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Devam müddeti Türkiye için Hıi°ri.!_için 
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1 TELEFON : 2&97 

• Istanbul 
Adliye dairesinde 

Veliaht Yusuf izzeddinin ölUmU 
hakKında vesikalar bulundu 

C ııııılmriyetiıı Ve Cwıı1ıııi'İ!JCt EsCl"iııiıı Bekçisi, Sabalılan Çıkar S•yası Gazetedfr Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

ransada sollar hakim olacaktır .. ~ 
sso • i ra s z ek if e ini ab 1 

b ••tün ku v_e_t--=iy_le_· _I___;ng=-ıı:;....·_ıt_e!eye müzahir olacaktır .. 
lngiltere İtalyan - Habeş anlaşmazlığının halli 

Paris, 28 ( A.A ) - Paris mazlığının halli için Fransayı 
Ovr gazetesi Fransız seçimi ve her halde tatmin etmeye gay· 
lngiliz efkarı umumiyesi hak- ret etmektedir. Fransada ikti· 
kında diyor ki: dar mevkiine gelecek bir sol 

lngiliz efkarı umumiyesi ve cenah hükümeti dahili siyaset-
bilhassa lngiliz hükumeti Fran· te büyük değişiklikler vuku-
sız seçimini ğittikçe artan bir una sebeb olmıyacakbr. Dış 

için Fransayı tatmine çalışıyor 
mektedir. Zira bu ıeçimin 
arsıulusal siyasette büyük 
tesirleri olacağı tahmin olunu· 
yor. Italyan gazetelerinin fik· 
rince bu intihabatta ltalyanın 
6ğrenmek istediği netice ıudur: 

dığından bahsettikleri zecri 
tedbircilik siyasetine yeni bir 
müzaheret mi temin edecektir. 

"Tribuna,. gazetesi diyor ki: 

ehemmiyetle takib eylemekte- siya~aya gelince, esasen ali· 
, dir. Londrada bu seçimin sol kadar mahafil Fransız dış siya· 

cenah için bir muvaffakiyet sasının gün gectikçe kıymetini 

rebllecek mahiyettedir. 
Hatta Roma ile Parla 
arasında müzakereler 
yapılması ve Fransanın 
Roma ve Londra arasın
da bir uzlaştırıcı rolU 
oynaması dUşünUlmek
tedlr. Eğer Mussollnl 
Fransız tekllflerlnl kabul 
etmezse Fransız kat'I 
aurette lnglllz siyasetine 
muzahir olacaktır. 

Franıada yeni teşekkül ede
cek ıaylavlar oduındakl ek· 
ıeriyete dayanacak yeni hü
kOmet takip edeceği harici 
siyasatle, Italyan • Habeş ihti
lifının diplomasi yoluyla, ltal
yan menfaatlarına muvafık bir 
şekilde bitirilmesine lmkin mı 
verecek, yoksa bazı gazetelerin 
in ilterede bir defa daha uyan· 

Fransız intihabatında asıl 
dikkat çeken nokta müfrit te· 
mayüllerin galebesidir. Bir ci· 
betten komünistlerin mühım 

mikyasta ilerlediklerı görülür
ken mutedillerin de bazı çev· 
renlerce tahmin edilmiş olan 
inhilale uğramaktan pek uzak 
kaldıkları göze çarpıyor. Şim
diki halde netice şudur: F ran· 
sız seçiminden esaslı bir yeni· 

olacağı tahmin edilmekte ve kaybetmekte olduğuna kanidir· 
bunun neticesinde Fransa ve ler. Bu dakikada Fransız dış 
lngilterenin Milletler cemiyeti işleri bakanlığı Fransız-lngiliz 
çerçivesi dahilindeki işbirliği· işbirliğinin daha ziyade sıklaş-

' nin daha ziyade sıklaşaçağı tırılması meselesini tetkik et· 
sanılmaktadır, lngiltere milm· mektedir. 
kün olduğu kadar çabuk bir Böyle bir siyaset daha 

Mııssoti11i surette ltalyan - Habeş anlaş· sağlam bir emniyet ve-
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iT AL YAN ENDiŞELERi 
Roma, 28 (Ö.R)- Fransada 

yapılan intihabat Jtalyada en 
büyük bir alika ile takip edil- lik çıkmıyacaktır. 

En doğru 
siyaset ----Bugün dünden, 
yarın bugünden 
kuvvetti olmaktır 

Cenevrenin çaıkları çoktan 
beridir ki boşa dönüyor. 

Bu gidişle Vilsonun kurduğu 
muazzam bina birden çökebilir. 
Hele kilçük milletler bu ihti
mali göz önünde tutmalıdırlar. 
Zira Cenevrede kuvvetten baş· 
ka bir seıin duyulmadığına 
ıahid olmuşlardır. 

Zaiflerin vay haline... Onlar 
ebedi yalnızlığa mahkumdurlar. 
istedikleri kadar feryad etsin
ler; insanlık adına olarak yar· 
dım dilensinler. Bu çırpınışlar 
beyhudedir. 

insanlık bu kabil faciaları 
ilk defa olarak görmüş değil· 
dir. Onun kalbi, ezilen millet· 
lerin iniltilerini duya duya ka· 
tılaşmıştır. Ve artık gözleri gör· 
mez, kulakları duymaz olmuş
tur. Etrafında derin akisler ya· 
pan bir arslan sesi lazımdır ki 
onun gözlerinde bir saygı, bir 
hayranlık kıvılcımı yakabilsin. 
Bir ruillet kendi varllğını, 
seküritesini her şeyden önce 
kendi kuvvetine dayandırdığı 
zaman yaşıyabilir. Bunun dışın
daki kombinezonlar zamanla 
değişebilen kıymetlerdir. Hal· 
buki milletler kendi emniyet· 
lerini, vatan topraklarının bü· 
tünlüğünü sabit kıymetlere da· 
yandırmağa mecburdurlar. Ih· 
tirasların, egoizmaların kab_ar· 

d 
• bir devirde en dogru 
ıgı d"" d . t bugün un en, yarın 

aıyase . 1 k 
b 

.. den kuvvetlı o ma tır. 
ugun .. d O 
Lebistanın taksımın e, k . s: 

1 
. paratorluğunun ta sımı 

man ı ım d .. .. 
. . lan projeler e, somur-
ıçın yadp~. yasının kuruluşunda 

eler un b .. k" 
g. . olan zihniyet ugun ı-
hakıın d ? O zaman da 
d farklı ınıy ı 

en r olan milletin hayat 
ku'l'vet 1 fütuhat emelle· 
hakkı naın;~as bir hak şekline 
rini muka e .. "lıııiyor mıydı? 

kt • goru 
so ugu . . ükseltınek için 
Preıtijlerını l y peşinde koşan 
askeri zafer er faatlerini harpta 
şeflerle ıııe~ tahrik ettikleri 

.. ümrenın d" ·ht' goren ı 
1 

ken ı ı ı· 

ilik dava arı . 
üstün milletlerinin genış· 
rularından, . . ahi/tde _ 

- Sonu 2 ınrı s -ı;s:t.Jfil'i:P 
se..r•eı. 

Kral F uadın son dakika] arı 

Mısırın ilk kralı dün 12, 30 da oldü 
1 Avukatlık 

Ücretleri tespit 
edildi 

• 

Cenaze töreni perşenbey~ yapılacak 
mlişürü bu sabah kral uadı b ne girmek üzere imtihandan 
gördüğilnll ve kendisiyle görlit· geçmeğe hazırlanmakta olan 

Kanunu lstanbul barosu 
gözden geçiriyor 

nü- yapılacaktır. Kral Elmukad· 
dem tepeleri civarında kendi 
yaptırdığı camie defnedile· 
cektir. 

tüğünli bildirmiştir. Kralın ııh· veliaht prenı Farukun hemen 
bati daha iyi görilnliyor. Mısıra avdet edeeeğini bu ak· 

Londra 28 (Ö.R) 
bildiriyor : 

- Royter Prens Farukun Kahireye av· şam bildirmiftir. 
deti hakkında bugün kaJar Kahire, 28 ( A.A ) - Kral 

Veni K.tal Fatu/i 
Öltrı l(ral Ftlad 

Bu sabah saat 7,30 da prens 
Faruka telefonla daha emniyet
bahş haberler gelmiştir. Saray 

• 

verilmesi muhtemeldir. Fuad dün ölümlinlln yaklaş· 
Kahire, 28 (Ö.R) - Başba· makta olduğunu hiuettiği ıa• 

kan, Londrada harbiye mekte· man çocuklarını yanına çağır· 

• 
mış kendileriyle vedalaşmış ve 
bilahara lualiçeyi öpmüotür. 

fliln, bötlln gün Kabirede 
her dakika kralın 6lümli bek• 
lenmiş olmasına raimen ııece• 
leyin dahi kralın kuvveti a6n• 
memiştir. Hasta ile sıkı temas 
halinde bulunan zevat kralın 
müthiı h&1talığa kartı muka· 
vemetini gayri tabii denecek 
derecede telakki etmektedirler. 

Kahire, 28 (A.A) - Royte· 
rin bildirdiğine göre Kral Fua· 
dın vefatı halinde kanunuesasi 
vaziyeti gayet karışık bir hal 
alacaktır. Zira 1923 kanun esa· 
ıisine göre kralın vefatı takdi
rinde parlamentonun 10 glln 
içinde toplanması icab etmek· 
tedir. Eğer aaylaylar kurulu 

Adliye ve/cifi Şıikrıi Saraıog/u 

lstanbul, 28 (Yeni Asır mu• 
habirinden) - Adliye Vekile· 
tinin hazırladığı avukatlık ka• 
nununda avukatların alacaklan 
ücretler azami ve asgari olarak 
ikiye ayrılmıştır. Avukatlar bıı· 
nun haricinde fazla bir ıey 
alamıyacakiardır. Avukatlar 
ücretsiz dava takibini kabul 
ettikleri takdirde bunu bebe· ' 
mehal, davanın rüyet edildiği 
mahkemeye haber verecekler· 
dir. . 

Kahire 28 ( A.A ) - Kral 
Fuad bugün saat 12.30 da öldü. 
68 Yaşındaydı.Vefatile Mısır ilk 
meşruti kralını kaybetmi~tir. 
Cenaze merasimi perşembe gli- M ısırdaıı bir manzara - Son11 4 üncü sahi/ede - - Sonll 3 üncü salıijfdt -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Belçika B. Bakanı Adis-Abeba anarşide mi? 
V arşovada siyasi bazı 
ziyaretler yapmıştır 

Varşova 28 ( Ö. R ) - Bel· 
çika Başbakan ve dış işleri ba· 
kanı B. Van Zeelandın Varşo• 
vaya yaptığı ziyaret bitmiştir. 
Leh gazetecilerini kabul eden 
Belçika Başbakanı iki memle
keti birleştiren dostluk bağla
rını kaydetmiş ve Arsıulusal 
vaziyetin kararsızlığına işaret 
ederek devamlı bir ıureti bal 
lüzumunu göstermiştir. 8. Van 
Zeeland Belçika ile Lebistanın 
dıı ıiyaıa11nda birbirine muvazi 

hatlar takib ettiklerini ve arsı
ulusal meselelere verilecek 
hallin çabuk tahakkukunu is· 
tediklerini ilave ettikten sonra 
iki memleket arasında arsıulu· 
sal sahada yapılan elbirliğinin 

ekonomik sahadahi iş birliği 
ile teyid edildiğini ıöylemiştir. 

Bu ziyaretin ehemmiyetini 
gösteren bir unsur da şudur ki, 
Belçika Başbakanı görüşmele· 
rini Lehistan Dıtiıleri Baka": 

- Sonu O 111a 1411/adq/l'f-

imparatorun büyük kızı T ai Heryoya 
çok hazin bir telgraf göndermiştir 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Paris, 28 (Ö.R) - Negüsün 1 om zulmünden korkarak yüksek 1 danı olmuştur .. 

büyük kızı Prenses " Tai " insaniyet sembolü olan size Bay Heryo prensesin telgra· 
Lvonda Heryoya bir telgraf yüzlerimizi çeviriyoruz. Bugün fına şu cevabı vermiştir : 
çekerek boğucu gazların kul· aç gözlli düşmanı tard için ne - "Çok hazin telgrafınızı, 
(anılmasına nihayet verilmesini feragat, ne de cesaret kifi çok ciddi surette naıarı itibare 
istemiştir. Prenses Tai telgra· değildir. aldım, ve muhteviyatını Fransız 
fında diyor ki : Evlidlarımız, kocalarımız hükumetine bildirdim.,, 

- Askerlerimizin ıshrabile parça parça edilmiş etlerile Roma 28 ( ô. R ) _ Cep• 
elem çeken bizler, kocalanmıı, kaçıyorlar. Evlitlarımız par· heden gelen haberlere göre 
oğullanm~ için sizden istimdat çalanmıı, yuvalarımız yakıl· Habeş askerleri Adis • Abeba 
ediytıruz. Cesur, kahraman mu· mıotır DDımamn gökten Lir ı d l 

11 yo un a talyanlara son bir mu· 
hariplerimwıı- nneleri, zevce· lbliı mbi ya,.dırdııc.. bombalarla k •· • •• avemet oösterme - bbiil 
)eri ve kızlan olan biJlerdDfma• yardumUIODIW' ·,facia nıe:v,.....,._6 ' r "°'•ta~u ,. - \C~ 



8ahHe 2 

En doğru 
siyaset -BugUn dUnden, 
;yaran bugUnden 
kuvvetti olmakbr 

-- Başl"ıaJ' birinci sa/ıiJede -
ieme sevdUmdu batk bir hak 
tanıyor maydu? 

Dün ae jse bugiin de 
odur. O kadar ki bütCln 
emperyalizmalar hareket hali
ne geçmek isterken hep 
aynı zihniyetten ilham alıyorlar. 
Ve milletlerinin bayat hakkı 
namına başka bir milletin haya
hnı söndürmeğe çalışıyorlar. 

Ülkesinde hayat standardmı 
yükseltmek istiyen milletin fü
tuhat harbı yapmağa salahiyeti 
var mıdır? işte dünya sulhun un 

temeli bu suale açıkça verile
cek cevaba bağhdır. Burada 
kaçamaklı cevapların, jndi gö
rüşlerin yeri yoktur. 

JüristJer: "Böyle bir hak ta
nımıyoruz ,. diyorlar, Güzel .. 
Fakat fiJiyat bunun aksini gös· 
teri yor. 

Cenevrede hakim olan hava 
insanlık mefkuresini adaJet 
mefküresiyle birleştirmek isti
yen bir hava idi. Harb kanun 
harici ilan edilmiş, saldınş harbı 
yapan büyük bir miUet arsıulu
sal adalet mefkuresinin düş
manı gibi gösterilmişti. Bunun 
kadar isabetli bir hüküm ola· 
mazdı. 

Fakat gittikçe saflar gevşedi. 
Egoizma duygusu asil duygu· 
ları boğarak iğrenç bir faciaya 
karşı seyirci kaldı . Medeniyet 
adına olarak kıtaller yapılma
sına, en merhametsiz harb usul· 
Jerine başvurmalarına göz yu
muldu. Habeşistan protestolar 
yağdırdı. F eryad etti. Milletler 
cemiyetine olan bağlaohsmı 

bildirerek bu arsıulusal kuru
mun kendi şerefi namına olsun 
bu kadar müthiş bir haksızlığa 
lakayd kalmamasmı istedi. Kuv
vetli oJmadığı için sesini duyu
rumadı. Ona yalnız tavsiyeler 
yapıldı. Mezbahada bıçaklanır
ken çırpman kasapbk hayvanlar 
kadar olsun mukavemet göster
mesini çok görenler bile oldu. 
ltalyanın bir sulh unsuru olarak 
(?) Avrupadaki meTkiioe dö
nebilmesi için Habe§İstanao tes
lim olmakta istical gösterme
mesi tenkid edildi. Ôyleya Ha
beş milleti ne diye ltalyanın 
hürriyet, adalet ve medeniyet 
vaadlarma inanmıyor? 

Hürriyet, adalet ve mede
niyet ... 

Emperyalizmalann kurbanı 

olan sömürgelerden hangisi bu 
hürriyet ve adalet denilen mev
hum vaadı görebitmittir. Bir 
milletin müstakil olarak hayat 
hakkına tekaddüm eden hangi 
vaad olabilir? En korkunç se
falet içinde bite olsa bür ve 
müstakil olarak yapmanın tadı 
esaret içindeki refahın zilletine 
değitilir mi? • 

Se vk.e-&; .El:ll.g:ıl:n 

Doğum 
Esnaf ve Ahali Bankası ge

nel direktörü bay Ahfın dün 
bir erkek çocuğu dünyaya gel
diği ve üstün adı verildiği 
memnuniyetle haber alınmıştır. 
Üç çocuk babası olan bay Atı
fın ve sayın eşinin sevinçlerine 
iştirak eder yavruya uzun 
ömürler ve mes'ut bir hayat 
diJeriz. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
etti,kteo sonra şehre dönüyor
lar. Payitaht anarşi içindedir. 
Batkanlar muharipleri cephe~ 
y; ı;cv&rmeğe çalışıyorlar. Aha .. 
}i her ümidi kaybetmiştir ve 
arbk Italyanlarm gelmesini 
beklemektedir. 

Napoli 28 ( Ö. R ) - iki 
ltalyaD " ..... -----•- bugün 600 

Y'ENJ ASIR .ıııe• ı•fUll"" 6!ii8 

ŞEHİR B~BBRLBRİ 
( KÖŞEt\IDEN l 

Arkadaşlık 
Kifi ömründe görmütüa.den, 

göreneğinden ~eler kaybeder, 
ne tatli 'günleriıl arkasına ka- = · 

lır. Hayali -'C:iliao değer nice 
hatıraların lıaretile dolup bo
ıalan gögüster; kanbur feleğin · 

B.Gotran 
••• 

Şehrimize geldi 
Emlik ve Eytam bankası 

tuafınclan getirilen Fransız 
Kredi F onsiye bankası müdür
lerinden mntebassıs bay Gotran 
Emlak bankasının umum mü
dür muavini bay Ziya Akgün 
ve genel sekreter bay izzet 
Sırmen lzmir ve havalisinde 
tetkikatta bulunmak üzere dün 
akşam Mersinden şehrimi%e 
gelmişler ve bankamn lzmir 
şubesi müdürü bay Kemal Mu· 
rad ve bankanın diğer şefleri 
tarafından karşılanmışlardır. ·-·····-Yunanlı emlaki 

Gayrimübadil bonosu ile sa
tılığa çıkarılmak üzere Milli 
Emlak müdürlüğü mülıiın mik
darda YunanJı emvali üzerinde 
tetkikata başlamtşbr. 

Bu mallarm tapu kayıtlan 
ve şağilleri tetkik edilmekte• 
dir. Yakında sabşa çıkanla
caklardır. 

Buca Ye Burnovada bazı Yu· 
nanla evleri de bunlar arasın
dadır. 

, ........ . 
Çek sahtekarlığı 
Bir ticarethanede çekler 

üzerinde sahtekarlık yapmakla 
maznun Avram oğlu Muizin 
ağırcezada muhakemesi neti
celenmiş ve 9 ay hapsine ka
rar verilmiştir. 

• • • • • • • • • 
Nazılli'ye · 

Bir tren gezisi 
Altınordu spor ku~übüyle, o 

civardaki nahiye ocaklan bir
leşerek Pazar günü Nazilliye 
kadar devam etmek 6zere bir 
tren seyahab tertip etmişler
dir. lstiyenler Aydın ve SuJ
tanhisarda kalacakludır. 

Mustafa 
mahküm oldu 

Menemenin HelYaca köyünde 
Koca Mustafayı öldurmekle 
maznun Mehmed oğlu Musta
nın ağarcezada muhakemesi 
bitmiş, suçta şiddetli tahrik 
kabul edilerek 15 sene hüknm 
olunan cezası yedi buçuk sene 
ağır hapse tenzil edilmiştir. ··---BORNOVA 

Kazılar kongresi 
Bornova Kızılay kongresi 

dün C.H. Partisi başkau Ce
mal Kavnkçoğlunun başkanlı

ğında toplanarak senelik kong
resini yapmıştır. 

Kızılay kurumunun bir sene
Jik icraata okunarak kabül edil
miş ve yeni seçime geçilmiştir. 

Kamunun Kszılay kurumu 
azalıklarma, miitekaid yüzbaıı 
Şükrü, inhisarcı Salim, Muam
mer " Balcı, Enver Ataça ve 
Baha Saka seçilmişlerdir. 

Bornva 
Kredi kooperatifi 

kongresi 
Bornova kredi kooperatifinin 

senelik kongresi yapılmışhr. 
Kooperatifin yeni idare heyeti 
azahklanna dramalı Sami, Salih 
Çolakoğlu, Sami çelebi, müra
kıplaklara posta müdürü Müfid 
Beben, öğretmen Mahmud Dil~ 
beroğlu seçilmişlerdir. 

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

Eşrefpaşa cinayeti 
Eşrefpaşada Mustafa oğlu 

Hüseyni bıçakla öldüren kutucu 
F ehminin ağırcezada muhake-
mesi dün bitmit ve 4 sene iki 

w • 

lzmirin Türk kuşu 

Pazar günü kültür 
parkta açılacakbr . 

Türkkuşu kulübüne aid pla
nörler dlln Konya vapuru ile 
lstanbuldan }rüklen'miştir. Bu 
akşam lzmirde bulunacaktır. 

bmir Türkkuşu kulübünün 
ucuş muallimliğine, tanınmış 
Sovyet paraşutçulanndan B. 
Anohin tayin edilmiştir. B. 
Anohin yarın beraberinde uçu
cu iki talebe ile birlikte An
karadan hareket edecek ve 
Cuma günü akşamı şehrimizde 
bulunacaktır. 
Türkkuşu kulübünün açıla

cağını haber alan sporcu genç• 
ler Türk hava kurumu lzmir 
şubesine başvurarak uçucu üye 
yazılmağa başlamışlardır. Şim
diye kadar kayıtlannı yaptıran 
gençlerin sayısı yirmiyi bulmak
tadır. Banlar arasında kızlar da 
vardır. Erkek lisesi talebele· 
r.nden bir çoklara Türkkuşu 
kulübüne girmek arzusunu iz-

Anohin k 1 b bar etmişlerdir. Kulübe kabul 
lzmir Türkkuşu u ü üniln edilmelerini istiyen talebeler 

açılma t&reni Mayısın üçüncü 
pazar günü saat IS de, Kültür derhal kulübün doktoru tara-
parkta haz11Janmakta olan uçuş fmdan muayene edilmekte; 
alanmda yapılacakbr. Pazar sağbk durumlara müsait olanlar 
günil yapılacak açılma töreni kabul edilmektedir. Kulübün 
hakkında bir de program ha· büyük bir rağbet göreceği 
zırlanmaktadır. şüphesizdir. ------------.................. ________ __ 
Şehir meclisi toplandı . .--.-... -

Bütce kararnamesi, dünkü celsede 
ittifakla kabul edildi 

Şehir meclisi dün saat on altı 
otuzda şarbay doktor Bebcet 
Uzun başkanhğmda toplanmış
tır. Diinkü celseye iştirak eden 
aıa adedi yirmi idi. 

Eski zabıt, azadan doktor 
Ali Halim tarahndan okundu 
ve bazı tashihlerle kabul edildi 
ve müteakiben gelen evrak 
okunınağa başlandı. Bu me· 
yanda çocuk yuvası masraf, 
için dört yliz liranın münakalesi 
masarifi melhuze tertibinden 
320 lira, ve deUallar iidabndan 
200 liranın münakalesi vardı. 
Hepsi aynen kabul olundu. Li
man inhisarı şirketioe Karşı· 
yaka banyolarından belediyenin 
borcu olan paraya kantariye 
resminden bir mıktarınm kar
ifıhk tutulması hakkındaki tek-

lif de kabül olundu. 
Yapı lcalfalarmın tasfiye :m

tihanı hakkında hazırlanacak 
talimatnamesi nizam encü
menine havale edilmesi ve 
meclisteki mühendis azaların da 
nizam encümenine iltihakları 
ile bu talimatnamenin tetkik 
olunmast kabul edildikten son
ra 936 senesi bütçe muvazene 
kararnamesinin azadan B. Suad 
tarafından okunmasına baş
landı. 

Kararname esami tayini ile 
reye kondu. Reylerin tasnifin
de bütçe kararnamesinin müt
tefikan kabuJ olunduğu anla
şıldı. 
Perıembe günü tekarar top

lanılmak &zere celseye son ve• 
rilmiştir. 

Gümrükte mühim hadiseler -
Bir ihracat taciri ihtisas 

mahkemesine verildi 
Güımük müfettiıleri bugün

lerde bazı mühim hadiselere 
el atmıı bulunuyorlar. Üzerin· 
de durulan meselelerden ekse· 
risi teşviki sanayi kanunundan 
istifade edilmek suretile güm
rüksüz olarak memlekete giren 
eşyanın h;ışkalarına devri ve 
bu suretle vergi kaçakçıhğıdır. 

kinelerle birlikte 125.000 metre 
demir kordeliya, demir kasaları 
bölme tahtalanm, paçal tahtası 
ve saire gibi ilzüm ve incir iş
lenmesinde kullanılan eşyayı 
muhtelif tüccarlara satmıştır. 
Halbuki böyle bir muamele ya
pıhrken herhalde gümrüksüz 
giren eşyanın gümrük resmini 
ödedikten sonra satışa çıkarıl
ması icap etmekte idi. 

B. Paji'nin muhakemesine 
Cumartesi gütıü ihtisas mah· 
kemesinde başlanacaktır. 

1 
Mahsul 

Satışları durgun 
gidiyor 

Alakadar ve salihiyettarlar 
tarafından son hafta için ha
zırlanan bir rapora yöre son 
haftada paskalyadcn yeni çı· 
kıldığı için işler biraz hafifle
miş bulunduğundan son haftada 

Üzüm fiatlerinde elli santim 
düşüklük görülmüştür. incir, 
vaziyetini muhafaza etmekte
dir. incir üzerine muameleler 
durgundur. 

Zeytin yağlarmın muvakkat 
kabul suretiyle memleketimize 
idbaline karar verildiğinden
beri piyasa mütereddit bir 
haldedir. Fiatlerde bugüne ka
dar iki kuruş kadar bir düşük
lük kaydedilmiştir. 

Palamut : Fiyat ve satışlar 
fevkalade iyi bir vaziyettedir. 
Ekstra brnak palamutların ken· 
tali 750 kuruşa sahlmışbr. 

928 - 929 Mahsül senesinden 
beri bu fiyatta palamut sahl· 
dığı görülmemiştir. 

Geçen haftaya nazaran pa
muk fiyatlan elli santim düş
müştür. Piyasada alıcı vardır. 
FiaUar halen 39 buçuk kuruş
tur. 

Yapağı: Yeni mahsul yapağl 
piyasaye gelmeğe başlamıştır. 

Yeni mahsulün 55 kuruştan 
başlıyan fiah son günlerde 6~ 
kuruşa kadar çıkmıştır. Kıvır· 
cık mallar 70 kuruştur. ---

Küçük haberler 
At yarışları 

Vilayet muhasebei hususiye
sinin yıltık at yarışları pazar 
günü yapılacaktır. Bu haftaki 
yarışlarla at yarışlan sona er
miş olacakttr. 
Fuhuşla mUcadele 
komisyonu 
Fuhuş ve fuhuş yüı:üoden 

bulaşan bastahklarla mücadele 
komisyonu dün sıhhat müdürü 
doktor bay Cevdet Saraçoğlu
nun başkanlığında toplanmış 

ve bazı kararlar almmışbr. 
Deri kırıntısı isteniyor 
Almanyadan bir firma tara

fından lzmir Türkofis şubesine 
vukubolan müracaatta kemik 
ve deri kırıntısı almak istenildi
ğinden bu işle meşgul bulunan
larla temasın temini mezkür 
firmaca rica edilmiştir. --· Kazımın kararı verlldl 

Erkek muallim mektebi mü
dür muavini Reşidi ve hademe 
Abdurrahmanı öldürmek mak
sadile bıçakla yaralamakla 
maznun mektebin eski talebe
sinden Kazımın Ağarceza mah .. 
kemesinde cereyan etmekte 
olan muhakemesi dün bitmit 
ve karar tefhim ' edilmiştir. 
Kaumın adi yen cerh ten bir 

ay 16 ~ün tayin edilen cezası 
yaşınm küçüklüğü nazarı dik· 
kate alınarak 9 gün hapse mab.
küm iyetine karar verilmittir. 

. 

[ germüserc:line J dayanırken o 
acı tehlttater arasanda dogan 
inbbalar nele1'i yade getirir .. 

Küçükken sokakta benim bir 
arkadaşım vardı, mektepte iki 
arkadaş, üç arkadaş olduk, 
ağJarsak beraber ağlardık, gü
lersek beraber güler, oynarsak 
beraber oynardık. Zaman geldi: 

"Dostlar indinde kıyametin 

kopması birbirinden ayrılmasl· 
dır,, fetvası yerini buldu; ay
rıldık. Onlar gidince, bilhassa 
arkadaş bulmak zoriyle hayli 
elemli ve yalmz yaşadım. 

Bekar, evli. kadın, erkek hiç 
bir insan tasavvur edemem ki 
bu sevginin :rebunu olmamış 
bulunsun .. 

Kadın, etrafında hayatını be· 
raber geçirdiği, hisleri beraber 
duyduğu bir arkadaş arar bu
lamazsa buna yakın bir sevgi 
aramağa uğraşır. Bu ihtiyaçtar, 
bulur. Erkek t~ ayni mecburi
yetin amansız hükmü içinde 
yaşar ... 

Hiç kimseye açaınıyacaitı 

açamayacağı iç duygularım yük· 
sek bir samimiyet vereneği llei 
arkadaşına açmağı mübrem bit 
zaruret gören insanlık; ölün
ceye kadar bundan mahrum 
kalmak istemez. 

Bir davette yapa yalnız kal· 
mıştım, etrafımda benimle gö· 
rüşen ler, o gün için bana su· 
reta; samimiyet gösterenlerdi, 
onlar nasıl bana tahammül 
edemedilerse, be:ı de onlara 
tahammül edemedim. Zira: Şen 
huyumun tecellisini izhar et· 
mek bir bağa bağlı idi. Nete
kim onlar bağlı oldukları ar
kadaşlık samimiyeti, sevgİ.liİ 

içinde, benim yüreğimi sızla
tarak eğlendiler, güldüler, şen .. 
lendiler. Ne mutlut Çünkü ar
kadaştılar , sevgilerini bulmuş
tular .. 

Düşündüm: Arkadaştan mab· 
rum olan, mahrum kalan bir 
insan tasavvur ettim, Dünya 
ne kadar kalabalık~ ne kadu 
saadet dolsa, dört bir tarafa 
ne kadar şen ve şatır bulunsa, 
o, sızlayan garib bir duygunun 
tesirıyle hayal olmuş demleri· 
nin mersiyesini hmçkıran kum· 
rulann hu! hut su gibi içinin 
şehka ile dolduğunu hisseder. 

ismi şimdi lazım olmıyan bir 
feylesof şairin dört mısramı 

kendime çevirerek şu içlen
meye bağlaTth yapacağım. 
lleJ•! " .A$tk , bir alı etsem "ftiu.k,,l'ıir 
f /asretim 11r. ac.eb dfre. g listerir 
"Dost,, lta'ireiiı'lc ba11a ses veıir 
11 Yakı11 of<;a dediifim uzak <aiflar,, 

TOKDIL 
••••••• 

istatistik ydhğı 
Vilayetin yeni sene istatistik 

yıUığı bazarlanmış ve tetkik 
edilmek üzere vilayetçe istatis
tik umum müdürlüğüne gönde-
rilmişti. Yıllık, umum müdür
lükçe tasdik ve iade edilmiştir. 

Yılhk zengin münderecata 
muhtevidir. Hemen bastırılacak
tır. 

Gümrük idaresi, birinci kor
donda ihracat tüccarlığı yapan 
ve birkaç ay evvel tatili faali
yet eden Piyer oğlu B. Paji'yi 
gümrük kaçakçılığı suçundan 
doJayi ihtisas mahkemesine 
vermiştir. Bu zat teşviki sanayi 
kanunundan istifade ederek 
memlekete soktuğu bazı maki
nelerle diğer eşyayı başka baş
ka şahıslara satmaktan suç)u
dur ve 918 numaralı kanunun 
25 inci maddesinin 2 inci fık
rasiyle tecziyesi istenmiştir. 

EL:EI.A.ıvJ:Fl-...... .A. Sineması Tt1 EFON 
2573 

Filvaki bu müessese uzun 
senelerden beri birinci kor
donda üzüm ve incir ihracatı 
işleriyle meşgul oluyordu. 924 
yılından itibaren bir çok ma
kine, ahit ve . edevatı teşviki 
sanayi kanunundan istifade 
ederek ız-ümrük resmi verme
den memlekete ,;rıkmuştu. 

BUGUN 
Duyduk duymadık demeyiniz yalnız ~6 kuruşla 

Şaheserler · şaheseri iki büyük film bırden 

1 - Dünyanın en büyük tenoru ve Ka- 2 K L k • 
ruza dan sonra en tatlı sesli Benjamlno • a 0 e es} 
Olgll ve Magda Schnelder 

UNUTMA BENi Türkçe sözlü muazzam dehşet 

ve heyecan filmi 
Paramunt Jurnal canlı resimler, ve Berlın orkeatrasa tarafından s\!nfooik konserler 

Bu eısiz programdan herkesin istifade edebilmesi için saat 7 den itibaren birinci mevki 25 kuruştur 

S d•kk f 3 de Kan Lekesi 5 de Unutma Benı ea ra ı : 
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Türkçeye çeviren: R. B. 
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lmparatoriça on beş yıl s~re~.h~~ta
lıktan sonra nihayet olmuştu 

· . . .. .... k "b" hafifsin dedi. 
Suikasd heyecanı ıçınde sa- ı ız gı 1 k ld d 

, M h fı 1 Katerin başını a ır ı. 
ray altüst o muştu. u a zar Al k dr d d' 
yandan yana koşuşuyor, Pet· - Bak, e ~an . e 1

• 

d .. · d mu .. thic: bir Bayrak matem alametı olarak roira uzerın en "C' • • • 

• kasırga geçmiş ğibi halk en· yarıya indırıl • c;... • 

dişe icinde bulunuyordu. Kor- - Aman ~·arabbı acaba ne 
kuyu tahrik eden şey impara- var? Ne oldu? 
torun suikasda kurban gitınesi Hiçte karısmın ölümü batırma 
ihtimali değildi. Her suikasdı gelmiyordu. Bu dakikada onu 
takib eden tevkifat yeniden üzen endişeye düşüren şey 
başlıyacak, çarlık. poli~i birçok çocuklarıydı. 
masum kimselerı zındanlara Fakat çok geçmeden general 
sürükliyecekti. . . v Potapofun başkanlığında olarak 

Potapof infilak haberını aldıgı kendisini aramağa çıkan bir 
zaman dehşetten donakalmıştı. heyetle karşılaştı. 
T eroristlerin saraya sokulacak Meşum haberin teessürü ile 
kadar cüret göstermi~ olmaları Sen Petresburga döndü. lmpa-
mevkiini sarsaGcak d~ıkrl durum ratoriça F eodorovna ölmüştü. 

b·ı· d' an u ere ge-yarata ı ır 1• • r . Çarinin ölümü imparatorun 
lince onlar endışede~ ~yade se- Katya ile tanıştığı on beş yıl 
vinç duydular. H~ktta ımpa~:~:· önce olsaydı onları belki bu 
run bu defa da suı astten J - kadar müteessir etmezdi.O za-
sını sıyırmış olmasını h{J~ud- man imparator Katyaya şunları 
suzlukla karşıladılar. ara .. li d . 

· · kadar soku- soy yor u. 
göre saraym ıçıne . . .. - Katya serbest olacağım 
1 t dL:şçilerin faalıyetı hu.. . v. 
an e '" k . · ı gün senınle evlenecegım. 

kümdarm mutla ıyet zıncır e- Fakat zaman tesirini yap· 
rini ~iraz vdaha sıklaştırmb~ı mıştı. Şimdi buluşan dudakları 
zarurı oldugunu haykıran ır bu kelimeleri tekrara cesaret 
işaretti. ikinci Aleksandr ~unu bulamıyordu. Üç gün sonra 
yapacak yerde Katyanın ılha· Katya kışlık apartmanının bir 
mına kapılarak gemleri gevşet· pençeresi arkasına gizlenerek 
tikçe Romanof hanedanının mutad olduğu üıere imparator 
mukadderatı tehlükeye gır- ile grandüklerin omuzlarında 
mekteydi. b 

Kanunu esasinin ilanı, mil- götürülen lmparatoriçanın ta u 
lete daha biraz soluk alma tunu, onun nahif vücudunu 

ı'mka"nlnın verilmesi ise ancak seyrediyordu. Şark kilisasının 
adeti bu idi: Cenaze açıkta 

bu işi tacil edebilirdi. olarak taşınırdı. Katya on yedi 
Imparatoriçaya gelince o yarı 

ölü halindeydi. infilak vuku yıl önce saray balosunda önün-
bulduğu zaman asfeksiden !11.ü: de eğildiği kadının çehresine 
teveUid senkoplarından hırını timdi garib hislerin tesiri al-
geçirdiii cihetle hiç birşey tında bakıyordu. 
duymamışb. Suikastı ancak bir Çiçekler ve dantelalar içinde 
gün sonra haber aldı. O kadar yatan bu vücut on beş yıldan 
endişeye ve heyecana kapıldı beri bir ölüden başka bir şey 
ki 0 gün bu haberle birlikte değildi. Katerin imp<sratoriça-
bayata gözlerini ebediyen yum- nm bir demuvazel donörü sıfa-
masma ramak kalmıştı. tile cenazeyi takip etmesi icap 

IMP ARA TORIÇANIN ediyordu. Fakat o bu vazifeyi 
ÖLÜMÜ yapmaktan istinkaf etmişti. lm-

3 Hazıran 1830 da imparator paratorla senelerdenberi süren 
Çarskoyeslovo s~rayı?ı~ orm~- münasebetinde bir gün bile 
moda Katerina ıle bırlıkte hır imparatoriçanın ölümünü te-
at gezintisi yapıyordu. Sene- menni etmiş degildi. 
)erce süren münasebetleri sev- Cenaze saray köşesini çevi-

ilerinin hararetini hiç eksilt-
~emişti. Şimalin geç kalan rerek uzaklaşağı sırada Katya 
baharı havayı leylak kokula hürmetle eğilerek haç çıkardı. 

1 doldulmuştu. Katyanın imparatoriçenin vefatından 
rıy a •· l · d Ç k 1 d h ebresinde ve soz erın e sonra ars oyes ovo a ayat 
~ayabn neşesi beliriyordu. Ada- tabii şeklini aldı. Saraydaki 
]ara son gezilerinde duydukları matem hasebile imparator ve 

. 
0 

havalarını ıslıkla çalarak Katya arasındaki münasebetler 
çıga .. 
. atoru eğlendırıyordu. im· bir kat daha sıklaştı. Ziyaret 
ımpar . d" 

t r Katerinayı attan ın ı- kabul etmiyorlardı. Hergün ve para o 
rirken ona : ~ ~ . her saat haşhaşa idiler .•. 

_ Katya sen hala bır genç - Sonu ııar -

filistinde son ha.diseler 

y ahudiler Filistinde bir 
·ordu kur~ak istiyorlar 

Londra, 18 (O.~) - Dun .. akşam siyonist teşkilatı FHstinde 
bl ın y ahudılere son hucumlarmı pro~esto etmek için top· 

Ara ~r yeni Siyonist teşekkülü başkanı B. Rabotifski Flistin-
Janoıış ve b" · Y h d' d kT 
de lngilterenin ıyr nbevdı. a du ı or usu t_efş ~ ınye ruh~at vermesi-

. . ıni tir. Bu a u ı or usunun vazı esı ahudı cemaatını 
nı ıste ş taarruzlarına karşı korumak olacaktır. 
ArabJarııı k b 1 d"I b' k . adan sonra a u e ı en ır arar suretinde lngilterenin 

lç~ı~ ni olarak komşu memleketlerden Filistinc gelen on 
gayrı anu abı filistinden tardetmesi istenilmiştir. 
binl:~~aa~8 (Ö.R) ~ Mütead.~i? muhafazak~~ sayl~vlar manda 

L k' aıide lngılız menafıını muhafaza ıçın hır komisyon 
it nda ı ar B k . k' a 1 • i !erdir. u omısyon es ı müstemlekat nazırı Lord 

teşkıl ~t~ şriyasetinde toplanmıştır. 

Amj~~onlar. genişleme siyasetine 
h rgün bıraz daha yaklaşıyorlar 

e ZB (Ö.R) - Royter bildiriyor: 
Şangbay, .1 Hopei ve .Şahar arasında yarı askeri siyasi bir 
Japonya dı e Bu pakt Çiuin şimalinde Japon yaya ~ühim yeni 

pakt yapıl .
1
• edecektir. Tiyen Çindeki Japon kuvvetleri 2000 

haklar tenıınb. nefere çıkarıldı. Nanldn hükumeti bu paktı tas· 
d on ın 

nefer en 
iyor. 

YE 
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Son Telgraf Haberleri 

Veliahd Yusuf lzzettini 
Enver mi öldürttü? 

Istanbul adliye dairesinde vesikalarla 
dolu bir çanta bulundu 

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

lstanbul müddeiumumisi B. Hikmet çantadaki evrakı 
tetkik ettikten sonra Adliye Vekaletine gönderecek 
lstanbul 28 ( Yeni Asır Mu

habirinden } - Eski Veliahd 
Yusuf lzzeddinin ölümü ve ad
liye dairesinde bulunan çanta 
hadisesinin bazı tarihi hakikat· 
ları meydana koymağa yahya
cağı anlaşılmaktadır. Bu hu
susta aldığım malümata göre : 

- Evvelki gün adliye ema
net dairesinde fevkalade kıy
meti haiz bazı tarihi vesi
kalar bulunmuştur. Bu ve
sikalar umumi harb senelerin
de Zincirci kuyudaki evinde 
esrarengiz bir şekilde ölen 
veliahd Yusuf lzzeddinin ölü
mündeki gizlilikleri kaldıracak 
mahiyette olduğu iddia edil
miştir. Çanta tesadüfen bu
lunmuş ve açılarak içindeki 
evrak tedkik ediJdikten sonra 
tekrar mühürlenmiştir. Adliye 
vekaletine gönderile~ektir. 

Çantanın içerisinde bulunan 

vesikalar şimdilik gizli tutulu
yor. Söylendiğ:ne göre, bu 
çanta içinde Yusuf İzzeddinin 
kendi el yazısile bir mektubu, 
bir çakı ve o zamanki hadise 
üzerine alınan şahid ifadeleri 
ve raporlar vardır. 

Bütün bu iddialar ortaya atı
lırken araya bir de şayia karış
mıştır. Bu şayiaya inanmak la
.zımgelirse veliahd Çanakkale 
cephesine gittiği sıracla Yusuf 

lzzettinle Enver paşa arasında 
bazı hadiseler cereyan etmiştir. 
Yusuf Izzettin, Enver Pş.nın plan
larını tenkid etmiş ve Enver 

paşayı adeta tekdir etmiş ... 
Bundan muğber olan Enver 
paşa da bir gece sabaha karşı 
Yusuf lzzddini öldürtmüş .. O 
zaman adliye tahkikata başla
yınca hükumetin başında bu-

için tahkikah durdurmuşlar ve 
~vrakı bu çantaya kapayarak 
mühürJetmişlerdir. 

Bu şayia gazetecileri alaka· 
dar ederken Yusuf lzzettinin 
hademesi de şunları anlatmak
tadır: 

- Yusuf1zzettin öldüğü gün 
yanında idim. Veliahd kendisini 
bu ölüme sürüklemiştir. Yusuf 
izzettin Padişah olmak hülya
sını kuruyordu. Reşat padişah 
olunca yeisi arttı. 

Ancak şunu söylemeliyim ki 
Yusuf izzettin Enver paşadan 
tokat yemiş değildir. 

Istanbul müddei umumisi bay 
Hikmet gazetelere beyanatında 
bugün şunları söyledi: 

- " Bu mesele hakkında 
yazılanlar hakikate uygun de
ğildir. Çantada Yusuf lzzetti
nin tahkikat evrakı vardır. On-

lunanlar bir hadise çıkmaması lan tetkik ~deceğim.,, ......... 
Adis - Ab·eba yolu üzerinde 

. ' . . .. . . . . . 

-

. . . . ~' 
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TAYYARE Bugünden itibaren F~m 
SiNEMASI TELEFON 31St 

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

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

ve tayyareci1erin kahramanlıklarını gösteren büyük film 

2 - BİR AŞK HİKAYESİ 
Güzel Macar yıldızı Magda Schneider'in içten geJen bir ilgi ile oynadığı şaheser 

Ayrıca : Türkçe sözJü FOX dünya haberleri 

----------------------~~ 
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Romen -·-
Sanatkarlarının 
konseri 
lstanbul 28 (Yeni Asır) -

Şehrimize gelen Romen opera 
sanatkarları bu gece ikinci 
konserlerini Fransız tiyatrosun
da verdiJer. Romanyalı sanat
karlar konserlerine istiklal 
marşımızı Türkçe olarak, hep 
bir ağızdan söylemek suretile 
başladılar ve çok aJkışlandıJar. 

.Sami paŞa zade 
öldü 

lstanbul, 28 (Özel) - Büyük 
üstad Sami paşa zade Sezai 
de hayata gözlerini yumdu. 
Ölüm; kalp zaafından ileri 
geldi. Üstadın ölümü büyük 
teessürle karşılandı. 

Bir lngili· 
Vapuru karaya 

oturdu 
ltanbol 28 ( Yeni Asır ) -

7500 tou hacmi istiabisindeki 
Ingiliz bandralı Arpak vapuru 
Çanakkalede Kilidbahir önün
de karaya oturdu. Vapur öğ
leye kadar kendini kurtarmağa 
çahştı. Muvaffak olamayınca 

Türk tahlisiye gemilerinden 
Alemdar vak'a mahalline gide
rek vapuru kurtarma ameliye
sine başladı. Bu vapur Rusya· 
ya mal eJmak için gidiyordu. 

Kauıutayda 
inhisarlar bütçesi 

Ankara, 27 (A.A) - Bugün 
Fikret Silay'ın başkanlığında 

yapılan kamutay top'antısında 
hazerde yar subaydan yüzbaşı· 
ya kadar bir kısım subaylara 
ve seferde bütün subaylara 
ve askeri memurlara elbise, ka
put ve çizme verilmesi hakkın
daki kanunlar müzakere edil
miştir. 

Kamutayın yine bugünkü top· 
lantısında inhisarlar umum mü
dürlüğünün 1936 yılı bütçesi 
mlizakere ve kabul edilmiştir. 
inhisarlar idaresinin 1936 yı'ı 
masrafları karşılığı olarak 
7,421,028 lira tahsisat verilme· 
sine ait Jayiha kabul edilmiştir . 
idarenin bu masraflar karşılığı 
olan varidatı ise 43,740;000 
lira o arak tahmin olunmuştur. 

Viyanada ta le beler 
tevkif edileli 

Viyana, 28 ( Ö.R ) - Pofü 
orta tedrisat mekteblerinde 
taharriyat yapmış; birçok ta· 
!ebeyi tevkif etmiştir. ---
fl~ vuka tlık 
Ücretleri tespit 

· edildi 
- Baş tara /ı l nd sa l'/ ada -
Yeni avukatlık kanunu lstan· 

bul baro heyeti tarafından göz· 
den geçirilniektedir. Baronun 
hazırlayacağı rapor, kanun su
retine iliştirilerek Adliye Ve
kaletine gönderilecektir. 

Yeni Avukatlık kanunu avu
katların şerefini kuruyacak 
şartları haizdir. Kanunda bazı 

tadilat yapılması da mümkün
dür. 

Sökeliler galib 
Söke ( Özel ) -- Mınta· 

kamız lik maçlarının son haf. 
tası olan pazar günü Söke, Ka

rapınar takımları Karapınar 

alanında karşılaşmışlar ve ne
ti<'Pri... nkelil!";: dıra karşı 3 



aanna ... 

içtimai tetkikler : 

Çocu • • 
~~~~~~~~~~~--~--

Çocuk ta ınüşahede ruhu ile b raher man-
tık ruhunu de uyandn·ıııak ister misiniz? 

ONA FENNi OYUNCAKLAR VERiNiZ ••• 
Yazan: M. Sadık Siper 

4-
Küçük, çocuk bahçesi yerine 

aile ocağında terbiye edilirse 
bir kısım ebeveynler bir genç 
kız veya çocuk bakıcısının 
yardımına başvurmak itiyadın
dadırlar. Bu devrede çocukları 
yardımcı bir kadına tevdi et
mek şübheıiz iyidir. Fakat bu 
işi üzerine alan kadın veya 
genç kızın terbiyeli, nazik, 
idabı muaşerete vakıf olması 
şartbr. Çocukları sevmeli, onlan 
terbiyeye ehil olmahdır, berşey
den evel çocuk bahçesi programı 
haricine çıkmaması mutlak su
rette temin edilmelidir. Kendi
sine bir çocuk bahçesi müreb
biyesinin şu tavsiyeleri rehber 
edilmelidir: "Hiçbir zaman ço· 
cuğu tesir albnda bırakmamak, 
çocuğun yapabileceği şeyi yap
mağa kalkışmamak; aksi tak
dirde şahsi muhakemesine ma
ni olacağız, halbuki bu kendi 
kendine muhakeme yegane ço· 
cuğu inkişaf ettiren kıymetli 
membaı teşkil eder. Ona teo
rilerden kat'i ve büyük pren
siplerden bahsetmemek. Misal· 
ler ve yalnız misaller lazımdır. 

Büyük bir filozof olan 
çocuk dimağı kabiliyetine göre 
hüküm ve netice çıkanr. O 
çok iyi bir müşahittir. sebebler 
arar, vak'alara nüfuz eder ve 
o zaman küçük beyninde kı
vılcım doğar, artık sevincine 
payan yoktur. Çünki meselenin 
içine nüfuz etmiştir ve bulu
tundan memnundur." 

Mürebbiye ile talebe veya ta
lebelerine havadar, güneşi bol, 
ferahlık, temiz bir alon tahsis 
edilmelidir. Malzeme ve metot 
çocuk bahçesindekilerin ayni
dir. Kitab yok, resimli kitablar 
müstesna. Baba umumi direktifi 
vermeli. Anne yaradılış itiba· 
riyle bakıcıdır, koruyucudur, 
fınat buldukça derslerde ha
zır bulunmalı. Ebeveynın daimt 
i~tiriki zaruridir. Terbiye sis· 
temi ancak bu şekilde bütün 
meyvelerini verebilir. Sabah
leyin anne veya mürebbiye ço
çuğun temizlik ve tuvaletine 
bakar. Çocuğun mümkün oldu

ğu kadar çabuk ve erken bun
larM kendi kendisine becermesi 
yolları temin edilmelidir. T e· 
neffüs hareketleri, beden ha
reketleri yaptırmalı. 

Mürebbiyenin nezareti albn
da dersler, eğlenceler oyunlar 
ve el işleri haricinden ebeveyn 
çocuğun terbiyesini yükselt
mekle mükelleftir. Ahlaki ter
biye günün her dakikasında 

verilir. Her an eyi bir misal 
veya tavsiye fırsatı doğabilir. 

Bu fırsatı kaçırmamak lazımdır. 
Talim ve terbiyeye gelince 

eşya dersleri esas teşkil ede
ceğine göre anne ve baba bir 
cok fırsatlarda buna iştirik 
edebilirler. Eşya derslerine her 
şey süje teşkil edebilir. Yağ· 
mur, güneş, rüzgar, bulutlar, 
nebatlar, ağaçlar, caoh malı· 
Jüklar ... 

Robert Houdin müşahede 
ruhunu işletmek icin bize ameli 
bir yol gösteriyor. Çocukla bir 
gezinti esnasında her hangi bir 

mağaza önünde durunuz. Ço
cuğa " şu camekina bak ve 

bana seni alakadar eden şeyi 
söyle. Bakmak için üç dakika 

müsaade " diyiniz. Yavrunun 
gözleri fal taşı gibi açılır ve 
gördüğünü saymağa başlar. 

ilk defalar bu görü' çok nok
sandır. Bu kabilden bir kaç 

temrinden sonra her şeyi sürat
le ve bir göz. atmakla görme-

ğe alışır. Bu suretle müşahede 
fakültesi inkişaf eder. 

Müşahede ruhu ile beraber 
manbk ruhunu de uyandırmak 

ister misiniz ? Burada da Ro
bert Haudinin bir tecrübesini 
nakledeceğim. "Çocuklarım kü
çük iken sofrada yanı başıma 

bir şirit metro ve bir terazi 
koymak itiyadında idim. ( Bu 
çatalın, bıçağın boyu, eni ne· 
dir? Bu yumurtanm, bu ek
mek parçasının ağırlığı nedir?) 

Dört beş temrin ve ekzer
sizden sonra çocuklanm mub· 
telif eşyanın uzunluğuna, ağır
lığına renk ve şekil mefhu· 
muna nüfuz edebiliyorlardı.,, 

* * • 
Çocuk kullanmağa kabiliyet 

gösterdiği andan itibaren fenni 
oyuncaklar veriniz. Bunlar hem 
eğlenceli ve hem de öğretici

dirler. Dede ve ninelerin, am• 
ca ve teyzelerin bayram bedi· 
yel eri bu fenni ve madeni 
oyuncaklara müteveccih olına
lıdır. 

Evinizde çocuğun kum, top· 
rak oyunları oynaması da be· 
deni manevi ve ahliki kuv· 
vetlerini inkişaf ettirir. Oyun· 
lar hiçbir zaman kaybedilmiı 
zamanlar değildir. 

Çocuk bakıası olarak terci· 
han genç bir kadın seçilme
lidir. Çünkü bu üç noktadan 
uygun gelir. 

1 . Genç kız verilecek di
rektifleri daha çabuk kavrar. 

2 . Çocukları daha çok se
ver. 

3 . Çocuklar da onu daha 
iyi severler. ....... ,.. 

Kral Fuadın son dakikaları 

Mısırln ilk k.ralı 
dün 12, 30 da öldü 

Baş taralı I ına sav/ada -

dağıtılmış ise yeni kurul aza
lannm seçilmesine kadar yine 
eski kurul toplanacaktır. Hal
buki yeni seçim 2 Mayısta 

yapılacaktır. Bu vaziyette yelli 
kurulun 25 mayıstan evvel top
Janması da kabil değildir. 

Sanıldığına göre, Kral Fuad 
1922 de üç naib seçmiştir. Bu 
husustaki vasiyetname mühürlü 
bir zarf içindedir. Ve isimleri 
gialidir. Buna rağmen dönen 
rivıııı- . ·-- a.... .... naa~:.. b en 

..\ 

Başbakan Nesim Paşa ve Ta· 
bir Paşa oldukları merkezin· 
dedir. 

Kahire, 28 (Ö.R)-Kral Fuat 
sabah saray erkanından ba~ıla· 
rını ve başbakan Ali Mahir 
paşayı kabul etmiştir. Kral, 
hastalığı dolayısile dünyanın 

her tarafmdan gelen telgraf
lara cevap vermek için bizzat 
talimat vermek istemiştir.Dok
torlar son demi gelmiş oldu
ğunu sandıkları kralın göster
diği bay~tiJ.ele hayret etmek-•• . . . .. ?,ı -

f""lllm~.; 

• 
1 m See diyo ki: 

"ita ya verdiği namus sözü h~lafına müdafaasız 
-----------------------------------------------------------------------ahaliye karşı zalimane ve barbar usullerle --

barba devam etmekle müttehemdir " 
--------------------~-----------------------------------

A us ten Chamberlain'in tetkikleri 
-----------------------------------------------------------------------lngiliz gazetecilerinden Vick· 

ham Steed "Depeche de Tou· 
louse,,gazetesinde lngiliz umu
mi efkannın günün arsıulusal 
meseleleri karş1sındaki hissıya· 
bnt şöylece anlatıyor: 

lngiliz umumi efkan uluslar 
kurumu pakbnı,Briand-Kellogg 
paktını ve zehirli gazların isti
malini meneden 1925 mukave
lesini bile bile bozan ltalyanın 
hareketiyle Ren bölgesini işgal 
etmekle Lokarno pakbnı bozan 
Almanyanın hareketi ara.t1ında 
ince bir fark görmektedir. Bi
zim fikrimizce ltalya, uluslar 
kurumu azalarından birine 
karşı tahriksiz. bir hücumda 
bulunmakla ve verdiği namus 
sözü hilafına, müdafaasız aha
liye karşı zalimane ve barbar 
usullerle harbe devam etmakle 
müttehemdir. Böyle hareketler• 
de bulunan hır bükümete baş 
vurmak ve başka yerlerde mu
ahedelerin kudsi mahiyetini 
korumak için onun " zamin ,, 
gibi hareketine dayanmak bize 
meş'um ve riyakar bir muha
kemesizlik gibi geliyor. 

EGER TAARRUZ EZiLSE 
iDi? 

Hekikah gizlemek bir şeye 
yaramaz. inkar edilemez ki : 
Eğer Uluslar kurumu azası 
olan başlıca Avrupa hükumet
leri ltalyan taarruzunu ezmek 
için geçen son baharda seri 
ve azımkar bir harekete giriş
mek üzere anlaşsalardı ve kol
lektif emniyet prensibi böyle
ce (lngilterenin ilk defa olarak 
tatbik etmek istediği ) 16 ncı 
maddeye uygun olarak teyid 
edilseydi vaziyetin bütünlüğü 

bugün başkaca olacakh ve ln
giliz umumi efkArı Almanya
nın Lokamo muahedesini boz• 
masana karşı daha şiddetli bir 
aksülamel gösterecekti, lngiliz 
efkannı kanşhran nokta, bu 
sade mülahazanın kollektif em .. 
niyet fikrini müdafaa edenlere 

her tarafta mukavemet edil
mez bir kuvvetle kendini ka
bul ettirmiş olamamasıdır. 

HAREKETSIZLIGIN SONU 
Bu muhakemeye göre hare

ketsizlikten doğan fenalık ç.a
bıcak iyiliğe tahavvül edemez. 
Erkanı harbiye görüşmeleri yal
nız başına bunun devası olmı· 
yacaktır. 

Eğer Habeşistan ezilirse, 
lngiliz ulusunun uluslar kuru· 
muna emniyeti ciddi şekilde 

zayıflamış olabilir. Hiçbir ln
giliz devlet adamı, Sir Austen 
Cbamberlain kadar devamlı bir 
surette, gerek dış işleri bakam 
iken, gerek o vakıttan beri, 
uluslar sosyetesinin hararetli 
taraftarı olmamışlar. Gerek 
parlamentoda, gerek umumi 
iclimalarda söylediği nutuklar·· 
da. son zamanlarda hükümetin 
"Uluslar kurumuna dayanan,. 
siyasetine müzaheret etmezden 
önce iyice düşünmeğe halkı 
davet etmiştir. Sir Austen 
böyle bir siyasetin mutlak bı
rakılması lazım geldiğini demek 
istemiyor. Fakat vatandaşları
nın büyük bir ekseriyetile aynı 
fikirde olarak, "kollektif em
niyete,, verilen son tefsirlerin 
ışığı altında "Uluslar kurumu 
siyasetini,, açıkça tarif etmek 
zamanı geldiğine kanidir. 

ViYANA SEYAHATi 
Şimdiki halde Sir Austen 

vaziyeti d:ğer bir bakımdan 
tedkik için llJerJi~~ Avrupaya 
-·•-!-•=- v:. " -w:. Praidan ,. 9ev•o 

getirebileceği ihtisaslar lngiliz 
umumi efkarının inkişafı 
üzerinde tesirsiz kalmıya-
cak ve dolayısiyle yakın 
bir atideki lngiliz siyaseti üze
rine müessir olacaktır. Sir 
Austen parlamentoda herkes
ten ziyade nüfüz sahibidir ve 
kendi hesabına, tam manc&sile 
anlaşılmış ve azimle muhafaza 
edilmiş bir uluslar kurumu siya
setini gittikçe daha fazla mü
dafaa etmekte olan 8. Vinston 

Churchill gibi düşünmekten 
pek uzak değildir. 

FiKiR Y AKINLIGI 
Keza bu iki muhafazakar 

devlet adamile sosyalist lideri 
B. Attleenin ve lngiliz ışçı 

sendikalan başkanı sir Valter 

Citrine'in fikirleri arasında bü
yük farklar yoktur. Hükumeti 
içinde, (yarın belki başbakan 

olacak olan) B. Neville Cham· 

berlain, B. Eden ve Lord Ha· 
lif aks esas itibarile ayni görüş
lere iştirak ediyorlar. Başba-

kan B. Baldvin geçen ilkkii-
nunda Laval - Hoare tek-

liflerini ·kabul ettiği da-
kik~danberi kaybettiği umu· 
mi itimadı bir daha kazana-

mamıştır ve kazanmasına im
kan da yoktur. 

Dünya sulhuna karşı bir Al
man tehdidi gibi gözüken 

vaziyet karşısında İngiliz. umu
mi efkannın vaziyeti bülasa 
olarak böyledir. Alman tavn 

bir tehdit gibi telikki edildiği 

içindir ki lngiltere hariçte yan· 
lış bir zaaf hissi uyandırma

mak için ihtiyatlı ve tedbirli 
hareket edecektir. Bazı halk 
gazetelerinin ve bilhassa Ha
beşistana karşı ltalyan hücu
muna müzaheret gösterenlerin 

gürültülü bir şekilde Hitlere 
gösterdikleri teveccühler umu· 
mi itimadın ifadesi olarak ka
bul edilmemelidir. 

Naı:i hükumeti 8.Edenin ken· 
disine sormağa salahiyettar kıbo 
dığı suallere vereceği cevapta 

çok mahirane hareket etmelidir 

ki Nazi maksatları hakkındaki 
derin itimadsızlığı ve lngiliz 

umumi efkarının Hitler usulle

rine karşı beslediği iğbi~arı 
körüklemiş olmasın. 
INGIL TERE ZAYIFLADI MI? 

Ayni ı:amanda lngiliz bükü .. 
metleri son on sene içinde milli 

müdafaayi okadar aşağı bir 
seviyeye düşürmüşlerdir ki, 

Avrupayı ve Asyayı barb teh
lükesine karşı korumak zaru-

reti beş sene önce uzak şark
ta ve geçen sonbaharda şima· 

lişarki Afrikada başgösterdiği 
zaman buna tam ve değerli 

bir şekilde hizmet etmeğe im

kan bulamamışhr. Umumi ef
kar bundan mabcubdur. Bu 
utancın kaynağı kurumalıdır ve 

kunıyacakhr. Kendi emniyeti
mizi tehdid edecek tehlüke
lere karşı değil, istikbalde 
bizim azmü kararla barba karşı 
koymak irademizden şübhe 
idilememesi için böyle ola
cakbr. 

ERKANI HARBIYELER 
GÖRÜŞMELERi 

Erkanı harbiye muhaverele· 
rinde, bunlara iştirak eden 
Kontinantal devlet mümessil
lerinin bu zarureti ihmal etme-
dikleri ümit edilebilir. Biz har· 
ba karşı, filan veya filan hu
susi bölgede elzem olan ihti
yat tetbirlerini almağa hazınz. 
Fakat siyasetimiz, bir müessese 
olarak, harba karşıdır. 

Kral Kupası 
Arsenal takımı O - 1 ga

lip gelerek kazandı 

Arse11al 7 alummm kalecisi 
Londra, ( Ö.R ) - lngiltere Bovden, Orak, james ve Bas-

Kral kupasının final maçı Lon- tin. 
Arsenal takımının tcdkikin

dranın Vembley stadyumunda 
yüz bine yakm seyirci önünde 

Şefield ve Arsenal takımları 

arasında yapılmıştır. 

Şefield Ünited takımı şöyle 
tertip edilmişti: 

Smith, Hooper, Vilkinsoo, 
jakson, johnson, Pherson, Bar
ton, Bartlay, Dooets, Pikering 
ve Vilyam .. 

Arsenal takımı da şöyle idi: 
Vilson, Male, Hapgod, Craı

ton. ~ben., Coopli~g, Hulme, 

den anlaşılacağı gibi takımın 

hücum hattına genç ikinci 
oyuncu konulmuştu. Halbuki 

maça başlayıncaya kadar hiç 

kimse bu oyunculann oynaya

cağından haberdar değildi. 
Meşhur Bastinin fazla bir iş 

yapamıyacağı zan ediliyordu. 
Oyun asabi bir hava içinde, 

Şefield takımının C.N-8.F sis
temi hücumlariyle başladı. Ar· 
senal kalesi ilk üç dakika fena 

• 
Hergün 
•--- Bir fıkra • 

Yazan: Eczacı Kemal Aktaş ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ideal erkek 
T anıdıklanmdan genç bir kız 

dün kendisi gibi güzel bir ba
yanı kocasiylc beraber bana 
uzaktan tanıtlı. " Yeni evlea

diler, güzellerin talii hep bu .... 
Dedi. 

- Bu ne demek dedim. 
Elinde tuttuğu mendili evirdi, 

çevirdi: 
- Biz kızlar arasında bir 

fikir veya kanaat vardır, gü· 
zel kızlar çirkin kocaya düşer

ler dedi. 
Ha! şu mesele dedim. 
Alakadar oldum ve sordum: 

- MatJaka güzel kız çirkin 
erkeğe mi düşüyor? 

- Evet mutlaka.. Müstesna

sız mutlaka •• 
Bakbm bayanın bu sözlerin-

de gizli tuttuğu bir sinirlenme 

vardı. Mesele nazikleşmişti. 
O halde aksi de vardır 

dedim. 
Nihayet asabi: 
- Evet çirkin kızlara da 

güzeJ erkekler düşer dedi. 
- Bu nazariye veya kanaa

tınız doğru ise sizin müstakbel 

eşiniz çirkin olacak. 

Muhatabım cevab vermedi, 
güldü. 

Bu kısa muhavereden cesa-

ret alarak sordum: 
- Sizce ideal erkek nasıldır? 

Durmadan, düşünmeden ce
vab verdi: 

- Çocukluk devrini bitirmiş, 

hayatını biç olmazsa orta de

recede kaunır,vakur fakat so

ğuk değil, neşeli lakin hoppa 
değil, ne şişman ne zaif .. Mu-

hitine hürmet telkin etmiş ... 
Okumuş, aile mefhumunu ta-

mamiyle almış sazdan, söıdeo 

anlar .. Salon muaşeretine va· 
laf ... Girgin •••• 

- Ortada başka bir ~r:y 

kalmadı. 

Yüzü kızarır gibi oldu, ken· 
disini topladı: 

- Siz erkekler hoşunuza gi· 

den kadın tiplerinden açıkça 

bahsedersiniz.. Bizlere gelince 
alay, istihza hazırdır. Müsaade 

ediniz de ben de bir şey sora · 

yım: " Sizin için ideal kadın 

nasıl şeydir?" 
Güldüm. 
- Bence ideal kadın mef

humu manasını kaybetmiştir. 

Bence ideal evlad var dedim. 

Dansı başınıza diyecektim, 
vaz geçtim ..• ·- . Para Piyasası 

28-4 1936 
Aht Sattı 

Mark 50 20 50 62 
İsterlin 620 50 623 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 79 70 79 40 
Belga 21 25 21 50 
italyan lireti 9 89 9 91 
İsviçre F ran. 40 87 41 12 
Florin 85 25 85 50 
Kr. Çekoslo. S 24 S 27 
Avıtr.Şilini 23 37 23 87 

ı. 

halde sık11tı. Bu tehlikeli vazi

yet geçtikten sonra stadyumu 
dolduran yüz bin msan çok 
zevkli bir oyun seyri imkanım 
elde ettiler. 

Top saniyeler içinde iki ka· 
le arasında dola~ . ve derin 

eşapeli bir oyun seyredenlerin 
gözlerini yoruyordu. Neticede 
Arsenal 1 - O bu maçı kazandı. 

Bu suretle kral kupasını ka· 
zanan Arsenal oyuncularına 
madalyalar, takım kaptanına dı 
bir kupa hediye edildi. 
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Sual vesikası hazırdır 

Londra, 28 (Ô.R) - Almao
yaya gönderilecek sual ced
veli çarşamba günü toplaua· 
cak bakanlar meclisinde tetkik 
ve münakaşa edildikten sonra 
bu hafta sonunda Berline göo· 
derilecektir. B. Eden dün ek'J· 
perler tarafından hazırlanan 
sual iistesine son şeklini ver
mekle meşgul olmuştur. Bu 
vesika oldukça uzundur ve 
kabine tarafından şimdiki şek
lile kabul edilirse, 1 martta 
Almanya tarafından yapılan 
tekliflerin bir tefsiri mahiye
tinde olacaktır. Bu tefsir dola
yısile Aloıan tekliflerinin bau 
noktaları hakkında tavzih edici 
malfıoıat istenmektedir. Tavzihi 
istenilen noktalano aşağıdakiler 
olac;.ğı haber alınmaktadır. 

TEAHHÜDLERIN DEGERI 
1 - Almanya tarafından 

istikbal için alınacak teahhüd
lerin değeri nedir? Almanya
nın hak müsavatı ve müstem
Jekelerde genişleaıe hakkı ta-
birlerine verdiği hakiki şümul 
nedir? i\lmanyanın uluslar ku
rumu paktı ile Versay muahe
desinin birbirinden tefriki için 
yaphğı teklifin şümulü nedir? 
Almanyanm teklif ettiği iki 
taraflı ademi tecavüz pakt
Jarırıa karşı uluslar kurumu 
pakbnm tekaddüm hakkı tasdik 
ediliyor mu? Almanyanıo kar-
şılıklı yardım meselesine karşı 
vaziyeti nedir? Almanyanın 
teklif ettiği hakem mahkeme-

sini nasıl tefsir etmek lizım• 
dır? Almanyanın komşu mem· 
leketlerile münasebetleri nasıl 

Almanyanm emellerini tasrih 
etm0>si istenecektir. 

Evelki hilafına 

llifler hir töıende 
SARAHAT YOK ı askeri Ren bölgesinde Alman· 

IngiJi~ notası zannedildiğine yanın tavizatta bulunması ve 
göre Avusturya, Dantzig ve bilhassa istihkam yapmamağı 
Memel meselelerini tasrihan kabul etm~i hakkındaki nok· 
zikretmiyecek, fakat bu mese- lan bu muhtıra içine katmıya-
lelerden daha umumi bir cak, fakat bunlar ayrı bir te-
lcadro içinde bahsedecek- şebbüsün mevzuu olacaktır. 
tir. Anlaşıldığına göre in- VESiKA HAZIR 
gilizler Almanları dış siya- Londra 28 (Ô.R)- Dış ba-
salannın en naz:ik noktaları kanlığı, Almanyaya verilecek 
hakkında müşkül mevkide sual listesi vesikasını lia~ırla-
bırakmaktan kaçmmaktadlr. mışbr. Vesika kabine mecl;sin-
Bu meseleler üzerinde birden· de tasvib edilirse diplomatik 
bire Almanyayı derhal sarih yolla bu hafta sonunda Berli11e 

gönderilebilecekf.r. 
bir cevab vermeğe davet et- KONUŞMALAR 
menin pratik bir yol olamıya· Loodra 28 ( ô. R ) _ Al· 
cağım tahmin etmektedirler. manyaya verilecek ıual listesi 
Buna mukabil müstemleke mes- etrafında Belçika ile lngiltere 
elesinde Almaoyaya doğrudan arasında siyasi mnzakereler 
doğruya bazı sualler sorulatak olduğu bildiriliyor. 

YENi ASIR 

Yolcu 
••••• 

Tayyarelerimiz 
geliyor 

Jstanbul. 28 (Yeni Asır) -
Hükumetimiz tarafından Ingil

tereye siparış edilen üç yolcu 
tayyaresi ay sonunda gelecek· 
tir, 

Amerikan 
•••• 111 -

Filosunun 
manevraları 

San Pedro, 28 (Ö.R) - Bii
yük Amerikan filosu, alh hafta 
hafta sürecek olan manevrala

rını yapmak için buradan ha

reket etti. Manevra mevzuu 

gayet mahrem tutuluyor. 

Teeyyüd etmedi 
Londra, 28 {Ö.R) - Bahri

ye bakanlığına Lord Mosluy 

yerine Sir Samuel Hoare'un ta
yin edildiği hakkında Morning 
postun verdiği haber teeyyUd 
etmem ittir. 

Beri inde ---..---
lngiliz casusu 
yakalanmadı 

Berlin 28 (Ô.R) - Royterio 

verdiği bir habere göre Berlin

deki lngiliz makamatı, casusluk 

şuçundan dolayı Almaoyada 

bazı lngilizlerin mevkuf bulun
duklan hakkında ad~mi malu

mat beyan etmiıtir. 

--
Kral Fuat ...... 
. süren saltanat haya·tında 

yükselmesine çahştı .. 
19 yıl 
Mısırın 

Yeni kral henüz on altı 
yaşında bulunmaktadır 
Kahire, 28 ( Ö.R ) - Bütün 

memlektlerden kraliçeye ve 
prens Faruk'a taziyet telgraf-
ları gelmektedir. Başbakan Ali 
Mahir paşa da ecnebi hükü-
me tleri başbakan ve dış işleri 
bakanlarından taziyet telgraf
ları almakttııdır. 

· Paris 28 ( Ö. R ) - Mısmn 
Paris elçisi ve kral Fuadın da
madı olau Fahri Paşaya Cum
hur başkanı B. Lebrun taziyet
lerini bildirmiştir. 

KRALIN HA YATI 
Kahire 28 ( Ô. R ) - Vefat 

eden Kral Fuad Hidiv lsmail 
Paşanın oğlu, lbrahim Paşa
nın torunu ve meşhur Meh
medali Paşanın torununun 
oğludur. 1866 senesinde doğ
muştu, Mehmed Ali paşadan 
beri Mısır üzerinde hüküm 
süren Hidiv ve kralların 9 uncu
sudur. 10 yaşında tahsil için 
Avrupaya gönderilmiş ve Ce-
nevre iJe Turinoda tahsil et
miştir. Bir çok Garp Jis~n
Jarmı mükemmelen konuşurdu. 
Mqıra dönünce ilmi mü
esaeselerin inkişafına çalış-

mıt ve bir çok kurumlar teşkil 
etmiştir. 1911 de, Paris, Lond
ra, Bertin, Prağ, Viyana, Bu-
dapeşte ve Romayı ziya re~. et· 
mişti. Tesis ettiği Mısır Uni-
versitesi He garb Üni\•ersite
lerinin iş birliğini temine çalıştı. 

1917 de kardeşinin yerine 
tahta çıkmışhr. O zaman, umu

. mi harbin en kararsız zamanı 

idi. Kral Fuad İngilizlerin iste· 
dikleri şekilde hareket etmiştir. 

922 SENESİNDE 
15 Mart 1922 de bir irade 

neşrederek Mısırın hükümran 
ve müstakil bir memleket oldu
ğunu ilin etmiş ve böylece 

f 
1517 de Yavuz Sultan Selim 
tarafmdan Mısırın fethile kay
bolan imklilini şeklen iade 
etmiştir. 

Bundan sonra Kral bir ka
nuııu esasi neşrederek M.... 
meşruti bir bükfunet şekliai 
vermiş isedc lüzumunda ._ 
kanunu e•asiyi geri alma~tM 
da geri kalmamıştır. la~ 
ilin1 üzerine Mısır muhtelif 
memleketlerde elçilikler tesil 
etmiştir. 

929 YILINDA 
Kralın son siyasi hareketı 

1929 senesinde talik edilınıt 
olan kanunu esasivi iade et· 
mek ve lngiltere ile ittifak 
muahedesine dayanır bir şe 
kilde Mısırın vaziyetini tesbit et· 
mek için yeniden müzakereler 
açmak olmuştur. Gazeteler Mı· 
sırın kral Fuadla medyun ol 
duğu eserlerden bahsediyorlar: 

Kral Fuad 19 mayıs 1919cLı 
prenses Nazla ile cvlenmiftir. 
Beş çocuğu vardır Bunlarm ea 
küçüğü olan prens Faruk ken· 
disine halef olaoı:.akbr. 

PRENS FARUK 
Prens Faruk 11 şubat 1920 

de doğmuştur. 16 yaşındadır. 
Geçen ilk tt!şrinisanidenberi 
lngiliz Kraliyet askeri akade
misinde tahsil için lngilterede ba 
lunuyor,uzun boylu sevimli Jiizli 
zekaveti takdir edilen bir prens
tir. Daha 13 yaşında iken bau 
merasimde babasını temsil et-
mek suretiyle resmi hayata 
karışmıştır. Kral Fuad ona 
yukarı Mısır prensi unvanlDI 
vermiş'i. Mısırdan aynlmazdaa 
önce mevlud merasiminde baba
sını temsil etmişti. 

, ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ... 

Yeni bir sulh projesi 
F orayn Ofis Habeş - ltalyan sulhuna 

ait şartları gözden • • 
geçınyor 

Londra, 28 (Ö.R) - Dışba
ganlığa eksperler meclisinin bir 
ltalyan-Habeş sulhuna aid şe· 
raiti tedkik ettiği söylenmek-

tedir. 
Bu :zartları büyük Britanya 

da kabul etme'kde imi4. Fransa 
12 n.ay1sdan evvel sulh müza
kerelerini açtırmak arzusile 
Edenden lııgilterece şayanı 
kabul olacak sulh şartları hak
kında noktai nazarmı istimzaç 

etmiştir. 
ZECRi TEDBiRLER 

Paris 28 ( Ö.R ) - lngiliz 
Uluslar kurumu muhipleri bir
liğinin zecri tedbirlerin takvi
yesi yolundaki teşebbüsünü 
kaydeden " Oevre ,, gazetesi 
lngiliz bükümeti ~çin zecri ted
birleri şiddetlendırmek mese
lesinin hiç batıra S?"elmediğini 
yazıyor ve diyor kt: "Zaten gü· 
rültüsüzce, hiç göze çarpmak
sızın fogiliz ana yurd filosu 
I gifü: sahillerine dönmeğe ha
z~rlaııınaktadır. B~ filonun ya
rısı şimdiden lngıltereye dön· 
üş bulunmaktadır.~· 

m EDENiN iZAHA Ti 
Loodra-. 28 (Ô.R)- B. Eden 
aoı kaınarasında Afrikada 

av k •1 . 
mubasarnatm esı mesı veya 

hdl. di hakkmda Uluslar Ku-
ta k · d · b' rıununun hare etine aır me -

1 r tarafından sorulan sual-
us a • ti D . 1 • 
ı cevap vermıı r. ıf ış erı 
ere . k k l 

lagilterenın. anca o -

Nesrıis ün Jws'a oıdu eıkıiıll lwrhıı·t· ıdsr bir tr/tışle 
teyid etmiş ve lngiliz hükume
tinin Uluslar Kurmunun diğer 
üyelerinden daha ileri gitmeğe 
mütemayil olmadığını, ancak 

Uluslar Kurumu azalan pakttan 

doj'~m teahhUtleri sebebile da
ha bir takım ekonomik ve 
finansal tedbirler tatbikine ka

rar verecek olurlarsa lngiltere
nin bu yeni zecri tedbirleri de 
tatbika hazır bulunduğunu bil
dirmiştir. 

siy-0r11 gazetesi yazıyor: Şimdi 

dünya sahnesinin en en tara· 

fmı işgal eden iki büyük mes
ele ile tam bir fikir istiklali 
içinde rne~gul olmak imkanı 

olacaktır. Bu me!feleler ltalyan
Habeş ihtilafiyle Ren mesele
sidir. 

Eransada intihabatın ilk dev
resi bitmiştir. Vaziyet sarihtir. 

Afrika ihtilafı hakkında açıkça 
söyliyelim ki onun pek çabuk 

S~r Osten Çemberlayn 
Macaristanın Tuna meselesindeki 

noktai nazarını tesbit etti 
Peıte 28 ( Ô.R ) - Osten 

Çemberlayn Peşteden aynldı. 

Viyanada bir gün kalacaktır. 

Neşredilen bir tebliğde bu zi-
yaretin tamamen hususi olduğu 

bildiriliyor. Maamafih lngil
terenin Avrupamn cemıbu 

şarki meselelerine tamamen 

mütezayid bir aiaka gösterdiği 
muhakkaktır. Çembe1ayn'e Ma

caristanın Tuna mes'elesindeki 

noktai nazarı izah olunmuştur. 

Lizbon, 28 (Ô.R) - 8 sene 
önce, hemen hemen ismi bilin
mez bir profesör iken iki sene 

cvvelisi milli bir ihtilal yapmış 

olan askeri hükumet tarafın

dan Finans baltanlağma çağırı

lan ve sonra Portekizin başba· 

kanı olan B. Salazor'm seki:ıind 

başbakanlık yı!dönümü müna-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ulusları ailesindeki yerine geç

diğini görmek isteriz. Fak at 
bu neticeye varmak için aşıl-

ması lazımgelen güçlükleri 

Fransada kimse bilmemezlikten 
gelmemektedir. 

Ren meselesine gelince, 8. 

Eden bir sual cedveli hazır

lıyor. Bu vesika belki de, diln

ya sulhu için pek menfaatlı 

bir ~ekilde, Franı;ız ve Alman 

te.derini birleştirecek müte-

1 

f 

Str O.\Ufl Çemtxı lıı ı ıwı \lryanadn A vııstm ı • ıı ricallle alman. Jo!vflıafı 

aebetile bütün gazeteler Porte- ları geJmiştir. 8. Salazor buglia 
kizde ~imdiye kadar misli gö- 48 inci yıl dönümünü de kutlo-

rülmtb.JŞ bir hükumet istikrarı ladığmdan bu telgraflar bir kat 
temin eden Bay S~azorı daha çoktu. Cumhuı:ıığıa"'" 
mcth ve takdir et,. (;·l clir 1~~--....... ~ 
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Pasifik oseanında yeni 
bir oyun hazırlanıyor 

Kra kanalı açılacak olursa Sengapur 
deniz Üssü ehemmiyetten düşecektir 
Japonya ile Siyam arasında sıkı bir yakınlık vardır 

Daha şimdiden Siyam lngiltereye karşı bulunuyor 
lngiltere, Vaşington muka

yeJeleri mucibince Hong-Kong 
limanını kqvvetlendiremiyece
jiaden burası pasifik oseanm
Ulri kuvvetini muhafazaya yet
miyecek ve herşeyden önce 
Jmparatorluğun flind denizi ile 
paıifik oseanı arasında 
Deri istihkamı olan Sen
ppura dayanmağa mec
bur kalacaktır. Japonya
llD yeni bir hamlesi 
S~ngapuru tehdid edece· 
jiaden lngilterenin yük
Mk menfaatı Japonyanm 

"Japonya Krada bir kanal 
açmak istiyor. Siyam adını ta· 
şıyacak olan bu kanal, haki
katta bir Japon üssü bahrisi 
olacaktır. Bu memleket lngiJ
terenin Sengapur deniz üssüne 
bu suretle mukabele edecektir. 

Y ohorun bütün pamuklarını 
kendi eJlerine geçirdiler. Ja· 
ponya cenuba doğru genişle .. 
me imkanlannın tıkandığını an· 
layınca yeni bir proje doğdu. 
Bu da Kra kanalının açılması· 
dır. Hakikatte bu projeyi de 

Holanda müstemlekele
mımıcleki zengin petrol 
diraaynaklarına yaklaşması
ni a müsaade etmemektir. 
lif BÜYÜK OYUNDA 

ilk defa olarak meydana 
çıkaran Süveyşi açan Fran 
sız mübendiı:ıi Ferdinand 
de Lessepstir.Pakçandan 
başhyarak kırk iki kilo
metrelik bir kanal açıl
ması Pasifik oseanını 
Hind denizine bağlıya· 

caktır. 
SiY AMDA VAZIET 

Siyamda Fransız • lngi
liz nüfuzu çok zamanlar 

çarpışmıştır. Şimdi Japon 
nüfuzu her ikisini de ber
taraf etmiş gibidir. Siyam 
başvekili olan Kolonel 
Fi ya F ahol F of yuha Sena 
açıktan açığa Japonya 
taraftandır. Japonya, Ja-
pon dostu olan bu siya· 
sete bir şükran nişanesi 

' Böylece uzak şarkta 
ı tlevam eden büyük oyun-
.. Siyam ansızın seçiJi 

• mevki kazanmışbr. Bu 
memleketin çok mlisaid 
olan vaziyetini anlamak 
için haritaya göz gez
diniıek yeter. Hindi Çini 
JU11D adasının merke . . . olarak bin dokuz otuz 

Kra kana/mm a(llaca!fı yoı ve Sengapur denız b b . k I 
.Iİllde olan Siyamın bir 
tarafında Fransız Hindi Çi· 1 
w.i, diğer tarafında ise Jngi-

üssii11ii gösteren bir lıarita eşten erı apı arını 
Siyamda bundan evel çıkan Siyamın pirinçlerine açmıştır. 
kartşıklıklarda birçok kimseler 1935 le Japonyayı ziyaret eden 

lia Birmanyası vardır. Siyam 
toprakları dar bir şerid halinde 
Malaka yarım adasında uza
wakta, Avusturalya He Yeni 
Zeland yolu üzerinde lngiltere
DIJI ileri kalesi olan Senga-

Japon parmağı görmekteydiler. bir Siyamlı açık kola kabul 
Gelecek iğtişaşlarda ise Japon edilmiştir. 
gemilerinin Bankok limanında 1936 martında bir Japon 
demirliyerek Japon menfaatle- heyeti "Hüsnü niyet misyonu,, 
rini korumak için karaya asker unvanmı taşıyarak Bankoku 

por ile komşu bulunmaktadır. 
Şımcli Siyam toprağında bulu
aan kırk iki kilometre 

çıkardıkları görülecektir. ziyaret etmiştir. Bugünkü Ja

emşliğindeki Kra mevkiinde 
bir kanal açılması clüşünülü

"}or. iki büyük deniz c:.rasında 
kanal açılacak olursa Sen-

apur deniz üssü ehemmiyetini 
ybedecektir. 
Ayni zamanda Ingilterenin 

buraya sarfettiği milyarlar ha
yaya gitmiş olacaktır. Senga· 
pmım tahkimini daima protesto 
elmiş olan Japonya bu projeyi 

Sıram ba:;vekilt ı·ı· lıaria)·ı• 11au11 
Kolonel Fiı a fail>! Folfa; uha Serırı 

"Sengapur den:z üssü Ja· 
ponlar için iki başlı bir tehdit
tir. Evveli Uzak şarkın mer· 
kez bölgelerine giden yolu ka· 
pamcıktadır. Sonra da Ingiliz 
bahriyesine Pasifik denizinde 
serbestçe faaliyette bulunmak 
imkanını vermektedir.,, 

JAPONLARIN CEVABI 
Japonlar bu tehlilke işaretine 

cevab vererek lngilterenin 
Sengapuru tahkime hakkı ol· 
madığmı söylüyorlar. 

lngilterenin senelerdenberi 
devam eden mesaisi Sengapu
run manzarasını tamamen değiş 
tirmiştir. lngiltere burada im· 
paratorluğun en büyük dokunu 
kurmuştur. 54 metre genişliğin
de, 260 metre uzunluğunda olan 
bu dokun bulunduğu Selatar-
da muazzam rıhtımiyle bir 
liman yapılmıştır. 

Buradaki telsiz istasyonu her 
dakika Vhitehall ile münase-
bettedir. İngiltere burada 
filosunun alb aylık ihtiya
cına yetecek kadar pet
rol, mühimmat ve erzak depo 

}Q/JOnfa ile iktisadi miiııasebetltr etmiştir. Yalnız depo edilen 
heyetı reisi Fta Sristikar petrolun miktarı bir milyon 

m .. faatına uygun bulmaktadır. tondan fazladır. 13, 5 ve 18 
~cenuba doğru geniıleme pusluk top bataryalan Senga-
lmllntarını tıkayan tehdidler- puru müd~ etmektedir. 
den kurtulacaktır. Bir # ~~1.r, japoıı:ılar, Yo-

n _ .. ....af~ iW'cfı! gazetesi bu hof,r · ~41."E ~nın pamuklarıyla 
r ıBçı t:uıı • v ~ -d::·-- ı : "',.Ld~ık?!uyorlardı. lngi-

~'N'F:-_..llıll._. una ragmen onen ,.,.. . kul 
naibin h A a di~ ha111tl"ete '1 sev,_ c.e~t 

_.,..a~~rl'if:~~~-..... -'"b. •• • ..ma, 1çın 
r,ı..;a.·~~ 

pon • Siyam yaklaşmasının en 
ateşli mürevviçleri Prens Fu

mimaro, Yasukişi ve Siyamın 
Tokyo elçisidir. Sundey Refe
reye göre, bu dostluğun ilk 
netic~si olarak Siyam hüku-
meti Pennang - Hong Kong 

hattmda işliyecek olan lmpe .. 
rial Arivays tayyarelerinin 
Siyam arazisinden geçmesini 

yasak etmiştir. Çin hükumeti 
de ayni suretle lngiliz tayya

relerinin kendi topraklarından 

geçmesını menettiğinden bu 
lngiliz hava yolu projesini ta

hakkuk ettirmek için lngiliz 

uçaklarının Osean üzerinde 
2000 mil katetmeleri iycab 
edecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Metaksas 
Kabinesi ltimad kazandı 

Atioa 28 (Ö.R) - Dün ak· 
şam saylavlar odasının çok mü

him bir içtimaında, başbakan 

B. Metaksas tarafından hükii
metin programı okunduktan 

ve bunun etrafında münakaşa

lar yapıldıktan sonra 16 reye 

karşı 261 reylt! hükumete iti
mad reyi verilmiştir. 

Brezilyada 
Şiddetli bir kasırga 
Rio de Jaueiro 28 ( Ö.R ) -

Şiddetli bir kasırga dün bütün 

memlekette hüküm sürmüştür. 

Bir çok ölü ve yaralı kayde

dilmiştir. Kasırgayı müteakip 
tufanı andıran yağmurlar yağ
mış ve bütün nehirler taşu
mıştır. Mindoka şehrinin so
kaklarını kaplıyan ıu bir met
re irtif aındadır, Tulumbacılar 
kazazedeleri kurtarmağa çah
ııyorlar. And datlarma kar 

'-\. 
yajlmfbr. 4'~""~" .. 

Grazyani ordusu ilerleyemiyor 

Vehip paşa Hindenburg 
müdafaa hattı dayanıyor 
Italyanlar bu hattı kolay kolay geçemiyeceklerdir 
Londra, 27 (A,A) - Muhte

lif menbalardan gelen haber
lere göre şimal cephesinde 
ltalyan ordusu Adis-Abeba is
tikametinde ileriye doğru bu-
ıün harekete başlamıştll'. Bu 
kısımda Habeşlerin nasıl bir 
mukavemet gösterebilecekleri
ni şimdiden tesbit imkanı yok
tur. Bu cihet ancak bir kaç 
gün sonra belli olacaktır. 

Cenup cepheainde ise gene
ral Graziani ordusunun taar
ruzu Vehip paşanın tesis etmiş 

oldugu hindenhurg müdafaa 
hatb önünde henüz beHi başlı 
biç bjr muvaffakıyet kazana
mamıştır. 

lta)yan tebliği resmileri kaç 
gündür süren tiddetli ta
arruzlar neticesinde ancak bazı 
mevzii muvaffakiyetler kaydet
mektedir. 

Öyle anla,ılıyor ki ltalyan
Jar Hebeşlerin Hindenburg 
hattını· kolay kolay aşamıya
cakJardır • 

Londra 27 (A.A) - Avam 
kamarasında B. Eden hükft-

Vclıip paşa. 

metin Avusturyada mecburi as
kerliğin iadesi meselesini tetkik 
etmekte olduğunu söylemiştir. 

Bir işçi saylav Avusturyanın 
bu hareketiyle Saunt Germain 

muahedesini ihlal etmiş olub 
olmadığını sorması üzerine B. 

Eden mezkür muahedeyi imza 
etmiş olan devletlerin hattı 

hareketi üzerinde müessir ola
bilecek beyanatta bulunmama-

ıını tercih ettiğini bildirmiştir. 
B. Eden ltalyan-Habeş ihti-

1 
Ji.fı hakkındaki suallere de 
cevab vererek lngilterenin diğer 
devletlerle birlikte şimdikilerin
den daha şiddetli ekonomik ve 
mali tedbirler tatbikine hazır 
olduğunu bildirmiştir. 

Eden petrol ambargosunun 
Amerikanın hatlı hareketi dola
yısiyle tesirsiz kalmaya mahkum 
olub olmadığı sualine cevab 
vermemiştir. 

Böyle bir şeyden haberim 
yok. Benim bildiğim ticaret 
bakanlığının zecri tedbirler tat
bik edileli beri Italyadan an-
cak sekiz lngiliz liralık mensu
cat ithaline müsaade vermiş 

olduğudur. 
Başka bir işçi saylav da Sü

veyş kanalından Italyan ordusu 
için boğucu gaz]ar geçirilmesi
nin men 'ini Cenevrede isteyip 
istemiyeceğini hükumetten sor· 
muştur. 

Eden, Konseyin 11 Mayısta 
toplanacağını hatırlatmış ve bu 
meselede de müşterek bir ha .. 
reket hususunda karar verme-
nin Milletler cemiyeti üyeleri
ne ait olduğunu bildirmiştir. 

ispanyada C. başkanlığı 
ikinci müntehipler seçildi. Azananın 
Cumur başkanı olması muhakkak gibi 

r 
l 

Oerell haftaki Madrid niimayişlerilıdcıı bir intiba 
Madrid, 28 ( Ö. R ) - B. kararı gelecek içtimaında teyid partileri pek az dairelerde 

Azana başkanı olduğu sol ce- edecektir. namzed göstermişlerdir. 
nah cumuriyetçileri partisine iKiNCi MÜNTEHIPLER MAHKEMENıN KARARINI 
mensub birçok bakan, müste· SEÇiLDi PROTESTO 
ıar ve saylavları dün toplaya- Madrid 28 (Ö.R)- Cumhur Madrid, 28 ( Ô.R ) - Eski 
rak kendileriyle hususi bir su- baıkanı seçimini yapacak olan ispanya diktatörü general Pri-
rette gerüşmüştür. Madrid'de müntebibi ıanilerden ekserisi mo de Rivera'nm yiğe11i ve Is-
bulunan parti azilarmı da da· seçilmitlerdir. Bunlar partiler panyol faşist partisinin başkanı 
vet etmişti. B.Azananın Cumur arasında ve şöyle ayrıbyorlar: Bayan Dolores Primo de Ri-
başkanlığına namzedliğini koy- 138 sosyalist, 108 solcenah vera, timdi Kortes meclisi baş-
ması meselesinin görüşüldüğü cumhuriyetçi, 58 cumhuriyet kan vekili olan bir sosyalist 
muhakkaktır. Muhalif bazı mü- birliği, merkez muhalefet par- saylava yapılan suikast muha-
talaalara rağmen başbakamn tilerinden muhafazakar cumhu- kemesinde mahkemenin kara-
namzedliğini koyması fikrinin riyetçi 40, komünist 34, Kata- rını protesto ettiği için 15 gün 
galebe çaldığı zan edilmekte- lonya solcenahı 22, Katalonya hapse ve 75 pesetos para ce• 

zasına mahkum olmuştur.Faşist 
kadın hükümden önce 15 gün
den fazla maznunen mevkuf 
kaldığı için serbest bırakılmış-

dir. Alakadar mahfeller bu 
hususta daha uysal gözükmek
tedirler. Partinin parlamento 

gurubu ve icra komitesi kat'i 
bir vaziyet almak üzere ya· 
kında toplanacaklardır. 

AZANA NAMZED 
Madrid 28 ( Ö. R ) - Bay 

Azana Cumhur başkanlığına 
halk cephesi partileri namına 
gösterilecek müşterek namzet
liği tetkik için Cumhuriyetciler 
birliği, gerekse sol cenah cum
huriyetçileri ile yaptığı görüş· 
melerden sonra B. Azananın 
halk c~phesi namına •Cumhur 
başkanlığına namzetliğini ileri 
ıüriÜe~lecek biricik tahsiyet 
olduğu temin edilmektedir. Bu 
partinin ..,., .... ı, rrub• hu 

sağcenahı 10, kanuncu cumhu
riyetçi 6, solcu müstakil 6, 
radikal 5, Katalonya sosyalisti 
3, anarşİ!it 3, federalist 3, sağ 
cenah ve merkez muhalefet tır, 

Belçika başbakanı -·-·- •-.: 

Varşovada siyasi bazı ziyaretler yap.ınıştır 
- Baş tarafı l inci sa1')ada -

B. Bek'le değil, doğrudan doğ-

ruya Başbakan B. Kosyakolski 
ile yapmıştır. Halbuki B. Bek 

tarafından Bürüksele yapılan 
resmi ziyareti iade için Var-

fOYaya gelmiotir. Ziyafetlerde 

yerileJa ··~ ........ 

bilhassa dikkatı celbetmiştir. 

B. Van Zeeland saat 13 de 
cumhur başkanı B. Mosciky 
tarafından kabul edilmiş ve 
şerefine bir öğle ziyafeti veril-

miştir. Belçika başbakanı ak
saat 22 de Varşovaclan 

~~--:etm~ 
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Müslümanların 13 Anası 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

Bölem sa1ısı: as Yazan: Tokdll ' 

Ben de Hz. Yusufun abası Y akup gibi [buna karşı
2

telişsız 
'katlanmaktan başkaçare yok,sizin bu hal ve hareketinize 

karşı ancak Tanrıdan yardım dilerim] diyeceğim 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

_ Kaz Ayıenin eskiden geçtiği sırada ve o gece müte· Ümmu Ruman omuzlannı ıil-
Safvanla baluşmUI, girilfmesİ madiyen ağlamakta devam etti, kerek : 
var mı idi? anası "Ümmü Rumman" yata· - Sana düşen vazifeye mü-

Kız eli ayağı titreyerek: ğımn batından aynlmıyor, mut· dahele Allahı ve Muhammedi 
_ Hayır 1 Onan daima iyi tasıl : gücendirir. 

olduğunu biliriz. kimse ile ka- - Kızım ağlama, kızım ağ- Ayşe kocasına döndfi: 
tülütti yoktur, evini, kocuını la~a, ne ediyorsan kendine - Görüyorsunuz ki babamla, 
sever biliyoruz. edıyorsun, kızım vazgeç. çocuk- anamın şu sözlerile benim tavbe 

_ Senden miltalea istemi· luk yapma, erde geçte iftira edip etmiyeceğim tecelli etmiş· 
yorum. .ordağuma cevab Yer. meydana çıkar. tir. Siz benim aleyhimde söy• 

_ Safvanla g6rlftlkleriui Babaaı geliyor, o da ayni lenen ı&ıleri duyduktan sonra 
görmedim, bilmiyonım. teselliyi veriyor, fakat Ayşe onlan ya kabul ettiniz, ya onlara 

_ AraJarmda geçmİf birfey durub durub muttaıd ağhfordu. inandıntz,yahat ta kuvvetle şü~ 
oldujaaa biç kim•eden duyma- - Ah ba kız ağlaya ağlaya helendiniz. Allalun bildiği v~ 
dm mı f ciğerlerini kopancak, kan im- hile masunİ olclağmnu a&yler-

- Ba iftirayı duydum. ucak diye korkuyorum. sem beni kabahath gardüğ&nliz 
_ Sandan bqkal - Sustaramıyorm ne yapa• için bana inanmıyacaksınız. Ku-
- Asla. Jım.. surum olmadığı, Cenabıhak da 
- Dop siyle 1 .. Kan koca da aabaha kadar benim 1DU111D olduğumu bildiği 
_ Yalan değil ya Ali 1 Niçin uyumadılar, müfteriler için Al· halde kendime bir kui11r atfe· 

yalan &ayliyeceğim. lahın gazabını dua ettiler. decek olur, buna da t6vbe 
_ Peki ne titriyorsun, senin Ebubekir, mescidde geçen edersem inanırsınız. buna karp 

aaklachğın her halde birtey var, vak'ayı karısına anlatmıştı. ben ne yapayım? 
Ayıeden korkundan bunu aç• . . . . • Ben de Hz. Yusafun babası 
mıyorsun. Ertesi gün Sğleye yakındı, Yakup gibi [buna kal'fl teliş-

- Hap! Ayşeyi enıardan bir kadın zi- sız katlanmaktan başka çare . 
- Sqı mel'un! Doğru sayle, yarete geldi, Ebubekirin evi yok, sizin bu hal ve harelle-

eğer doğruyu itiraf etmeuen iki gündenberi bot kalmıyordu, tinize kaşn ancak Tanndan 
seni gebertirim. mütemadiyen ziyaretciler geli- yardım dilerim] diyeceğim ve 

Ali kalkarak hizmetçiye deh- yor, her birisi ayn ayn teselli diyorum. · · 
şetli bir tokat atb, zavallı kızın verip ayrılıyordu. Ayşe söz6ntı bitirmişti amma 
gözlerinde korkunç. şimşekler Gelen kadın Ayşenin yanına son derece yorulmuştu, başı . 
çakarak yan tarafa yıkıldı, ve daha oturmamııtıki Ebubekir yasbğa düştü, gözlerini yumdu. 
Yerden ellerini kaldırdı: · çJi b" t ı .... ı- · · d 

1 sevın ır e-.pa ıçerı gir i.. Muhammed hiç ses çıkarmadı, 
_ Ey Ebu Talibin arsan Muha ed L!_ iftira - mm uu;e geliyor l lıay.ran hayran karısının yüzüne 

oğlu, insaf, ben ~yıeye • Ayşe yasbktan bapnı kal- baktı, bakb. 
atamam, sana dogruyu s6yltl· 

..1__ ducb, hayretle babasına bakb. Birdenbire kendisine bir 
Yorum, inanmıyorsun,_ varwr O R -•yl n~-t mmü amman Ebabekire a~rlık ,..ukur., PeygamL--diye yalan mı BV eyeyım •. DCD1 6• ,.u ı.u ""' 

O 
.. ldürse .. de bildigı"'"m budur,.bu koftu : kur'anın ayetl~ini va.laJi ilahi 
uğurda ·alümü de terdla edenm. - Saw.i ? olarak alırken bu bale uğrardı: 

Ali öfke ile k111n yüzilne Ommü Rumman sualine ce- Rengi değişti, alamda iri ter 

b kı vap almadan kapa vuruldu : damlalan belirdi, Muhammed a p: d. 
_ Kalk! git, enae •• J:!e ı - Selam ya Ebubekir, ıelam şıp1r ppır terliyordu, Peygam-
ZaYalh kız titreye titreye ya Omm6 Rummaa. ber bir miiddet bayle kaldı, 

adım atarak Alinin yanindan Ebabekirle kana kottalar: Ayşe sUkütun devamı üzerine 
aynlclı. - Aleykilm selim ya Mu· gözünii apnıf, koca11nı ba 

Kız gittikten soora, Ayşeyle hammedl Buyuran. halde görünce, büyük bir se-
Safvaoa iftira atanlarla berab~ ffz.Mubammecl içeri girdi: vincin meserretini taşıyan bir 

1 Zeynebin kız karde.- _ Ayşe nasıl? tebessümle anasına, babasına 
~:nenin kız kardefİ Zeynebe _ Yatıyor! bakıp, elini dudaklanna götü-
belki bir şeyler s6ylemeai malı- _ Yanına götürftn beni.. rerek si1k6t işareti vermişti. 

t l oldu.ırrnnu dDı&nerek A · Aradan çok geçmeden Muham· 
eme a- d' k yşenm yatağının yanında medin terleri dindi, kabaran 

hjı olan Mubamme ın ana ve başucunda oturdu. Ayşe 
i:aynebin oda.sı!18 gi~: . hasta olalıberi, daha doğrusu 18~ da~rn kyaAtıştı. GBklel~ni 

_ izin verınızde me bırşey iftiradanberi kocasının böyle aç ' gu ere yşeye so u u, 
kana1Dın ellerini tutank : 

sorayım. yanına oturduğunu görmemişti. Mii "d A f kas d 
_ Söyle Ali, nedir? içinde garip bir seviç uyandı. - J e ne em e e· 
_ Ane hakkında dylenen Anenin elini tutmadan sordu: rim ki, Cenabıhak seni beraet 

- Nasılsın Ayce? ettirdi. 
Sözleri duyduğunuzu sanıyorum y M 

- Hamdolsun iyiceyim. abammed kendisine vah· 
- Evet 
_ inanıyor mısnnz? - Ayşe sana bir süzüm var, yolunan surei " nur ,, dan şu 
_ Hayır senin hakkında cereyan eden Ayetleri okudu: 

iftirayı ifittjm. " Ona bühtan edenler sizin 
- Neden? - Zaten ben de işitince ba- içinizden bir taifedir, aiz ba 
- Ayşe müstakim, namuslu bamın evine danmüştüm. iftirayı hakkınızda fena birşey 

e yüksek bir kadınchr. Hepi-
~iz onu iyi biliriz, kız karde- - Biliyorum, baban anlattı, sanmaym, belkı bu iftira sizin 

'
iaıin onun b~land~ki. ~azı teessürlerini söyledi. Ancak hakkınır:da baytrhdır. Ilib ...•. ,, 

beni de müteeuır etti, ıhtimal sana şunu söyleyim ki : · Odanın içindekiler yere diz 

l
en kızkardeşimin bana bir Masum isen masumiyetini çökekek bunu dinl~miflerdi. 

eli • d h ı C b h k b Ayşe de yatag· ında oturmuştu. ıeyler söyle "ğın en şüp e e- ena ı a is at edecektir. 
nerek soruyorsun. Fakat · ben Fakat idetin olmadığı halde Ona ideta ini bir sıhhat gel· 
Ayşeye biç bir zaman adavet bir günah itledinse tövbe et. mi\ti. 
ve havd beslemiş bir kadın Kul kusurunu itiraf eder, son- ~yet bitti. Ommüruman kı-
değiliaı· Onu nefsimden daha ra da tövbe ederse Cenabı hak zına sokularak: 
fazla severim, olabilir ki biri- onun tövbesini kabul eder, - Kızım, kalk artık kocanın 
biriaıize aile içinde kattı olma- eğer bir gllnah işlemedinse evine git l 
sa da biribirimizi kıracak söz Cenabı hak senin pik ve tabir Ayşe: 
.ı;,ıeaıişizd.ir. Fakat asla kötü- olduğuna şehadet edecektir. - Hayu vallahi gitmem,yal· 
)~Dil istemeyiz ve ,armedik. A nız beni tebrie eden Allaha 
•- · · d leh yşenin gözleri Muhammedin bin lcerre ıtkrederim, dedi. 

Ali dftşince ıçın e ayn , gelişinde yaıh idi, fakat bu 
-·sddt.en evine dönen Muham- .. l • d BEŞiNCi KISMIN SONU 
..... .. d soz erı uyunca gözleri kurudu, _ Sonu Var _ 
ill"diıı yanına ugra 1

• hayret içinde kocasınm yüzü-
Bl·r iki saat b*aşbaşa kaldılıu. b kt b ne a ı, oynunu bükerek ba-

• • basına döndü : 
Hı. Muhammed gece mehta- - Baba benim yerime sen 

IJIJI nurundan istifade ederek cevap ver! 
Jrfedinenin Seli dağına doğru Ebubekir şaşırdı : 
a,.~ı. -eydanlı. ğın.d. e.. ..aheste 8 r• ... - en ne cevap vereyim 
aheste gezinıp: ~~şuodud geç kızım, Muhammed senin ko-
vak>t Cüveyrıye nın o asına candır, suali sana açıyor cevab 

.. sana düşer. ' 

Göz Hetimi 
MITATOREL 

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

Alman finans diktatörlü 

Çu. Cimi 
466 Buğday 

2S ton " 
5 50 

310 Arpa 4 
50 Akdarı 4 

4 125 
4 

121 balye pamuk37 40 
66 harar " " " 

5936 kilo yapak 60 63 50 

• DOKTOR 

Hulôsi (rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

Uçten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalanm 
kabul eder. ( 3436 ) 

lzmlr beledlJeslnden: 
Senelik kirası on lira bedeli 

muhammenli Fevzi paşa bulva
rının Kuzuoğlu Ç<1;1rşısına bakan 
kısmındaki yol fazlasının bir 

. sene müddetle kirası l>apekre-
terlikteki şartname veçhile 
8-5-936 Cuma günü saat 16da 
açık artbrma ile ihale edile
cektir. lftirik için bir lirabk 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gfin ve saatta Bele· 
diye encümenine gelinir. 
21-25-29-S 1041 (807) 

- Eıki nhtım şirketinden 
belediyeye geçen 24 adet açık 
ve 9 kapalı tramvay arabas1 
baş sekreterlikteki şartname 
veçbile 5 - S - 936 Sah glnü 
saat on albda açık arttırma 
ile ihale edilecektir. Açık ara
baların 30 ve kapah arabala• 
nn 40 liradan heyeti umumi
yesinin bedeli mubammeni 1080 
liradır. lftirik için seksen bir 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu veya banka teminat mek
tuba ile aiylenea Ye uat· 

Bu iyi tedbirler arasıoda 

Trakyanın cins damızhğı olan 
kıvırcık koyunlarına dağlıç ve 

kama-ku ~ ruk gibi bazı yerlerden 
karışan kanlar seleksiyona bağ

lanmak üzert bir kaç yetiştirme 
çiftliği açmak, çeşitli hayvan 
damızlıklanna ber yıl biraz 
daha önemle sarılmak; bu iş

ler için baytar bulunan yerler
de qamdwaklar yapbrmak ol
duğu gibi tavuk cinslerinin 
ıslahı ve tavıanabğın yayılması 
ve gelişmesi de vardır. 
Başka bir yazımda uzun 

boylu bahsedeceğim bu işler 

daha şimdiden iyi sonuçlarını 

vermeğe başlamışlardır. Kurulan 
fenni istasyonlarda en iyi cins 
sayılan ve Trakyamızın iklimine 
de ahşmış olan çok et ve yumur· 
talı Rodeylant, Legort tavukla
rile Ankara enatitüaii tarafından 
getirilen yüksek kan tavuşan
lar gUnden güne artınlmaktadır 

Bunlardan et, deri, tüy, ve 
yumurtalarının yüksek fiatla 
dış memleketlere satılmasının. 
bu itlerle uğraşan yurddaprı· 
mıza baJiik faydaJar .getireceği 
ffipheaizdir. 

Doktor 

Sabiha 
Süleyman 

Çocuk hastalıkları 
mii tehassısı 

Pazardan maada her gUn 
öğleden sonra 3 • 6 ya ka-

• • r ak 81 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehauıaı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 39.56 

Evi: Köprü l'apur iskel 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Te.&efon No. 2545 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hutaneili 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muarenelerl 
Ve Elektrik T edeaYİleri 

Yürüyemiyen ve bilbua 
RAŞiTİK çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontkea 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak &rm 

karşısı No. 25 
T e)efon: 2542 

H 3. (182) 

ınnlr Slclll Tlc 
Memurluiundan: 

da ticaret yapmakta ika 
kerre yeni soy adı ile(Au 
P~trol ticareti Ali Meftua 
suner) unvanını almış ofAnlirWıiıf.I 

elan işbu yeni unvanı ticv 
kanunu hükümlerine göre · 
lin 1607 aumarasına kayt 
tescil edildiji ilin oluaur. 

lzmir Sicili Ticaret 

Memutluğu resmi m 
F. Tenik imzattt 

1098 (8 

ÇOCUK 
HASTALIKLAR( 
1\1 ÜTEHASSISl 

Dr. Be~cet Uı 
Hastalarına her gün 1 

dan saat .. on Oçe 
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Pekala hunu düşünmüş olsaydınız 
orada kalaca mı ididiz? 

• ··-·-·· il Kato, Pardayanın seslenmesi 
üzerine tahta bir merdivenden 
inerek: 

- Ne istiyorsun? 
- Oğlumu? 
- Sonra? 
- Sonrası ne olacak? Çocuk 

ne oldu? 

- Şimdi Parisi terkedecek 
misiniz? 

- Hayır! 

- Şiddetle arandığmu:ı unut-

Yt:.ııof 
s 

- Bir papas gibi uyudu 

tunuz. Şayed ele geçerseniz, 
mahvulduğunuz gündür! Saray
daki hadiseden sonra sizin için 
Kraldan ümid edilecek bir şey 
yok. • sonra da çıkb gitti ve hala 

dönmedi. 
ihtiyar kurd sabırsızlıktan 

fıkırdıyordu. Fakat Katodan 
tam bir malumat almadığı için 
beklemeğe karar vererek bir 
tahta iskemlenin üzerine otur
du ve: 

- Bana bir şarab ver.. Şu 

yarayı da sarmak için bir bez 
getir. 

Dedi. Bir kaç dakika sonra 
Kato istediği şeyleri getirdi. 
yarasını sardı. Pardayan par
maklannı oynatabiliyordu. Fa-
kat iÖzlerini de kapıdan ayır
mıyarak: 

:7 Şu oğlanın başına bir iş 
geldi galiba! Hay kör olast 
ıeytan! Kendisine aid olmıyan 
iılere niçin karışıyor? Luvr'a 
ne halt etmeğe gitti. Gençlik! 

D;ye homurdandı. 
ihtiyar Pardayan içkisini iç

mek üzere iken Pipo havladı 
ve hemen dışarı fırladı. Şö

valye koşarak geliyordu. Ba
basını görünce: 

- Hazır ol! Hazır ol! Yani 
takib ediyorlar! 

Diye söyladi. 
* •• 

Şövalye dö Pardayan gördü-
ğümüz vechil~ Luvr sarayından 
kaçtıktan sonra bir sokağa sa
parak arkasından kimsenin gel
mec!~ğini görünce Monmoransi
nin konağına gitti. 

Şövalyeden yarım saat sonra 
da Mareşal gelerek delikanlıyı 
'kolları arasında sıktı: 

- Ah sevgili oğlum! Sür'ati 
kriyeniz beni ölümden kurtar

dığı gibi şüphesiz bir kaç ki
şfyi de kurtardınız. 

Monsinyor, ne söyliyor
ıunuz. Paristeki Betizi sokağını 
ve bu sokakta geceleri topla
nılan bir konak bulunduğunu 

çoktan unuttum. 
- Cesur olduğunuz kadar 

da yüksek kalplisiniz! Fakat bu 
patırtıdan nasıl yakayı kurtar
dınız, kraliçe Katerin sizi niçin 
itham ediyor. 

- Kraliçe benim ölümümü 
ister. Çünkü dostum olan bir 
Jantiyomu öldürmek istemedim. 
Siz de bu adamı tanırsınız. 
Kont dö Mariyak'dır. Dük 
Danjoya da bir gece Sende 
Nis sokağında oturan iki kadı
nın penceresi altında dolaşır
ken kendisine çatmıştım. 

Mareşal sarardı: 

- Demek ki kralın biraderi .. 
- Bunu size evvelce söyle· 

miştim. Bizim aradığımız iki 
kadanı bulmak için iJk hatırıma 
gelen bu isim değil mi idi ya? 

Fransova dö Monmonmoransi 
başını elini eline dayıyarak bu 
arama yolunu düşündü. Başını 
saUıyarak: 

- Hayır! Bu Anjo olamaz. 
Bu alçaklığı kardeşimden baş
kası yapamaz. Bunu ondan öğ
reneceğim! 

Dedi. Elini Şövalyeye uza-
... --~&--ak: 

- Demek ki bu kadınları 
korumak için böyle büyük 

kinini kazandın 

- Ben kendimden başka 
kimseden bir şey ümid etmem. 
Parisi de terketmiyeceğim. 
Kendim jçin de kimseden yar
dım beklemem. 

Şövalyenin çehresinde parh
yan onörün verdiği enerjiyle 
sözüne devam ederek: 

- Monsinyor yaptığım· işin 
mükafatını vicdanımdan bekli
yorum. Eskiden Şövalyeler dağ
ları, dereleri geçerek tepele
mek için kuvvetli adamlar arar
lar ve yardım eylemek için de 
kimsesizleri bulurlarmış. Ben de 
bu adamlardanım. Bir gün ben
den daha cesur değilse de daha 
kuvvetli bir adama rastlıyaca
ğımı biliyoru:n. Bununla da ha
yatımı kaybetmek gibi b :iyük 
bir şey yapmış olmıyacağım. 

Mareşal ilk defa olarak Şö
valyenin kalbinde gizli bir ele· 
min mevcudiyetinden şüpheye 

düştü. Gayet açık bir lisanla 
söz söyliyen hu yi~ite takdir 
ve şefkatla baktı. Çünkü Şö

valyenin duruşunda bir sarla
tanhk yoktu. Kalbi de görün
düğü gibi temiz ve yüksekti. 
Fakat canını feda etmeğe ka· 
dar varması, sonsuz bir sevgi
den ileri geldiğini anlıyamı

yordu. Pardayan bir saniye ka
dar Luizi düşündü ve birden
bire söze başladı: 

- Monsinyor, Mareşal dö 
Damoyil ile olan görüşmeniz ne 
suretle neticelendi? 

- İnkar ediyor, sonu bu .. 
- Inkar ediyor ha! Halbuki 

ben hem işitmiş ve hem de 
gözümle görmüştüm. 

Bifmrdı -
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NASl'R ilACl 
KANZUK 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

I~ 

m 
ÔZAR. 

DOKTOR JEMSiH 
En eski nasırları bile pek l.ısa bir zamanda tamamen ve 

kökü. Jen çıkarır. 
Umumi deposu: lngiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 
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IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
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l'arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 
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Yalnız toptan satışları için lzmir umum acenteliği Nef'i Naci 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. Salih ağa hanı ikinci kat 

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

GBIPi ·!N 

Bir tek kaşesi, 

en şiddetli ve en inadcı 
baş ağrılannı' keser, rahat 
rahat uyumanı~• temin 

eder, mi.deniıi boımaz, 
kalbinizi ve böbrek-
lerini:ıi yormaz 

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

DAiMA GRiPiN ! 
Devlet Demiryollarından : 
Yaz mevsiminde lzmir halkının Tire ve Aziziye gibi tenezzüh 

mahallerine az masrafla bir günde gidip gelebilmeleri için on 

mayıs l936 tarihine müsadif pazar gününden itibaren bahar ve 

yaz mevsiminin devamı müddetince her ayın ilk pazar günü 

Tireye ve müteakip pazar günleri de Aziziyeye olmak üzere 

haftada bir tenezzüh treni yapılacaktır. 
Tenezzüh trenlerinin kalkış ve varış sa atları ile gidiş gelit 

bilet ücretleri aşağıda gösterilmiştir : 
lzmir - Tire - İzmir (Her ayın ilk pazar günü) 

Azimet Avdet 

Alsancak (kalkış) 7.00 Tire (kalkış) ~8.56 
Kemer (kalkış) 7.10 Kemer (varış) 21.38 
Tire (varış) 10.15 Alsancak (varış) 21.48 

Bilet ücreti 
Kuı;uş 

Birinci mevki 175 
ikinci ftıevki 128 
Üçüncü mevki 79 

lzmir - Aziziye - lzmir (Her ayın birinci pazarmdan 
gayri, pazar günleri) 

Azimet Avdet Bilet ücreti. Kuruş 
Alsancak (kalkış) 7.00 Aziziye (kalkış) 19.00 Birinci mevki 158 
Kemer (kalkış) 7.10 Kemer (varı~) 21.38 ikinci mevki 116 
Aziziye {varış) 10.10 Alsancak (varış) 21.48 Üçüncü mevki 72 

Pazar günleri kişelerde izdihama meydan bırakmamak için 

tren biletleri Alsancak ve Kemer istasyonlarında cumartesi 

günleri öğleden sonra satılmağa başlanac~br. 

-"-___ .....,..._..._......_ı.hl! 1936 pazar ilÜnÜ yapılacak ille tren 



• ŞEVKE .. ~OCla elli Sperco . v. 
~!ii:4~ur Acentesi W. F. H. Van Der 

ROYALE NEERLANDAIS 1~ & {',o. 
• KUllPANY ASI DEUTCHE LEVANTE LINIE 

GAHYMEDES wapaıru 20 Di- AN _ __._ 25 • k d A GORA Yapuru 28 · 
....,. naaua a ar nvers da :beki . DIAB• 
Roltetdam,Ams.teflfam v.e Ham A emyor. 2 mayısa kadar 

bara limaalan -içia . yük ala- \ \. 
0
;"· ' Roltepodp, Hambarı 

calda\ 1 c rcmea için ylk alacaktv. 

':11-Y~ES vapuru t mayasta l S~~OS vapuru 6 mayısta 
l'elıp aynı giade Borgas, Var- beldeaıyor. Aawen, Hamb.q 

,.....__ ve Kiistencc limanlan için ve Bremeadea fik Çlbracakbr 
)'ilk alacakbr. ANDROS wanwww t" CER -r-• • mayıata 
~elip 

9
ES-wapuru 4 mayısta bekleniyor. 16 IDIJWI kadar 

,.... A.wen. Rot- ı Anvcrı, Rotterdam, Hamburg 

. ' Amatenlaa ve Ham- ve Bremea ~ ,ek alacaktır 
. &m.alanna hareket ede- Armeat H.5ch111dt-Hamb • 
ır. r NORBU •r 

SVENSKA ORIENT L" . ı b ki RG vapuru 4 mayısta 
VI ınıen e eniy A NGALAND mot6rü 30 H or. nvers, Rotterdam, 

ela gelip Rotterdam Ha alamburg ve Bremen için yük 
' m- acakbr 

(doğru Bremen) Copen · ~..-1ııııı1• Danzig, Gdyaia ve .. - AMEERICAN EXPORT LINES 
· . • XHIBITOR 
navya bmanlan için ylk • vapuru 20 ma· 

, .. ~· .. -.. _.tar. ~ dogru beldeaiyor.Nevyork 
MARITıME ROUMAIN ıçın yük aJacaktar. 
Ş vapuru 12 ma,..ta Service Maritime Rouma 

ayaata Pire, Malta ve Spanakelinje _ Oalo ın 
limanlarlaa hareket BOSPHORUS mot6ri 9 ma-

hareket tarilılerile 
ki deiifildilderden 

ı'uliyet kabaJ etmez. 

taf8ilit için ikinci 
Tahmil Ye Tahliye 

rkasanda FRA TEUJ 
acentesine müra t . . caa 

..ıesı nca olunur. r elefon: 2004-2005-2663 

ygta bekleniyor. Yafa ve la
kenderiye için )'ilk alacaktır 

Vapurlarm . imi . • 
tarihi · 18 en, gelme 

en ve DAYIUD tarifel • 
baklanda L:.- b. en 
rİfİ)mez. AU\' 11' taalılıade gi-

N. V. W. F. Huri V 
Zee & Co. an Der 

Birinci Kordoa T e1efoa N 
2007 • 2008 o. 

1 Oliver Ve Şü. -- 'Ja ve esa 
LIMITE.T Doktor RAMIZ '~bir ı•••· 

Vapur Acentesi GUNDOG" aff&1u1et ka-
CENDEU HAN BIRİNd DU sabit mİIİllİ• 

KORDON TEL !443 Od . 
THE ELLERMAN LINES L TD emışter 

MARDINIAN Y'a • nihayetinde Li _!,.uru .. tt .. H tala u••ı• 'd ve • ..-. ve Sna •• nnı h•....n Od ıea aa ıelip tahliyede bulu. Ga • .,.. •• a İ u-tma beni 
nacak. . , • . • a pqa cadclaiade 

THRSO vap . . nu .. rah ~ • . . 
daamcla Li uru n•an ıpti• eder eaa .çm .ı.. ~ =:e Snaıea- F.d... llallahbet çiçeji 

GRODNO ..._ıcek. • lautalua, 
laa•etW ı --~ marf ai- slalerde mec:caaea Dalya 

~ ·~ra.ffwlyeAn-Yerstea gelip tahliyed bala • Maaulya d:9"' Ye a~ zamanda ı.o.: -----ır; isimleri de yalnn eczacıba-
NÖT ~ ~pik . ıolııealdar. flDm kolmlanaa aittir . 

parlama : Yllrat
1 

• tarıhleri, Ya· D Benzer isimlileri bir tefe 
• ._ erı Ye navlaa De O reUennin deglflk&kle • d - • yaramaz alaı•JUI" 

aaliyet kabul edilm:;~ en me M. N•,.' SM •• D f EePrOjt 
aria a ültesin en . plomalı ti 

Dit tablplerl 

Muzaffer Eroğul lzmir :!.:: 
Kema ! ~tin dağ zade so-

Hıutaıanoı her gGn sabah ' de ~yeaeba· 
saat dokuzdan bqhyarak İıİr. 
~yler. Numan zade S. 21 ' 3125 
k umrblah dmuayenehanelerinde 2980 

a u e erler. 
Telefon: 3921 10-26 (591) 

Cuma ve sah 8 den 10 a lil----
kadar memleket lıutaneainde 

BERLIN 
ViYANA 

VE 

Moda ilemİDİD l 

için kabul •uç 
4 gi 

Renk llzerint/ 
muk veya kj 
kumq ve'( J bo· 

K 
paket 

uruı i 
yamak i; 1 
Kil m"Y" ,A.S:J: ALiNiZ 

17~L SATIS YERi 
":erv:ı:...bL 
4 ARAT de dur TELEFON: 3882 

Şifa· eczanesidir 
GUzeıllk ve sıhhat için ilk t•rt 

RADYOLiN 
kullanmaktır 

RADYOUN Dişleri, dişler çehreyi güıellettirir. 

r Liman işleri genel direktörlü-
RADYOUN Dişleri, dişler mideyi sağlamlatbnr. 

·························································· ·······················~ • • ! RADYOLIN dişleri temizler ve parlabr, mikroplan yüzde i 

ıı1aka O•anıada me•kiiDdeki deniz buJ:lannm üç sene 
Cletle kiraya ftrilmelİ açık arbnaata kon uıtur. Artırma 
ayıa 936 tarilaiae kadar devam edecek o gln saat 15 de 

.aalesi yapılacaktlr. lateldilerin iç senelik muhammen bedeli icar 

MET ALLU~ Jkde ,..ıı baçaiD olan 428 lira teminat akçeaini Liman 

i ytlz &ldtirllr, diş etleTİDİ besliyerek haıtalanmalanna i 
! mani olur af(ız kokusunu keser ! ................................................................................... 

Alaşehir üzüm müstahsilleri koo
peratifliği murakıbbğından: 

y . itleri ldaN -...ıae yııtınnalan veya taaıoııııt bir miUt bal\ka· 

em çıkan çifte apl• dan temiut mektu lMa getirmeleri lbımdır. 
MET ALLUJ, Fazla malllmat almak iotiyealeria , ... itleri ,.tlijiae m&racaat-Umbumı alarak .ı,a.. lan illa ohmar. 25-26-29-2 1054 (8141 

• 

balara nazaraa ılı 
ylzcle yirmi el: ECZACI 

M.T :~KENT KEMAL AKTASIN 
ıe malze

EJektrik, t( e Sime9a 
meleri deaıümeasili 

fabrilqıar n . 79 
l'ett Tel 55'2 

Z&mr&l damı .. koloaJW 

.................... r ············•· ............................. . 
i TAZE TEil UCUZ i 
• • • 1 • 

i ili-' i • • 

i HAMotNüZHET ~ 
! Sıhhat Eczanesi ~ 
• • • • 
i p\ŞDURAK ! 

BIJtk Satbçi oğlu hanı karf111Dda i • 
.............................................................. .: 

Mukllea • Erkek F eaaillea - Diti 
iki c:iu koku lseriae ,.,.._. 

Hilil eczanesi 
için bir teref olmtlfblr 

Eczacı Kemal Aktq, koku

culuğu eczacıhk gibi bir namus 

işi yapmafbr • 

Zevk 
San' at 

Taklit edilemez 

lzmiri kokularile de meşhur 
eden Kemal Aktq diyor ki : 

Benim kolonyalarım yerine 

başka şeyler ver:lirse redde· 

diniz. 
Kemal Aktaş kokularının 

kib~ varmaia imkia verme_. 

diiinl uaatmayuuı. 

14 Nisan 936 salı giinü toplanan heyeti umumiyenin ka.....
amdeaine muvafık bulmayan heyeti idarenin memuriyetimize gla
derdikleri istifaname ile umumen işten çekildikleri cihetle ticaret 
kanununun 357 inci maddesinin murakıbbğa tahmil ettiği mec
buriyetle heyeti umumiyei 1 Mayas 936 cuma giiaü saat 14 de 
Alqehir Halkevi salonunda fevkalide içtimaa davet ediyoruz. 

RUZNAME 
1 - Y eai mediai idare seçilmesi. 
2 - Miteaddid ortaklar imzasile veıilen takririn okun .... 

ye bu bapta bir karar verilmesi. Alaıehir Ozüm Müstahsilleri Kooperatifi MarakıM 
Alatehir Esnaf v• Ahali BUkaa DirektW 

Kemal Karabiber 

Şekil No. 1611 F.Ô Şekil N~. 1511 Şektl No. 1611 

DAIMON 
Yıldırım mark ah bu cep fenerleri ucuzluğu itibarile çok 

satılmaktadır. Yuvarlak, ufak, orta, bliylk ve diz camla 
olmak ilzere dört cins vardır . Depoıu : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 Anadolıa 
Hurdant ma.. ı ôdem' · Hüte iD Hilmi ticarethaaeaidir 



sosyalist partisinin bütün ümid
leri suya dü~müştür. 

"Petlt Journal., komü
nistlerin zaferini dikkate 
'ayan buluyor ve: "Bra
vo komünisti ere!" diyor. 
Onlar, sosyalistler gibi 
eski fikirlere saplanıp 

kalmamışlardır. Kızı 1 
bayrakla Uç renkli bay
rağı yanyana yUrUtmeğl 
çok açık ve çok kolay 
buluyorlar. Hem, onları 
lfltecek kimseler de 
ç•kıyor! 

NEDEN KAZANDILAR 
"Ordre,, gazetesi de Komü

nistlerin muvaffakiyetine şu 
sebepleri gösteriyor: " Zira 
onlar halka daha büyük bir 
hürriyet \'e esaretin tahdidini 
vadetmişlerdir. Fakat Komü
nistler için rey veren işçiler 
arasında bir Komünistin ne ol
duğunu hakikaten bilen kaç 
tane vardır?,, 

Paris, 28 (A A) - Gazete
ler ıeçimin birinci turu neti
celeri ile bilhassa meşgul ol· 
maktadırlar. Echo de Paris 
komünist partisinin muvaffa
luyetlcrinden bahsederek Paris 
Ye civannda bu partinin büyük 
•uvaff akıyeller ku.anmıı ol
duf unu fak at ,.;ıiyetlerde bal-

z mit 
aza 

ver(. 
y 

•••••-..,,,ev1ıı~ 


