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Cmıı1ıtıriyetitı Ve Cumhuriyet Escı·iııiı• Bekçisi, SabaJ.ıart Çıkar Si aaı Yeni Asır matbaasıacla baaı\ııuştır. 

Fr z • 
1 ünü ns r 

Parti başkanlarından üçü de seçilmiş bulunuyorlar 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--=:.....~ .. 

Liyonda Herriot ve Radikal Sosyalist listesi ikinci devreye kaldı. Komünistler 
ilerlettiler. intihabat sükunet içinde yapıldı. F1anden büyük ekseriyet 

Paris, 27 (Ö.R) - intihabat 
dün dütün Fransada aükfinet 
içinde yapılmıştır. Bu seçimin 
asıl farikası, mutlak ekseriyeti 
kazanamadıkları için Fransız 
intihabat sistemine göre gele
cek pazar günii ikinci devrede 
yapılacak intihabatta vaziyet
leri anlaşılacak olan namzed
lerin çokluğudur. Bunun böyle 
olmasının sebebi de müntahib
lerin geçen intibabatdan daha 
çok olarak reye i ştirakleri ve 
namzedlerin de herzamandan 
daha fazla olmasıdır. 

ıında verilen reyler komünist- ı idare etmesine lmkin vere- yorlar. Bunlar da demokrat 
!erin ciddi bir surette ileri cektir. ittihadı (merkez) partisi baı-
gittiklerini gösteriyor. Dlin Birçok bakanlar ilk devrede kanı B. Flanden, demokrat 
kazanılan saferler arasında ıeçilmiJ bulunuyorlar. Bunlar cumhuriyet ·birliği (sağ cenah) 
dıı işleri bakanı B. Plandinin dıt itleri bakanı B. Flandin, baıkanı B. Marin ve radikal 
ilk devrede bliyiik bir ekseri· bahriye bakanı B. Pretre, P. ıosyaliıt (ıol cenah) baıkanı 
yetle intihabı göze çarpmış• T.T. bakanı B. Mandel, iş ba· B. Daladier'dir. Pariste olduğu 
tır. B. Flandin, intihabat pro- kanı B. Frossard, deniz ticareti gibi viliyetlerde de ikinci dev-
pagandasını bir taraf-an idare llakanı B. de Cbappedelaine, reye kalan namzetlerin 1ayııı 
ederken, diğer taraftan da en ticaret bakanı B. Bonnet'tir. pek çoktur. 
nazik bir arsıulusal buhran BB. Mandel, Bonnet ve Fros· Liyon ıehrinde H. Herriot 
devresi içinde Fransanın harici sard büyük bir ekseriyet kaza- ve Radikal sosyalist Jiıtesinde-
ıiyasetini tedrire devam etmiş· narak hakikt birer muvaffakı· ki arkadaşları ikinci devreye 
tir. Bu zafer dıı itleri baka· yet temin etmiılerdir • kalmışlardır, Fak at zaferleri 
nının artmış bir otorite ile Parti ba9kanlarından öçü de ıimdiden mubakkakbr. 

vaziyetlerini 
topladı 

Daiaı/vr Pariste ve Paris mıntaka- memleketinin dış siyasetini ilk devrede se ilmiş bulunu- - Sonu tJ ıncı sav/ada - / ırmot 
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Çocuk 
bakımı 
Halli gereken 
bir davadır 

Tilrk milleti inkılAp müca • 
delainin en ulu bir ııünü olan 
23 Nisanı ocuk ha asın ba • 
!angıç olarak kabul eylemiştir. 
Cumhuriyet rejimi istikbalin
den emin olabilmek için yarı
nın büyüklerine bugünden layık 
olduğu önemi vermek isteğin· 
dedir. Bunda da yerden göğe 

kadar haklıdır. Çünkü herhangi 
bir millet çocuklarını yetiştir· 
me davasına ehemmiyet ve.r
nıezse istikbalinden asla emın 

1 Yalnız yaşayan nesiller o amaı. • 
. . k tlanılmış fedakarlıklar 
ıçın a 1 k 
'h t bir sergüzeşt o ma 

nı aye 
hududunu aşamaz. . 

B
. . davamız günlük ışler 
ızım 1 . · 

. . değildir. Biz istikba ıçın 
~ın dinıizi feda etmiş, taha~
m':. edilmesi müşkül .feda~~r-

... üs vermiş bır nesılız. 
Jıklara gog 

Bu itibarla eserlerimizin m_u· 

f a•ını ellerine bırakacagı· 
ha az ~ . . t" 

n büyüklerını ye ış· 
nıız yarını d d 
. k korumak yolun a a 
tırme , .. t • • hassasiyet gos ermege 
azamı 

mec~u;uz~ !emek lazımdır ki 
ltıra y k hususunda 

hazırlama 
yannı . et bütün rejimlerin 
CumurıY alınağa muvaffak 
·· tünde yer k us Dün mevcud me • 
olmuştur. d !arını dolduracak 
tebler ka rol azken bugün 

b bu aın 
tale e kadroları nizamna-
mekteb 1. atnamelerin Us-

) · taıın me erın, k kadar dolmuş 
.. rıkaca 1 . tune T Her açı an yenı 

ve taşmıştır. b en talebe hü
bir mekteb e~up taşırılıyor. 

. 1 dolduru . .. 
cumıy e leketın kul-

• en ınem 1 Buna ragm lanmış sayı · 
tür ihtiyacı karşkıta bulunuyor. 

k uza •. · maktan ço . labilecegımız 
Yalnız müsterıh do ki kültüre 

var ır b' bir nokta sonsuz ır 
karşı memlekette Ve bu sevgi
sevgi uyanınıştır.d f"ıniıe ulaş-

.. he e ı 
nin ateşi bızı . çalışınaları-
tınnak yolundakı kt r Ancak 

ca ı · 
mızı kolaylaştıra • er bir öııeın 
çocuk bakımına deg e e borç· 

·ı d'. . . söylem ,.ert me ıgını 

!uyuz. ' . •t 't -
· oiılr "' - So11u 2 i11tı 5 -o8ıu 
0cB

~a)ILk1 

Prenses T Al'nin beyannamesi ihracat arttı -
"Biz Habeş kadınları mede- Memleket ticareti sevi-

niyeti yapıcı biliyoruz,, nilecek bir seviyeyi buldu 

C11mhurivet mırkrz bankası binası 

Ankara 27 ( Yeni Aıır ) - rinde muvazeneli bir şekilde 
Cumhuriyet Merkez bankaaının kurmak, hükfimetin başlıcaı 

- ..... 
hissedarlar umumi heyeti bu- şıarı o}arak .. tanınmaktadır,, 

, ü t ı d T ı d k Ekonomı polıtıkamızda esas 
g n op an ı. ?P antı a 0 u· hem istihsal, hem de istihlikl 

Yalnız " kin ifade eden üç flabeşll ba!ıışı 
Adia-Abeba, 27 (Ö.R)-Ne- neşrettiği bir beyannamede !asına ve zehirli gaz kullan-

caşinin 17 ya~ındaki kızı pren- diyor ki: masına mani olmak istemezse, 
ses Tai bütün dünya kadınla- - "Eğer insaniyet, ltalyan bu bütün medeniyet dünyası-
rına hitaben Royter va~ıtasiyle ordularının memleketimizi isti· - Sonu 5 ifui salıi/ede -..... Arabıar .. ··b1rıeşır···· .. · .. 312· .. ~··3·13 .. ·· 
Yahudilere selam veren
ler hile öldürülecekmiş .. 

. Kudüs 27 Ö Telavivde arablar niimariş halinde 
s~kiz sa t. . d( .TR)

1
-. Son kırk makamatı Yahudi muhacirle-

a ıçın e e avıve ııg· · · b d 
ak .. 

1 
ın- nne ıca e en vardımı yapı· 

m uzere ge en yah dil 
bi k' .. b 1 u er on yorlar. Çıkan yangının baauatı 

n ışıyı u muştur. Telavive on bin lngillı liraamdu falla• 

ihtiyat zabitleri 
-Temmuzda sllih altına 

çajiırılarak staJ görece 
Ankara, 27 (Yeni Asır mu

habirinden)-lhtiyat :ı:abitleri 
staj görmek için temmuz 
ayında davet edileceklerdir. 
ilk partide staja çağırılecak 
olanlar 312 ve 313 tevellütlü 
ihti at zabıtleridir . 

dır. 824 ev kimilen, 613 ev 
kısmen yanmıştır. 

Bütün yakın Şarkta Yahudi 
mallarına karşı umumi boykot 
ilanı kararlaştırılmıştır. Yahu
dilere selim veren Arabların 

bile öldiirülecekleri söylenmek· 
tedir. Bu vaziyet kartıunda 
ciddi tedbirler almak mectiu• 
riyeti bAaıl olmuttur. Hayfa ' 
civannda Yahudilere aid çift· 

lilder ~Ye evler, ıriıdice alete 
reriJ.eldedir. 

r · 

nan raporda eıhanın umumi · ı k tt kd . . I I k b h 1 muvaıı o ara ar ırma ır.,, 
vazıyeb ~n a~ı ar.•. .u ran yı • 935 yılı içindeki dış ticarti• 
larının gıt gıde ıyı bır duruma miz 184.685.000 lira olarak 
d~ğru koştuğu izah edil~e~t~- 933 yılına nazaran 15 milyon lir; 
dır. Raporda memleketımızın fazladır. 935 yılında ithalatımız 
vaziyeti töyle izah ediliyor ı 88.823.000 liradır. lhracatımııı 

- "935 yılında dıı ticareti- ise yedi milyon lira fazlasiyle 
1 

miz, gerek lthalit ve gerek 95.861.000 lira olarak resmen 
ihracat itibariyle biraz daha dü- tesbit edilmiştir. Vergi tahsilatı 
zelmiştir. Beş senelik sanayi ümid edilendan 12 milyon lira 
programı tatbikatına kayde daha fazla olmuştur. Merkez) 
değer bir canlılıkla devam edil- bankasının 935 yılındaki safi j 
miştir. Türk ziraatını Türk aa- karı 2.095.949 lira ve 50 ku• 
nayiiyle tamamlıyarak Türk ruştur. Her hisseye 625 kuruf 
ekonomisini iki ana temel Üzl'· dağıtılacaktır. 

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



Bahtta 2 YENi ASIR 

Çocuk 
bakımı ş BiR BABBRLBRi ........ 
Halli gereken 
bir davadır 

- Baş /auı/ı 1 tnd ay/ada -

Hakkı Verall 1936 IZMIR FUVARI ••••• 
Ki..-iz veya fakir yavru

lann uğlapu koru1acak ka
rumlar.ımız çc* za11ftır. Çocuk 
bakımsızlığının doğuracağı telı
lükeyi sezen bazı yurtdqların 
aralarmda vücuda getirdikleri 
teşekküller çok takdire deger 
olmakla beraber diviyı eaash 
bir şekilde halledebilmek kud
retinde değildir. Her şeyden 
önce şunu kaydedebiliriz: ki 
Türkiyede çocuk divisile esas
lı bir şekilde uğraşmak vazi
fesini üzerine alan çocuk esir
geme derneğidir. 

Alman yada 
temaslar yaptı 

.......... ~ .............. · ................................................ : ...................... . 
lzmir panayırına iştirak edecek eks-

Avrupanın muhtelif merkez· 
lerinde üzüm sahşını temin için 
tetkik seyahatine 'gitmiş olan 
üzüm kurumu müdürü bay Is
mail Hakkı. Romanya, Macaris
tan, Avusturya ve Almanyada 

pozanlara kolaylıklar gösterilecek 

tetkiklerini bitirmiş ve bazı 
satışlar da yapmıştır. Bay Is-

Panayır sahası genişledi, pavyon ücretleri indirildi 
Ekspozanlar her türlü vergiden muaftır 

Bu kurum vazifesini hakkile 
yapabilıyor mu? Tereddütsüz 
cevap verebiliriz ki : Hayır t •• 

Çocuk esirgeme derneğinin 
biricik mevcudiyet gösterdiği 

yer Ankaradır. Ankarada apart
manları vardır, çocuk evJeri 
vardır, çocuk bahçeleri vardır, 
velhasıl yapılması gereken mü
esseS~!erin aşağı yukan hepsi 
mevcuttur. Bunun haricinde 
Türkiyenin biç bir yerinde ço
cuk esirgeme derneğinin bir 
mevcudiyet gösterdiğini maal
esef hatırlayamıyorum. Yalnız 
bilinen birşey vardır ki Türki
yenin her tarafında çocuk esir-
geme derneği levhas1nı taşıyan 
bir bina vardır. Yıhn muayyen 
günlerinde rozetler dağıtılır, 
pullar yapışbrıhr. işte o kadar ... 

Çocuk esirgeme mefhumuna 
giren müspet bir faaliyet kay
deylemek mümkün değildir. 

Diğer taraftan lzmirde be~ 
on yurdseverin aralarında vü-
cuda getirdikleri öksüzler cemi
yeti partinin de himayesile iki 
yliz elli öksüzü her gün yedi 
mmtakadaki çocuk bakım ev• 
!erinde yedirib içirmekte ve 
onlara kimsesizliklerini duyur-
mıyacak bir itina ile bakmakta 
ve terbiyelerine önem vermek
tedir. Bu canlı eserin de bence 
ihtiyacm en küçük bir kısmını 
karşıladığında şüphe yoktur. 
Daha bakımsızlık tehlikesi al
tında çırpınan yüzlerce ve yüz-

lerce memleket yavrusu vardır. 
Hele lzmirde kurulan bu hususi 
bakımın bir eşine daha civar 
vilayetlerimizde bile rutJana-
maz. Şu halde istikbali koru
yacak olan yavrulanmızın bi· 
mayeai gayri mes'ul bet on 
yurdseverin hamiyetine bağlı 

barakılmış demektir. 
Bu durum tatmin edici ol-

madıktan başka istikbal için de 
bize endişe vermeğe yeter 
ıayılmahdır. Çocuk meselesi, 
çocukların esirgenmeai, çocuk-
ların yetiştirilmesi bir istikbal 
davası olduğuna göre bu da
vayı devlet mutlaka ve mutlaka 
kendi eline almalıdır. 

Hususi teıekküller; ancak 
devletin esaslı bir tekilde vii
cuda getireceği organizasyonun 
yardımcısı olabilirler. 

"Hak.k.ı Ocak.oğıu. 

•• 
Odemiş ğezisi 
Zafer okulu yetim çocukları 

menfaabna tertip edifmiı olan 
tren ge:ıııı on mayıs pazar 
gllnü yaptlacakbr. 

mail Hakkıom bugünlerde Al
manyadan Londraya geçeceği 
haber alınmıştır. Tetkik seya
hati daha bir ay kadar süre
cektir. 

Bay Ekrem Hayri 
Eg~ vaıluru ile geldi 

Üç aydanberi lstanbulda te
davi edilmekte bulunan doktor 
muallim bay Ekrem Hayri Os .. 
tündag evvelki gün Ege va
puru ile lzmire gelmiş, pek cok 
meslekdaşları ve arkadaıları 
tarafından kartılanmışbr. Aziz 
üstadımız dfinden itibaren has-
talarını kabule başlamışbr, ken
dileri sıhhat itibarile eskisinden 
daha iyidir. 

Aziz doktorumuzun geçirdiği 
büyük tehlükeden mütevellit 
sevincimizi izhar eder kendi-
sine sağlık dileriz:. 

Alman kolonisinin 
• • 

gezısı 
Şehrimizdeki Alman koloni· 

sinin bir mayıs günü sabahdan 
saat on be~e kadar devam 
etmek üzere Kozağaç1 a bir 
tenezzüh tertib edecekleri ve 
öğleden sonra Alman konso
losbanesidde tertib edilecek 
eğlence ve ziyafette buluna· 
cakları öğrenilmiftir. Bütün 
Alman kolonisine diin daveti· 
yeler dağıblmışbr. 

Limanımızda 
Heyet tetkikat yapıyor 
Limanımızda tetkikat yap

mak üzere iktisat vekileti bq 
müşaviri Fon Der Porten ile 
lıtanbul Liman iıleri umum 
müdürü bay Raufi Ege vapu· 
rile Pazar günü ıehrimiıe gel· 
mişler ve tetkikata baılamıt· 
)ardır. Tetkikat neticesinde iz-
mir limanında yapılacak tesisat 
tesbit ~dilecek ve raporu Ikti
sad vekiletine veriJecektir. 

Belediye 
Otobüsleri 

Belediye tarafından kordon
da iıletilmek üzere satın alın
ması takarrür eden Otobüsler 
için iıteuilen teklifler beledi
yeye verilmittir. Münakasa 
ıartnamesinin haıırlanmuına 

baılanmııbr. 
•••••••••••• 

Fuvar komitesi 
F uvar komitesi dün ögleden 

sonra Şarbay doktor Behcet 
Uzun başkanlığında toplanmış 
ve fuvara ait bazı işleri görüı
müştür. 

BUOUN 

Türkofis başkanlığından bü
tün Ticaret odalanna, fuvar ve 
panayırlar hakkında Ankarada 
ittihaz edilen kararlar hakkın
da izahat gönderilmiştir. An
karada bulunduğu sırada şar
bayımızın da iştirakile yapılan 
konuşmalarc!a elde edilen ne· 
ticeler şunlardır : 

1 - lstanbulda her sene 
Sanayi birliği tarafından tertip 
edilmekte olan Yerli Mallar 
Sergisile Arsıulusal lzmir Fu· 
varının açılış tarihi olan 1 Ey
lül arasındaki fasılanın çok kı
sa olması ytrli mallar sergi
sinde mallarını teşhir eden fab
rikalano. pek kısa bir -zaman 
sonra, Arsıulusal lzmir Fuvarı
na iştirik etmemelerine amil olan 
sebeplerden biri telakki edil
miş ve evvel emirde bu fası
Jamn uzablmasına lüzum görü
lerek yerli mallar sergisinin bu 
yıldan itibaren 25 Haziranda 
15 Tem muza kadar sürmesine 
karar verilmiştir. 

MASRAF iŞi 
2 - Türkiye sanayi mües

seseleriııio büyük bir kısmının 
lstanbul mıntakası dahilinde 
temerkiiz etmiş olması bu mü
esaeaelerin lstanbulda kurulan 
yerli mallar sergisinde malla· 
rını nisbeten külfetsiz ve mas
rafsız bir şekilde teşhir ehne
ğe imkan verdiği buna muka .. 
bil lımir fuvanna iştirak etmek 
için lzmire kadar eşya ve yolcu 
nakliye ücretlerinden başka 
fuvarda pavyon veya istand 
kiraaa ve lzmirde fuvarın de
vamı müddetince gerek mü
essese sahipleri ve gerekse 
gönderdikleri memurları için 
otel, pansiyon, yemek ve 
saire gibi bir çok masraflar 
ihtiyarına mecbur olacaklan 
halbuki küçük sanayi erbabının 
bu masraflara katlanacak vazi· 
yette olmadıkları mülahazası 

ileri sürülmüş iıe de lzmir fu
vanna iştiaktan kaçınan sanayi 
müesseselerinin bu gibi mahdut 
sermayeli küçük imalathaneler 
olmayıb daha ıiyade senede 
bir defa liç dört yüz lirahk bir 
masrafa mütehammil elduidan 
halde devletin himaye tedbir
leri sayesinde mallarına mem
leket dahilinde sürüm ve re
vaç temin etmiı bulunma
lara dolayısile aynca rek· 
lam ve propaganda yapmak 
ihtiyacından kendilerini vareste 
gören büylik fabrikalar olduk-
lan kabul edilmiş ve memle
ketimizin bütün istihsal şube-
leri arasmda bilaas5a barice 
karşı ekonomik istiklalimizi 
korumak rolünü üzerine almıı 

TELEfON 
2573 

Duyduk duyınadık denıeyioiz yalnız 26 kuruşla 
Şabe.serler şaheseri iki bilyilk film birden 

1 - Dünyanın en büyük tenoru ve Ka- 2 K L k • 
ruzadan sonra en tath sesli Ben)amlno - an e esı 
Olgll ve Magda Schnelder 

UNUTMA BENi Türkçe sözlü muazzam dehıet 
ve heyecan filmi 

Paramunt Jurnal canh reıimler, ve Serian orkeıtrası tarafından s~nfonik konıerler 
Bu eısiı programdan herkesin istifade edebilmesi için saat 7 den itibaren birinci mevki 25 kuruıtur 

Sean-- Jl • kat . 3 de Kan Lekeai 5 de Unutma Bent 

olan sanayiimizin bu ~eneki 

asıulusal lzmir Fuvarında şu· 
mullü ve sanayileşme yolun
da büyük bir hızla yürü· 
yen Türkiyeyi hakiki varh
ğile görmek ümidile lzmire 
gelecek yabancıları tatmin 

rm devı.mında Türkiyede otur
ma!arı hususi kararname ile 
temin edilmiştir. 

VESAiT TENZILA Ti 
G) Fuvara iştirak etmek 

üzere lzmire seyahat edecekler 
için Devlet Demirvolları idare· 

<J35 /'!mu pamı mnm lft'C, • f!Öllintişü 

edecek bir şekilde temsili 
milli bir borç ve vazife adde
dilmiş ve umumiyetle memle
ketimizin ticaret ve sanayi er· 
babile birlikte ecnebi ekspo· 
sanların da lzmir Fuvarına 

geniş bir ölçüde alaka ve rağ· 
bet göstermelerini teşvik ve 
temine medar olmak üzere 
gerek fuvar idaresince ve ge
rekse Türkofisçe kısmen temin 
edilen ve kısmen de teminine 
teşebbüs edilmiş olan muafi
yetlerle müsaadeler ve kolay· 
hklar aşağıda sarsile arzedil· 
miştir: 

KOLAYLIKLAR 
a) Panayırda teşhir veya 

ziyaret maksadile lzmire seya
hat edeceklere deniz yolları
mızda yolcu ve eşya nakliyatı 
için yilzde 50 tenzilatlı bir ta
rife tatbik edilecek ve bu ta
rife panayırın açılışından 1 S 
gün evvelinden başlayarak ka
panışından bir ay sonraya ka· 
dar muteber olacaktır. 
GÜMRÜK FORMALiTELERi 

b) Fuvara ecnebi memleket· 
ferden getirilecek eşyamn güm· 
rük resmine ait formaliteler 
hususi bir talimatname ile ba
sitleştirilmiş ve fuvar sahası 

transit mahalli addedilmiştir. 
Bu talimatnameye göre fuvara 
getirilecek eşya için gümrük 
idaresince banka garantisi talep 
edilmeyecek buna mukabil satı
lan eşyanın gümrük resmi alı
nacak ve sablmayan mallar da 
bir ay zarfında mahreçlerine 
iade edilecektir. 

DAMGA RESMi 
c ) Ekspozanlar tarafından 

kataloğ1 bröşür, afiş ve saire 
gibi fuvar dahilinde asılacak 
veya dağıblacak bütün propa
ganda malzemesi damga res· 
miuden muaf tutulmuştur. 

KAZANÇ VERGİSi 
d ) Ekspozanlar fuvar müd

detince kullanacaklara memur 
ve müstahdemler kazanç ver
gisinden muaf tutulmuştur. 

MUAMELE VERGiSi 
e) Fuvar müddetince iıtih

Iak edilen elektrik cereyanı 
muamele vergisinden istisna 
edilmiıtir. 

PASAPORT ViZESi 
f) Dı,arıdan arsıulusal fzmir 

fuvarına ekıpozan veya ziya
retçi sıf atiyle geleceklere para
sız: pasaport vizeıi •erilmesi ve 

since geçen sene yolcu ücret
lerinde yüzde 50 ila 80 ve eşya 
ücretlerinde 0 70 nisbeHnde 
tenzilat yapılmıştır. Bu tarifenin 
bu yıl da tatbiki hususunda 
Nafia Veka!etine müracaat 
edilmiş ve bu mühim tenzilatın 
başedeceği istifadeye ilaveten 
halk bitetlerinden fuvara eks
pozan olarak i tirak edecek
ler:n faydalanmalarmı temin 
için on beş günlük müddetin 
bir a >'a çıkarılması ve bu 
tenzilattan istifade için ara
nılan mahalli ticaret oda
ları ve idare 3mir1eri tasdik
leri gibi resmi formaliteler 
yerine daha kolay ve daha sa
de bir şekil bulunması ve bun
lardan mada fuvar esnasında 
lzmire giden trenlerin fazla ka
labalık olması dolayısile yolcu
ların ayakta kalmalarına mahal 
bırakmamak üz.ere uygun ted· 
birler alınması istenmiştir. 

GENiŞ BiR SAHA 
h) lzmirde 350 bin metre 

kare saha üzerinde tarh ve 
tanzim edilmekte olan Kültür 
park dahilinde yeniden kurul
makta olan Arsıulusal h:mir 
fuvarına geçen seneki 35 bin 
metre kareye mukabil 100 bin 
metre kareye yakın bir saha 
ayrılmış olduğu cihetle geçen 
seneki yer sıkıntısı bertaraf 
edilmiş olduğundan ecnebi 
devletlerden pavyon inıa et .. 
mek üzere yer kirası ahoma· 
makta ve yerli ekspozanlar ta
rafından yaptırılacak inıaat ar· 
salarma da geçen seneye niıbet
le yüzde 50 tenzilatlı bir tarife 
tatbik olunmaktadır. Diğer 

yandan fuvar komitesince inşa 
edilmekte bulunan pavyonların 
eb'adı, geçen seneye göre 
oldukça genişletildiği halde 
fiatlar pek ucuz olarak tesbit 
edilmiftir. Bilfarz ilitik fuvar 
planında görülen 4xS ebadan
daki köşe pavyonların kirası 
75 lira, 4x5 ebadındaki orta 
pavyonların kirası 50 lira ye 

2.5x5 ebadındaki kilçiik paY· 
yonların kirası da 2S lira ola
rak tesbit edilmiştir. 

RANSEYMAN BÜROSU 
1 ) Arsıulusal lzmir fuvarma 

gelecek elupozan ve ziyaretçi
lerin esbabı i•tirahatlerinin te
mini için fuvar komitesince 
hususi bir bDro tepi( edilmiı-

2a Nisan .,..,. 

Çarpışma 
Oiin bir otobiis bir 

yük arabasiyle 
çarpıştı 

Dün sabaiı Darağacında bir 
yük arabasının Bumaya oto 
btı,lerinden birine çarpmaail 
hfiyük bir kaza olmUfhır: 

Buma•adan sabahleyin yedi 
buçukta harekent eden ve 90-
för Arifin idaresinde bulunan 
352 numaralı otobüs Darağa
cında iplik fabrikasının önün
den geçerken karşıdan gel• 
mekte olan yük arabasının ak 
sine olarak sola dönmek iste 
mesi üzer.ne1 otobüs şoför" 

bu vaziyet karşısında tehlike 
nin öniine geçmek için çarey 
kuvvetli bir manevra yapmak 
suretile sağa dönmekte bulmu 
ve bu suretle hareket etmi 
isede çuval dolu yük arabasının 
oku otobüsün ön tarafına şid· 
detli bir surette çarpmasile oto 
büsün bütün camlarını kırma 

ve ön tarafmı hasara uğratmış 
Bu ani ve şiddetli müsade 

meden büyük bir heyecan v 
telaşa düşen yolcular ve b 
meyanda otobüsün ön tarafmd 
oturan deniz kaptanlarında 

bay lsmail Hakk•, Bornova şar• 
bayı bay Fehmi Yiğin ve ga 
zetemiz yazıcılarından Muam 
mer Balcı büyük bir tehlike 
geçirmişlerdir. 

Kırılan camlardan bay Ismai 
Hakkının yüzü, Muammer Bal• 
cının parmakları ve yüzü ya 
ralanmış ve kolu zedelenmişti 
Bay Fehmi Yiğin'n de baş 

otobüse çarpmac:ile kazayı ha 
fifçe atlatmıştır. 

Bu vaziyet karşısında kaçnıa 
isteyen arabacı derhal durdu 
rulmuş ve ye~işen polis v 
zabıta\ belediye hadiseye 
atmışlardır. 

Geçirdikleri bu kazadan do 
layı arkadaşlarımıza geçmi 
olsun deriz. 

Burnava gençler birliğini 

sporcuları pazar sabahı baş 
larında reisleri Etem peki 
olduğu halde Akhisara gide 
rek Akhisar sporcuları ile bi 
maç yapmışlardır. Burnovalıla 
çok iyi karşılıyan Akhisa 
sporculariyle yapılan dostan 
bir maç neticesinde Bumov 
lılar bire karşı üç golle gali 
gelmişlerdir. 

Türing kulubü 
gezintileri 

Türing kulubü haftalık seya 
hatlar tertibine başlamak üze 
redir. Önümüzdeki pazar gün 
Türing kulubü az.alan Ber 
maya otobüsle bir gezinti te 
tib edecekler ve oradaki asin 
atikayı gezeceklerdir. 

Bu seyahatı diğer seyaha 
lar takib edecektir. 

Poll s motöl"U 
lımir emniyet müdürlüğü iç' 

bir motör Ege vapurile lsta 
buldan limantmız.a getirilmişti 
Bu motör limanda asayişin t 
mini ve saire işlerinde kullan 
lacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
olan her ekspozan ve ziyaret 
kendi kesesine uygun o 
pansiyon ve lokanta bulma 
hususunda her türfü delalet v 
yardımı görecek ve rnuayye 
ücretlerden fazla para ahnm 
sına meydan verilmiyecektir. 

VARYETELER CEL 
J)Fuvarın devamınca hmird 

oturacak ekıpozan ve ziyaretçi . 
rin eğlence ihtiyacını tem~ 
ıçın hususi fuvar idaresince g 
çen senekinden daha büy
bir eh~mmiyetlc göz önü 
alınmı, ve diğer arsıulusal 

varJarda olduğu gibi atraks 
yonlar, oyunlar ve varyete) 
celbi için ıimdiden teıebb6 s a a • 1 .. ,. .. 9.15 ,, .. 
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Türkçeye çeviren: R. B. 
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Ha oa Güneşi yenemedi Atatürk 
Kışlık sarayda Bulgar prensi şefine 

bir ziyafet veriliyordu Oyun çok heyecanlı oldu, misafirler 
zorlukla mağlubiyetten kurtuldular 

VeRumen ------
Grandükler partisi bu defa 

da tahminlerinde aldanmıştı. 

Ç Efl k pj0estı köyünde 
ar a ın, G d-k 

yerleşmiş bulunan ra~ u 

N.k l bu··yük karargahını 
ı o anın . 

. t tt•g· i zaman bıle yalnız 
zıyare e ı . 
değildi. Katerina. ı~paratoru 
takib ederek aynı koyde yer-

i .. t• Hatta madam Kat ya 
eşı:r;ış ı. . 

. 1 hastaneleri zıyaret 
namıy e 

t . Gazi Osman paşanın 
e mış, 1 "d f 
b.. iik bir hamaset e mu a aa 

uy l · · k 
ettiği Plevne ka esÇının slku' u~ 
t d Sonra da ar ıncı un an . . 
Aleksandr ile birlıkte Plevneyı 
. t tmişti Fakat Ayasta-

zıyare e • 
f muahedesinden sonra, anos . . 
lngilterenin tazyik~yle Berlınde 
bir sulh kongresinın topl~nma
sını kabule mecbur olan ımpa
rator daha fazla Balkanlarda 
kalmıyarak Sen Petresburga 

dönmü~tü. 
Saraydaki muhalefet gittikçe 

büyüyordu. Grandükler partisi 
Berlin kongresinde müzakere
lerin aldığı şekilden memnun 
değillerdi. Bu neticeyi Çarın 
zaafına, Katyanın direktifiyle 
devlet işlerini halletmek arzu
suna atfediyorlardı. Saray için
de ve dışında orta ya çıkarılan 
dedikodulara göre Aleksandr 
Rusyada geniş ıslahat yapmayı 
toprak genişletme siyasetine 
tercih ediyordu. Hakikatte ise 
Çarlarıe ananavi olan emper
yalizma hırslarında hiç bir 
değişiklik yoktu. Ayni menfaat 
ve ayni taassub havası hakimdi. 
Buna rağmen bu dedikodular 
doğrudan doğruya imparatorun 
prestijini kırmak için yapılı
yordu. Böylece Katya aleyhin
de kindar bir cereyan uyandı· 
rılmıştı. 

* •• 
lmparatoriçanın uzun süren 

hastalığına alışılmıştı. Bir gün 
hastalık ansızın ağırlaştı .. Dok· 
torlar imparatoriçayı havası 
daha yumuşak bir yere naklet· 
mek icap ettiğini söylediler. 
imparator karısı için Kan şeh
riai seçmişti. F eodorovna Ka
na gönderildikten sonra Katya 
kışlık sarayın biricik hakimi 

oldu. 
Maamafib iki gayri meşru 

- un mevcudiyeti sarayın çocug 1 
Perest ahlakçı arıoı tat-

anana . 
. diyordu. Baron Gavrı-

mın e . "I 
1 

diyordu kı: mparator ovna . . • 
. meşru ıkı çocugun anası 

glayrıb' kadını asla Rusya im-
0 an ır • 

t içası yapmaga cesaret 
para or . 
edemiyecektır.,, 

Bu fikirde olanlara . ce~ap 
n eneral Potapof ıse ım

vere g Hes düşesi olan F eo-
parator d • b"I 

Piç ol ugunu ı e 
dörovnayı . · · B . Jınaktan çekınmemıştı. u· 
bıle a d' - · bir kadınla .. de sev ıgı 
gun k. · kten neden çe ınsın 
evlenme 
diyordu? dudaklarını ısırı-

Gavrilovna 
Zira vaktile sarayda 

yordu. . e feodorovna hak-
. ratorıç 
ınıP8 ok dedikodular ya-
kında end.ç · idi Darınştad ge· 

kell ısı . b b pall !osu olan a asın· 
1 konso nera _ malCımatla F eodo-
aidıgı . . 1 dan bütün kırlı çamaşıra-

rovnanınd dökmemiş miydi? ana 
rını ~eye batnıak üzere ol~~ 
.Şimdı d .. l rkeden fare gıbı 
bir gem1Y1 e vnaya karşı kinini 

d Feodoro .. d d" o a ı< tyayı ıroz en u-k a . . 
unutar~ alışıyor, onun ısını 
şürıııege ç husumet dalgaları 
etrafınd3 
yaratıyordu· • 

• • 1( 'da çok . an 
Iıııpıırııtorıç·~ııdii. Gittiğinden 

-hastaydı. Onun dönüşü mürte
cıler partisinin endişelerini tes
kin etti. 

imparatorun kanunu esasiyi 
pek yakında neşredecegi riva
yetll'ri kuvvetle dolaşıy~rdu. 

17 Şubat 1880 de, akşamın 
saat 18 inde müth:ş bir infilak 
kışlık sarayı temellerinden 

, sarsmıştı. O akşam imparator 
sofrasının hazırlandığı alt kat
taki salonun mahzeninde bir la
ğım infilak etmişti. Bu şimdiye 
kadar görülen suikastların en 
müthişi sayılabilirdi. Zira mu
hafız alayına mensup Fenlan
ditalı askerlerden yetmişi en· 
kaz altında kalarak ölmüşlerdi. 
Yaralıların sayısı çok daha 
fazlaydı imparator canına kas
tedenlerin bu yeni teşebbüsün
den de bir mucize olarak kur
tulmuştu. 

Büyük teşrifat merdivenin
den yanında bulunan Prens 
Batenbergle birlikte inerken 
infilak vuku bulmuştu. Prens 
Batenberg henüz Bulgaristan 
tahtına geçmiş bulunuyordu. 
Çarın misafiri idi. Prenses 
Katerinaya takdim edilmesini 
istemişti. Ziyafet Prens şere

fine veriliyordu. 
imparatorun infilak karşısın-

da ilk hareketi, hiçbir şeye 
ehemmiyet vermiyerek etrafı 
kaplıyan dumanlar içinde met
resi Katyanın dairesine koş· 
mak oldu. Orada Katyayı yav
rularını kucaklamış bir halde 
buldu. Genç kad ·nın gözleri 
yaşlı idi. Aleksandrı karşısında 
görünce çılgınca bir sevinç 
heyecanına kapılarak enun 
kolları arasına atıldı. 

imparator : 
- Bu sefer de beni sen 

kurtardın Katya, diyordu. 
,C:nnu Var-

Krahçe Mari 
Londra 27 (Ö. R) - " Kra

liçe Mari ,, Transatlantik ge
misinin son tecrübeleri, gemi· 
nin azami sür'atindeki seferle
rinde vaki olacak sarsıntıları 
izale maksadile yapılmaktadır. 

" Kraliçe Mari ,, Atlantik de
nizindeki tecrübe seferini Salı 

günü akşamı yapacaktır. 

Hayvan derileri 
Kasaplık hayvan derilerinin 

yüzme bilmiyen bazı kimseler 
tarafından sakatlandıkları ve 
bu halin dış memleketlerde 
derilerimizi rağbetten düşür
me~te oldugu görülmüştür. 

Zıraat vekaletinden baytar 
müdürlüğiUıe gelen bir emirde 
i~i yüzme bilmiyanlerin yüzücü
lukten menedilmerleri isten
istenmiştir. 

Kralı sıhhatına ka .. 
···:················································································ dehler kaldırıldı 

ls.t~nbul, 27 ( Y.enı Asır. ~u: ber gözleri çelecek bir bakimi- Salabeddin Güneşin galibiyet 
habırınden) - Vıyana bırıncı yet tesisine muvaffak olmuş ve golünü kaydetti. BÜKRE.Ş 27 ( A.A ) - B. 
!ikinden Hakoa takımı Fener- ral·ip kaleyi tehlükeli biicum- Halk bizim çocukları çılgın· Titülesko B. Numan Menemen• 
bağçevi 1 - S mağ!üp ettikten ]arla tehdit etmiştir. Eğer bu ca alkışlıyor: cioğlu şerefine dün bir öğle 

2 
· G h f d • f ziyafeti vermiştir. Ziyafette iç 

sonr.e ncı maçını üneş ta- a tayım a e.c geçen ırsat- - Yaşa Güneş, yaşa Reb·11• b k 1 ve tüze akanlariyle dış bakan· 
I ımıy e yaı:ıtı. ilk maçın kötü !ardan istifade edilseydi, oyun yaşa Salaheddin ! lık müsteşari B. Seval Badu· 

1 
neticesi gözönünde tu•u'arak çok iyi bir netice verirdi. Dı'ye ba" d B 1 k y .. ,, _ '> , . • gırıyor u. ıınun a les o, lngiliz, Sovyet, unan, 

1 

Guneş ın daha a<rır b.r mag· lii- ~ - Ik ncı devrede ruzgara beraber · f' 1 · · · b ltalya, Lehistan ve Yugoslavya . _ o .. mısa ır erın ıyı a-
bıyete ugrayacağını zanneden· karşı oynıyan guneş takımı, reketle i d lk l 1 k orta elçileri, dış bakanlığı yük· 
ler vardır eğer büyük bir mağlübiyetten I d e Sa ış adr ka.k !arşı- sek memurları, Romanyanın 

· k 1 b . . .. anıyor u. oo a ı a arda A k 1 T k 1 
Bununla beraber meşh urtu muşsa unu ıyı mudafa· H k k b b l'k n ara orta e çisi ve ür e • ur 1 f d h a oa ta ımı era er ı go- çiliji-i memurları hazır bulun-

Avusturya futbolcularını görmek asına, can 1 orver atlının !" ·· t • ff k 1 muşlardır. ·· . . . üstün oyununa borçludur. unu a maga muva a odu. 
uzere dokuz bıne yakın seyırcı ilk 1.• H k t k 1 Bu suretla oyun 2 _ 2 berab"r- B. Titülasko Atatürkün ve 
t d I go u a oa a ımınıo so · K I s a a top anmış bulunuyordu. . . t y· . d k'k Jikle neticelendi Numan Menemencioğlu da ra 

H k ş · · f T.. 
1 

ıçı yap 1• ırmı a ı a sonra · Karolun sıbhatlarına kadehle-
a em azının re er.• •.gı atın- Rebiiden a!dıgı· bi~ pası güzel ikinci maçda lstanbul halkı, da b 1 k h rini kaldırmışlardır. 

aş .. ıyan oyunu 1 1 .. cep. e- kullanarak Güneşin beraberlik Avusturya fudbolünün bütün Ed • d w ·l 
d~n mutalea etmek mumkün- golünü kaydetti. inceliklerini seyir fırsatını bul- ı.rne e yagınuı .ar 
dur: Biraz sonra oyunlarını tevzin dular. Bilhassa ruzgara karşı Edırne 27 (A.~). --::- ~~ırne 

l - Birinci devrede, ilk on eden Güneşliler Hakoa kalesine bir takımın nasıl bir oyun tat· ve çevresıne ~on ~kı gun ıç:J.~e 
dakika istisna edilirse Güneş ağır basmağa başladılar. Bu bik ederek rakibini yoracag· ı ç~~ t"bereÇk'efttlı. ybagmurlakr. kuş· 
t k k •· ı ki b d . muş ur. ı çı u sene ı e •n 
a ımı, at ı o mama a era- sıra a bır ceza vuruşundan dikkatla takib edilmi tir d d k undur 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ş . urumun an ço memn . 

Baltık Şiddetli y~g;~;ı~·; ............... R.~~·y~d~ .... .. 
Konferansı 
top!anıyor 

Riga, 27 (Ö.R) - Estonya 
yarı resmi gazeteleri 7-8 ve 
9 Mayısta Es!onya, Litv::ınya , 
ve Letonya Baltık devletleri 
arasında yapılacak konferansta 
bu devletlerin lskandinavya 
devlet!erile yakınlaşması me
selesinin görüşülmiyeceğini ya
zıyorlar. 

Yeni Vali 
muavinlikleri 
Ankara 27 ( Yeni Asır ) 

Yeniden on dokuz vali muavin
liği ihdas edileceği haber alın
mıştır. 

Balıkesir vilayet 
meclisi 

Balıkesir 27 ( A.A ) - 46 
günlük çalışmadan sonra Balı
kesir il genel kurulu çalışma· 
!arına son vermiştir. Bütçede 
Atatürk heykeli için 50 bin 
lira ayrılmıştır. 

Gece partı tarafından genel 
kurul üyelerine şehir kulübünde 
bir ziyafet verildi. 

Nelson gemisi 
seyahata çıkıyor 

Roma, 27 ( Ô.R ) - lngiliz 
amiral gemisi " N elson ,, ya· 
kında Afrika sahillerinde bir 
devir seyahatı için lngiltereden 
ayrılacaktır. " Hood ,, safbarb 
gemisi de kısa bir müddet 
Las Palmas'da kalacaktır. 

Bartında ırmaklar 6 metre yükseldi 
ve bir kömürcü denizde boğuldu 
Bartın 27 (Yeni Asır)- Yirmi dört saattenberi fasılasız düşen 

yağmur yüzünden şehirden geçen ırmaklar altı metre yüKselmiş· 
t'r. Akıntıya kapılan bir sandal devrilmiş; bir kömürcü boğul
muştur. 

Yağmur diml.ği için aşağı mahalleleri tebdid eden sular çe
kılmeğe baş'amıştır. 

Bartın 27 (Yen· Asır)- Zonguldak orta okulu talebelerinden 
otuz ktşilik bir grub, öğretmenleriyle birlikte şehrimize geldiler. 
Orta mektebe misafir olarak Ortaokul takımiyle spor müsabaka

ları yaptılar. 

n2"iliz kabinesinde bazı 
değişiklikler olacaktır .• 

Londra, 27 (Ö.R)- "Morning Post,, gazetesi, eski dış işleri 
bakanı sir Samuel Hoan:'a, Lord Monsel yerine bahriye bakan· 
lığına geçmeşinin teklif edildiğini ve Sir Samuelin bu teklifi 
kabul. e~tiğini yazıyor. Sir Samuel Hoare'un amirallık baş 
lordluguna ~eçmesi birkaç haftaya kadar tahakkuk edecektir. 
Bu karar sıya•al mahfillerde hayret uyandırmamıştır. Lord 
Monsell'in kabineden çekileceği zaten biliniyordu. Başbakan B. 
&ldvinin eski dış işleri bakanını mühim bir vazife ile yeni 
kabineye almak kararı da malumdu. 

Üç vapur 
!mdad işareti verdi 

Nevyork 27 ( Ö.R) - lvan 
Hue adlı Norveç yolcu gemisi 
atlantiğin şimalinde kazaya uğ· 
ramıştır. lmdad istiyor. 

Saint Cbrist adlı lngiliz ge· 
misi de İmdad istemiş ve ge· 
minin su almakta olduğunu bil
dirmiştir. Bremen Alman ge· 
misi, Saiot Cbrist'in imdadıoa 
koşmuş ve öğle vaktı kaza ma
hallinde bulunacağını bildirmiş
tir. Bir başka gemi*de İmdad 
işaretleri vermiştir. 

i;V././././/.//LL".//.///Y/.//././././/J. 

' 
Borsa Haberleri " 

DUn Borsada 
Yapılan Satışlar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
89 H Z Ahmet 9 
23 Yite! 14 25 
15 Koo ittihadı 10 25 
15 F Z Abdullah 10 
20 M Ali M 11 
10 AZ Süleyma 10 50 

4 S Emin 12 50 

9 25 
14 25 
11 25 
10 
12 50 
10 50 
12 50 

176 Yekün 
506870,5 Eski satış 

507046,S uumi satış 
Zahire 

Moskovada ikinci 
yeraltı tramvayı 

Moskova (Nisan) - Geçen 
sene Moskovada yeraltı tram
vayı şebekesinin ilk kısmının 
açıldığı malümdur. Bu şebeke· 
nin on bes ki omctrelik ikinci 
kısmının inşaatına yakında 
başlanacak ve bu kısım da 
gelecek sene bitmiş olacaktır. 

Bu ikinci kısım için 910 mil
yon ruble sarfedilecektir. 
Kırı e e trik e -irm ni 

Bu sene Kırımda Ayapetri 
dağı tepesi.ııde büyük bir elek· 
trik değirmeni inşasına başla
nacak ve rüzgar kuvvetiyle 
elektrik istihsal edP.cek obn 
bu santral, on hin l:ilovat kuv
vetinde enerji verecektir. Sant· 
ral iki sene sonra işlemeğe 

başlıyacaktır. 
Yeni bir planör rekoru 

Moskova tayyarecilik ensti· 
tüsüne bağlı Havacılık kulübü 
arkasında planör bağlı tayyare 
yükseklik uçuşunda yeni bir 
rekor tesisine muvaffak ol
muştur. Havacılık kulübünün 
bir tayyaresi, arkasında bir 
planör ile, 5800 metreye kadar 
yükselmiştir. Uçuş bir saat kırk 
dakika sürmüştür. 

Operet 
Şehrimize gelmek .. .. . 

uzeredır 

TAYYARE Bugünden itibaren 2 
Filim 

Çu. Cinsi 
351 Buğday 5 50 
460 Kendir T. 5 50 
135 balye pamuk37 

Fiat 
6 
5 50 

40 

Bu yıl Beyoğlunda büyük 
bir muvaffakıyatle temsillerine 
devam eden Halk operet hey· 
eti Anadolu turnesine çıkmı' 
ve Ankarada temsillerine baş· 
lamıştır. San'atkarl;sr dost Elen 
artistlerile takv;ye edilmiş bu· 
lunduklarmdan hükümel mer
kezinde ümidin fevkinde rağ· 
bet görmüşlerdir. Operet hey
eti Aııkaradan sonra şehrimize 
gelecek ve Elhamrada temsil
ler verecektir. 

SIN EM ASI IQ.EFON aısı 

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

1-HUCUM FiLOSU 
J ACK HOL T tarafından büyük bir kudretle temsil edilen, hava tehlikesini 

ve tayyarecilerin kahramanlıklarını gösteren büyük film 

2 - BİR HİKAYESİ AŞK 
Güzel Macar yıldızı Magda Scbneider'in içten gelen bir ilgi ile ?ynadığı şaheser 

Ayrıca : Türkçe sözlü FOX dünya haberlerı 

BU HAFTANIN SEANS SAATLARI 
cu!1a~~~~ filosu 15 - 18,15 - 21,30 Bir Aşk Hika)!Csi 16,45 - 20 

• ve pazar günleri : 13,30 da Bir Aşk Hikayesi ile seanslar başlar 
Dıkkat • Çocuk haftası münasebetile btı hafta hergün her seansta 

• çocuklara duhuliye 15 kuruştur. ·- , 

1566 kilo yapak 62 125 
2719 k. ka. ceviz 12 
3546 kilo anason 14 

• 
63 50 
12 
14 

• Para Piyasası 
27-4-1936 

Alış Satış 
Mark 50 20 50 62 
!sterlin 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. S 24 5 27 
Avatr. ilini 23 37 23 S3t 

Ankarada gördükleri rağbet 
op.,ret dostlarının ısrarı belki 
heyetin lzmire gelmesini bir 
hafta kadar geciktirecektir. 
Artistler şehrimizde Çardaş, 

Halin:.e, Telli turna, Sevda 
oteli, Bay bayan, Bayadar, 
Florya, Beyoğlu çiçeği operet
lerini temsil edecekler ve bu 
operetlerde rolü olmadığı ge
celerde de Zo Zo ·en yeni tan-

81111 •ı,şöyliyecek ve kendi hu· 
ı~ .. 1 
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; tpp Koşular heyecan ı geçti 
................................................................................................ T emoçinin Rüyası Şoförler 

fJ7- Türk ts:;!!i!1den l!.~~tc;!.~r ı .. Yarışlara artan alikanın heyecanı da 
Küçük kame Bateb:k;e sayum •a 

1 beraber arttırdığın da şüphe yoktur 
beklemedikleri bir hücuma uğradı 

imtihan ediliyor 
Belediyece verilen yeni bir 

karara göre şehrimizdeki büUin 
şoförler bir hafta sonra başla-

mak üzere tasfiye imtihanaaa 
tabi tutulacaklardır. 

Balebekte çok büyük saray 
yıkıklan görülür. Bu enkaz puta 
tapanlar zamanından kalmıştır. 
Şehrin etrafında birçok göçebe 
araplar konaklamışbr. Çadırlan 
kazaklar 6zerine gerilmiş kalın 
yün kumaşlardandır. lsmaililerin 
beşiği olan r.ıeriilisi ovası da 
buradadır. lsmaililer ekseriyeti 
itibariyle Şehülcebelio adam
lan idi. Bunların başbuğları 
AJika adında bir kalede ban
nmb. Bu da tıpkı Kişgardaki 
adam gibi kendisine Şehülce
bel namını vermişti. O zaman
lar Hums hükümdarı Hıristiyan
larla sonu gelmiyen harp1ar 
yapmakta idi. 

Bu bölge kaynaşma halinde 
olduğuna göre Canbeyle arka
daşiannın da tetik bulunmaları 
laıtmdı. Zira Frenklerin Tamp 
sililışarları miislüman toprak
larını alt üst ettikleri gibi 
Hums askerleri de Hıristiyan-

lara saldırarak öç almakta idi
ler. Alika şeyhi olan Şehülce-

bel de kudurmuı gibiydi. Şam 
kapılarına kadar akınlar yapa-
rak şekavet ediyordu. 

Jan Lermin bu adamın hi
kayesini anlata anlata bitire
miyordu. 

Canbey - Bu adamdan çok 
korktuğunuz anlaşılıyor. 

Jan Lermin - Nasıl kork-
mam. Ben kudret ve kuvvetten 
mahrum bir adamım. Onlarla 
bo1 ö~üşmem. 1192 ye kadar 
Şehülcebelin eliyle ne kadar 
çok bey1~r ölmüftiir bilmezsi
niz. Benim korkum kadınlara 
aalchrmağa kalkıtmalarl ihti
malidir. 

Canbey: 
- Bu mıntakayı bu kadar 

yald'iran bu Şehülcebel nasıl 

oluyor da Tampl Frenk bey
lerine haraç veriyor?. 

Jan Lermin: 
- Onlara eUeşemiyeceğini 

aalamıtbr da ondan .. : Zira 
Tampl başbuğlanndan biıini 
öldürse yerine başkası g~le· 
cektir. iyisi mi onlarla hoş 
geçinmeyi tercih ediyor. 

Küçük katile böyle konuşa 
konuşa ilerlerken yaylanın en 
yüksek noktasında bir atlı gö
rindü. Bunun ardından birçok 
süvariler daha göründü. 

Canbey ve arkadaşları ne 
olduklannı anlamadan iki bö
lük süvari tarafındaü kuşatıl
ımşlardı. Adamakıllı baskına 
uğramışlardı. Şimdi kaçmak 
imkanı olmadan demir çenber 

Alaçatıda 
. ·-·····--

Bir hadise oldu 
Çqmenin Alaçatı nahiyesin

de Apo Mehmcd adında birisi 
Alaçatı halkından kahvede 
oturmakta olan bay Hakkıyı 

6ldiirmeğe teşebbüs etmişse de 
atbğı kurşun boşa gitmiştir. 

Yapt4an tahkikata göre Apo 
Mehmed bundan hir müddr.t 
evvel lbrahim adında biri tara
fından öldürülen apo Mustafa
nm kardeşidir. 

Apo Mustafanm katili ibra· 
himin ağırcezada cüz'i bir 
mall\dimiyetini gösteren bir 
kararla hapishaneye gönderi!
mesini Alaçatıdan bay Hakkı· 
nın yapbğı tesire hamleden 
Apo Mehmed bay Hakkıyı 
fi mek istemiıtir. 

• 
ıtulut .ak' ..._.~~~ı,.~~ 

~r:,g 

ıçıne girmişlerdi. 
Atlılar çenberi gittikçı sık

laştırdılar. 

Nihayet içlerinden biri ge
lerek başbuğlannm bu küçük 
kafilede bulunanların kimler 
olduğunu anlamak istediğini 
söyledi. Can bey arkadaşlarını 
Marguz'a emanet ederek bu 
atlı ile birlikte kendilerini çe
virenlerin kim olduklarım an
lamağa gitti. Mukavemetin bey· 
hude olduğunu anlamışb. 

Can bey karşılaştığı kuman
danın kim olduğunu bilmiyordu;_ 
Ona başından geçenleri anlattı. 

Sert bir sesle konuşan Arab 
kumandan: 

- Yammzdaki Hristiyanlan 

vereceksiniz, dedi. Yalnız Müs· 
lümanlar serbest bırakalacak. .. 

Can bey - Buaa imkan yok. 
Onlar bizim şerefimize emanet 
edilmişlerdir. Bir Türk ölür de 
emanete hiyanet etmez. 

Kumandan klZdı: 

- Abdal diye haykırdı. Bil 
ki ben Hums sultam Nareddi
nim.Hıristiyaolardan öç aJmağa 
çıkhm. Ta ileride dört yüz 
esirle üzerJeri mal dolu seksen 
deve var. Kafilendeki hıristi
yanları ver, yoksa halin peri
şandır. 

- Sizin gücünüz bend'!n 
fazladır. Fakat ben elimdekini 
size veremem. isterseniz bana 
:saldırınız. Ben ölürsem muhak
kak şehit düşerim. Fakat siz 
haksızlık ettiğiniz için cinayet 
işlemiş bir adamdan farkmız 
kalmaz. 

- Sen çok uzaklardan gel
mişe benziyorsun.. Türklerin 
kahraman olduklannı bilirdim 
amma bir Türk silihşörünün 
bir orduya kafa tutacağını ak
lıma getirmezdim. Haydi geve
zelik fazla sürdü. Sen de esi
rimsio. 

Nureddin fakırdısını henüz 
bitirmişti ki ardındaki adamlar 
arasında bir kargaşalık çıkb. 
Tepeden beliren üç atlı uçar 
gibi yaklaştılar. Hemen attan 
inerek Sultana doğru ilerledi
ler. Nureddin bun1an görünce 
şaşaladı. içlerinden biri açık 
bir sesle hitab ediyordu : 

- Hums Sultanı seni arıyo
ruz. Bizi dinlemeğe ha-zır mısın? 

- Söyleyiniz .. 
- Bizi buraya gönderen Şe· 

hülcebeldir. Sen Masyav kale
sini hakkın olmıyarak almışsın. 
Geri vermelisin ... 

- Suntt Vm· -

Kamyonlar 
•••••• '1 • 

Sıra usulüne tabi 
tutulacak 

Kazalarla civar vilayetlere 

işlemekte olan kamyon aalaip
leri belediyeye lSO imu ile 

bir istida vererek hanlarda 

kamyonların hareketlerinde ta
kip edilen sıra usulünün yeai· 
den tatbika baflaamasana iste
mişlerdir. 

Dün de bir Krup şarbay Dr. 
Behcet Uzu ziyaret ederek sıra 
usulünün kaldırılmasından çok 

mütezarrır olduytarını bu usulftn 

ihya.ıunı istemişlerdir. 

Beledi e vaziyeti tetkike baş
Jamıştır. Sıra usulünün eskisi 
gibi yapılacagı öğrenilmiştir. 

Kamyon sahipleri sıra me
........ kendileri a~ek.ler-

Yanş ve islib encümeninin 
" Izİnir ilkbahar at yar~şl~rniın 
dördüncü haftası da pazar günü 
çok z~vkli ve bilhassa çok 
heyecanlı geçmiştir. Havanın 
bir gün ~vvel bozuk olması ve 
pazar günü d~ bulutların ha
vada dolaşması bir çoklarını 
korkutmuş olacak ki Bucamn 
çamlık kısmını dolduran müş
terilerin pek çoğu gelmemişti. 
Lakin trenle ve otomobille ko-

birinciliği aldı. ilk devir böyle 
geçti ve mütemadiyen geride 
kalanlardan açılıyordu. Koşu 
neticesinin büyük bir sürprizle 
biteceğini anhyanlar heyecan 
içinde çırpınıyorlardı. 

2000 metreye gelinceye ka· 
dar vaziyette bir değişiklik 

caktı. Favori Prens Halimin 
Şurbarasında idi. Diğer dört 
hayvanın sahipleri ayni olup 
bay Akifti. Bir de Matmazel 
Binsin Barçi bu koşuya dahi.idi, 
Şurbara çıkııtan bir az .IOD

ra durakladı. Büahare anla
şıldı ki hayva:ım ayaklan 
sakatlaom•şh. Oiğer beı hay· 
van bu oguşmalanna devam etti-
ler. Mamafih Şurbora yine ar
kadaşlarını arkadan takib etti. 
Birinciliği T omro ikinciliği Mar-

şulara müdavim olan ve tri- kis üçüncülüğü Bekyar aJdı. 
bfinlerde yer alanlar geçmiş Dördüncü koşu çifte bahis 
haftalardan eksik değildi. Tri- oynayanların büyük bir kısmı-
bünler hıncab.Jnç dolu idi. nın alikasım gevşetmişti. Çün-

Koşuların bu haftaki husu- kü ikinci koşuda favoriler kay· 
siyetlerindeo birini mesafelerin bettigi için burada çiftte babis-
arttınlmış olması teşkil edi- cileri alakadar edecek iş kal· 
yordu. mamıştı. Mamafih çifte bahs 

Birinci koşu, saat on beşte gaibini Ganyan ve Plase bilet-
yapıldı. Mesafesi 1400 metre lerle telafiye uğraşanlar da 
idi. Buna yedi hayvan iştfrak çoktu. 
etti. Hayvanların ekserisi daha Hayvanlar yedi dane idi ve 
evvelki koşularda görillmüş ve çoğu da üç haftadan beri de-
tanınmış olduğmıdan favoriler vam eden koşularda birincilik 
her kesçe biliniyordu. Tahmin kazanmışlardan mürekkepti. 
edildiği gibi Emir Salihin Gül- Favuri Emir Salibin Alemda-
zarı birinci. Prens Halimin d Hal 

Cokey Zeki, lta;.wuıi/.e nn a ve prens imin Küh-
Tihu'su ikinci ve Kazım Kuru-

imtihanda muvaffak olamı
yanlarla mükerrer sabıka as· 

babı olanların şoförlük yapma
lanna müsaade edilmiyecektir. -·-Bir maç 
münasebetile 
Tlrelllerln 
cevabı 

Ödemişe 

Tireden yazılıyor : 

25 Nisan 936 gün ve 922' 
sayılı gazetenizde Ödemiş spOI' 
kulübü umumi kaptanının yol-

ladığı bir mektubla oyunun 
hitamına sekiz dakika kalarak 

sahanın Tireliler tarafından 
terkedildiği ve gelen takımıe 

de Ödemİf spor takımı olduğu 
bildirilmektedir • 

Ödemişli misafirlerimiz ku· 
lübümüze kendilerini (Ödemiş 
Halkevi) takımı adiyle takdim 
etmişlerdir. 

Hakemlerini de beraber ge-
tiren bu takımın biri penalb
dan attıklan iki sayıya rağmen 

K · Jeli olmadı yalnız Sada ile Alder- 11urunda idi. Yarış çok heye-yanın ontesı üçüncü ge . oyunun devamı müddetince 
Aşag·ı yakan bu netı·ce her vişin 2000 metreden sonra canlı geçti. Hayvanlar yarış es-k d kendi nısıf sahalarında tazyik 

kes ta•afından daha önceden ünlüye yaklaştıkları görülü- nasında bir aç efa birinciliği 
a' l •b' ldul . ka edilmeleri ve oyuncuJarmın da-

biliniyordu. yordu: Tribünlerin önlerinden a ır gı ı 0 ar ve yıne y-
b tt·ı N r d b Ah hi ikrarlarile sabit bulunan pek ikinci koşunun mesafesi2600 geçerken Sada hamlelerini e 1 er. e ıce e ay me-
dı·n Ceylanı bı'rın· cı' Alemdar bariz bir ofsayd üzerinde ha-metre idi. Buna da sekiz hay- • 

daha .ziyade açb. Hakemin ikinci, Semiramis üçüncü geJdi. kemlerinin gol diye füzulet1 
van kaydolunmuştu. Yalnız ·· ·· ki '-- v eıd· v • 

onune ya aşugı ve g ıgı Bu da beklenmiyen bir netice ısrarı ve aleni bir hareketle 
lbni Hattaf ile Kader koşuya d h' · ·ı· v • ald u-ol" 

zaman a ırmcı ıgı 1• u oldugv u ı· rin Ce•lana bilet almı;; l · h t k d ti çıkmadılar. Diğer alo hayvan k. . k ld Ald d r , .. oyuncu arı sa ayı er e ave 
d h b i ıncı 8 1 ve erviı e olanlar 725 qer knrn• '--zan- ·· · h"t k" muhtelif zamanlar a epsi i- "' - _. IUI uzerıne maçın ı amına se ız 

rincilik almış yerli yan kan ÜfÜncü geJdi. Hele Ünlü'nün dılar. Çifte bahsta on sekizer dakika değil tam yirmi yed.i 
A .. ab ve halis kan Arab at ve ikinciliği bile beldenmediği lira dagv ıbldı. 

• dakika kalarak Tireliler saha· 
kısraklarından mürekkepti. için bahiste buna bilet almıı Sonuncu koşu, ür yaşındaki 1_.81 d 

,r dan ayn~ar ır. 
Çifte bahisde ikinci ko~u ve olanlara altı yüz kuruş kazan- taylara mahsustu, Mesafe 1200 Keyfiyetin yanlış bir tavzihle 

dördüncü koşu tayin edilmiş dırdı. metre idi. Favori Fevzi Lütfinin 
olduğundan bu yanş hususi Üçüncü koşu. lngiü.z at ve Galib'fode idi. Üç tay koştu· efkirı umumiyeye aksettirilmif 
bir ehemmiyet taşıyordu. At- kısraklarma mahsustu. Meııafe far. Galib birinci, Öncü 2 nci. olması kulübümüzü haklı bİI' 
lann hepsinin birincilik kazan- 2400 metre idi. Buna alh bay- bay Ahmedin Ateşi üçüncü teessiire sevketmiştir. Vaziyetin 
mış olmalarından dolayi neti· van iştirak etti. ikramiyeleri geldi. bu şekilde aydınlatılmasına za-
ceyi kestirmek güçleşiyordu. en çok o1an koşu da bu idi. Gelecek hafta hususi muha- ruret hasıl olmuştur. 
Maamafih Al Derviş ile Oktay Birinciye 1000 liradan maada sebenin büyük koşusu yapıla- Mektubumuzun neırine mfl-
favuri bakımından en ileride bu koıuya giren hayvanlar için cak ve bunun ik.rtmiyeleri da- saadelerinizi derin saygılanmla 
tutuluyordu. verilecek duhwiyenin tamamı ha zengin olduğu için koşulara rica ederim. 

Atlar koşmağa baıladıkları da tahsis edilmifti. ikinci yüz meycutları ilaveten daha yeni Tire Halkevi başkam 
zaman bay Ahnıedin Ünlüsü üçüncü kırk sekiz lira kazana- hayvanlar da iştirak edecektir. Klzım Agra 

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

Misafir takım, Altayın lzmir avcıları Güldağda 
zayıf kadrosuna yenildi 14 domuz ·öldürdüler 

Eskişehir şampiyonu Demir
spor takımı son maçını Pazar 
günii Altay takımile yaptı. 
Sahada üç binden fazla seyirci 
toplaomıı bulunuyordu. Misafir 
takımın karftsında Altay ıu 
kadro ile sahada göründü: 

Cemil, Ali, Cemil, Şakir, 
Enver, Hilmi, Saim, Uyas, Vahap 
Basri. Hakkı. 

Eskişehir takımı ise Altınor
du ya çıkan kadrosundan yalnız 
haf lamaili değiştirerek çık
maştı. Hakem Esatb. Bu
lutsuz ve rüzgarsız bir havada 
gayet seri baş!ayan oyun 
birdenbire heycanlandı. 

Eskişehirliler beş dakikalık 
faik bir oyun oynadılar ve 
güzel bir fırsat elde ettilerse de 
kaçırdılar. Kale önündeki '1e
cerik.sizlikleri bugün de görü
lüyordu. 

Mukabil bir akın yapan Al
tay '! ahabın güzel bir goJuyle 
Eskitehirlileri sarsb. lmıir fır
satlardan istifade husu~unda 

Eıkişehire faikiyetini birden 
göstermişti. N etekim on albncı 
dakikada Hakkı güzel bir kafa 
darbei& ile ikinci golu da ya
parak vaziyt!ti 0-2 vapın.ca -. . 

1 
ümide sevketti. Memleketin her tarafında ı 

Eskiıehirin oyunu gerçi sar- domuz avları hararetle deva~ 
sılmamıştı. Fakat Altay bir kat etmektedir. Pazar günü lzmir 
daha canlanmakla ümitvar oy- avcılar derneği üyeleri başta 
namakta devam ediyorduk. parti başkanı B. Ami doğan, 

Hele Eskiıehir bu 5ırada bir doktor bay Hüseyin J{alki ve 
gol fırsatı daha kaçırınca iz- daha bir çok tanınmıt aycılar 
mirin galebesi muhakkak gö- olduğa halde otomobillerle De-
rülmeğe bqlanmıştı. Yazık ğirmenderenin Yeni köyiine 
ki Buri üçüncii fırsata kaçınlı. 

Devre 2-0 Atlayın galebe- giderek dre'k avlan yapmıı-
sile bitti. lardır. Pazar sahatıı yola çı-

IKINCI DEVRE kan ••alan Değirmeaderede 
Oyun beı on dakika mite· nahiJe müdürü Bay Te•fik 

kabil akm1arla devam ettik- kartılamı;r. ve oradan hep bir-
ten sonra bambaşka bir hava likte yena köye gidilmiştir. 
kaim oldu. Eski,ehir takıııın y eai ka,de bir az istirah.attan 
sert oynıyordu. 16 ncı dakikada 

sonra sürek avlan kaptam 
lsuıail kuvvetli bir sol çekerek Mustafa Bürhaneddinin idare-
20 yardadan Eskitebirin iJk •e 
son golünü yaptL Bu golü ka
leci tutabilirdi, Tutamadığı için 
değiştirtildi. 

Esasen canlı oyunJannı bırak
mıyan Eskişehirliler bu gol 
üzerine bütün bütün canlandı
lar. Tam bir bikimiyct teaia 
ettiler. 

Çok sert oynamağa başlayan 
Eskişehir takımı, kasdt hare
ketler yapınca hakem bir oyun
cusun sahadan çıkardı. 

On kişi ile Eskişehirin g&ı-

sinde ava başlanmlf ve biri 
çamtepede diğeri de güldapa 
olmak üzere iki büyük sürek 
tertip edilerek 14 domuz öldü
rülmüştür. 
........................................... 
mek düşer. lzmirin teknik fa-
ikiyeti bozulmuftu. Oyunun 
30 uncu dakikasında hakem 
bir Demirsporloyu daha çıkar
mak isteyince Demispor takımı 
ya hep, yl hiç diye oyunun ke
silmesine sebebiyet verdi. Ve 
maç Altayın 1-2 kaUbiyetile 

Domudann beş tanesi çok 
büyük ve anlı idi. Bunlan• 
ikisini parti başkanı bay AYni 
doğan, bir tanesini Veli, bir 
tanesini Ali Hasip ve bir tane· 
sini de Mustafa öldünnüştir. 
Öğleden aonra saat 2,5 ta ayla
ra nihayet verilerek Yeni köye 
avdet edilmif ve köyün tueı· 
bur pınarında avcıbatt Veli 
lzmirli misafirlere kuza ziyafeti 

vermiştir. Burada avalarımtz 
birkaç saat eğlenmişler, mill 
oymalar OJlllyarak ı;evkli dairi· 
kalar yaşamışlardır. Avcılan
mızı tehrik ederiz. 

il •••••• 

Çekler ispanyayı 
yendi 

Prağ 27 (Ô.R) - Çekoslo· 
vakya-lspan,Ya futbol maçındı 
Çekostovakya sıfıra karşı birle 
ispanyayı mağlub etmiştir • -Şehir mecllsl 

Şehir meclisi bugün saat oa 
alb otuzda toplanarak müz.a
kerelerde bulunacaktır. 

Meclisinin bundan başka per· 
ıeaabe rlinii bir toplantı clalıa 
yaparak ....... bitim11i 
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Kral gittikçe sönmekte .. 
-----------;-;:--~-------------------·----Kangren, Kral F uadın boğazına da 

sirayet etmiş bulunuyor 
---·--------------------.;;, __________________ ..::... 

Anadolu Ajansının 
ölüm haberi 

Kahire, 27 (Ö.R) - lnlgil~z, 
'ltalyan, Fransız, lsveç ve svıç· 

1. b doktorun fedalu\rane 
reı eş • Kr! 

tlerine ragmen a ın 
gayre f d • 

"k t' süratle zaa a ogru uvve ı 

gitmektedir. . d 
Bu sabah Kahıre e çok 

.. 'f •ahneler cereyan et· 
muessı • 

. ti" Bu sırada iki bin tale-
mış r. b' 1 d 
beden mürekkep ıra ay ua. 
lar ederek saraya doğru git-

. t' Neşredilen bültende 
ınış ır. 

deniliyor ki : 
__ "Kralın vaziyeti dün ak-

k P 
deveranının birdenbire 

şam a 

··~ 

cumartesi akşamı verdiği 
teeyyüt etmemiştir 
~ - ~-~ ... --. ~--- .:::::.:. - :;:_.,::~··""Y:::~:; 

.f{: .,.,.,.:. :~:(.':~;: ·;~t 

bir göriinü.ş 

/ENi ASIR 

Şuşnig 
Bir söylev verdi 
Viyana, 27 (Ô.R) - Şansöl· 

ye Şuşnig bir nutuk söyleyerek 
Avusturyanın büyük arsıulusal 
ihtilaflara karışmamak arzusunu 
bildirmiş ve herşeyin ulusal 
menfaatine ve halkın refahına 
tabi olması lüzumunu bildir· 
mistir. 

Viyana, 27 (Ö.R) - Aşağı 
AvJJsturyada verdiği bir nutuk· 
ta Vis şansölye prensi Star· 
henherg"Heimalseblus., denilen 
yan askeri teşkilatı dağıtmak
tan istinkaf etmiş ve şansölye
nin bu teşkilatın sadakatına 
güvenebileceğini bildirmiştir. 

Hindistanda 
Karışıklıklar çıktı 
259 tilU vardır 

Londra, 27 (Ö.R) - Hindis· 
tanın Puna şehrinden bildiri!· 
diğine göre son karışıklıklarda 
ölenlerin sayısı 259 kişidir. 
Jaman-Pure'de muhtelif din 
salikleri arasında vuruşmalar 
olmuş, 102 kişi ölmüş, birçok 
kişiler de yaralanmıştır. 

Yunan filosu 

lyavaşlaıDası yüzünden vehamet 
~ lcesbetıDiştir. Hastalığın uzaması 
intan ve gıda almak hususun
daki zorluklar yüzünden umumi 

vaziyet daha a:ı: mucibi mem· 
nuniyettir.,, 

l<.alıireden 

Kangren boğazına da sirayet 
etmiştir. Mısırın çok sevilen 
Kralı her geçen saat içinde 
biraz daha sönmektedir. 

dirmişti. Diğer Avrupa mer· Atina, 27 ( Ö. R ) - Filo 
kezlerinden bu haberi teyit perşembe günü Faler koyunda 
edecek biç bir malümat alın- Kral tarafından teftiş edildik-
mamıştır. ten sonra Egede manevralara 

Başvekil kralın vaziyetinin 
daha ağırlaştığını Royter muha
birine söylemişti"' Kraliçe bas- çıkacaktır. 

Yeni Asır - Anadolu ajansı Bil'akis dün Kabireden alı· N dl 
tanın başındadır. Kralın ailesi orman vapuru · 
erkanı yanına çağırılmıştır. cumartesi günü akşamı verdiği nan son haberler, ajans tara· Havre 27 ( A.A) _ Nor-

Kabire 27 ( ö. R ) _ Kral bir havadis servisinde Mısır fından verilen haberin doğru mandie yolcu vapuru bugün 
,Fuad kendini kaybetmiştir. kralı Fuadın vefat ettiğini bil- olmadığını göstermektedir. tamirden çıkacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '"VJ\N ....... ZEELJ\Nö" Yine bomba patladı 
ispanyanın sovyetlerle 
anlaşması arzu ediliyor V arşovada Lehistan ri

caliyle temaslara başladı 
Varşova, 27 (Ö.R) - Belçi· 

ka başbo;kam ve dıt işleri ba
kanı B. Van Zeeland dün ak
am Varşovaya varmış ve bu· 

ş -· d . 1 . .. ög" le yemegıne ış ış erı 
gun k" · f' · 1 bakanı B. Be ın mısa ırı o • 

t r Bu münasebetle hiç 
ınuş u • . • 
bir nutuk söylenmemıştir. 

Sabah B. V~n Zeeland Le.b 

h 1 askerinın mezarına bır ıneç u 1 3 
1 k koymuş ve saat 3, O da 

çe en f d f' Belçika sefiri tara ın an şere ıne 
.1 ziyafette hazır bulunmuş-

verı en b 1 . t k'b 
tur.bunu bir ka u dresmıB la'kı 

. ti'r Saat 12 e e çı a 
etmış • . 
başbakanı Ticaret. ve saknayı 

d 
ziyaret etmıı ve a ıam 

0 aııını 

b kan B. Kosyakorkisin 
baş a . 

. firi' olmuştur. Bunu bır 
ınısa k .b tm" t' 
kabul resmi ta ıô e lif ır. 

V 
va 27 ( .R) - Leh 

arşot. 'altının saklanmasına 
b"küme 1 

u . 1 ak için bir nizamna· 
ınanı o m z· 1 ti . k uııştır. ıra z o nın 
me çı. ~r sabit kalacağı hak-
değerk~ınresıı:ıi teminata rağ
kınd• 1 

men altın para toplamak 
meyli göri:lmüştür. Sababtan
beri ecnebi memleketlere para 
sevkiyatı durdurulmuştur. Kam 
biyo büroları ve bankalar dö· 
viz üzerindn hiç bir alım sa
tım muamelesi yapmamışlardır. 
Kıymetler borsasında pek az, 
döviz borsasında hiç bir 
muamele olmamıştır. Leh 
bankasının resmi fiat cet
veli haricinde döviz fiat 
listesi neşredenler 200 biıt' 

zlotiye kadar para cezasına 

çarptırılacaktır. Ecnebi banka· 
!arı matlublarını serbestçe ec
nebi memleketlere çıkaramı· 
yacaklardır. 

Danziğ 27 ( Ö. R ) - Dan· 
ziğ hükümeti Lebistanda itti· 
haz edilen tedbire ihtiyaç gör
mediğini, Danziğ florini üzeri· 
ne muamelelerin serbest kal· 
dığını ve döviz ihracı serbest
liğinin de değışmiyeceğini bil· 
dirmiştir. 

Hirota'nın bir teklifi --
Ingiliz, Japon, Amerika 
sulhu üç kıtada zıman 

altına almalı 
~~~~----·-----.----~~~~ 

21 (Ö.R) - Japon Dışişleri Bakanı B. Hirota Diyet 
Tok!~ yakında yapacağı beyanatta Japon siyasetinin uzak 

Meclisın e tehdid ettiği hakkındaki ithamları redded k 
sulhu ece ve 

Şarkta (bun ayrı ayn nizam altına alınmuını ve b . 
tada su . . u ışe 

her kı I ,,.jlterenın, Asyada Japonyanın , Amerikada 8i 1 'k 
da ıı,. • . A . r eşı 

Avrupa . ııet etınesını, merıkan uluslar sosyetesinin .. k 
•11 rıY 'f d k . ome devletler• .. ü teklı e ece tır. 
bulun 

Jspa111•ada son ıııirnayişlerdm bir ;ntif:ta 

Madrid, 27 (Ö.R) - Cumur edilen bir beyannameyi neşr-
başkanı intihabı için yapılan ediyorlar. Bunda biltün işçiler 
müntebibi sani intihabatında 1 Mayıs iş bayramina iştirake 
473 neticeden 317 si anlaşıl- davet edilerek bir metalib listesi 
mıştır. Bunlardan 81 ri sol kaydediliyor.Bu talepler yevmi-

yeler azaltılmaksızn it zamanının 
cumuriyetçi, 45 şi cumuriyet 

haftada 40 saate indirilmesi, 
ittihadı, 108 zi sosyalist, 25 ıi bankaların, şimendiferlerin, ma-
komünist partilerine aiddir. denlerin millileştirilmesi, 1934 

B. Mauranın Muhafazakar teşrinievvel hareketini bastır-
cumuriyetçi partisi 31 nıiintebibi makta yapılan mezalim mesul· 
sani çıkarmıştır. Sağ cenah !erinin tecziyeııi, Sovyet Rusya 
ile bunlara yakın merkez par· ile hemen diplomasi münaseba-
tileri pek az daireler de nam- tının tesisi, halk cephesi proğ-
zed göstermiştir. ramının süratle tatbikidir. 

Madrid 27 (Ö.R) - Sol ce- Madrid, 27 ( Ö.R ) - Sivil 
nah gazeteleri Sosyalist, komü· muhafızlar kışlası yanında bir 
nist, partilerile halkevi ve ma- bomba. patlamış, kurban ver-
kısist gençlerin birleştirilmesi memekle beraber maddi bir 
komitesi namına birlikte neşr- çok zararlara sebeb olmuştur. 

Edirnede 
çalışmalar 

Edirne 27 (A.A} - Ediroede 
açılan atıcılık şubesi çalışma
larına hararetle devam etmek
tedir. Bugün yeniden daha 80 
genç yazılmış ve talimlere baş· 
lanıışlardır. Atışlar Cumartesi 
ve Pazar ııünleri yapıJmaktadır. 

ltalyan hakanı 
Berlinde 

Berlin, 27 (Ö.R) - Italyan 
ıiraat bakanı Roıısini Berline 
geldi. Burada kaldığı müddet
çe Almanya dahilindeki iskan 
işlerile, şimalde ~uajlarla mü
dafaa edilen .ılrazi üzerinde 
tetkikler 1apacaktır. 

::>anife s 

, 1Komünistlerekarş1Fran
ı sız partileri birleşiyor 

Pazar günü 
üç saylav 

yüz seksen 
edildi 

yalnız 
intibah 

büyük biı:- otorite ile temsil 
edeceği kaydedilmektedir. 

RESMİ TEBLlG 
Paris 27 ( Ô. R ) - iç ha· 

Paris, 27 (Ô'R) - Yabancı 
gazeteler henüz Fransız inti
babatıoın ilk devresini pek 
tefsir etmiyorlar. Bunun sebebi 
de netic~lerin ellerine varmış 

kanlığı tarafından neşredilen 
olmaması ve esasen bu birinci 

tebliğdir: 
devrede pek az saylavın se-
çilmesidir. Bununla beraber B. Saat 17 ye kadar saylavlar 
Flandinin artmış bir ekseriyetle odasını teşkil edecek 618 say-
seçilmesi bütün yabancı mem- lavhktan 616 sı için neticeler 
leketlerde kaydedilmekte ve alınmıştır. Bunlara göre 183 
takib ettiği dış siyasasının saylav şimdiden seçilmiştir. 433 
tasvibi mahiyetinde telakki Saylavın seçimi gelecek pazar 
edilmektedir. B. Flandinin ya- gününe kalmıştır. Elde edilen 
kında yapılacak atNıulusal mü· bu 183 netice partiler arasında 
zakt'relerde Fransayı daha şöyle inkısam ediyor: 

Muhafaza edilen Kazanılan Kaybedilen 
mevki mevki mevki 

Komünist 
Sosyalist S. F. l. O. 
Fransız Sosyalist ittihadı 
Müstakil Sosyalist 
Radikal Sosyali.-ıt 
Müstakıl Radikal 
Sol Cumhuriyetçi 
Halkçı Demokrat 
U. R. D. 
Muhafazakar 

( Bu partilerden ilk altısı sol 
cenah birliğini teşkil eden 
halk cephesine dahildir. Son 
üçü de sağ cenah irtica par· 
tileridir. ) 

iki saylavlık için 
henüz alınmamıştır. 

Yeni seçilen saylavlardan 
Paris saylavı B. fernand Lau· 
ret, Başbakanlığa bir takrir 
göndererek hükümetin umumi 
siyaseti hakkında istizahta bu
lunacağım bildirmiştir. Dış si
yasa itibarile uluslar müdafaa 
vaziyeti ve ekonomik bakını· 
dan Fransız parasıoın vaziyeti 
istizahın mevzuudur. 

KOMÜNiSTLER KAZANDI 
Paris, 22 (Ö.R) - lntransi

geant., gazetesi intihabatın ilk 
devresinde komünistlerin ka
zandıkları muvaffakıyetleri en-

6 
21 

4 
1 

23 
!l 
33 
12 
40 
4 

3 
2 
1 
3 
2 
2 
5 
2 

11 
2 

6 

7 
3 
5 

2 

dişe ile kaydederek ik;oci dev· 
rede bunun önüne geçmek için 
ulusal Cumhuriyet partilerinin 
disiplinle hareketini tavsiye 
ediyor. 

"Temps., gazetesi de komİi· 
nist muvaffakiyetioden endişe
dedir. Bununla benaber memle· 
ketin ekseriyeti tarafından sulh 
ve nizam arzusu gösterildiğini 

kaydediyor ve diyor ki: "Neti· 
celer fena değildir. Daha iyl 
olması için ulusal partilerin bir
birine karşı yürümemeleri ka· 
fidir.,. 

"Debats.,ulusal yazıların uv· 
vetli bir propaganda ile veziyet• 
!erini ıslah edebileceklerini, fa. 
kat ne olursa olsun ye"i parla· 
mentoda veziyetin radikal sos
yalist partisinin tavır ve hare· 
ketine bağlı kalacağını yazıyor 

Prenses Tai'niu beyannamesi 

Biz Habeş kadınları me
deniyeti yapıcı biliyoruz 

-- Ba}faıajı birirıd safıifrde -
nın aleyhine olacak ve kurulan 
ülkeler mahvolacaktır. 

Biz Habeş kadınları mede
niyeti yıkıcı değil, başarıcı ve 
yapıcı olarak biliyoruz. Bu 
kanaahmızı sarsmamak için 
vican ve şuurlarımıza hükmet
mek emeiindeyiz, Dünya ve 
insanlık müctecavi: düşmana 

karşı elele vermelidir. 
Hükümetler, ltalyanın Afri

kaya doldurduğu ölüm aletle· 
rine karşı koymalıdır. Afrikaya 
barb malzemesi sevkiyabna 
mani olmak, petrol bergitesi 
tatbik etmek için hemen On 
sekizler komitesi toplanhya 
çağırılmalıdır.H 

BADOGLIONUN 
BEYANNAMESi 

Adis - Abeba, 27 (A.A)-Bir 
ltalyan tayyaresi bu Nabah 
Adis - Abeba üzerinde uçarak 
mareşal Badoğlio imzalı aşağı• 

daki mealde beyannameler at· 
mıştır. 

- Sao milleti !,eni dinle; 
Ben muzaffer İtalyan ordusu· 
nun başındayım ve Allahın yar
dımiyle Adis - Abebaya gele
ceğim. Necaşi esas ordusu ve 
askerleri ile beraber ölmüştür. 
Bize karşı yola çıkardığı ihti
yat orduları da yok edilmittir. 

Gondar Sokota ve Dessie 
bizim elimizdedir. Bu beyanna
melerle Habeı; milletini seli 

' " 

lıyoruz. Ben hıristiyan Habet 
milletinin mahvını istemiyorum 
Biz sulh ve medeniyet getiri· 
yoruz. Aranızda kavga ederek 
kan dökmeyiniz. Cephede öleo 
sizler memleketinize dönünüz, 
barb yapmayınız, tarlanızı sürü
nüz ve ticaretinizle. meşgul 
olunuz. Umumi emniyete ba
kan polis ve diğer teşki· 
lata karşı koymayınız. Yollan 
bozmayınız ve orduma mukave· 
met etmeyiniz. Bizim sizin ha· 
yatınızda, malınızda, paranızda 
gözümüz yobtur Fakat eğer 

orduma mukavemelte bulunur 
ve yolları bozarsanız o zaman 
ltalvan kolları merhametsizce 
üzerinize atılacak, ltalyan tay
yareleri snin üzerinizde kıtal 
yapacak ve yaşayan hertey 
yok edilecektir. 

iT AL YAN TAARRUZU 
Asmara, 27 (A.A) - Almp 

haber alma biırosunun hususi 
muhabirinden alınan telsiz tel
graf, dün 3000 kamyondıto 
müteşekkil bir kol Dessieden 

cenuba doğru ynla çıkmıştır. 
Bu kol birkaç gün evvel Deı· 

siedcn hareket etmiş ve ol· 
dukça süratle ilerlemekte olaa 
yerli müfrezeleri takib ede· 
cektir. Bu kamyon kolu en 
modern techizatla ücebhea 

" . --.on arı\a \ı.uçlilı: 
" {la 11' ' "'-' o\f._o... av.ta 

~unıtl 
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Adis-Abeba yolu açı dı mı? Fran_~~da &osyallelklklerı 

it ı 1 
,. .. l .. ki 1 Pazar günü Çocuk a yan arın a 1 maz gUÇ U er e seçim yapıldı "Sağlam bir çocuk seçilmiş ve canlı ör-

karşılaşacağı kanaafı kuvvetlidir 6oB"Sa;J:t' ı:.ı,~:::~'t olan neklerJe a1iikalandırılırsa tenbel olmaz" 

bahçeleri 

Yerli halkı böyle a11gariyeye 111/arak fol Japtıuyorlar 
rağmen merkezde ancak pek miş olacaktır. Binaenaleyh Na-
cüz'i ilerliyebilmişlerdir. sibunun böyle bir ihataya uğ· 

Buna mukabil iki cenc.hlarda ramamak için geri çekilmesi 
şiddetli bir tayyare bombardı- bekleniyor. Muharebenin baş-
manından ve topçu ateşin- ladığı 24 nisan aabahındanberl 
den sonra . ltalyanlar mahsiis her iki taraf ta daha şimdiden 
bir terakki göstermişlerdir. binlerce ölü ve yaralı vermiş 
ltalyan kollarından biri Sasa~ bulunmaktadır. Muharebeye 40 
haneki muhasara ve hücum ltalyan bombardıman tayyaresi 
ederken motörlü diğer bir kol iştirlik etmekte ve Habeş kuv-
F afan nehri üzerinde Sasaba· vetlerini bomba ve mitralyöz 
nekin elli kilometre şimali gar- ateşine tutmaktadır. Bu tayya-
bisinde kain Dagamo'ya vasıl relerden .bir çoğuna isaberler 
oluyorlardı. olmuş ve tayyarecilerden bir 

Ogaden cebhesinde ltalyan kısmı da yaralanmıştır. Fakat 
hatta şimdi bir hilal şeklinde- hiç bir tayyare Habeş hatları 
dir ve müstahkem Habeş mcv· gerisine dilşmemiştir. 

Necaşinin mektubları 
"Cesur askerlerimden ayrılmak asla 
hatırıma ~elmez. Onlarla birlikte 

sona kadar savaşacağım.,, 
"Esir olacağımı sakın hatırına getirme. Eğer esir olmak 

mukadderse herhalde yaşamıyacağım. ~ 
Gunaı.: Adis-Abeba, (D.E)- Bir müddettenberi impara· 

Adiı-Abebaya 68 kilometre torun nerede bulunduğunu bi-
mesafede olan Gunaz köyünde· len yoktur. Hatta kabine aza-
yim. Cepheden gelen haberler ları bile bunu bilmiyorlar. Bu 

hafta imparator 35000 sterlin-
boşa gidecek bir vaziyette lik mevcut servetini Londrada 
değildir. Buna mukabil halk bir bankaya çocukları namına 
benilz ilmidlerini kesmedi. Er- yabrmıştır. Buna neden lüzum 
geç büyük hadiseler olacağına g~rmüştür. Yoksa imparator 
ve düşman askerlerinin Habeş hır aralık lngiltereye iltica 
toı>raklarından kovulacağına etmek fikrinde midir? 
kapidir. Haile Selasiye evvelce dün· 

yanın en zengin adamlarından 
Habeş halkı, onu tanıyanlar sayılırken şimdi ancak 35000 

için çok kıymetli bir elemandır. sterlini vardır. Babasından te-
Halk cahil olmasına rağmen varüs ettiği 2,000,000 sterlinlik 
çok zeki olduğu için herşeyi servetten başka imparatorice 
anlamağa çalışıyor. Halk bir Menende 1,000,000 sterlinlik 
Cenevre bulunduğunu ve orada bir cihaz getirmişti. Ayrıca 
~i.r Milletler cemiyetinin Habeş Meneliklere aid hazineler de 
ışıyle al~kadar o]duğunu bile J!aile Selasiyenin hükmüne ge-
bilmiyor. Onun bütün ümidi çınce serveti çok genişlemişti. 
KraJlar kralı, ülkeler fatihi, Harb başlayınca imparator 

d h Harar'da yetişen kahve ticare-
Ju 8 aslanı ve Habeş impar~- tine el atb ve varidatını kendi 
toru Haile Se1assie'dedir. O her şahsi servetini memleket mü-
halde ülkesini düşman askerin- dafaasına, silah ve mühimmat 
den temizliyecektir. satm alınmasına hasretti. Tay-

Talii harbm şimdiye kadar yare topları ve makineli tüfenk-
~abeş miJletine karşı takmd1- lerle askerin giyinme eşyasını 
rı somurtkan yüze mukabil tanıamladı. Bu kafi değildi. 

imparator neşesini kaybetnıiş ~azı. yerlerde t~min ettiği ve 
değildir. Onun namına bükü- 'ı~dıye kadar ıfşa edilmiyen 
meti idare edenler halkla dai- ıstıkrazları hep bu işlere ter· 
mi temas halindedirler ve na- ketti. O kuvvetli Habeş ordu-

1 sunun iyi techiz ediJmek şar· 
zır ar daiuıa Adis - Abebada ~iyle büyük işler göreceğine 
ev ev gezerek, halkın içine manıyordu. Bu sırada impara-
kanşarak onları teselli etmek- toriçe de zinet altınlarma ka· 
tedir. Habeş erkeklerinden he- dar bütün servetini askerin 
men biç haber alınmıyor. Ay- iaşesine ve Addis - Abeba'da 
• ' bir cephelerden gelen as- erkeksiz kalan kadınların iaşe-

~ sine ve ihtiyeçlarma terketti. 
t- !r ~lfü1J~.,~ri ):Jf; ~kimı;eı•e iMPARATORUN HUSUSi 

verince imparator yine cesare
tinden hiçbir şeyini kaybet-
medi. Yine cesaretle memle• 
ketini idareye devam etti. An
cak bu arada imparatoriçe ile 
arasında mektublaşmalar devam 
etti. Herbiri birer tarihi vesika 
olan bu mektublardan bazı 
parçaları buraya geçiriyorum: 
. ·: l~p~r~toriçenin tavsiyele· 
rmı şımdihk tehir etmekte lü· 
zum görmiyorum. Bu ilerisi 
hakkmda ümidlerim olduğuna 
delalet eder. ,, 

;'İmparatoriçe, benim ceph~
de çocuklarımı düşünmeden 
daha faydalı olmamı isterse 
onlan beraberine alarak Avru• 
paya ve mesela Ingiltereye 
gider. Bu günlerde bilhassa 
Sable'yi çok düşünüyorum. lki 
ayhk .~8:sreti bana çok acı geldi. 
Sahaı oın son gönderdiği mek-
tubunu aldım. Cevabını yakın
da vermeğe çalışacağım. Benim 
ve ordum için dua ediniz. Ço
çuklarımla Avrupaya hareket 
ettiğin haberini ümidle bekliye
ceğim. Ben o zaman daha em
niyetle savaşmakta devam ede
ceğim.,, 

.. Akşam güç oluyor, Krali
çe.. Zaten ev\•elden de böyle 
idi. Bilmem neden eskisinden 
daha cesurum. Cesur askerle
rimden ayrılmak hahrımdan 
geçmez. Onlarla birlikte sava
tacağım. Esir olacağımı sakm 
hatırından geçirme.. O zaman, 
yani esir düşmek mukadderse 
her halde 

Paris şehri ve mıntakasmda Yazan : M. Sadık Siper 
ancak 13 saylav ilk devrede 3 -
seçilmiş bulunuyor. 47 Namzet Çocuk bahçesi denildiği za- nağı mikroplarla dolu! Sofraya 
ikinci devreye kalmışlardır. man açık hava, ağaçlar, çiçek- oturmadan evel eJlerini yıka~ 

ikinci devreye kalan mühim ler, kum kasaları bulunan bir mağı unutan var mı? Su nere-
şahsiyetler arasında hava ba· yer akla gelir. Bunun en ka- de bulunur? Denizde, çaylarda 
kanı B. Deat, kültür bakanı rakteristik ciheti de kitab bu- ve yağmur yağdığı zaman .. 
B. Guernut, adliye bakanı B. lunmamasıdır. Hakikatta çocuk Bu suretle küçük yavru ha-
Delbos, sömürgeler bakanı B. bahçesinde insan yetiştirilir. yata keşfeder. Çocuk his ve 
Stern, ziraat bakanı B. Catala, insanın vücudu, zekası, karak- heyecanlarını duyar ve neş' e-
eski başbakan ve Lyon şarbayı teri neşvl\nüma bulur. lenir. 
B. Herriot: eski bakanlardan . 1 • Beden hareketleri. Açık Mürebbiye bu genç zekanın 
B. B. Lamouten ve Lafont havada ıerbestce oynamak ı ipini eline alır ve ona rehber-
vardır. ' Şahsi teşebbüs hissinin inkişafı lik eder. işte çocuk mürebbi-

Paris 27 (Ö.R) - intihabat için çocuk ekseriya oyunlarını yesinin faydalı ve şerefli hayatı. 
mücadelesi bir haftadan fazla kendisi seçmelidir. Çocuk hah- Uyandmlmış tecessüs ve ali· 
zamandanberi son şiddetle de- çesini idare eden mürebbiye ka hissi; yeni bir şey bulmak 
vam ediyordu. Muhtelif mahal- yavrulara köme halinde bedeni zevki, müşahede ruhu, fikirleri 
lerde renkli intihabat afişleri . temrinler yaptırır. Bu uzuvla- bir araya toplama ruhu, işte 
falan veya filan namzedi rını olduğu kadar maneviyat- eşya dersJerinde mühinı amil-
methediyordu. Konferans. ti• , larını da terbiye eder. Böylece ler. 
yatro, sinema salonlan, tel· çocukta disiplin itiyadı doğar. lll . Ahlaki temrinler. Müreb-
siz telefon hep seçim içti- Bu bedeni temrinler halka ha· biyenin en mühim vazifesi bıı· 
maları ve propagandası için liode oyunlar, şarkılar, yürU· dur. Çünkü bu terbiye hususJ 
kullanıldı. Bir haftadanberl yilşler, hergün on beş, yirmi derslerle değil fakat misallerle 
Fransız milleti muhtelif nam• dakika teneffüs hareketleri. yapılır. Çocuğun etrafında bir 
zedlerin proğramlarını dinli)"Or Çocuk bahçesinde el işleri neş'e ve sükunet muhiti ya-
ve bir fikir edinebiliyordu. genif bir yer kaplar: Kesme, ratmalıd1r. 

Fransız intihab sistemi iki boyama, yapıştırma, kAğİt İf• insan sevgisi, başkalarını dü-
devrelidir, ilk devrede mutlak leri, modelcilik. şünüş ve kayırış hissi nasıl 
ekseriyeti kazanan namzedler il , Zeki temrinleri. Kitap- verilir? Nezaketle, tatlılıkla, 
saylav seçilmiş olur. Bir hafta lara lilzum yok. Yalniz Alfabe yumuşaklıkla, iyilikle, samimi-
ıonra yapılan ikinci devreee ve yazı defteri. Hasap için Jikle .• Böyle bir muhitten çıkan 
ise, mutlak değil, nisbi ekse• markalar, bUyalar, demir çu· yavru başkalarının hµrriyetine 
riyeti kazanan saylav olur. buklar, cetvelJer. Tarih için ve benliğine hürmet ve riayet 
Böylece birinci devrede her biklyeler, coğrafya için resim- etmek için gayret etmek itiya-
müntahib •• kendi ,, namı.edine ler, mahalli manzara kartları. danı alır. Disipline alışmı,, iyi 
0 kendi ,, idealinin mümeısi· Filhakika çocuk bahçesi manyerler elde etmiş, başkasmı 
line rey verir. ikinci davrede muhayyele, tecessüs, müşahede memnun etmek hünerini elde 
ise, muvaffak olamıyacağını ruhunu ve anlamak ihtiyacını eder. intizam ve temizlik zev· 
anhyan namzedler topladıklan inkişaf ettirmelidir. Çocukların kine malik olur. Şahsi teşeb-
reyleri kendilerine en yakın kelimeler kumkuması olmaaına büs hissi köklenir. 
gelen namzedlerin muvaffakı- lüzum yoktur. Dimağlarmın Bir çocuk mürebbiyesi şöyle 
yeti için ona vermelerini miin- eok ağır malümatlar bamuJesile söylüyor: 
tah!blerinden dilerler. yüklenmesine de lüzunı yoktar. " Çocuklar bizden ayrılırken 

Dün Fransız milleti bummasız, En lüzumlu ıey öğrenmek yegane arzu isteğimiz bunların 
acelesiz, sükOn içinde rey ver- ve çalışmak arzusunu ve ihti- cemiyette vaşamasını öğrenme· 
di, hiç bir hadise çıkma- yacını ateşlendirmektir. leri, yekdiğerine küçük hizmet-
mıştır, hiç bir tevkifat yapıl- Çocuk bahçesinde eşya dersi ler ve yardımlarda bulunması· 
mamıştır. zeki ve inkişafının esasıdır. m bilmeleri, birbirlerine karşı 

Mutat üzere, mektepler rey Bu ders herzamana ve heryere tesanüt hislerini taşımalarıdır ... 
dairesine tahvil edilmişlerdir. uyabilir. Mevcud vak'adan, ço· 

0 

Çocuğun terbiyesi temiı 
Müntehipler rey vermezden cuğun bildiğinden, gördüğün· şen ve neşeli olmalıdır. Ahlal« 
önce sükunetle dışarıda bek- den, mevsimden ve zamandan misaller ve hikayelerle öğreti• 
leyorlardı. Bazen bir saattan ilham alınır: Kış, kar, ruzgirı lir. Hıfzısıhha, temizlik, neza· 
fazJa beklemek lazım geJmiıse ilkbahar, gUneı, çiçekler, mey· ket, başkasını düşünmek hissir 
de hiç bir ıikayet duyulmamış- valar ve ıaire... Esas müsbet• dürüstlük mütemadi dikkt ve 
tır. Böyle medeni bir hakkın ten başlamak malilından meç• teyakkuzla öğretilir. 
kullanılması bu küçük fedakir- bulü bulmaktır. Vak'adan fikre Tırnaklan kesiniz, kız çocuk-
lığa değerdi. varmak. ların saçlarını sık sık makasla,1 

lntihab bürosuna gırınce, Meseli: Yağmur yağdı mı? erkek yavruların makine ile~ 
müntehib Hizolvar ,, denilen her Mürebbiye sudan bahsetmek kestiriniz. iki yaşından sonra 
tarafı kapalı bir daireye girer. için bunu güzel bir fırsat bilir. bütün çocukları difteriye karş1 
burada, mütecessis her güzden Su neye yarar? EJ, yüz yıka- aşılatdınmz,, ' 
uzak olarak, istediği namze- mağa, çamaşır yıkamağa, çor- "Talebelerin ten belliği gud-
din ismini bir beyaz zarf içine ba yapmağa, sebze ve fidan- delerin bozukluğundan, göz, 
koyar. Çıkarken, dışarıdaki ları büyütmeğe. kulak ve dişlerin bozukluğun· 
rey kutusu içine bu zarfı atar, Bu sabah kim ellerini yıkadı? dan, yabud terbiye sisteminiı 
böylece müntehib üzerinde Ellere bakalım. Bütilo eller noksan olmasından ve bazen 
harici her tesirin önüne ge- yukarı uzatılır. Kim tırnakla- her ikisinin bir araya gelme-
çilmektedir. rını kesmedi? Kimin elleri pis sinden ileri gelir.,, 

Paris 27 (Ö.R) - Cumhur ve hastalıkların tehlikeli kay· uSağlam bir çocuk s~çilmiı 
başkanı B.Albert Lebrun sabah .... p;~i~:11i7'"(ô~ii).::·5;;;·;i·;;r ve canlı nümunelerle alakalan-

1 

saat 9 da ikametgahı olan Elize üçte alınan neticeye göre 72 dırılırsa katiyen tenbel olmaz.,, 

sarayına en yakın intihab dai- namzetten halk cephesine men- • '• • • 
resine giderek reyini vermiş ve sup 27, merkeze mensup on Belediye 
medeni vazifeyi yapmakta ör- beş. ve fron nasyonalden otuz 
nek olmak istemiştir. meb'us seçilmiştir. memurlarına kurs 

Paris 27 ( Ö. R ) - Umumi Halk cephesinden seçilenle-
iotihabatta memleketin şarkın- rin altısı komUnist, dokuzu sos· 
da ve garbmda mutedil parti- yalist, dokuzu Radikal sosya-
lerin kazandıkları rey miktarı list, üçü sol cenahm muhtelif 
artmıştır. Buna mukabil Paris partilerine mensup olanlardır. 
bölgesinde komünistler vazi- Paris, 27 (A.A) - Saat 5,15 
yetlerini ilerletmişlerdir. de 611 seçim dairesinden ge-

Paris, 27 (A.A) - Seçim işi len neticeye göre seçilen nam-
dün akşam saat tam 18 de zet sayısı 618 dir Yalnız 179 
hitnıiş ve geç kalanların rey meb'us matlup ekseriyeti almış 
puslası vermelerine müsaade ve intihap edilmiştir. Müşahid· 
edilmemiştir. Polis müdürlüğü ler başlıca komünistlerin kaza-
dünkü gün içinde en ufak bir nacagını söylemektedirler. Eski 
hadise vukua gelmediğini bil- mecliste 10 komünist meb'us 
dirmektedir. vardı. Yeni mecliste 30 kişi 
• Halk, akşam ·büyük gazete ' kadar olacakları söylenmekte• 
ıdare~aneleri CSnünde toplana· ~ dir. Diğer muhtelif partflcıriu 
-rak zıyadar ekranlar ve hopar• .. tarzı teşekkülilnde hioedilecek 

lerle ne redileo neticeleri de .. i 'klikler olma aca tahmin 

Belediye, zabıtai belediye 
memurlarının daha iyi yetişti
rilmesi için, şehir meclisi ka
pandıktan sonra 3 ay devarn 
etmek üzere bir kurs açmağa 
karar vermi.ştir. 

Bu kursa bütün belediye 
zabıta memurları devam ede
cekler ve kurs nihayetinde 
imtihana tabi tutulacaklardır. 
imtihanda muvaffak olamıyan· 
lar işden çıkarılacaklardır. 

Kursta ilk iki dersi şarbay 
doktor Behçet Uz verecektir. 
iki dersin mevzuu 11 beJediye 
memurları halkla nasıl temaı 

edecekler,, olacaktır. Kursta 
sarasile belediyenin bütiln ıef-1 

leri kendi branşlanna aid ders-
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İslam heyecanlı bir kaç yaprak Altı sağır ve dilsiz ço v un imtihanla-,_:.:.-B ... Ule_m_sa-yı-sı:-a4-·-. ---Y-a;.;_zan...;:~To~kd.'911 ~~ U rı yapıldı, muvaff akıyetJe 0 ticelen 
Safvanın hakkı var, benı affet, senin affına mazhar ......................................................................................... . 

ıd kt n sonra Safvanın kılıncına boy umu u at v imtihanlardan sonra çocuklar tarafından verilen 
.> u a 0 z acagım k d · b. kd. ki k. d·ıd· 

- Tanrı namına k~sem ede: madan ayağa kalktı ve Saad Yakalamamış olsalardı, her OOSer' erin 1r ta Jr Ve zeV e ta 1p e l 1 
. k. Ayşenin halıııde benı bin Muazın yüzüne: halde başını . vücudundan ayı· Pazar ıünü sat on bette, 
rş~he~endiren bir ~ey olmadı- - Ne demek istiyorsun? Di· racaktım. Karşıyaka sağır, dilsiz ve kör· 
• • düın duydaın, ancak ye haykırdı. Ne demek isti• _ Niçin Safvan? enstitüsünde ders yılı ıonu mü• 
~:~i ~~:dıra~ şey; onun gençlik yorsun 1 Sözlerin bütün yalan Safvan hararetle anlatmae-a nasebetile imtihanlar yapıldı. 

kil hamurun başında ve iftiradır, Harzeç kavmı müs· koyuldu: Ondan sonra da güzel bir kon· 
sev esı koyunların, keçile· lümandır, onlardan hiç birisini _ Siıe atılan iftira belli ki ser verildi. Bu imtihanlardan 
u_yuına elip eli hamurun için· öldürmek senin elinde değil- HarzecliAbdullah bin Übey'yin maksad, davetlilere bu knltü· 
~ın g uy~n Ayşeyi aldınş dir, öldüremezsin... en deni bir desisesidir, bunu rel ve içtimai yardım müesse• 

e ~~n hamurunu yimesi· Saad Bin Muaz cevab verecek düşmanlar kendilerine bir ve- sesinin vücudu ve başarımları 
:~ıne Bir defa Ayşe beni idi, ağzını yarı açmadan Saad sile saydılar, aleyhinizde yapı· hakkında halkı tenvir etmek 

1~ ınış haınurunu yoğurtmuştu. bin İbadenin arkasından birisi lacak dedikodu için uydurduk· ve tedrisatın teksiğini yay· 
çagır d B h t tt · d. b ~zı b maktı. 
0 gün yorgun u. en amuru u u, çevır ı, u, go eri üyü• lan bu iftiranın, Allahın büyük 

• duktan sonra ateş yak· müş ve deliye dönmliş Useyt di: adına kasem ederim ki zerre Vilayet erkanı, memleketin 
yotu\in ayrıldım, dedim ki ; - Sen yalan söylüyorsun, kadar aslı yoktur. Ben Müslü- ileri gelenleri, gazeteciler, mu· 
::n :teşi yakıncaya kadar sen sen iftira ediyorsun, şu halin manım, Aneye karşı büyük allimler ve maarif erkanı, ens· 

hamuru bekle, Ayşe hamuru bunu gösteriyor, sen münafık- ve dindarane hürmetim var ve titü direktörü Dr. Necati Kip'in 
~~klerken, benim ateş yakma sın, münafıklar hesabına söz cenabı hak onları bize ana bu davetinde hazır bulundular. l(onsetdm bir {!of/ınuş 
zamanımı beklem~den kendin· söylüyor, müdafaa, mücadele yapmıştır. Tasavvur edilir mi ki imtihanlara ilk önce sağır - dil· üzerinde yapılan tatbikat da almak suretiyle hayata karış· 
den geçmiş, uyumuş, zaten alı· ediyorsun, utan Hareketinden!. bir Müslüman anasına tecavüz- sizler girdiler. imtihanlar sıra- ayni fekilde gözden geçirildi. maktadır. Bu çocuklar Neba· 
şan ko~un . ge.l~rek hamuru Bu üç kişinin birbiri arka· de bulunulsun. Bu böyle \ken, snıda Dr. Kip orada haıır bu· Neticede görlildü ki bir sağır hat, Fevzi, Saadet, Fahri, Edilt 
yemişti, ıçerı gırınce: sına heyecana kapılmaları, hay• bunu Müslümanlarııı bilmesi lunanlara sağır • dilıizlik hak· ve dilsiz çocuk, cemiyetin ve Şerafettindir. Hepsi de iyi 

_ Dur! Büreyre 1 Ben bunu kırmalar mesçidi sardı ve mes• liztmken bilhassa şair olup kında çok müfit bazı izahat içinde noksansız karışmak için yetişmişlerdir. Kendi san'at 
sormıyorum ! çidde Evs, Harzeç, Ansar, mu· ıize zamanında katiplik ya· verdi. Bu çocukların ilmi ve kendisine lazım olan her has- şubelerinde hayatlarını kurta· 

_ E benim bildiğim kusuru hacir birdenbire kalkışıp, ay• pan Hassan başkalarından tıbbi bakımdan nasıl tedavi sayı bir metod dahilinde elde racak bir derece ile enstitü 
budur, bunlardır •• rıldılar, eller hançerlere atıldı. duysa bile: yalandır diye ağız· edildikleri tatbikatiyle glbte- edebiliyor ve adeta normal bir sıı alarmdan ayrılmaktadırlar. 

_ Başka 1 Hz. Muhammed kürsünün larını yırtacaktı. Fakat bu hain rildi. şekilde bir sahifelik bir kıraat imtihanlar tamamlandıktan 
_ Allah var, sen varsın, üzerinde bu ani vak'ayı ıeyre• adam öteden beri beni hased Sağır ve dilsiz çocukların parçasını okuyabiliyor. sonra saat 16 da, mektep ço· 

doğruluk var, asla onun ıüpheli diyordu, bir tek emri neler ett ği, bana hangi sebepten idiği mutlak bir feragatla ilim diıip- Her çocuğun, kendi san• t cukları tarafından bir konser 
fena halini görmedim.. meydana getirmişti. malfimum olmıyan bir buguz lini altında adeta işlenerek, şubesine göre yaptığı işler VI! verilmiş ve muhtelif oper par• 

Peki git Büreyrel Bak Mesciddekilerin kiimilen aya• beslediği için Çabitle beraber noksan veya yarım uzuvlarının rueydana getirdiği -eserler dik· çaları çalınmıştır. Bir talebe 
ezan okunuyor, namaza vara· ğa kalkmaları üzerine işin feci bu iftirayı ortalığa yaymakta ekleyici usullerle tamamlanışı, katle gözden geçirilmiş ve ço- tarafından bestelenen Romansla 

1 bir safhaya gireceğini anladı büyük mahareti ve gayret dilsiz çocuğun sesli ve sessiz cuklar ecnebi diller üzerine konsere nihayet verilmie•ir. 
ım.. ~ 

Sabah namazına; Medinede ve bağırdı : göstermişlerdir. Bire beş kata- harfleri bir metod dahilinde tatbikat yapmışlardır. Cemiyete noksansız olarak 
yaşayan bütün müslümanlar - Ey Müslümanlar, bunları rak müfteriden daha bedter öğrenişi ve, çıkarışı büyük bir Bu yıl, geri çocuklar ensli- karışan çocukları ve onları ye· 
iştirik etmişlerdi. Namaz kı· düsünerek mi yapıyorsunuz ?. iftirada bulunmuşlardı. Ben alakayla takib edildi. Lügat, tüsünden altı Türk çocuğu, tiştiren mektep idaresini tebrik 
lındı, Muhammed her vakıt Birbirinize hücum ederken .et· nasıl onu öldürmeden buna . gramer, hesab ve ~şya dersleri tam randman ve tam tahsil ederiz. 
yaptığı gibi imametini bitir· rafınızda kimae kalmadı mı tahammül ederdim, ·l ••••••M•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••·••••;••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dikten sonra hutbeye çıktı. sanıyorsunuz, herkes yerlerine Safvan kendini tutamıyara~ a ç 
Hitabet kürsüsüne çıkıp ot r• ol rsu , ağlıyordu. Heıı,ı hınçkırıyor, 
duktan sonra etrafına göz Muhammedin bu ihtarı der• hem anlatıyotdu, Muhuuıme~ --------------------------------
gezdirdi. Cemaat hıncahınç hal tesirini gösterdi. Homurda· hiç kesmeden hepsini dinledi, H b d• •k• ı• ••ı •• 
mescidi doldurmuştu. Cemaa· narak oturdular. O sözünde söz bitince Hassana baktı, Has~ ar ıvanı ) ) genera } 0 ume ve 
tın arasında Abdullah bin devam etti : san başını yere eğmişti. 

~ö:~~:r :::::~. G::;:di1~0~:~ böyle ~~:~r~~rni;:~:i=~~m~~li=I~ Has?:~eb:~e~~::a~~re ka· digv er ikisini agw }f hapse mahkum etti 
damarları boynunda kabardı, saydı, acaba buna tahammül pandı, inliyerek: , 
yüzü bir azamet aldı, göğsünO edecek mi idiniz? Cenabıhak - Safvanın hakla var, ben' Hsinking: Mançuko (D.E) -
gererek haykırdı : bana irsal ve inzal ettiği Ayet- affet, senin affına m~har Royter bildiriyor ; 

_ Ey müalümanlarl Benim !erinde zevcelerimin Müslüman· olduktan sonra Safvanın kı· Burada hükümet tarafından 
tanrı resülü olduğuma imanı· !ara ana olduğunu zikreder. lıncına boynumu uzatacağım. bllyük bir casusluk şebekesi 
nız sağlam mı ? içinizden hanginiz olursa olsun Mescidde bOyilk bir sükllt meydana çıkarılmış ve hepsi 

Mescidi dolduran cemaat ehli beytim hakkında yeri olmı· hilkllm sUrdll, Muhammed kllr· yakalanarak harp divanında 
hep bir ağızdan gürledi: yan bir iftirayı ortaya atarsa silden yavaş yavaş indi, Hassanı muhakeme edilmişlerdir. Sovyet 

_ Saddak ya Resulellahl ne yapmış olduğunu idrak edi· kaldırdı, Safvanın elini tuttu, Rusyanın Mançukodaki menfa-
Muhaınıned mescidi doldurup yor musunuz ? halka döndü: atlarını gi:ı:li bir şekilde koru· 

t · ·· Ömer .· - Ey benı·m a·ı·z kardeşle· mağa çalııan bu şebeke Man· inleten cemaa ın ımanına guve• • 
- Anasına kara sürmü• olur. rim, size söyliyeceklerimin da· çukoyu bir Soyyet eyaleti ha· 

nerek: Y k S 
_ Ey müslümanlar! duydu- - Evet anasını kötü sözlerle ha müessiri zuhur etti mi et- !ine getirme ve ovyet Rusya 

hali da duyuyorsunuz, or· tahkir v~ teşhir etmiş olur. medi mi ? lehine casusluk yapmaktan 
nuz, • f d d 1 b 1 d d bir ınel anet ve esa ö- Anasına kötü söz ıöyliyenlerin Cemaat gürledi. suçu u unuyor u. 
t~ ar Bu fesad benim ehli dilini kesen hazreti Musanın - Allahuekber, Casus olarak yakalanan oe· 
:uy~~e uzanan bir denaettir. kanununu Cenabıhak tadil ede- - Daha kalbinizde ukde ve bekede Mongol kuvvetlerinin 

Eehyl·ı beytim pi. k eteklidirler. rek bize göndermişse de ana· şüphe varmı? Hasting'deki kumandanı gene• 
h h ık ral F u Linf, Mançuko eyaleti 

B
.. 1 yken benım ane a ıma sına bühtan edenleri cezasız Cemaat karışb, bir yerden : 
oy e d d ·ı · · b umumi valisi general Seng, 

dil uzatacak erece e ~ erı ~ı- ırakmamıştır. - Müfterileri öldürmeliyiz. Mançuko siyasi büro şefi Chun 
den bir adamdan. hakh ~1 kım Hanginiz bu iftirayı yaptıysa - Size söz atanlar cehen• Teh, Mançuko umumi valisinin 

1 k? Ben ehlım a kında Allah indinde, kul indinde da- neme yollan~ı:ı. sekreteri general Hvai Ling-Tai 
a aca bT ç il . 

k iyilik ve namus 1 ıyo• ima rezil, gözden düşmüştür. - Dillerini koparalım. gibi maruf simalar da vardır. ·"' 'tllrra erı 
anca • d 1 · · S 1 k 1 G d Sonra bır a am mevzuu Bu sırada mescidin kapısında, Ve bir ııürü hükümler •. Mu- Tevkif edilenlerin hepsi de eya etını ovyet ere ya ın aş· arp ivanı iki Generalı 
~:~~oluyor ki bunun da !yiliğini elindeki kılıcile yakalanan Saf· lıammed elini kaldırdı ağır ağır: hudutta Sovyet yüksek memur- tırarak Mançukodan uzaklaş· ölüm cezasına mahküm etmİIJ, 

ın bu adam evıme an· van ve rengi atmış bir halde _ Hayır dedi, ben kanaatı· lariyle dostluk tesis ederek tırmak ve Mançuko hakkında diğer iki yüksek memuru yir· 
biliyoru .' le birlik giriyordu Ha .... d. b d • ·,t.ırdı'm hayır hepsi:ıi · onlarla anlaşmıclardı. Bunların da iyi sayılmıyan emeller bes· mı•er •,· ıl hapis ceıasına mah· k benım · ssan gorun iı, unların ar· mı egı , • Y • 
1 a benim ehlime yapılan kasında bet on arap vardı, af ediyorum, Hassan ıeui de maksadı bir taraftan Mongol !emekti küm etmiştir. 

:~i:"~ftk~:d•:~ea;:;.:ğ~::1::~ ~::r~~~.d:;iı:i;;~ ~ürsüye doğru d: :~iyilil:i· ancak Safvandan '"'""i"s'""ivf;y~·;1·; .. ·H;;;·"Ş~hidi'~;f ·i'Çi"~ ................................................. u 

;;nce ıın · ft h"d d Hassan Safvanın ellerine ka· jKazJIDlD 
rıiıe d~şde~- Zıra 1 

ne a ev- - Ya Muhammed Safvanı pandı, Safva~ Hassana aar· ihtifal yapı)acaktır ımuhakemesi 
gır ı. elinde kılıcile Hassanın arka- b 

ıe~eınaatta bir ogd"ultlu dbeliBrdi, sından koşarken gördük, onu m~ ~anrının paygamberi ilze- Türk hava kurumunun nizam- deyi de bu suretle değiştir· Geçenlerde erkek muallim 
b bir in için şid et en i. d ir- öldürecekti. Hassan istimdat rine gelen iftiraya karşı bu bü- namesinin 32 nci maddesine mişti. mektebinde bir hadise çıkaran 
u · e ceınaatın ortasın an etti, koştuk kurtardık. yük affı g!lsterirse benim ona göre, her yıl ikinci kinunun Buna binaen bu sene ikinci Kazımın ağır cezada muhake-

denbır · · il d" M h d ki 1 d B d d harıuaoisını ye en ıre- u amme Safvanı çağırdı : uyma ığım izıın ır. un an yirmi yediıinde yapılan hava kanunun yirmi ye isinde yapıl· mesine dün devam edilmiştir. 
beıa~irisi kalktı, bu Ansardan - Safvan gel yanıma 1 sonra Hauan senden kötülük şehidleri ihtifali kışın en ~id- mayan şehitler ıhtifalinin önü- Müddeiumumi muainiB. Şevki 
re . uazdı. Haykırdı: Safvan kılıncı yerine koya- gelmiyeceğine inandım. Halk detli zamanına tesadüf ettig" in- müzdeki 15 Mayıs 936 Cuma 
S• d bın m d b · Suner iddiasını serdederek 

a taarruı e en u rak, kürsiiye kadar ileriledi bu sözlerden ve manzaradan den ve bu yüzden şehidleri- fünü ıcrası için ızmir Türk - s;:; ıııensub ise h:~~ı- . yere kapandı. 1 müteessir garip bir sükünetle mize çok defalar şereflerile :.va kurumu şimdiden hazır· ~aznunun katil kastile yara-
adaın ben alır, onun e e- - Ya Muhammed beni af- susup seyrettiler. miltenasib bir tören yapmak lığa başlamış, bilumum devaire amaktan değil adiyen yarala-

o ndaıı Eg"er Harzeç fet t b H müessesata, bankalara, ilgilı· makta ı d 1 111 • çururunı· b . t d" •. : • eve en aasanı kovalı· • • · · · imkanı basıl olamadığından n ceza an ırı masını iste-
·nı u t en ıs e ıgını yord makamlara mektuplar gönde· · · M sı . emir e um. · • • • • 24-5-935 da Ankarada topla- mıştır. aznun Kazıma söz ve· 

ten 1se _ Nı"çı·n? At· ·dd b bA 
1 

h k l b rerek geçen senelere nazaran .1. ı mescı e geçen u • t a a t rı ınce b · dd m k b"I . . d. nan a ıncı v uru ayı · u çok büyu .. k bı'r o""lçu··de yapıla- maznun u ı ia kar-
yaparı · r.J ıeÇ ı ı esının Hassan atıldı: ıse sırasında Ayşenin hiıme· k il 'k ld -

f kat rıard bin ibade Mua· B d tini gören hizmetçi kızı çağır· büyü güniln Y• 0 ugu fe- cak olan bu törene iştirak ve şısında hiç bir diyPr • i olma· 
a - u a anı beni öldürecekti. kilde canlandırılması i"in ihti- · d.d h • • ~ -....... L • • • ,. - .-~ tım ı en azırlanmaları rica •• ·• ·•.ı..: -

tarihinden 
• 
] 



Çiçek tohumları 
Belediyece Almanyaya sipa

riş edilmiş olan mütenevvi ve 
kıymetli çiçek tohumları gel
miştir. Bu tohumlar belediye 
parkları ile yeni panayı yerine 
dikilecek ve fuvara kadar ye
tiştirilecektir. ---·-Yeni adam 

"Yeni adam,,ın 121 inci sa
yısı çıktı. içindeki yazılar ara
sında bilhassa lsmail Hakkı 
Baltacıoğlunun Bize fikir lazım 
değil mi ? Nurullah Atanın 

Terakkiye dair, Dr. lzzeddin 
Şadanın Aşk (Eros) ile müca
dele, Klaus Kassenin Nasyonal 
Sosyalizm nedir? Yahya Saimin 
Klasikler, Dr. Sadeddin Veda
dın Kendimızi tanımak zarureti 
makaleleri ve diğer ehemmiyetli 
yazılar vardır. Tavsiye ederiz. 
Fiyatı 10 kuruş. 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü vapur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 .. 

Moskovayı ziyaret 
Moskova 27 (Ö.R)- E~ton

ya umumi erkanıbarbiye baş
kanı general Reck bugün Mos
kovay gelecektir. 

Kuşadası sulh hukuk hakim
liğinden: 

Kuşadası orman idaresi ta
rafından Sökenin yeni mahal
lesinden Kızılhisarlı Satılmış 
oğlu Hüseyin, oğlu Osman Ko
nak mahallesinden osman oğlu 
Kadir,oğlu Osman Çeltikçi ma
hallesinden Bayram oğlu Necip 
Konak mahallesinde Kızılhisarlı 
Mehmed oğlu Safer, Niğdenin 
Çiftlik köyünden Ali oğlu Ab
dullah ve Kızılbisarın öksüz 
mahallesinden Halil oğlu lbra-

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
ı\l ÜTEHASSISl 

Dr. Be~cet Uz 
Hastalarını her gün 11,30 

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

Doktor 

him Hüseyin aleyhine açılan lzmir Memleket Hastanesi 
tazminat davasının yapılmakta Rontken mütehaassısı 

Fahri Işık 
olan duruşmasında: Dava olu- Her Nevi RONTKEN 
nanlardan Satılmış oğlu Hüse- Muayeneleri 
yinden maadası ilan yoluyla Ve Elektrik Tedeavileri 
yapılan tebligatla gelmedikle- Yürüyemiyen ve bilhassa 
rinden H. U. M. Kanununun RAŞİTİK çocuklara Ultra -
398 ve 400 üncü maddelerine Viole tatbık ve Rontken 
dayanarak giyap kararı tebli- ile KEL tedavileri yapılır. 
ğine karar verilmiş olmakla İkinci Beyler sokak fırın 
yerlerinin belli olmaması yü- karşısı No. 25 
zünden aynı kanunun 141 inci Telefon: 2542 
maddesine göre duruşmanın H 3. (182) 

açık bırakıldığı '.l9-4-936 Çar· ı•~=========!li 
şamba günü saat onda Kuşa- il -

dası sulh hukuk hayyerine gel- G 11 H lı 1 1 

meleri gereğ~0~~dirili(828) Ol e~ımı 

MlTATOREL 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baa31 yanında. 

Numara: 
Telefon: 

23 
3434 

(229) 

• DOKTOR 

Hulüsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 

kabul eder. ( 3436 ) 
... , .............. Iİl!l .... i 

Tirede 
lstanbul eski Alemdar 
sıhhat yurdu "926-32,, 

hekimlerinden 

DOKTOR 

SÜLEYMAN 
SIRRI TİNEL 

Yalnız toptan satışları için lzmir umum acenteliği Nef'i Naci 

ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. Salih ağa hanı ikinci kat 

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

H.3 1-13 (817 
CZT-LZTL/Z7J fLL7L/ LZL/L7JJ 

No. 1/3. Posta kutusu 224 Telefon 3465 
7-26 • D. operatör 

M. Nuri Ar~an 
İzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 

Hastalarını 1-ıer gün öğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
ikinci Beyler-Numanzade so
kak 5 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 

' t 

lzmlr Belediyesinden: 
1 - Beher metre murabbaı 

yüz yirmi beş kuruştan 58 ada
nın 334,75 metre murabbaı 11 
sayılı arsası dört yüz on sekiz 
lira kırk dört kuruş bedeli mu
hammenle baş sekret~rlikteki 
şartname veçhile 5/5/936 salı 
günü saat on altıda açık art
tırma ile ibale edilecektir. 

iştirak için otu~ bir liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gü<ı ve saatta be
lediye encümenine gelinir. 

2 - 54 sayılı adanın 2 sayıl! 
arsasının 8 metre murabbaın
daki köşesi beher metre mu
rabbaı dört yüz kuruştan 32 
lira bedeli muhammenle baş 
sekreterlikteki şartname veç
hile 5-5-936 salı günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için üç lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatta be
lediye encümenine gelinir. 

3 - Senelik kirası elli lira 
bedeli muhammenli eşrefpa
şada ikiçeşmelik caddesindeki 
yol fazlası baş sekreterlikteki 
şartname veçhile 5-5-936 Salı 
günü saat on altıda açık art
tırma ile ihale edilecektir. işti
rak için dört liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta belediye encü
menine gelinir. 

4 - Basmahanede gazi bul
varı ağzındaki benzin satış ye
rinin bir senelik kirası baş sek
reterlikteki şartname veçhile 
5-5-936 Salı günü saat on al
tıda açık artırma ile ihale edi
lecektir. Senelik kira bedeli 
muhammeni altmış liradır. işti
rak için dört buçuk liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta bele
diye encümenine gelinir. 

5 - Kemer caddesinde te-
Her ıaman kul'anacağınız Her yerde arayacağınız lı----------· mizlik hanı karşısındaki benzin 

DAIMON 
Pıl ve lambaları Daimon yıldırım marka olmasına 

dikkat ediniz 
markalı pili dünyanın en fazla 

""'f.~· ',.;;:·'~ pilleridir 
~"' • ·~barında No. 28-9 

~..-...ı:~~.._.~..;.;;;;;:L~_;_~:t:.:!! 

Zayi 
1332 senesinde lzmir Sulta

niyesinin sekizinci sınıfını ikmal 
ederek almış olduğum tasdik
nameyi kaybettiğimden yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
olmıyacağını ilan ederim. 

Fesçi Mehnıed Emin oğlu 
AHMEI) FiKRi 

1090 ({}27) 

satış yerinin bir senelik kirası 
baş sekreterlikteki şartname 
veçbile 5-5-936 salı günü saat 
on altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. Senelik kira bedeli 
mubammeni yüz kırk liradır. 
iştirak için on bir liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta bele
diye encümenine gelinir. 

15-18-22-28 980 (775) 

G 

• 

DöNüYOR 

Son 20 sene zarfında 
diier bütün markalar
dan daha fazla Good
year lastikleri kulla
nıldığı herkesce malüm 
bir hakikattir. Bütün 
dünyada kazanılmış 

olan bu itibar ancak 
malın emsalsiz mükem· 
meliyeti ile ifade olu
nabilir. 

i 

ALL · WEA TffER 

p 

• 

\ 
\ 

."jf\ 

-

Bir tek kaşeıi, 

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

eder, midenizi bozmaz, 
kalbinizi ve böbrek-

lerinizi yormaz 

Soğuk algınlığına, nezieye ve her 
türlü asabi ağrılara karşı yaln1z ve 

DAiMA GRiPiN ! 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splrallı 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lam 
balara nazaran sarfiyatlar 

yüzde yirmi daha karlı 

olursunuz 

M. Tevfik BA YKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simens 

fabrikaları mümessili 
}'eştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

( 



rz;:-

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
GANYMEDES vapuru 20 ni-

d 2s nisana kadar Anvers 
san an 
Rotterdam,Acnsterdam ve Ham 
burg limanlan için yük ala-

caktır. 
UL YSSES vapuru 1 mayısta 
'I! avni ,ande Burgas, Va.r-

geup ,, l' 1 .. 
na ve Köstence ıman arı ıçm 

yük .11.acaktır. 
CERES vapuru 4 mayısta 

gelip 9 mayısta Anvers, Rnt
terdaın, Amsterdam ve Ham
burg fünanlarma hareket ede-

cektir. . . 
SVENSKA ORIENT Lınıen 
VINGALAND motörü 30 

nisanda gelip Rottcrdam,Ham
burg (doğru Bremen~ Copen
h41ge, Danıig, Gdyma. ~e !.s
kandinavya Umanları açın yuk 

alacaktır. 
SERVIC MARITıME ROUMAIN 

PELEŞ vapuru 12 mayısta 
gelip 13 mayısta Pire, Malta ve 
Barsefone limanlarlna hareket 

edecektir. 
Jlandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müraca t 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

N. V. 
\V. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

:ANGORA vapuru 28 nisan
da beklen;yor. 2 mayısa kadar 
Anvers. Rotterdam, Hamburg 
ve Bremtn için yük alacaklar. 

SAMOS vapuru 6 mayısta 
bekleniyor. Anvers, Hamburg 
ve Bremenden yük çıkaracaktır 

ANDROS vapuru 12 mayısta 
bekleniyor. 16 mayısa kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacakbr. 

Arment H.Scbwdt-Hamburg 
NORBURG vapuru 4 mayısta 

bekleniyor. Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
alacakbr. 
AMERICAN EXPORT LlNES 

EXHIBITOR vapuru 20 ma· 
yısa doğru bekleniyor.Nevyork 
için yük alacaktır. 

Service Maritime Roumain 
DUROSTOR vapuru 11 ma· 

yısta bekleniyor. Köstence,Su
lina ve Galaç için yük ala
caktır. 

Ayni zamanda aktarma sure
tile Belgrad, Budapeşt, Bra
tislava ve Viyana için yük 
alacakbr. 

Spanskelinje - OsJo 
BOSPHORUS motörü 9 ma

yısta bekleniyor. Yafa \•e Is
kenderiye için yük alacaktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve n vlun tarifeleri 
hakkmda biç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon T elefoo No. 
2007 -2008 

Pastil Antiseptik 
K.A.~ZU~ 

Teneffüs yoUariyl~ geçen hastalıklara karşı koruyucu, 
tesiri kat'i pastillerdır. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğaz 
1'8hatsıılıklannda, ses kısıklığında pek faydalıdır. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğlu - lstanbul 

Esas No. 

Bornova Bayraklı 

Nev'i Depozitosu 

T. L. 

518 Sahil caddesi 10 Kahvehane 100 

k 
.. ve numarası yukarıda yazılı mülkün bedeli peşin veya 

Mev ıı - 9 . t ödenmek uzere satışı -5-936 cumartesi günü saat 
3 taksıt e - k 

d "bale edilmek uzere açı artırmaya konulmu~tur. 
10 a '. Iaoların hizasında yazılı depozitoyu veznemize yatırarak 

lsteklı o • 1 d .. f v 

efıııelerı ve yan arın a uçer otograf getirmeleri ilan 

YENi ASIR Sehlfe• 

1 Oliver Ve Şii. 
LiMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BtRINcl 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

1 Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

•Doktor RAMIZ•/ S. Ferit Eczacı başı 

MARDINlAN vap01u mart 
nihayetinde Liverpo~t ve Sva:n
sea'dan gelip tahliyede bulu· 
nacak. 

THRSO vapuru nisan ipti
dasında Li"terpool ve Svansea
dao _gelip talaliyede bulunacak. 

GRODNO vapuru mart ni
hayetinde Londra, Hul Ye An· 
versten gelip tahliyede bulu
nacak, ve ayni zamanda Lon
dra ve Hull için yük alacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve oavlan üc
retlerinin değişikliklerinden mc 
suliyet kabul edilmez. 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Mu7JıJf er Eroğul 
eııı~I Çetindağ 

Hastalarını her gün sabah 
saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 

· kabul ederler. 
Telefon : 3921 

Cum ve sah 8 den 10 a 
kadar memleket hastanesinde 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda aleminin 1936 sene i 

için kabul etttiği 

40 
Renk üzerine yün, ipek, pa~ 

muk veya keten her b ngi 
kumnş ve elbiseyi yalnız 

Kuruş ile ve .çok kolay bo
yamak isteraeniz bir paket 
KIZ markalı 

A R T 1 

GENEL 
BE 

BAHARAT 

GUNDOGDU 
Odemişte: 
Hastalarını bergiln Ödemif 

Gazi paşa caddesinde yedi 
numaralı ka:lniğinde kabul 
eder. 

Fukara hastalara muayyen 
günlerde meccanen bakılır. 

·-------
Doktor 

Sabiha 
Süleyman 

Çocuk hasta kları 
ıııütelıas ı ı 

Pazardan maada her gün 
öğleden sonra 3 - 6 ya ka
dar ikinci Beyler sokak 81 
numaralı muayenehanede ka
bul eder. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m•••••• . . 
~ rr AZE TEMiZ UCUZ ~ 
• . 
E JIAC . -

HAMDİ NÜZHET ---. • 

Sıt1hat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salcbçi oğlu hanı karşısında 

. . . .. . 

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

lzmir Tramvay ve Elektrik Sos-
1 yetesinden: 
1 Bundan böyle Sosyetemiıı:ce yalnız sayaç asfalyalanmn 
: değiftirilmesi temin edileceği abonelerimizce bilinmek tııere 

ilan olunur. 
Sosyete bu işi üzerine alamamakta olduğundan abonelerin 

tablolarındaki asf al yalar ya kendileri veyahut elektrikçiler 
tarafından değiştirilebilecektir. 

Abonelerimizin, tablolarındaki asfalyalarının tesisat şemalarında 
gösterilen amperaja göre olmasına dikkat etmeleri lazımdır. 
Arzu ettikleri takdirde ensta1Atör1erinden bu bapta malumat 
istiyebilirler. 

Mamafih, alelade ihbar mahiyetinde olmak üzere ve Sosyetemiz 
için biç bir mes'uliyeti mütezammın olmaksmn aşağıdaki 
malfunatt- veriyoruz: 

Sayacın amperajı 
3 amper 
s " 

10 " 

Tablo asfalyalan amperajı 
4 amper 
6 " 

15 " 
Şirketimiz: ~ayaçları amperajaıun sayaçlar üzerinde perçinli 

bulunan ufak levha üıerinde gösterilmekte olduğuna aboneleri-

mizin nazarı diklcatını celbederiz. 
Daha :ziyade emin olmak için abonelerimiı alakadar servis

lerimizden de bu bapta malümat alabilirler. 

Kolonya ve esansları 
30 seneye yakm bir zarnan

danberi azami muvaffakıyet kaT 

zanmış en lltif en sabit misilsiı 
'kokulardtt 

Bahar 
Altı damlası 

Unutma beni 
Yasemin 

Ful 

Senin ıçm 
Muhabbet çiçeği 

Dalya 
Manulya 

i imleri de yalnız eczacıb -

şının kokularına aittir. 
Benzer isimlileri bir şeye 

yaramaz almayımz 

M.DEPO 

S. Fe i 
Şifa eczanesi ir 

GUzeılik ve ıhhat için il 

RA Y 
kullanmakbr 

• 
1 

-
RADYOLIN Dişleri, dişler çehreyi güzelleştirir . 

RADYOLiN Dişleri, dişler mideyi sağJamlaşbnr • .. ....••..•.•.•••.••.....•..........••••....•..•..••.•.••••...•.......•........•.. • • $ RADYOLiN dişleri temizler ve parlatır, mikroplan yüzde E 
: ylb: 61dürür, diş etlerini besliyerek hastalanmalanna E 
: mani olur ağız kokusunu keser E ......•••••..•....•.......••••........................•...................•.....•. : 

ECZACI 
KEMAL AKTAŞIN 

Zümrüd damlası kolonyası 
Maıkülen - Erkek Feminen - Dişi 

iki cins koku üzerine yapılmıt 

Hilal eczanesi 
için bir şeref olmuştur 

Eczacı Kemal Aktaş, koku
culuğu eez.acıhk gibi bir namus 

iti yapmııbr. 

Zevk 
San'at 

Taklit edilemez 
# 

Jmıiri kokularile de meşhur 

eden Kemal Aktaş diyor ki : 
Benim kolonyalarım yerine 

başka şeyler ver:lirse redde
diniz. 

Kemal Aktaş kokularının 
kabına varmağa imkan verme-
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lngiliz kabinesinde beklenmedik bir tebeddül oldu 

amuel oare bahriye nazırı oldu 
lngiliz deniz kuvvetleri arttırılacak 
Petrol ambargosunun tatbiki ve Süveyşin kapanması 
muhtemel .. lngiltere Alman dostluğunu kabul edemez 

Londra, 27 (Ö.R) - B. Eden 
hafta tatilini geçirdiği taşradan 
dün dönmüş ve hemen Foreign 
Office de Almanyaya gönderi
lecek sual listesinin hazırlan
ması için mesaisine devam et
miştir. 

Geçen hafta Fransa sefirinin 
yaptığı gibi, hu sabah Belçika 
ıefiri de F oreign Office g rerek 
lngiliz hükumetinin bu sualler 
hakkındaki niyetleri hakkında 
malumat istemiş ve Belçika 
hükümetinin Almanya tarafın
dan tavzih edilmesine lüzum 
gördüğü başlıca meseleler hak

lundaki sualleri bildirmiştir. 
Belçika sefiri dış bakanlığının 
1ükıek bir memuru tarafından 
kabul edilmiştir. 

Sir Samuel Hoare Eden ve Pot Bonkıır Fransız ı·e Belçika erkanı harbiye ikinci reis/eti 

AMBARGO iSTiYORLAR 
Londra, 27 (Ö.R) - Dış 

itleri bakanı B. Eden, ulualar 

kurumunu müdafaa cemiyetleri 
birliğinin mümessillerini ancak 
gelecek hafta kabul edebile
cektir. Bunlar, Italyaya karşı 
tatbik edilen zecri tedbirlerin 
takviyesi hakkında birliğin 
metalibini kendisine bildire· 
ceklerdir. 

lngilterede çok büyük bir 
nüfuzu olan bu birliğin ileri 

sürdüğü talepler hükümet çev· rının ltalyan vapurlarına ka· 
renlerini son derece meşgul patılması, 
etmektedir. Verilen haberlere 3 - Bu tedbirler ltalyan, 
göre, cumartesi akşam yap· Habeş harbına ııihayet vermek 
tığı içtimada, uluslar kuru- için kafi gelmezse Söveyş ka· 
muna yardım cemiyetleri birliği nalının kapatı!maSJ. 
lta!yan - Habeş harbına niha- GENERAL ALENiN 
yet vermek için lüzumlu gör- MEKTUBU 
düğü aşağıdaki tedbirlerin tat- Londra, 23 ( Ö.R ) - Har-
biki için hükümetle temasa biye bakanlığında mühim bir 
karar vermiştir: mevki işgal etmiş olan general 

1 - ltalyaya karşı hemen Alen "Daily Telegraph,,gazete-
petrol ambargosunun tatbiki, sinde intişar eden bir mektubun-

2 - Uluslar kurumu azası da, lngilterenin Almanya ile itti· 
olan devletlerin bütün limanla· fak etmesi için bazı çevrenlerde 

ileri sürülen fikre hayret et
mekte ve ıunları yazmaktadır: 

"Böyle bir teklif 1866 dan 
beri Almanyanın siyasi ve fel· 
sdi zihniyeti hakkında derin 
bir cahilliğe delalet eder. Al
manyanın bugünkü zihniyeti 
elli, altmış sene evvelki ülkü
sünün aynidir. Bu, bütün dün· 
yaya hakimiyet ve zorla Alman 
kültürünü kabul ettirmek ide
alidir. Alman, şahsen sevimli, 
dost ve namusludur. Fakat mil· 
let olarak takip ettiği siyaset 

general Veisgut ve Fonfaitı 
bu evsaftan mahrumdur. Ingil· olduğu kadar artırmalarıdır.Kili· 
tere için iki tehlüke vardır. senin ve Uluslar kurumu birlik· 
Biri iç, diğeri dış tehlükedir. lerinin yaptığı bu muzır propa-
Dış tehlüke Almanyadan geli- ganda ezilmelidir. 
yor. 

KUVVETLi KALMALIYIZ 
iç tehlükenin esası ise in-

gilterenin kendini müdafaaya 
hazır olmasını fena gören pren
siptir. Halbuki bir taarruzun 
önüne geçmek için biricik ça-
re, lngiltere gibi sulhu seven 
devletlerin kuvvetlerini mümkün 

HOARE BAHRiYE NAZiRi 
OLDU 

Londra 27 (Ö.R)- Amirallık 
başlordu lord Monsell istifa etti. 
Yerine eski dış bakanı Samuel 
Hoare getirilmiştir. lngiliz 
deniz işlerine yenilik verilecek 
ve deniz kuvvetleri artırılacak
tır. Kabinede böyle bir değişik
lik beklenmiyordu . 

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

Belgradla Peşteyi uyuşturmak için 

Macar dışbakanı Belgradı ziyaretin
de anlaşma tavassutu yapacakmış .. 

Maksat Küçük antant cephesini sarsmak ve Çekoslovakyayı ya]nız bırakmakmış .. 

Rcisicumlwr Mosjiki 
Peşte, 27 (A.A) - Havas 

Ajansı muhabirinin bildirdiğine 
göre Lehistan başvekili B. 
Koscialkovsun ziyareti ve mi
ralay B.,kin yakında Belgrada 
yapacağı seyahat Lehistanın 
Macaristanla Yugoslavya ara• 
sında bir yakınlaşma vukuu için 
tavassutta bulunacağına dair 
olan rivayetleri kuvvetlendir
mittir. 

ovı.-

flcıricire 11azı11 Berk 
nezaket ziyaretinden ibaret 
olduğunu söylemektedirler. Ma
mafih Almanyanın yaptığı 
gayretleri de hesaba katmak 
ve Anschlussun tahakkukunu 
temine elverişli saydığı Çekos
lovakyanın infiradı ile Macar 
Yugoslav yakınlaşmasının aynı 
zamanda vukuunu temenni et· 
tiğini de unutmamak lazımdır. 

Paris 27 ( Ö. R ) - Macar 
gazeteleri, Yugoslavya aleyhin
. t. neşriyattan kat'i olarak çe· 
rs:'?ıne\ttedirler. Lort Rotermea-

•n 

l/arbire ııaz111 Rotz Snıiı;li 

deki neşriyatında Çekoslovak
ya ve Romanyadan bahsedil
diği halde Yugoslavyadan bah
sedilmemesi şayanı dikkat gö
rülüyor. 

Macaristan, Yugoslavya ile 
yakınlaşmayı hakikat yapmak 
için yalnız Hırvatistan üzerin· 
deki müddeiyatından değil; 
Triyanon muahedesi mucibince 
Yugoslavyaya bırakılmış olan 
Banat üzerindeki iddialarından 
da feragata mütemayil görün
mektedir. 

Di ·er larafdan - Lehistan, 

Lelııstan Peşte elçisi M arjan Zyndranı 
büsbütün zayıklatmanın tehlü
keli olacağını hissetmektedir. 
Bunun için Lehistanın Peşte 

ve Belgrad arasında bir yak· 
)aşma vücuda gelirmeğe çalı· 
şırken Çekoslovakyayı tecrid 
etmek istemelerine ihtimal ve· 
rilemiyor. 

Almanyaya gelince, Ateşe
losun tahakkuku için Macaris· 
tan ve Yugoslavya arasında 
bir yakınla,mayı hot görecek-

Akşamki fırtına esnasın
da limanda kaza oldu 

Yılmaz vapuriyle menderek arasında 
kalan bir sandalcı ağır yaralandı 

Dün gece limanda müessif 
bir kaza olmuştur. Istanbula 
gitmek üzere gece vakti Yıl
maz vapuru mendirek önünde 
demir almış; bu sırada müthiş 
bir fırtına çıkmıştır. Kara ile 
rabıtasını kesen vapur, fırtına
nın sevkile mendireğe yaslamış; 
o sırada menderek önünde 
çima atmış olan sandalcı Ali 
vapurla menderek · arasında 
ezilerek ağır yaralanmıştır. 

Ayni sandalda bulunan Hüse
yin, arkadaşını kurtarmak üzere 
denize atılmışsa da muvaffak 
olamamıştır. Yaralı Ali ölüm 
halindedir. 

Müddeiumumi bay Ali Ak-

Arap ittihadı 
Roma, 27 (Ö.R) - Londra· 

dan bildiriiiyor: lngiliz umumi 
efkarı yakın şrktaki hareket· 
!erden pek endişededir. Bun· 
ları lbnissuudun arap ittihadı 
hakkındaki hulyasına doğru 
bir adım telakki ediyor. Flis· 
hareketinin lbnissuudun adam· 
ları tarafından tahrik edildiği 
1a!Ahiyetli çevrenlerde alSylen· 

kaya gece yarısından sonraya 
kadar deniz merkezinde kala
rak tahkikatla meşgul olmuş• 
tur. Yapılan tahkikata göre 
sandalcı Ali, hu vaziyetten ken· 
disi mesuldür. Çünkü çımayı 

elinde tutması icabederken bu· 

TAKSİTTE 
VERESiYE 

En Son Model 

Mobil yeler 

HARA~~I 
Kardeşlerde 


