifdirdi, çünkü ltalyan ve 
Almaa meselelerinin arni za
muda haUeclilmeıiae imkin 
vereli. 

ltalya, öncüliik etti ve Al
maaJ•J• yol açb. 1830 clu· 
beri 1815 andlqmalanu .,._ 
laaJif alarak ltaJJa •Hel tim 
laalletmek itine siritmit olan 
Beaapartizmin F ranuda tekrar 
iktidar memme ~lmesiade• 
idifade ederek, ltalya, ltalya 
Krallığının kurulm••ile, eaki 
rejimle ihtilil •e luaJldda tem
a rejim al'Ulncla bir kombiae
zon bulmıya muvaffak oldu. 
lagiltere ve Fransa 1860 taa 
beri ltalyanm itlerine Ye tari· 
bine bir türlü akıl erdireme
diler, çtinkii 1870 tan 19'l2ye 
kadar bu memleketi idare eden 
rejimin mahiyetini anbyamadı· 
lar. ltalya krallığı tarafmdan 
takib edilen siyasanın modelini 
lagiliz parlamenter rejiminde 
de,U. Puiate. te••uı mqru· 

makla Alman ~irliğini kurmuş 
olduğu tekrarlanır. 

Hakikatte ise, Bismark, Vi
yana kongresininin 1815 kon
federasyonu içinde tamamiyle 
tahakkuk ettirmiı olduğu milli 
birliği yıkmılfır. Bismarkın 
yaptığı, Viyana kongresinin 
önüne geçmiye muvaffak oldu
ğu şeydir. Almanyanın bir 
kısmıyla, yalnız memleketi mli
dafaaya cleğil, aynı zaJDanda 
komşulanna da taarruza muk
tedir muazzam bir askeri Al
man devleti vücude getireli. 
Fakat bu askeri deTletin ya• 
radılmaanın bir iç siyasa 
hedefi vardı: Almanyada onse
kizmci Llinin F ransaya ithal 
etmeye çahşmıt olduğu rejime 
benzer bir meputi krallık reji· 
mini mfidafaa edecekti. 

On4olammcu aıır ilk yansı· 
nın feci •aziyetmden kurtulmak 
için ıtaJya ile Almanyanm baı 
~ ., ... kombinezon
ların her ikisi de çok suni ol-
11111ftur. Bununla beraber bu 
kombiaezonlar yarım uır kadar 
devam etliler ve her iki mem-
lekete bayiik inkipf imk•nlan 
verdiler. 1870 den sonra, 
ltaJya kralbğı ve Almu 
imparatorluğu kunetleniyor , 
ittifak ediyor ve zenginle
şiyorlar. Asır batının kara 
sefaleti artık sona ermiş· 
ti. 1900 e doğru ltalya ye Al
mu meselelerinin artık kat'i 
surette halledilmit olduğu •a· 
mlabilirdi. 

Fakat bu bir hayaldi! 81-
ytık harb her ıeyi altllst etti. 
Büyük barba Almanya ve ltal
ya birbirine k11111 kamplarda 
barb ettiler; fakat bu. barb 
n•ticeıiai11 lıer iJdsi için araı 

mek istiyorum. Fakat bap. 
Avrupayı idare eden acla• .. -
rm bu temayİ zihialerinde ... 
haf aza etmekle fayda gire· 
ceklerini umuyorum. Bir asar
lık tarihe bu seri göz ahftaa 
oldukça ehemmiyetli iki netice 
çıkabilir: • 

Bualardan birincisi, fatist 
ltalya ile nazili Almaara11 
biThiriae zad göstermiye imkia 
olmadığıdır. Bu iki memleketi 
ayıran siyasal göriif farkları 
ne olursa olsun, her ikisi de, 
henüz daha medeni ve ahbe· 
ten zengin ve serbest ohm 
Avrupaya karşı aynı muhalif 
vuiyett balunuyorlar. S.-., 
bugün, meafaat.brclaa zirade 
tali benzerlikleriyJe birbirleı-ilae 
bağhdırlar. Geçici rekabetlerle 
bu birliği bozacağım uman beı 
polihb ancak muvakkat neli· 
celer alafiilir. 1935 in baflangı· 
cmclaa beri birMrini tekibedee 
lıidiseler bunun bir delilidir. 

Cıkanlacak ikinci netice de 
ıudar ki, Avrupanın istildlali 
aellmeti veya ifliaa •lla 
•eya harb, ltalya ile Alman
JDlll iç balaranlanna bağlı .. r. 
Ba iki memleketin siyasal •e· 
ıelelerini bal için başvDl'•Uf 
oldutdan IUD'i çarelerin bir 
tek sebebi vardır : Pek küçük 
bir zümrenin elinde iktidan 
mul:aafaza etmek. Netice mey· 
dancladır: ltalyan ve Alman 
milletleri, lngiliz ve Fransız 
milletlerinin uzun zamandanberi 
malik olcluklan, serbestçe fikir 
beyan etmek, istediklerini sly
lemek hakkında sahib olama
dıkları m&ddetçe hiçbir büpk 
Avrapa clavuın11a baUedilmesi
ne imk•n yoktur. 



Paris, 5 (Ö.R) - B. Sarraut 
siyasal vaziyet hakkında Se
nato başkarıı B. Jeanney ve 
eski saylavlar odası başkanı 
B. F ernand Bouisson ile görü
şecektir. S.:rraut kabinesi şim
dilik olduğu gibi iktidar mev
kiinde kalacaktır. Saylav seçil
miyen beş bakan da saylavhk 
müddetlerinin sonu olan 31 
mayıs tarihine kadar kabinede 
mevkilerini muhafaza edecek· 
lerdir. Evvelce de böyle yapıl
dığı vakidir: 1924 de. o za
manki başbakan B. Poincare 
parlamento ekseriyetini yine 
sallara vermiş olan inhbabat
tan ancak 21 gün sonra istifa 
etmişti. 1932 de başbakan B. 
Tardieu yeni parlamentoda 
kendisine muhalif bir ekseri
yet seçilmesine rağmen intiba· 
battan sonra daha 26 gün 
iktidar mevkiinde kalmıştı. 

MUKAVEMET EDiLMEZ 
AKlN 

Paris, 5 (Ö.R) - Komünist 
liderlerinden B. Marcel Cocbin 
"Humanite .. gazetesinde halk 
cephesi tarafmdan kazanılan 
r;aferin bütün tahminlerden üs-
tün çıktığmı, işçiler ulusu ta"' 
rafından gösterilen bu kıymetli 
birliği artık takviye etmek li .. 
zım geldiğini, halk cephesinin 
mukavemet edilmez bir akın 
halinde kendini gösterdiğini ve 
onu zayifletmenin caiz otına"' 
dığmı yazıyor. 

Radlka1 sosyalist par· 
tisinin organı olan "Re· 
pUbllk,,de B. EmlleRoche 
yeni kurulc.cak sollar 
hUkOmetl için ,u tavsl· 
yeterde bulunuyor: Mu· 
zafferlerde kin maölOb· 
lorda da korku oırnarna .. 
malıdır. 

14 temmuzda halk cephesi 
kurulurken yapılan yemin sa
dece halk hürriyetlerinin mu"' 
hafazası içindir.Fransaınn içinde 
birlik temin ederek harici teh .. 
lükeye karşı koymak zarureti 

vardır. . 
"Oeuvre,, gazete~inde Rac:h· 

kal senatörlerden Bay Alek .. 
sandte lsrael öyle yazıyor.= 

Radikaller mevki kaybettiler 
fakat bitaraf olmak fiıı~dır. 
Birçokları iki senedenbe_rı ra: 
dikallerin yaptıkları hıııneti 

d Eğ r radikaller 
unutmuşlar ır. e ı d" 
b

.. 1 hareket etmese er ı, oy ece _ .. k · · d suru -cumuriyet buhran ıçıa e 
lenir giderdi. 
HERRIOT'NUN VAZiYETi 

"Ere Nouvelle,, B. ~erriot'
nun vaziyetini tahlil edı~or: ~· 
Her:iot ne bükümete gı~egı, 
ne de yeni bir hüküıneti 1.~ar~ 
etmeği isteoıcınektedi~. ~unku 
müdafaa ettiği telakkılen feda 
etuıe~ek, daima cesaretle ileri 
sürdüğü ve teyid ettiği siyaset
ten geri dönmemek ka!gısı~da· 
dır. ikinci devre seçimıne gırer· 
ken, naınzedliğini muhafaza et
ınesinio bir pazarlık olmadı
ğım, kendisine verilecek reyleri 

k kendi fikirleri ve naza-
anca .. 
riyesi için verilmiş gıbı kabul 
edeceğini ilan etınişti. Hükii~et 
meseles! önünde de tamamıyle 
eyni vaziyeti muhafaza etmek-

tedir. 
Sağ cenah şampiyo~u B. 

Kerilles ''Ecbo de Parıs,, de 
iU mütalaayı yürütüyor: . 

"Ne olursa olsun, mıllı par· 
tiler için memleket içinde bir 

~anne s 



...... a: ... - i .. 
açtimat tetkikler: 

Çocuk esirgeme kurulu 
ne halde bulunuyor? 

Çocuk t'SÜ'ge1ne kllru/wzwı zarı} olan faaliyeti lrnkkmda bir makale yaz
mıştık. Kımıl başkanı doktor riktet So}'dam bu yazımıza bır (l'Vab gönder
uzzştır. Bu avabı ayızcız yazıyoruz: 

Azizim Hakkı Ocakoğlu. 
Gazetenizin 28/4/936 tarihli 

nüshasında (Çocuk bakımı ge
reken bir davadır) başlığı al
tındaki yazınızı alaka ile oku
dum. Bu davanın, Türk ulusu
nun istikbaliyle olan ehemmi
yetli ilgisi hakkındaki mutalea
larının tamamiyle iştirak ede
rim. Bir milletin halihazırı ne 
derece kavi şartlar içerisinde 
masun bulunursa bulunsun, 
yarının istiklalini koruyacak baş 
lıca güven unsurunun o milletin 
yurd edindiği topraklar üzerin
deki nufus kesafeti ve vafan
daşlarının maddi ve manevi 
seviyesiyle şiddetle alakadar 
olduğunda şüphe yoktur. Yok
sa ( baba mirasıdır ) diye 
kimse kimsenin yuvasına 

göz koymak ve saldırmaktan 
medeniyet, insaniyet hulyalarile 
geri kalmıyor. Bilfarz son gün
lerin Habeşistan kıtali, tarihi 
baştan nihayete kadar doldu
ran bu nevi faciaların en taze 
bir misali değil midir? 

Bu böyle olunca, Türk mil
leti gibi tarihin başladığı çağ
lardanberi beşeriyete rehberlik 
etmiı bir ulusun asırlar müva
c:ebetindeki kudsi vazifesi, ana 
yurdun kem bakışlı düşmanlara 
kar9ı her suretle ve her zaman 
korunmasını temin için, salta
nat devirlerinin suikast ettiği 
Türk uluıunun sayısını ço
ialtmak, kendilerine yarını 
emanet edeceğimiz genç, kör· 
pe aesillerin maddi ve ma
nevi varlıklarının kıymetini 
yükteltmek olabilir. 

Bundan dolayıdır ki, bu milli 
zarureti herkesten evvel sezen 
Ulu Önder ATA TÜRK vaki 
bir hitabelerinde (Himayei et
falin inkipfına umumi alakayı 
tahrik etmek isterim) cümle
ıinde topladıkları bir vecize 
ile, bizlere bu vadide tutma
mız icabeden yolu göstermiş 
bulunuyorlar. Hepimizin bildiği 
gibi milli bir davi taşkil eden 
bu mesele ile devletçe alınan 

hızlı tedbirler haricinde ayrıca 
uğratan ulusal müessesemiz 
(Çocuk esirgeme kurumudur). 

Mesleki kanaatlann yardı
mıyle çok, hem de pek çok mü
him telakki ettiğim bu em
niyenin, şimdiye kadar başa
rılan işlerle, ameli ihtiyaca 
tamamen cevap verilemediği 
iddiasında hata yoktur. Ancak 
dar bütçesi içerisinde oldukça 
faydalı işler gören bu hayır 
kurumunu küçük bir tahkik 
ve tetkik zahmetine katlanma
dan .. ıebebi vücudu her hangi 
bir binanın kapısına levbasmı 

asmak ve yılın muayyen bir 
gününde roıet ve pul dagıt

maktan ibarettir,, şeklinde tav· 

sif ve böylece efkarı umumiye
ye takdim etmek büyük ve 
hem de çok büyük bir günah
hr d0ttum. 

iddialarınızı cerhedecek kü
çük ve fakat sevindirici haki
katlara temes etmek için mat
baanızın beş on adım ilerisin
de bulunan lzmir kurum mer
kezini bir defa ziyaret lüzu
munu hissetmediğinizi bir 
tarafa bırakalım, her ay gaze
tenizle neşretmek lütüfkarlı

iında bulunduğunuz mesai ra· 
porlarımıza göz gezdirmiş ol
saydınız, bu kurumu senede 
bir kerre cerre çıkan tüf eyli 
bir yobazın meskenet ve ata· 
let içerisinde geçen varhğile 
mukayese edebilecek bir ma-
hiyette tasvire riza göstere
mezdiniz. Yapılması her şey
den kolay olan tarzdaki ten
kitler -.Jeaef ne kadar ivi 

niyete bağla olurlarsa olsunlar, 
faide yerine zarar getirirler. 
Tıpkı kendi bindiği dalı kesen 
dalgın bir insanın hareketi 
gibi. 

Bir taraftan çocuk davasının 
azamet ve ehemmiyetten ve bu 
milli vazife ile miikellef olan 
müessesemizin ( Çocuk esirge
me kurumu) olduğundan bahs
eder, diğer cihetten de bu ku
rumun yapabildiklerini de in
kar edilirse binnetice onun ha
yırlı tf aline sekte verilmiş ol
maz mı? Amme emniyet ve 
itimadının sarsılması ancak 
hayrı sever yurttaşların kıy· 

metli yardımlarile müfid ola
bilen bu gibi içtimai teşekkül
lere hiç bir vatanperverin arzu 

. etmiyeceği fena akıbetler ha· 
zırlıyabilir. Kaldı ki siz ve biz 
bu davanın milli ehemmiyetin- • 
de tereddütsüz, bence hakika
ten çok noksan olarak yapı
labilen bu milli meselenin bek
lenen hizmetleri görebilmesi 
arzusuyle yapılacak tenkitler 
o mevzuun etraflıce tetkikin
den sonra görültcek zaruret
leri, aksayan noktaları hiç ya
pılmıyan kısımlan üzerinde mü
talea ve fikirlerimizi ileri sür
mek şeklinde olursa faideli 
olabilir. Ve bu müessese itiraf 
ederim ki sizin bu yolda ya-
pabileceğiniz manevi yardımla
ra her zamanda muhtaçtır. Ben 
bu kurumun bir azası sıfat ile 
gördüğü hizmetin yalmz pul 
tevzi etmek ve levha asmak
tan ibaret olduğunu iddiasını 
vatant bir vazife bilerek red 
eder ve iddiamın müeyyedesi 
olarak ta küçük bir bütçe ile 
Jzmir merkezinin 935 yılına ta-
alluk eden yıllık raporunun yar
dım faslını zikrederim. 

Kongre salonunun çatısı al
tında kalarak unutulan bu na
çiz hiımetler. 

Kurum dispanserinde 935 
senesi içinde (2452) hasta ço
cuk muayene ve tedavi edile· 
rek ilaçları parasız verilmiştir. 
150 çocuğa nakdi yardım ya
pılmışhr. 

85 kız çocuğu giydirilmiştir. 
70 çocuğa oyuncak dağıtıl-

mış, 10 çocuğun mekteb kitap
ları temin edilmiştir. 

225 çocuğa yiyecek gıda 
maddeleri verilmiş 303 çocu-
ğa da iç çamaşırı dağıtılmıştır. 

Kurum merkezinde fakir ta-
lebelere mahsus genel bir kü
tüphane tesis edilmiş, genç 
kııları, genç anneleri çocuk 
bakımı hakkında aydınlatıcı bir 
resim müzesi vücuda getiriJ
miıtir. Karşıyakada 60 mev-
cutlu bir Ana kucağı mektebi 
mükemmel bir şekilde idame 
ve yaıahlmaktadır. 

Ümid ederim ki, lzmir mu
hitinin genel ihtiy~cının kar-
şılığı demek olmakla beraber 
bu zikrettiğim yardımlar siz
ce de ( hiçbir iş görülmüyor
muş ) şeklinde tefsire müsaid 
bulunan kanaatmızın tashihine 
ve bu suretle bu müesseseye 
bir kuvvet verecek müsbet 
yardımlarınızın derig edilme
mesine hizmet edecektir. 

Doktor 
Fikret Sordam 

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

Balkan gazeteleri 
okumak isti-

y enlere 
Messager d 'Athenes, Progres 

de Salonique adlı Fransızca 
Yunan gazeteleriyle Selanikte 
yahudice çıkan gazeteler 

Askeri kraathanesi içinde 
tütün beyii Mehmed T okadh
oğlunun dükkanında ve AL
SANCAK iskelesinde ıatılmak
tadır. 

s 4 ' -

YENi ASllf 
zc c±zım:s: CI!L ... 
Dinarlı Mehmed pehlivan 
Pariste Habeş güreş şampiyonunu 
mağlôbederken Italyan seyirciler 
Dinarlıyı çılgınca alkışlıyorlardı 

Dinarlı Amerika hat1ralarını da bize anlatacaktır 
Dinarhyla Koca Yusufu an· 

dık. Koca Yusuf Amerikada 
çelik gibi knvvetli kollariyle 
rinkler devirir; karşısına çıka
nlan hasımlan kavradığı gibi 
duvara gömerken medeni 
Amerikanın medeni halkı he· 

Kara Ali 
yecandan coprak Koca Yu
aufun etrafını sarar ve : 

- Hurra Stong Man, Hurra 
T errible Tilrk... (1) 

Diye bağırırmış. Koca Yu
ıufun bOyük adını hali Ame
rikada (müthiş) kelimesile bir
likte ananlarla konuşmuş olan 
Dinarla Mehmed pehliyan: 

- O bir harika idi. 
diyor. Dinarlıya sordum: 
- Sizin için de lngilterede 

ve Amerikada aynı sözleri söy
lemişler? 

Her şeyden önce mütevazi 
Ye centlimen bir insan olan 
meıbur pehlivan çocuk gibi 
kızardı ve karşılık verdi: 

- O başka, dedi. Biz Koca 
Yusufa verilen isme yetişecek 
kadar Ustün bir varlık göster
miı değiliz. Sonra.. Şimdi gü
reş usulleri tamamen değişti. 
Bir zamanlar güreş kuvvetten 
ibaretti. Şimdi ise teknik ve 
zeki tefevvuku, hasmı mağlub 
etmek için kuvvet kadar la
zımdır. 

PARIS SAY AHATI 
Dinarbya Paris seyahatını 

ıordum. Dinarh'ya Pariste bir 
çok haksızlıklar yapıldığı iddia 
ediliyordu. Paristeki temaslarını 
kendi ağzınd11n dinlemek her 
halde zevkli olacaktı. Dinarlı 
fazla düşünmeden anlattı: 

-uParise Türkiye baş peh
livanı Kara Ah ile gidiyordum. 
Karşımıza çıkarılacak rakipler 
hakkında malumatımız yoktu. 
Biz sırf spor zevkiyle hareket 
ediyor; karşımıza kimi çıkarır
larsa kabule razı oluyorduk. 

Kara Ali henüz serbest gü
reş yapmadığı için bu işte biraz 
acemi aayılırdı. Herşeyden ev
vel Kara Aliye bir antrenör 
temin ettik. Bir müdded ser
best güreşe çal şh. Bir bakım-

dan müsabaka yapacak kabili
yeti kısa bir zamanda kazanmış 
bulunuyordu. 

20,000 SEYiRCi 
Fransada bizim maç yapmak 

üzere geldiğimizi haber alan 
meşhur Fransız organizatörü 
Raul Pol bize rakib aramağa 
çıktı. Kara Ali Paristeki Palais 
de Sport da Fransa şampiyonu 
Henry Deglant ile çarpışacaktı. 
Benim karşıma Afrika şampiyonu 
zenci güreşçi Siki vardı. · Bu 
zenci Habeşistanli idi. Habeş -
ltalyan harbının Fransız halkı 
üzerinde büyük bir alika uyan
dırdığı günlerde bu müaabaka 
cek •16lcab olacakb. Gazeteler 

uzun uzadıya reklimlar yapı
yor, her iki taraf hakkında da 
malumat veriyorlardı. 

Müsabaka gecesi Palais de 
Sport salonu hınca hınç dolu 
idi. Seyircilerin yirmi bin 
kitiyi bulunduğwıu söyliyen
lar vardı. Çok pyam dikkat 
olan bir nokta seyircilerden bll· 
yük bir kısmının ltalyan balkı 
oluşu idi. ltalyan ıeyirciler an 
aaftaki sandaly~leri kapmıı
lardı. 

HABEŞLi - DiNARLI 
EvvelA ben Afrika şampi

yonu olan zenci ile güreştim. 

Kuvvetli bir vücudu vardı. 
Fransız hakemin idaresi altın
da güreşmiye başladık. Bir 
müddet hasmımı denedikten 
ıonra ciddi bir ıekilde gUreı
miye baıladık. 14 dakikada 
rakıbimi tuıla mağlôb ettim. 
ltalyan ıeyirciler beni uzun 
uzun alkışladılar. 

Sıra Kara Ali'ye gelmiıti. 
Onun rakıbi Fransız pmpi· 
yonu olduğu ıçın vaziyet 
miiıküldü. Bahusus hu oyunun 

hakemliğini de bir Fransız ya· 
pıyordu. Ali baılangıçta çok 
gUzel bir oyun yaptı ve Fran
sız şampiyonunu kıskıvrak bağ
ladı. Kara Ali daha ilk daki
kalarda rakibini yenerek üıtiln
lftğünü g6sterecekti. Bu vazi
yeti bir tOrlü hamıedemiyen 

Fransalı hakem Fransız tam· 
piyonunu iltizam etmiye batla· 
dı ve Alinin yaphğı oyunu 
gayri nizami buldu. 

Oyun b6ttln herecanile de· 
vam ediyor, halk bllyiik bir 
heyecan içinde Kara Aliyi 

2000 yılının 
kadını nasıl olacak 

Bir lngiliz Bayan doktor, bir 
tıp toplantısında 2000 yıb ka
dım hakkında bir rapor oku
muttur. Doktor Bayanın deme
sine göre. bu mesut yılda artık 
insanlarıo sağlığı pek mükem
mel olacak, romatizma, verem 
gibi hastalıklar göriilmiyecek· 
tir. Sağlığa verilen ehemmiyet, 
güzelliğe sarfedilen dikkat 
ile kadınlar, yirmi yaş gü
zelliğini ve tazeliğini uzun 
müddet muhafaza edebile-
ceklerdir. Ev işinde hiç 
bir üzüntü olmıyacaktır. 

Çamaşırlar, elbiselerin bir çoğu 
kağıttan yapılacağıodan ve de
ğerleri pek ehemmiyetsiz ola
cağından kirlendikçe, eskidikçe 
atılacak ve yerine yenileri alı
nacaktır. 

Yalnız değişmiyen iki fey 
kalacaktır: Biri, kadının şef
kati, diğeri kocalarını memnun 
edebilmek için iyi yemek ya
pabilmek mecburiyeti. Çünkü 
kocalar o devirde de midele
rini çok düşüneceklerdir. 

Habeflstana giden ltal
ranlar orada kalacaklar 

B. Mussolini, Venedik sara
yında çiftçilik müsabakası 
mükafatını kazanan on yedi 
çiftçiye çiftçilik mükif atlarını 
vermiştir. 

Bu on yedi kişinin mensub 
oldukları aile yüz senedn zi
yade ayni toprakta yaşamış 

ve çalışmıştır. B. Messolini, 
kendilerine Habeşistanda bulu
nanlardan birc:oğunun orada 
kalacaklarını söylemit ve doğu 
Afrikaamda çarpipn çiftçilerin ···-cla .,.._ ...... 

alkışlıyordu. Fransız şampiyonu 
bir müddet sanra Ali'nin yap
bğı v .. gayri nizami sayılan 

oyunu yaptı. Bunun da gayri 
nizami kabulünü bekliyorduk. 
Hakem bunu gayri nizami say
madı. Alinin protestolarını din· 

Dinarlı Mehnud 
lemiyerek bir anda Fransıu 

galip ilin etti. 
46 dakikalık çetin bir güreı

ten ıonra alınan bu netice, 
hekikatte tamamen aksi idi. 
Kara Ali'nin galip ıayılması 
icap ediyordu. O sırada AY· 
rupa şampiyonası yapılmakta 
idi. Kara Alinin kuvvetinden 
yılan Franıızlar onu mllaaba· 
kalara bile sokmaktan çekin
diler. Bu auretle en kuvvtli 
rakip, masa bafında rekabet 
meydanından çekilmit bulunu
yordu. 

Ad. Bllget 
(1) Yaşa kuvvdli adam, yaşa 

mıitlıiş Türk, demektir. 

•ı•••-•
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Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satı,ıar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fi at 

43 Şınlak Z bi. 1 O 
34 Manisa B KoolO 
29 S Stileymano 12 25 
14 T Debas 13 
13 S Z Galip 12 SO 
20 S Emin 10 

153 Yekun 
507963 Eski satış 
508116 uumi satış 

Zahire 

10 so 
11 25 
13 75 
13 
12 so 
10 25 

Çu. Cinsi Fiat 
255 Buğday 5 625 6 
100 ton Bakla 4 625 4 525 

90 bal ye pamuk40 40 
238 K palamut 315 655 
695 kilo yapak 63 63 
385 ki. ka. ceviz 13 13 

Buhün şube kitabetine not 
ettirilen ve henüz vizita edil
memiı olan pamuk ıatıılan: 

51 balye pamuk40 40 

GUne, tutulmasını da 
sigorta edlrorlarl 

Haziranda vukubulacak gü
neş tutulması yalnız rasatçılara 

meşgul etmekle kalmıyor, 
başka teşebbüslere de sebep 

oluyor. Bir sigorta kumpanyası, 
bu güneş tutulmasını sigorta 

edeceğini ilin etmiştir. Dünya
nın her tarafındaki meraklılar ve 

ilimler muayyen bir ücret 
mukabilinde buna iştirak ede-

bilirler. Kumpanyanın sigorta 
edeceği şey şudur: 

Güneı tutulmasını görmekten 
menedecek her hangi bir hl-

diu; fırtına, ais veya diğer 
tabii maniler dolayısile bu hidi-

aeyi görmek kabil olmazu kum· 
a tı•lıtlllt ·~ • 

& Merıs 1938 ~ 

~gfj 
Maskeli dostlar 

Yazall: Nhazi ftlıamt 
Palyaço ve karnavaldan bah· 

ıetmiyorum. Çünkü buoları 

tanımak gliç değildir. Yüzleri 
ya garib boyalarla görmeğe 
alışmadığımız bir şekil almıştır; 
yahud kenarları uzun boynuz
larla süslenmiş mukavva mas
kelerle örtülmüştür. Gab bir 
mahalle köşesinin çürük tahtalı 
sahnesinde, gah senenin muay
yen bir gününde onlara rast
lar ve tanımakta zorluk çek
meyiz. Acımak ve glilmek gibi 
iki ruhi hissin tesiri altında 
kıvranırken ğerilen yanakları
mız giz.li bir azabıo bogusile 
dalgalanır. Ne maskaralıklarına 
gülebiliyor ne de tam mana
siyle düştükleri hale acıyabili
yoruz. 

Fakat yazımızda bahsetmek 
istediğimiz maskeliler bu kabil
den değil ve böyle göze çar
par hususiyetleri olmadığı için 
de onları mevzuubahs yapın.ağa 
lüzum görüyoruz. Bir tılsım 
gibi, hava gibi girmedikleri yer 
yoktur. Hep aramızda belki 

bizden daha şık, daha giyimli, 
daha hoş ıohbettirler. Güler 
yüzleri, tatlı sözleriyle sempa~ 

tik bir muhit yapmakta gecik
mezler. Onlan zaten hep böyle 

yerlerde tanır, böyle yerlerde 
severiz. Bize takdim edilmiştir. 

Onunla arkadaş olmak beraber 
gezmek için fırsatları hazırla

rız, şuraya buraya gideriz. Ne 
kadar cana yakın ne kadar sı

cak bir dost der adeta öğü

nürüz:. 
Seneler böyle geçse iyi. Bir 

gün her hangi bir sebep ıtizi 
sıkıntıya sokmuştur. Bir arka

dap muhtaçsınız. Parasız kal
dınız; aynı masada eylendiniz, 

aynı eylence yerlerinde sene· 
Jerce omuzlaşbğınız ve uğruna 

cibinizi boşalttığınız arkadaşı 
arıyorsunuz. Fakat o arkadaş 

o arkadatlar bir cıgara dumanx' 
1 

gibi dağılmıştır. içine düştüğü-' 

nüz boşluk sizi tazib eder. İn
sanlığa dostluğa lanet edersi-
nız .. 

Evet onun içindir ki dostluğa 

büyük bir kıymet gibi bak>yor 
ve hep hakiki dostluğa hasret 

çekiyoruz. Suratlarına gör ün• 
mez maske takan bu dost-

ları ( 1 ) tanımak çok zor• 
dur . Çıplak gözle tıpkı 
mikrop gibi onları görmeğe 

farketmeğe çalışmak boştur. 
Tecrübenin miroıkobuyle haki· 
ki hüviyetlerini meydana koy• 

mak, yüzlerindeki göze çarp• 
mıyan maskelerini çıkartmak 
içjn en küçük bir fırsat bile 
kaçırılmamalıdır. Çünkü bugün' 
dost tanıdığınızın; sahte kılı
ğına aldanarak bütün sırlarınızı 
teslim ettiğiniz bir adamın; ya
rıo başkaıınıo kolunda başka
sının borusunu öttürürken size 
taş atmasını, sizi tanımamasını 
görmek dünya aıabının en 
büyüğüdür. Yanma gidersiniz 
kafiyen tanımaz:. Hele biraz 
cebi dolmuş karnı doymuşsa 
sizi görünce yolunu bile değiş
tirir. Elindeki boru yeni bir 
hava çalıyor; başcndaki külah 
değişmiştir . 

Hakiki dostluğu hep sever 
hep onu ariyoraz. Fakat mas
keli olanlar o kadar çok ki; 
günlük hayatımızın büyük bir 
kısmında kulaklarımız hep bu 
tuzağa düımüş zavallıların hi
kayelerini dinlemekle uğuldu
yor ve adeta udost,, kelimesin 
ürkerek söyliyor; dostlukta 
endişe ile bahsediyoruz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cektir. Şayed bir mucize olu 

~ da güneş on dokuz hazirand 
önce tutulursa kumpanya bun 
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nası 
. 
Islam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

'9 Bölem sayısı: st Yazan: Tokdll 

Sabaha karşıya kadar Muhammedin emri yerine geti
rilmiş ve Muhammed de, dahil hiç kimse bir 

saniyecik uyku ve rahat yüzü görmemişlerdi 
- · · . Artık size söyleyecek 

başka şey yoktur, dsmindenberi 
anlatbğım gibi canınız, uzınız, 
malınız tehlükededir. Kaçmak, 
teslim olmak, sulh yapmak 
saydığım veçhile asla bizi kur
tarmaz, açhğimız hendek 
düşmanın hücumunu kesecektir, 
kimse korkmasın, düşmanı kor· 
karak karşılamıyalım. Bize beni 
Kureyza ne kadar ihanet etmiş 
olursa olsun bizim kendi ima
nımız ve kuvvetimiz kafidir. 

Muhammed; göklerden ini· 
yormuşcasına ilahi bir sesle 
akşamın bu hazin deminde 
arapların maneviyabnı kuvvet
lendirmek için daha hayli hi
taplarda bulundu. 

. . . - . . . . 
. . . . . . . . 

Gece her tarafta ateşler ya· 
kılmış, hendeğin kahraman ka
zıcılan her günkünden daha 
fazla heyecanla, bu; her gün 
yanan ateşlerinin başlarında 
münakaşaya dalmışlar. Her ta· 
rafta harbın cereyanından, ne
ticesinden, olurundan, olmaZl~ • 
dan aşağı yukarı fikirler verı· 
liyor, mütalealar yürütülüyordu. 

Müslümanların karargahını 
şöyle birisi gezmiş olsa : 

Her ateşin başında; bağdaş 
kurmuş, birbirine sok~lm~s 
arapların hararetli hararetlı mu· 
nakaşa ettiıderini, fikir müda-
faaları yaptıklarını, . 

Çadırlarda kalanların da yın.e 
üç kişi beş kişi bir yerde akı
betin ne olacağından bahseder 
dalgın ve heyecanlı ınüsahabe-
lere boğulduklarını; 

Dinler ve görürdü .. 
Birdenbire, gecenin içinde 

bir vavila koptu .. Manası an
laşılmıyan korkunç çığlıklar 
kopuyordu.. d 

d -· d c:1n an Bu sesler hen egan '~ 
geliyordu... Ateşlerin etrafı~da 
toplananlar evvela sustu.ar! 
sonra ayağa kalkıp bell~rindekı 
hançerleri'! gayri ihtiyarı sald~
dılar. içlerinden birisi heodeg~ 
doğru koştu, arkıasmdan bepsı 

b. Hendeg-e yaklaşınca ka-
ır ... Ik 

ranhkta, mezarlarından ka ınış 
hortlaklara benzer arap heyu· 
lalan ellerini kollarını kaldıra-
rak: 

- Hendeğe tahta uzatın, 
sırık uzatın, amanın l Geçelim 

o tarafa 1 
Feryatlariyle dıştan !stimdad 

d
. 1 d Küçük bır tered-e ıyor ar ı. 

dütten sonra kalın burma kü
tükleri uzatıldı, diife, kalka 
içeri giren feryatçalar can hav-
liyle soluk soluğa : 

- Geliyorlar, geliyorlar •. O 
kadar çok, o kadar korkunç ki .. 

- Hayberin, Kureyşin or· 

dusu sökün etti. 
_ Nah! Dağın hemence 

arkasındalar! 
Çadırlardakiler dıtarı fır!_&· 

dılar, vaveylayı koparanlar do~t 
elle Muhammedin çadırına go-

türüldüler. 
P 

mber zaten kırır.:ızı 
eyga ' k elini 

çadırının dışına çı mıştı, 

kaldırdı: ? 
- Gürültüyü kesin! Ne var 

Hendeğin dışındangelen arab
hır Muhammedin çadınna alın-

dılar .. k d' 
Muhammed onları far e ınce: 
- Ha! Siı mi idiniz? Fa.k~t 

bu velveleye ne hacet, ne ıçın 
bunu yaptınız r. 

içlerinden birisi : 
- Fakat ya Muha~med g.e-

len ordu yerleri titreterek, 
gökleri çınlatarak üzerımıze 
geliyor, bir uçtan bir uca say
ması kabil değil, bütün ova 
düşmanlarla dolu .. Hepsi de 
silahlı .. 

- Neredeler ~ 
-- Bize üç saat ötede ko-

naklamışlar, yangınlar gibi 
ateşleri var. 

Göklerin gürültüleri gibi gü
rültüleri var, etrafını silip sü
pürecek azametli bir ordu ge
liyor. Bunlar korkunç ya Mu· 
bammed r 

Muhammed hemen çadırdan 
çıktı : 

- Bilal l Diye haykırdı. Bi-
lal 1 Söyle ve bağır bütün müs
lümanlar ve bütün halk buraya 
toplansın l 

Zaten hendek kahramanla
rının dörtte üçü peygamberin 
çadırını muhasara etmişlerdi. 
Büsbütün toplanan arablara : 

- Arkadaşlar! Simdi içiniz
den kahramanlar ve reisler ay
rılsın, Medineye beş kişilik bir 
mahafaza kolu gönderin, Ali! 
bunlara sen nezaret et, kadın
lar Kurnyaza tarafındaki hisar
Jara doldurulsun, onların yanın
da eli silah tutmayan çocuklar 
ve ihtiyarlar için yerler ~yrıl~ 
sın, hepiniz okln~nızı, yayları
nızı hazırlayın,, ~ızraklar, klııw
lar, hançerler zağlansm ve der
hal bu iş iki .saata \<adar ta
mamlansın.. flaydinl 

Büyük bir k,arı~ıklık Y,t; gü
rültü ile çadırın yanından ay
rıldılar. Bu hengameden beş 
on · dakikadan sonra Muham
medin çadırı önünde bir camaat 
toplandı: 

- Peygamberi göreceğiz! 
Muhammed çadırın dışına 

çıkınce içlerinc\en birisi ilerledi. 
- Biz de Medineye girelim, 

çoluk, çocuklarımızı yerleştirip 
muhafaza edelim, ve size de 
erzak yetiştirelim.. Dedi. 

Peygamber acı bir tebes
sümle: . 

- Siz! düşmanların savle
tinden korkarak kaçıyorsunuz. 
Bunu açıkça söylemiş olsaydı
nız daha samimi olurdunuz. 
fakat sizi zoriamıyacağım, zira 
burada kalsanız sizden bir 
fayda beklenmez, zarar bekle
nir, içinizdeki manevi kuvvet 
bozuk alunca sizden hayır bek
lenmez. bilakis etrafınızdakileri 
de bedbin edersiniz, gidin ve 
biç durmayın!. 

Muhammed hemen çadırına 
girdi, çadırda Ömer ve Ebu
bekir vardı. 

- Görd~nüz mü ? içimizde 
yaşayan gün dostlannı ve tan
tana servet meraklılarmı .. Allah 
bizimledir, bunların ayrılması 
daha hayırlıdır. 

Sabaha karşıya kadar Mu
hammedin emri yerine getiril
miş ve Muhammd de, dahil hiç 
kimse bir saniyecek uyku ve 
rahat yüzü görmemişlerdi. 

Güneş Sefa dağının tepesin
den görünmeden, uyku yüzü 
görmiyen gözlere etrafını yarım
yamalak seçecek Uhrevi nurunu 
uzatıyor, yayılıyordu. Herkesin 
gözü açık sahada idi. 

Sabah namazı heyecanla kı
landı. Hatta Muhammed nama
zın sonunda tesbih duasında 
bile acele etmiş Hepsi birden 
hendeğin karşısında, elJeri yay
larında gözleri il~ride çıt çık
madan beklediler. 

Güneş; ilk kızıl dilini gös
tereceğini; dağın tepesinde 
peyda olan yarı luıılbkla bil
dirmişti. 

Ali Kayan babasına: 
- Bak! baki dedi, şu kar

şıda birşeyler görünüyor. 
Ses çıkarmadan yine bek

lediler. Alinin işaret ettiği yere 
bakıyorlardı. Orada bir hareket 
çogahyordu. Ve oradan bir sürü 
keçi, koyun, deve; etrafı bü
ğürtü, meleme sesleriyle dol
durarak belirdiler. 

- Bu ordunun sürüsü, er
zağı ... Diyen Muhammed yine 
sustu. 

Bu öncülerin; arkasından en 
önde Kur eyşin sancağını taşı
yan bir atlı ve arkasından sıra 
sıra atlılar, develiler, ve daki
kalar geçtikçe geçen ucu bu
cağı bulunmaz azim bir ordu 
d~ğın eteğinden Medinenin ge: 
nış ovasına dökülüyordu • t ı 1 

Onlar b1.1 geniş sahaya dö,
kUldükce haykırmalar, gürül ' 
tüler, bağırmalar, vahşi sesle! 
,ıt çıkmadan ~rtalığı korkunç 
bir vel~ele ile dolduruyor4ui 
Hayberlı.lerle K~reyşin ordqsq 
Medinenin ov~~ına hakim 9ı1 
muşlardı •. Gürµl~~den,, nira~an 
f?öıÖ'ürmed~n .sanki.. kıya.met 
koptu sanılırdı. Müslüman.laı' 
h~ç s~s çıkar~adıu~ vel~b re 
hayr~t i~inde o~ların s~hay 
doldurduklarını, Y"Ydd~klan~t 
küme küme toplaJıdıkların ~: 
nihayet .bu ark<J.sı kesiİıpez' 
sanalan yirm~ dört , b~n kişiljk 
Qrdunun muhtelif kumandan
hırla bölük bölµk ·~yrıldıkl~rını 
se1rettiler. 
Güneş iki mızr~k boyu yük

selmiştir. Önden gelen sürüyii 
arkaya aldılar. Araaan bir saat 
geçti. D~şman ordusu çırçıp~ak 
bir arazide ve karşılarında 
kendilerine göre küçük bir ce
maat halinde kalan müslüman
lardan hareket beklediler. 

Ebu Süfyan yanındaki Hayye: 
- Bak 1 Yahu ! ne cesaret 

bunlar bizim karşımıza bu ka
dar az kişilerle çıkmışlar ? Ne 
düşünüyorlar aceba? 

Hay: 
- Onlardan ses yok 1 Hele 

bir ilerliyelim, bakalım, dedi. 
Ebu Süfyan: 
- Hayır 1 Her şeyden evvel 

ben onlara meydan okumalıyım. 
Ebu Süfyan ahin l>irdenbire 

sürdü, bütün hııile Müslüman
lara doğru abldı, gözü ileride 
idi. . 

Atın; burnundan çıkan soluk, 
kışm soğuk havasile bölük bö
lük duman oluyordu. 

- Haaaay! Haaaay! Ey Mu
hammedi Ve ey Muhammedin 
arkadaşları, ölüm saatleriniz 
yaklaştı, teslim olun! Bize da
yanamazsınız.. Muhammedi bi
ze tes ..... 

Fakat bu haykırma burada 
kaldı. 

At şiddetli bir forklaına ile 
birdenbire ön ayaklarını gere
rek durdu. 

Ebu Süfyan atın bu şiddetli 
durmasile kendini tutamıyarak 
atın boynuna yuvarlandı ve 
bacakları handeke sallandı, eli 
abn boynunda: 

- Vayy!. diye bağırdı. 
At, bu sesten ürkerek geri 

çekildi, Ebu Süfyan da atın 
boynunda handekten kurtulun-
ca kollarını saldı. Pat diye 
yere düştü. . 

-Sonu Var-'• .. 

816MS.c2-

ili 
Everest te 
adamının · 

• es 
a ra 

a ölenle 
fedakar ir i im 

defteri bulundu 
Uykusuzluk, yorgunluk ve açlık içinde geçen günler 
934yılı15 ni- d d sanında Eve- .uruyorkmu. Buz parçalan şeker-

sıı ve e eksiz yenmiyor. Göı-
rest tepesine lerımde halsizlik var... Renk-
çıkmağa mu- feri kıpkırmızı ..• 
vaffak olan 
meşhur lngiliz 
seyyahı Mauri
ce Wilson'un 
hatıra defteri 
bulunmuştur. 

Ayni zamanda 
tanınmış bir 
alim olan Wil-
son, Everest'in 
tepeRinde ku· 
rulan Roogbuk 

Nisan 25 - Yatakta kal-
dnn. Aç uyunmıyor. Ayaklarıma 
açlıktan derin bir sızı saplandı. 

Nisan 26 - Yataktan çıka
madım. 

Nisan 27 - Gözlerim ve 
ayaklarım sızı içinde.. insan
lığımı unutmıya başladım. 

manast ır ı n da ·-"'·""'.,......·" ... ıı~~tilfltr 

Nisan 30 -Gittikçe fenalaşı 
yorum. Hava gittikçe soguyor. 

Yoksa bu benim vücudumdaki 
gayri tabiilikten mi? 

Mayıs 5 - Uykusuzluk baş
ladı. Şu satırları yazamıyacak 

açlığa ve so
ğuğa karşı 
uzun müddet 
mücadele ede-
rek en sonunda 
can vermişti. 

Bu fedakar ilim 
adamının hah-
ralarmı aynen 
naklediyoruz : 

Nisan 16 -
Şu dakikada 

· hemcinsleriooi n 
bulunduğu yer
lerin çok uza~ 
~ında, kanun
ların ve rejim-

lerm fevkinde, t· . 
tabiatın biraz 

1 •• 

kaba ve va~~i , 
çehresile kar~• 
karşıyayı,m. Q
µıuzlarımda ağır 

yükler var. Hu 
yUkler beni ha
,rata bağlıyqr- . 
Jar. Kalbimde 
.muvaffak olma~ . ~ç.in :>;Önmez, 
bir erzu var. 1'4~vaffa~ıyeti öz-
1' yorum. Şu dakikada 19200 
badem yüksekteyim. Benden 
evvelkiler yalnız on bin kademi 
tutmuşlardı. 

Nisan 17 - Rongbuk buz
lukları bana bir cehennem te
siri bırakıyor. Ortada hayatı 

anlatan hiçbir eser yok.. k.uş
lan, çiçekleri özliyorum. Onlar 
artık ses vermiyorlar. Her ta
raf buzlarla örtülü ... Burasını 
sevmek için içimde ayrı zevk
ler var .. Fakat bu sevgi biraz 
müşkül aşılanacak gibidir. 

20.400 kadem yüksekteyim. 
Nefes almıya ve dinlenmiye 
ihtiyacım var. Yann gece üç 
numaralı kampa çıkabileceğimi 
ümid ediyorum Muvaffak ola
cağım, çünkü gayeme doğru 
ilerliyorum. 

N_isan 18 - Sigaram bitti . 
Meşgalemi elimden aldılar. Çok 
zor iş bu.. Henüz cesaretim 
yerindedir. Fakat yijrümem 
biraz yavaşladı. 

Nisan 19 - Yüksel~yorum. 
Yolum çok uzun.. Ne olacağı 
belli değil.. Görüyorsunuz ki 
cesaretimi kaybetmiyorum. He
d~f e yaklaştığıma inaoıyorum. 

Nisan 20 - Yükseklik 21 
bin 600 kadem.. Yükselmekte 
devam ediyorum. ihtiyat yiye
ceğim kuşları besliyemiyecek 
da~ar azaldı. Bir miktar soğuk 
et ile karnımı doyurdum. Sık 
sık içime bir üşümedir geliyor. 
Yarın üç numaralı kamptayı~. 

Nisan 21 - Bu tarih doğum 
günümün yıldönfimüdür. Bütiın 
gece soğuktan titredim. Yiye· 
ceklerim tükendi, kuvvetlen
mek için son çare uykudur. 
Biraz uyumağa niyetl~ndim. 

Nisan 22 - Açlıktan ve 
soğuktan takatım tükenir gibi 
oluyor. Henüz cesurum. Yarın 
geri dö11miye ~iyetleniyorum. 

- Hayatımın her 
gününden biraz daha kuvvetli 
ve takatım yerinde olduğunu 
hissediyorum. Bu, hayata san
lıştır. Kuvvetliyim, enerjikim 
demek gibi insana kuvvet ve
riyor. Saat altıda kampı ter-
kettim. Midem günlerden beri 
boş olduğu için artık kendi 
kendimle konuşmıyorum. Ko
nuşmak kuvvet sarfetmektir. 
insan gözlerini kapadığı zaman 
açlığmı bastmyor. 

Nisan 24 - Bütün günümü 
kampta ve yatakla geçirdim. 
Robenson Kruzoe hiç değilse 
midesini ağaç kabuklarile dol-

kadar mecalsizim. Ümit k 1-
madı. 

Mayıs 13 - Uykusuzluk, yor
gunluk, açlık .. 

Mayıs 15 - Aynaya baka
mıyorum. Gözlerimde zafiyet 
var. 

Mayıs 19 - Müthiş rüzgar, 
dayanılamıyacak kadar soğuk. 
Tipi başladı. insanlar şehirler-

de mes'ut uyuyorlar. Ben uy
kumu de kaybettim. 

Mayıs 25 - Uyku yok, ye
mek yok.. Bu defa su da yok .• 

Mayıs 26, 27 - Yataktan 
çıkamadım, kulaklarım işitmi
yor. 

Mayıs 28 - Son bir hareket 
yaparak yatağımdan kalkhnı. 

Bir buı. yığını üzerine bayra

ğımı yerleştirdim. Artık ,yalnız 
değilim. Sanki yanı başımda 
bütün insanlığı hissecl'iY,orum. 

Mayıs 29 - Ruzgar kulak
larımı yırtıyor, yazamıyor~m. 

Mayıs 30 - Gün açddı, ya
taktayım. 

Mayıs 31 - Yazamıyorum. 
Vilson'un son sözleri bunlardır. 
1 numaralı kampta kendisini 
haftalarca beklıyen arkadaşlan 
bulamadıkları iç.in uzun bir 
seyahata çıkarak nihayet bun-

dan 20 gün evvel, dikilen bay
rak sayesinde bu hatıra defte-

rini ele geçirmişlerdir. Defterin 
son yapraklanndaki yazıların 

bazısı titrek, bazıları hiç okun
mamaktadır. Vilson'un cesedine 
bir türlü rastlanamamıştır. 

•• ELEGAN 
-

TERZiı-İANESi 11 

ffi ...... 
·~ --

Memurlara 
TAKSİTLE 
Müessesemiz ilimizin sayın memurlarına müsait şeraitle 

ve geyim zevklerine tamamiyle uygun olarak 

rrAJ\.SffLE ELBiSE 
yapmağa başlamıştJr. . 

En müşkülpesent mUştı:rllerlmizl 
memnun etmeği bir vazife bllir. 

Temiz işçilik Temiz malzeme 
Ve Garanti 

. ...... 

DllES: 
HACI HASAN OTELi No. 

ELEGAN TERZiHANESi 
63 IZMIR 

SAHiBi 

M. Zeki Ergün 
PARİS AKADEMİSiNDEN MEZUN -

.. . ...__ ---- ------
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PARDAYANLAR 
lzmlr beledlyeslnden 

Karşıyaka Yamanlar suyun

dan tesisab olmıyan evlerle, 

lzmirde bulunan lokanta, gazi

no ve mümasil yerlerle halkın 

de hu nefis sudan istifade ede

bilmesi için Karşıyaka Kemal

paşa caddesindeki su idaresin

de fenni su doldurma tesisatı 

yaptlmış ve 28 - 4 - 936 gü
nünden itibaren su tevziine 

başlanmıştır. Kapları ve nakli

yeleri sahiplerine ait olmak 
üzere: 

··~-----· 
Doktor 

~--------------------------~ 
Merkez hastanesi 

Operatörü -140- YAZAN : Mişel Zevako 

ihtiyar Pardayan köpeğin üzerine 
atılarak ağzındaki pastırmayı kaptı 

Cevad Alpsoy 
Almanyadan avdetle has

talarını her gün on beşle on 
sekiz arasında 

- Madam, ben eski kral 
ordusu çavuşlarmdan Beriza
rım genç arkadaşımın ismi de 
Mösyö Dolaroşettir. Diye attı. 

- Mösyö Berizar ve Mösyö 
de laroşet isimlerini ömrümün 
sonuna kadar unutmiyacağım. 

Gerçe sözler o kadar ehem
miyetli görülmüyorsa da durum 
ve konuşuş tarzı şövalyeyi 

heyecana düşürerek: 
- Madam haliniz, güzelli

ğiniz nisbetinde yüksek oldu
ğunuzu anlıyorum. Babamla 
bana karşı gösterdiğiniz tevec· 
cübe son derecede müteşekki
riz-. 

Sözlerini söyledi. Şaşıran 
Mari Tuşe: 

- Babanız mı? 
ihtiyar Pardayan cevab verdi: 
- Delikanlı daima bana 

oöyle söyler. Çünkü kendisine 
her zaman hakikatı göstermek 
için öğütlerde bulunurum. 
Konuşma bir kaç dakika 

sürdü. Mari Tuşe bu iki adama 
kurtardıkları için, tatlı sözlerile 
sonsuz sevgilerini anlatıyordu. 
lhtiyar Ramos bu iki kahra
manın elini sıkarak ayrıldı. 
ŞöYalye: 

- Siyah elbiseli kadının bu 
genç kadınla ne gibi bir mü
nasebeti olabilir? 

Diye düşünüyordu. Babası: 
- Bunları kurtarmak için 

hayatımız.ı tehlikeye koymakla 
ne kazandık? Üstelik ,övalye, 
az kaldı, düşünmeksizin adını 
da ıöyHyecektin. Artık Paris
ten gitmeliyiz. 

- Oh! Babacığım, bu kibar 
kadının bizleri ele vereceğini 

ümid ediyor musun? 
- Böyle dakikalarda en eyi 

dostlarımdan bile sakınmm. 

Madam ki bize cehennem olan 
Pariste kalmak istiyorsun, öyle 
ise kendimiz emin bir yer arı
yalım. 

* ,,. . 
Ertesi günü Mari Tuşe, her 

zamanki gibi yalnız başına ve 
gizlice gelen kral dokuzuncu 
Şarl tarafından z.iyaret edildi. 
Genç kadın, dün başmdan ge
çen vak'ayı anlatarak: 

- Şevketmeabım, eğer beni 
biraz seviyorsanız Brizar ismin
deki çavuşla Mösyö Laroşet 
diye çağmlan genç ve yiğit 
delikanlıyı taltif ediniz diyince 
Kral: 

- Baş üstüne sevgili Mari
cıgım, bu iki kahraman bir 
Kralın taltifi ne demek oldu
ğunu göreceklerdir. 

Brizar ile Laroşet Pariste 
arandı. Bulunmadı. Kral buna 
kızdı. Polis direktörünü azletti. 

1" . ,,. 
Baba ile oğul Debarre soka

ğmdan çıkbktan sonra Sen 
nehri kenarında dolaştılar. Ne-

rede gizleneceklerini ve ne ya
pacaklarını konuştular. Konuşa 
konuşa Sen nehri kenarında 
gemicilerin uğradıkları koltuk 
meyhanesine geldiler. 

Meyhanenin kapısına doğru 
giderken birdenbire durakladı. 
Babası: 

- cebimizde paramız var mı? 
Diye sordu. Şövalye ceplerini 

arıyarak bir parası olmadığını 
söyledi. ihtiyar kurd: 

- Ben de bütün paralan 
Katoya verdim! Ah amma da 
biçimsiz bir iş yaptım! 

- Kato bizim canımızı kur
tardıgı için endiş~ etnıeğe hak
kın yok. 

- Ben de hayır demiyorum 
'al Fakat açlıktan ölürsek o da 

bizi büyük bir şeyden kurtar
mış olmıyacak! 

Dedikten sonra her iki adam 
içini çekerek meyhaneden 
uzaklaştılar. Yavaş yavaş yü
rürlerken arkalarından bir hı
nltı İşitti. Gelen Pipo idi. Ağ
zında bir şey vardı. 

ihtiyar Pardayan bunu gö
rünce hemen köpe~n üzerine 
atılarak ağzındaki domuz pas
tırmasını yakaladı: 

- Bu sabah sana kızarmış 
bir Tavuşan parçası vermiştim. 
Sen de hu pastırmanın bir par
çasını v~rmeğe mecbursun ... 
Oğlum işte yiyecek şey bulduk! 

Dedi. Şövalye de köpeğe: 
- Seni öte beri aşırmaktan 

menetmemiş mi idim? 
Diye azarladı. ihtiyar kurd 

hançerini çıkararak koca pas
tırmayı üçe ayırdı. Bu akşam 
da böylece karınlarını doyur
dular. Karmlarıni doyurduktan 
sonra: 

- Şimdi kendimize yer bu
lalım. 

Dedi. 
- Sonll var-

Necaşi ve ailesi 
- Baş tarafı I fori saııtada -

ile süslenmişti. Saat 16 ya 
doğru saray etrafındaki hare
ket, imparatorun çıkmasının 
yakın' olduğunu gösteriyordu. 
Necaşi, lmparatoriça, Habeş 
Prensleri saraydan çıkarken 
bir Somali müfrezesi selim dur
muş ve hürmet vazifesini yap
mıştı. Bir Senegal müfrezesi de 
kruvuöre binecekleri sırada 
ihtiram vazifesini yapmışhr. 
imparatorun ve iilesile maiye
tinin hareketinde, Fransız so
maJisinin bütün askeri ve mül
ki memurları büyük üniforma 
ile hazır bulunmuşlardır. 

Londra 5 (Ö.R) - Habeşis
tanın Londra sefiri bay Marten 
öğleden sonra itimatnamelerini 
vermcğe giden orta elçiler ara
sında bulunmakta idi. B.Mar
ten 'itimatnamesinin henöz gel
mediğini söylemiştir. 

Londra 4 (Ö.R) - Necaşi, 
Haydpark karşısında bir ev 
satın almıştır. imparator, veli
ahtın Londrada tahsili zama
nında bu evde oturmuştu. 

112 Litrelik kaplardan 20 para 
20 - 25 .. .. 60 u 

25 - 50 " " 3kuruş 
ahnacaktır. lstiyenlerin sö:ıü 

geçen adrese müracaatJa su 
almaları. 1125 ( 861 ) 

- 6 - 5 - 936 dan itibaren 

birinci nevi ekmeğin kilosunun 
1 O kuruş 30 paradan ve ikinci 

nevi ekmeğin de 8 kuruş nark 
üzerinden satılacağı bilinsin. 

ikinci Beyler sokak 81 nu
marada kabul eder. 

Muayenehane telefonu 3315 
Ev telefonu 3203 

H. 3 1-13 (865) 

Doktor 

Kemal Şa~ir · 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey· 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi : Köprü ,·apur iskelesi 
Berat aparhmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w•••••••••••••••••••••••••••• . . 
~ TAZE TEMiZ UCUZ § • . . 
• . . . . 
• • 

llAC 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

. . . . 

. . . 
BAŞDURAK E 

• 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında : 

.....................•.....••..••.•••••....•....•.......•.........•... : 

İzmir liman 
lüğünden: 

işleri umum müdür-

Anadolu ve Y. Asır gazetelerinin 3 Mayıs 936 nushasında 
çıkan ilanımızda yanlışlık olduğu anlaşılmış ve doğrusu aşağıya 

yazılmışbr: 
1936 yılı Haziranı 1>aımdan 31 birinci kanun 936 tarihine ka

dar yedi ay içinde Izmir limanına gelecek vapurlardan boşaltı· 
lacak ve bu vapurlara yüklenecek bilumum tüccar eşyasının ve 
ambarla vinç arası hizmetinin amele işleri ayrı ayn açık eksilt
meye konulmuştur. Açık eksiltme Mayısın yirminci Çarşamba 

günü saat 16 da idare binasında MUdürfer encümeninde yapıla
caktır. Eksiltmeye girmek isteyenler her iki İş için ayrı ayrı 

ikişer hin lira depozito veya banka teminat mektubu verecek
lerdir. Şartnameyi görmek isteyenler idareye müracaat edebilirler. 

6-11 1150 (862) 

"" ....................................................... .. 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 
• 1 1 1 uma~ a rı a~ı 

~ 

1.,arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAB . --------:zABIF --------V-E UC-cJZ::OUFt 
--· 1 ı 91D lM.T.llllGfZ7Z.LZZ//'-/J.L/7.~~~M~:LZ'/.L/./J.~~~A 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz . ................. SATIŞ YERLE ................. . .................. RI ................. . •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
rL/Z////L//./J • U.//:/7.LLLLL/J 
:::::::::::::::::: ~ :::::::::::::::::: 
•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 

Birinci Kordonda 
186 Numarada 

Mimar Kemaled
din caddesinde 

ŞARK HALI T. A. Ş 
F AHRi Kandemir oğlu 

CZ7.7.7J.L7J /.7.7.7.7.//.7.ZZL/Z7.7.7J.7.LLZZ7XJ.7L7./.ZZJ':ZZZ7/.ZL//ZZ//7/'!/Y/./////./7/////7l 

Ayni kumaşlar lzmirde Sağırzade ve Asını Riza 

5 • .... --- _s: :::s===sw 
.S Mayıs 1sa8' / 

1 

Yalnız toptan satışları için l:ımir umum acenteliği Nef•i Naci 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. Salih ağa ham ikinci kat 
No. 1/3. Posta kutusu 224 Telefon 3465 

G B ı PiN 

Bir tek kaşesi, 
en şiddetli ve en inadcı 

baş ağrılanoı ke-seT, rahat 
rahat uyumanızı temin 

eder, midenizi bozmaz, 
kalbinizi ve böbrek-

Jerinizi yormaz 

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

DAiMA GRiPiN ! 
~~~zu~ 

ÖKSÜRÜK Ş UR. U BU 

En muannid öksürüklerle bronşit, astm, ve boğmaca öksürü· 
ğünün kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye t!dici 

tesiri şayanı dikkattır 
1NGILIZ KANZUK ECZANESi Beyo~lu - lstanbul 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
GANYMEDES -.apuru 20 ni

sandan 25 nisana kadar Anvers 
Rotterdam,Amsterdam ve Ham 
burg limanlara için yük ala· 
caktar. 

UL YSSES vap~ru l ma)'Jsta 
gelip ayni günde Burgas, Var-
na ve Köstence limanlara için 
yük alacaktır. 

CERES vapuru 4 mayısta 
gelip 9 mayısta Anvers, Rot-
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanlarına hareket ede
cektir. 

S VENSKA ORIENT Linien 
VINGALAND motörü 30 

nisanda gelip Rotterdam,Ham-
burg (doğru Bremen) Copen
hage, Danzig, Gdynia ve ls
kandinavya limanları için yük 
alacakhr. 

1 
N. V. 

~'. F. H. Van Der 
Zee & Co. 

DEUTCHE LEVANTE LINIE 
ANGORA vapuru halen li-

maoızda olup Anvers, Rott~r
dam, Hamburg ve Bremen 
Direkt için mal yüklemektedir. 

SAMOS vap.uru 6 mayısta 

bekleniyor. Anvers, Hamburg 

ve Bremenden yük çıkaracaktır 

ANDROS vapuru 12 mayısta 
bekleniyor. 16 mayısa kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 

ve Bremen Direkt için yük 
alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
EXHIBITOR vapuru 20 ma

yısa doğru bekleniyor.Nevyork 

için yük alacaktır. 

SERVIC MARITıME ROUMAIN 1 
~ELEŞ vapuru 12 mayısta 

gelıp 13 mayısta Pire Malta ve 

Service Maritime Roumain 

Spanskelinje - Oslo 

BOSPHORUS motörü 9 ma

yısta bekleniyor. Yafa ve ls
kenderiye için yük alacaktır. B 1 1 

arse.one limanlarlna hareket 
edecektır. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez; 

Fazla tafsilat için ikincı 
kordonda T abmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
<> dilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhüde gi
riıilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splrallı 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lam

balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha karlı 

olursunuz: 

M. Tevfik BA YKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simens 

fabrikalan mümessili 
l'eştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

lznıirliler 1 tanhuldaııerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
•• 

H "k" telı' n müsteciri Türklerden en eski otelci 
er ı ı o . . b O 

ı b rkesc kendisinı sevdıren ay mer LUt-
o an ve e . 1 . A k ~ t ı· . .. ildir. Ba Ömer Lütfi zmır _ ~ c:rı o e. ı~ın mues· 
. .d. K !._ bir seaelik tecrubeh ıdaresanı herkes 

sısı ır. ıra · d k ki ki k · 
bilir. lstanbulda her iki otel ed ona ıyaca ar endı 

1 
. d ı....: rabah bulacaklar ır. 

ev erın e ... , 'ki 'li t fi 1 
B .. til bu fevkalidcb ere ı 't'C en at ar 

u n thi d mü f ucuz ur 

Numarası 3001 F. 

D . n marka Velespit fen eri 
aımo ·ne yanar hem elde hem velespitte kul-

Bu fener y~loız. P~enerdi. Portatif olması itibarile çok 
lanıhr. Portatif b!r deriz. Velespitte kullandan fenerlerin 
beğenilmiştir tavsıye e 

en ucuzudur. . de Süluhan civarında No. 28-9 Ödemişli 
Deposu : lzmır . Hüsnü ticarethanesi 

Hüseyın 

YENi ASlft 
Sahire • 

Oliver Ve Şü. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRtNCl 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

: OUzeıllk ve sıhhat için ilk şart 

D. op~ratör 1 R A D y O L İ N 
M. Nun Artan ~llanma~t .. 

OPORTO Vapuru 20 mayı• 
Londra, HuU ve Anversten 
gelip yük çıkaracaktır. 

~~ 
lzmir memleket hastanesi ~ 

FLAMINIAN vapuru 22 ma
yıs Liverpoot ve Svanseadan 
gelip yük çıkaracaktır. 
DEUTCH LEVANTE LINIEN 

HERAKLEA vapuru 8 ma
yıs Hamburg ve Bremendr.n 
gelip yUk çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri va
purlann isimleri ve navl~ üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda ileminin 1936 senesi 
için kabul etttiği 

40 
Renk üzerine yiin, ipek, pa

muk veya keten her hangi 
kumaş ve elbiseyi yalnız 

1.5 
Kuru' ile ve çok kolay bo

yamak isterseniz bir paket 
KIZ markala · 

A R T 1 

hariciye şefi 
Hastalarını her gün öğle

den sonra 3 - 6 ya kadar 
ikinci Beyler-Numanzade so
kak 5 numarah muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 

BC>Y .ASI AI.JNIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
BEYLUL 

B A H A R A T deposudur TELEFON : 3882 

•• 

HUSEYIN KAYIN 

~~,,~f 
. . '. 

} ' "~ 

Mobilye evi ŞEKERCiLER No. 26 
9 parça ko~tuk takımı 30 lira Yün kadife 

9 parça koltuk takamı 
9 parça koltuk takımı 

60 lira 

100 lira 
Yün kadife 

ipek kumaş 

LÜKS VE SAGLAM 
Yemek ve yatak odaları talumları ıipariı üzerine kabul edilir 

1 2-13 (836) 

S.F erit E~zacıbaşı 

Kolonya ve 
esansları 

30 s~neye yakın bir zamao
danberi azami muvaffakıyet ka
zanmış en latif en sabit misilsi:ı 
kokulardır 
Bahar, Altın damlası, Unutma 
beni, Yasemin, Senin için, Mu· 
habbetçiçeği,Ful, Dalya,manulya 

isimleri de yal.nız eczacıba
şmın kokularına aittir. 

Benzer isimli1eri bir şeye 
yaramaz almayınız 

M.DEPO 
S. Ferit 

i Şifa eczanesidir 

RADYOLIN Dişleri, dişler çehreyi güzelleştirir. 
RADYOLiN Dişleri, dişler mideyi sağiamlaşbrır. 

:·················································································· 
~ RADYOLIN dişleri temizler ve parlatır, mikropları yüzde E 
: yü% öldürür, diş etlerini besliyerek hastalanmalarına E 
: mani olur a~ız kokusunu keser : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ECZACI 
KEMAL AKTfl~SIN 

Zümrüd damlası kolonyası 
Maskülen - Erkek Feminen - Dişi 

iki cins koku üzerine yapılmış 

Hilal eczanesi 
için bir şeref olmuştur 

Eczacı Kemal Aktaş, koku

culuğu eczacılık gibi bir namus 

iti yapmışlar. 

ze .. k 
Sao'at 

T aldit edilemez 

lzmiri kokularile de meşhur. 

eden Kemal Aktaş diyor ki : 
Benim kolonyalarım yerine 

baıka ıeyler verilirse rcdde
dini:ı. 

Kemal Aktaş kokularının 
kabına varmağa imkan verme
diğini unutmayınız. 

lzmir Tramvay ve elektrik sos
yetesinden: 
Şebeke ameliyatı dotayısiyle cereyanın bu ayın 7 nci günü saat 

9 dan 15 e kadar ve 8 inci günü saat 7 den 16 ya kadar Birinci 
Kordonda Tayyare sinemasından Alsancağa kadar kesileceği 
sayın abonelerimizce bilınmek üzere ilan olunur. 

Bayındır Nüfus memurluğundan: 
Bayındırın Cami mahalfesinden Ahmed kızı Fatma olduğu halde 

Bayındır Asliye Hukuk hakimliğinin 15 - 4 - 936 gün ve 79-69 
sayılı itamile Kamile olarak tashih edilmiştir. Uan olunur. 

1153 (863) 
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gece son dakikada alın ...... haberi~ göre 


