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imtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGIN il 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: Fenerbahçe 
--- HAKKI OCAKOGLU 

~B<:>N":e: ş~~AİTİ -

Devam müddeti Türkiye için !Hariç için 
~Cilflik . ;_ . . . . l.'JtlO :!.j (J()- - -

Alfı tııılık . . . • . - ıo(ı - - JHIHJ 

1 TELEFON 2a97 

Hakova takımına 
Bire kar•• beş golle mağlOp •• 

- T11Jsilat /İ(iİ!lı t7 say)a11117.da -

vzwuı t-o-ıyeıin Ve Ctmıltw·ıyet Eseı·iu.ia Beliçisi, Sabahl<r-t:!:_ Çıkar Siyası Gazetedir Yeni Asır matbaasında basıbnıt\ıf. 

-- lngilizler ltalyaya diş bileyorlar 

Bir kalkınma 
var mıdır? 

lktisadi hayatımızda bir kal
kınma var mıdlr ? 

Bu suale, hiç yanılmadan 
"evet,, diyebiliriz. Bununla be· 
raber büyük şehirlerdeki yok
sulluğu, ısllrabları unutmuş 

değiJiz. Bu müşahede, ne kadar 
acı olursa olsun, müstahsilın 
geçen yıllardan daha fazla 
soluk aldığını gizleyemn. Ih· 
racatımızın artması, mali vazi
yetimizdeki sağlamlık, milli 
biriktirimin seneden seneye 
yükselmesi, müstahsilin ödeme 
kabiliyetinde salaha doğru bir 
değişikJik kayd edilmiş olması 
bunun delilidir. Kalkınma, şüp
hesiz ki yavaştır. Ve bu da 
pek tabiiğdir. Türkiye teşki
latlanma devresi geçiriyor. Her
feyi yeni baştan kurmağa, 
yoktan yaratmağa muhtaçtır. 

Modern cıhazlarla kurulan 
sanayün yüksek tekniğe da
yanması veya rasyonelliğe 
ehemmiyet vermiş bulunması 
umduğumuz hızh neticeleri al · 
mağa yetmiyorsa sebebi açık
hr : Sanayi hayabnda en mü
him rolü oyniya.n tecrübeyi he
nüz kaıanmış değiliı .•• Sanayi
imi.zin ham madde ambarı o!an 
ı.iraabmız ise onunla başbaşa 
yürüyecek hale gelmemiştir. 

lktisad vekilinin bir vesile 
ile söylediği gibi ziraatımızın 
teşkilitlanması, teknik usuller
den bol bol faydalanması 
bir zaman meselesidir. Asır
larca karasapanla çalışan, to-
humu seçmek gibi bir zahmete 
katlanmıyan yurddaşlara ziraat 
tekniğini, rasyonel çalışmayı 
öğretmek, teşkilatlanma işi~i 
yoluna koymak, ziraat kredı· 
lerini genişletmek ve daha nice 
nice önemli meseleleri hallet· 
mek dar bir zaman kadrosu 
içine sığdmlamıyacak muazzam 
davalardan biridir. Birkaç yıl 
içinde yükselen fabrik;ı baca
ları gibi, ziraatımıza da muhtaç 
olduğu dinamizmi bir ham
lede vermeyiz. Bu iş, zaruri 
olarak daha ağır olacaktır. 

Yeter ki hedef belli olsun .. 
Türkiyenin refaha kavuşması 
Türk ekonomisinin her sahada 
dinamizmini kazanmış bulun
nıasına bağh olduğu anlaşılsın .. 
Ziraatımızla sanayiimiz ayrılmaz 
bir biitündür. Bu hakikat ka
bul ediline~ köylünün kalkm· 

- Sonu 2 incı sahi/l'de - • . 
&evk.e1. :El11gin 

3 • Ingiltere uluslar kurumunun müsaadesi olmadıkça herhanw 
bir devletle münasebetlerini kesemez mi? 

4 - ltalyanın Uluslar ku:rumundan tardı dü~ünlüyor mu? 

şenliği 
dün şehirde 

gösteriler yaptılar 
Küçük Akşit'in "Atatürk'e duası,, törende hazır 

bulunanları heyecana sevketmiştir 
Milli hakimiyet bayramımız 

ve çocuk haftası başlangıc ı, 
dün şehirde coşkun tezahurat
la kutlulandı. Sabahleyin er
kenden yeni elbiselerini giymiş 
olan çocuklar mekteblerde top
lanmışlar ve muallimler tarafın
dan23Nisan hakkında kendileri
ne verilen söylevi dinlemişlerdir. 

Saat 10,30 da Cumuriyet 
meydanında Atatürkün heykeli 
önünde, hükumet avbsında, 
Eşref paşade, pazar yerinde, 
basmahanede, Altınordu par
kında, Karşıyakada C. H. P 
meydamnda, Güzelyalıda pa
zar yerinde, Bayraklı ilk 
mektebinde, zafer ve lnkılib 
ve Kizımpaşa mekteplerinde 
tören yapılmış, söylevler veril
miştir. 

Maarif müdürlüğünün hazır
ladığı program muntazam bir 

<•<;~"~ : ~?.·~~. '-it:~~ 
Özel Yusuf Riza oku/unda!l Akşit Sokullu Atatiirke dua şiirini okurken 

ıekilde tatbik edilemediği için Talebelerin tören meydanla-
kanşıklıklar olmuş ve program· nnda toplanmaları şekli de yeni 
da söylev verecekleri yazılı nesle şimdiden öğretmek mecbu 
bazı zevat söylevlerini verme- riyetinde bulunduğumuz disiplin 
den törene son verilmiştir. - Sonu 6 ına safJada -

- Acaba zecri tedbirlerin talbikiıadenberi 
Avuıturalyanın ltalya ile ticaretini bitaı arthrdığı 
doğru değil midir ? 

Eden - Bunun böyJe oJduğunu gi:diyemem. 
Fakat sualinizi dürüst bulmadığımı ilave ederim. 

Liberal saylav)ardan biri : 
- Dış işleri bakaıu Fransanın zecri tedbirleri 

mertce tatbik ettiğini zannediyor mu! 
Eden : - Böyle bir devlet hakkında burada 

Belediyenin tlıinkii Zİ}'a/ctindrn bir irıf ıha 

.Urayın ziyafeti 
Fransız terbiyecisi eyi 

intibalarla ayrılıyor 
-·-·-·· HDkümetimizin reaml misa

firi bulunan Fransız terbiyecisi 

Madam Malaterre dün ıehirde 
bazı gezintiler yapmıt ve sağır 
dilsizler müeaaeseaini ve bazı 
mektepleri ziyaret etmiştir. 

Akşam saat 17 de ıehir ga
zinosunda belediye tarafından 

sayın misafir şerefine bir ziya
fet verilmittir. llbayın rahatsız· 
bğı V4! Parti başkanının Mani· 

sada bulunmalan münasebetiJe 
iki şef ziyafette bulunamamış
lardır. 

Ziyafette Bayan Münire Do
- Sonu ikinci salziJede -

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

Demirspor galip Almanyada askeri .günler 
lzmir halkı dün zevkli bir Zırhli hrkalann geçid resmi ateşemi-

maç seyretmiştir literlerde hayranlık uyandırdı 

J\fisa/ir ıal.11n111 kafile ı fi::.i, Altmoıdu kaplanl!la ban ak ı •rı (ror 

Grup birinciliklerinde An- bir sempati toplamış sayılabi· 
karayı mağlup ederek orta lirdi. Bu maçtan önce, Eskişe-

Anadolu şampiyonu olan Eski· hir~lerin mütevazi takım kap-

şehrin Demiıspor takımı dün. tanlan lzmirli lsmail bize: 
Altinordu ile karşılaşmazdan -:-" Altınordu takımı kuvvet-
önce bilinen kuvvetiyle derin - Sonu 2 inci sa~i/ta~ _ 

Harbı ylldırım gibi tecavUz edecek olan ordular kazanacaktır, 
Diyen General Von Seekt'ln yddönUmU kutlandı. 

Von Srckt 

Berlin 23 ( Yeni Asır ) 
Führerden bahsederken, Ge
neral Göring ona : " Alman or
dulannın bat Amiri " unvamnı 

· ve,miştir. ikinci Vilhelmden 
beri bu unvan hiç kimseye ve· 
rilmemişti. 1914 ten beri bu 
büyük bir şeref unvanı telakki 
ed~iyordu. 

Yeni unvanın, ecnebi gaze
telerinde bazı tefsirlere sebep 
olabileceğini takdir eden pro
paganda bakanlığı onun yeri
ne " Alman ordularının baş 
kumandanı ,, unvanını koymuş-
tur. Mutad açık sözlülüğüyle 
general Göring Alman askeri 
hazırlıklarının şiddetini bir de
fa daha göstermiş oluyor. 

ASKERi GÜN 
Berlln, 23 (Ö.R) - Al

manya bir hafta için
de Uç askeri gUn taald 
etmı,tır: iki Nisanda 
FUhrerln ylltf önUmU mU· 
nasebetlle ~a,oao as-. 

·ker e,_.ız· ldr~-lllDm 

Omrıa / Hlombtrt: 

içinde, Alman ordusu
nun bat Amiri önünden 
geçmı,ıerdir.. Ecnebi a• 



'fEN'I A'"SIR •• ftlan --• 

Türkiyede 
Bir kalkınma 
var.mıdır? 

BİR BABBRLBRİ 
Urayın 
ziyafeti 

ün göriif ve bilsi sa
uuu ıeaifletaep •ec:bana. 

Onun çalqma werimiai en y6k· 
Mk hadda çakanl•it ıh mem• 
Jekette buhrandan eıer kalmaz. 
Dit• sahalarda ferdiyetçi bir 
durumun zaafını DUll daymuş
aak köylümüzün kalkınmasm
da da ayna qafı ıözö•üade 
tubnabyız. Ziraat tekniğinden 
tam miniıile bqka türlü isti
fade edemeyiz. Kiylümüzün 
birer birer olgunlaımasını bek
lenek çok zaman geçetekfr. 
Bu balomdan devlet çiftlikleri
nia hakiki bir kalkınma yolunu 
açacağına iymammız vardır. 
Klylü böylece topluluğun, top• 
lu çahfmanın bugünkil dağınık 
;alışmayla ölçülemiyecek ka
dar büyük neticeler, faydalar 
vereceğini görecektir. Köyleri
mizin bayındırlığa kavuşması 
da ancak bu tekilde kabil 
olacakbr. Bu bakımdan Ziraat 

Telaviv 
••••• 

Sergisine rağbet var 
Fliatinde T elaYiv ffl'Iİaine 

biiktmetimizia iftirlk edece
ğini ve lamir T&rkofis merkezi 
ile Ticaret odu. tarafmdaa 
memleketimiz malıaulleriada 
bu sergiye nümuueler 16nderi· 
leceğini yaımıtbk Mayıı orta
sanda açdacak olu bu Hfliye 
Türkiye ticaret ve sanayi er· 
babı büyük ratbet göstermek
tedir. Bilhassa sanayi erbabı 
bu sergiye btiyük ehemmiyet 
vermektedir. Bunun sebebi de 
FJiatine olan ticaretimizin 
gittikce artmasıdır • Fliatin 
ve Suriye'ye trikotaj etyaaa 
ve çukulata, şeker ve ıe
kerlemeler ihraç edilmek-
tedir. Bunlardan başka buğday 
ve her nevi hububat da bn
yllk bir yer tutmaktadır. Bil
hassa son iki sene Filiatinde 
Türkiye buğday)an büyük bir 

Vekilinin son gezisindeki ince- k 
lemelerin bizi biraz daha bu mey i tat.Uflar. AWye ve 

Merain limanlanndu da Filia-r::. yaklqbrdığlm ummak is tine m&him miktarda kereste 

Sevk.e't Elllgl:n gönderilmektedir. 
....................................................................................... 

Pirinç zira&b 
Çeltik ekimi, sıhhi kont
rol altında bulunacaktır 
Bu hususta hazırlanmış olan önemli 

talimatname vilayete gelmiştir 
1936 ekim yılına mahsus ol

mak ibere sıhhat ve içtimai 
muavenet vekaleti ile Ziraat 
veklleti tarafından birlikte tan-
zim edilen çeltik ekim talimat
namesi vilayete gelmiştir. Bu 
talimatnameye göre çeltik eki
lecek kıtalanu tayin ve ilin1n
dan evvel sulamada kullamla
cak suların bütün ekim meni
mincle yetip yetmiyeceji esaslı 
aurette tetkik edilerek suJa-
nn sulayabiJeceği kadar araziye 
ekim ruhsatı verilecektir. Sıhhi 
ve fenni kontroller temin edil
mek için çeltik&klerin dağımk 
ve mlinferid sahalarda olmak
tan ziyade topluca muayyen 
sabalara huredilmai gldatin
de b.ındaralacakbr. Kesik 
n.lama uaulil tatbik edilmiyen 
yerlerde çeltildilderin ıehir, 
Waba Y8 klyleria 808 eYİD• 
den itibaren uzaklığa 5 kilo-
metre olacakbr. 

Keaik salama ualile priaç 
tarlalanm ekmek imyealer aid 
oldufu maka•a mllracaat ede
ceklerdir, 

Çeltik sah•lan .araat mi• 
diril veya memurlan, aaraat 
oda11 azilarile beraber ut
ma micadele mmtakalan da-
hiliacleki yerlerde alca· 
dele reia we ya doktor
ları ve mlcadele chp ,,... 
lercle lııaktmet doktorlan ve 
ve ML nmadddan takdirde 
Belecliıe doktorları taraı.daa 
elMla bir tekilde teclkik edil-

dikten sonra ıa noktalara ri 
ayet etmek prtile pirinç eki
mine izin vereceklerdir. 

Çeltik ekilecek yerler güzelce 
sürülmüş ve muntazam tava 
haline getirilmit olacakbr. Tava 
ların büyüklüğü toprağın cinsine 
ve meyline göre olacaktır. Tava 
lana zemiai twmemea dazeltti
rilmiş olacak ve su birikintisi
ne meydan verecek en 
ufak bir çukurluk buJunmıya
cakhr. Harklar veya kanallar 
temiz ve "llzrün cidarlı ola
cakbr. Keaarlanncla ot bit-
mesine ve sa almatuuu yavq
latacak topnk birikinti8İlle 
meydan verilmiyecektir. 

Çeltik aaha11ncla çaLfbrıla· 
cak amele ve mlistahdeminin 
ııtmadan korunması için şafi 
veya vaki kinin, cibinlik, tel 
kafesler Ye •hbi heyetlerce 
llzuıa ahterilecek aair tedbir
ler çeltik uhibleri tarafmcla 
alınacaktır. Banun için çeltik 
uhiblerinden taabbiidname ah
nacakbr. Bu taahhndnamede 
bu prtlara riayet edilmediii 
takdirde çeltik mlannua kui· 
lerek ekimin yokedilmaine 
rbi olacata sikreclilec:ekt. 

Baa deni& keurlumcla •• 
aair 1erlerde oldufu gibi ara-
zili milabat, fakat batakhk ol-

...aaayıp ıuyun alnblmua mim· 
kün olmı1an yerlerde klylere 
ne kadar uzakta olursa olsua 
hiç bir suretle çeltik dikilme
sine izin verilemez. 

Linyit kömürü kull~ndacak 
lktısad vekaleti, 30000 metre mikibı 
kutuluk kereste ithaline izin verdi 

.............................................................................. 
Ziraat vekileti ormanlanmw 

muhafaza etmek için M. Ber· 
nar adında · bir müteha•• 
getirtmişti. Bu mütehassıs bir 
ıeneden fazla zamandanberi 
Türkiye ormanlanm korumak 
için ormanlardaki katiyatın tah
did edilmesini, hatta keresteye 
olan ibtiyacm bile datandan 
temin edilmesini ileri slirmüşttı. 

Ziraat Vekaleti ormancılık 

rarı üzerine kutuluk kereste de lktısad vekileti ehemmiyetli 
ihtiyacı için dıtarıdaa 30 bin tecllriklere baflamı"ıt. Bunun 
metre mik'abı kerestenin itba· için ikinci bq yıllık enclüıtri 

line müsaade edilecektir. lkti- planında bazı kayıdlar buJuna· 
ad vekileti bu mesele üze- cak ve Linyit kömürlerinin iş-
rinde tetkikat yapmaktadır. letilmesine ehemmiyet verile-
Ormanlanmızı korumak için cektir. Vekilet memleketin 

Ziraat veklletinin dıprıdan muhtelif mıntakalannda hangi 
Linyit kömürlerinden daha zi

kereste almağa rnı oluşu or- yade istifade edileceğini tedkik 
mancllığa kartı olan hassasiyeti ettirmeye baılamııtır. Yer albn· 
ifadeye kafidir. mütebasn11nm ileri sürdüğü da kalan bu servetten istifade 

Fakat ormanlan koruma si- d·ı k ı bala d fikri tatbika başlamışbr. e ı ece o ursa so nmız a 

- Baş tarafı / ina sav/ad• -
ğan, Şarbay ve Ba1am, Frauaa 
konsolosu ve Fransız kolonisin
den bazı zevat hazır bWWUDUf• 
lardır. Ziyafet çok samimi &iı 
hava içinde geÇlllİftir. 

Yaıeti için dııandan kereste d k 1J v k ab ... Fakat &ztlm ve incir gibi o un u anmagı pe t il Ma aıı 'Hala/, rre 
ihracat maddelerimiz için ku· getirmek kifi bir tedbir olarak olarak mahdud bir hale getir· Sayın misafir bugün öğle 
tuluk keresteye ihtiyaç görül- kabul olunabilir mi? Ormanları mek mümkün olacaktır. vaktı Bandırma yoluyla Istan-
mektedir. Ziraat vekaleti or- korumak için herşeyden evvel Semi kok fabrikası gelecek bula gidecek, lstanbulda tetkik-
manian korumak maksadile ku- odun ve ağaç kömür& kulJanmak sene tesisatmı genişletmek su· lerini bitirdikten sonra Ankara 
tuluk kerestelerin bile dıtar• itiyadmdan kurtulmak lizımdır. retile piyasanın taleblerini te· ve Bursaya geçecektir. Misafi-
dan gelmeıini daha faydah Sobalarla odun yerine maden min edecek bir hale getirile- rin lzmirdeki intibaları çok 
bulmuıtur. Vekaletin bu ka· kömllrü yakmak meselesi üzerin- cektir. zeQgindir . 

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

Misafir takım galiptir 
Oyun, binlerce seyirci tarafından 
taşkın bir heyecanla takib edildi 

Oyun mütevazin cereyan etti. Hakem Altınordunun 
beraberlik golünü saymadı .. 

- IJof ltua/ı ı nd say/ada -
lidir. Eauen biz, lzmir pmpi· 
yonuna mağl6p etmekten ziya· 
de enelce kendileriyle yapb
ğımız teması yenilemeye gel
dik ... 

Diyerek miafirlerin ıport
mence diitllncelerini açm1flı. 
Yine maçtan 6nce All1nordu 
kaptana Sait: 

- " Maksat, önce yapılan 
temuı temadi ettirmektir. Biz 
Deminporun l.k&r111111& yenmek 
ve yenilmek dflşüncelerinden 
uzak bir spor ruhuyle çıkıyo
ruz. Rakibimiz kuvvetlidir. " 

Slderiyle l:ımirli çocuklana 
baleti ruhiyelerini meydana 
d6kmllştü. Maç bu iyi zihni
yetle bqladı ve sonuna kadar 
heyecan ve alikayla devam 
etti. 

Maçm heyeti umlllllİye8İDİ 
s&z&albade tutarak fUllU liJ• 
lemek isteriz iri misafir takım 
temiz üniformaları ve centil
men hareketleriyle lzmir hallu 
berinde iyi bir teair barakmıt· 
br. Demirıporfular kunetlidir. 
Ancak havadan bir oyun takib 
etmeleri Ye kale lnilnde ıut 
noksanhklan, top iltoplan nok· 
·unclar. bmiria Albnorduclu 
başka Altay, lzminpor, K. S. 
K. •e Glztepe t•lnmfan 
Deminpor takm1iyle daima 
boy llçiifecek bir kunette
dirler. Bize kalana zaif Al· 

Dmıirspor talumı, dlmlrü 

tınordu kadrosunun yerine 
martan evvel 

DEMIRSPOR 
bir lzminpor veya K.S.K. ta
kımı Eskişehir şampiyonuna 
kartı çok üstün bir netice 
alabilirdi. 

Bizim bu mütaleamız, misa-
fir takalQln temiı oyununu İn· 
citmek ve1a iıtisğar etmek 
için değildir. Şimdi sözü, maçı 
teknik bakwclaa mütalea edea 
spor mubarririmiz Melımet 
Aliye bırakıyoruz: 

Hayati, Mennan, Şevket, Ib
rabim, Fahri, lsmail, lsmail, 
Rauf, Arif, Ahmed, Saim. 

ALTINORDU 
HOseyin, Ziya, Vedat, Ali, 

Hakkı, Mazhar, Abcli, Sait, 
Adil, Namık, SGleymu. 

Albnordu takımı Aydın ma
çm.akatlaau Cemih yeriae 
Glztepe& Hakkıyı almışb. 

iLK DEVRE 
.. Elkitelair pmpiyona Demir· 

spor takıma diba alqam ilk Razılr az tesirli ve Demir 
maçma Albaonla ile yapb. spor lehinde eaerek OJUU 
Sahama tribln tarafı tenlaa, girdik. Eakifebirliler iç cl&t 
l'car11 taraf k•lebllhk glrünü- dakika içinde Altmorda ble-
yordu. Biz daha fazla seyirci ıine iki ciddi tehlike J&• 
beldeyonlak. ntblar. Fakat idifade ede-
Aydın Su'.ttar mektebi ile mecliler. Bundu IOllra OJ1m 

Buca Orta mektebi takımı ara- glb bir tarafıa, ıih eliler tara
aında yapdan ve lzmirin 7 - 2 fıa akmlariyle fakat eberip 

All111ord11/11l r, E kışelur kaksını 
sıkıştmyor 

daha oyun başlayalı üç dakika 
olmuştu ve oyunun birdenbire 
heyecan kesbetmesine amil 
oldu bu gol. 

GÜZEL BiR OYUN 
Hakikaten birinci devredeki 

uyuşuk ve sükuti oyuna mu
kabil şimdi güzel ve balkın 
teşvikine mazhar olan bir 
oyun başlamıştı. Altınord11 
canlandı ve altı dakika sonra 
Said bir aıyrslma ile beraber· 
Hği temin e:tti. 

Oyun biraz daha heyecan· 
landı. Alhnordu aynj oyunu 
devam ettirebilse vaziyet bir
denbire lzmir lehine dönebi
lirdi. Böyle olmadı ve nualsa 
artık neticeyi ahnz bavumda 
oynanırken on albncı dakikada
lsmail iki müdafiiu tereddi· 
dünden iatifade ederek Demir· 
ıporun ikinci goliiDü yaptı. 

Arbk oyunun en heyecaü 
safbaama girmipik. Galıb va 
ziyete geçen Deminporlular 
gittikçe daha canlı oyumağ1. 
batladdar. 

FIRSATLAR 
Ve bir iki müaid fınat 1•

kalac:War. Ba fıraatlar lçlacl 

EL~A.1\!l:R.A.. Sineması T~N 
BUGUN 

galebeaile biten maçtan aoara mltenzin ve biç bir pi ppd-
bando mllzikanın c09kun havam madan dene berabere bitti. 
içinde Eakifehirliler mantazaaı Bu denede Albnonla clar-
kıyafetlerile abaya fırladılar ıun, Deminpor ise kala -.. 1 
ve uzun uzua alkqlancblar. Az de becerim ılriindB. Netice 
sonra Altıaorda ela sahada tam bir milblaemiyet anecliJ•· 

ve d6rdiac0 goller olabilirdi, 
Bunan laerinedir ki Alhn
ordu en aon gayretiai aar
federek oynamağa ve oyu
nu rakib mad sabume nak· 
letmete 1PUvaff ak oldu. De-
mirapor bu sıkıtık V&ı'Zİ)ette 
arU1ra yapbj'a tektük akınlarla 
mukabele ediyorsa da gol yap
mak vaziyetı tamamen Altınor• 
duya geçmiıti. Nitekim oyunWI 
bitmesine dört dakika kala 
Albnordudan Adil beraberlik 
golünü atmağa muvaffak oldu. 
Herkes alkışlıyordu. Halbuki 

Seaeierdeaberi görmedifiaiz bir mevmda vücuda getirilmif laarika.lar 

KAN LEKESi 
• 

göründü. iKiNCi DEVRE 
Takımlar sahaya dizilip te Deminpor l1mai6 ut içe, 

maça bqlanacajı sarada çah· Altmordu iae .ı muaYİll Aliyi 
nan latildil marşı ıüzel bir Abdi ile deiiftirerek açıja 
Uvertür teıkil etti ve maç her Mustafayı almıştı. 
suretle ıniikemmel bir bava için· Oyun pzel ve sıkı başla· 
de batladı. Hakem Gaztepeden dı • Makabil bir akma ı•· 
laıuildi ve takımlar ıu kadro çen Deminpor soldan inerek 

ile dizimi lenli. S&im -----............ ~-----~~ 

hakem daha evvel ofsayd çal
dım diye kabul etmedi. Ve 
tabii arbk netice değiımedi. 

• KIRITJK 
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lkinci Aleksandr Katyaya koruyucu 
bir melek gibi bakıyordu ... 

Fam döşambr çekildi. Yalnız mışti. Böylece önde giden tren 
kaldılar. imparator dosyalarını, bir maşin ~nfernalle uçtuğu 
'ığın yığın kağıtlarını getir- halde imparator ve metresi 
inişti. kurtulmuşlardı. 

- Haydi çalışalım dedi. 21 ikinci kanun 1874 de it:li. 
Aleksandr bir kağıdı okudu. imparator Senjanbaptist bay-

VENİ ASIR Sahife a 
• 

Son Telgraf Haberleri 
_, 

Fransa cevab hazırlıyor 
---------------------8 o ğ azlar tezimiz Cenevrede T. R. 

Ar as tarafından müdafaa edilecek 
Sovyetler Birliği ve Balkan Antantı devletleri tezimiz 

lehinde söz söylemeğe hazırdırlar 

Lehistan da 
••• 

Komünistler 
yakalandı 

.. Katoviç (Lehistanda). 23 • 
(0.R) - Lüblen 'de gizli ko
münist teşkilatı meydana çıka· 
rıJdı. 22 kişi tevkif edildi. 
Gizli bir matbaa ve binlerce 
beyanname eJe geçirildi. 

Abdülhamid 

4 

Tekrar okudu. Kırmızı kalem- ramında salibi Neva nehrine 
!e bir hat çizdi. 11 Hayır bunu atmak için bu nehir sahiline 

Paris, 23 (Ö.R) - Akşam, B. Flandin dış 
işleri bakanlığı servisleri, Boğazların askeri 
bir hale ifrağı hakkmda verilen Türk notasma 
Fransanın vereceği cevabı hazırlamakta ·olduk
larını gazetecilere bildirmiştir. 

1 
Dışbakan Tevfik Rüştü Aras tarafından müdafaa 
edilelecektir. Sovyetler ve Balkan Antanb 
delegeleri tezimize müzaheret edeceklerdir. 

Vereseleri mahkOm oldQ 

1mza etmiyecek. ,. gidecekti. Askerler buz tutan 
Saatlar geçiyor. Gece yarısı Neva saliilinde koskoca bir 

geliRce imparator sevgilisine delik hazırlamışlardı. Çar refa-
aacak bir buse kondurarak dai- katinde hanedan azaları ve 
resine çekiliyor. Bu her gece ki1isa reisleri bulunduğu halde 
böyle olur. Çar gidince Kat- Neva nehri sahiline gelecek, 
Yanm kafasını bir göJge, bir aJtın haçı bizzat suya atacaktı. 
endişe bulutu kaplar. Yanın· Katerin ihtiraz ediyordu. Fil-
dan uzaklaşan adamı suikast- hakika bu törende bulunmak 
çıların nasıl takib ettiklerini hoşuna gitmiyecek değildi. im-
bilmez değildir. Ah şu tedhiş- parator tarafından atılan salibi 
t-ilerle onların bombaları olma- yakalamak için iri, dinç yüzü-
aaydı hayab ne !cadar daha sa- cülerin suya ablma1arı müca-
kin olacaktı. Sonra kim bilir deleleri çok enteresan bir lev-
<anunu esasiden endişe eden- haydı. Fakat içinde derin bir 
~rde kendi hesaplarına uygun üzüntü vardı. 
auikasdlar hazırlamıyorlar mı? Bir hissi kablelvuku ona bu 

Katyanın korkmağa hakkı s~fer de imparatorun bir sui-
vardı. Yalnız bu son iki sene kast ile karşılaşacağı endişe-
i~inde altı defa suikast yapıl- sini vermişti. imparator 0 kadar 
mış ve imparator bunların hep- israr ediyordu ki törende bu-
sinden bir mucize kabiHnden lunmamak imkansız görünü· 
kurtulmuştu. Seven ve tehlü- b b ı · yordu. Rusyanm u ö gesın-
kede olan sevgileri için en· den on binlerce kişi Neva sa-
dişeye düşenler gibi ikinci hiliue inmişlerdi. imparator 
Aleksandr da Katyada bir büyük üniformasmt geymişti. 
ıs<nır tevehhüm ediyor. Suikast-
a- Kendisini Grandükler takib 

lardan hep onun yüzü suyu 
hürmetine kurtulduğunu üınid ediyordu. Çarın kızağı nehrin 

kalın buz tabakası üzerinde 
ederek metresine bağlantısını 
artbrıyordu, yıldırım gibi ilerliyerek asker-

Katyanın kaprisleri. bir gü- ]erin büyük deliği açtıkları ye-

nü bir gününe uymayan huyları, re kadar geldi. Burada yere 
impratorun itaat etmekten zevk halılar serilmişti. Kazak muha-
duyduğu fantazileri bir çok fızlar etrafı çevirmiş bulunu-
dcfalar düşmanlarının kurduk· yorlardı. imparator ağır adım-
lan tuzaktan hayatını kurtar- larla ilerlerken selam resmini 
mıştı. yapan askerler tarafından al-

He!e son suikastta garib bir kışlamyor, tezahürat yapılı-
tesadüf eseri olarak imparator yordu . 
Peterbofa gidilmesini istediği Gözler hep ikinci Aleksandra 
halde Katya Çarskoyeslovo or- dikilmişti Grandükler ve kilise 
manında gezintiyi tercih etmiş erkanı bu dakikada imparato· 
böylece suikast akim kalmıştı. run hayatına nihayet verecek 
Peterhof ormamnda pathyan bir suikasta takdis edeceklerdi. 
cehennem bombası Aleksandr Hepsinin bakışlarında husumet-
yerine kır eğlencesine giden !erini gizleyen bir riyakarlık 
bir aileyi söndürmüştü. parlıyordu. Aleksandr kendisini 

Katya yine bir defasında ihata eden aristokrasinin yalnız 
imparatorla birlikte seyahat aşkının değil kendi canının da 
ederken yolda treni değiştir- düşmanı oldukl<trmı biliyordu. 
mek istiyerek bagajların bulun- Merasim zamanı g~Jmişti. 

d ı d b. · bı"n - Sona l1ar -ugv u va«on ar an ırıne • 
/fit. •••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• •••••• ••••••• d b"J D . b 'k 

er i alibiyeti hak etmemişti. lik e ı e emırsporu te rı 
ıa~at &" son on beş dakikada ve takir edecekdik. Şimdi ise 

ö t div i faik oyunu ile ve istedikleri kadar sevinmekde 
fit~ae:sa ~ttığt golle beraberliği haklıdırlar. Çünkü Altınordu 
temin etti sayılabilir. Hakemin takımının 2 - 1 ma2'liib vazi-
bu; halkı. Altınorduyu, hatta yete düşmesi bile bizim için 
Demirsporluları bile memnun tevile imkan bırakmıyacak 

J.k I" .. vaziyettir. 
bırakacak beraber ı go unu 

saymaması Altınordu kadar 

lzmir futbolünün de son za
manlarda devam eden kötü 
şansına delalet eder. 

Buna kenoi sahamızda ken-
' 

Paris, 23 (Yeni Asır) - Boğazlar hakkındaki 
Türk notasına Fransanın cevabı Türkiyenin 
Paris büyük elçisi Suada verileceği gibi miJletler 
cemiyeti sekreterliğine de verilecek ve hemen 
neşrolunacaktır. 

Istanbul, 23 (Özel) - Fransanm notamıza 
cevabı lngilterenin cevabına müşabihtir. Fransa 
Türkiyenin takib ettiği usulü tasvib etmekte, 
talebimizi teveccühle tetkik edeceğini bildirmek
tedir. Boğazlar meselesi Cenevrede on bir mayıs 
toplantısında tetkik olunacaktır. Türk tezi 

Paris, 23 (A.A) - Alman haber alma bürosu 
bildiriyor : 

Siyasa] mahfellerden aJman malümata göre 
halen dış bakanlığında Türkiyenin Boğazların 
tahkimi hakkındaki notasına verilecek Fransız 
cevabı hazırlanmaktadır. 

Söylendiğine göre B. Flandin son günlerde 
bu hususta 1923 mukavelesini imza etmiş olan 
diğer devletler1e temas etmiştir. 
Yakında Türkiye hükumetine verilecek olan 

Fransız cevabı, lngiliz cevabı gibi bu meselede 
Ankara hükumetini tatmin edecek müzakere
lerin açılmasına müsaid olacaktır. 

Hak ova F. bahçeyi yendi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

J.,. vusturya likinin onuncu derecedeki 
takımı Fenere tam beş gol atmıştır 

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

Fenerbahçelilcr, Avusturyalı takıma dün gece bir 
revanş maçı teklif ettiler. Bu maç Pazar günüdür 

Istanbul, 23 (Yeni Asır Mu- ler halkı selamladıktan ve mü- seri oyunları önünde kendile-
habirioden - Telefonla ) - tekabiJ seremonilerden sonra rinden beklenilen oyunu göste-
Türkiye şampiyonu F enerbahçe oyuna, beklenildiği gibi hızla remiyoriardı. ilk devrede üç 
bugün Fener sahasında Avus- başladılar. gol yapan Avusturya profes· 
tur yanı bir:nci likinde onuncu F eoerbahçeden bir galibiyet yonelleri, ikinci devrede Fener-

Paris, 23 (Ö.R) - Istanbul 
Türk-Fransız muhtelit mahke
mesi Fransa hükumetine karşı 
Abdülhamid varisleri tarafından 
ikame edilen emlak iadesi da
vasında hükmünü vermiştir. 
Davac,lar bu emlakin bedelinin 
tesviyesini istemekte idiler. 
Mahkeme davacıların talebini 
red etmiş ve kendilerini muha
keme masarifine mahkum et
miştir:. 

Yugoslavyada 
Bejgrad 23 (Ö.R) - Kabi· 

nede tam veya kısmi bir buh
ran çıkacağı rivayeti tekzib 
ediliyor. 

iSPANYADA 
Madrit, 23 ( Ö.R ) - Dün 

şehire bir haceri semavi düş· 
muş ve büyük bir ışık yapmış
br. Şiddetli bir kasırga bu ha
diseyi takib etmiştir. 200 ka
dar ağaç devrilmiştir. Büyük 
taşlar uzaklara sürüklenmiştir. 

Madrit. 23 (Ö.R) - 11 Laboz 11 

gazetesi Azana kabinesinde 
maarif bakanı ve vekaJeten iç 
bakanın olan zatın cumhur 
başkanlığına namzet olacağını 
bildiriyor. 

Bir konferans derecede bulunan profesiyonel ümid edenler, Hokova takımı- bahçenin yapfiğı b1iicik gole 
Hakova takıınile ilk maçım nın daha ilk dakikalarda baş· daha iki golle mukabele ede- Viyana 23 ( Ö. R ) - Eski 

lıyan üstün oyunu önünde du- k 1 5 k d ı 
t S h Ok kalabalık re oyunu • azan ı ar. Belrika Başbakanı B. Carlton 

yapmış ır. a a ç raklad1lar. Çok durgun oynı- " 
idi. DenilebiJir ki. Istanbul sa- yan Fenerin müdafaa hatları Bu maçın revanşı mahiyetin- de Viort dün akşam Belçika-
bası bu şekilde kalabahğı az hu akınları kesmekte müşkü- de ikinci bir maç daha yapıl· nın Habsburg hanedanile mü-
görmüştür. Iat çekiyor. Oyun onuncu da- ması muhtemeldir. Hakova nasebatı hakkmda bir konfe-

Önce misafir takını, sonra da kikadan sonra hızlanıverdi. heyeti umumiyesi itibarile Fe- rans vermiştir. Hatip Aaustur-
F ener bahçe takımı alktşlar ara- Bazen tehlikeli akınlar yapan nerden daha üstün bil takım ya federal diyeti başkanı ta-
sında sahaya çıktılar. Misafir- F enerhahçeliler, misafirlerin çok olarak telakki edilmemektedir. rafından selamlanmıştır. ................. y;~r .. ~·~ii'Y~ .. ·t~Şkff ~t; .......................... F;;~;;·;··d~;ı;~·y;;i;;r ·ı;t;·~·h~id~····· 
Tapu ve kadastro işleri Destroyer kumand-;nlığı 

adliyeye bağlanıyor ıresmi ziyaretler yaptılar 
Istanbul 23 (Özel) - lki Fransız destroyeri bu sabah limanı

mıza geldiler. Selimiye kışlasiyle selam teatisinden sonra Sah
pazan açıklarında demirlediler. 

Ankara 23 (Yeni Asır muhabirinden) - Bütçe encümeni, ma

liye teşkilatı hakkında yapmakta olduğu incelemelerini bitirdi. 

Bu hususta hazırlanan layiha, gelecek hafta içinde Kamutay 

umumi heyetinde görüşüJerek kanuniyet haline gelecektir, 

Ankara 23 (Özel) - Tapu ve kadastro müdüriyeti umumiye

sinin gelecek yıl içinde Adliye vekaletine bağlanacağı haber 

alınmıştır. Bu hususta hazırlıklar yapılmaktadır. Bu suretle tapu 

ve kadastro işlerinin daha salim Lir yol takib edeceği muhak~ 

kak görülüyor. 

Bugünden itibaren 2 
Filim 

Destroyer kumandanları sabah, valiyi ve kumandanlığı ziyaret 
ettiler. Öğleden sonra iadei ziyaret edildi. Fransız gemileri bir 
kaç gün limanımızda kalacaklardır. 

Milli hakimiyet bayramı 
Türk talebe birliği nümayişler yaptı 

Istanbul 23 (Özel) - Milli hakimiyet ve çocuk bayramı şere · 
fine şehir tamamen donabldı. Milli Talebe birliğine mensub 
gruplar, e!leri~de bayraklar olduğu halde milli marşlar söyliye
yerek şehırde dolaştılar. Bu akşam muhtelif yerlerde birçok mü
samereler verilecektir. Cumuriyet abidesi adında yapıJan şenlik
likler çok heyecanlı geçti. Bütün gazeteler, miUi hakimiyet bayramı 
hakkmda heyecanlı makaleler yazıyorlar. 

di bakemimizle yenilmek der- SiNEMASI TELEFON 3tsı Kudüste 16 Yahudi öldü, 
22 ağır yaralı var 

ler ki kolay kolay ve senelerce 

unutulmıyacak akıbetler doğu· 
racaktır. 

Diyebiliriz ki mabut Rus 
hakemi bile btmu lzmire yap
mamışh ve Demirsporlu bir 
hakem pekala gol saya
bilirdi. Böyle bitaraflık olmaz ki. 

Beşiktaş takımma karşı lz
mirspor takımının kazandığı pü· 
rüzsüz2-1 galibiyeti hakemin ida • 
resizliği yüzünden yarım bıraktık 
O zaman da hakem favul ya
pan Cemil ile Eşrefi oyun
dan çıkarsaydi mesele kalmı· 
yacak ve Beşiktaş oyunu mağ· 
lub bitirec~kti. 

Herkesin sevdiği, herkesin alkışladığı iki yüksek, iki sevgili yıldızın iki güzel filmi 

·t-HUCUM FiLOSU 
JACK HOL T tarafından büyük bir kudretle temsil edilen. hava tehlikesini 

ve tayyarecilerin kahramanlıklarını gösteren büyük film 

2 - BİR AŞK HİKAYESİ 
Güzel Macar yıldJzı Magda Schneider'in içten gelen bir ilgi iJe oynadığı şaheser 

Ayrıca : Türkçe sözlü FOX dünya haberleri 

-------------------------8 U HAFTANIN SEANS SAATLARI 
Hucum filosu 15 - 18,15 - 21,30 Bir Aşk Hikayesi 16,45 - 20 

Cumartesi ve pazar günleri : 13,30 da Bir Aşk Hikayesi ile seanslar baş1ar 

Dikkat . Çocuk haftası münasebetile bu hafta hergün her seansta 
• çocuklara duhuliye 15 kuruştur. .. ~: ............................ ... 

... ...-..----~~~~-
Kahire 23 ( Ö. R ) - Tel - Kabre. 23 (Ö.R) - Araplar 

Avivde simdi sükunet hüküm ve Yahudiler arasındaki karı-
sürmekte ise de bu şehir be- şıklıklar yüzünden bütün Flis-
Jediyesi, son günlerdeki karı- tinde miinakalat yolları kesil-
şıklıklar sebebile, Hayfadan miş gibidir. 
kaçmış olan 4000 yahudinin 
iskanile meşgul bulunmaktadır. Kudüs, 23 ( Ö.R) - Resmi 
Bilmukabele, Hayfa belediye- tebliğde kargaşahkların başlan-
si de ahaJisinin büyük ekseri- gıcmdaberi 16 yahudiniıı oldü-
yeti yahudi alan Tel - Avivde ğü, 22 yahudinin hastaneye kal-
kendilerini emniyette göremi• dırıldığı ve 49 yahudinin hafif 
yerek kaçan 1000 arabın iska- yaralandığı bildiriliyor. 
nı için tedbirler almıştır. Araplardan S kişi ölmüş, 9 

lngiliz Komiseri dün Hayfayı kişi hastaneye kaldırılmıştır. 
zivaret etmiştir. 30 hafif yaralı vardır. 



TEm ABIR .......... 
Hergiin Temoçinin Rürası alyaolar baskına uğradı il---Bir fıkra 

Türk tarihinden ~2~!8 ... h_ifel_e_r ip.! Adis-Abeba yolu üzerinde dağlardaki 
• 'ns f fliigODUDBökü=hi~ğ:a bütün geçidler dinamitle ta~ib edildi 

bir mukabeleye haurdı Veliahd ordusu ltalyan ordusunun gerilerine saldırarak 
- Nimi Ahmnrlar 4a Frenk

Jeıle l.Htik ımi har1I aiyer.lar. 
- .Evet.. E.akat bea onJ.ı 

1ııir t1m11 .-ve.edim Alman 
Hiigonıa Reymendayı niçin 
Akiy.a aötiirmek iste<li.iini bi· 
lir ma11W 

- ~-? 
- Reymondamn babası Mon-

treal 'beyi idi. Şeria nehrinin 
öbür ,Yakasmaa bir çcik yerleri 
e1e geçirmişti. 'Birinci \:amq 
taı afmdan Atitakya k7&ğii11e 
de "VaM .... DCfl'ii. ~._ 
Hıey amnı yani -..ıtrml 8e-
Jİılıİll ilİDcİ kansı Et,.eaet dl 
Mili bir .çek :gaaiş ıtopr.akla-
na ve '-erlilderm uhibidir. 
O .ilüırce biüio bunlar yüce 
ar1lariy.le lairlikte Raymondaya 
diişeceldir. ~ 

- Jyi ama Etyenet de~ıjin 
kadm Jllll.J•· Hem de Tab· 
lm'tadır. Ju Lerminin deyifi
ne 'bakarsan cam chl ıemni· 
yettedir. 

- Evet Jan Lermie ö,te 
dedi. Fakat o hepsini bilmi,or. 
Hallmki fflgo çıc>k feyJer iii· 
renmiştir. Qna ge.lea ltir mek
tıella R.e,maadamn iiveği ama-
- lıWiijü ya•Jwhr. Şimdi 
Hiip keıeaini açmada• ve dö-
vipnecieu .Antakya beji olmayı 
kuruyor. Reymondayı Akaya 
Almaalarm arasına götürürse 
Almanlann kendine ,ok itibar 
eaecelderini ve .onlann yarclı
mıy!a Reymonda ile evleneceği
ni .. .,or. 

- Çett eyi ... Bu .ciyleclik
lwia ,eter-

- C-bey sis k ... 1 ..ı.t
hoş)anmaz mısınız? 

- Ge't'ezelikten b.eşla ... m. 
- Siz ar.aktan gel.iymsmız. 

Y _.UD11ma baristipn Ar 1111? 
- Bizde bu .çıetid .iasasa var. 
- Ba hır.iatıiyanlar Romaoın 

b•,)'J'Uja albuda mı? 
- Ha)'ll' ... Büdek.i J-l1rsti

yan1ar Ong lakabını taşır1ar. 
Tajraulun kumanilası altırula· 
dn'8r. 

Canbey bu ~evezeti,ie 'lliha
yet vermek ~in Marpzu ~a
ğırdı. 

- Hey Marguz, deai. Bu 
d;m JCera,&r ip.de eri 'Iİ· 
!ilqor çıkar mı ttiye soruyor. 

Maıxuz hemen cevap verdi: 
- DelnnL hir kerre b .. 

bak .•• Ong HaDlll oğlu Seaga
lnlll bt'Ş'lmmda sizinkiler lbet 
!akika durabilirse ben yaşa
ıclkça onun kalkamaı ve kar· 
il8IDI taıımaya razıyım. 

Etyen - Demek sizde ars
lan yürekli Rişara karşı gele-

cek -- da vanm. 
Marguz göriiaüıte ne 1'adar 

19' i•1e,, ktdtileeiain ismiwni il
gilendiren mevzular üzerinde 
o kadar bq..ecanlı ve 1ıwaretıi 
iali. Et.yeni ..uabaınaak .ister .eibi 
... lranfb: 

- Dme cıldikaah -... Se
m yanlda•nm tawm. Yel
nız şu kadarım siylerim ki 
kafa•ı ejnar•• sizinkilerde. 
bir m.u 1caı... yaıaıak 
bizim tarafta yetişen iasantnın 
ne çeşid olduklannı scisterebi
lirim. 

Etyen görültüye ehemmiyet 
ftNCek ..,,.... değildi. Ku:
madı. Hemea az~ 

- SjilafOHIDl çok .ateşli.AiJ• 
liiyQnun. •• Belli iU içja ka.J81-
yor. Buradakilerden Oir.i üze-
rinde gücüaii denemek ister· 
ıen ıa Tötooyab Hügoya çat ••• 
Doirusu onunJa 'bir maçınızı 
seve. seve seyredeceğim. 

Etyeoin hazır uvaplarıDdaD 
ziyacle sözleriDdeki tabüjlik 
ve mertla"k Marguzun da lao-
111aa aicliJordu. Jan Lermeain 
muftfaka\liıle onu keôai ya111D& 
aldı. 

€1yea kıuhıa ~ sewıinmiftıi. 
Bir aralık abnı slirenlk lllga 
ya laoft• n bajmlı.: 

- Töton beyi •.• Beni elinle ..• 
Arbk kabadayılığıam '- rm 
gelir. Bir daha küstahlık .._ 
de bana 'karşı ka'bahk pterir· 
seniz 'kozumuza paylaşınL 

Bu adeta bir meydan -dkama 
i4i. Etyenin içinde kaba A1· 
mana karşı toplanmıı hınçları 

o katbr ,oldu ki nn1ki 'ha 
sözlerle 'hepsini \riraen çlbr
malc istiyordu. ffügo 1fnt kesil
mif ti. Kendisi gibi bir wııh:a
deye 'bu meyclan dmma 11aya
nı1ır şey aeği\ai. 

-- Haniya karg1&. Haai,. 
kalkanım .. Çllbuk 1etiflitin de 
şu herifi ge'berleyim tfıye bağı
rıyorau. 

Hügonun sesini auyan U§ak
larından biri Etyeni ar'kasından 
vurıak istedi. Fakat bu mmı• 
zar8JI yalmna.. taldp elıea 
Susur '1aha 'a'tiK, dan çtmk 
davrandı. iri ileli& llıpl w.ari 
bir yaklladL Atının ayaklan 
ıiaincle yere çaldı. Hü.ıo ı.u 
ani mukabeleden telaşa dqe
rek btkmmı• b,ttmı 4.071111-
na takmış, dine bf'INMı ala
rak Susuru nişanlamıştı. Vazi
yet aazikti. C... 1teyin JIÜhrım 
gibi bir müdahalesi olmasaydı 
herif Susura 1lir yandım !bir 
yana delecekti. Caabey bir 
şilD§ek ~ibi koştu yetifti. Hü
gomuo beygirini gemlerinden 
yakahyarak oldui• yere mıh
ladı. ffllp huwlancL Kargıp 
gem tutblğu eline alarak Can· 
beyin .atını 4.alılanc:brmak •e 
kendisini ondan kurtarmak için 
elindeki değneği de bayvamn 
kafasına inı!irai. 

Bir Türk suvariainiD abna 
vurmak keıu:Tısine vwmaktan 
farksızall'. Kan tAın beyin ha
t11aa pkb. ıuaetıe 1aajır"1 : 

- Alç.ak 'herif.. 'Bu lecavli· 
ı:Hüa laıeaabmı burada Y:ere· 
ceksin. Bir dakika geçmeclen 
v•uşacağız. lkimiz.&en birUia 
cesec!i a.....ıa 'b.m.aaı.r. 

Can bey ıltu sözleri söyler• 
ke.n bir yandan aa kduıcım 

•Y .. llllfh. 
A-.. .atuaı Jia.İ .bastı. Kar· 

gısım indiftli. Ve b .... nı 
lk8'awdı. Rri T•lmill Wıl>iriae 
saldırmak 'tizere idi tA, Re,
moada öne ab1dı. 'Maırguz aa 
eiaaeki okla ikismİll arasına 
sokularak ha,kır&\r. 

- K11ea brPı Nmı p.. 
G•• • ıL• c ı ıı..__ 

oı wıyor musan -aı, an m va-
:pn&ta bir ipek •emlil,, eliade 
.ae yalnn; t.ir kıhnç var. Kal
k ... eşaklanalm l.İIİllİa eie· 
ra.le ..ııcı.r. S e•s IJap .... 
ise M:mir ktililt, kehmala kal
kan, e.linde brg,a var... B&y'le 
miicMlete mi olur? lkiaiz mB
aavi b.11ett.e deji18ieiı:. 

]an L1mnin t1e 1idda: 
- Çok dajr... HW• ona 

vlkit Juralqap.. JilSY 1&.. 

Reymoada iae mıic21hlenin 

esasma maalfti: 
- -Calll>ey sen bana söz 

ver'1in. V•11ı11..._,.mk-.. Yal
vanma am hu :aciM"Ja ...
r41pıa._ 

Oelibell ~ea bir parça 
~ Arbk ema tatmak im
kimm!t. 

- Dmüşmemek bbil M· 
ğiltlir Rey muıtd-a, de.fi... Ba 
herif ~nim nym Böjılıtümün 
başına wrur da ben susar mı
yım? Salanga mubarebesinde 
beni zafere u1afbran ata v.unı
lur da \en durur muyum? sak.an 
bir daha b8y1e ~,ler .söyleme. 

panik yarabnl§br. Cenubda HarraT Habeşlerin elindedir 
Lomlm. 22 ~} - olauğu haberinin şayi ol-

üitre men'balannctan ge• ması üzerine şehirde çı-
n bBerlere •in. Gra- kan ıpanik veliabam a\f• 
.ziani .onlus.wıım ~ ve defi üzerine zail olmuştnr. 
.ml e••ıMn Sasaüneb 'Bunu• en bUyük delili 
ve ~8"1 pçe- JJugün Cibutiye hareket 
r.ek filafl'.ar re Cici.ga is- eden trende kalaba'J& 
tikametinde ileri )'IİİIİİfle- olmamasıdır. 
rine dewww mmektedir. Bu trende gidenler ara· 

lla...fıia şidid pj- sınc1a Ha'beşimma yan1mı 
..... llıea• .,.,....... ebns için buraya ~ 
claa ıiMı ilıeıi rüriiPı- Amerikalı zencilerin so-
tenıılmuf elmeli mnLte• nuncusu tayyareci Roben· 
mae' 5 .. son,, Amerikan ateşemifi· 

Şin-1 cıepllesinciıe Erit- teri yuZbaşı Meaa ve Hol-
• --.m....ım Wçbil landa kızılhaçından dok-
.. 'b• wıerilmiyoma ela ıba \or Be1monti vardır. 
awt.I.,._ terewiJa ACJ.is-A1>ebat!a şimal 
ıedea baa ıpyıialaıa pre cep'hesin4e Habeş1erin 
ıt.aa ltalyan ileri ;mifre- kazandığı bir muvaffakı-
ze1eri Denmcien wıiden yet 1ıakkm4a şu tafsiiit 
yollardan •in üzellİnde ven1mekte4ir. 
Adia-Abehadm 18 kilo- Dessleden Adts-
me\re ıunkta lh.ıı-mak- Abe'bap giden '118'-
ta•~ hca yatan 1ilr takun 
Habeı menbaları ıbu girift uçarum1ardan 

p,Jialsı kat'i e'l•ak tek- 'Clelltfllri Jc ıgeçtlll 
zip etmektedir. 1"~nHiblr tleDma ltal-

Haı.eşler f.iıadi Aclis· ~ı...- lt1rtllrl ark• 
Abeba yem üeerincle .dağ- sllldan hUCUllll_.... 
taraa üç bin metre irti- blflunnn,.lardlr. Ve-
fada bılunan ıltiitia -ge- lfltt1tdın mu'hll'laza kt-
çitleri dinamitle tahrip taatı 'tlç 11eta ttu •1t-
elınekteclider. Bu ıahrip Şimal aphesmde /JesNJii tlleri~ tutaıı cl.Mllan pUsldtrt-
ed.ilesa geçitler Aclia-Abe- ıtalyaıı crdus• kumtımiaılılııtı mllf we tıece ol-ca 
baden 150 .kilDmetre mesafededir. Dalla ıim- 1 geçDmesl hem• 118111aıı lmkan•z 
didea ,.oı nunna bi~bir ıey kalmamıştll'. olan 'keçl rotlanlMlatl 11ağl ...... 

Bundan baıka infilildarJa aaların cereya.ulan 1talyan kuvvetterlnl ....,ılert. .... ,.,._ 
dıeikttiailıınit ve .ita )'Qllar bpablm11tu. muflardrr. ltaly•nlar mlllalm za.W 

Bmtdan 4>aşka Habcşleı ~lebitir .mahiyette vereJ'lek kaçıntflerdar. Bir &elsiz Is· 
ot.. bı1itfm 7e1Cere bymd.WUnnaqJar ve bmı- las~oau Wt bir çek tlllellk 8le gaç
lann arkamda niitn1Jiz1'l'f'B1an hazıdaml§lardır. mlftlr. 

1ta1)1an tayyırreieri h mef'zileri ıiddetle lt.alyan tay,..areleri hgÜll Aako1ter herin*'8 
bombardıman etmekte ve gGrd1iili en ufakHa\Jeı uçarak beyanaameier abalf4anhr. Bu ~---
tecemmülerini mi:t.raly6z ateıine tutmaktadır. me1erde Ankoberin tiri glin ~ kurt~ 

Royter aje.mımn Acliı-Abelaadaki muhabirinin bildirilmekte ve Galio halkı ltalyanlara m11ka-
bildirdiiiae gire, ltalyanların yaklafl!Jakta vemet etmemeğe tlant •lanraktadv. .. --····-.... -·-··---............ ·-··-·-----............ _., - .............. -............. --·-----·-
Alman yada askeri günler 
Zırhlı fırkaların geçid resmi ateşemi

literlerde hayranlık uyandırdı 
-8111 t'IMWJI. l lld •v!Jl.da

kerl mvtaha881sları .lin
ler.lnden geçen hu ordu 
nun mezlyetler1ne va 
kuvvell11e ha~rım "81-
ntı"eı •r. 9lr Dl Mı tir· 
im llllUll' -WI .lllk-
llall çe•11•••. &Hlt lalr 
bar.it 9Mne•• 41zalinde 
çok çabuk yer değlftlra 
bllecek bir tecavUz kuv
,..- .. ıı•nn ı .. ılırı• 
... fırka (e) numarayı 
~ordu. Acaba b&yta 
..._ k119 t1rka var7 

Alıkerlerin lıat'if • ııitr mit· 
nt'lyklerle ma..114a aepetl 
mot•ikletleıle nakledildikleri 

... iıtik'fllf ·-- da ç .. 'tlzıe 
prı-ışbr. Bu lırlmda bmyot1 
*>mebillerle 111rlnlı mİtnl.JCa 
.eıo.-billeri de vardı. Bunun 
Wr ıamanki ub'tanlann yerine 
.seçecek son derece miitıeharrilk 
lııir taktik teteJ.ddil olıiwğu 
•la11hyordu. 

Din, ikİnlci itir askeri bay
ıam Avusturya ordulan ktımaB· 
danı general prens Ôjen de 
Sav•nın ikinci yüz ,.ı dönü
ILÜ münaleOelile ppı1m1fbr. 
Niharet bugia. VerRJ ...
Md•inden sonraki "Rayps.,, 
aclh A' •' 11•.-111 
~ V• Se.\rtin pWigD=I 
1 _ .. _. ___ ....... _ """"'" t.a\aı 

mMlefM V.o• Bkaıi»erg'ia .dıe
diii gibi hu lriiçiik mealek or· 
dusu hakikatte ıimdiki muaz
zam Alman ordusunun esasım 
teş'ki1 etmiştir. 

General V1'1l Seekt mmtak
bel urb 1-lrk .. ald fikideriai 
'1ir ~ aerJeaimde iza ct ·,. 
tir. Oaa ıcire .. _.. Jl'•n• 
gibi tecavüz edecek -.. •o;· 
kin ordular arasında yapılacak, 
bftyt kimiye,e blaeak 'it 4e 
.. _ .. R •uifi t u;. ee.ık• 

ten ibaret kalacaktlr. 16 -rt 
1935 deAlmu ord..-a.,.ea 
~ .ıaeralVon See1dia 
nazariyeleri pek re nllllh•ı mı 

·- değildir. 
ZIRHUF~ 

HAKKINDA MALÜMAT 
Pariı, n ( ô.tt) - A1man

•ana nrW. 6rb1mı h....,.a 
b.nMla p ..,17 ... ~·
mektedir. 

Her &na 2 aiaJ ...W. hü
mm ıarn... alW• ecii,or. 
B•lar çok mltelaarrik ve teri 
bir cindmdir. Her 1NIİlnde ild 
mitnaı,.az •e bualau idare için 
iki aefer vardır. Hicıam ara• ,_.n ala,_. k-•• eden 
allta11a m"1ah &ti__. ·wde ise 
-.. .. zlıı:~ W. teni· 
Ja.tı ...... 
Shııa6i .. 

nevr.alania •Mı o-..t.iler 
alayı11111 bmandanı, 1870 har
blDCla Koat ZeppdW. ....... 
dua Faamz 'ilatlMı •ır....la 
yapdaa siİV&rl ~areketiae lllea
zer .bir J.arelcıet .rapmqllr .Aılar• 
diipnan .lnatt1D1 yarmak ve .r• 
kulpa ~mek için reri.Lea 
emirler muvaffakıret.le tatbik 
edilmiş ve baylece amaevre 
bu tarafın galebesile neticelen
•\&.·• mw•Belı ım .._ 
yuile alay kumandam kuman• 
daaJıpı tıebriklerini kamn
mıftlr. 

Alınan himaa elaymn-
•• vazifeli .Mır e lmt· 
tma Mk:am ~k •u 
pnul .e .__.. tlltm•ın 

.. eıilelİlle akmaklw. Bu bticmn 
ar .. alllnad• başka Alma.ıa-
nn son derece bızh keşif ml
'111'1'1 ftrdır ki wn 4eıeoe siir'at
fi llÜlt'alyôz otomobillerinclen 
ft zıdı1a otomalJillerden mlile
şekkiklir. Bunlar eski " a•m 
Huıulan ., ata,181111Rl yeıine 
aeçmekte ve onlann işaıeti 
alaa kafa tasını alimet olaıak 
tqnakt.dırlar. 

Beıılin 23 (Ô~ Salı ginü 
Alman harp taJyarecilerillin 
ve billınn i:ına kahramanı 
M '+11' .. Rjdn i fm.,.1ıa• 

!ve·· .rıslet=·fc jpa ,.... ••• 
mwaiil&le, tına t.kw aeae 

Mersi 
Y.o.zan: Eczacı Kemal Aktas ..............................• , . 

..Mierai ile teşekkür ederim 
arasmaakt fuka elik.kat ~ 
7.m muswım? ilcisi de öz Ttirk
çe olmamalanna nğmen, 'birisi 
yan 1i1ibali ö~eki daha cidd\ 
daha doğru1U 'büsbith ciHi
ıdir. ilirisine hafif te*'~ip teşek-
kür lrtmek 1imn ogdiyor.aa Mer
ısiyi baıbrmak y~tiyor. Cilııli 
ve katpten 1illmm iae "'T~
şekkir ederim" ... ilde 
editifor harada "'8 tqekıldir 
et&erim,, ile '*teıekkiiır erer-.. 
arasında da ltir brb İfaıd 
edecejim. "Çok tqelddlr ede-
rim,.. cleki "çok.., .filbanı p· 
ğaltmakta dejiJ. dik'kat eaeı
seniz, azaltmaldaaır. Birisiae 
ço'k teşekkür e4erim derseniz 
it mersiye yaklaşır. 

Saaece teşekkür ederim 
derseniz, ştikıanın lb&ytiktlil 
ve ~ğıw derhat g&dlil'. 
Hayallbi 4tazı ~e blimeier 
ifidiriz ki ifaıle ıllildetıi .... 
k •· ma içime -=tı dltm· 
damr. 

Mer8i ie tefekkür ederimiıll 
miniJarmı ke!iınenin i~de.. 
medlülünde aramak map.iyı 
balamamak olur • HaDi bir 
lif vardır : insan ço'k dil 
öğrenir bir 'tanesini bilir; o da 
ana dili derler. Öğrenmek ile 
bilmek arasmaa fark büyükm. 
Bu slije etrafında konuşmak· 
ta ve fikirlerim itacekıme'lttea 
zevk .elan bir .dest.. +atd ... 
DiıB bir llayh giiıiittük. Saknı 
ha Aktaı bu.tan Yeniulra 
yazayım deme dedi. Y:aaam 
bile .... b,..k açım.. .lc
dim. ........ 

KendWae lnr bMıe -... 
ettim, teşekkür ederim, ~. 
g&'llfmk. 

lngilizler 
Italyaya diş biliyor 

- Baş taTa/ı 1 incisa hiJede -
- ZeWrli su: kaU-1-ı 

fMK .edeıı Cmevre pr...U· 
1-- Jtap tarafmda iWi
liıwJea JIGIU'A s..M. hükiimetiaiu 
Romadalri 1anylk ~ini geri 
çajırmuı .lizım celmez mi ? 

Eden - Hayır. böyle hir 
geri daveti düıünmiyoruz. Böyle 
müaferid lair hareket S.M. bü
kiime6nin takib ettiji sjyasete 
mutabık deği18ır. 'Bu Siyaset 
utw!lll' kurumu bdronmle 
ko11e\tif harekete dayamr. 

Ceok -Bunun mausı, ... 
lar lenaauaun miBaa4etli et. 
ınııl1kça lngiMıeıeuia ec-'i 
bir aevlelle miinue1ıtet1erini 
keaemiyeceği miciır? 

B. Eden: - Sayın Cook•11 
erki cevabıma irca etmeldem 
bapa bir ıey yapamam. O ce· 
vap ile •emek istiy.._ ._ 
de•iftir. Yaai tamlar s..ır~ 
telli hı'Ns_. la•eb.ti tam 
ederiz. 

Ceok - Ualyanm .. 111111 
11lualar kurumm kar.fi 
alllll• vaziyet u-... ...aa 
lngUlz hUk8mell 1111 da• 
lelin UJualar kanlmu•· 
dan lartlmı dUfllnU,•r 
mu7 

Edea - Hayır efendim 
Şfmdlk1 ,artlar lçlnda 
bö7!a bir harekeUn ıa,. 
dalı olacaltnı zanae1m1-
yoruz. 
......................................... 
raf Glring laava at.it na...et-
leru ..ı-&4!.taweleriei verir
kea .. 91zleri airftmıiftir : 

MEier ..-ı annele --
leken .ndafaa lçin bay.rald.a-
l'llDl&l açmak IUm gdirae 
sizden öace t-U'Plfall bü_y.ü.lde
rinizia güten:lilderi &.Jaİ cesa· 
ret N sadakat.la bu bayraklar 
arkumda, sizi hanai memle· 
kete aoğnı stirükliy.ece'k olar-
ılana oJ1mlar., açmaaıza Mk-

lerim." 



Habeşistanda yağmurlar başladı 
Dünden beri ltalyan ordusunun hareketi felce 
uğradı. Adis - Abeba Habeşlerin elinde kalacak 

diği haberlerini kat'i surette 
tekzib etmektedik. Adis-Abeba 23 (Ö.R) -im

paratoriçe bugün Fransız ga-
zeteleri muhabirlerini kabül Devletin bir ordunun kuman· 
ederek şu beyanatta bulun- dası Necaşinin elinde kalmak· 
muştur: tadır ve Habeşistan, her za-

- Fransanm müsavat, ubuvet mandan ziyade, muharebeye en 
ve hürriyet s'embolüne ve büyük son şiddetiyle devama karar 
Britanyanın adaleti nıefküre· vermiş bulunmaktadır. Adis-
sine o lz.n bağlanbsına ve bütün Abeba ltalyanlar tarafmdan iş· 
milletlere hitab ederek bize gal edilse bile bu !carar hafif-
yardıma ge1melerini bekli- lemiyecek ve sadece hükumet, 
yorum. mücadeleye devam için baş~a 

Mil etler hakkında bazı aza· bir mahalle naldolunacnk' . 
nı ı zecri t edbirlerin artbrılma• Roma 23 ( Ö. R) - 195 nu~ 
sına muhalefet ettiklerini te• maralı Italyan tebliğıdir. 
es ... üfle haber aldım. Memle- Somali cephesinde geniş ileri 
ketimi müstevlilere karşı kuv- hareke ti devam etmektedir. 
vetle müdafaa ıçan sulhun ltalyan takibinden kurtulacak-
ortasında kalaeağım. larmı ümid eden münferit Ha-

IT AL y ANIN MASRAFI beş müfrezelerine yetişen kuv-
Roma, 23 (Ô.R) _ Habeş vetıer bunları dağıtmışlar ve 

seferi için 50 milyon dolarlık 600 develik bir karvanı ele geçirmişlerdir. 
Bunlar Habeş ordusu için fevkalade bir tahsisat kabul 

edilmiştir. Bu tahsisatla, Habeş erzak yüklü idiler. Sıhhiye 
malzemesile dolu kamyonlar da seferine tahsis edilen masraf-

lar 8 milyar 500 milyon lireti D k Ş Habeş Velialıtı yaralı/atla görüşüyor alınmıştır. iğer ollar eh 
buluyor. lerini felce uğratmıştır. Habeş· Hükumet, imparatorun salta- mevkiini ve Verana bölgesinde 

YAGMURLAR BAŞLADI ler Adisabeba yolunu dinamit nabnı bırakarak bütün sala- Kuratiyi işgal etmişlerdir. Tay· 
Paris, 23 ( Ö.R ) - Buraya ile berhava elmişlerdir. biyetini oğluna terketmeğe ve yareler düşman mevzilerini şid-

gelen habrlere göre, Habeşis- NECAŞI ORDUSUNUN ordunun idaresiyle ltalyanlara detle bombardıman ediyorlar . . 
tanda başlı yan yağmurlar ltal- BAŞINDADIR karşı mukavemetin idamesini Şimal cephesinde bildirilmeye 
yan ordusunun bütün hareket- Adis-Abeba, 23 ( Ö.R ) - de ona bırakmağa karar ver- değer birşey yoktur. ................. , ..•.............••.......................................................•..•....................................................•. , .....•.......•............. 

sua listesi azır an 1 lngilterenin 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lllil:I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__::.~ 

Almanyaya, Versayla tesis edilen müsavatsızlık-
tan kurtulmuş telekki edip etmediği sorulacak 
Loudra, 23 ( Ö.R) - lngil- ı Fakat lngiliz beyaz kitabmda 

tere tarafmdan Alman sulh kaydedildiği gibi, mazide ya· 
teklifleri hakkında Berline pılan bu gibi teşebbüsler Al-
gönderilecek sual cedveli bil- manların nazikane talik cevab-
hassa müstemlekeler meselesi larile karşılanmıştır. Bunun 
hakkmda sarahat istiyecektir. için bu sual - cevab sisteminin 
Umumiyetle iyi haber alan pek uıun ~ürmiyeceği bakkın-
"Daily Te!egraph,, gaz~tesine da biç bir teminat yoktur. 
göre 8. Hitlerin gelecek hafta Eaer Almanya, sorulan sual-
içinde Berline tebliğ edileceği llere açık cevablar verirse, 
ümid edilen suallere sarih bir son yaptığı tekliflerin değe· 
cevab vermesi rica edilecektir. rini liyıkile takdir etmek 
Bu suallerin en mühimleri şun- imkinı hasıl olacaktır. Bununla 
lardır : beraber, iyi haber alan çev-

SUALLER İ11giliz Başrckili lJaldyiniır 20 ı·e. 60 yaşında almnıis iki ıesmi l Al ren er, manyanın bütün yap .. 
ı _ Almanyanan teklif ettiği arazı arasında bir fark göze- de Londrada Alman sefiri ol- bğı tekliflerde, tavizatta bu-

iki tarafh ademi tecavüz pakt- tiyor mıdır? madıgmdan ilk temaslar lngil· 1 ları Uluslar sosyetesi kadrosun- EDEN MEŞGULDÜR terenin Berlin büyük elçisi unmağa gittikçe daha zz bir 

k b B Ed h b 
temayül olduğunu kaydetmek· 

da mı aktedilecek, yo sa u· • en şa san u sualleri Sir Eric Filips vasıtasile yapı· tedirler. 
nun dışında mı kalacaktır. Yani tanzim etmekle meşgul bulun- Iacaktar. 8. Edenle Lort Halifakıın 
bu suretle alınacak taahhütler maktadır. Berlinde ilk teşeb- Elçinin ya Şansölye Hitleri, 8. Hitlerle 2örüşmek iizere 
Uluslar kurumu paktının iistüne büs önlimiizdeki günler zar· ya dıı işleri bakanını görmeğe Berline gidecekleri haberi esas-
mi çıkacak, yoksa imza edecek fında yapılacaktır. Şimdiki hal· farsat bulacağı ümit ediliyor. sızdar. 

?n;~~i~~:~~~:E1:f :~~~~ ··j\;·j;;·İ···5~;·;~;i~:····d~~i~J~;J~··········· .. ········· 
dir? 

ALMAN TELAKKiSi 
2 - Almanya artık kendisi .. 

ni Versay muahedesile tesis 
edilen müsavatsızhktan kurtul· 
muş telakki ediyor mu? Yoksa 
Almanyanın Avrupada bir ta-
kım araziyi ve müstemlekeler! 
kaybetmiş olması hasebile, Yem 
anlaşmalann istikbali de meş
kük müdür? 

3 - Almanya sömürgeler 
bakımından kendisini müsavat· 
sır.hk içinde görüyorsa bu va
ziyetin ortadan kalkması için 
ne gibi iddialar serdetmek 
fikrindedir? Kendisinden alınan 
b üt ti n sömürgelerin ıni, 
yoksa yalnız bir kısım müs~ 

mlek lerin mi iadesini isti-

kuvvetli bulunmak lizımdır, diyor. 
Atina, 23 ( Ö.T ) - Eski 

Yunan bahriye nazırı Amiral 
Dusmanis Yunan donanması 
hakkında " Atinaikon Neon ., 
~azetesine şu beyanatta bulun
muştur: 

.. Yunaoistanın Akdenizde 
kendi sınıfından bir düşmanı 
kalmadığına göre donanmasına 
artıbk ehemmiyet vermt:sine 
lüzum kalmadığı iddiası doğru 
değildir. Yunanistanın deniz 
hududu, Adalar sahilleri hesa
ba katılmadlğı halde bile, Fran· 
sanın sahillerinden daha çok
tur ve bir devlet, nekadar 

- -k olursa olsun, müdafaa· 

vetile temin etmeğe mecbur
dur. Yoksa serbestisini kaybe· 
der. Akdenizde sah'ldar olan 
diğer devletler denizde son 
derece kuvvetli oldukları 
için bizim kollarımızı bağlama

mız ve bunlardan birinin bizi 
Jiltfen müdafaa edecekleri da
kikayı beklememiz doğru ola
maz. Zaten dünyada her dev
letin hasmı vardır. Menfeatleri 
onunkilere aykırı düşen hükii· 
metler vardır. Bunlara karşı 
koymak için tedbirli bir dış siya 
seti lazımdır. Fakat işte bunun 
için,_ yani diğer devletlerin 

Bıze yardım etmeleri için, 

hizmetten bile iciz bulmama- . 
ları ıarttır. Küçük devletler de 
büyük ve kuvvetlilcre, onlar
dan bekledikleri yardım ruu
kabHinde, çok değerli hizmet• 
lerde bulunabilirler. 

Küçilk bir devletin kendi 
müdafaa vasıtalarından feragat 
edemiyeceğinin delili meseli 
Holandadır. Karada Almanyll 
gibi en kuvvetli bir devletle, 
denizde de lngiltere, Almanya. 
Fransa gibi en kuvvetli dev
letlerle hemhudud olduğu halde 
ne ordusunu, ne donanmasını 
mümkün olduğu kadar kuvve!li 
tutmaktan feragat etmiş midir? 

Fransızlar ltalya ın Ha
beşista ı almasına rizı 

/la/yan bııllilalafl 

Roma, 23 {Ö.R) - Milletler Edenin Cenevredeki hattı ha· 
cemiyetinin Habeşistan ve ltal- reketi böyle bir şeyi imkansız 
ya arasında uzlaşma teşeb- kıldığı söy eniyor. 
büslerinde devamı ve zecri ted- Paris, 23 tÖ.R) - "Eksel-
birler hakkmda her teşebbüsü sior,, gazetesi ltalya ile u:z.laş-
mayıs ortasına bırakmağa karar rna tavsiye ederek şunları 
vermiş olması burada gazete yazıyor: 
sütunlarında tefsir bile ed le- "ltalya, Habeşistam, hem de 
memiştir. tamamile eline geçirecektir. 

ltalyan gazeteleri, Habef da- Şuhalde usul meselelerine bağ-
vasının harb cephesinde halli lamp kalmak neye yarar? ltal-
pek yakın olduğu kanaatında- ya Habeşistana muhtaçtır. 
dırlar. Varsın onu muhafaza etsinflf 

Jouroale d'İtalia, lngiltereyi "Daha hayati mahiyette di-
şiddetle teokid eden bir yaZ1· ğer meselelar dikkatimizi Ren 
smda, harekatı askeriyenin nehri üzerine çekiyor. ltalya-

Habeşistanda yarattığı hakiki dan bize yardım etmesini isti-
vaziyeti tammak lazımgeldiğini yelim ve buna liyakat kesbe· 
yazıyor. delim ! Dünyada hadiseler usul 

Roma 23 (Ö.R)- lngiltere- bakımından görüldükçe, ardın-
ltaJya arasmda müzakereler dan daima bir felaket çıkagel-
cereyan ettiği tek:ıib ediliyor. miştir . ., 

Flandin eİÇii~~le görüştü 
Pariı, 23 (Ö.R) - D>şişleri imi delegesi B. De Madariaga 

bakanı bu akşam intihab da- yı kabul ederek ltalyan - Ha-
ıresine hareketten önce bütün beş ihtilafı hakkında Cenevro 
gün büyük bir faaliyet sarfet- de yapılan mühim müzakere-
miştir. Sabahleyin Iran sefirini lerden sonra vaziyeti beraber-
Fransanın Brüksel elçisini, Sov- ce gözden geçirmişlerdir. On 
yet büyük elçisini, B. Potem· üçler komitesi başkanı şimdi 
kini, öğleden sonra da yenı ispanyaya gidecek ve 11 Ma-

Habeş büyük elçisini, eski yısta toplanarak diğer işler 
H b d arasında Italya - Habeş mes-

a eş ışişleri bakam B. Vel- elesiyle de ehemmiyetli şekilde 
lington Koeyu kabul etmiştir. 
Bundan sonra B. flandin fln meşgul olacak Uluslar sosye

tesi konseyinde hazır bulunmak 
üçler komitesi başkanı ve Is· üzere bu tarihten önce Cenev-
panyanın Uluslar sosyetesi da- rede bulunacaktır . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
aynlacak tahsisattan ne mik- kan harbinde '1 Hamidiye kru-
dannın donanmaya ifrazı lazım vazörünün Adalar denizine 

geldiği ise yüksek harb şüra- çıkarak yalnız başına Yunan 

smın işi~ir. sahillerini tehdit etmesidir, 
~ unanıs_taoın deniz siyase- Gerçe bir tek krovazördür, 

s~tıne. geh.nce, bize yalnız ha- bahusus "Hamidiye,, ibi kü-
fif bır fılo lazım geldiğini _ . .. _ g 

d k 
~ f'J çuk bır krovazordur. Bu ejder 

zan e ere agu ı oyu feda . 
etmekle geçen hükumetler çok b~r memleket sahilleri için 
ağır bir hata işlemişlerdir. hır tehlüke olamazsa da bun· 

Eğer Yunanistan Salamin dred- ların bir çok olmaları ihtimali 
notunu yapbrmış olsaydi Ak- Yunan sahillerinin, tahkim 
denizde e-n kuvvetli bir harb edilmedikçe nas\l bir teblükeye 
gemisine malik olacak ve bu- maruz kalabileceğini göstere· 

günkü vaziyeti başka buluna- bilir. 
•• taktı. Fakat mademki bu yapıl-

madı, hiç olmazsa filonun hafif Fransız intihabat 
gemilerini, kruvazör, torpito, 
tabtelbahirleri kafi derede kuv
vetli tutmak lazımdır. Diğer 
taraftan Yunanistanın sahil 
müdafaası içın lüzumlu nokta
larda. •sbitimat yapması da el-

Paris 23 (Ö.R) - B.FJandin 

bu sabah Yoooe intibah daire-

sine hareket etmiştir. Pazar 

günü rey h.-tkk1nı kullanacak 

ve Paııutesi sabahı Parise d6· 
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çocukları bayramı neş'eli geçti 
Bir ç söy evinden: v cugun ''Dilerim, Tanrı benim 

•• 
ATATURK'ün •• •• •• omrumu •• omrune katsın .. ,, •• 

f)11n /upuıar okıl/u 111a11do/i11alos11 

1 ' s maJı bıri11ci salıi/ede -
:ye intizam namına hoş görüle
cek tarzda değildi. Tören yer
lerine, en yakın mektepler tale
beleri toplanmışlardı. 

CUMHURiYET 
MEYDANINDA 

Saat 10.30 da askeri muzi
kanın istiklal marşı ile baş
landı. Burada liselerle, orta 
mektepler, ve enstitü, san'atıar 
ve muallim mektepleri talebe 
ve izcileri ve bu civardaki ilk 
mektepler talebesi yer almış-

lardı. 

Mekteb müdür ve mualJim
leri de talebelerinin başlarında 
bulunuyorlardı. Saygı ile dinle· 

Bundan sonraki asırlarda, ka
inatı oyuncak yapmış oJan ko
ca Türk camiası, her kükre
yişi gibi yine acuna ben varım 
diye bağıracaktır. En son bir 
misali işte 23 nisan 1920 işte 
29 Teşrin 1923 . . . Hepimizde 
biliyoruz ki 23 Nisan ilk Halk 
meclisimizin kurulduğu gün ve 
nihayet 29 Teşrin cumhuriyetin 
ilan edildiği gündür. 

Bu öyle bir başlayış ve öyle 
bir sona erdiriş ki tarihi, Me
teler, AtiJlalar, Timurlar ve 
Atatürklerle dolu olan bir 
ulusa akıl hocalığı yaparak, 
tarih sayfalarından silmeye 
yeltenenlar, bu nurlu mucıze-

"'~~ 

Özel Vusııf R.iza okulu ln!tbtsi ögıdmı•nlmle 
nen istiklal marşından sonra 
lise son sınıf talebesinden F. 
Vecdet Erkun Atatürkün hey
keli önünde bir söylev ver
miştir. Söylev şudur : 

VECDTIN SÖYLEVi 
Güneşli Egemizin güneş 

balkı: 

Bugün Türkün, tarih sahife
lerinde ölmez rakkamlarla ya
zılan, 23 Nisanı içimizde taşan 
sevinçlerin, gururların bütün 
asilliği ile kutluluyoruz. 

Erzurum ve Sivas toplantı

larından sonra tarihte kasırga
larla boy ölçüşmüş, güneşlerle 

yarış etmiş olan büyük 
Türk varlığının acun uluslarma, 
var olduğunu vedaima var ola
cağını bugün haykırmıştır. 

DIJ(KA'f 

nin nasıl başlayıp, nasıl bittiğini 
kestirmekte aciz kaldılar. 

Çünki bu mucizeyi Atatürk 
denen bir devrim peygamberi 
ve Türk milleti denen birçok 
asil ruhların topluluğu yarat
mıştır. Bundan sonra da ulu
sumuz böyle mucizeler yarata
caktır ve yaratacağız. 

Binlerce saygı değer yurd
daşlar; 

Erzurum ve Sivas kongraları 
seması karabulutlarla kaplı bir 
ulusun içinde parıldayan ve 
gittikçe büyüyerek Ankaraya 
doğru koşan birer yıldızdı. lşte 
bu yıldız bugün Ankarada yeni 
bir güneş oldu. Göklerimizde 
uçuşarak, yurdumuzu parça 
parç-ı baykuş yuvasına döndür-

HEM 
11 I~ ~I 1) E 

SON MODEL 

1 TAKSiTTE 
Mobil yelerinizi 

.A.N9.C.A.~ 

Haraççı Kardeşlerden 
.. ' ... 

Özel Yusuf Riza oku!ıuum atıasmıfı zerbrk raksmda öğıetmellltri!e 

D11111/11pmar okulu talebrsi 1aks ı npaıkm 

mek isteyenler, 23 Nisanımızm 
Ankarada saçdığı, zalimleri öl· 
düren ışıkları altında ufaldılar, 
kayboldular ve nihayet mah
voldular. Bir ışık ki başlayışın
da Atatürk adında bir deha 

niimunesi, bitişinde Mehmetçik 
namında biı çelik yay var. Öy
le bir çelik yay ki : Kana su
samış aç kurtların bütün gayz 
ve kinlerini bir kiıkreyişde 
karşıdaki denizde boğdu. 

Biz Türkler öyle bir mille
tiz ki, zalin.lere yıldırımlar, 

hainlere lanetler yağdırırız ve 
ya~dırıyoruz. Boynunda bo
ğum boğum istibdad halkasını 

29 teşrinle b~tiren bir ulusun 
evlattan olmakla bahtiyarlığı
mıza bahtiyarlıkl.ır katalım. 
Çünkü yarın kimbilir kaç Mete, 
kaç Atilla, kaç Timurlenk, kaç 
Atatürk yaratacağız. bunu genç
liğin ilahiliği, onun ölmez var
lığı temin edecektir. 

Buna inanınız ve inandırınız. 
Bunu bilerek milli gururumuzu 
okşıyan sevinçlt:r duyalım. 

Genç arkadaşlarım: 
Sözlerimi bitirmeden e\•vel 

Türldüğümün bana verdiği en 
yüce hak, içimde kaynıyan bo
ralar, fırtınalar yaratıyor. Hepi
miz de biliyoruz ki Türk in-
ki1abınm, Türk cumuriyetinin, 

Çomklamı ltamvaylanı !türıımu 

taşıyan bir Türk tasavvur edi
lemez. işte onun tunçdan bir 
misali lzmirimizin sahille
rinde göklere bütün haş
meti ile yükseliyor. Ona 
fena niyetlerle el uzatmak isti
yenJer, söz söylemek istiyen
ler onun kainat durdukça bek
çis; olacak ilahi bir gençliğin 

gazabına uğrıyacaklardır. 

·Bunun daima böyle olacağını 
Ac-unun her ulusuna, her fer
dine, ayrı ayrı bir Türk genci 
sıfatiyle haykırıyorum ve hay-
kıracağım. 

Ey tarihlerde çıgJar yarata
rak, haksnlıkları ezmiş, me
denilere medeniyet örnekleri 

ve nihayet Türk ulusal toprak
larınının kainat kaldıkça bekçi
leri olacagu. Ve yarının sisleri
ni biz aydmlatacağlz. Şu halde 
bütün Türk ulusuna devrimin 
en nezih ve en temiz havasını 
teneffüs ettiren bu günleri en 
medeni mucidlerden daha ol
gun bir buluşla yaratan Meh
medçik ve Atatürke bin\er
ce şükranlarımızı gönde
reHm ve gönderirken acuna 
atalarımızdan gelen gür bir 
sesin verdiği güçle haykıralım. 

Yaşasın yıldmm bakışh çelik 
vücudlu Mehmedcik. 

Yaşasın atasından ulu ulu~ 
' sundan ata bir Türk "Kamal 

Af <>tİirk 

Sakarya ok11/11 talebesi rakıs/aı ı npaıkfll 

söylev müteaddid defalar şid- cuğunun duası şudur : 
detle alkışlanmıştır. Bunu Atatürke dua 
Gazi ilk mektebinden Kema
lenin (23 Nisan) adlı manzu
mesi ve Erkek muallim mektebi 
birinci sınıf talebesinden Muam
merın 23 Nisan hakkındaki 

uzun bir söylevi takib etmiş, 
Şehid F ethibey mektebi ta
lebesinden Vedad ( Sakarya ) 
manzumesını okumuş, yine 
ayni mekteb talebesinden 
zeybek kıyafetinde Ali (Gaziye) 
manzumesini çok sevimli jest-
lerle okuyarak alkışJanmıştır. 

Bunlardan sonra Şehit Fethi 
bey mektebi talebesinden milli 
kıyafetli kız ve erkeklerden 

Bor novada 

10 kişilik bir grup tarafından 

heykelin kaidesi üzerinde milli 
rakslar yapılmıştır. 

Çok alkışlanan bu milli oyun
dan sonra Ravzeiirfan mektebi 

talebesinden 5 yaşlarında kü

çük Kamiran birkaç defa tek

rar ettirilen bir manıume oku

muş ve alkışlanmıştır. 

Tören bütün meydanı dol

duran mekteblerle h.ılkın bir 

ağızdan, ve muzikanın iştiraki 
ile söylediği Cumuriyet onuncu 

yıldönümü marşı ile sona er· 

miş, bütün talebe heykelin 

önünden bir geçid resmi yapa

rak mekteblerine dağılmış· 
lardır. 

HÜKÜMET AVLUSUNDA 
Ülkii, istiklal, Yusuf Riza, 

Sakarya ve Dumlupınar mek
tepleri talebesi hükumet avlu-

sunda toplanmıştı. Ülkü mek
tebi telebesinden Ayhan; 23 
Nisanın ne demek olduğunu 
izah eden bir söylev vermiş ve 
muhtelif mektepler talebesi 
sıra ile ronetler milli danslar 
yapmışlardır. 

Bilhassa Yusuf Riza okulu 
birinci sınıf talebesinden Akşit 
Sokullunun öğretmen Murad 

tarafından kaleme alınan "Ata-
.L::_ı_ _ _ı___ -==-= -- '-' - - --- '-

11 Sevinç, dört yanını bir sü• 
gibi kuşatsın 

Dilerim Tanrı seni daha çok 

Bu dua azdır sana 
Hayat verdin vatana 
Seni doğuran ana 
Işıklar içinde yatsın 

yaşatsın 

Canım ... Oh ... Ne sevinç bu 
Dilerim Xamı benim ömrümü 

senin ömrüne katsın ,, 

Çocuklar mandolin ile bahar 

şarkıları söyliyerek dağılmıl'" 

lardır. Güzelyalı ve Eşrefpaşa 

pazaryerlerinde ve Basmahane 

samln11 töırıı 

altınparkında da bu şekilde 
tören yapılmıştır. 

Bu törenlerden sonra şehrin 

sokaklarına dağılan, yavrular 

bir papatya tarlası manzarasını 
a-ndmyorlardı. 

Vapurlar, tramvaylar yavru• 

farla heran dolub boşalıyordu.1 
Gönül çok arzu ederdi ki 

sevimli yavruların yılda bir 

olan bu neş'eli günleri ile oto
büsüçler de alakadar olarak 

birkaç arabayı yavruları para
sız gezdirmeğe tahsis ehinler. 

Ne yazık ki bu onların akılla• 

rından bile geçmemiştir. 

Gece: Şehirdeki büyük mü
esseselerle resmi binalar gece 
elektriklerle fevkalade bir şe• 
kilde tenvir edilmiştir. 

Dün milli hakimiyet hayra· 
mı münasebetile çocuk esir
gime kurumu menfaatine rozet 
dağıtılmıştır. 

Dün hükumet daireleri ve 

mektepler tatil idi. Mektepler 

~ugün ve yarın da tatildir. 
Hükümet devairi bugün açıktır. 

SiNEMALAR 
Bugün çocuklara şehrimizin 

muhtelif sinemalarında öğleden 

evvel parasız film gösterilecek
tir. Hangi mektepler talebesi-

• 1 



tarihinden eyecanlı bir kaç yaprak 
Bölem ayısı: 2 Yazan : Tokdll 

Eşlerinin yardımlarile koltukta babasının ·ev·ne gelen 
Ayşeyi anası karşıla ı. Hayret en dona kalmış, bir şey 

yapmağa mecali kalmamıştı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Böyle deme, beni me· lediysek de seni müdafaa ettik. ( yalnız bırakmayız. kardeşim. 
rakta bırakıyorsun! Söyle üzün· Ayşe swıtu, gözlerini kapadı, Diye onu teselli ettikten 
tüden kurtulayım. harareti 'jiddetleniyordu. sonra, Ay enin anasının etrafını 

- Çirkin bir şey. Bir iki saat sonra Muhammed aldılar, içlerinden birisi: 
- Dinlerim. içeri girdi, nekahet halinde bı- - Kendisi istedi, dedi. 
- Haydi odana gidelim. raklığı karısını yatakta ve et- - Eyi olmuştu, fakat bir· 
Ayşe merak ve endişe içinde rafında bfitün karıları sıralan- denbire nasıl olmuş kim bilir, 

odasına girib kendini bir post mış bir halde görünce hepsine bayıl.mış. Biz yetiştik baygın 
üstüne attı. birden istifbamkar birer göz bulduk. 

- Otur Ümmü Musattah, gezdirdi, ve sonra Ayşenin - Yatakta çok ağladı. 
nlat! yatağı yanına gelerek, elini - Muhammed gelince ondan 

Ommü Musattah Safvanla tuttu, şiddetli harareti vardı, ize gelmeğe izin istedi. 
kendisine yapılan iftiraları min Ayşe gözlerini çb, Muham- Ayşenin anası sormadan bir 
evvel, ilelabir anlatb. Ommü medi gördü. çok izahat almışb. 
Musattab anlattıkça Ayşenin - Nasılsın Ayşe? - Size çok teşekkür ede· 
rengi kızarıyor, bozarıyor, !enk· Ayşe kendini tutamadı, ğ- rim ey müslümanların analan, 
ten renge giriyordu. Ümmü lamağa, sıçramnğa başladı. Bo- ızıma ne mutlu ki sizin sevgi· 
Musattah daha sözünü tamam· ğuk boğuk kekeledi: nizi kazanmış. 
lanmamıştı ki Ayşenin rengi - Ya Muhammed.. Ban - Biz onu çok severiz. Nebi 
kül gibi oldu, gözleri kapandL izin ver, müsaade et.. Baba- de onu bizden ziyade sever. 
Dudakları titredi, olduğu yere mm evine gideyim.. Hastalı- Biz onu asla kıskanmayız. 
yığıldı. Ümmü Musattah birden- ğımı orada geçireyim.. - Kızın, iffet sahi\>i ve nn-
bire korktu, kalkarak Ayşenin Muhammed şaşırdı: musu mücessemdir. 
başını tuttu, Ayşe bayılmışb. - Neden? - Ayşe ahi k ve ilim sa-
Koştu, duvarda asılı su tulu· - Sonra anlarsın, y 1 n· bibidir. 
mundan bir küçük şapşak dol· yorum müsaade eti 
durdu. Ayşenin başını yıkadı, Muhammed hiç düşünmeden: 
ellerini oğuşturdu ve bu sırada - Peki! dedi, hastayı üzmek 
da çağırdı: istemiyordu. 

- Sude, Hafasa, Zeyneb, Muhammed yeis ve elemle 
kardeşler koşun, Ayşeye birşey dolu olduğunu belirten dalgın 
oldu. ve perişan bir vaziyette dışarı 

Muhammedin karıları pürte· çıkarken: 
laş odaya doldular. Sude he- - Ayşcye yardım edin, de· 

diğini yerine getirin. 
yecanla sordu: Dedi. 

- Ne oldu buna? 
- Hiç, hen bir ey nlab

yordum, birdenbire baygınlık 
geldi. 

- Anlatbğın ne idi. 
Sude Ümmü Musaltah bunu 

sorarken diğerleri Ayşeyi $ -
turub, su dökerek ayıltblar, in
liye inliye gözlerini yanm ya
malak açan Ayşeyi yatağına 
yatırdılar. Ommü Musattah: 

- Şu bildiğimiz iftira .. 
Sudenin canı sıkılmışh: 

. . , . . . . . . . . . . . . . . . . 
Eşlerinin yardımları ile kol-

tukta babasının evine gelen 
Ayıeyi anası karşıladı. Hayret
ten dona kalmış, bir şey yap· 
mağa mecali kalmamıştı. Ge
lenlere selam bile vermedi, acı 
bir sükfıt hepsinde hükiim sü· 
rüyordu. Sude sessizce yatağı 

serdi, Ayşeyi yabrdılar. 
- Allah şifa versin Ayşel 
- Allah şifa versin, tekrar 

bize gel. 

- Kızın; Haticeden sonra 
Peygamberin en y kınıd1r. 

Ayşenin an mı her birisi ku• 
cakladı, öptü: 

- Ben biliyorum, ben de 
duydum, bu fırtına elbet Alla· 
hın izniyle geçer. 

- Biz de onu dileyoruz. 

Muhammedin karıları Ayşeyi 
anasiyle yalnız bırakıb ayrıldı· 
Jar. Ayşenin anası Ümmürnım· 
man eli bağnnda kızının yanına 
döndü. Gözleri yaşlı, melül bir 
çehre ile ona sokuldu, ses çı· 

karmadan baygın yatan kızının 
baş ucuna yavaşça çöktü. Gö:z· 
lerini kızıma yüzüne melfıl 
içinde dikerek uzun uzun baktı, 
baktı. içinden bir hıçkırık 
doğdu, nefesini ciğerinin bütün 
vüs'atiyle içeri çekti. Ağlamağa 
ramak kalmıştı ki Ayşe, baygın 
baygın gözlerini açtı, inler gibi: 

- Somı lrar-- A canım bunun ırası mı 

idi, zav Ilı hastalıktan yeni kur

tuldu. 

- Allah şifa versin biz seni 
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Söze karışan Hafasa: 
- Şimdi tekrar hastalandı, 

bakalım nasıl ve ne zaman kur

tulur. 
Zeyneb yanlarına sokuldu 

ve Ümmü Musattaba yavaşça: 

- Peki ne dedi? 
- Derneğe vakıt kalmadı ki 

bayıldı. 
_ Muham:nede haber ve-

relim. 
_ Zaten nerdeyse şimdilerde 

gelir. 
Kadınlar Ayşenin başına top-

landılar. Ayşenin humması art
mışb, bir aralık gözlerini aça
rak Ümmü Musattaha baktı: 

_ Sana çok teşekkür ede· 
rim, bölmediğim bir şeyden beni 
haberdar ettin. Arkamda hu
sule gelen düşmanlığını öğren-
!im. Hainler. 
Ağlamağa başladı. 
Sude Ayşeyi okşıyarak: 
- Çocukluk yapma Ayşe, 

st:n de böyle şeylere kulak ve· 
recek olıırsan doğru olmaz. 
Bak Muhammede bile bu za· 
mana kadar ne ezalar, iftiralar 

yapıldı. 
- Fakat bu namus işi .. 
- Zaten Muhammedi her 

taraftan iftiralara gark edib de 
muvaffak olamıyanlar onu ve 
seni üzmek için bir de bu adi· 
liğe baş vurdular amma Allah 

işini bilir. 
- Bu iftiraları siz de işitti· 

niz demek'? 
- Senin eyiliğini bildiğimiz 

Burnovada 23 n 
Atatürk anıdı etrafında büyük 

bir tören yapıldı 
23 Nisan bayramı Burnovada 

güzel bir proğramla tes'id 
edilmiştir. Sabahleyin saat 9da 
parti binasının önünde toplanan 
mektepliler, parti, uray üyeleri 
ve Halk parti başkanı B. Ce· 
mal olkudu halde cumhuriyet 
parkında Atatürkün anıb etra· 
fında toplandılar. Burada ge
neral Rasim Aktuğ mektep 
yavrularını güler yüzle karşılı
yarak iltifatta bulundular. 

Atatürk anıdı errafında Ta
rım okulu, Hilil, Kars, 9 Ey
lül, bakım yurdu, Fransız mek
tebi talebelerile öğretmenleri, 
şarbay Fehmi, ha~arat müca
dele istasyonu direktörü Nihad 
lriboz, Tarım okulu müdürü 
Hilmi, Kamunbay Şefik bulu
bulunuyorlardı. 

Merasime Tarım okulu tale
belerinin istiklal marşile baş
Ja nmış ve çocuklar tarafından 
manzumeler okunmuştur. 
Müteakıben Kamunbay Bay 

Şefik Erol 23 nisan gününün 
büyüklüğünü etraflıca izah ede
rek Atatürkün 19 mayısda 
Samsuna nasıl çıktıklannı, Er
zurum, Sivas Kongrelerinin 
nasıl kurulduğunu, paylaşılmak 
istenen Türk ülkesinin nasıl 
kurtarıldığını anlattı. Yaşasın 

yaşasın Türklük avizeleri or
talığı çınlattı. 

Bundan sonra Uray tarafın· 
dan çocuklara meyvalar dağı· 
blarak merasime nihayet ve· 
rildi. 

General Rasim Aktuğun çok 
hayırlı bir teşebbüsünü sevinç
le haber aldık. 

30 Ağustos Zafer bayramın
da yapılacak olan bu bayıih 
iş Bornova ve köylerinde bu-
lunan fakir çocukların sünnet 
edilmesidir. 

Muhterem generalimizin baş· 
kanlığında Barnava C. H. par
tisi başkao1 Cemal Kavukçuoğlu 
ve eşi, 1'arım okulu direktörü 
Hilmi ve eşi, Şarbay Fehmi 
ve eşi, kamunbay Şefik Erol 
ve eşinden mürekkep bir ha· 
zırlık heyeti teşkil edilmiş ve 
heyet derhal faaliyete geç
miştir. 

Heyet Temmuz nihayetine 
kadar Burnova ve köyle
rinde beş yaşından aşağı 
bulunan sünnetsiz çocukların 
miktarını tespit ederek elbise 
ve pabuçları hazırlanacaktır. 

Sünnet merasimi Burnova 
Cumuriyet par kında olncak ve 
büyük bir sünnet alayı yapıla .. 
cakbr. 

General Rasih bu teşebbü· 
sünü sevinç ve takdirle karşı· 

- s 
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si hü •• 

nd e Tardieu yeni bir eseri 
an atıyor 

de 
fikirlerini 
~~~~----+••--... ·---·----~~~-Eski Fransız Başvekili An- savatın bir ekalliyetin imtiya-

dre Tardieu'nün geçen hafta 2ını teşkil ettiği söylenecektir 
FJamaryon klltübhanesi tara- ve bu doğrudur. Bunun şimali 
fından neşredilen " Esir Hü· Amerikada ve Avusturalyada 
kümran ,, adlı e~erinden şu dahi ayni şey ve esaslı bir 
parçayi " US joumal ,, dan 
naklen lıyoruz: 

Fransada saylavlığın şeref 
kırıcı bir hale düşdüğünü ileri 
sürerek önümüzdeki intihabata 
iştirak etmemeği kendisine bir 
prensib yapan devlet adamı, 
demokratik sanılan rejimlerin 
müsavat prensibini inkar ediş· 
lerini şöyle hulisa ediyor: 

Bu müsavat prensibi nedir? 
Ve bu prensibin demokratik 
fikirler istemi ile telifi nasıl 
kabil olur? 

Müsavat ancnk tam olduğu 
zaman vardır. On sekizinci 
sırda kandileri gibi düşünme

diği için muasırlannın "Ah· 
mak Adam ,, adını verdikleri 
Marquis d'Argen on çık gö· 
rüşilyle hukuku beşer beyan· 
namesine tak ddilm etmişti. 

Banu takiben gelen hukuku 
beşer beyannamesi · " Y kın 
gaye 1 Siy sal haklar mllsavab. 
Nihai ve daimi gaye 1 Siyasal 
şartların müsavab ,. demişti. 
O zamandan beri iki veya he· 
men hemen iki asır geçti. Si
yasal ve sivil müsavat kısmı• 
dır. Sosyal şartlarda müsavat 
hiç mesabesindedir. işte vakıa. 

Müsavat kodlarımız da kabul 
edilmiştir. Fakat bu ne mües-
eselerimizde, ne de ahlaki 

bünyemizde yer almıştır. Yegii· 
ne imtiyazı kiyotin istimalin· 
den yakayı sıyıran, müthiş bir 
.keyfi idare demokrat Fransa
y hllkim bulunuyor. Devlet 
memurlanmn ve bunların ida· 
re ettiği vatandaşların taliini, 
mahkemelerde i ahipleri· 
nin ve vergi mükelleflerinin 

hayabnda olduğu gibi iltima 
tedvir etmektedir. Milletler fel
sefesinin müsavab Fransızlann 
kanda taşıdıklarını kabul etme· 
lerine rağmen, Fransada hiç 
bir yerde müsavat yoktur. 

Müsavat mefhumunun amire 
malik olmamak zevkinden baş· 
ka bir şey olmadığını mı düşün
mek lazımdır ? ~te Camille 
Desmoulins'in kullandığı cümle: 
" Parolam ? Amir yok ,.. işte 
inkılabı gören Beugnot'ın sözü: 
" Müsavat bütün amirlerden 
nefretten başka bir şey değil-

dir. ,, işte Napolyonun ma• 
dam de Remuzat'ye söylediği 
söz : 11 

Fransız ancak müsavata 
istinat ederler. Bunlardan her 
birisi şef olmaktan emin olsa
lardı bu müsavattan kolaylıkla 
vaz geçerlerdi.,, 

Bu manzara altında müsavat 
menfi bir mefhum gibi görü
DÜ Jor. Ve Auguste Comte'in 
fikrine göre yıkıcı doktrinlere 
hizmet etmekten başka bir şeye 
yaramaz. Herşeyi bir seviyeye 
getirmeğe yeltenen ve nüfuz 
suiistimallerinin yerini değqtir
meğe miiııhasır kalan, inlolibın 
hak iddialarını canlandıran fa
kat hiç bir y pıo karara kay
nak teşkil etmeyen menfi mef
hum. Yirminci asır Fransızları- · 
nın müsbet halde ne rey kutu
ları önünde, ne mahkemelerde, 
ne kanunlar muvacehesinde, ne 
askerlik mecburiyeti karşısında 
ve ne de vergiler önünde gö
remedikleri menfi mefhum 
Sovyetlerin Fransız inkılabı 

kebirinde daima tenkid ve 
takbih ettikleri şey işte bodur. 

Bunun her yerde böyle oldu
ğu ve bilhassa Sovyetler mem
leketinde de eski :ıamnn cumn

. · mii-

1ardiıv 

surettde menfi bir şey oldu
ğu ve bu yerlerde çok h -
şin bir ayrılık siyah, sarı 
ve batta beyaz ırklar mu
haceretine sed çektikleri; 
bu yerlerde, yine hukukan mü
savi, yerli kırmızı ırkın federal 
devletler kuvvei teşrüyesinin 

öldürücü istibdadına bırakılmış 
olduğu görüldüğü; bu yerlerde 
rey vermek hakkına malik 
zencilerin bu hakkı kullanmak 
istedikleri takdirde hayatlarını 
tehlikeye koydukları görüldüğü 
ileri sürüleceldir. 

Bütün bunlar söylenecek ve 
bnnlan söylemekle Fr ız 
demokratik reJımınm mesu

Jiyetlerinin azalbldığı zanno· 
lunacak hiç bir şey az l
tılmıy cakbr. Mukayese delil 
olamaz. Bu kitapta yalnız 
Fransız demokrasisi değil fakat 
1789 tipine göre dünyada ya
pılan bütün " Sözde-yalancı ,. 
demokrasiler mevzuubahistir. 
Eğer b na suiistimalin umumi 
olduğu ve prensiplerde yalanın 
umumi olduğu gösterilirse, ben 
de bu münakaşada kat'iyen 

fer'i meseleler bulunmadığı fa
kat bir prensib meselesi olduğu 
neticesine varacağım. 

Yine çok bnsit bir şekilde şu 
neticeye varacağım ki dünyada 
bir çok demokratik rejimler 
mevcud bulunduğundanberi ha
kiki müsavat mevcud değildir. 
Müsavat hissinin tabii ve fıtri 
bir hi olduğunu çok iyi anlı
yorum. Milli müdafaa hissi ile, 
bu belki !kütleleri canlandırma· 

ğn en has birşeydir. Fakat 
sözde demolcratik rejimler, 
kendi idare tarzları ile bu hissi 
yalnız yıkıcı bir şekiJde kullan· 
dılar. Müsavat inkılablar çık
masına yaradı. Bundan çıkan 
şey daima esaret doğurdu: iki 
Bonapartlar ki hiç olmaısa bir 
isim taşıyorlardı; M. Emile 
Combes'in anonim sezarizminin 
(Cesarisme) hiçbir adı yoktu. 

Geçen asrm muharrirleri, 
kaynağa bizden daha yakın, 
bizi ikaz etmişlerdi. M. de Tac
queville eskı rejimden itibaren 
müsavatın ve köleliğin bitişik 
terakkisini takib etmişti. Kral-
lık kahyalarından Napolyonun 
valilerine kadar ve bunlar ara· 
ında Konvansiyoneller işba· 
şında iken bu teral(ki devam 
etmiştir ve muhtelif rejimlerin 
sabit ve daimi melrnnizmala
nna okadar kolayhkla uyabil
mesi bu vahdetin neticesidir. 
On Beşinci Lui' den Üçüncü 
Cumuriyete kadar bütün 

Küçük hah rler 
Vilayet mecll ı 

Vilayet umumi meclisi bugün 
saat 14 de toplanarak maarif 
ve nafia fevk iade bütçelerini 
müzakere ederek mesaisine 
son verecektir. 

Şehir meclisl 
Şehir meclis\ bugün saat on 

altıda şarbay doktor Behçet 
Uz'un başkanhğında to\}\ana· 
cak ve belediyenin yeni yı\ 
bütçesini mfi7.akereye başlıya· 
caktır. 

Hakaı-et 
Bayraklıda oturan Ali oğlu 

Ahmed, yol parası borcundan 
hakkındaki zorlamayı ıi.nfaza 
çalışan polis memuru 234 
numaralı Salaheddine hal· ret 
ettiğinden tutulmu tur. ........ ""' 

üfus işleri 
Mülkiye müfettişleri nOfus 

işlerini teftişe başlamışlardır. 

i al oku u 
Bornova Hilal mektebinin' 

harap olması yüzünden 1 met 
Paşa caddesinde güvJ :ıu
yük bir binaya nakledilm~tir. 

f .. 

Tür - Y goslav 
o, bakanhğ• genel 

e reter e gratta 
Belgrad 22 (A.A} - Türkiye 

dış bakanlığı genel sekreteri 
Num n Menemencioğlu bugün 
Belgrada gelmiştir. Pravda 
muhabirine beyanatında: 

Belgrattaki bir kaç günlük 
ikametinden istifade ederek 
B. Stoyadiooviç ile iki memle
keti alakadar eden meseleler 
hakkında görü eceğini soyle
miştir. 

Siyasi mahafilin kanaabna 
göre, bu konuşmalar bilh 
boğazlana askeri bir hale ko
nulması hakkındaki Türk ta-
lebi üzerine balkan paktında 
hasıl olan vaziyet etrafında ce· 
reyan edecektir. 
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ğişmedi. lnkılab\ar oldu. 
Şimdi kabine buhrnnları var. 
Fransa etiketi ile başka 
başka fakat vasıtalariyle bir, 
idari despotizmin devam etme
sine maruz kalmaktan kurtula-
madı - müsavatın canlı inkarı. 

Müsavatm hürriyetin garan-
tisi oldu~u ileri sürüldü. Bu da 
doğru değildir. Müsavat art-
tıkça, veya hiç olmazsa mille
tin müsavat telekki ettiği şey 
nrttıkça o nisbette hürriyet 
t hdide uğradı. 1880 te eşraf 
kovalandı. Çünki bunlar eşr f 
olmaları sıfatiyle müsa~nta bir 
meydan okuma teşkil ediyor
lardı. Hürriyet bundan istifade 
etti mi? Hayır, bunların nüfuzu 
yerine evvelce Gambeta tarafın 
dan haber verilen baytar muavin 
lerinin otoritarizmi kaim oldu.Bu 
günkü rejimde bir komite men
subile komite mcsubu olmay n 
arasında müsavat var mıdır? 
Herkes bilir ki hayır. Eğer bir 
sosyalist saylav eli yüzü tır

malansa bu hemen hemen bir 
inkıliipbr. Eğer bir doktor 
gözü çıkarılırsa bu hiç bir şey 
değildir. Lafonten olsaydı bo· 
ğulan bir kadın derdi. 

Demokratik Rejimimizde hür· 
riyet <ilmadığı gibi müsavat ta 
yoktur neticesine varıyorum. 

Hürriyet ve müsavat millete 
hakikat olarak prazante edilen 
fakat mücerred mefhumlardan 
başka bir şey olmıyan iki mü
cerred mefhumdurlar. Fransız 

vatandaşlar hür olmadıkları 

gibi müsavi de değildirler. in
kılabı - kebir hiç bir şev 

yapmaksızın her şep .:~n 
etti . Üçüncü Cumhuriyet 
beyannamelerin belagaFını ve 
filiyat yokluğunu ibka etti . 
ister rey mevzuubahs olsun, 
ister memuriyetlere taalluk el

sin isterse esaslara taalluk et
sin, demokratik rejimler, dü· 
nünkü ve bugününkü müsava
tı yerleştirmedı er. Herkes bu 
nıüsavab arıyor. Hiç kimse bu· 



Sahife., ,, .................................. ._ . .._. 
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Deviniyere giderek Şövalye
nin dostu Pipoyu aramağı unut
tum. Şunu da la<ııyalım. 

Dedi ve fazla düşünmeksizin 
De•iniyer pansiyona giderek 
dört kişi için hazırlanan masa
nın başına çöktü. Bir hizmetçi 
kı:ı: 

- Bu masanın sahibi var 
möııyöl 

Dediği halde hiç aldırış et
medi. Masanın üzerinde duran 
şarabı dikti. Öteden koşa koşa 
garson Loben geldi: 

- Size bu masanın sahibi 
olduğu söylendi. Niçin burada 
oturuyorsunuz? 

YAZAN : Mişel Zevako 
sevinerek: 

- Heman! Şimdi ... 
Cevabını verdi. Aynı ıaman

da Pardayan elile kemerine 
vurunca para sesi Landeriyi 
ziyadesile memnun ediyordu. 
Bir takım küfürlerle karışık: 

- Tutun! urun! hırsızı ya
kalayın! 

Sözleri salona kadar geldi. 
Karma karışık tüylü bir köpek 
koşuyordu. ihtiyar Pardayan: 

- bu Pipo'dur. 
Dedi. Tavuşan kızartmasını 

kapmış olduğunu ğördü. 
Bir kaç dakika sonra küçük 

odada güzel bir sofraye kuru
larak Pardayan camlı ka

YENi A:51R 

Zabıta haberleri: 
Bir htldlse 

Kemerde Yeni mahallede 
oturan Somalı Ali oğlu Hasalı 
evinde içki içerken sokaktan 
esans satarak geçen Mustafa 
oğlu Hasan Hüseyini evine 
çağırmış, esanscı içeriye gi
rince Hasan kendisini biçakla 
tehdit ederek 23 lirasını almış
tır. Hasan, paraları aldıktan 

sonra yine tehdide devam ede
rek biçakla üzerine hücum 
etmiş, Hasan Hüseyin kendi· 
sini müdafaa için biçağı elle-
rile karşılamış, iki elinin par
maklarından yaralanmıştır. 

Esanscı kendisini evden zor 
kurtarmış ve keyfiyetten polisi 
haberdar etmiştir. Takip edilen 

• 
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IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 1 . ı 1 • 

uma~ a n a~ı 
1~arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAJI -------- 1 ZılRi~~ 
1 -------

"'V"~ "'CJC"'CJZ ı >"'CJFl Paradayan başını kaldırarak: 
- Ol Vakitler hayır olsun 

çorbacı Loben! 
S6zlinü söyledi. 
Zorla gülen ve şaşıran pa

paa bozuntusu garson: 

Hasan, bir arpa tarlasında gö
rülmüş ve üzerinde 7 lira bu· 
lunmuştur. pıyı kapadı ve kimsenin 

içeri girmemesini tenbihledi. 
Yalnız Pipo kaptığı tavuşan , 
kızartmasını yemek için odaya 
kabul edildi. 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
ı\ l ÜTEHASSISl 

--ıii11111ıiiiiiiii[l!~ııii'L;Q//fJfZZ/.7ZrLZ/ L7:7./UZ/.i!L/.L/7'/./// L/.LLLr~ZIJY.JllG 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

•••••••••••••••••• ================== SATIŞ YERLERi 
ili1i{f:f~f(:[(:1 : 

................... 
• ••••••••••••••••• 
111111111111111111 
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111111111111111111 
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8l8~c~~::r°:d~a ŞARK HALI T. A. ş 
~;:~a!ı~~i~d:- F AHRi Kandemir oğlu 

- Aman! Mösyö dö Par
dayan imişi 

Diye bağırdı: 
- Ta kendisi, uzaklardan 

usta Landeriyi görmeğe gelen 
eski müşterilerinizi böyle mi 
karşılarsınız? Nede şişmişsin? 
adeti kasablık domuza benzi
yorsun. Çoktanberi yemekleri
nize hasret çekiyordum. Baka
lım bize neler getirec\!ksiniz? 
Hem de Landeriyi görmek is
terim. Deyince garson başını 
sallıyarak mutbaha doğru gitti. 
Biraz sonra Mösyö dö Parda
yan bir homurtu işitti. Landeri 
alnından akan terleri silerek 
gözleri kızarmış, beti benzi 
atmış olduğu halde geliyordu: 

- Oool azizim, bu hal, 
gözleriniz kızarmış, ağlıyor 
mısınız? 

Diye bağıran Pardayana 
ya lr.laştı. 

- Evet, mösyo sevincimden 
ve hem de ayıklamakta oldu
ğum ıoğandan. 

- Neyse, neş'enizden bah
sediniz. 

Dedikten sonra Pardayan 
gülmeden bayıldı. Landeri de 
glilmeye başladı ve: 

- Pansiyonda bir kaç ı;ı:ün 

kalırsınız değil mi? 
Diye sordu. 
- Hayır geçerken uğradım. 

Burada kimler yiyecek? 
Landeri kendisine ehemmi

yet vererek, 
- Mösyö Lö kont Dasper

mon, Pezo, Krose gibi üç yük
sek arkadaşına bir şölen 
verıyor. 

Pardayan: 
- Öyle ise bu sofrayı on

lara bırakalım. Bize de şu kö
şede bir sofra hazırlayınız ya
hud şu küçük odada. Ben yal
nızlıktan hoşlanırım. 

Sözlerini söyledi, Landeri 

Pard:;yan odaya girdikten 
sonra iki şeye önem verdi. 
Evvela kapının camlarını örten 
ince perdelerin arasından sa
lonu gözetlemek, kapıyı aralık 
ederek Vikont Daspermonla 
misafirlerinin ne konuştuklarını 
işitmekti. 

Mareşal dö Damoyil sübay· 
lariyle görüşen sayın kimselerin 
yüzlerini görmek, konuştnkla
rını işitmekle beraber oğlunun 
düşmanlarını öğrenmiş olacaktı. 

Bu üç kişi salona girdi. Bun
lardan Krose arkadaşlarına: 

- Luvr sarayından geldiğim 
için biraz geçiktim! 

Diyerek oturdu. Ve anlat
mağa başladı : 

- Bilirsiniz ki, ben o kadar 
geveze değilim. Amma saray-
da çok enteresan bir hadise 
oldu. Kral Şarl, Damayil ile 
Monmoransiyi barıştırooak ve 
birbirine düşman iki kaıdeşi 
kucaklaştırmak istiyordu. Ya
nındekileri dışarı çıkardı. iki 
kardeşle yalnız kaldı. Ben ka
pıda idim. içeride olup biten-
leri dinlemek için kulağımı 
anahtar deliğine dayadım fakat 
bir şey duyamadım. Bir müd-
det sonra Kraliçe geldi. Kapı-
yı açık bıraktı. Kral buna çok 
kızdı. Kraliçe derhal Monmo
ransinin yanında gelmiş olan 
bir delikanlıyı göstererek bunu 
Kral aleyhinde bulunan ve 
Dük Danjoya hakaret eden 
bir kimse olarak gösterdi. Kral 
sap sarı kesildi. Pardayanın 
tevkif edilmesi buyurugunu 
verdi. 

Daspermon 
sıçrıyarak : 

iskemlesinden 

- Nasıl? Pardayan mı? 
Diye bağırdı. Küçük odada 

oturan ihtiyar Pardayan ise 
titredi ve kulak ka bartb : 

-Sonu Var-

.Şekil No, 2213 Şekil No. 2213 

DAiMON MARKALI 
Bu numaralı fener iki yüz metroluk olup kapaklı ve üç 

renklidir. istenildiği zaman kırmızı ve yeşil ve beyaz yanar. 
Ziyayı uzaldaştırır, yakınlaştırır ve arkalarında askıları mev
cuttur. En son sistem olup bütün dünyaca şöhret kazanmıştır. 

Zabitan ve ınuhaberatta kullanılır. 
Deposu: lzmirde <\uluhan civarında Anadolu Hurdavat 

mağazası Ödeır.- •; Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 
•• t: 

Dr. Be~cet Uz r/.Z'LL:. = Z.//./.../L/...//.//.//4~../L/..//.L/./_LALL././L.///,; /.//J'/./7.//-'LJ 

Ayni kumaşlar lzmirde Sağırzade ve Asım Riza 
Hastalarını her gün 11,30 

dan saat on üçe kadar 
Beyler sokağındaki kıliniğin
de kabul eder. Telefon 3990 ,. , 
Fenni Gözlükcülük 

ECZANESi 

HİLAL ECZANESİ 

H~R NfVi FENNi 9ÖZL0K 
Altın, nikel, elektroyalviz, selloloit, has baga her türlü çer

çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 
veya yakından her türlü gözlükler, tayyare ve şoför gözlüklerile 
güneş ve toz gözlükleri, bütün optik alemin bütün icabatı. Göz 
hekimleri için muayene kutuları, alit ve edevat deposu 

TOPTAN ve PERAKENDE 

GBIPIN 

Bir tek kaşesi, 
en şiddetli ve en inadcı 

baş ağrılarını keser, rahat 
rahat uyumanızı temin 

eder, midenizi bozmaz, 
kalbinizi ve böbrek-

lerinizi yormaz 

• 

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

DAiMA GRiPiN! 

1 • ' -· •• ' ::., J • .- - • •••. ~ 

GUzelllk ve sıhhat için ilk şart 

RADYOLiN 
kullanmaktır 

RADYOLIN Dişleri, dişler çehreyi güzellettirir. 
RADYOLIN Dişleri, dişler mideyi sağlamlaştırır. 

111111ııııııı1111111111111ıı1111111111ıııııııııııııııı11ıııııııııııııııııııııııııı. . . 
E RADYOLIN dişleri temizler ve parlatır, mikropları yüzde E 
: yüz öldürür, diş etlerini besliyerek hastalanmalarına · E 
E mani olur aj?-ız kokusunu keser : 
·················································•11111111111111111111111111111111• 

Pastil Antiseptik 
~.A..~Z"'CJ:K: 

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

İngiliz KANZUK eczanesi 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASl 

N. V. 
W. F. H. \ 7an Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

ANGORA vapuru 28 nisan-
da beklen;yor. 2 mayısa kadar 

1 

YENi A51R ----- .... -

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRiNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

aris fa ültesinden ii?lomah 
oı, tablplerl 

Muzaffer EroğuI 

Kemal Çetinda~ 
GANYMEDES vapuru 20 ni

sandan 25 nisana kadar Anven 
Rotterdam,Amsterdanı ve Ham 
burg limanları ~çin · yü!c a1a
caktar. 

1 
Anvers. Rotterdall'I, Hamburg 

· ve Bremen için yük alacakhr. MARDINIAN vapuru mart 
j. SAMOS vapuru 6 mayısta nihayetinde Liverpool ve Svan• 

Hastalarını her gün sab~ 
saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler • Num~ zade S. 21 

. num.rah muayenehanelerinde 
kabul ederler. • bekleniyor. Anvers, Hamburg sca'dan gelip tahliyede bulu· 

1 ve Bremenden yük çıkaracaktır nacak. Telefon : 3921 
C~ma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

UL YSSES 'vapuru 1 mayısta 
gelip ayni günde Burgas, Var
na ve K6ıtcnce limanları için 
yllk alacaktır. 

1 ANDROS vapuıu.12 mayısta 
bekleniyor. 16 mayısa kadar THRSO vapuru aiıan ipti• 
Aovers, Rotterdam, Hamburg d111nda Li~erpool ve Svansea· 
ve Bremen için yük alacakbr. dan gelip tahliyede bulunacak: 

Arment H.Schuldt-Hamburg GRODNO vapuru mart nİ· . -CERES vapuru 4 mayısta 

gelip 9 mayısta Anvers, Rot
terdam, Am•terdam ve Haın· 
burg limanlarma hareket ede· 
cektir. 

NORBURG vapuru 4 mayısta 
bekleniyor. Anvers, Rotterdam, hayetinde Londra, Hul ve An-
Hamhurg ve Bremen için yOk versten relip tahliyede bulu· 

Doktor RAMIZ 
GUNDOÔDU alacaktar. nacak, ve ayni zamanda Lon· 

SVENSKA ORIENT Linien 
AMERICAN EXPORT LINES dra ve Hull için yük alacaktır. 

Odemişte: VINGALAND motörü 30 
nisanda gelip Rotterdam,Ham· 
burg (doğru Bremen) Copen
hage, Daıızig, Gdynia ve ls
kandinavya limanlara için yük 

EXHIBITOR vapuru 20 ma- NOT : Vürut tarihleri, va· 
yısa doğru bekleniyor.Nevyork purlarıo isimleri ye navlun üc· 
için yük alacaktır. 

Service Maritime Roumain retlerinin değişikliklerinden me 
DUROSTOR vapuru 11 ma· suliyet kabul edilmez. 

Hastalarını hergiln Ödemiş 
Gazi paşa caddesinde yedi 
numaralı kılniğinde kabul 
eder. alacaktır. . 

yısta bekleniyor. Köstence,Su- ···-------!ım--11--
lina ve Galaç için yük ala· D 

SERVIC MARITıME RUUMAIN caktır. • operatör 
Ayni zamanda aktarma ~ure-

fukara hastalara muayyen 
günlerde meccanen bakılır. 

PELEŞ vapuru 12 mayısta 

gelip 13 mayısta Pire, Malta ve 
Barselone limanlarlna hareket 
edecekt r. 

tile seıgrad, Budapeşt, Bra- M. Nurı' Artan tislava ve Viyana için yük 
alacaktır. 

Spanskelinje - Oslo 
BOSPHORUS motörü 9 ma· 

yasta bekleniyor. Yafa ve Is
kenderiye için yük alacakhr. 

Handaki hareket tarihlerile 
nav1unlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005-2663 

Vapurların · isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

lzmir Tramvay ve Elektrik Sos
yetesinden: 

Bundan böyle Sosyetemizce yalnız sayaç asfalyalarımn 
değiştirilmesi temin edileceği abonelerimizce bilinmek üzere 

ilan olunur. 
Sosyete bu işi üzerine alamamakta olduğundan abonelerin 

tablolarındaki asfalyalar ya kendileri veyahut elektrikçiler 

tarafından değiştirilebilecektir. 
Abonelerimizin, tablolarındaki asfalyalarının tesisat şemalarmda 

gösterilen amperaja göre olmasına dikkat etmeleri lazımdır. 
Arzu ettikleri takdirde enstalatörlerinden bu bapta malümat 

istiyebilirJer. 
Mamafih, alelade ihbar mahiyetinde olmak üzere ve Sosyetemiz 

Jçin hiç bir mes'uliyeti mütezammm olmaksızm aşağıdaki 

malumata veriyoruz: 
Sayacm amperajı 

3 amper 

Tablo asfalyalan amperajı 
4 amper 

5 " 
6 H 

ıs " 
10 " 

Şirketimiz sayaçlan amperajtoın sayaçlar üzerinde perçinli 
bulunan ufak levha üzerinde gösterilmekte olduğuna aboneleri· 

mizin nazarı dikkatıoı celbederiz. 
Daha ziyade emin olmak için abonelerimiz alakadar servis· 

lerimizden de bu bapta malumat alabilirler. 
2-S (816) 

lzmir Emlaki Milliye müdüriyetinden: 
Lira 

D. No. · J d"'kkA 24 
25 Şehitler Altın S. 33 eski 27 taJ n•ımara 1 u an 
26 Birinci Kordon Balıkhane dahilinde müzayede sa!onunda 160 

bila numarah baraka · 

27 K ı dd 
· de 302 eski 30 taj numaralı dükkan 300 

emera tı ca esın · 
28 Sinekli caddesinde 18 dekar 380 metre murabbaı bahçe 95 

Y k d 1 l·n bir senelik icarı on beş gün müddetle 
u arı a yazı ı eaıva ı . .. .. 

k u1m Müzayedesi 27-4·936 Pazartesı gunu saat 
arttırmaya OD uştur. 'd" • · Q 
16 

d d Al 
1 

tta Milli emlak mü urıyetme m racaat-
a ır. ıcı ann o saa 9 (759) 

İzmir memleket hastanesi 
hariciye şefi 

Hastalarına her gün öğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
ikinci Beyler-Numaozade so
kak S numarah muayeneha· 
nesinde kabul eder. 

Göz He~iml 
MITATOREL 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

10-26 (591) 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

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 

:i.5 
Kuruş ile ve çok kolay bo-

yamak isterseniz bir paket 
KIZ markalı 

A R T 1 

BOY-.A.SI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
9 EY-LUL 

B A H A R A T TELEFON : 3882 

•• • 

HUSEYIN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCiLER No. 26 
9 parça koltuk takımı 
9 parça koltuk takımı 
9 parça koltuk takımı 

LÜKS 

30 lira 
60 Iİl'a 

100 lira 

VE 

Yün kadife 
Yun kadife 
ipek ..,kumaı 

SAGLAM 
Yemek ve yatak odaları takımlara sipariş üzerine kabul edilir 

(645) 

:······································································ . . 
E 'l'AZE TEMiZ ucuz ~ . . . . 
: llt\C: . . . 
~ HAMDİ NÜZ~IET 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. . 

Sahife• 
~-------- \ 

Yalnız toptan satışları için lzmir umum acenteliği Neri Nacı 
ve J. C. Hemsiye müracaat edioiı:. Salih ağa hanı ikinci kat 
No. 1/3. Posta kutusu 224 Telefon 3465 

7-26 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splrallı 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lam· 
batara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha karlı 
oİursunuz 

. Tevfik BA YKE l 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simen 

fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Kuvvet, kudret, iştah, sıhhat verir. 

Veremli ve sıracalı kanslz ~_.,.;~""""'_...... 

romatizmalı hastalara zayıf 

büyüyememiş çocuklara mi

de kemik sinir rahatsızlığına, 

ademi iktidara emsalsiz bir 
devadır. 

Büyük şişesi 

eo 
Kuruıtur. 

Umumi depo ı 

S. FERi1. 

ŞiFA 
Eczanesi 

Hükümet sırası 

Evrensel ve arsıulusal 

Paris panayırını geziniz 
16 Mayıs - 2 Haziran 1936 

34 ulusa mE nsup aooo den fazla teşhirci 
IKiMiL YON ZIY ARETÇI 

Sattcllar: Orada bütün dünyadan gelmiş sayısız müşteri 
namzetlerile temas edeceksiniz. 

Allcalar: Bütün istihsal şubeleri için en 89 keşifler ve 

ıslahları ve en değişik eşantiyonlan bulacaksınız. 
3 . 5 1661) 
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lngiliz hükômeti F ransadaıi kat'i cevap istiyecek 

ran a ka 
lanı 

k··ı es·ni 
ını il iz 

e zehirli 
ede mi? 

Ingiltere vuzuh ister ve bir taarruza karşı yapaçağı 
kat'i 'müdahalenin şüphe ile k~rşılanmasına razi olmaz 

İngiliz re Fwnsız dış bakanları Eden ~·e Flanden 

Londra, 23 (Ö.R) - Bütçe blokunda açılan gedik çok de-
hazırlıklarma tahsis edilen rin olursa lngilterenin takib 
perde arasından sonra gazete- edeceği hattı hareket hakkında 
ler dış meselerle yine çok yakın- ehemmiyetli sarahatler göze 
dan meşgul olmaktadırlar. Her çarpmaktadır. Gazeteler, şim-
gazete yakında lngiliz bükfı.. diki siyasi şartlar altında bile, 
meti tarafından Alman .sulh paktın tatbik mevkiinde kalma-
plam hakkında Berline gön- sının,Italyau m~vaffakiyetlerine 
derilecek sual cetvelini müna- rağmen, çaresi bulunabileceğini 
kaşa etmekte ve bunda lngiliz kaydetmektedirler. 
dış siyasetinin devamlılğı FRANSANIN V AZIYETI 
hakkında sarih işaretler gör- "Times11 gazetesi mübhem 
mektedir. Bu meyanda, uluslar olmakla beraber açık sözlülük-
knrumu paktının müdafireri ten kaçınmayan bir makalesin-

l de Fransız mümessillerinin ltal- • :-~ 
yan - Habeş meselesi hakkın- · , · "' · 
da konseyin ğelecek içtimaın- · 1' '. ' :' ;.;;J!t~.,:, ·~ · "t\· ,,'· 
dan önce şüphe ve tereddüd- - _ 
den uzak bir vaziyet alın- ""' W .~ 
ması için hükumetlerine kat'i "'ctr 

emir vereceklerini ümid, hatta 
ka t'iyetle tahmin ediror. Bu 
verilecek karara göre tahriksiz 
bir tecavüzün, Uluslar kurumu 
iiyesi bir devletin yine kurum 
üyesi diğer bir devlete karşı 
anlcastin barba girişmesininf ran
sız umumi efkarına göre ulus
lar paktı ile kabili telif o!up 
olmadığı ve bu son ihtimal ta
halckuk ederse Fransanın mü
tearrıza karşı mukavemet tetbir
lerine tamamile iştirak mı edece
ği, yoksa bazı vaziyetl~rde pak
tın bozulmasına , açık şehirlerin 
bombardıman edilmesine, hal
kın zehirli gazlarla ifna edil
mesine, arazinin tahribine göz 
yummak caiz olduğu mütalea
sında mı bulunacağı anlaşıla-
caktır, 

TAYMISE GÖRE 
Fransadmı kat'i bb· a ı·ap bekit ·m i11r;iliz lla!kmdaıı birkaç tıp 

Londra, 23 (A.A) - Taymis 
gazetesı en eyi barış sistemi 
başlığ• altında neşrettiği baş
makaleyi Fransanın Italyan -
Habeş anlaşmazhğanda ve önil
müzdeki müzakerelerdeki hattı 
hareketine tahsis ediyor. Ga
zet e diyor ki: 

F ransaya sorulacak sual şu
dur: 

- Milletler cemiyeti azasın
dan bir devletin diğer bir aza 
devlete taarruzu statü ire ka
bili telif midir? değıl midir? ve 
Fransa müessir tenkil tetbirleri
ne iştirake amide midir, değil-

midir? Muahedelerin ihlaline, 
kan dökülmesine ve zehirli 
gaz kullanı!masma karşı koy
mamak için sebeb var mıdtr? 

lngiliz. efkan umumiyesi 
Fransadan açık ve kat'i bir 
cevab bekliyor. Britanya ef
karı umumiyesi Fransanın pren
siblerine masuniyeti hakkın
daki tezinin bu kadar geniş 
kaydı ibtirazlara tabi olmasın
dan dolayı müteessirdir. Fran
sız müntehibi karar vermek 
mecburiyetindedir. Ne Fransa 
ne de başka bir memleket In
gilterenin bir taarruz kareke
tine karşı yapacağı çok açık 

ve kat'i müdahaleyi şübhe ile 
görmek hakkını hajz değildir. 

INGILIZ NOKT AINAZARI 
lngiltere, ltalyan-Habeş an

laşmazlığındaki noktainazarmı 
muhafaza etmeye mecburdur. 
Herhalde son hadiselerden kıy
metli dersler alm,şbr. lngiliz 
efkarı umumiyesi ve siyuası 

en iyi barış sistemini aramaya 
devam edecektir. lngilterenin 
başka türlü bir barış eserini 
aramakta düyük acil menfaat
Jarı vardu. 

Alman ve Fransız barış 
planlarını tedkik etmek la
zımdır . Bunlardan ne biri 
ne de öteki bir sureti tesvi-

yeye varacak bütün tedbir• 
leri ihtiva etmemektedir. Bu• 
nun içindir ki uzun sürecek 
olan müzakereleri açmadan 
önce sakınılması imkansız bir 
zaman geçecektir. 

lngiliz hükumetine ihzari 
bazı araştırmalar yapmak vazi
fesi verilmiştir. Efkarı umumi
ye Almanya ile Fransa arasın .. 
da kati barışın tesisi için 
1919 da yapılan kifayetsizliji 
teşebbüsten beri zuhur eden 
bu yeni fırsattan en iyi netJ
cenin çıkarılması ıçın enerjik 
icraatta bulunduğunu görmek 
arzusundadır . 
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Dünya sulhu • 
ıçın 
• 

Viyanada beynelmilel bir hava 
kuvveti üssü tesisi teklif ediliyOr 

Paris 23 (Yeni Asır)- "Pe
tit Parisien,, gazetesine göre, 
ıulhu korumak için biricik çare 
Uluslar kurumunun emri altına 
arsıulusal bir hava kuvveti ver
mektir. Mesele tetkik edilmiş 
ve şu esas)ara varılmıştır : 

1 - Arsıulusal hava kuvve
tinin hareket üssü, Avcupanın 

merkezi olan Avusturya olma
lıdır. 

2 - Bu hava kuvveti, diğer 
her hangi bir devletin ve bu 
meyanda Amerikanın hava 
kuvvetlerine üstün olmalıdır. 

3 - Bilhassa, mütecavizi im
ha edecek bombardıman tay
yarelerini ihtiva etmelidir. 
ALMANLAR ALAY EDiYOR 

Bertin, 23 {Ö.R) - uFrank
furter Zeihing,, eski lngiliz ha· 
riciye bakanı Sir Austen Cbam
berlain\n orta Avrupa gezisini 
çok ehemmiyetle tefsir eden 

D ii11ra sulhw11111 mrıkrzi olaıak 

lngilizlere bu gezinin arka
sında gizlenen temayüllere 
kapılmamalarını istihza ile tav
siye ettikten sonra Avrupanın 
cenubi şarkisindeki güçlüklerin 
hep yabancı devletlerin, bazen 
Italya, bazen Fransa bazen 

H 

göstcnlm Vrvn11adG11 bir fJ"ÖfÜ!lİİŞ 
ve küçük devletlere karşı sui
istimallerinden ileri geldiğini 
kaydetmekte ve iki taraflı 

ademi tecavüz paktlarına da
yanan Alman siyasetinin bu 
temayüllerit! bir tezad teşkil 

1 50,000 
Avusturyalı 

Silah altına 
çağırılıyor 

Viyan·a, 23 ( Ö.R ) - Önü
müzdeki sonbaharda 50,000 
kişinin silah altına çağmlacağı 
hakkındaki emirname ( Rayş 
Post ) gazetesinde neşredil
miştir. 

Alman istikrazı 
Londra 23 ( Ö. R ) - Bir 

Alman istikrazmm lngiliz p iya
sasında aktedileceği haberi 
t ekzib ediliyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
!arı sormaktadı r. 

INGILTERE HARB iSTER MI 
"lnj?İltere Sovyet Rusyanın 

Çekoslovakya toprakları yolil~ 
Almanyaya karşı askeri hulfı
Iünü temin etmek için bir 
harbe girişmeği ister mi? Sir 
Austen Chamberlain tarafından 
düşünülmü~ yeni planlar ve ta
savvurlar belki de Rus ittifakı 
altı?~a açılan vaziyetin bir cil-

Alman elçisi 
Sağ bulundu ve Kahi

reye avdet etti 
Kahire, 23 (Ö.R) - Pazar günkü otomobil yarışında s~hrada 

kaybolan Alman elçisi Ştayrer bala bulunamadı. Kuvvetli bir 
kum fırtmaıtı tayyarelerin araşbrmalarma mani oluyor. 

Sefaret başkatibi, e lçinin bulunacağına kanidır. Zira Ştayrer'in 
yanında bir kaç günlük iht;yacına kafi yetec-ek kadar su ve 
yiyecek vardır. 

Kahire, 23 (Ö.R) Von Ştayrer ve otomobilinin şoförü, mahalli 
saat 9,30 da Bahariye civarında lngiliz tayyareleri tarafından 
sağ salim bulunmuştur. 

Kahire, 23 (Ö.R) - Alman sefirini gören tayyare yere inmiş 
ve otomobil şoförünü beyhuş bir halde bulmuştur. Alman sefiri 
saat on birde bir lngiliz tayyaresile Kahireye gelmiş ve elçiler 
tarafından karşı lanmıştır. 

Lehistan Başbakanı dün Peştede 
merasimle karşılandı 

Budapeşte, 23 (ÖR) - Lehistan Başbakanı B. Kosyokovski 
saat 12,40 ta Budapeşteye gelmiş ve Başbakan General Göm• 
böş ile bütün bakanlar tarafından karşılanmıştır. Leh Başbaka• 
oma hususi kabul merasimi yapılmıştır. B. Kosyakovski eski 
Macar muhariblerinden müteşekkil mühim bir müfrezeyi teftiş et• 
miş V'! polis otomobilleri ile kuşatılmış olarak, Leh ve Macar 
bayraklariyle 4onanmış olan sokaklardan geçmiş ve ikametine 
tahsis edilen otel.e inmıttir. Leb Baıbakanı ile General GömbO, 

1 caktır. 


