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CımılttWiyeliu Ve Cmnlım·i!let Escriııiıı Hekçi.,i, S<ıbalılan Çıkcn· Siyası Gazele.di'I' Yeni Aaır matbaasında ba11\mışhr. 

• e an 
Türkiye d .. ·· hareketten zerre dar ayrılmadı 

tstanbul 25 (Yeni Asır) müsaid bir cevab vermiıbr. 11 rağı için müzakereye girişilmesi f,rUstlUQU bUtUn dUnya 
Japonya Bojazlar hak- Nisan 1936 da Türkiyenin Pa- prensibini kabul eder.,, Bu ta- tarafından pek mUsalt 
kındaki notamıza cevap ris işgüderi tarafından, Flan- lebin ortaya çıkardığı mesele- bir fekllde karfılanmı•-
vermiştlr. Dış bakanı- din'in gaybubetinde Fransız dış nin kanşıklığı, alakadar men- lı. Fransız cevab• ayni 
mız Tevfik RU~stU Aras işleri bakanlığı umumi sekre- faatların ehemmiyeti ve sebeb derecede itina ile hazır-
lnglllz gazetelerine, Bo- teri Alekais Leger'ye verilmiş olabileceği derin tesirler base- lanmı,tır. Fransa hUkO-
ğazların gayri askeri olan Türk notasının cevabı aynı bile Fransız hükümeti gelecek m&tl TUrklyeye, talebi· 
mıntakasında hUkOmetl- yolla Türk büyük elçiliğine müzakerelerde ittihaz edeceği nln lam mAnaslle dU· 
mlzce hiç bir tedbir alın- tevdi olunmuştur. Fransız ce- hattı hareketi tayin için mes- rUstlUQUnden dolayı mU-
madığını beyan etmı,tır. vabi notasının metni henüz eleyi derinden derine tetkik ıe,ekklrdlr. 
FRANSIZ CEVABI HENÜZ neşredilmemiştir. Bununla bera- etmekte ve lazım gelen malü- Şimdiye kadar Türk notasını 

NEŞREDiLMEDi ber muhteviyatı haber alınmış- matla mücehhez bulunmak mak- alan bir çok devletler cevap 
Paris 25 (Ö.R) - Boğazlar tır. Esas noktaları şunlardır: ııadını takip etmektedir. vermişlerdir. Yalnız ltalya he-

meselesi hakkındaki Türk te- "Fran11z hilkfimeti boğazla- TUrk notasının ibare- nüz fikrini bildirmemiştir. Ha-
7 R lm< şebbüsüoe Fransız kabinesi rın yeniden askeri bir bale if- lari ve son derece dU- _ Sonu 4 üncü salıi/fdt Japon dış bakam Huofıı 
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Maarif 
-·-

Bütçesi 
münasebetiyle 
bir kaç söz 

Vilayet umumi meclisinde 
maarif bütçesi görüşülürken 
bizi çok düşündürmesi İcab 
eden bazı hakikatler de ortaya 
kondu: 

1 - Vilayetin 679 köyünde 
yalnız 300 mekteb vardır. 

2 - Her sene 20-30 bin 
çotuk mektepsiılik yüzünden 

· tahsilsiz kalmaktadır. Böyle bir 
müşahede, maddi imkansızlık
lar önünde bile meclisi radi
kal tedbirler aramaya sevkede
ceği yerde lüzumundan fazla 
bir kanaatkarlıkla " yorgana 
göre ayak uzatmaktan başka 
bir ftY yapılamıyacağı,, müta
leasına uyuldu. 

Gerçektir ki vilayet meclis
leri, salahiyetlerinin .mah
dud olması yüzünden, yenı ver
giler ihdası şeklinde gelir kay
naklarını genişletemezler. 

Fakat bu salahiyetsizlik, mec
lisi, hayati bir ihtiyacımızı ön
liyecek çarelere başvurmaktan 
alıkoyamaz. Hatta fikrimizce! 
bilhassa kültür işlerinde, maddı 
imkansızlıkları karşılıyabilecek 
tedbirleri araştırmak ~e gö~
termek meclise düşen bır vazı-

fedir. .. d .. 
Kültür ihtiyacımızın yuz e yoz 

. b t' de karşılanmış olması 
nıs e ın D'• ·r 
bizi tatmin edemez. ıger_ vı ~-
yetlerin bizden daha aşag.ı ?ır 
d d imaları ise halımız-

urum a o .. 
d mnun olmamız ıçın se

en me d . · 
beb teşkil etmez. Yü~ .. ~ yı_r~ı 
nisbetinde bir yurttaş ut esın~n 

h 
·ı . bırakılmış olmasın a 

ta sı sız ı · . "ksek menfaat erı 
memleketin yu d 1 t bakımın-
kadar sosyal a a e • 

d 
.
0
• rle karşılanmaga 

dan a teess 
• b' h J vardır. degen ır a "stün da-
K .. ıt · · davası en u 

u ur .. in ideallerini 
vamızdır. Reıım t hakkuk 
k b. manda a 
ısa ır za . . en bir nesle 

ettirmek i ~in dı~ın .. r bahsinde 
düşen vazıfe kultu Bu ih-

k• 1 maktır. 
kanaat ar o ına k (anına· 

d "z arşı 
tiyacın yüz e yu tabii bir 
sını istemek kata~taıı yapı
hak olamaz. Bu ~ yurttaşın 
lacak fedakarlık bır 

1 
k fe

hayat bakkındaıı yapı ~c~ ada-
d'ld' Içtıını 

dakarlığa mua ı ır. d yüzde 
Jet anlamı yurttaşlar :de yir
sekseni okutulurken Y bıra-

. . . b d n ınahruuı 
mısının on a . demez. 
lulmıı olmasını tervıc e _ 
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KRAL . FUAD OLDU 

MISIR HALKI MATEM YAPIYOR 
VELIAHDKAHIREYEÇAGIRILDI 

Kahire, 25 ( A.A. ) - Kra l 
Fuad ölmüstür. 

Londra 25 (A.A.) - Kahire· 
den gelen bir habere göre kral 
Fuadın sıhhi durumu endişe 
uyandırmaktadır. Sari ağız İlti

h abı olan hastalık ih tilat gös
termiş ve hasta mijhim miktar
da kan zayi etmiştir. 

1922 denberi Mısır kralı olan 
Fuad 68 yaşıudadır. 

Kahire, 25 (Ö.R) - Akşam 
kral Fuadın sıhhi vaziyeti va
hamet kesbetmiştir. Doktorlar 
şu tebliği neşretmişlerdir: Has
talık müsait bir inkifaf sabası 
bulduğundan, vahim netice ver
mesi muhtemel ihtilatlar baş 

göstermiştir. . 
Kahire, 25 (Ö.R)- Kral Fu

adın vaziyeti en derin endişe
ler uyandırmaktadır. Kral şimdi 
baleti oez'idedir. Vahim bir 
kan ziyaından sonra ihtilat baş 
göstermiı ve bir enfeksiyon 
haııl olmuştur. Bu hal umumi 

Kral Fuad, Abidin sarayı balıçesiııtk 

sıhhat üzerinde fena tesir etti- NOT - Kral Birinci Fuad 
ğinden kralı kurtarmak ilmidi Mısırın ilk meşruti hllkllmda-
kalmamışhr. Kralın hastalığı rıdır. 1922 de tahta cülüs et-
ağız milközlerinin iltihabıdır. - Sonu 7 inci sahi/ede -

Bulgar ordusu 
Taarruza kalkışırsa 
Arnavutluk k1taatı de Epirin 
Çamlık kısmını işgal edecektir 
Patras 25 ( Yeni 

Asır ) - Korfodan 
gelen " Makedo
nia ,, vapurile Ar
navutluktan kaçan 
ıiyasi phsiyetlerden 
eıki bakan Zeynel 
Kulen, Tacat l•mail, 
Dimitri Baskiı ve 
Bukas buraya gel
mişlerdir. Bunlann 
bildirdiğine göre 19 
Martta imza edilen 
Italyan -Arnavutluk 
anlaşmasile Arnvaut 
hükümeti Ergeri 
mıntakasında, yani Amaı•utluk dı1111n11111111ı karıla ılıeruıde ~or11nuşıi 
Arnavutluğun rum ahalisi orta- pılan son kısmi seferberlik üze· 
sında tedricen 35000 ltalyanın rine Arnavut kıtaatına, Adalar 
yerleştirilmesine razı olmuştur. denizine doğru bir Bulgar akı-
Hu mıntakada ltalyan mektep nı ile birlikte Epirin Çamlık 
ve manastırları ıerbestce işli- kısmını işgal için talimat veril

miştir. 
yecek ve böylece ortodokslar Epir umumi valisi B. Pana-
katolikleştirilecektir. yotakonun Atina seyahatı bu 

Yanyadan gelen diğer ha- haberlerle alakadar telakki 
berlere göre Arnavutlukta ya- ediliyor. 
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Gizli bir el 
Kudüs Araplarına para 
dağıtarak isyan çıkarmış 

1 

Kwlüste Arap lıalkı maske ücrıibeleri yapıyor 
.Londra, 25 (~·~) - Deyli l li:anşıkbkları harici baıı nilfuz

Telgraf gazetesının Kudüsten lar tarafından te•vik ed'I · ti 
d - b' h b ., ı mıı r. al ıgı ır a ere gare Filistin So 7 / . L. ··'-

~ n u ncı sa,,i/"'" -

Büyük Elçi Numan Bükreşte 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·Büyük Elçimiz Bükreşte hararetle karşılandı. Bugün 
Romanya Dış Bakanlığının Numan Menemencioğlu ş;:. 
refiıie vereceği resmi ziyafete büyük Ünem veriliyor. 

Bilkreş, 25 (A.A) - Ana· 
dolu Ajansının hususi muhabi
rinden: 

Dış işleri bakanlığı genel 
sekreteri B. Numan Menemen
cioğlu bu akşam saat on eks
presiyle Bükreşe gelmiştir. Bay 
Numan Bükreş istasyonunda 
Rumen hükümeti namına hari
ciye müst eşan ve hariciye er
ki m Sovyet elçisi maslahat· 
güzarımız ve elçiliğim iz memur
ları tarafından karsılanmıfhr. 

Bükreşte bulunduğu müd
detçe bay Numan ve arkadaş
ları Rumen hükümetinin misa
firi olacaklardır. Dış işleri ge
nel sekreterimize dost Rumen 
bükümeti gayet parlak bir 
program hazırlamıştır. 

Bay Numan Menemencioğlu 
yarın öğlede mazlabatgiizarı· 
mızla hariciye müsteşarına da
vetlidir. Bu davette Romanya
nın Ankara elçisi, hariciye 
umum mildirleri, protokol · ve 
matbuat wnum mlldllrleri bazır 
bulunacaklardır. Ayni ·akpm . 

Bfikuşlm bir göıiinıiş 

genel sekreterimizle maslahat- Balkan ve küçük antant ile 
gü.zarımız Bay . Tituleskonun lngiltere, Fransa, Rusya, ltalya 
evınde hususi zıyafete davet- ve Polonya sefirleri hazır bu-
lidirler. lunacaklardır . 

~~zar günü hariciye veki- Bay Numan tnemencioğlu 
letinın Bay Numanm ıerefine Paza te.i sabahı Moı oTaya 
vereceği reıml ~ıe n,.feti.de lı~~eketir. ·• 

~ / 
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Maarif 
. -

Bütçesi 
münasebetiyle 
bir kaç söz 

- - Başlara/• birillci sa!ıi/eıte -
Nerede kaldı ki köylünün bil
gisini ve görgü!İİlıii ~ır ih
tiyaçlara uyıun bir tekilde 
hazırlamadıkça '1izia ea. kutsal 
dileklerimizden biri olan kal
laomayı hızlandırmak pek güç· 
tlir. Köylü çocuğunu okutmak, 
ona hı.yat davası da ınazaffer 
olmasını temin edecek metod
ları öğretmektir. Köylünün ya
şamak davası, bu memleketin 
yükselme ve ümrana kavuşma 
davasıdır. 
Şu halde inkılıipçı Türkiye 

yeni nesilden büyük bir kısmın 
bilgisizlik içinde bırakılmasına 
asla müsamaha edemez.Viliyet 
meclisi "yorganına göre ayak 
uydurmak., gibi kolay ve ıelişi 
güzel düsturlan değerlemeden 
679 köyümüzün hepsinde, bü
tün köylü çocuklannın tahsil 
ve terbiyesini mümkün kılacak 
idari tedbirlere başvurmak ka
bil olub olmadığını araştırmış 
mıdır? 

Bugün bir çok garb memle
ketleri açık hava mekteple
rine büyük değer vermış

tir. Bu mekteplerin hususi
yeti ilk tahsil çağında olan ta
lebeyi mekteb binalarının dört 
duvarı içinde hapsetmiyerek 
parklarda, kırlarda, ormanlık 
yerlerde toplamış bulunmasıdır. 
Açık hava mektebleriode tah
sil Nisanda başlıyarak ilk Teş
rine kadar devanı eder. Yapı
lan tecrübeler bu şekilde tah
silin çok daha verimli olduğunu 
meydana koymuştur. Memleke
timizde de bu şeklin kabulü ha
linde elde mevcud elemanlar
dan biç olmazsa yüzde 35 nis
betinde fazla bir verim almak 
kabildir. Böylece köy mektep
lerinde, tahsili biri Nisandan 
T eşrinievvele ve diğeri Teşrini
evvelden Nisana kadar devam 
etmek üzere iki kısma ayırmak 
mümkün olur. Köy çocuklarının 
yarısı, bünyeleri itibariyle daha 
zaif, nahif olanlar yaz devre
sinde, diğerleri de kış devre
sinde mektebe gidebilirler.Tah· 
sil müddetinin altı ay olmasiyle 
ihtiyaç ve adalet prensibi ayni 
nisbette tatmin edilmif olur. 

Muall:mlerio tatil zamanları 

da buna göre tanzim edilebilir. 
Şevket. E!lll~n. 

Mısır · 
Resmen iştirak 

ediyor 
Mısır hükümeti ile Yuoan 

hü!.ümetioin lzmir arsıulusal 
Fuvarına resmen iştirike ka· 
rar verdikleri ataşe komersi
yallerimiz tarafından Izmir fu
var komitesi bqkanbğıoa tel
grafla bildirilmi4tir. 

Teftlt 
Belediye reisi bay doktor 

Behcet Uz dün çarşıyı ve Bahri
baba parkını teftiş etnıi4 ve 
vazifelerinde ihmalleri görülen 
bazı memurları cezalandırmıştır. 

YENi A:SIK 

ş BiR BABBRLBRİ 

Viliyet meclisi dağıldı 
Dünkü celsede bazı kararlar alındı 

ve daimi encümen seçildi 
...................... ~................................................................. ö 

Viliyıtt umumi mec:lia, düa esami tayini ıuretile reye kon- ve 33 reyle Ekrem ( demiş) in 
Vali B. Fazlı Giileçia başbn· muştur. Reylerin tasnifinde daimi encümen azalıJdanna se• 
lığında bütün üyelerin iştiikile varidat büdçesi 1 müstenkif çildikleri anlaşılmıştır. Gelecek 
toplanmış ve eski zabt Sami ve 4 muhalif reye karşı 29 ıene toplantısının tesbiti için 

Heykel 
Yakında yerine 

konacak 
Belediyece doktor utafa 

bey caddesinin deniz cihetin· 
deki methaline konmak üzere 
heyketraş bay Ratıba sipariş 

edilen doktor Mustafa beyia 
heykeli tamamlanmıştır. Hey
keltraş bay Ratıp heykeli iz-

( Tire ) tarafından okuomu•, reyle kabul edilmiştir. yapılın görütmede 1 Mart 927 
Y mire getirmiştir. Tetkik edilen büdcedeki 1500 liranın Kozak Muraf büdçeai ise Mene- muvafık görülmüş ve Vali Faz-

k heykel çok beğenilmiştir. Hey-
köprülerine aid olduğu kaydile men azası Kemalin muhalif lı Güleç ayağa kalkara : kel o kaidesi evelce bazırlan-
kabul ve tasdik edilmiştir. Ge- bir reyine karşı 36 reyle ve - Arkadaşlarım, demiştir. 

bütçe heyeti umumiyeai Mene· Bütün tekliflerimi hüsnü kabul mıt bulunduğundan heykel 
len evrak okunmu~ ve icabı k 'd k k k d " men azası Kemalin yarı muha- ettiniz, ne istedimse yaptınız, aı eye ooaca ve ya ıo a 
yapılmak üzere viliyete veril- lif ve yarı muvafık bir reyine sizlere fok teşekkfirler ederim. törenle açılacaktır. 
miştir. karşı 34 muvafık reyle kabül Gelecek sene hurorunuza velüt ·-~ 

Büdce encümeninin muhtelif olunmuştur. Erulak istimlaki bir iş hesabı ile çıkacağım ve ihtiyar e,ekler satılacak 
"şler hakkında 33 mazb t k 1 Belediyenin temizlik işleri ı a ası hakem heyetlerinin seçimi ya- bunun için ço ça ışacağım, 
okunmuş ve bunlar muvafık pılmış ve daimi encümen aza· meclisi kapabyonım, demiştir. için yukan mahallelerde çalış-
görülmüştür. lıkları için de yapılan gizli se• Valinin bu samimi sözleri tırılan ihtiyar eşeklerden on 

Daha sonra büdçe nizamna- çim neticesinde 33 reyle Sırrı sürekli bir fekilde alkışlanmıştır. tanesinin satılmasına ve yerle· 
mesi okunmuş ve madde madde ( Foça ), 31 reyle doktor Dün akşam Parti tarafından rioe genç eşeklerin alınmasına 
reye konduktan sonra varidat Kamran Kenan {lzmir) 34 rey- umumi meclis üyelerine bir şehir meclisince karar ve-
ve masraf büdçeleri ayrı ayrı, le Mehmet Aldemir ( Çeşme ) ziyafet verilmiştir. rilmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heyet geliyor 
lzmir limanının genişle
tilmesi işi tetkik edilecek 

IB. Avni Doğanın ziyafeti 
Vilayet ve şehir meclisi azaları 

şerefine mükellef bir ziyafet verildi 
gazeteciler hazır 

!ardır. 

bulunmuş-

lzmir liman müdürlüğü böyle bir 
işten malfımattar değilmiş 

lzmir limanının iktisadi ihti- l Gümrük aobarlarıoıo da bu 1 
yaca cevap verebilecek bir meyanda lktısad vekiletioe 
şekilde genişletilmesi ve mo- devredileceği kuvvetle •Öylen• 

Vilayet Umumi meclisinin 
mesaisini sona erdirmesi ve şehir 
meclisinin de 936 yılı bütçesini 
ikmal ederek toplantılarına 
son vermek üzere bulunması 
üzerine C.H.P. başkanı ve Yoz
gad saylavı bay Avni Doğan 
tarafından her iki meclis şere
fine dün akşam Şehir gazino· 
suoda çok mükellef bir ziyafet 
verilmiştir. 

Ziyafet çok samimi ve son
suz bir neş'e içinde geçmiş, 
neş' enin fazlalığından bay Avni 
Doğanın teklifiyle bir de nl"ş

1

e 

müsabakası yapılmıştır. Neş'e· 
den nasibi olmıyanlardao 

mürekkeb bir hakem heyeti 
bu coşkun neşeyi ölçmüş mü
sabakayı doktor bay Ramih ve 
arkadaşları kazanmışlardır. Mü
sabakanın hediyesi neşeyi arb
racak bir sürprizden başka bir 
şey değildi. Ziyafet geç vakte 
kadar devam etmiştir. 

dem tesisat vücude getirilmesi mektedir. · 
muvafık görüldilfÜDÜ yazmış
tık. 

Limanımızda tekikat yapmak 
için iktisat Vekileti baş müşa
viri Fon Der Porten ile lstan
bul liman işleri umum müdürü 
B. Raufi deoizyollan idaresinin 
Ege vapurile lstanbuldan şeh
rimize hareket etmişlerdir. 

Bugün gelerek derhal tetki
kata başlıyacaklardır. 

lstaobul limanı için olduğu 
gibi lzmir limanının da lktisad 
vekaletine devri için hazırlan· 
makta olan proje kanun şek
lini aldıktan sonra Haziranda 
bütün teşkilat ve liman miistakil 
bir umum müdiirliik halinde 
lktisad vekiletine bağlana-
caktır. 

Yeni Asır - Yeni liman 
teşkilatı hakkında muhtelif 
kanallardan elde ettiğimiz ma
lumatı yazarken, liman işleri 
umum miidürlüğti kaydile aldı
ğımız bir mektubu da aşağıya 
geçiriyoruz : 

"lzmir limanının genişletile

ceği veyahut Alsancağa nakle
dileceği ve idarenin iktisat 
vekiletine devrinden sonra ya
pılması düfÜDülen işler hak· 
kında neşriyatta bulunmakta 
olduğunu görüyorum. 

Muhterem gazetenizle ali· 
kadar hiçbir kiD11eye bu yolda 
tek bir söz söylemediğimin 
neşrini rica eder, saygılarımı 

sunarım." 

Menemende bir kaza 

Bir işçi, kendisini maki
naya kaphrarak öldü 

Menemenin Seyrek köyünde 
lzmirli Alinin un fabrikasında 

bir kaza yüzünden bir amele 
ölmüştür. Seyrek köyünden 
Demir Ali oğlu 33 yaşında 
Seyid Ali faaliyet halinde bu
lunan makinenin tamir ettiği 
kayışını yerine takmağa çalı
şırken kendisini makineye 

kaptırmış ve iki kolu ile alt 
ve üst çeneleri kırılmıştır. Bi· 
çare işçi aldığı yaraların teıi
rile iki saat sonra ölmüştür. 

Yapılan tahkikatta kendisi
nin bu qte çalışması için ehli
yetnamesi mevcut olmadığı an
laşılmıştır. Bundan dolayı ken
disini çalıştıran fabrika sahibi 
hakkında takibata başlanmıştır. 

Ziyafette vali Giileç, şarbay 
Behçet Uz, parti vilayet idare 
heyeti azaları, vilayet umumi 
meclisi ve şehir meclisi azaları 

Komisyonlar faaliyete geçiyor -
Arazinin acele tahriri için 
talimatname hazırlandı 
Finaoı bakanlığı arazının ı 

acele tahriri kanununun tatbi
katına dair bir talimatname 
hazırlamıştır. Bu talimatnameye 
göre arazi vergisine tabi olmı
yan devlete ve belediyelere, 
hayır cemiyetlerine aid arazi 
tahrir edilmiyecektir. Tahrir 
üç kişilik komisyonlar tarafın

dan yapılacaktır. Her komisyo
nun ikişer yedek azası buluna-' 
caktır. 

Tahrire başlanmadan evvel 
vali, mal memuru ve hususi 
idare direktörü ve komisyon 
heyeti toplanarak hangi yer
lerden tahrire ba9lanılacağını 
teıbit edecek ve keyfiyet ga
zetelerle il.in olunacaktır. 

satım olmamışsa bir senede 
getireceği kira tesbit edilerek 
bunun on misli, kıymet itibar 
olunacaktır. 

Finans Bakanlığı arazi tahriri 
için yapılan nümunelere göre 
matbaada hazırlanmakta olan 
cedvelleri, ihbarnameleri pey
derpey vilayetlere göndermeğe 
başlamıştır. 

Komisyonların ücret ve mas
rafları hakkında bakanlıkça 
her vilayet için hazırlanan tah
sisat önümüzdeki hafta mahal· 
!erine gönderilecektir. Bakan
lıh tahrir komisyonları reiı ve 
azalarına verilecek ayltk ve 
yevmiyeleri tesbit etmittir. 

lıtanbul, lzmir ve Ankara
da Reislere (100) lira aylık 
azalara da (200) kuruş yevmiye 
verilecektir. 

:E~~.A..:ıv.c:E'l.A.. Sineması TELEFON 
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Tahrir komisyonları istedik· 
leri müesseselerden ve şahıs
lardan malumat arıyabilecek
lerdir.Bu malümatı vermiyenler
den veya yanlış malümat veren
lerden 25 liradan 200 liraya 
kadar para cezası alınacaktır. 
Arazi, araziyi fiilen işgal eden
ler namına kaydedilecektir. 
Tasarrufu ihtilaflı arazi, şagil
leri namına yazılacaktır. 

Diğer vilayetlerde, reialere 
verilecek aylık 65 liradan 90 
lira ya, azalara verilecek yev
mi yeler de 150 kuruttan 175 
kuruş arasındadır. Köy muhtar
larına 60 kuruştan 100 kuruşa 
kadar yevmiye verilecektir. 

BUGUN 
Duyduk duymadık demeyiniz yalnız 25 kuruşla 

Şaheserler şaheseri iki büyük film birden 
1 - Dünyanın en büyük tenoru ve Ka- 2 K L k • 

ruzadan sonra en tatlı sesli Benjamino - an e esı 
Glgll ve Magda Schnelder 

UNUTMA BENi Türkçe sözlü muazzam dehşet 
ve heyecan filmi 

Paramunt Jurnal canlı resimler, ve Berlın orkestrası tarafından sı.!nfonik konserler 
Bu eşsiz progr1tmdan herkesin istifade edebilmesi İçin saat 7 den itibaren birinci mevki 25 kuruştur 

Seanslara dikkat : ~ de Kan Lekesi s de Unutma Ben• 
tt " " 9.15 " tf " 

Cum• rtesı ve ~,:wzar saat birde Un•·tma Beni ile ba.flar 

Komisyonlar arazinin mesa
hasını metre murabbaını, ar 
ve hektar olarak tesbit edecek
lerdir. Arazi kanunu mucibince 
muvakkat muafiyet müddeti 
içiııde bulunan arazi, komis· 
yonlarca yazılacak fakat kıy
met konulmıyacaktır. Kıymet 
konulurken alım ve satım fiat
ları esas tutulacak, alım ve 

Finans Bakanlığı acele arazi 
tahririne bir Haziranda batlan
masını kararlaştır011ştır. 

Korkutmak için 
Menemenin Kazımpaşa ma· 

hallesinden Hasan pehlivana 
katil kasdile silıih atan Ham-
dinin ağır cezada dün başlıyan 
ve biten muhakemesinde kor
kutmak kasdile silah attığı 
anlaşıldığından üç gün hap•ine 
karar verilmiştir. 

26 Hisan .,..,,.6 

KÖŞE~IDEN L, l 
Gezgin satıcılar 
Her sabah; sahalı kuoırula• 

rının sesini duymadan uykum
dan pis ve acı bir sesle uya
nırım: 

- Git, ci ! 
Kaç kere bunun ne demek 

olduğunu kendi kendime sor
dum, uykumun t-.tlılaiıııı .. m ay
nlıp pencereye, kapıya koşa· 
madıgım için şöyle bir hüküm 
verdim.. 

Ci ! Dediğine göre bu bir 
satıcı, sabahleyin geçtijioe ba
kalır~ : Her halde b • slitcü. 
Fakat " süt ., nasıl " git ,. olu
yor anlayamıyordum. Her gün 
bu nakarat, her gün bu ses 
alabildiğine sinirime dokundu, 
zıddıma gitti. Nihayet geçen 
gün; ses daha sokağın bir 
ucundan belilirken ben de ka
pıya fırladım. Bak!ım ki: Eşeği 
önünde, suratı bozuk, yaşı 

kırkdan aşmış, şımarık yüzlü 
bir sütcü ! hah! şöyle, dur ba
kalım dedim ve seslendim: 

- Arkadaş ne o sattığın? 
- Süt! 
- E ! s<:n git gibi ses çıka-

rıyorsun a ! 
Güldü: 
- Alıştık, birader, işte ağ· 

zımızdao öyle çıkıyor. 

Sabah uykusunun o canım 
tatlılığını gaybedip sioirlendi
ğime mi yanayım, herifi peltek 
bulup mazur göreceğim veya 
sattığını ogrenecegım diye 
hüsnü kuruotuma mı yanayım ... 
Kan beynime sıçradı. 

- Be adam dedim dosdoğru 
süt! Demesini beceriyorsun da 
niçin kitçi diye şimarık ve fena 
seslerlerle satış yapıyorsun!? 

Herif utandı gal!ba ertesi 
gün bizim sokaktan geçmedi, 

Sade bu mu?. Of, neler, 
neler, satıcıların çokları şivesini 

sesini, teleffuzunu bozarak ne 
acaib, garaib sesler çıkarıyor
lar. Güya böylesi b;r marifet 
bir hünermiş gibi bir de kendi
lerine adet ediniyorlar. Ben bir 
zamanda yazmıştım bunu : 

Mesela; sübye satıcı birisine 
rastlıyoruz, güzelce : 

- Sübye! Diyeceği yerde 
- Sübamak! 
Diye sinirlere birebiri seslerle 

sübye satıyor. 
Eğer dikkat edjp te yatbğı· 

nız yatakta, geçtiğiniz yolda 
etraftan duyduğunuz bin bir 
çeşid satıcı seslerinin, nesnenin 
ne olduğunu bildireıniyecek şı
marık nağmeler, edalar yaptı· 
ğını çokluk dioliyecek olursa· 
nız her halde benim gibi olur· 
sunuz. Böylelerine mi kızmalı, 
bunları böyle alıştıranlara mı 
kızmalı, bunları böyle bırakan
lara mı kızmalı orası Allahın 
bileceği iş mi aceba? 

Memlekette şive düzgünlü· 
ğünüo temini cereyanı, buna 
az çok temas eder. Bir 
ehemmiyette iıe de en çok 
temas edeni, herkesi alii.kalao
dıran söyliyeceği sözü yayarak, 
bozarak, kulağı, kellesi yarıl
mış çirkin bir şekle sokanlar 
olmalıdır. 

Siz bunu benim sinirlerime 
hamlederseniı ben de size so
rarım: Bu kabil satıcı seııleri 
sizin hoşunuza mı gidiyor, siz 
bundan haz duyuyor mısınız?. 
Şunu da bilin ki dili reklk 
olanlara sözüm yok, onlar Al
lahtan öyledir. Fakat kasten 
yapanları bu şımarık sabcılık
tan el birliğile kurtumağa ça· 
lışalım .. 

TOKDIL 

ödemişe 
Tren gezisi tehir 

edildi 
Zafer okulu himaye kurulıı 

tarafından Ödemişe tertib edi
len tren gezisi havaların serin 
gitmesi hasebile tebir edilmiş· 
tir. Geıi günü ayrıca bildirile
cektir. 
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PJevne ıuuhasarası devam ederken Kat-
yanın diişmanları neler umuyorlardı ? 

Ç S 
.. . d b" .. k-

1
-y· anın oturduğu otele giderek 

ar, pree uzerm e uyu k' F 
F d 

. . . p ses Dolgoru ıye ransa 
re rık sarayının ıkametıne ren . . .. . . . 

t h 
. d'I . . . Al hükümetının teşekkurlerımn bıl-

a sıs e ı mesı ıçın man 
imparatoru tarafından vuku dirmişti. 
bulan teklifi redderek Berlin Konto Biron kadın ~uhunu 
S t 1 

·ı· v • b' d kal bilen bir adamdı. Bısmark 
ovye e çı ıgı ınasın a - . .. 

makta israr ettiğinden mutad aleyhindekı devamlı mucadele-
merasimden sonra oraya gidil· sinde bizzat Alman imparato-
miıti. Bertin polisi imparatorun riçası Ogüstamn yardımlarına 
neden Rusya elçilik binasında mazhar olmuştu. Yine onun 
kalmak istedığini keşfetmek sayesinde Fransanm Katerin 
için çok kafa yormamışlardı. Oolgorukiye çok şeyler borçlu 
Onlar bu sebebi daha önceden olduğunu öğrenmişti. Bununla 
kestirmiş bulunuyorlardı. Büyük beraber Konto Biron Katya 
bir Rus memurunun neza- ile mülakatında Çar Aleksan-
reti altuıda olarak Berline drın Bismark ile görüşmelerine 
gelen Prenses Katerin Dolgo-
ruki de Unterden Linden cad~ biç temas etmedi. Bu mülakatta 

k sadece monden mevzular üze· 
desinde sefaret binasına pe 
yakın olan bir otele inmişti. rinde duruldu. Paris modala-

rından bahseôildi. Sefir prenses 

Berline geldiklerinin ferdası 
günü l(atya, eski mürebbiyesi 
matmazel Trepoya şu mektubu 

Dolgorukiye veda ederken bu 
sözleri söylemekle iktifa etti : 

- Fransa adına olarak size 

yazmıttı: 
Berlin 12 mayıs 1875 

teşekkür ederim madam. 
AYASTAFANOSMUAHEDE~ 

Sevgili küçük bayan, 
imparatora vaad ettiğim için 

Berlin seyahatinde ona refakat 
ettim. O burada Fransayı kur
tarmak için bulunuyor. Sizin 
bunu bilmenizi istiyorum. 

Dün Berlin elçimiz Gorça
koftan ayn olarak prens Bis
markla görüştü. imparator Gi
yoaı her noktada gerilemiştir. 
Bismark ta bunu biliyor. Zira 
çann sözleri pek kat'i idi. O 
klsaca demiştir ki : 

" Fransaya yeniden harp et
mek niyetinde olduğunuzu bi
]irim. Buraya ielişim böyle bir 
teşebbüıllnilzP. bütO• kuvve
timle muhalefet edeceğimi bil
dirmek içindir. Yeni bir harp 
halinde Rusyanın bitaraflığına 
güvenmeyiniz. ,, 

Bismark asabi idi. Şu cevabı 
verdi: "Fransa çabuk kendini 
topluyor. Ordusunu yeniden 

kurmağa başladı. Şimdi Parise 
girmezsek intikam almasına ma-

ni olamayız. ,, 1 

imparator bu söler üzerinde 
bir münakaşa kabul etmek 
istemiyordu. Sadece şunu an
lattı ki Rusya Fransamn taar
ruza uğramasına asla göz 
yummıyacakbr. Siz ve bütün 
Fransızlar ikinci Aleksandnn 
sözlerine inanabilirsiniz. Bu~ün 
. •unu bildirmekle babbya-

sıze y • 

ki artık korkacak bır ıe-
".m. kaJmamıştır. Bir daha 
yanız . . " . " f 
Prüsya askerlerını Noyıde gor: 

. ksiniz Sizin güzel yabanı 1 
mıyece · d 

1 
'nlerinizi yakılacak o un-

yase~~- kesemiyeceklerdir. 

1 

•lar gı ı .,, * 
• 

13 
oıayısta Fransa~ın Berlin 

büyük elçisi Kontobıron Kat-

Katerinaya düşman bulunan 
grandükler partisi Balkanlarda 

patlıyan harbın nihayet Rusya 
imparatorunu da Balkan cep· 

hesine harekete mecbur etme
sinden memnun bulunuyorlardı. 
ikinci Aleksandr ıslahat pro-

jelerini terkederek Osmanh 
devleti aleyhinde açılan cani
yane bir harb komitecilere 
yardım etmeğe koşmuştu.Rusya 
imparatorluğu Osmanlı devleti
nin mirasına konmak için fırsat 
gözetliyordu. Balkanlarda pat
layan harpta bu ve5ileyi yarat
mıştı. PJevne muhasarası de
vam ediyordu. Gazi Osman 
paşa tarihte eşsiz sanılan bir 
hamasetle Plevneyi müdafaa 
etmekteydi. Istanbulu Rus çar
larına maletmek sevdasıyla 
barba girenler nihayet ikinci 
Aleksandrın Katyayı yalnız bı
rakarak harp cephesine gitmiş 
bulunmasından zevk duymakta, 
projelerini tahakkuk ettirecek
lerini ummakta idiler. 

-Sonu VaT-

Tayyare kazası 
Tunus, 25 ( Ô.R ) - Şimali 

Afrika Fransız kuvvetleri mü
fettiıi general Stefeni nakle
den üç motorlu bir tayyare 
sahilden epey uzakta denize 
inmek mecburiyetinde kalmış
tır. Tayyare içindekiler batma
mak için tayyarenin kanadları· 
na sarılmışlardır. Bereket ver• 
sin bir yelkenli kaza kurban
larını görerek kurturmış ve 
sahile nakletmiştir. General 
Stefen başından hafifce yara
lıdır. 

-

Son Telgraf Haberleri 

Deniz yolları tarifesi 
-

idare zam istedi, Bak;,ınlık yolcu 
ücretlerinde~ mühim ten ilit yaptı 

! inhisar idaresi masraf büdçesi yedi 
büdçesi is~kırk · üç milyon 

milyon, 
liradır 

varidat 

Ankara, '.lS ( Yeni Asır ) - Ekonomi Ba
kanlığı, Deneizyolları işletme idaresinin yük ve 
yolcu tarifelerinde tesbit etmiş olc\uğu zammı 
kabul etmemiş ve bilaki3 tarifede bü.yük tenzilat 
yapmıştır. Vekalet, Denizyolları işletme idare
sinin vaziyetini iyi bulduğu için bu t~nzilAb yap
masına karar vermiştir. 

Mudanya hattında yüzde yirmi beş, Gemlik, 
Armudlu yollarında yüzde 70 tenziiita karar 
verilmiştir. Diger bazı hatlarda da tenzilit ya-

pılmışhr. 

Ankara, 25 ( Yeni Asır ) - Devlet Demir
yolları idaresince hazırlanan tenzilatlı tarife. 
haziranda başhyarak eylül ayının sonuna dadar 
devam edecektir. 

Ankar~, 25 ( Yeni Asır ) - inhisarlar ida
resinin yeni yıl büdcesinin masraf kısmı 7 mil· 
yon dört yüz yirmi bir bin yirmi sekiz lira ola
rak tesbit edilmiştir. Varidat kısmı ise 43 mil
yon yedi yüz bin liradır. 

·Çankaya mağlôp oldu 
Beşiktaş ve Muhafız egücü takımları 

birer golle berabere kaldılar 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ankara, 25 (Yeni Asır mu· hattında kestiler. On dakikalık ağlara taktı. 
habirinden) - Çankaya takımı bir hakimiyet tesis eden Otuz yedinci dakikada Na-
bugün, lstanbuldan kuvvetli bir muhafız Güçlülerin üç tehlü- im, iki Beıiktaş müdafii ara-
k~dro ile gelen Aııadolu takı- keleri, Beşiktaşın kalecisi ta- sında yakaladığı topu ağlara 
mıle .. k_~rşıl~şmıştır. . d' rafından bertaraf edildi. ilk takarak beraberliği temin 

Buyuk hır z
1
evkleb t1a1k1ıp be. ı- devre 5-5 neticelendi. etti. Misafir takım ikinci ma-

len bu oyunu stan u u ar ıre Ik' . d . 23 .. .. n .. .. A k .. .. k 'k' il k 1 d ıncı evrenm uncu çı ı pazar gunu n aragucu 
arş~. ı ı go e ;z~~mış ar ır. dakikasında Hayati yakala- takımile yapacaktır. 

h 
Df un .. y~pılan eşkı htaş - mul- dıg· ı topu sürdü ve orta- lstanbul, 25 (Yeni Asır) -

a ız gucu maçı ço eyecan ı M' f v· 
1 1 

1 b b l'kl ladı Nazım ileriledi Kar- ısa ır ıyana takımı pazar 
o. muş v~ . • era er ı e ne- · · iÜnü saat 16 da ikinci maçını 
tıcclenmışhr. Hakem Ankara Şısma Bekir çıkınca Eşrefe Güneş takımile yapacaktır. 
Gençler birliğinden lhsandl. pas verdi. Eşraf topu beklet- lstanbul radyosu maçı saat 
Beşiktaşlıların yaptıkları ilk meden sağ açığa gönderdi. dörtten itibaren v'!rmeğe baş-

Güneş .. .... 
Avusturyalılarla 

karşılaşıyor 
lstanbul, 25 (Yeni Asır ) -

Avusturyalı profesyonel Ha
kova takımı yarın (bugün) 2nci 
maçını Güneş takımiyle yapa· 
cakhr. 

Necaşi 
nerede? 

Roma, 25 (Ö.R) - Deuie
den gelen haberlerde impara
to~un akıbetine dair hiçbir 
sarahat yoktur. 

Adis-Abebacia nazırlar, im
parator adına iş görmekte de
vam ediyorlar. imparatorun, 
oğlu lehine saltanatından fera
gat ettiği hakkındaki haber de 
buna ilaveten tekzib ediliyor. 

Roma 25 ( Ö. R ) - Mare
şal Badoglio son resmi tebli
ğinde ltalyan kuvvetlerinin diln 
T sana gölü mıntakasının iııa· 
Jini tamamladıklarını ve Soma· 
Ji cephesinde Sasabar.es mın
takasında muharebenin şiddet• 
le devam ettiğini bildiriyor. 

Peşte ziyareti 
Varşova 25 (Ö.R) - Ga:ıe• 

teler başbakan B.Kosyakovski· 
nin Pudapeşte ziyareti hak
kında uzun haberler vererek 
gösterilen kabulün samimiyetini 
kaydetmektedirler. Bununla be· 
raber ziyaretin gavesi hakkında 
matbuat tefsirlerden sakınmak· 
tadır. hücumu muhafız güçlüler haf Hayati güzel bir şutla topu lıyacaktır. ............. K ... r·z .. rı:··x ... Y ..................... i'~J ..... H8Zif 811' .. güDti 

Yıllık kongresi dün 
Ankarada toplanmıştır 

Ankara 25 (Yeni Asır muhabirinden)- Kızılay kurumu yıllık 
toplantısı bu sabah saat onda Antalya sayJavı CemaJin baıkan
Jığında toplandı. Bu toplantıya lzmir Kızılay kurumu mürahhas-
ları da iştirak ettiler. 

Umumi merkezin yıllık faaliyet ve hesap raporları okunarak 
ittifakla kabul edilmiş ve görülen işler tasvib edilmiştir. Kızıl:.ay 
kurumunun son yıl içinde memleketin muhtelif yerlerindeki fela
ketzedelere yaptığı geniş yardımlar söz gelişi edilerek çok ve
rimli olarak telakki ve kabul edilmiştir. 

Heyet, yeniden başarılması gereken işler atrafmda da husmJi 
bir rapor hazırlamıştır. 

ispanyada seçim mücadelesi 

Cumur başkanlığına 
kimi~ geleceği belli değil 

Paria, 25 (Ö.R) - "Journal,,m başkanlığı intihabatında başba-
Madrit muhabiri ispanya Cumur kan B. Azananın ekseriyet ka

zanması ihtimalinden babsedi-

Güneş tutulacak, iki saat 
karanlıkta kalacağız 
Bir fen heyeti husufu fotografla 
tespit İçin Sibiryaya gidecektir 

lstanbul, 25 (Yeni Asır) - Haziranın on dokuzuncu günü 
güneşin tutulacağını ve Yunanistan, Türkiye, Rusya ve Japon
yada bunun kuvvetle müşahede edileceğini Londra rasathanesi 
bildirmektedir. O gün güneş tutulduktan sonra tam iki saat 
ve yedi dakika her yer karanhk!a kalacaktır. 

lngilterenin Aberdon üniversitesine mensup bir ilim heyeti, 
meşhur Ingiliz alimi profesör Karol'ün başkanlığında Sibiryaya 
giderek yüz mil genişliğinde olan ve güneşi saracak olan 
kuşağın fotograflannı alacak ve güneşin tutulmasını müşahede 
ve tetkik edecektir. 

Amerika cograf ya enstitüsü de güneşin tutulmasını tespit için 
japonyaya bir fen heyeti göndr.rmeğe karar vermiştir. Bu 
ikinci heyet Kustanai'den güneşin tutulmasını tespit etmek 
niyetindedir. Bu heyetin Amerikadan beraberinde getireceği 
fenni aletler dört ton ağırhğındadır. · 

Romanyada dahili işler 

,_TAYYARE 
SiNENIASI TELEFON aısı 

Bugünden itibaren F~m 

yor. Bununla beraber namzet· 

ler henüz tespit edilmemiştir 

ve "Halk cephesini,, teşkil eden 

gruplar birbirile anlaşmış de· 
ğillerdir. Eğer sosyalistler-

Romanya Kralı D. Baka
nileuzun uzadıya ~örüştü 

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

H 1-HUCUM FiLOSU 
den bir namzet gösterilecek 
olursa, sağların buna mani 
olmak ıçın Bay Azana'ya 
rey vermeleri muhtemeldir. U-

Bükreş, 25 (Ö.R) - Alh baftadanberi Romanya dışında yap
fığı seyahattan avdet eden Dışişleri Bakanı B. Titülesko "Sina· 
ya,, sarayında Kral Karol tarafından kabul edilmiş vaziyeti ve 
bilhassa Paris1 Londra ve Cenevredeki diplomatik görüşmelerin 
neticelerini anlatmıştır. CK HOL T tarafmdan büyük bir kudretle temsil edilen hava tehlikesini 

JA ve tay!arecilerin kahramanlıklarını gösteren büyük film 

2 - BiR AŞK HİKAYESİ 
.. 

1 
Macar yıldızı MagdT~· Schneid_:r'~.n içten gelen bir ilgi ile oynadığı şaheser 

Guıe Ayrıca : urkçe sozlu FOX dünya haberleri 

= 
BU HAFTANIN SEANS· SAATLARI 

ucurn filosu 15 -: lB,~5 - 21,30 Bir Aşk Hikayesi 16,45 - 20 
H . ve pazar gunlerı : 13.30 da Bir Aşk Hika · ·ı ı b ı C ınartesı Ç k h f .. yesı ı e seans ar aş ar 

u • kk t • ocu a tası munasebetile .bu hafta hergün her seansta 
Dı a . ç~ukıara duhulıye 15 kuruştur. 

nutulmaması lazımgelen diğer 

bir nokta da şudur: Cumhur 

beşkam intihabatının yapıla

cağı 10 mayıstan önce bir ma· 

yıs tarihi vardır. Cumhur baş
kanı intibahı için yapılacak 

müntehip sani seçiminden üç 
gün sonra gelen bu tarihe "iş 

bayramı,, halk kütlelerininin 
sosyalist ve komünist üstünlü-

ğünü göstermeye çalıtmalan 

için ~i' vesile olacaktır. 

Dışişleri Bakanı, Kral tarafından Sinaya şatosuna davet edi· 
len B. Tataresko ile de uzun bir mülakatda bulunmuştur. Bu 
g~r~şmeden sonra B. Tataresko gazetecilere şu iyzahatı ver
mıştır:,, 

- '' B. Titülesko ile günün meseleleri üzerinde fikir teati
sinde bulunduk. Bu görüşme tamamile normal bir şekilde cere
yan etmiştir. 

Başbakan daha fazla iyzahat vermemiş ise de iki devlet adamı 
arasındaki görüşmenin ayni zamanda iç siyasa meselelerine de 
temas ettiği ve Dışişleı i Bakanının Romanyada Rosist ve Ger
manofil tabrikitını ortaya çıkaran son badisele~. üzerinde iyza· 
hat i t d'~ · t h · d'l k d' B . s ~ ıgı a mm e ı ma te ır. y_r,lafibasdırmağa matuf ted· 
b1rler uzerinde görüşülmü~\ür. 

,/' 
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Ad iyede bir t 
• nasıl lzmir Adliye 1 çalışır? 

Sabahtan akşama 
koridorlarında • 

geçıren 

kadar ömürlerini Adliye 
macera meraklıları vardır 

Roma cinayet mahkemesi ı 
ma~um bir adamı suçlu zan· 
niyle hakkında idam hükmü 
verdiği ve bu karar infaz edil
diği için şimdi Roma adliye 
sarayının cinayet mahkemesi 
salonunda dimi surette bir yağ 
kandili yanmakta imiş... Ölü 
ziyalı kandil mütevazi ışığıyle 

reis makamını işgal eden zatın 
şuurunu aydınlatsın ve yanlış 
bir hüküm verilmesine mani 
olsun diye ... 

Bundan yirmi sene öncesine 
kadar, her yeni davaya baş
lanırken bir mübaşir yemin 
merasimi başında mahkemeye 
girer ve bağırırmış: 

- "Hakim, şu tarihte ver
diğiniz yanlış hükmü ve haksız 
yere söndürdüğünüz masum 
hayatını daima hahrlayınız. 

Huzurunuzda sizden adalet 
istiyen suçluyu dinlerken şuu
runuzu aydın tutunuz ve elinizi 
vicdanınıza koyunuz.,, 

MÜDDEiUMUMiLiK 
Adliye tarihimizde biç bir 

masum insan hakkında yanlış 

-..-....~----~..:...O::"-''~ 

Baş miiddemmumi Asım Turzcay 

Müddciıımumiltk baş ktitibi 

Müddeiunuımılık kalemi merkez ktltıbi Mazhar ve kdtıh Nıyazi 

hüküm geydirmediğinden emin 
olduğumuz ve devlet makaniz
mamızm en kuvvetli yeri oldu
ğuna inandığımız A dJiye daire
sindeyim. Ölçüsünü milli şuura 
dayanan kanunlardan alarak ve 
kafasında işliyerek şuurunda 

olgun bir hale getiren adalet 
adamlanmız burada, adalet te
razisiyle hüküm dağıtmakla 
meşiuller .. 

Günün yirmi dört saahnda 
hareketten kalmıyan ve daima 
işliyen, gece vaktı şehrin en 
uzak köşelerinde işlenen bir 
kaç cinayet, kaza, yangın ve 
sair hadiselere vaktinde yeti
şerek suçluyu yakalıyan adliye 
adamı şüphe edilmezki cemiyet 
içinden en geniş feragatJa ça
lışan unsurların başında gelir. 

Gecenin her saatında tehli
ke işareti bekliyen, hadiseye 
koşmaya hazır bir müddeiumumi 
kendi şahsi huzuru bahasına 
başkalarının huzuru için nefsin
den fedakarlık yapmaktadır.Her 
müddeiumumi muavini ayda al
tı gün nöbetleşerek hadi,;ele
rin arkasından gitmiye mec
burdur. 

Bazan, hadiselerin çok taş
kın olduğu zamanlarda sulh 
hakimleri ve hatta sorgu ha
kimleri bile hadiselerin arka
sına düşmekten kendilerini ala
mazlar. Bu büyük vazıfe, ka
nun önünde haklt hesabma ve 
haksız aleyhine çalışan adalet 
adamları için misilsiz bir mes-
lek zevki de teşkil etmektedir. 

ADLiYE TEŞKiLATI 
lzmir adliyesinin başında , üs

tün. kararlarile daima takdir 
kazanan değerli kanun adam-
ları vardır.Kararlarında kanun
dan başka mes'uliyet mercii 
aramıyan mahkemeler, idare 
bakımındaı~ baş müddeiumumi
liğe bağlıdırlar. 

lzmir adliyesinde taksimat şu 
.şekildedir : 

Baş müddeiumumi : Asım 
Tunçay. 

Ağırceza reis . Süreyya Or
hun. 

Ticaret reisi · N'"',. ..... ,. 
... 

Birici Hukuk: Hüseyin Hüs
nü Suda, 

ikinci hukuk: Bilal. 
ihtisas reisi: Hamdi, 
Müddeiumumi baş muavini : 

Mazhar Yuca, 
ihtisas müddeiumumisi: Arif, 

icra reisi: lsmail Hakkı, 
Müddeiumumi muavinleri:Ali 

Akkaya, Şevki Suner. Mümtaz 
yılmaz, Orhan Küni, Hulusi 
Çagın, 

Sorgu hakimleri: Hasan Feh-. 
mı ,.-e ••. 

Asliye hakimleri : Kemal 
Akalın ve Naci Erel, 

Adliyenin idari işleriyle baş 

muavin meşgul olur ve önem 
verilen tahkikatı bizzat idare 
ve takib eder. Ağır cezada 
iddia makamını Şevki Suner, 
asliyelerde Ali Akkaya ve 
Hulusi Çağm işgal ederler. 
Bununla beraber bu vazifeler 
daima değişiklik gösterirler. 

Baş müddeiumumi Bay Asım 
Tunçay, Adliye vekaletinin 
lzmir adliyesindeki mümessili
d r. Adliye otoritesi bakımın· 
dan bütün işler onun dikka
tinden geçer. 

MÜBAŞiRLER 
Adliye dairesinin tedkike 

değer, başka bir noktası da 
mCbaşirleridir. Mübaşirın rolü 
zannedildiğinden daha ehem
miyetli ve müşküldür. MObaşir 
olmak için iyi ve gür sesli ol
mak şarttır. Adliye dairesinin 
emekdar odacısı çikolata renkli 
Ayşe abla - ona Adliye daire
sinde herkes Ayşe abla diye 
hitabeder - şunları anlatıyor : 

- Mübaşirlerimizio hepsi gür 
seslidirler. Merhum mübaşir 

Mustafa efendi gibi dik sesli, 
tatlı konuşan biri bizim adliye
ye gelmedi. Amma ikinci ceza 
mübaşiri Mt hmed de makamlı 
bağırır. 

Adliye dairesinin acı ve tatlı 
günlerini gören bu iyi kadın, 

mahkemeleri takibe gelen din
leyiciler için de şunlara söy
liyor : 

- " Senelerden beri her gün 
--, ,._ .. ... •,·•• , ....,.Jı: •• "'\ 

dairesine gelerek. hiç bir işi 
olmadığı halde vakitlerini har
cıyanlar da çoktur. Sabahı ev• 
!erinde güçlükle getiren bu me
raklatardan ekserisinin yeri As
liye mahkemeleridir. Bunlardan 
bazıları macera meraklısıdırlar. 
Bazıları da cinayet davaların
dan hoşlanırlar. ,, 

TANINMIŞ SUÇLULAR 
Senede birkaç defa adliye 

dairesini ziyaret eden suçlular 
vardır. Bunlar sabıkahdırJar. 
Hapishanenin dışarısında rahat 
duramazlar. Serbest kalmak bu 
gibileri sıkar. Bunlar iki üç 
ayda bir defa behemehal uy
gunsuz bir iş yaparak mahke
meye düşerler. SabıkalaJ.ar. ad-

Abdurrahim, k/ıtib bay Salilı 
liye dairesindeki katipleri ve 
adliye memurlarım tanıdıkları 
için. adliye dairesinde jandar
ma refakatında girerken bile 
memurlan selamlarlar, hatır 

sorarlar. Bu gibilerden bazı

ları, daha cürümlerini işledik
leri sırada ne kadara mahkum 
olacaklarını bile katiplerin ku
laklarma fısıldarlar. 

iDAM HÜKÜMLERi 
idam hükümlerinin infazı ol

dukça ıstırap verici safhalarla 
doludur. idam hükümleri Ka
mutayca tasdik edildikten son
ra adliye vekaleti, tasdik 
hükmünün resmi gazetede 
intişar ettiği gün izmir baş
müddeiumumiliğini keyfiyetten 
haberdar eder ve o gün idam 
mahkumu ceza evinde ayn bir 
höcreye hapsedilir ve kendisine 
hüküm tefhim edilir. 

idam mahkumu bundan sonra 
son saatlanoa yaşamağa ve 
muayyen saatı beklemiye baş
lar. Vakit gece yarısını iki saat 
kadar geçtikten sonra hapis
hanede faa!iyet gözleri çeler. 
Birbiri ardınca Adliye vekale-
tini temsilen müddeiumumi, 
hükmü veren ağırceza mahke
mesinden en yaşla bir aza, ad
liye dokturu hapishaneye glir
ler .• 

Saat üçe doğru yatağından 
kaldırılan suçluya dini mera
sim yapılarak ceza evinde di-
rektör odasına getirilir. Mah· 
keme kitiplerinden biri idam 
hakkındaki ilamı okur ve suç· 
luya vasiyeti olup olmadığı so
rulur. 

Ağırceza mahkemesi azasın
dan olan zat bu sırada suçlu
ya kanun yoluyla bazı müşkül 
nasihatlarda bulunur. Esasen 
bu neticeye kendisini hazırla
mış olan suçlu, sehpaya doğru 
ilerler ve cezasını görür. 

.A..d.n.aıı ~ ilge't 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hariciye vekilimiz 
beyanatta bulundu ..... 

- Baş tarafı l nd sayfada -
beş meselesi ltalyan kaygıları
nın başındadır ve ltalya zecri 
tedbirk r tatbik mevkiinde kal-
dıkca Avrupa işlerine fili olarak 
iştirak etmiyeceğini bilqirmişti. 
Fakat bogazlar meselesi Ital
yayı da pek ziyade alakadar 
eder. Bunun için yakında ltal
yan cevabı beklenmektedir. Zan 
edildiğine göre Duçenin vere
ceği cevabın metni ihtirazb ol
makla beraber müsbet ola-,.......... .. 

Kızılay maskeleri 
Ankara maske fabrikasında dünyanın 
en 'sağlam maskeleri yapılmaktadır 

Bütün dünya savaş gazla
nndan korunacak tedbirler 
alırken bizde de bu işe hüku
metimiz tarafınden azami ehem
miyet verilmektedir. Kızılay 
cemiyeti umumi merkezi tara
fından Ankarada kurulan mas• 
ke fabrikası geceli gündüzlü 
faaliyet sarfederek maske ha
zırlamaktadır. Fabrikada de-
ğerli mütehassıs ve mühendis· 

O özlük lıalkalaı ı f akıtırken 
ı~r çalıştırılmaktadır. 

Kızılay maskesi adiyle mey
dana getirilen maskeler• yük
sek makamlarımızın takdirini 
celp edecek kadar modem ve 
dayanıklı olmuştur. Maskenin 
dışa gelen kısmı çadır kuma• 
şındandır. Bu kumaşın altında 
bir lastik tabaka. lastik taba
kanın da ikinci bir kat balon 
kumaşı, en altında da bir ta
baka lastik vardır. Bu kumaş 
o kadar sağlamdır ki beş san
timetre genişliğinde ve 35, 
40 santimetre uzunluğunda bir 
kumaş parçası üzerine 100 kilo 
bir ağırlık bırakılsa bozulma· 
sına imkan yoktur. 

Maskenin camları Tripleks 
denilen ve çatlasa da dağdmı
yan camlardan yapılmışhr. Bu 
camlar kuvvetli bir çerçeve ile 
maske gözlüklerine sıkışhrıl
mıştır. iç taraflarında buğulan
maz levhalar vardır. Bu levha
lar camlarm buğulanmasına 
mani olur. 
Buğulanmaz levhalar maske· 

nin içinden bir yay vasıtasiyle 

takıp çıkarılabilir. Gözl:ik cam
ları ise ancak gözlük halkalan
nın hususi bir anahtarla açıl· 
ması sayesinde değiştirilir. 

Bu, çok mühim bir mesele
dir. Zira camlar kolaylıkla açı-
lacak olursa herkes bunlarla 
oynar camlar gevşer, ve içeri 
gaz sızmaya başlar. 

Kııılay maskesinin gözlükle
rinin altında hususi bir delik 
vardır. Buna (Soluk yeri) denir. 
Bu soluk yeri süzgeç vidala
maya mahsustur. Süzgeçler, 
içerisinde gazlı cisimleri tutan 
maddeler bulunan husuıt kutu-

lardır. Bunlar doğrudan doğ
ruya bu soluk yerine vidalanır
lar. 

Bir süzgeç vidalanmazdan 
evvel; süzgecin üzerindeki ka
pak çevirip çıkarılır ve süzge
çin altındaki yakıya benziyen 
ve üzerinde Türkçe {bunu çekip 
çıkarınız) diye yazılı bulunan 
tabaka çıkardıp atılır. 

Maskeyi yüze takmak için 
onu bağlanndan resimde görül
düğü gibi tutmalı ve evvell 
çeneyi içeri sokarak maskeyi 
yüze çekip geçirmelidir. Mas
keyi taktıktan sonra muhakkak 
arka bağmı da çengellemeyi 
unutmamalıdır. 

Maskeyi çıkarırken evvela 
arka bağı çözülür ve baş bağ
ları yukarıdan aşağıya doğru 

çekilir. 
insanların başları birbirine 

benzemediğinden maskeler üç 
boy üzerine yapılır. Bunlardan 
1 numara büyük başlar. 2 nu
mara orta başlar. 3 numara 
küçük başlar içindir. 

Bir insanın maske numara
sını ölçmek için Maskometre 
denilen bir alet vardır. Bu alet 
sayesinde insamn maske numa
rasını ölçmek kabildir. 

Tanı maske kontrol edilirken 
1 - Maskometre, resimde 

olduğu gibi yüze takılır. Lastik 
bağ. başa geçirilir. 

2 - Alına gelen kısım, tam 
kaşların üzerine gelecek surette 
bir elle tutulur. 

3 - Üzerinde numara bulu
nan kol. diğer elle yavaş yavaş 
yukarı çekilir. 

4 - Üzerinde numara bulu
nan kol artık çekilmeyecek bir 
hale gelince maskometrenin 
üzerinde basılmış olan okun 
gösterdiği numara yüzü ölçülen 
kimsenin maske tip numarası
dır. 

5 - Bu numara, ya l, ya 
2 veya 3 tür. Numaralı kol 
üzerinde her bir numaradan 
birkaç tane yazılıdır. Ayni cins 
olan numaralar arasında fark 
yoktur. 

Böylelikle herkes kendi yü
züne uyan maskeyi seçmiş olur. 
Maskometreler Kızılay merke
zinde sablır. Bedeli 25 kuruş· 
tur. Buna posta parası zamme
dilir. 

Bir Kızılay maskesi iyi ba· 
kılmak şartile beş sene daya· 
nır. Süzgeçleri bir insanın bir 
çok saatler gazli hava altında 
kalmasına müsaiddir. Bütün 
savaş gazlarına karşı bir tek 
süzgeç konur. 

Kızılay maskesi çok büyük 
dikkat ve itina ile yapılır. Fab· 
rikada her bir maske 20-30 
konlroldan geçer. Her bir 
kısmı. her bir vidası, her bir 
dikişi ayrı ayn muayene edilir. 
Bütün kısımları birleşib esas 

maske meydana çıktıktan sonra 
tekrar tam maske muayene 
edilir ve maskenin tamamile 
bir insanı koruyacağı anlaşıl
dıktan evvel bu maske fabri· 
kadan dışarıya çıkmaz. Ufak 
bir kusuru olan maske derhal 
atılır. Maskelerde Kızılay çok 
büyük bir titizlik göstermek
tedir. Aşağıdaki resimlerde 
Ktzılay fabrikasında maskele
rin ve muhtelif kısımlarınıo 
nasıl yapıldığını ve kontrol 
edildiğini görüyorsunuz. 

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

Cinayet 
•• 
Omer Muradı 

öldürdü 
Menemenin Ulucak köyünde 

Ahmet oğlu Murad sarhoı ol
muş ve ayni köyden Hasan 
oğlu Mehmede bir tokat vur
muştur. Bundan müteessir ve 
muğber olan Mehmedin büyük 
kardeşi Ömer tabanca ile Mu
radın üzerine hücum etmiş ve 
dört el boşaltmışhr. Kurşun• 
Jardan birisi başının sağ tara
fına isabetle Muradı öldürmüş-
tür. Katil Ömer tutulmuş ve 
adliyeye verilmiştir. 

Eşrefpaşa cinayeti 
Eşrefpaşada kahveci Kadriyi 

ve Remziyi öldürmekle maznun 
ince Mehmed ve bölük emini 
Ali ile arkadaşlarının muhake
melerine dün Ağırcezada de
vam edilecekti. Müddeiumnmi 
iddiasını henüz hazırlamamış 
olduğunu söyleyerek mehil İa• 
temiş, muhakemesi başka bir 
pne bırakdmıthr. 

Menemen cinayet, 
Menemenin Helvacı köyünde 

ayan Mustafayı öldüren Musta· 
fanın muhakemesine dun ağır· 
cezada devam edilmiıtir. Mu· 
hakeme son safhaya girmiş ol· 
doğundan maznunun vekili ba) 
Halid Nabk müdafaasını yap· 
mış ve maktulün mütemadi biı 
şekilde maznunu takib ettiğini, 
müekkilinin son karşılaştıklan 
vakıt kırda kaçmağa başla· 
dığını, maktul6n de küfrede-
rek kendisini takibe başladığını 
muıtar bir vaziyette kalan mü· 
vekkilinin korkutmak kasdilc 
tabancasını bir el ateş ettiğini 
ve tabancada daha sekiz kur· 
şun olduğu halde atmadığını 

söylemiş ve maznunun samim1 
bir şekilde cürmünü itiraf et· 
mesinden de bahsile hadi~ede 
şiddetli tahrik bulunduğunun 

nazarıdikkata alınmasını veı 

cezanın o suretle hükmedilme
sini istemiştir. Kararın tefhimi 
için muhakeme başka bir güne 
kalmııtır. 



2& rtısan 193& 
rENI A&lft Sahlle s _., 

>• ... -
;;v· .. ·. -, .. ..,.·;,·,_ · .. ,_··L.·.-·.:.~ .. · .. ·ı ,•t· ·.+"'1;..,.~·.,. · ·. · ·_··. · _, .• · ·K• · "'-·, ı·•···: ~.!_!'-.,.·;_.._._·;,._ - :·~---·:: , ,:.·· ·; ._··. :··""'··~~ ''i'~·~ ... -.~ .... : .. :--.: . ' .. ..;:.ı_.;1~~-.-- .... --,-· 

S
. ···- ~~lf, ... , ·o·~- -ı ... f:.A . .. I~ ~ . . .. · . 1 ... :. . . , . ·<.; 

. ·""~~~ ,_ı ., :~ · .. ·. . •· . , . . '. . • · A_ ~tE:J~.,J. E R i Asker millet 
TELGRAF' e· TELEFON · · ,~··"'RAOYO 

Ingiliz su~lleri neden gecikti? 
IF ransız milleti her istedi
ğine muvaffak olmuştur 

Fransız siyasal çevrenleri bu bati harekete hayret 
etmekte ve bundan gizli manilarçıkarmaktadırlar 

·. ı ı 
1 ..... 

in ı/tz dış bakaıu Antony Ed~n 

Paris, 25 (Ö.R) - lnS!ilte-

enin Almanyadan tavzihi iste
r.ilen noktalar hakkındaki sual 

mafellerde logilizlere işittiril
nıek maksadile şu yarı resmi 
beyanat yapılmıştar: 

Dış siyasada mevcud olan 
bütün ehemmiyetli meseleler; 
boğazlar meselesi, Italyan-Ha· 
beş ihtilafı ve saire Fransamn 

dikkatini kendisi için en mü
him olan Alman meselesinden 
uzaklaştıramaz. Malüm olduğu 
üzere meselenin umumi heyeti 
11 mayısta Uluslar kurumu 
konseyinde müzakere edilecek

tir. 
Lokamo devletlerinin 10 

nisanda yapbklan son içtimada 

da, buna intizaren, lngil
terenin tavzihi lazımgelen 
meseleler hakkmda Berline 
bir sual cedveli göndermesine 
karar verilmi~ti. On nisan 
Cuma i'Üoündenberi 15 gün 
geçti ve meselenin Cenevrede 
tetkik edileceği 11 Mayıs tari
hine ancak 15 gün kaldı. O 

vakıta kadar alakadar devlet
lerin bütün unsurları ve bu me
yanda Almanyanm cevabını 
elde bulundurmaları elzemdir. 
Fransa ve Belçika lngiltereyi 
Almanya nezdinde bu müra
caata sevkederken lazımge
len maliimati bol bol vermiş
lerdir. Tavzihi lazımgelen 
noktalar B. Flandinin Veıeloy 

nmda ve sonradan Forayn Ofi
se giSnderilen malümatta gös
terilmiştir. 

VAKiT AZDIR 
Fransada ıuatl cedvelinin tan

ziminde ihtiyatla hareket li
zımgeldiğini, ibarelerin ince
den inceye hesablanarak ka
leme alınması lüzumunu tak
dir eder. ;.'akat Almanyaya 
da bunlan ledkik ederken 
11 Mayıstan önce cevab 

vermek imkanı verilmeli
dir. Bu şartlar içinde Fransa 

sual cedvelinin hala Berline 
gönderilmiş olmamasına hayret 

etmekta ve bunun bir manevra 
olmadığını ümid etmektedir. 

ÇARŞANBADAN SONRA 
Gelen haberlere göre sual 

cetveli Londrada gelecek Çar
şanba günü yapılacak kabine 
toplantısında tetkik edilecek 

ve ancak gelecek hafta so
nunda Vilhelmstrasseye tev-

di edilmek üzere lngilterenin 
Berlin bllyük elçisi sir Eric 
Filipse gönderilecektir. 

Fransız umumi efkarı sulhu 
alakadar eden böyle ehemmi
yetli bir meselede lngilterenin 
bu kadar yavaş hareket etme· 
sini aklına sığdramamaktadır. 
B. Baldvinin sözlerine göre 

olan Ren mevzuu bahsolma
dığı halde, diğer bir vaziyette 
Fransa hükumeti logilterenin 
istediklerini sür'atle takibetmiş 
ve Londranın talablerini yerine 
getirmişti. 

KAÇAMAK YOLU 
Bu s.,beb Fransa - lngiliz 

hükumetinin sual cetvelinin 
yakında Berline göndereceğini 
ümit etmektedir. Bunun diğer 
bir sebebi de şudur ki Alman
yaya 11 Mayıs tarihinde kaça 
mak yolunu tutmak fırsatı 
verilmemelidir. Halbuki Alman 
hükumeti Londrada hazırlanan 

vesikayı vaktinde eline almazsa 
böylece hareketten geri kal
mıyacakbr. Bunu Manş den{w 
zioin öteki taraftaki dostları

mıza dostça ve kuvvetle söy
leriz. Sulh tehlükededir. Mazi
deki batalan tekrar etmiyelim. 

Londra, 25 (Ô.R) - lngil
tere dış bakanlığı tarafından 
hazırlanan sual varakası Ber
line gönderilmeden evvel Fran
sa ve Balkan hükfımetlerile 
yeni görüşmeler yapılmıştır. 

Bu sabah Fransız sefiriyle 
görüşen hariciye daimi müste
şarı elçiye sual varakasının 

bilhassa Litvanya, Çekoslovak
ya ve Avusturyaya dair olan 
kısımları bakkmda izahat ver-
miştir. 

Pariı 25 ( ô. R) - Bntün 
gazeteler yannki intihabahn 
Fraua Ye Avrupa için bilyük 
ehemmiyetini gösteriyorlar. 

'
1 Depeche du Ceutre ,, di

yor ki: Eski partilerin ve grup
ların yeni bir tazyika tabi ol
ması llzım gelecektir. lnsan
Jar birbirini aramakta, bula
maktadırlar, Bunun için ıimdi 
hiç bir partide vahdet yoktur. 
iç ve dı, sulhun korunması 
lüzumu vardır. Buhrandan ile
ri gelen tekn:k meselt!lerin 
halli çok güçtür. Bütün bunlar 
için tam birliğe ihtiyaç \'ardır. 
. uPetit Dauphinois,. gazete

sıne göre sağ cenah partileri 
birbirini didiklemekte iken sol 
cenah partileri intihalıatm so
nuna ka~ar birleşiktir. Fakat 
bu halk cephesinde de şimdi
den ayrılık vardır. Zira ekse
riyeti kazanırlarsa, kcmiınistler 
hükumete iştirak etmiyecekler:ni 
bildirmişlerdir. Sosyalist liderı 
B. Blum radikallerden 60 kada
rının da sosyalistlerle birleş
meğe muarız kalacaklarını tah
min ediyor. Bunun için münte
hibler seçimde üzerleıine diişen 
mesuliyeti takdir etmelidirler. 
Şimdiki buhran rejim buhranın
dan ziyade adam buhranıdır. 
Fransanın çelik karakterli adam
lara ihtiyacı vardır. 

11Liberte., gazde.si eski çu
mur başkanı ve başbakan B. 
Doumergue ile mülakat etmiş· 
tir. Bundan bazı cümleler: 

Avrupanın bu endişe verici 
vaziyetinde, önüne çıkan teh-
lükefer karşısında iki cep-
he olacağına tek cephe 
olmalıdır. Millet hala si
yasal, sosyal, ahlaki otorite
sinden mahrumdur. Bunu iade 
için ilk önce devlet teşkilatı 

ıslah edilmelidir. Eğer hükfı· 
mete plebisit yolile millete mü-

.racaat hakkı •erilUıt meb'uı
lar hükumeti her Yakat tehl\\\l· 
den vazgeçeceklerdir. Ve bi
kfametler daha kararlı hareket 
edebileceklerdir. 

.. Edaireur de l'Est ,, ıunu 
yazıyor: Eski teşrii devrede 
dört sene içinde Fransa 11 
kabine değiıtirdi. Bu hiç biı 
memlekette görülmeyen bir re
kordur. Fransanm devamlı bir 
idare istemeğe hakkı vardll'. 
Yoksa Cumhuriyet harabiye t'e 

ölüme sürüklenecektir. Rejimin 
basımları bunu bekliyorlar. Bu 
siyasi oyunlar tchlükelidir. E
konomik buhranla ve harb 
tehlikesiyle karşı karşıyayız, 

Senato dış işleri komisyonu 
reisi B. Brenger"Paris Soir ,,de 
şunları ) azıyor: 

Fran a asker millettir, fakat 
hap ç 1 değildir . N ede D 

harpçı olsun ki coğrafi bütün 
tamamhğını kurmuştur. Hem 
Avrupa lcıt'asmda, hem rnüs
temlekelerindt! kendisine lazım 
olan berşeye maliktir. Top· 
raldarı ona bol bol ye
ter. Kimseden bir istediği 
yoktur. Fransa için mesele yeni 
fütuhat yapmak dağil, mevcudu 
muhafaza etmektir. Bu da ol
dukça güç bir iştir. Elindeki· 
feri kıymetlendirmek, işletmek, 
Franseyı müstemlekeleıiyle bir
leştirmek, yüz milyon nüfuslu 
Fraıısaya vücud vermek mese
lesidir. işte f ransanın takib 
edeceği hareket siyaseti bu 
olmalıdır. Bu ayni zamanda biı 
sulh ve emniyet proğramıdır. 

B. Herriot, "Ere Nouvelle,. 
gazetesinde yeni meclisin mu· 
l<adderatmın radikal partisine 
verilecek kuvvete bağh oldu
ğunu yazıyor ve diyor ki: O 
hem ıslahat, hem hükumet pu· 
tisidir. Yarınki hükumet birçok 
milşküllerle karşılaşacaktır. 

cedvelini hala Berline gönder

mış olmaması salahiyettar Fransız 
çevrenle rini kızdırmaktadır. Bu nutkunda, Fransız sulh pla· lngilterenin de hudut hatb 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Zecri tedbirlere devam Fransada en büyük gün 
Fransız ulusu, kendi adına icrayı hük- lngilizler bunu istiyorlar.Fransa ber

ümedecek mümessilleri seçecek kitelerin faydasızlığını ileri sürüyor 
Heryo makalesinde yarınki hükiimetin cılız bir uluslar 

kurumu karşısında bulunacağına işaret ediyor 

-·-•'2 
Fransaz devlet adamları bir arada 

. 
25 

( ô.R} - Fransız sirleri s~kindir ve ınuhtelif " Yarınki zaiflemiş bir Ulus· 
Paus .. adeletİ bu ak';'m mevzular uzerine dagaJmaktadır. lar kurumu ve milletlerin kont-

seçim ınuc.. akfalD• ka ar "Ere "'louvelle., gazetesinde rolünden azade diktatörlük re-
bitiyor. Du• btelif parti eski başbakan ve radikal _ 

d 1 rl pıU alis . . sos 
devlet ra yo 1 nutuklarına ~~- Y ~ pa~tısı .fahri başkam B. 
başkanlarıD~D k.-ın biitun Herrıot RadıkaUilere rey ve-
ıiı edilmişti. Bu. a batbakanın rini:r:,, başhğıyle neşrettiği bir 

radyo merkeı!er~ kkında söy- m2kalede yannki ekseriyete 
umumi ıiyasetı 8 ayacaklar· dayanacak yeni hükümetin ağır 
liyeceğ1 bir nutku y olan vazifelerini hatırlatmakta-
dır. ' - Yatta dır. B. Herriot diplomasi bakı-

Paris, 2S ( (J. R . ,.ytavları mından yeni hük6mete düıc-
biitBn f raesa yeeı•ereeeldi'· cek vuifeyi ıöyle hulisa edi· 
aeçmek içia ,.y ..... tJ· yor : 

a.aa rape• ,_.. 

jimlerinin genişlemiş bir taarruz 
hareketiyle karşı karşıya bu-

lunacakbr. Bundan vahim ne
ticeler çıkabilir. Bu tehlikenin 
önüne geçmek için Fransada 
ne lazımdır. 

" - Bir hürriyet ve hak re
jiminin teessüsü, sulh planının 
tahakkuku için arsıulusal itbir· 
Jiğinin artması, bunu başara
bilmek ieia lanakhk, sabır •e 

• 
f ~ 

••Atıl~...,,.,-~,,.. .. 
~!il~! 

Cibuti 25 (Ô.R)- Adis-Abe
badan gelen trenler olcu dolu
durlar. Beyazlarla birlikte, bir 
o kadar da yerli göze çarp
maktadır. 

Roma 25 (Ö.R)- Habeş im
paratorunun ailesi erkana Cibu-

tiye nakledilmişlerdir. iki gün 
önce ltalyanlarm aldıkları Ala
yon şehrinde mühim erzak ve 
mühimmat ve bazı otomobiller 
bulunmuştur. 

Roma, 21 (Ö.R) - Dün 

Afila11011u11 umumi göıw111şll 

Castelnau "Echo de Paris,, ga· 
zetesinde ita yaya karşı tatbik 

edilen zecri tedbirlerin kaldı

rılmasında ısrar ediyor. Muhar

rir ltalyanın elindeki harp 

kartının büyük zafer!arle 

dolu olduğunu iddia ederek 

halyanın kendi menfeatlarını 

korumasmdan dolayi kimsenin 

sitem hakkı olmadığına ve sul

hun yüksek menfaatları namma 

Roma - Adis-Abeba arasındaki 
Alman sefırini kabul etmiş 
olan hariciye müsteşarı B. yeni bir hattı harekete Jüıum 
Suviç bu sabah lngiltere ve olduğunu yazıyor ve sözlerini 
f ransa büyük elçilerini kabul "kahrolsun zecri tedbirler!,, di-
etmiş ve kendilerile ayrı ayrı ye bitiriyor. 
uzun uzadıya görüımüştür. Roma, 25 (Ô.R) - lngiliz 

Paris, 25 (Ö.R) - General gazetelerinin bir çoğu zecri ted-
•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bol zaman ile büınü niyet li- kanı 8. Nicolle siyasi hayattan 

zımdır. .. çckilm~ğe karar verdiğinden 
Paris 25 (0.R)- Yarın bü- d •w• • • •. . namıe lıgını koymamııbr. Eskı 

tun f ransa rey verecektır. b b k 1 d B T d" d 
Y armki ~eçimde mutlak ekse· •t a an ·~. ·~ · ar ıe~ ... ~ 
riyeti kazananlar saylav ilin aamzed degıldır. Namzedlıg•nı 
edileceklerdir. Mutlak ekseri- koymıyan tanınmış şahsiyetler 
yeti kaıanamıyan namzedler 3 arasında eski bahriye bakanı 
mayıs pazar günü yapılacak Borel ile Bomefous ve F orgevto 
ikinci devre intihabında nisbi Yardır. Kabine erkanından 12 

ekıeriyet He seçileceklerdir. bakan ve müatepr namıedler 
Kabine er anından sıhhat ha- ar ...... darlar. 

birler siyasetini müdafaa ede

rek, iki sene mücadeleden 

sonra faşist rejiminin sarsda
cağını, prensiplerinin sıfıra ine

ceğini iddia ederlerken "Man

chester Guardian ,, ltalyayı 

zecri tedbirin mukavemetinden 

dolayi tebrik etmekte ve Aw
rupadaki teahhütlerine avdet 
etmek suretilt! zecri tedbirlerio 

terkinin fay dalı olacağını her

kese göstermeğe davet ediyOI'. -·-
Nümayiş ....... 

Haberleri yalan 
Viyana 25 ( Ö. R ) - Prai 

gazeteleri yabancı kaynaklar

dan çıkan haberlere göre 3 

Mayısta Avusturya nasyooal 

sosyalist teşkilatının nümayit

ler yapacaklarını ve bunun bir 
Nazi hareketinin mukaddeme

sini teşkil edeceğini yazmışlar 
• 

iıe de resmi ""V'"enler bu ha· 
f 

b ıerin ası\sıı o\duğunu bil

a irmektedirlcr. 



iki büyük san' atkarın 
güzel fil iki • 

1 

t 
.. , ............ 

Diyorlar ki, havalar ısınmağa 
başladı. Herkes kırlara gidiyor. 
Sinemalarda kimseler yoktur. 

Hayır, yanlış. 

Sinemalar, iyi ve yüksek 
filim göstermekte devam et
tikçe hiçbir gün boş kalmaz
lar. Bunun en büyük delili 
liç gündenberi Tayyare sine
masının dolup dolup boşa!ma
aıdır. 

Bütün sene bize nefıs filim
ler gösteren Tayyare sineması 
bu hafta için de iki biiyük 
1&n'atkarın iki güzel filmi ile 
zengin bir program yaptı. 

Bunlardan birincisi. Hücum 
filosudur. 

Bu filmin kısa bir hikayesi 
vardır. Film, lstanbulda Özen 
film tarafından sezon sonlarına 
doğru alınmış, provası yapılmış 

ve Beyoğlu Sümer sinemasında 
büyük bir muvaffakıyet · ka
zanmıştır. Bunu haber alan 
Tayyare sineması direktörlüğü 

derhal bu filme talih olmuş ve 
çok güzel, çok heyecanlı bir 
film olan Hücum filosunu kon-

heyecanlı bir aşk hikayesi 
va dır. 

Hücum filosu. Tayyarecilerin 
çok meraklı olan karargah ha
yatlarını, beraber alev, bera
ber zafer kazanım bu kahra
manların birbirlerine karşı olan 
samimiyet ve mujıabbetleri canlı 
bir surette tesbit edilmiştir. 

ikinci film, bir aşk hikiiye
sid r. 

Magde Schneider'in büyük 
bir kudretle çevirdiği bu film 
isminden de anlaşılacağı üzere 
derin ve kuvvetli bir aşkın çok 
zevkli, çok heyecanlı bir hika
yesini göstermektedir. 

Fettan, hoppa, neş'eli bir kız 
rollerinde görmeye alıştığımız 

bu güzel Macar yıldızını bu 
filmde çok seven, içinden bir 
aşkla sevgilisine bağlılığını is
bat eden ağır başlı ciddi bir 
kız olarak tanıyacağız. 

O, yine bize billür sesiyle 
teğanni edecek ve hepimize 
aşkın elemlerini tattıracak, aş• 
kın kuvvetini isbat edecektir. 
Herhalde bu kuvvette filimler 

turat etmiştir. devam ettikçe sinema daima 
Jack Holt tarafından temsil seyirci bulur. Kıra, bağa, bağ-

edilen bu filmde çok mahirane çeye gidenler de bir vakıt bu· 
yapılmış tayyare harblan, ak- lup filmi görmekten müstağni 

ropatik tayyare numaraları, kalamazlar. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Amerika11111 m srı·im/i yılaızlarınıla11 ]01111 liln11ılr//'111 smı b11 ırsmi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

an Lekesi 
insanlar her şeyde çeşıt arar

lar. Y ~mekte tuz ve biber na
ı•l yemeğe acılık zevki verirse 
lıayatta da bazı hadiseler, feci 
baller hayatın ayrı bir tadı olur. 

Sinema filmlerinde de ayni 
hali görmek lazım. 

Elhamra, çoktanberi memle
kete bedii zevkleri okşayan 
uvimli filmler gösterir biı ...,ıı
e seıedir. 

Yaz ıı-eldi, sinema alemi tav
sadı, fakat sinemanın zevkini 
bu yaz mevsiminde temin edip 
alaka temin etmek bir hayli 
hünerdir. 

Elhamra buna muvaffak oldu. 
Tabii bir yemeğin salatası 

gibi sinl'.ma alemine garib bir 
çeşni verdi. 

KAN LEKESi 
• insanlar mafe'1kattabii hadi-

o 
2& ıi san ı9:3tf _ 3 

yenilikler Hergün ' 
---------- Bir fıkra 

inemalarda 
Halk en çok hangi çeşid filim )erden ~Yf.~-~::· .. -t:~~.';-~' ... if'-.':"!.~-~.~:-:~.5. J 
hoşlanıyor? - Greta Garbonun sözleri Beledi~~r~rlü~~yü yasa~ r 

Nollvı-ıJOd, Nisıırı nan Buster Keaton tama· ediyorlar ve gürültü ile müca· 
Stüdyolar bugünlerde sinema men eyileşerek Edufcasyonalla deler ediyorlarmış. Fana değil, 

müdavimini a !iikalandıracak ve b k ·ı fT · k 
eş omı { ı.ım çevırme şehir gürültülerini bir düşün• 

cezbedecek yenilikler aramakla ıçın bir mukavele imzala-
düm. Vapur, şimendifer düdük· meşgul. .. Yapılan bir istatistiğe mıştır. 

göre sesli sine:na, sinemaya BERLIN STUDYOLARINDA leri, otomobil kornaları, araba-: 
devam edenleri. yu''zde kırk 1936 1937 ... d !arın vardası, desduru, satıcıla-- senesı ıçın e 
nisbetinde fazlalaştırmıştır. Bu Ufa studyolarında altı Fran- rın çeşit çeşit sesleri, eşek 
günkü halde bütün dünyada sız filmi çevrilecektir. anırmaları, beygir gişnemeleri, 
muntazam surette sinema takib ROMA KONGRESi sabaha karşı horoz sesıeri, 
edenlerin sayısı 104 milyondur. , Roma 19 Nisan -Beyne!- salepçi, simitçi ve saire ... Bütün 
924 yılında 65 milyondan yu- ~ milel sinema kongresi propa· bu gürültüleri büyük şehirleri• 
karı çıkmıyan bu rakam 933 ganda müsteşarının başkanlı- miz sinesinde toplamışlardır.' 
yılında 121 milyona çıkmıştı. ğında toplandı. Bu kongreye Mesela lstanbulda Kadık~yüne 'ı 
935 yılında ise büyük bir te- adalara kalkan Akay ile Uskü-
denni başladı. dara Boğaz içine seslenen şir-

Şimdi halkın zevkine hitap keti hayriye vapurlarının inceli 
edecek yeni mevzular ve yeni k ) 1 d"' d·· ki · ı· d b' / a ın ı u u erı ıman a r 
şekiller aranmaktadır. Joan Be· ahenk, bir hayat bir gürült i 
nett bu hususta düşüncelerini idi. İstanbulun köprüsünü b.r 
şöyle izah ediyor : 

gözönüne getiriyorum, tram- "Halk hissi filimlerden 
hoşlanmıyor. Her ne kadar bu vayların çan çanları altından 

incecik bir düdük köprünün alzevk ayrılığı, muhtelif millet-
lerde başkalık gösterirse de tından geçen bir romorkör, 
netice aynidir. Hissi filimler öteden pat! pat islim salivere· ' 
balkı sıkıyor. Hele facia ve rek yürümeye çalışan bir mavna 
cinayet filimleri daha fena .. 
Facia, insanın kendi . hayatını 
sardığı için perdede seyredile
miyor. Kimse buna razi değil .• 
Bu itibarla hafif filimleri tercih 
etmeliyiz.,, 

f-ransız yıldızlarından Rene Sabd 
Cyr'i11 Blr kostüm ve şapka modeli 

dan hiç beyenilmiyor. Halbuki 
Avrupanın beryerinde bu film
ler çok beyenilir. Amerika hal-

GRETA GARBO kının beğendiği filmler şun· 
Ben başka dürlü düşünüyo- !ardır: 

rum. Hayahn acı tezahürleri, - Japon rüyası, Tokyoda 
muhtelif sarsıntılar harb sene· bir izdivaç, Dr. Manbeyılm'ın 
!erinden sonra insan'arın ve son tecrübesi, insan düşman-

on bir milletin mümessilleri iş-bilhassa Avrupada yaşıyanların !arı ve saire .• 
H ıh k. A d h lk d tirAk etmi• bulunuyordu. Üzerlerinde aksül'amel yarat· a u ı vrupa a a a- .,. 

mıştır. Amerikada halk neş'eli ha ziyade hi1&ine mağlüptur. YENi BiR YILDIZ 
filmlerden hoşlanır. Ve mesel& Hissi filimler onları daha çok YENi BiR FiLM 

bunler nasol susacak bilmem, 
şehre girince S3tıcılar bir alem• 
dir, lstanbulun karakter stile 

dondurmacıları kuru kaymak• 
hm Mahmut paşanın her no 
alırsan al on kuruşa, gümrüğün 

malları on kuruşa. Akşam üzer• 
feri lahna biber turşusu, helva 
beyaz helva bey~z ne beyaı 

keten helva, Haydi bunlar sus• 
sun. O oyuncakçı koca kan 
zırıltısını, dümbeleği, davulu 
takırdatmadan nasıl satacak 

sucuların şeytan şeytan öten 
çıngırakları nasıl duracak ... Bun• benim, Nils Astor'un, Anna Haftalardan beri Newyork çekiyor. Ben de bir Avrupalı 

May Vong'un, Marlen Dietri- sinemalarında seyredilen en gü- !arın hepsi gürültüdür olmaz 
olduğum için oradaki haleti 

ch'in ve Silvia'nın filmlerini bli d zel fı'lm ( Ku'"balı aşkı) dır. Bu der susturur durdururuz, fakııt ruhiyeyi daha iyi ta ·ı e iyo· 
Avrupa halkı Amerikalılardan , d film Davı'd Kapırfı'eld ve Mı'ss sababahları sükütun sinesini rum. Marlen Dietrich in a ı 
birkaç misli fazla begenirler. Ç fı d ·1 • yırtan •aramaz horozun! Ö'örü'ö 

B b 'k 1 bile Avrupada sinemaya mil· orus tara n an çevrı mış ve , 
en unu tamamen psı o o· sünü susturacak belediye reisi 

"'k b' h~d· f k k b ı yonlar topluyor. 11 ilk gösteriliıinde Newyorkta 
J1 ır " ıse 0 ara a u ve düşünüyorum da bizim Behçet 
muhakeme ediyorum. ihtilal BUSTER KEATON ikisi de hazır bulunmuştur. Bu 
filmleri, i~yanlar, ileri milliyetçi Haftalardanberi sinirlerinin filme gösterilen rağbet çok bü- ~z ;ile gümeslere vız gelecek· 1 

filmler Amerika halkı tarafın· bozukluğundan muztarib bulu- yük ve umumidir. tır ıyorum... J 
......•.•.....••.........................•••.•...........••• ···············································································································••1·•1 

._dın ne yapsın f ! 

Aylardanberi ismini i~itliği- b.r çi!t.ıı e;.m vaziyet.erini 
miz bir film vardır. etüd eden yüksek bir eserdir. 
Kadın ne yapsın ? Burada sevişen bu çiftten 
Avrupa mecmua'arında sahi- kocanın bir kaza neticesinde 

feler dolusu methini okuduğu- erkekliğini kaybetmesi, kadının 
muz, ıstanbulda gösterild:ği za- tabiat kanunlarının ağır hüküm-
man kazandığı muvaffakıyctleri lerile mücadelesini, mağlübiye-
haber aldığımız bu büyük fıl-

tini çok mahirane bir surette min önümüzdeki hafta Tayya-
re sinemasında gösterileceğini gözlerimiz önünde görüyoruz. 
memnuniyetle öğrendik. Bu müstesna film hakkında 
Kadın ne yapr.ın, yeni ev- gelecek hafta, filmi gördükten 

lenmiş ve birbirlerine büyük sonra daha fazla tafsilat vere-
ve samimi bir aşkla bağ anmış ceğimiz tabiidir . 
.........................................................•.. , ......................... . 
sele re karşı garib ve önüne 
geçilmez bir incizab duyarlar. 

Masal, hikaye, veya herhangi 
hayatın sırrını aşmış harilrnlade 
şeyler: en küçüğünden en bü
yüğüne, en cahilinden, en ali
mine kadar alaka uyandırır. 

Elhamranın gösterdiği "Kan 
lekesi .. bu muhayyerilukul ha
diselerden birisini temsil ediyor. 

Orada ı:erevan •d,.n bidise; 

vampirlerin ağızdan ağıze ge
çen harikulade kudretlerini 
ve bundan istifade edip bir 
aile yuvası içinde bozukluklar 
yapan bozuk akıllı kimseleri 
anlatıp gösteriyor. 

Filmin fevkaladeliği, harikul
ade hadiselerle dolu ve esrar· 
engiz olmasile beraber Türkçe 
sözlü olmasıdır . 

Şeyirci filmdeki cerevaaı 

, 

lıııfr1111 sınm111alıı:ııı111 m kudretli sa11'11tk,iıı sııı-1/1111 (~imvrız ıll lldfı) 

!sa Miraııda Jılmüıık 
.......................... . ........................................................... ~ 

okumadan dinliyerek anlıyor. 

Üç haftadır gitmediğim Elhamra 
bu hafta "Kan lekesi 11 diye 
harikulade bir film gö.~terece
ğini vadedince gittim ve her 
insanın hayatında istemiyerek 
kapıldığı, isteyerek beklediği 
mafevkalbeeer bir vak'anıa 

filme alınışını gördüm . 
Filim karışık olmasına rağ• 

men muhakeme ve dikkat 
istiyen bir mevzu taııyor, veh
leten karışık hükmtı.li veren 
her seJirci, diifGııürken geniş 
bir •na buluy•, seyre layık, 

• r b. şq • ır eıeı. ... 



' ~ 28 nısall ···~ rENr'6s1R Sahife 7 
._ 
r::;;:;;;;;~~~----~~·ırms ... •m1m1.-m._. __ m;;;;;;;;~I 

Bugün Altay oynıyor CMüslüm n 13 Anası 
-İs ... la-"nı-t-ar~ih._.in~d~e-n-h~;ımm;e-cmman .. l::fDı lmillbılair_k_amıllç_y_a-pr_a __ k _ lz_m_i-ri_n_m_ü_d_afa_a_s_ı_k_u_v_v_e_tl_i_o_lu--rs-a 

Bölem sayısı: 83 • Yazan : Tokdll ._ misafir takım mağlU.biyeti databilir il 

Ayşe yalnız kaldığı odada höngüre höngiire hasta· 
vücudunu sarsarak boyuna ağladı, saatlarca ağladı Dün lzmirin Demirspor takımı Eskişehir şampiyonuna 

.......................................................................................... "..... bire karşı dörtle magv lôb olmuştur 
- Ana! 
Dedi. 

1 
- 1!aşa,. bun~ s_öylem~, sen lekeyi biliyorsun, aile barimime 

Sen boyle ıstemışsın, senı red kadar giren bu denaet beni 

- Yavruaıl l' 
- Ana! Her kes ne söy ıyor .• 

Ana.. Çirkin bu.. .. .. 

O .. wnmaP kızmın yuzu· 
mmurr 
.. ··nü dayadı : 

ne yuzMu k etme, ehemmiyet 
- era b . 

k 
bir Peygam erın, 

verme ızını, lak .. 1 
h tt bir adamın par ' guze , 

8 a b' kansı olur alim, namuslu ır t 

o adam da onu çıldırasıya sever, 

t kları da bulunursa 
onun ora 
h 

. un kusurunu ararlar. 
epsı on d k .. 
_ Ana! Ortaklarım an °-

•·· ı .. k görınedioı. .. u u d ··ı h - Kızım onlar egı ' ep-
• d -uradım düşmanlardır. 

sın en, ~ 
_ SupbanaUah demek her 

k benim hakkımda böyle şey-

i es ··yJı'yor Sen bile bunları er so • . . 
duyuyorsun da benım haberım 
olmıror, sen bile bana haber 

vermiyorsun. 
_ Doğru olsaydı, hem sana 

haber verir, hem seni evlatlık· 
tan tardederdim, fakat yalan 
ve iftiradır kızım! 

_ Aceba Muhammed ne 

düşiıoüyor ana! 
- Muhammed o iftiralan an· 

)ar bugün değilse yarın AUa
hı~ ilhamiyle hepsini bilir, şunu 
bil ki kocasını çok seven bir 
kadına, karısını çok seven bir 
erkeğe daima bu iftiralar atılır. 

Ay!ie hasta hasta, ezik ezik 
ağlamağa başladı. içinden co
şan hıçkmklarını tutamıyor, 
boğazıne!a acı bir düğüm, yü
reği.de atewli bir .sızı nefeaini 
daraltlyor, göğsünü sıkıyor, ağ
latıyordu, ağlıyordu. 

Anası kızına kapandı. Şeh-
kalarmı zorla tuttuğu belli ke
sik ve boğuk bir s~le, titrek 
bir sesle: 

_ Ayşe! Ayşe! Yavrum! Kı-

znn1 Ayşe1 
Bu hitaplar, Ayşenin elemini 

melalini coıturdu, hınçk.ırması 

arttı. 
Ayşe kızım, kocasını se-

-b. kadın bu gibi şeylere 
-Jen ır b" lıdır. Bunlar ırer 
dayanma ki b 

~ir yeter sen unu 
sademecı ' vlam ., 

b r"'k yavrum ag agı, 
yen, 1 .. 
.. ur·yorsun. 
uz u d :ı ve faydasız, Ayşe 

fay ası ' d A -ıadı ağla ı. nasmın 
ağladı, ag 1a' k ağladı: 
b 

nuna sarı ra 
oy t Anacığı:n buna ta-
- Ana. b h . 

.. 1 edemiyorum, u aın-
hammu iil edemiyorum, ana 
Jjğe tabam~kin bir şeyi Ana, 
bu çok çır anıab, ana, Allah 
Allah susm 'ftira olduğu an-

bunun ı 
.susarsa Allah benim canımı 
laşılmazsa 

almah.. Ayşenio anası da 
Nihayet adı hasta kızına 

d. · tuta(ll ' 1 ken anı beraberce ağ a-
.arrnaşa ra k 1 

k uldu ar. 
mağa oy kadar yiirek· 

zara o Bu ınao bir JJJeraret ya-
ler paralay~cı.orada başkaları da 
şatıyordu kı yürekliler de 
olsa b~lıa taJ a dayanamaz
olsa hu ağJa~agne kadar ağ
lardı. Kün bıhrlJk arkalarından 
!adılar, bir ara 

1 
uc bir ses 

b ~n m 'S' 

hıçkmğa og 
geldi: ey hatun! 

ve sen 
- Ayşe, ? 

ııe oluyorsu~uı abası Ebube
Bu Ayşenıo b din en sev· 

kirdi, bu Mubamme 
diği Sıddikti. aşça bir· 
Ayşe ve anası tyav Ebubekir 

1tdı ar, 
birlerinden ayr 
yatağa yaklaştı : . e\Tiaıe gel· 

- Kızım, senıll 
diğini haber aldıııt· 

- Kimden? 

etmemiş ki.. çok üzdü. 
- Eveti Fakat! - Bunu ben de duydum, 
- Bırak şimdi, onları, bun- fakat sizi muazzeb olmasın 

far iftiradır. ezalanmasın diye açmadım: 
- Baba sende mi duydun? Çirkin bir şeydi bu .. 
- Yavrum, bunlar yalan ve - Bu doğru mu? 

alçakhk.. Sen şimdi bir süt içi - Bilmem .. 
- lştibam yok. - Bunun doğruluğunu tev• 
- Bir tek burma ver~yim. s;k etmek o hadisenin cereya· 
- Yiyemiyeceğim. nından evel Aytenin Safvanla 
Öyle ise uyu rahat et, hadi evelce alikatıı olup olmadığını 

kızım!lnan ki bunlar boş şeyleri yahut buna temayülünü b;sset· 
Ebubekir karısının kolundan tirecek, bildirecek eskiden 
çekti, kızının alnına bir öpü- geçmiş hallerim tetkik etmek 
cük kondurnb W!erini örterek lazım, senin bunlardan haberin 
odadan çıkb, gitti, kansını da var 011? Şüphelendirecek bir 
beraber götürdü. halini gördün, duydun mu? 

• · · · · • • · • Ali Muhammedin ellerine 
Ayşe yalmz kaldığı odada sahldı: 

böngüre höngllre hasta vücu· 
dunu sarsarak boyuna ağladı. 
saatlarca ağladı. Ve kendisini 
bir kat daha hastalığın korkunç 
ağuşuna attı, h er saatı onun 

elem ve yeisle, yas ve hıçkı

rıkla dolarken vücudu da her 

saatta bir kendisinden sıhhat
lar kaybetti. . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • 

Muhammed sabahın erken 
saaUannda Bilali çağırdı, göz
lerinde uykunun rahah yoktu. 

- Bilall Aliyi ve Esameyi 
bana çağırt 

Dedi. Bilal sabah ezanını 
okumadan Peygamberin dile-

ğini yerine getireli. Az bir za
man sonra yanına gelen 
Esameye: 

- Esame! Ayşe ile Safvan 
hakkında cereyan ettiğini şa
yialandmb beni lekeledikleri 
vak'a kakkmda malUı:natın var 
mı? Nedir? 

Dedi. Esame biç bekleme
diği ve ansızın bir sual karşı
smda kalınca şaşırdı. Muham
medin yüzüne hayretle baktı: 

- Neden susuyorsun, yoksa 
onun hakikat olduğuna seni 
inandıracak eskiden geçmiş, 

duyduğun, bildiğin münasebet
ler, gizli görüşmeler de var mı 
idi? Bunu Allahın ulu adına 
yemin vererek senden soruyo
rom Esame, zira benim karı· 

lanm, diğerlerine benzemez, 
müslümanJarın :anasıdır, onların 

içinde hain olanlar Allaha ve 
bana hain oldukları kadar üm
metime de haindirler. 

Esame bu sırada kendini 
toplamıştı, Muhammed sözünü 
bitirdikten sonra: 

- Haşa ya Muhaınmed! 
Haşa ... ~yşe her kusur ve gü
nantan muneızebtir, o ve onlar 
senin aHendir. Biz yalnız eyilik 

~Hiyoruı:. Ve böyle gÖ!'mek is
byoruıt dedi. 

Muhammed Esameden fula 
söz alamıyacağını anladı: 

- Peki! dedi, git, namaz 
vaktı yaklaşıyor, mescitte to • 
lana lam. p 

Esamenin gideceg" i sırad A •· . . . . a ~• 
ıçerı g-ı.rmışti, Muhammed he-
men Alıye koştu, elinden tuttu •• 

Ge1 dedi! Benim sevgili 
damadım, ve yeg" enim .. _ 

.. • go!u-
mun nuru, arslanım gel1 

Ali sık Rık gördüg~ Ü b ' • 
·tn'f u sevgı 
ı atmın bugün biraz ti 
ı_ k merare e 
~arışı olduğunun fark d 

ına var ı.. 
- Emret aziz ve yüksek 

babam, ulu tannnın 1 . '! e çısı 
Muhammed postun :ı.t .. 

Al. · d 'ua une 
ıyı e alarak yan 

oturdu: yana 

- Alil dedi. Bana 

- Biliyorsun ki, ben seninle 
beraber gezer, seninle beraber 
barba girer. 15enin emrin al
bnda bulunur damadın, oğlu
num. Senin bildiğinden fazla 
malfunatım yoktur. 

- Fatmanm haberi yok mu? 
- O da benim gibidir, aziz 

babasının sevg isini gönlünde 
d erin bir imanla yaşatıp gider, 
benim zevcem, senin kızın Fat
ma böyle şeylerle asla uğraş

maz, onun uğraştığt yegane şey 
senin sevgin ve evlatlarımızdır. 

Muhammed tatlı bir tebes· 

sümle : 
- Hasan "e Hüseyin nurla

tı değil mi? Onlar berhudar 
olsun. 

J\li l>ifdenbir~ so.Yfedi:: 
- Ya Muhammed 2örüyo· 

rum ki bugün değil, kaç gün
lerdir üzülüyorsun, sizde bir 
durgunluk hasıl oldu. Fakat bu 
durgunluk ve yeis eğer Ayıe
nin size hiyanet etmesinden 
ileri geliyor da şiipbeleniyor

san bütün dün7an1n bekle
diği ve bulduğu dinin mü
essisi böyle adi şeylerle uğ
raşmamalı kendini üz.memeli
dir. Cenabı bak seni sılanb 
çekesin diye bize ğöndermedi. 
Ondan başka kız, oudan başka 
kadın çoktur, ondan daha fada 
sevgi ile sana bağlanacak kn:• 
lar mı, kadınlar mı bulunmazt 
Onu boşa! Başka11nı ali Ka
dın kıtlığı yok! 

Peygamber Aliye hayretle 
bakb: 

- Bunu böyle deme, ma
dem ki benim kanmdır ve 
ben de onu Haticeden sonra 

sevmişim onun bana hiyaneti 
tesbit edilmelidir. Bea sen
den müşahedeni, duyduklarını 
sordum. 

_ Vallahi bunu bilemem. 
Ancak bunları onun cariyele
rinden, kölelerinden, hizmet
çilerinden sormalı ... 

- Bana söylemezler. Sen 
söyletmeğe, tahkika çalış ve 
buna memur ol ! 

- Peki ya Muhammed. 
_ Hadi git ,imdi, namaz 

yaklaşdı. Söyle Bilit'a bana 
Büreyde'yi çağıratn ve ezanı 

okusun ... 
Muhammed hücr.e.-ıinde aşağı, 

yukarı dolaştı, dolaşh, gözü 
yerde düşünerek dolaştı. 

Alinin sözü üzerine çağırılan 
Büreyre içeri girdiği vakıt 
Muhammedi bu halde butdu : 

- - Esselamüaleyküm 
Muhammed döndü : 
- Selam sana " Büreyre ,.1 

Gel, hoş geldin. 
- Emrek? 
- Ey Büreyre dedikoduyu 

Eskişehir şampiyonu nemir

spor takımı ikinci maçını dün 
şehrimiz Demirspor takımı ile 
yaptı ve 1-4 kazandı. 

Eskişehir bu maça Altınor• 
duya çıkan takımdan üç oyun-

cuyu değiştirerek çıkmışb. 
Müdafi Mennan ise bugün mu
hacim hattına almmışb. 

b:mir Demirsporunda ise 
Bucalı lsmail var. 

Oyunun ilk devresinde ekse
riya ham oynıyao Eskişehirliler 
iki gol yaparak 0-2 kaz.andılar. 

Bu devrede lzmirliler birkaç 
müsaid fırsat yakalamqlarsa da 
.istifade edemediler. 

ikinci devrenin iJk dakika
larında Izmir lehine olan penaltı 
gole tahvil edilince 1-2 vaziyete 
giren oyun hararetlenmİf ve 
.şüpheli bir hal almıştL Ancak 
İzmir Demirsporunun takımda 
yaptığı değişiklik çok hatalı ol
muş ve takim birdenbire oyunu
nu bozuvermiştir. Bunun üzerine 
dir ki .Eskişehir oyunun otu-

• sa 

zuncu dakikasından sonra ba
riz bir hakimiyet tesis ederek 
arka arkaya iki gol daha çı

karmış ve oyunu 1 - 4 farkla 
galip bitirmiştir. lzmir Demir
sporunu bu değişikliğP. sevke

den birinci devre neticesi ıise 
ikinci devrede yanlış de~il isa· 
betli değişiklik ist~rdi. Müda
filerini değiştirmelerj Muharre
mi açığa almaları takımın fena 

oyunu üzerinde müessir ol
muştur. 

Eskişehir mplyonu bugün 

üçüncü :ve sonuncu karşılaş
mayı Altay ile yapacakbr. 

Albnorduoun fena teıkil edil
miş ve bozuk oynamış takımına 
karşı muvaffakıyetli bir oyunla 
koyarak 2 - l kazanan Demir
apor takımmın bugün yapacağı 
maç şüphesiz ki alakalı ola· 
cakhr. 

lzmir likinde Altınordu de
recesinde daha dört takım var
dır. ve Aitınordu bütün bir 
sene içinde oynadığı bir iki 

~ ........ s 

ç c 

23 Nısaıula Gazi ilk Ok11!a 
Manisa, 24 (Özel) -- 23 Ni- ve çocukları bahçeye çağır· 

sanda saat 15 te çamlıkta m~br. 

ilbay Murat Germenin yar· Bahçede 75 çocuğu bir anda 
dtm1arile Kııılay kurumunun meşgul edebilecek çeşidli alet-
yaptırdığı ııçocuk bahçesi,. nin ler mevcuttur. Bahçe her gün 
açılış töreni yapılmışbr. ıçın açıktır. ilbay ba\ıçe 

Tilrende ilbay Murat Germen içine bir de çocuk okuma odası 
\'e eşi, Parti başkanımız Avni a9acaktır. 
Doğan, Kurum başkanları, Kül- Saat 16 da Halkevi salonun-
tür direktörü, öğretmenle!', okul da ilk okul talebelerinin gös-
talebeleri ve bir çok halk bu- terdiği ront, monoloğ, ulusal 

oyunlar seyredilmiş ıve alkış
luomuştur. Bando erginlik mar-

lanmıştır. 
şını çalmış kurum başkanı Dr. Gece H. evi gösteri kolu ta-
Enver çocuk bahçesinin önemi rafından istiklal piyesi temsil 
hakkında olgun ve kısa bir edilmiş ve musiki kolu tarafm-
söylevde bulunarak kordelanın dan güzel parçalar çalınmış ve 
kesilmesini Seniha Murat Ger- dinlenmiştir. Haftanın diğer 
:menden rica etmittir. günlerinde Or. Öğretmen ve 

Seniha Murad Germen; bir çok hatipler tarafından söy-
Atatürk çocuklarına neş' e ve )evler verilecektir. 
esenlik verecek onlan yurda Üç gün kültür direktörü Nai-
ve ulusa daha dinç ve sağlam li Özercnin başkanlığı altında 
kılacak bahçenin açıhş korde- Halkevinde bir grup; Akpınar, 
lasını ke:ser, ilimizin diğer kö· ıh~ mevkilerinde bulunan ta· 
ıelerinde de benzerinin pek rihsel izerler gezilmiş ve ioce-
yakında kurulacağını müjdele- lemelerde bulunulmuştur. 
rim diyerek kordelayı kesmiş Mert Adam 

bozuk ve cansız oyunundan 
birisini daha Demirspora kar§ı 
oynayarak ve ancak hakemin 
beraberlik gollerini saymaması 
üzerine mağlup vaziyete diiş· 
müştür. Kabul etmek liı:ımge· 
lir ki her takımın hayatında 
böyle fena oyunları ~ardır. Biı 
haf ta ev el Ukin sekiziııci takı· 
mı iJe berabere kalmak ye bir 
haf ta sonra baştakine yirmi 
dakika içinde dört gol atarak 
galip gelmek başka neye deli
let eder. 

Kaydederiz ki Eskişehirtabm 
simdiye kadar lmıue gel. 
Anadolu takımlarının eJJ .law
vetliJerioden birisidir. Evelki 
günkü galibiyetleri ise bugün 
Altay ile yupacakları maçın 

heyecanını artırıı:ıışhr. ıve çetin 
bir karşılaşma göreceğimiz ka· 
naatını spor umumi efkarına 
vermiştir. 

Altayın iyi bir waziyette ve
hazırhksız almasma rağnıen 

tahminimiz, isabetli bir tak,m 
çıkarıldığı takdirde galiptir. 

IGizli bir el Ara~· 
ara para vermış 

•••••o• rr 
- Baş !matı 1 rnci sm•jada -

Gaıete dtşarıdan mühim mık
tarda para gelerek tevzi edil-

diğini ve bazı arapların bir
denbire zengin o\ma\an sebe'3i 

hakkında yapılacak tahk\k~tın 
enteresan i şaata yo açacağı 

şüphesiz bulunduğunu kayde
diyor. 

Kudüs 25 (Ö R) - Arab 
başkanlaı-ı bir karar vermek 
üzere bugün toplanacaklard'f. 

mişlerdi. Bu sebeple Kudüs 
camiinden• çıkan lslimlar süku
netlerini muhafaza etmişlerdir. 

Hayfa, Yafa ve Hama'da nü· 
mayişlere devam etmişlerdir. 

Arap\ar, talepleri kabul edi
linceye kadar, bu protesto 
hareketine devam edeceklerini 
bildirmektedirler. 

Kral Fuat öldü 
~·-- Baş imajı ı 111rt sm1Jada -

miştir. Fiilen tahta kaim olma· 

sı ise 1917 senesindedir ki o 
zaman,umumi harp içinde,Mısar 
henüz lngilterenin bir mah
misi halinde idi. Veliaht Prens 
Faruk 12 yaşındadır ve geçen 
senenin ilk teşrin ayandan beri 
tahsilini ikmal etmek üzere 
lngiltcrede bulunmaktadar. 

VAHIM iHTiMALLER 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
şüphelendirecek birşey, bir hal yade sizin hariminızi bilen be· 

Roma, 25 (Ö.R) - Kahire· 
den gelen bir habere göre 
Kral Fuad ölüm halindedir. 
Mısar kabinesi derhal toplana· 
rak vaziyeti müzakere etmiştir. 
Veliahd Faruk henüz on 
iki yaşında olduğundan kralın 

vefab halinde bir niyabet 
meclisi teşkiline ihtiyaç ola
caktır. Bu meselenin vahim 
ihtimaller taşıdığı şimdiden 

hi~~· --Veliahd Faruk 

gördün mü? Duydun mu? mm. 

- Şu mel'un iftiradan mı - Evet! 

bahs açıyorsun? - Ve en ziyade seni seven 

- Evet "Biireyre,,! de benim! 

Onu ben bütün mel'anet Muhammed güldü: 
tefe.rruatile işittim ve sordum, - Eveti 
oraİbm\\Jm. Bilini~ ki .eniz 

Londradan acele Muıra dön· 
mev aitırılmııtır ··• 



• 

s;enne a 
E. 

Çu. Alıcı 

398 Jiro ve Şü. 9 

138 M J Taranto 9 13 
15 M B Koope. 12 13 
14 Ali M Z Ah. 10 10 
14 H Alyoti 3 50 
_6 Ş Z Galip 12 12 
5 P Klark 9 9 
590 Yekün 

506280,S Eski satış 

506870,5 uumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi 
231 Buğday 5 25 

147 Arpa 4 125 
6 Susam 19 

420 bal ye pamuk39 
34 harar .. .. 

100 ton Bakla 4 375 

Fi at 

19 
40 .. 

10 ton yapak 59 59 
Bugün şube kitabetine not 

ettirilen ve henüz vizita edil
memiş olan pamuk satışları: 

40 bal. pamuk 40 40 

• • Para Piyasası 
25 4 1936 

Alış Satış 
Mark 50 20 50 62 
İsterlin 620 50 623 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 79 70 79 40 
Belga 21 25 21 50 
İtalyan lireti 9 89 9 91 
İsviçre Fran. 40 87 41 12 
Florin 85 25 85 50 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 

1 
Avstr.Şilini 23 37 23 87 

YENi AlffR -

iZ iR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 

- uma~ a n a~ı 
l'arafından ınevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAJJ -------- ~ZABIF · ·- ------
""V":E c! ı~,J.~J,UlY:t.J. .. 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz .................. T Ş E .................. . .................. SA 1 Y RLERI ................. . •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
V //L///I.l'/LJ • f/YY /'l'271:YJ.LZJ 

:::::::::::::::::: ~ :::::::::::::::::: 

Birinci Kordonda ŞARK HALI T A ş 
186 Numarada • • 

Mimar Kemaled- FAHR• K d • w J 
din caddesinde ı an emır og u 

iZ ~~.çrrrrILLCT.TZ/.Lit:/ZZ/LLZY'.LZJV//7//0LLT/%7/LZ/Z//./.ct/L///ZLJ 

Ayni kumaşlar lzmirde Sağırzade ve Asım Riza 
r d l • S •ıııııııııııı••ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

~ 0Kızı::aa.rcııze:ı:Z.şz:ıecıır:::ı:ııı:ı z:ıv12Jeızı::ctı::ır:ııu::z%ğZ::oı:ı.~·M1lıl. ·z;~-~ ~ ~~!~~! .. ~i.~~!.~!~.~ !~ ~!~.r}.~?.~. ~.~ !!ı.~~ ~!~.~!~ L 'll'XZY.LYTJZ7ZZZ71CZ/Jl!fZZZZ'fZ/J':/ZZ7~ 

Bira kralı lstanbuldan gltU 
lngiliz milyonerlerinden" Bira 

kralı,, Lord Ayvig evvelki ak
şam Filistinden şehrimize ıel
miş ve dün akşam Viyana 
tarik ile Londra ya hareket et· 
miştir. 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart 

RADYOLiN 
kullanmaktır 

zmirliler Istanbuldaneredebuluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
... ~c,•_.; . 

Sirkecide Osmaniyeotelinde · 
• ~.. .. '•,-;J' .. ~ . .. · ....... . . ·,. 

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

~.A..~Z"'CJ::IC 
Ö K S Ü R Ü K Ş UR U B U 

En muannid öksürüklerle bronşit, astm, ve boğmaca öksürü· 
ğünfia kat'i il~cıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye ı:dici 

ıJn•• 

fcsiri ~ayımı dikkattır 
1 'GJUZ KANZUK ECZA!'\Jf."İ Beyoğlu - htanbul 

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

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

.... ~ . "' ~, . . ... . . 

DAIMON 
Yıldırım marka pil ve elektrik cep lambaları 

lzmir ve havalisi umumi deposu : Suluhan civarında Ana
dolu Hurdavat mağazası Ödemişli 

Hiiseyin Hüsnü ticarethanesi 

... 
.ee rfllsan ıeae· 

GB ı PiN 

• ' ,. 
Bir tek kaşesi, 

en şiddetli ve en inadcı 
baş ağrılarını keser, rahat 
rahat uyumanızı temin 

eder, midenizi bozmaz, 
kalbinizi ve böbrek-
lerir.~zi vormaz 

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

DAiMA GRiPiN! 
Emlaki milliye müdüriyetinden: 

Dosya Lira 
29 Karşıyaka alay bey yalı caddesinde 185 eski 189 taj 60 

N o. lı deponun 200 liranın tamiratı müstecire ait olmak 
üzere beher sene 

30 Bayraklı vapur iskelesi 75 
31 Tepecikte bahçe sokağında 20 eski 18 taj No.lı dükkan 50 

Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı artırmaya konulmuş· 
tur. Alıcıların 11-5-936 Pazartesi günü saat 16 da milli eınlak 
müdüriyetine müracaatları. 26-7 1079 (823) 

İzmir vilayeti defterdarlığından: 
lzmirde yeni kavaflarda 7 numarada manifaturacı Muis Aşeı 

namına 934 yılı için tarholunan kazanç vergisi hakkında temyiz 
komisyonunca ittihaz olunan 9-7-935 tarih ve 5620 sayılı ualnz 
kararı üzerine tetkiki itiraz komisyonunca ittihaz olunan 7 -4~936 
tarih ve 1747 sayılı karar ile 700 lira irat üzerinden vergi tar
hına lüzum gösterilmiştir. Mükellefin terki ticaret etmiş olup 
nerede bulunduğunun bilinmemesi hasebiyle mezkur karar ken
disine tebliğ ettirilememiştir. 

2395 sayılı kazanç vergisi kanununun 86 ıncı maddesi delale
tiyle tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

1080 (824) 

Evrensel ve arsıulusal 

Paris panayırını geziniz 
16 Mayıs . 2 Haziran 1936 

34 ulus m~ nsup eooo den fazla te,hlrcl 
IKIMIL YON ZiYARETÇi 

Satıcılar: Orada bütün dünyadan gelmiş sayısız müşteri 

namzetlerile temas edeceksiniz. 
Alıcılar: Bütün istihsal şuheleri için en son keşifler ve 

ıslahları ve en değişik eşantiyonları bulacaksıııız. 
13 • 15 (661) 

Doyçe O riyantbank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZDliR 
J\lEH.KKZl : BEH.LlN 

Almangada 175 Şubesi Mevcuttur 
tioıı maye ve ihtıyal akçesı 

165,000,000 H.ayhsmark 
Türkiyede i$nbelerı: tSTANBUL ve JZMlR 

Mı8ınla Şabeleri: KAHlRE ve ISKENDERlYE 
Her türlü banka moaıoelatnı ila ve kabul eder 
• ALMANYA])A seyahat, ikamet, talısil ve saire ıçırı 

ebv~n ~Praitl11 HROISTRR!\IARK satılır.> ( h-1) • 
........ ··, ·;· - -'~.,.: • ·~ ••• ~, ... -,/!' ... 1 ,, ,. ~· ~·! · 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splrallı 

METALLUM 
Umbasını alarak diğer lam
balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha karlı 

olursunuz 

M. Tevfik BA YKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simens 

fabrikaları mümessili 
l'eştemalcılar 77 • 79 

Tel. 3332 

J 



•.-==!·~·~~~1119:::~::~~;·~·~·;-.---=--:------~--:~--:~--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--..---==--...-------iiiiiiiiii--..;;;_._ __.._..._t_E_..Nf-.---~A-~~------...---..-Miiö--;;;;iiijiiiiiiöi~~a!iiiimiiiii;;;;,;._.....-~--=-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__.~-....,..~---=~;;;;;;;;;;:;;;.;;;Ş.~9~h~llO;miı;;•W~,.~ 
Fratelli Sperco . V. ı Oliver Ve Şü. •Doktor RAMIZ• 
V A entesi W • F. H. Van Der UMITET 

apurNrc~• •NDAIS 1~ ... & Co. vapur Acentesi GUNDoGDU 
ROYALE ~~ 

KUMPANYASI . DEUTCHE LEVANTE LINlE CENDELI HAN BtRlNd Od . 
GAN

yMEJ)ES vapuru 20 nı- ANGORA vapuru 28 nisan· ,. KORDON TEL. 2443 emışte• 
25 

. na kadar Anvers da bekleniyor. 2 mayısa kadar THE ELLERMAN UNES LTD. • 
sandan nasa d ve Ham Anvers. Rotterdam, Hamburg MARDlNIAN vapuru mart Haatalaranı lıergün Ödemiş 
Rotterdaın,Alldt.e~ am ük ala- ve Breıae. ~ia ytk alacaktır. ailaayetuule Ll•e.-,ool •e Svaq• 
burg limanları ıçın Y SAMOS vapuru 6 mayısta 9ea

1clan gelip tahliyede bulu· G.ıi pqa cadde~ade yecli 
kh bekleniyor. Anvera. H•mbura nacak. • numaralı kaloiğinde kabul 

ca r. u 1 mayısta ve 8.-~menden yük çıkaracaktır THRSO vapuru nisan ipti· eder. 
l!L y~ES ~ura-ıaa. Vu· ANDROS vapuru 12 mayısta dasında Li~erpool ve Svansea- Fukara hastalara gı.-yyen 

gelıp aynı .-- 11tr'•rı isi• lae1denıiJor. 1' .. ,... kadar daia ıeli_p_ ~illi,.. bulunacak. ıönler4• •tee.t.-e" btlnlw. 
na ve KösteltCC An'fers. Rottwdam. H•burg GRODNO .apun mart ni· 
yük aJacakbr· ve Brenaetı i~ yük alacaktır. laa,etiade Lo.dra, Hul ve Aa-

CERES vapuru 4 ma~:~a Arment H.Schuldt-Hamburg versten gelip tahliyede bul0<o 
eli ' ıoayııta Anvers, - NORBURG vapuru 4 mayıata aacak, ve ayni zamanda Lon-
~ ... -1..- ,.._ .... " .._... l>ellleaiyw. Aavers, Rotterd... dra ve Hull içi9 yik alaeakbf. 
~- ..,_. 1aareket ede· Ha.aburg •e Br.me• için yGk NOT : Vlnat tarilll4Mi, ••- D. operatör 
b-r -.... atacaktır. p•rlarm iai191eri ve navlu k-
celıtir. NT L. · AMERICAN EXPORT LINES reUerinin değiıikliklerinden me 

M. Nuri Artan SVENSKA ORIE .. ~~ıen ıuliyet kabul edilmez. 
VINGALAND aıotoru 30 EXHIBITOR vapuru 20 ma· 

. d elip Rotterdam,Ham- yısa doğru bekleniyor.Nevyork Paris fakültesinden diplomalı 
nisan a a için yük alacakbr. ~ en) Copen· Dlf tablplert 
burı (dorru Brelll . Service Maritime Roumaio 

D ·g Gdynıa ve Is- DUROSTOR 11 M tf E ~ J hage, anıı ' . . -k vapuru ma- uza er rogu 
k d

. ya limanları ıçın yu ~ısta bekleniyor. Köstence,Su-

lzmir memleket hastanesi 
hariciye ~efi 

an ıoav 1 G la • . k Kema 1 Çetindag~ ına ve a ç ıçın yü ala- l 
alacaktır. ME ROUMAIN caktır. 

Hastalarını lıer glln öğle
den ıonra 3 • 6 ya kadar 

' ikinci Beyler-Numanzade so
kak S oumarah muayeneha· 
nesinde kabul eder. 

;ERVIC MARITI Ayni zamanda aktarma sure- Hastalannı her gün sabah 
PELEŞ vapuru 12 mayısta t!le Belgrad, Budapeşt, Bra- saat dokuzdan baş!ıyarak 

gelip 13 mayasta Pire, Malta ve tıslava ve Viyana için yük Beyler - Numan zade S. 21 
Barselone limanlarlna hareket alacaktır. numrah muayenehanelerinde 
edecekt r. Span&kelinje - Oslo kabul ederler. 

i
landaki hareket tarihlerile BOSPHORUS motörü 9 ma· Telefon: 3921 

Telefon 
Muayenehanesi 312S 
Evi 2980 'ki.ki d yısta bekleniyor. Yafa ve lı-

navlunlardaki değişı ı er en kenderiye için ylik alacaktır. Cuma ve salı 8 den 10 a 
acenta mes'uliyet kabul etmez. Vapurlann isimleri, gelme kadar memleket hastanesinde 

10-26 (591) 

Fazla tafsilat için ikinci tarihleri ve navlun tarifeleri 
kordonda Tahmil ve Tabliye hakkında hiç bir taahhüde gi· 

rişilmez. 
binası arkasında FRA TELLi N V W F H · V O • . . • ann an er 
SPERCO acentesine müracaat Zee & Co. 
edilmesi rica olunur. Birinci Kordon Telefon No. 

Telefon: 2004-2005-2663 2007 -2008 

Izmir Liman işleri genel direktörlü
v .. nden: 
gu aka Osmanzada mevkiindeki deniz banyolannın üç sene 

.~';{::re kiraya verilmesi açak artırmağa konulmuıtur. Artırma 
mu 936 tarihine kadar devam edecek o gOn ıaat 15 de 
~ M

1 
ars apılacakbr. isteklilerin liç senelik muhammen bedeli icar 

ıha esı Y d' b ~ 1 428 ı· t · k · · L' .. ıde ye ı uçugu o an ıra emmat a çesını ıman 
~uta~ı . ~u re veznesine yabrmalan veya tananmış bir milli banka· 
ışlerı 1 ~ at mektubu getirmeleri lazımdır. 
dan temın l k . ti l . . 1 • . w • •• F da maltlınat ama 11 yen erın yazı ıı en şeflıgıne muracaat-
lan ~lln oı::r· 23-26-29-2 1054 (814_!_, 

"" f enoi Gözlükcülük 

r 
{.. 
A 
L 

ICZANESI wJ 

efLAL ECZANESİ 

HıR Nf vi FENNi all11 n. 
yalviı, .eJloloit, haı baga her ttı IU 

Alt 
ikel elekik~o silindirlik, siferik, iki mibrakl r kçer

ın, n ' koP ' ki ı, uza tan 
çevelerle pantos ttrlii g3zlti er, .tayyare. ve şoför gözlüklerile 
veya yakınd•D bet klerİ bltiln optik alemın bllttın icabab Gö 
gllnet ye toz ,aıffl _. 'katal•"• allt ve edewat depoeu . z 
hekimleri içia ro.-J fOP.TAN •• PIEllAKEND& 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda aleminin 1936 senesi 

iç.in kabul etttiği 

40 
Renk üzerine yün, ipek, pa

muk veya keten her hangi 
kumaş ve elbiseyi yalnız 

t.5 
Kuru~ ile ve çok kolay bo-

yamak isterseniz bir paket 

KIZ markalı 
A R T 1 

BC>Y .A.SI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
9 EY-LUL 

B A HARA T depoıudur TELEFON: 3882 

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

§ TAZE TEMiZ UCUZ i . . . . 
E llAC ~ 

HAMDİ NÜZHET 
Sıhhat Eczanes; 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi ojlu hanı karı111ada 

. -• -• . . . -. .. . 
• . • . . 
• . • • • • • • • 
" • ....................................................................... 

lzmir Tramvay ve Elektrik Sos
yetesinden: 

Bundan blyle Solyetemizce ıalau Myaç ufal1alarma 
detiftirilmeti temin edileceti a.,_elerimizce bm..ek bere 

ilin ol•ar. 
Soıyete bu iti liıerine alamamakta oldupadan abonelerin 

tahloluınd•ki asf alyalar ya kcadileri veyahut elektrikçiler 

tarafından cle;iıtirilebilecektir. 
Abon~lerimizin, tablolarındaki aJalyalarının teaiut ıemalaruacla 

ıııterilea a111peraja ı&re olma11aa dikkat etmeleri lizamclar. 
Arzu ettikleri takdirde eaıtalltlrlerinden bu bapta mal6mat 

iatiyebilirler. 
Mamafih alellde ihbar mahiyetinde olmak iizere ve Soayetemiz 

için hiç bir mes'uliyeti müteıammıo olmalunıın asağıdaki 
malumatı veriyoruz: 

Sayacın amperajı 
3 amper 
5 " 

Tablo asfalyalara amperajı 
4 amper 
6 " 

15 tı 
10 " 

Şirketimiz sayaçları amperajıolP sayaçlar üzerinde perçinli 
buhaaan ufak levha üıeriade psteribnekte olduiuna aboneleri-

mizin nazarı dikkabnı celbederiı. 
Daba ziyade emin olmak içitl abonelerimiz alikadar ~ervie-

leriaai&dea de bu bapta mal6aaat alabilirler. 
4-S (8'.i) 

2 ve 20 komprımelık ambala ılarda 

bylu"l1,1r 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde haHsliğin timsati , 
.olan_$ markasını arayınız. 

Yalnız toptan sataıları için Iımir umum acenteliği Nef'i Naa 

•• J. C. Hemsiye müracaat ediniz. S.lih ağa hanı ikinci lr111 
No. 1/3. Poıta kutusu 224 Telefon 3465 

7-26 

S. Ferit Eczacıbaşı 

Kolonya ve esansları 
SO seneye yakın bir zaman

duberi aıamj,aıuvaffakıyet ka-

11•mıı en litif en sabit miıilsiı 
kokulardır 

~bar 
Aftın damlası 

Unutma beni 
Yuemin 

Senin için 
Mahabbet çiçeği 

Ful 
Dalya 

Manulya 
isimleri de yalnız ecı:acıba-

ıının kok11lanna aittir. 
Benzer isimlileri bir şeye 

yaramaz almayınız 

M.DEPO 

S. ·Ferit 
Şifa eczanesidir 

.. 
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Vis Amiral Kokudis tehlüke işaretinden bahsediyor 

izde mahre ,, diye haykıran 
ulgarl ra karşı kuv etli bulunmalı 

''En mükemmel müdafaa taarruzdur. Askeri ve hava 
kuvvetimizi Bulgaristanın üç misline çıkarmalıyız.,, 

Atina, 25 (Y.A) - Kozana 
say avı Vis Amiral Kakulidis 
"Alinaikon Neon" gazetesinde 
Yunan milli müdafaasının ta
mamlanması hakkında şu fikir
leri serdediyor: 

"Milli müdafaa bütçesinin 
yüzde 66 sı donanmaya tahsis 
edilmelidir. Zira bugünkü va
ziyette tehlüke denizde değil, 
karadadır. 

DiSiPLiN LAZIM 
"Torpltolar satın almak 

için aoo milyon drahmi 
sarfına ve "Adalat" deni
zinde mahreç,, diye hay
kıran Bulgarları tard için 
tahtelbahir slparı,ıerln
den bahsedlllyor. Eğer 
ba,bakan B. Metaksas 
bu parayı denize atarsa 
erkanıharplığı hakkında
ki fikirlerimi değl,llrme
ie mecbur olacaAım. 
Bulgarlstanla hududları
mız açıktır. Eğer Bul
garlar Egeye inerlerse, 
t9t6 da olduğu gibi tor
pito muhrlblerl Bulgar
ları bombardıman edıP;-

TAKSİTTE 
VERESiYE 

En Son ~lodeJ 

Mobilyeler 

HARA~~I 

1 
TAHKİMAT 1 

- Memlekette tahkimat ya-
pılması lazım mıdır ve ne de
rece ne kadar? 

- Ordu silahlanmadan istih
kamdan bahsetmek mantıksız

lık olur. 
BULGARIST ANIN 

ÜÇ MiSLi 
En mükemmel müdafaa ta· 

arruzdur. Askeri ve hava kuv
vetimizi Bulgaristanın üç misli 
yaptığımız zaman istihkiimlar
dan ve filodan bahsetmek za
manı da gelecektir. Şimdi eli
mizde ordu yokken istihkiim
dan ve filodan bahsetmek 
boıtur. 

- Şimd;ki unsurlar kara, 
deniz ve hava kuvvetlerinin 
muvaffakiyetli bir harp yap
malıırı için kafi midir? 

1lc5 Jtiul ' ıfrl< 

- Eğer ordudan siyaset çı- '• 
Yıınau tayyare toplan karılırsa 1933 ve 1935 den B11tt:nr klirliilm bulım barta1111111 l rs'it ediroı lıır 

ceölne Bulgarlar torplto bir asker, siyasi partilerden önce olduğu gibi bu unsurlar " Biz birbirinden şüphe ı-den manter bir hükümet teşkil( 
muhrlblerlnl bombardı- müzaheret görmezse, siyasete kifayet edebilir. O zaman bun- bir milletiz.,, Vaktile Bismark için halk partisi ile liberallel' 
man edeceklerdir. karışmağa cesaret edemez. Si- !arın değeri artacak ve dsiblin da, müverrih Şloser eski Yu- arasında yapılmakta olan mü-

ORDU TEŞKiLATIMIZ yaset ordudan çıktıktan sonra, tam olacaktır. ,, nanistan tarihini ona takdim zakereler son dakikada B. 
NASIL OLMALIDIR? ordu donanmadaki parlak zabit- BiRBiRiMiZDEN ŞÜBHE ederken bunu söylemişti: "Eğer K~fandaris'in müdahalesiy~e 

- En iyi teşkilat siyasetin ler en iyi teşkilatı kendiliklerin- Son söz olarak bana şu suali Yunanlılar birbirini yemeselerdi, akım ~almıştır. B .. Kafandarıs 
ordudan defedilmesidir. Siya- den bulurlar. Bugün siya- sormanızı dilerim: H Askeri bütün dünya asırlardan beri Mart ısyanı dolayısıle ordudan 
setin orduya girmesinin mesulü set orduda olduğundan teş- kudretsizliğimizin asıl sebebi medeni olacak ve yalnız Yu- çıkarılan zabitlerin de af edi~ 
partiler olduğu için onu ordu- kilat şudur: Kadro harici ve mü nedir? ,, Buna müteveffa Ko· nanca konuşacaktı!,, !erek vazifelerinin iadesini is-
dan çıkaracak ta askerler de· tekaid 200amiralve 1000 gene- romilasın şu sözlerile cevab ve- ANLAŞMAZLIK VAR temiş, B. Çaldaris bunu kabul 
ğil, ancak partiler olabilir. Hiç ral vardır. receğim: Atina, 25 ( Ö.R ) - Parle- etmemiştir. 

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

Almanyaistihkim si silesinikuruyorı Libyada ' 

F h d d d k• M- . . .hk"' ) h lngiliz hazırlığı 
ransız u Ü un a ı agınot ıstı am arını te - ma~;:ı~r 251~g~~:,:nin ~~~;~ 

did edecek olan bu tesisat Çek hududuna varacak :;~~~ri:~:u~~:h::~!~ih~i::~ 
Parl·s, 25 ( Ö.R ) _ f d d k I 1 disine aid olduğunu, binaen-

! 
a e e ece 0 an ar par- aleyh ltalyanın heyecana ka-

"Oeuvre,, gazetesinde Bn. tinin kendi azalarıdır. 
Genevieve Tabovis tara- i Ulusal sosyalist "Fartı pılmasına sebeb olmadığını 
fından bildirildig" ine göre 4 . .d., · söylemektedirler. 

.j !~., gayret,, leri bilhassa, Nu- y AJ 
Almanya henüz Fransız enı" man 
hududunu koruyan Ma· remberg kanununun ka-
ginot istihkam hattı kar- bulünden önce, bütün Al- Zeplini 
şısında kendi istihkam manyada yahudilere kar-
silsilesini kurmağa başla- şı işlenen tecavüz cürüm- Berlin 25 (Ö.R) - Almanya 
mamıştır. Fakat bu istih- !eridir. Bu cürümleri işle- yeni bir zeplin inşa edecektir, 
kamların planları 18 ay- Adı L.Z 131 olacaktır. HavR dikleri için alelade mah-
danberi hazırlanmıştır ve kemeler tarafından mah-
işlerin biran evv 1 bit-
mesi için bütün tertibat küm edilenler gayret-
alınmıştır. Bütün tahmin- keşlikleri ölüm neticesini 
!ere göre, çok geniş mik- ·. vermemiş olmamak şar-
yasta sarfedilecek faa- tile afdan istifade ede· 
liyetle kış mevsiminden 
önce Alman müstahkem 
hattı yapılmış olacak ve 
askeri teşkilat tam ma-

ceklerdir. 
2 - Matbuat cürüm-

leri: Bunlar bilhassa Ka-

nasiyle güvenilecek bir \'tl.i!f.i~'\ 
şekil alacaktır. Ancak o .._~~""- " 

tolik gazetelerine karşı 

verilen mahkümiyet ka
rarlarıdır. vakıt Almanya asker

lik bakımından tamamiyle 
hazır bir devlet telakki edile
cektir. Dikkate şayan olan 
nokta şudur ki Almanya bu hattı 
Fransız ve Belçika hudutlarında 
kurmakla kalmıyacaktır. Bu 
istihkam hattı Avusturya ve 
Çekoslovakyaya doğru döne
rek Almanyanın bütün cenub 
Ye CeDUDU tarki hudutlarını da 
l<apbya~aktır 

Orrm !'tıwr Brr!i11de yapı lan biiriik askeri tomulm bir intiba 

UMUMi AF şimdikinden. daha geniş bir Bugün bu habari veren ga
zeteler henüz umumi af irade-Berlin 25 (Ö.R) - Akşam umumi af ilan etmişti. 24 nı

sanda imza edilen yeni af ira-gazeteleri hususi tabılarla Füh-
rerin bir umumi af iradesi imza 
ettiğini bildirmektedirler. Nas
yonal sosyalist ~ejiminin tees
süsündenberi bu, verilen ikinci 
umumi aftır. 7 ağustos 1934 te 
devlet başkanlığına yükselmesi · 
münasebetiyle B. Adolf Hitler 

sinin metnini neşretmemişlerdir. 
Bu yarın resmi gazetede inti
şar edecektir. Gazetelerin tef-

desine gelince 3 kısım cürüm
leri ihtiva etıLektedir. 

KiMLER iSTiF ADE EDECEK sirleri, hiçbir muhakeme gör
meden üsera karargahlarına 

sine "Fartı merbutiyet,, sebe· sürülen siyasi mahkumlara karıı 
bile yapılan fazla gayretkeflik . bu kanunun tatbik edilmiyece
cllriimleri. Bu ·.maddeden iıti- . -iiui açıkça ırhtermektedir. 

1 - Ulusal sosyalist parti-

tezgahları bu zeplini inşa etmek 
için tadil edilmektedir. 

Bu suretle Almanya dört hava 
gemisine sahib olmuş olacaktır, 

Süveyş 
Kapanacak mıdır~ 

Londra, 25 (Ö.R) - Millet
ler cemiyetine yardım birliği 

hükumetten Süveys kanalınl 
kapatmasını istemeğe karar 
vermiştir. Lord Siton verdiği 

nutukta bu fikri şiddetle mü .. 
dafaa etmiştir. 

Japon şairi 
Berlinde 

Berlin, 25 (Ö.R) - Meşhur 
Japon şairi Takabama konf~ 
ranslar vermek üzere buray• 
ıreldi. 


