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Teşrinisani 936 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

M. Eden, /ngiltere harici siyasetini izah 
ederek, M. Mussolini'ye cevap verdi .. 

M. Eden "Beynelmilel vazi 
yet oldukça ciddidir,, Dedi 

-~. --• • 
lngiltere hariciye nazırı, Akdeniz ita/ya için nasıl 

• 
hayati bir mes'ele ise, lngiltere için de kelimenin 
tam manasile hayati bir mes'ele, yol değildir, dedi -----------Mi 11 eti er cemiyeti kuvvetlendirilecek 

Londrn 6 (A.A) - M. Eden 
öğleden sonra nvnm kamarasında 

dı~ siyasa hakkında aşağıdaki he· 
yanalla bulunmuştur: 

Milletler cemiyeti 
kuvvetlendirilecek .. 

- Hepimizin heyııclmilel rn· 
ziyetteki bugünkü 'ehaıııetteu tam 
ve şuuri surette lıabcrılur olmamız 

lıiı.ımdır. "Cınumi toplaulı kilrsüle· 

riudcıı ve mümkün olı.luğu kadar 
fazla kıılab:ılık miıinglcr l'Snasıııda 

ıuuhaklak urr.ttc lıuk.im oluıınmı

yau toular<la lıcyuclmilel ııiyasct 

bakkıııda Lcyanaıta Lulııııuıak, çol.: 
kullanılan bir lhlet halini nlınıştır. 
Ben kendim hu ıidr.ti taklit etmek 
ei} aseıinde deıilirn. Fakat İngiliz 
hükumetinin \'C memleketin noktai 
nazanuuı tam surette Lihlirilnıesi 

de icabetmektedir. Dikkatimizi hem 
hale, hem <le a) ni zamanda istik· 
Liile te\'cih etmeliyiz. Bıızı meha· 
filde milletler cemiyeti hakkında 
---~~~---~~~~ 

Yunanistan'ın 
Mali vaziyeti ..• 
Maliye Nazırı bUdçe
deki açı~ı anlat.yor .. 

Belgrad, 6 (Radyo) - Ati· 
na' dan bildiriliyor: 

Yunan Başvekil muavini ve 
Maliye Nazırı Oaviç Yano, 
Yunanistan'ın mali vaziyeti 
hakkında bir konferans ver· 
ıniştir. 

Nazır, Ağustosta b:.ikt'.imetin 
varidatının 12 milyar dinar, 
rnasarifin ise 13 milyar 450 
ınilyon dinar olduğunu söyle· 
ıniş ve 560 milyon dinarlık 
bir açık hissedildiğini, borç· 
lara verilecek faiz ve diğer 
masraflar ile bu açığın 1 mil· 
Yar dinarı geçeceğini ilave 
etmiştir. 

Milli bankanın altın karşı· 
lığının da o zamanlar azal· 
ınakta olduğunu söyliyen nazır 
bu tarihten sonra 3 teşrini
saniye kadar altın karşılığının 
1 milyon 200 bin f ngiliz lira
sı nisbetinde artırıldığını ve 
bütçedeki açığın kapanması 
İçin de birçok tedbirler alın· 
dığını bildirmiştir. 

M. Yano, pek yakında 
llıemleketin iktısadi ve milli 
ticaret vaziyeti hakkında bir 
konferans daha vereceğini 
~!emiştir. _, _____ _ 

Tütün işçileri 
llepoyu terketmek 
• 
1•tediler polis 
bunları dağıttı .. 

1stanbul 6 (Hususi) - Ali 
~de tütün deposunda çalışan 
11çiler, patronlarla anlaşama· 
dıklarından, işlerini bırakarak 
depoyu terketmek istemişler· 
dir. 800 işçi, polisler tarafın· 
dan, bir hadise çıkmasına 
a.ıeydan yerilmeden dajıhl· 
lllıttır. 

------lngiliz - Fransız münasebatı en kuvvetli 
devresinde bulunuyor. Almanya ile 

anlaşmak için çalışılıyor. 
güf tilğüde lmluıı
mıık lıugiirı ınodn 

olmuştur. Bu giif· 
tiigil<'iilnin lııık-

~ız olılu~unıı isbat 
C'lrııck hteıiz. 

l\lillcıler re-
mi) elinin ıuııu~u 
pren•i pler hey· 

rı.-l milel ınes'df'lC· 

rın lı:ılli i•:iu )im· 
tli) c kadar lıu

luıı muş oları f'll 

iyi prensi plcrd ir. 
Bazı rııillC'tlt'r f,u 
fikirıle dcğilılir. 

ler. Bu milleıkr 

hu fikirde olma· M. Eden uluslar sosyetesinden çıkarken 
dıkça milletler <'emiyrtiniu otoritesi fa:ısın<la hu vazifesini kimseye hı· 
tam olamaz. Bununla LeraLcr mil- rnkıuıyacaktır. Ve bu müdafaa biç 
letler ('Cmiyetiniıı otoritesi gene di~er bir mil'eıin meşru menfaat· 
tam haline getirilebilir. Ve millet· larınıı doğru tevcih cdilmi~ ılc-
ler cuai,.WU mOmkiln olduğu ka- ğildir. 

dar mfthim bir müeBSese hııline Milletler cemiyetinin l&labı hak· 
koymak bizim vazifemizdir. kındaki fugiliz teklifleri milletler 

BGyük Britauya millet baysi· cemiyetinin esas bünyesine dokun· 

yeti le meıru nıenfantlannın mü da· - Sonu 6 ıncı sahi/ e.:e -

ispanya ihtilali son saf hada 

Madrid'de sokak muha
rebeleri oluyormuş 

General Franko lıalka balkondan söylev verigor 
Alikanta, 6 (Radyo)- Nas- Madrid sokaklarında hüku-

yonalis iki tayyare iki bomba met taraftarlar: ile aleyhtarlar, 
atmış, bombalardan biri bir çarpışmaktadırlar. Paytahtın 
bankaya isabet etmiş, müdür sukutu muhakkak ve çok ya· 
ölmüş, diğeri de bir gemiye kındır. 
rast gelmiş bir tayfayı öldür· Naval Kamera, 6 (Radyo) 

müştür. Asi kuvvetler bugün bir k\· 
Şehirde ve limanda bütün h ld 

elektrikler söndürüldüğü halde sım milis siperlerini da a e e 

ı etmişlerdir. Asi kuvvetler şim-Alman ve talyan gemileri 
ışıklarını söndürmemişlerdir. di Bafo semtine ve Madrid'in 
------ büyük parkına varmış bulun· 

Davet maktadırlar. 
C.H.P. üyelerinden Ce- Asilerin bulunduğu yerden 

mal imzasile parti baş- Madrid istasyonu ve saray 
kanhOımıza mektub gön- görünmektedir. 
deren vatandaşımız, IU- Katro Viyentoz tayyare ka
zumlu ve mütemmim bazı rargahı asiler tarafından işgal 
izahat vermek Uzere baş- edilmiştir. Milislerin mukabil 
kanhOa d•vet edilmek· taarruzları defcdilmiştir. 
tedlr. -Sonu 1 inci •ag/atla-

Telefon: 2776 

iz mit 
Kağıt fabrikasını iktısat 

bakanımız actı , 

' 

( 

Atatürk'e gelen 
tebrik telgrafları •. 

""'\ Başvekil işleri dolayısile 
Ankaradan 'ayrılamadılar 

Ankara 6 (A.A) - Cumhuri· 
yet bayramı ınünnsebetile Amerika 

birle'>"ik devletleri reisi Frankliu 
Ruzvclt ile Atatürk nrnsında ati· 
deki telgraflar teati edilmiştir. 

.. Türk~·e cumhuriyetinin ili

nı yıldönüınünde gerek memle· 
ketim namına gerek: keneli namı· 
ma ekselansınıza saminii tebrikle· 
rimi arzctmekle hususi bir zevk 
<luymaktapnı.,, 

"Cumhuriyetin yıhlöııümil 

münaseLetilc ekselansınızın yolla· 
ınak Hitfunda hulıınduklan nazik 
telgraf tan zj yndcsilc mütelıassi~ 

olarnk hararetli teşekkürlerimi ve 
nyni zamanda fahsi saadetlcrile 
Amerikan milletinin refahı lıak· 
kında samimi temennilerimi ka· 
l.ıul buyurmalarını rica ederim . ., 

Sonu 5 inci sahifede -
\... ./ 

Japonya 
Rusya'ya bir 
nota verdi .. 

lstanbul 6 (Hususi) - Lond· 
radan gelen haberlere göre 
Japonya'nın Moskova büyük 
elçisi; Sovyet Rusya hariciye 
komiserliğine bir nota vererek 
Rusya'nın Mançuri hududuna 
asker tahşit etmesini protesto 
eylemiştir. 

M. Stoyadinoviç 
ltalyan elçisini kabul etti 

Belgrat 6 (Radyo) - M. 
Stoyadinoviç bugün ilk defa 
ol.srak İtalyanın yeni Belgrat 
elçisini kabul etmiştir. · 

Par is 6 (Radyo) - Gıe
kovar gazetesi Pariste bir 
ihtilal ordasa hazırlanmak
ta olduğu11u ve bu orda
nun komünist liderlerinden 
Marti tarafından teşkil 
edildiğini yazmaktadır. 

Ayni gazete ihtilal or
dusunun 30 bin kişiden 
ibare/ olduğuna ve bu ayın 
nihayetine kadar tamamen 
organize edilmiş buluna
cağını ilave ediyor. 

Londra 6 (Radyo) - ln
g i ltere hariciye nezareti, 
Lokarno ile alakadar dev
letlere birer muhtıra gön
dermiş ve Lokarno mes' e
lesi hakkındaki müzakere
lerin, ne raddede bulundu
ğunu bildirmiştir. 

Lokarno mes' efesi için 
son günlerde bazı müşki
lci.t çıkmış ise de, bütün 
bunların ortadan kaldırıla
cağı ümid ediliyor. 

Londra 6 ( Radgo) -
Tahtelbahir/er muharebesi 
hakkındaki protokol, bu
gün lngiltere, Fransa, Ja
ponya, ltalya, Amerika ve 
bütün dömiyonlar mümes
silleri tarafından bugün 
imzalanmıştır. Almanya ile 
Rusyanın bilahare imzala
maları muhtemeldir. 

" Mareşal Bono'nun 
hatıratı 

Habeş lharbı ve ltalya 

1 siyasetinin lçyUzU. 6 ancı 
sahifede bulacaks1nız. 

lzmit kağıd fabrikasını 
Celal Bayar açtl. 

• 
"Bize Türk'ler para bulurlar, fakat tek • 

nik adam nereden bulacaklar diyen
lere, ameli olarak yükselttiğimiz 

fabrikalarla cevap veriyoruz.,, 
İstanbul, 6 

(Hu su si mu· 
habirimizden) 
Başvekil f smet 
İnönü, son da 
kikada çıkan 
iş leri do layı· 
sile kağıd fab 
rikasını açmak 
üzere İzmit' e 
gidememiştir. 

Resmi kü
şad, 1 k t ı sat 
Vekili Celal 
Bayar tarafın
dan yapılmış· 
tır. Sabah le
yin lzmit'c ge· 
len trende, 
C ela 1 Bayar, 
Maliye Vekili 
Fuad Ağra lı 
ve inhisarlar 
Vekili Ali Ra-
na ile saylav· lzmit kli.ğ1.d fabrikam1.zm makineleri 
!ar, Sümer Bank umum mü· birlikte fabrikaya gidilmi~ ve 
dürü bulunuyordu. hep birlikte fabrika gezil· 

Trenden inilince davetlilerle - sonu 3 üncü sahi/etle-

işsizler, Londra üzerine 
yürüyüş yaptılar --·-· Avam kamarasında şiddetli miinahafQlar 

oldu. Krala bir heyet gönderilecek 
Londra, 6 (Radyo) - lıeizlerin Niyokastel ~lzerine yürüme hareketi 

inkipf etmiş ve işsizler Loudra'ya vasıl olmu~lardır. Fakat Baovekil tara• 
fıodan kabul edilmemişler, y~yan gelen bu nümayişçiler trenle yerlerine 
iade edilmi~lerdir. 

Londra, 6 (Radyo) - İpialerin nümayioinin aknmeti ft&erine buıı
lann mümessilleri olarak 120 kadın yeniden Londra'ya yürüyecekler ve 
doğrudan doğruya krala müracaat edeceklerdir. 

lşsiz1lk neden başgöstermiş 
Londra, 6 (A.A) - Kralın nutkuna verilecek ce~ab haklundw 

milaakerelere Avam kamarasında devam edilmektedir. Muhalif İfçi partili. 
İngiliz'lerio işsialik ve gayri Ufi gıda yüzünden Yilcutça uyıf dflttflk• 
]erini iddia ederek tenkitde bulunmu:tur. Hükumet namına cevab Teren 
a!kerlik müsteşan Eilot; bunun gayri kfıf i gıda değil fakat askerliği bir 
cinayet telakki edea muhalif işçi partisi yüzünden ileri geldiğini YO 

işıizliğin ise amele partiıi İf batında ik.en bugünkünden daha fada oldu· 
ğunu iliiYe eylemigtir. 

Bulgaristan'ın misaka gi 
receği tahakkuk ediyor. 

-~~~--~-~~-

Kral Boris ile Yugoslavya bafvekili ara. 
sında bu hususta müzakereler cereyan etli 

Kral Boris 
lstanbul, 6 (Huıusi) - Bul· 

garistan 'm Balkan antantına 

aireceti hakkındaki 

gittikçe kuvvetlenmektedir. in· 
giliz gazeteleri, kral Boris'le 
Yugoslavya başvekili M. Sto
yadinoviç arasında bu hususta 
uzun görüşmeler yapıldığmı 
yazmaktadırlar. 

Yunan ıazetelerinin 
makaleleri 

Belgrad, 6 (Radyo) - Ati· 
na' dan bildiriliyor: 

Bütün Yunan gazeteleri, M. 
Milan Stoyadinoviç'in Türki· 
ye'den dönüşte Filibe'de bu
lunan kral Boris ile yaptığı 
görüşmeler hakkında makale· 
ler yazmaktadır. 

Elettron Vima gazetesi, Yu· 
goslav - Yunanistan münaseba
tından bahsederek Kral Alek· 
sandr zamanında başbyan Yu· 



-~= :J(,f\C'Q 
Zavallı ispanya 

Benim hn sntırları karaladığım, sizin de okuduğunuz şn dakikalarda, 
Madrid knpılıınnıla ııyni kanın çocukları birbirinin gırtlağına sarılmış 
bulunuyor. Bunu tahn) yül ediyor da millet ve memleketimin havasında 
esen me 'ut, sakin çalışma ve saadetin büyüklüğünü anlıyorum. 

Hcjim kavgası namı altındaki ihtiras, giyotin satın gibi mütemadi· 
yen in an kellesi uçurmaktadır. 1nsanlığı, kan kardeşliğini, aklı, mantı• 
ki, medeniyeti ve tarihleri çiğneyen bu ihtiras karşısında, bütün insan· 
lık elini kolunu bağlamıştır. 

Çünkü başka mın İ§İne karışmak doğru değilmiş .. 
Fakııt bir taraftan da, her iki ku\•vcti körükliycnler, kendi dn\"ala· 

nnı yürütmek için gizlice silah yetiıtirmekte herdcvamdırlar. Başsız, 

,·ııhdctsiz milletlerin akıbetinin bu olacağı şüphesizdir. Fakat başkaeın· 
dan siliih alıp ta kendi medeniyetini, kendi \'arlığıoı, kendi tçtimııi ku· 
ruluşunu yıkıp kardeşinin gök.süne kurşun aıkncnk kadnr ileri siden 
l>ir iç kıngasının mahiyeti çok korkunçtur. 

Her ne olursa ol un, İspanya bu kanlı yaradan sonrn nrtık milli 
emniyet ve birlik saadetini göremiyecektir. Oraı.ln vatan ''e millet cmli· 
ıeainin yerinde artık hu badirenin enkazı, külü ve ka'n ,pıhtıları arasın· 
da gizlenen derin ve sönmez bir kin yer nlmı~ ve alacaktır. Çünkü· hu 
bir inkılılb \'C fuurlu ihtilal hareketi değil, bir kanlı ve vahşiyane ho· 
guşmndır ki, tırnak sürten sürtene! Zavallı İspanya!. 

Sakalhlar kulbUn 
Amerika'da değil fakat Ja· 

ponya' da cihanın en garip 
kulüplerinden birisi vardır. 

Bu kulübün adı "Sakallılar 
kulübü" dür. bu kulübe gi
rebilmek ve aza olmak ıçın 
hiçolmazsa 50 santimetre uzun
lukta sakala malik olmak la
zımdır. 

Kulüb erkanı, sakallılarının 
bir kılının bile ziyaa uğrama· 
masma çalışırlar, heriflerin iş 
ve güçleri sakala hürmetten 
ibarettir, sankil 
Yetmiş iki yaşında bulunan 

M. Habo lzo Kato kulübün 
reisidir ve sakalı.... Taaaam 
bir metredur; ve bunu kışın 
bir torba içinde muhafaza 
ederi 

Delinin birisinin, ak1llılara 
bakıb, bakıb da: 

- Yarabbi zencirli, zencir· 
siz nekadar çok delilerin var. 
Dediği gibi, biz de: 

- Yarabbi sakallı delilerin 
her deliden daha delil deme· 

Saime Sadi 

~~E~ 
üzüm ve incir •azerine 
mühim siparişler ar. 

--------

7 /11/ ~36 ... 

Ri 
San'atkarlar 



---------------------ANADOLU--------------------- SayfaJ .. 
il 

1 
mer bankın!sermayesi 45 milyon liraya cıkarılclı 

41man iktisat Nazin Şaht, bugÜn bir 
heyetle lstanbul'a geliyor. ------------Dr. Şaht Ankara'ya geçerek, beş senelik sanayi planımıza 

dahil fabrikalar için tekliflerde bulunacakmış. 
Ankara, 6 (Hususi) - Sümer bankın ser- nımızda yapılacak inşaatta Alman sanayiinin 

llıayesi, 45 milyon liraya çıkarılmıştır istifadesi için temaslarda bulunacağı, bazı tek-
D lst-ınbul, 6 (Hususi) - Alman f ktısat Nazırı lifler yapacağı söylenmektedir. 

0ktor Şaht'm, yarın (Bugün) Berlin'den tay- Berlin, 6 (Radyo) - Dr. Şaht, arkadaş-
Yare ile şehrimize gelmesi beklenmektedir. larilc bir toplantı yapmış ve Almanya'nın dört 
~ Dr. Şaht'ın, beraberindeki heyetle buradan senelik programı etrafında müzakerelerde bu-

nkara'ya gideceği ve beş senelik sanayi pla- lunmuştur. 
-------~--ıı.ı .. •--~_._.~ ...... --------~~-

41ü l kiye l ile r 
4nkara'da ___ ...... __ _ 
4tatürk abidesine 
Çelenk koydular 

Ankara, 6 (Hususi) - Mül
kiye mektebi talebesi bugün 
''hrimize gelmiş ve istasyonda 
eski mülkiyeliler tarafından 
hararetle istikbal edilmişlerdir. 

Mülkiyeliler, hep birlikte 
~lus meydanındaki Atatürk 
abidesine giderek çelenk koy
muşlar, eski mülkiyeliler na
tnına Servetifünun müessısı 
.ı\hmed Ihsan tarafından bir 
nutuk iradedilmiş, bir talebe 
tarafından cevab verilmiştir. 

Mülkiyeliler, buradan Cebe· 
cj' de yeni mekteplerine gide· 
tek yerleşmişlerdir. 

F'ransa. Yugoslavya 
münasebatı 

Fransa ticaret nazırı 
Belgrad'a geliyor 

Belgraô, 6 (Radyo) - Fran
sa ticaret nazıra M. Pol Bas
tid'in Belgrad'a geleceği ha-
beri, tahakkuk etmektedir. 
Poı Bastid, başvekil M. Sto
Y•dinoviç'le görüşecek, Fransız 
Yugoslav iktısadi münaseba· 
tının inkişafı için iktısadi mü
Zakerelerde bulunacaktır. 

Fransız - Yugoslav ticaret 
muahedesi müzakerelerine bu
gün başlanmıştır. Çekoslovak
ya - Yugoslavyn ticaret mua
hedesi müzakereleri d~ devam 
etmektedir. 

Şarki Afrika'da 
ticaret 

ltaıyan müesseselerinin in
hisarı altma mı geçecek? 

Roma, 6 (Radyo) - Dev· 
ran eden bir şayiaya göre, 
Şazki Afrika' da Ticaret işleri, 
birkaç ltalyan müessesesinin 
İnhisanna verilecektir. 

Fakat Roma resmi mahafili 
bu haberi tekzip etmektedir. 

Afrika'ya giden amele 
Roma, 6 (Radyo) - Bu sa· 

bah; Venedik meydanında M. 
Mussolini Afrika'ya gidecek 
1000 ameleyi teftiş etmiştir. 
Eski muhariblere ziyafet 

Roma, 6 (Radyo) - Teşrini 
saninin yedisinde Roma valisi 
13 millete mensub eski muha
ripler heyetlerine resmi bir 
ziyafet verecektir. 

Leningrad'da 
Fabrika mUdUrU müebbed 
küreğe mahkOm oldu. 

Riga, 6 (Radyo) - Lenin
grad'da Enven Ford fabrika
larında irtikab töhmetile mü
d~ ıe iki büyük memur tev
kif edilmiş ve ikisi de m üeb
bcd küreğe mahkum olmuştur. 

lrtikab edilen para miktarı 
10 milyon Rubledir. 

Göçmenlere 
---··---

Toprak tevziine 

Avusturya 
reisi cumhuru 

başlanıyor. M. Mikla~· 
Torbalı, (Hususi) - Ro

manya' dan gelen ikinci göç
men kafilesi Arslanlar, Çay
başı, Şehitler, Dirmil, Çapak, 
Kayas köylerine yerleştiril
miştir. laşelerine medar ola
cak buğday vesairenin tevzii 
için tertibat alınmıştır. Bir-iki 
gün sonra toprak tevziatı da 
başlıyacaktır. ---

Arab komi
tesinin Kararı 

Kudüs 6 (Radyo) - Arab 
ali komitesi lngiliz tahkik ko
misyonuna boykot ilanına ka· 
rar vermiştir. Bunun sebebi, 
Avam kamarasında Sir Horzi 
Gourun beyanatıdır. Bu be
yanat muhaceretin devamını 

bildirmiştir. 

Kudüs 6 (Radyo) - Filis· 
tin tahkik heyeti 11 tcşrinisa
nide gelecek ve 12 teşrinisa
den itibaren tahkikata baş
layacaktır. 

Avusturya 
Ordusunu 
Kuvvetlendiriyor .. 

Viyana, 6 (A.A) - Avus
turya diyet meclisine tevdi 
edilen 1937 bütçesinde ordu 
hakkındaki masraflar yüzde 70 
nisbetinde artmıştır. 

BeJgrad, 6 (Radyo) - Vre
me gazetesinin istihbaratına 

göre, orduya verilen tahsisat 
dolayısile gelecek sene Avus
turya bütçesinde mühim açık 
olacaktır. 

Kanada başvekili 
mUdafaa plAnı hazırladığım 

tekzip ediyor. 
Gebek, 6 (Radyo) - Ka

nada başvekili beyanatta bu
lunarak: 

"Kral sekizinci Edvard, taç 
giyme merasiminden sonra 
Kanada-yı ziyaret edecektir. 
Bir lngiliz kralının Kanada'ya 
gelmesi ilk defa olacaktır. 

Kanada'nın geniş bir müda
faa planı hazırladığı haberi 
yalandır. Böyle bir hareket 
için hiçbir sebep ve lüzum 
yoktur,, demiştir. 

Havada rekorlar 
Moskova, 5 (A.A) - Tay· 

yareci Mişel Aleksiycv herbiri 
800 beygirlik iki motörlü ve 
bir tonluk bir ağırlık taşıyan 
Ant 40 tayyaresi ile 12,694 
metrelik bir yüksekliğe kadar 
çıkmıştır. Alcksiyev geçen Ma
yıs ayında Kokkinaki adlı Sov
yet tayyarccisinin de elde et
tiği beynelmilel rekoru 594 
metrelik bir farkla kırmıştır. 

Peşte'ye gidiyor. 
Viyana 6 (Radyo) - Avus

turya reisi cumhuru M. Mik
las, Budapeşte'ye giderek ami
ral Horti'ye iadei ziyaret ede
cektir. M. Miklas, ilk defa 
olarak seyahate çıkıyor. 

M. Ruzvelt 
Cihan iktisat konferansmm 
Toplanması için çahşacak. 

Belgrad, 6 (Radyo) - Va
şington' dan bildiriliyor : M. 

Ruzvelt'in tekrar rcisicumur 
seçilmesi, Amerika dahili ve 

harici siyasetinde mühim ha
diselere sebep olacaktır. M. 
Ruzvelt, cihan iktısad konfe
ransının toplanması için teşeb
büslerde bulunacaktır. 

Vaaşington, 6 (Radyo) -
Bugün hususi ikametgahından 

Reisicumurların ikametine mah
sus olan beyaz saraya giden 
M. Ruzvelt, milyonlarca halk 
tarafından hararetli surette 
alkışlanmıştır. 

/ngiliz gazetelerinin 
makaleleri 

ispanya Akdeniz'in garb 
bekçisi olacakmış 

Londra, 6 (Radyo) - Deyli 
Meyi gazetesi: 

Avrupa'yaki hadisatın sırrı 

gün geçtikçe tebarüz etmek

tedir. Almanya ve ltalya gibi 
tamamen silahlanmış iki dev
let sıkı bir münasebet peyda 

ederek diğer devletlere dirsek 
çevirmiş bir vaziyet almışlar

dır. 

Bu iki devlet, had bir Bol
şevik düşmanlığı ilan eimiştir. 

Sovyetlerin ispanya siyaseti 
akim kalacaktır. 

Deyli Telgraf: 

General Franko hükumeti, 
lspanya'nın mühim bir kısmını 
kuvvetli bir surette teşkil et
mektedir. 

Bu, Moskova'ya çok bariz 
cevabdır. General Franko, Ak
denizin bir Rus gölü olamıya
cağını göstermiş bulunmaktadır. 

Liberal Niyöz Kronikil: 

"Alman-ltalyan teşriki me
saisi Avrupa' da diktatörlük 
rejimini takviye etmiştir. Bu 
iki devletin lspanya'yı alet it
tihaz ettikleri aşikardır. 

General Franko da yeni bir 
diktatörlük tesis etmektedir. 
General Franko'nun ltalya ve 
Almanya'}& maddi menafi 
gösterdi~· söylenmehtedir. is
panya Akdeniz'in garp bek
çisi olacaktır. 

Refaha doğru 
Köylüye bol bol toprak 

verilmesinden fazla birşey bek
Jemiyelim. Bununla sadece 
köylüyü yıllardanberi işlediği 
mevzu üzerinde kölelikten 
kurtarmış oluruz. 

Köylüye kredi açmalıdır. 
Köylüye makine vermeli, 

yani iptidai zer'iyat sistemini 
yıkarak yerine makine kuvvetini 

ve teki1iği ikame etmeli, tam 
randı~an nf mağa çalışılmalıdır. 

Köylüye su verilmelidir. Mus
luğunu istediği vakit açsın, iste
yince kapasın. 

Köylü ve rcnçbcr, cemiyc· 
tin başı-bozuk, dağınık bir 
istihsal unsuru olmaktan kur
tarılmalı, teşkilata bağlanma
lıdır. Yani kadını siyasi rüşde 
sıçratan bir hamle ile köylüyü 
de, teşkilat yaparak, icabında 
doğrudan doğruya dış piyasa 
ile temas edebilecek bir kuv
vet haline getirmelidir. 

Bunların neticesi şu olacak: 
Bol istihsal, ucuz istihsal, 

vasıtasız satış, oyunsuz fiatl. 
Ve bu ayni zamanda, başar· 
mak istenilen kalkınmanın bir 
cephede muvaffakıyetini teşkil 
edecektir. 

Bu cebhenin hareketini bu 
suretle tesbit ederken ona 
müvazi olarak istihlak eşya
sını, bilhassa köylünün kul
landığı emtia ve maddeleri 
ucuzlatmak gerektir. 

Maksat nedir; Köylüye refah 
değil mi? Bunu başarmak için 
iki yoldan yürürsek iki üç 
s<me sonra bugünkü darlığın 

kafasını hiç olmazsa yarı yarı
ya ezip çiğnemiş olacağız. 

Orhan Rahmi Gökçe ---
Tashih ve itizar 

Dünkü makalede "Müteka
mil bir insanlık ve cemiyetçilik 
şuuru., diye yazdığım halde 
"Tekamül bir insan ve cemi
yetçilik şuuru., şeklinde çıkmış
tır. Keza" Atmışlardı,. kelimesi
nin aslı da "Atmıştı., dır. Düzel
tir, hatayı yapanlar , namına 
özür dilerim. O. R. G. 

Alacahöyük-
teki hafriyat .. 
Hafriyatta çok kıymetli 
eserler elde edilmiştir .• 

Ankara, 6 (A.A) - Türk 
Tarih kurumunun Alacahö
yük'te yapmakta olduğu hafri· 
yat mevsim ::ıonu dolayısile 27 
llkteşrinde muvakkaten tatil 
edilmiştir. Bu seneki hafriyat 
geçen senekinden birkaç misli 
fazladır. Hafriyat, verdiği ne
ticeler itibarile Türk tarihi ve 
bütün beşer tarihi için fevka
lade büyük ehemmiyeti haiz 
bulunmaktadır. lsfenksli kapı
nın yanıbaşında Eti impara· 
torluğu çağına aid mabed 
veya saray olması muhtemel 
büyük bir yapıdan başka, ba
kır çağına aid sekizbuçuk 
metre derinliğindeki tahminen 
5000·5500 sene evveline aid 
hükümdar ailesi mezarlannda 
yüksek bir kültürün ifadesi 
olan altın, gümüş, bakır ve 
seramik eşya bulunmuştur. 
Bunlar Anadolu bakır kültü· 
rünü orta Asya medeniyetine 
bağlıyan belgelerdir. 

On metreden ondört met
redeki ana toprağa kadar 
devam eden kalkolitik (Chal
kolithik) tabakada yapılan 

araştırmada ise gene üç iske
let ile seramik eserler çıka· 

Fransız ayan meclisinde 
gürültülü bir celse 

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

Tersanelerde amele enternasyonal marşı-
nı söylüyor. Matbuat kanununu tasdik 

için bir komisyon toplanıyor 

Fransız parlamentosu toplantı halinde 
Paris. 6 (Radyo) - Fransız tir. Ayni telgrafa Fransa hü· 

ayanı, bugün toplanmıştır. kameti namına M. Delbos ta 
Azadan ve eski amirallerden imza koymuşlardır. 
De Mezil, söz alarak, Fransız Matbızat kanunu 
tersanelerinde vukubulan ha- Paris, 6 (Radyo) - Ayan-
diseler için bahriye nazırının dan birçoğu takrir vererek 
nazarı dikkatini celbctmiş ve "22 Azadan mürekkeb ve yeni 
bu hususta izahat istemiştir. matbuat kanununu tetkik et-
Bunun üzerine, bahriye nazırı mek üzere bir komisyon,, teş-
M. Gazite Depark kürsüye kilini istemişlerdir. 

gelmiş ve demiştir ki: Ticari vaziyet 
- Arkadaşım Amiral Do- Paris, 6 (Radyo) - Sınai 

mezinel tersanelerdeki amele- mecmualardan birisi, son güm-
nin enternasyonal marşını çal- rük müsaadeleri ~erine Fran
dıklanndan ve nezaı elin bir sa' da idhalat ve iş miktarının 
mitingde hazır bulunmaküzere arttığını yazmaktadır. 
ameleye bir saat mezuniyet 
verdiğinden nazarı dikkatimizi 
celbetmek istiyor, mezuniyet 
mrs'elesinin hiçbir ehemmiyeti 
yoktur, nezaret bunda hiçbir 
mahzur görmemektedir, Ame· 
lenin devlet tersanelerinde 
enternasyonal marşını çalma
larına ve nezaret müsteşarını 

bir marşla karşılamalarına ge
lince, bunu ben de takbih et
mekten geri kalamam. Maa· 
haza buna dair tertibat alın· 
mıştır. 

Bahriye nazırının bu izaha
tından sonra Müsyö (Döjar
don) da söz almış ve harbiye 
nazırı Müsyö Daladye'nin, or
duya siyaset cereyanlara sok
maktan sakınacağını ümid et· 
tiğini beyan eylemiştir. 

Ayan meclisi, bunu mütea· 
k:b bir kararname kabul et
mek suretilc tersanelerde vuku 
bulan hadiseleri takbih ı;vle

miştir. 

meb'usan meclisinde: 
Paris, 6 (Radyo) - Bu sa· 

bah Meclisi meb'usan müna
kaşalarına başlamıştır. Bugün 
ayaletlere ait mali layihalar 
tetkik edilmektedir. Kanun 
nihayet yarına kadar tasdik 
edilecektir. Bütçe münakaşa
ları Kanunuevvelin iptidala · 
rında başlıyacaktır. 

Meclis divanı M. Ruzvelt'e 
yeniden i tihabı münasebetile 
bir tebrik telgrafı göndermiş-

rılmıştır. 
Höyükte bu yıl yapılan 

mesaiye Ankara tarih dil ve 
coğrafya fakültesi antropoloji 
asistanı bayan Muine de rş
tirak etmiştir. 

Türk tarih kurumu üyeleri 
dün bir heyet halinde etnoğ· 
rafya müzesine giderek mu
vakkaten teşhir edilen eser
leri görmüşler ve hafriyat 
direktörü B. Hnmit Kosayın 

verdiği _izahatı dinlemişlerdir. 
Kurum gelecek yıl hafriyatına 
daha büyük bir mik,, asta de
vam edecektir. 

Bulgaristan 'ın 
misaka gireceği 
tahakkuk ediyor 

- Başı 1 inci sahifede -
goslav - Yunan yakınlaşması· 
nın inkişaf mı memnuniyetle 
kaydediyor ve Bulgaristan"ın 

da Yugoslavya ile bir dostluk 

muahedesi akdetmek uzere 
bulunduğunu haber v.::riyor. 

Bu gazete, Romanya'nın ve 
Yunanistan' ın Bulgaristan'la 

aralarındaki misakları z.ikrede
rek, Türkiye ile Bulgaristan 

arasında esasen senclerdenberi 
dostluk mevcud olduğunu ha-

tırlatmakta ye bu ıSuretle Yu
goslav - Bulgar anlaşmasından 
sonra, Bulgaristan'm bütün 
Balkan devletlerine bağlanmış 
olacağını söylemektedir. 

I zmi t kağıt 
fabrikasını 
Celal Bayar açtı 

- Başı 7 inci salıif ede -
miştir. 

Kocaeli valisinin teşekkür 
nutkundan sonra lktısat Vekili 

Celal Bayar, fabrika manzu
mesinin seyrini takip ettiğini, 

bugün iki fabrikanın da temeli 
atılacağını söyliyerek : 

- "Bize, Türk'ler para bu
lurlar, fakat teknik adamları 
nereden bulacaklar diyorlardı. 

Biz, bunu söyliyenlere, nazari 
değil, ameli olarak yükseltti
ğimiz fabrikalarla cevap veri
yoruz.,, 

Demiştir. 
Heyet, küşad resminden 

sonra, Ankara'ya dönmüştür. 

Arnautluk hükumeti 
ltimad istedi .. 

Tiran, 6 (Radyo) - Arna
vutluk hükumeti, bir layihanın 
reddedilmesi üzerine, meclis
ten itimad reyi istemiştir. Mü· 
zakcre yarına kalmıştır. 

• 
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Japonya'da kadın ve hayatın kıymeti ek. 
ser ahvalde hicten ibarettir •. , 

Japonya'nın en ziyade gö· Bir~ Japon amelesi, Avru· 
rüJecek hususiyetlerinden bi- padaki ayni işin amelesinden 
risi de pehlivanlarıdır. Reh- dört defa az para alır ve Av· 
berlerim ve tercümanlarım rupa işçisinin iki misli iş 
Fuzita ve Niko bizi Kokügi· görür .. 
kon Spor sarayına göt rdü. Japonya' da bunun içindir ki 

Spor sarayı denilen yer, bir kuvvetli bir sosyalizm cereyanı 
nevi Sirki andırıyor. Nasıl vardır. 
oldu, bilmiyorum, eşraftan bi- Japonya'da, herkes kendini 
risi biıi locasına davet etti; ve ailesi efradını doyuracak 
Sirkin tam ortasında pehlivan derecede kazanamaz. Bu, Ja-
güreşinin yapılacağı yer var. ponya'da en büyük içtimai 

Pehlivanlar, kısacık boyları buhranın sebebidir. Japon zı· 
ile, sadece birer külot giymiş mamdaranı ve i;timaiyntçıları 
oldukları halde kendilerini iş bulamıyarak bir avuç pirinç 
teşhir ediyorlar, bunlar hep ve bir miktar balık mukabili 
şişman insanlar; fakat birer yaşayanların Japon içtimai 
fıçıya çok benziyorlar. bünyesine hiçbir faydaları ola-

Japon pehlivanları boylarına madıklarına kanidirler. Japon 
göre birer Herküll mefkürecileri IJu kısma da iş 

Bu pehlivanlar, bir kabilenin yaratmak istemektedirler. 
efradı imişler. Sair kabileler 
ve halk arasından bu biçim 
ve hacimde pehlivan güç ye
tişirmiş( 

Japon 'larda iki türlü pehli· 
van güreşleri vardır: Birisi eski 
ve milli usuldür. Bu usulde 
güreşecek pehlivanların garib 
bir hususiyeti var: Bunların 

kadın memeleri gibi:memeleri, 
kadın kalça ve karınları gibi 
kalça ve karınları var. insan, 
ilk görüşte bunların kadın ol
duklarına hükmeder. işin daha 
tuhaf ciheti, bu dolgun göğüs 
ve kalçalar, bu kabarık (koca
man karınlar, her yerde oldu
ğunun aksine kuvvet alameti· 
dir. Bu ~adın biçimli pehli· 
vanların adele kuvvetleri müt
hiştir. 

ikinci usul alafranga gü
reştir. 

Bu kısımda güreşen pehli· 
vanlar, garb sporcularına ben
zerler, bunların adaleleri, vü
cut \eşekkülatı -boy müstesna 
olmak üzere- bizim sporcu 
veya pehlivanların aynıdır. 

Japon usulü güreş bir hari
kadır; fakat bir spor değildir. 

• 
* * Japonyada kadının mevkii 

zavallıdır; kadın bir alet, bir 
oyuncak daha doğrusu bir 
hiçtir. Japonyada esasen insan 
hayatının bir kıymeti yok
tur ki .. 

Japonyada, halk arasında 
büyük bir sefalet büküm sür· 
mektedir. Dar bir toprakta 
gittikçe artan Japonlar, esas 
itibarile hayatlarını çok güç
lükle kazanmaktadırlar. Ciha
nın en az yevmiyesi, Japon 
işçisinin aldığı paradır, cihan
da en fazla ve en ağır iş 

Erkeklerin yam-sıra, bir sınıf 
kadın ve kız da böyledir. Bun
lara iş olmadığı gibi aile reis
leri de bunlar için birşey kaza
namamaktadırlar. 

Bu, Japonya' da garip bir 
fuhuş yaratmaktadır. Japon
ya' da her ecnebi muayyen bir 
müddet bir Japon kızından 

istediği ş~kilde istifade ede· 
bilir. Bu kız, Japon içtimai 
bünyesinde bir fahişe mev
kiinde değildir. Fakat bilfiil 
fuhuş yolunu tutmuştur. Şim
di, Japonya'da bu usul ve 
adet aleyhine şiddetli bir mü
cadele vardır. Mücadeleler, 
sebep izale edilmedikçe aka
mete mahkumdurlar. Ve bu-
nun için bütün gayretlere rağ
men bu içtimai yara işlemek
tedir. 

- Sonu var -----------------------
Toplantılar 

Milli lktısad ve tasarruf ce· 
miyeti 12 Kanunuevvel' de baş
lıyacaktır. Bu sebeble, yeni
den bir idare heyeti seçmek 
üzere bugün saat 17 ,30 da 
Ticaret odasında bir toplantı 
yapılacaktır. 

Hayır cemiyeti merkez yar
dım komitesi de bugün saat 
14,30 da toplanarak ·geçen 
seneki hesapları· tetkik edecek, 
yıllık raporu dinliyecek, yeni 
faal komiteyi seçecek, yeni 
yıl çalışma tarzını tesbit eyli· 
yecektir. 

Belediye daimi encümeni 

Belediye daimi encümeni 
dün öğleden sonra belediye 
reisi doktor Behçet Uz'un reis· 
liği altında toplanmış ve muh· 
telif işler üzerinde kararlar 
almıştır. 

Alman gazetelerinin neşriyatı 

Müstemleler, kısa bir za 
Güpe.gündüz 

Bir bahkçı kayı~ı çalındı 

manda Verilmeli diyorlar Bu akşamki prograf1l 
- lstanbul radyosu 

50 
Kordonda balıkhane önünde 

Mustafa oğlu Nurinin bağla
dığı balıkçı kayığı güpe - gün
düz kaybolmuştur. Kayık ara
nıyor. Çalınmış olması ihtimali 
vardır. 

Almanva 500 milyon marklık da- 12,~0 Halk musik~si, 12~ j, 
'J ' havadıs 13-14 hafıf ınusık 

hili bir istikraz aktedecek. Gi- ıs.3o dans musiki, 19.3~ 
konferan, 20 Türk musiki_ heY

1 

Kız kaçırma 
Alsancak'ta İsmail Hakkı 

kızı Emine'yi kaçıran Sıdkı 

Mehmed Ali zabıtaca tutul
muştur. 

HırsızhK 
Dolaplıkuyu'da Mumcu kah

vesi altında bakkallık eden 
Sakıp'ın dükkanına kiremitlik
teki aydınlık pençeresinden 
giren Mehmed oğlu Arap Meh· 

dinya limanının vaziyeti. 

med çekmece' den çaldığı 23 Gidinga limanından bir görünüş 
lira para ile tutulmuştur. Berlin, 6 (Radyo) -Alman Lehistan tarafından gösterilen 

Yaralamak gazeteleri Taymis gazetesinin ihmaller dolayısile talebetmek· 
Alsancak'ta Muradiye cad- Alman müstemlekeleri hak- ten vazgeçmekle büyük bir 

desinde Mehmed oğlu Yusuf kındaki yazısından bahsederek, mülayemet göstermiş olduğu-
izzet, sarhoş olduğu halde bu makalenin çok mühim ve nu yazmaktadır. Bu gazete 
Ruhi oğlu Niyazi'yi döverek kıymetli olduğunu iddia et· nazilerin Gdynia limanının 
yaraladığından zabıtaca yaka· mektedirler. Bu makalenin in- mevcudiyetini bilamel tanımak 
lanmıştır. l H gi iz ariciycsi yüksek me- ve bu limanın faaliyetini Dan· 

Kumar oynamak murlarından birisi tarafından zing limanı ile taksim etmek 
Kordon' da Cumuriyet mey- yazıldığı söylenmektedir. suretile Lehistan' a karşı feda· 

danında apartman arkasında Bcrlin, 6 {Radyo) - Al- karhkta bulunmuş olduklarını 
Şakir oğlu Reşad, idris oğlu man gazeteleri, Almanya'nın ilave etmektedir. 
Niyazi ve Abbas oğlu Hasan 500 milyon marklık dahili bir 
kumar oynarken tutulmuşlardır. istikraz akdedeceğini bildir-

Hakaret mektedirler. 
Yeni Tuhafiyeciler çarşısında Roma, 6 (Radyo) _ ltalya 

Peru Ordusu 
Mont Y oupiyi 

eti, 20.30 halk musikisı, 2 
sololar, 21 ,30 sütodya orke5• 

trası, 22,30 ajans ve borsa 
, haberleri, 
~----~~--________.... 
Palamut ihracatı 
kontröl projesi 

lktısat vekilimiz Celal Ba: 
• 1 

yar, fuarın açılma merasııll 
münasebetile son defa lznıir~ 
geldiği esnada fzmirin iktısadı 
vaziyeti hakkında tetkiklerde 
de bulunmuş ve bu ara~a 
palamut ihracatımızı, teıniı 
ve koruyucu bir nizam aJtırıd• 
bulundurmak maksadını izhar 
ederek bu hususta esaslı tel· 
kikat yapılmasını lzmir Ticaret 
odası umumi katipliğinden 
istemişti. 

Oda umumi katipliği, b~ 
mes'ele üzerinde ehemmiyetlı 
tetkikler yapmış, palanı~l 
ihracatçılarını tophyarak JJlu· 
taleahmnı almış, neticede pa· 
lamut ihracatının hertürlü tak· 
şiş ve hileden uzak bir şekil· 
de yapılması ve murakabe 
edilmesi için bir pmje hazır
lamış ve bu proje lktısat 11r: 
kaletine gönderilmştir. Hüseyin oğlu Osman, bir ala· kralı, M. Mussolini'nin teklifi 

cak meselesinden Mehmed Tasarruf haftası üzerine Almanya'nın Roma Guito 5 (A.A) - Resmi 1. 
1 

oğlu Hilmi'ye hakaret ettiğin- sefiri Fon Hasel'e büyük ni- b' b d b"ld" ·ıd · · f1B' 

işgal etti 

den zabıtaca tutulmuştur. ır men a an 1 ırı ığıne Valinin riyasetinde bir 
şanlardan birisi verilmiştir. göre 500 Peru askeri Rio h ı ca~·· Dövmek yet programı azır ıya 

Frankfort, 6 ( Radyo) Santiago mıntakasında Eküa- l ~ 
Saman iskelesinde Yaşar Frankforter Çaytung·. 12 kinciteşrinde başlıyacs tor arazisini istila ve Mont f sı 

oğlu lbrahim bir aCrız müna- "Alman müstemlekeleri en kısa yerli malı ve tasarruf ha ta 
o· Youpiyi işgal ederek 6 ağus- h h 1 ki I· 

ka .. asından kızarak Mehmed b" d Al ' · d için mü im azır ı ar yapı .. ır zaman a manya ya ıa e tos 1936 statükosunu ihlal 
ve Hasan'ı dövdüğünden za· edilmelidir.,. Mevzuu dahilinde maktadır. Hafta içinde meın· 

etmişlerdir. l h· 
bıtaca tutulmuştur. uzun bir makale neşretmiştir. leketin her yerinde yer İ ma Hariciye nazırı burada de- k d ·s· 

Hırsızlık Berlin 6 (Radyo) _ Alman sullerimizi fazla mi tar a ı . 
ğildir. Resmi zevat beyanatta ı rı 

F gazeteleri kardinal Kalbao tihlak etmek için satış yer e 
Kançeşme mevkiinde e- bulunmaktan imtina etmek- açılacaktır. Hafta için zengİl1 

lemenk mezarlığı bekçisi Yu- ile Hitlerin mülakatına büyük tedirler. 

l l F 1 A bir ehemmiyet vermektedirler. bir program hazırlanacaktır. 
gos avya ı ransuva oğ u n- Jngı.ltere • l·talya Önümüzdeki Salı günü saa! 
t d .. rt ·· 1 D · Bu hadise, Almanya' da yeni . 
U\an ° gun evve emır, 17,30 da Ticaret ve sanaY1 

Süleyman ve Edib adlarında bir devir açacak mahiyettedir. ticaret muahedesi G .. 
B l. 5 (AA) Al 1 odası salonunda vali Fazlı u· 

üç kişi tarafından Alman me- er ın, · - ınan ngiltere imparatorlutju 
ki k matbuatı Leh matbuatını Dan- leç'in r~isliği altında bir toP' 

:arlığın~an ;e;~ı:.rma ı 1. zig yakıninde kain Schene- ~:n~:a~:n(~:;;!)ac_ak~n- ı ntı yaRılacaktır. Bu topları· 
darın ça kınara a ı a ssatlı - berg' deki hadiseler dolayısile ı tıda yerli malı ve tasarruf ku· 
ığmı şi ayet etmiştir, uç u- giltere - talya ticaret uzlaş· rumunun muhtelif yıllarda gös· 

lar zabıtaca yakalanmışlardır. Alman memurlarına karşı yap· ması bu hafta sonunda Ro-
makta olduklnrı haksız taar· ma' <la imzalanacaktır. terdiği faaliyet hakkında ve: 

/imi toplantı ruzlardan dolayı itham etmek- Adis-Ababa'daki Jngiliz se- liye izahat da verilecektir. 
Dün fzmir'in maruf doktor- tedı"rler. ikinci Karantina ocaO• farethanesinin vazifesine niha· 

}arından bir kısmı Memleket Deutsche Allgemeine Zei- yet verileceği de anlaşılmıştır. kongresi 
hasta~1esinde Dr. Hasan Baş· tung Leh matbuatını birkaç ilhakın tasdiki bir müddet ikinci Karantina C. H. par· 
kan'ın reisliği altında toplan- zamandanberi asabiyet göster- daha tehir edecektir. tisi ocak kongresi ekseriyet 
mıştır. Dr. Kemal bir Cusing mekte ve Leh ismini taşıyan olamadığından dün toplana· 
vak'ası va lbrahim inal bir herhangi bir kimseyi Leh akal- Prens Pof mamıştır. Bugece saat 20,30 
dalak yırtılması vak' ası takdim liyetine sokmakla muaheze ey- Yahudi mUmessille görüştü da toplanacaktır. 
etmiştir. Bu vak'aya muvaffa- !emektedir. Belgrad, 6 (Radyo) - Sal- Bulgar sanatkarı öldll 
kıyetle ameliyat tatbik edil- Voelkischher Beobachter, tanat Naibi prens Pol, Cemi- Sofya 6 (Radyo) - Bulgır 
miştir. On beş gün sonra tek- Nasyonal Sosyalist Danzingin yeti Akvam musevi teşkilatı ristanın büyük opera san'şt• 
rar toplanmak üzere heyet da- muahedenamelerin ihlal edil· daimi mümessilini kabul ede- karı Çenkekof bugün Sofyada 

f 

gören de Japon amelesidir. ğılmıştır. meleri ve 1933 tarihine kadar rck kendisilc görüşmüştür. ölmüştür. _....... 
............. -. .... mm.__.._ ................ ._ .. a:m .... am ............ _.. ...... e:m._mım_._. ........................................ _.~ 

- Güzel mi? hatsız ettik. Ne yapalım sen- du. Genç zabit, seven, ateş- Fakat ondan sonra kalbinizde 

; 

48 Yazan : Orhan Rahmi Gökçe 

Bugün de bunlardan birinin 
içindeyim. Bu nişan bozulmağa 
mahkumdur. Çünkü kalbim 
nişanlanmamıştı. Fakat bunu 
nasıl yapabileceğim? Nasıl, 
ııasıl yapabileceğim? Tasav
vur edemezsin, müthiş azap 
içindeyim, içim yanıyor, içimde 
bir kor yığını var. Faik'e acı· 
yorum. Çünkü onu sevmek, 
mes'ud etmek kudretine malik 
değilim. Elimde olsa kendimi 
feda ederim. Çünkü fena ço
cuk de il. Fakat aramızdaki 

ruh ayrılığı hiçbir zaman dol-u 
mıyacak. Ona bu hakikatı 
söylemek de fena.. Kimbilir 
ne kadar üzülecek, ne kadar 
kırılacak? Eminim ki bu izdi
vaçta çok samimi.. Kimbilir 
belki de seviyor beni. Ve ga
ribi şu ki, karşılık görmiyen 
kalplerde aşk daha artar, has· 
talık halini alır.. Bütün bun
ları düşünüyorum. iki ucunu 
bir edemiyorum. 

- Genç mi Hoca hanım? 
- Genç!. 

- Güzel, denebilir.. den başka, başımızda akıllı ler püsküren kalbinin bütün nasıl bir ufuk açılacak, maıurrı 
- Soyu, sopu?. uslu kimse yok .. Bir emir gel- heyecanı ile ona neler yazı· değil.. Ben gnrip ve tuh~f 
- Temiz ve tanınmış.. miş, çıkartamadık, okutmağa yordu? ruhluyum. Bu halimden şika· 
- Nasibini bozma Hoca geldik.. - Gelmek isterdim. Fakat yete ve üzülmeğe lüzum yok·· 

hanım . Allah öyle istemiş.. - Şu halde buyurun, içe- mühim ahvale intizar edildiği Bakınız, mühim ahvalden de 
- Kendim için değil, onun riye girin!. için izin vermiyorlar. bahsediyorsunuz. Bu şartlar 

için düşünüyorum. Bir erkek Rizan, kenarmda iki kırmızı Diyordu. Rizan her mektu- içinde elbetteki vazifenizi d~: 
karısı tarafından sevilmemesi ay damgası ve "Gizlidir,, kay· bunda ona gene "Faik bey,, şüneceksiniz. Ben bunu tabii 
ne acıklı şeydir?. Bilhassa se- dını taşıyan evraka sür'atle diye hitabediyordu. K1sa mek- görür, hatta böyle isterim .. 
vib de sevilmiyen bir erkek.. göz gezdirdi: tuplar, mütercddid cümleler Diyordu.. Her mektubull 
Ne o, kapı mı çalınıyor? Dünyadaki harb harekatının ve satırlar.. sonunda, kendi kendine, 

- Evet Hoca hanım? ehemmiyetinden ve fevkalade Ve Faik bunları alınca şi- - Gene saçmaladım, gene 
- in de bakıver kuzum kararlara intizar edilmesinden kayet ediyor, buhranlar geçi- altı üstünü tutmıyan, kalbi01İf1 

Fatma .. Rizan lambayı yakmış- bahsolunuyordu. Emri onlara riyordu .. Ve mütemadiyen, ya- kabuğunun altındakileri huca· 
tı ki Fatma tekrar geldi: okudu, sonra izah etti. zıyordu. Rizan her defasında lıya bucalıya :örtmeğe çalışaP 

- Hoca hanım, babamla Onbaşı ile muhtar kendi- ona itidal tavsiye ediyor; şeyler karaladım. 
onbaşı gelmiş, seni istiyorlar. sini selamlıyarak çıktılar. - Acele etmeyin Faik bey Diyordu. Zaten Faik'i de 

- Ne var acaba? - Harlı -Diye mırıldandı- ·Diyordu- insan, kendi kal- düşündüren, bu vuzuhsuzluklU· 
- Bilmem.. kim bilir ne kadar korkunç ve bini kolay kolay tanıyamaz. Hele lzmir' de kalmayışına ve 
Rizan sırtına pelerini aldı geniş olacak?, Bana öyle geliyor ki, siz bir kendisini görmeden aynlışın' 

ve indi. Muhtar: Aylar geçmişti. Faik'ten his fırtınası içindesiniz.. Bu- ne mana vereceğini bilmiyordu· 
- Hoca hanım -Dedi- ra- uzun uzun ınektublar geliyor- ııun geçeceği de muhakkak. - Sonu flar -
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\.srrrn BUyük Korsan Romam .._ ...... - .. - .... .) 
- 7 - Yazan: M. Aghan, Faik Şemseddin Kadın asker 

Sabah yeni söküyordu. Fır
tına bu gece gemiyi mütema
<fiyen çatırdatmış, sağdan sola, 
soldan sağa vurmuş, bazı "yel
kenlerini parçalamış!geçirmişti. 

Zeliha, bütün geceyi buh· 
tan içinde geçirmişti. Fakat 
sabaha karşı, genç vücudu 
Uykuya mukavemet edememiş, 
&Özleri ağır ağır kapanmıştı. 

Bir rüya· görüyordu : 
Midilli' deydi. Nişanlısı Fır

tına Ali ile konuşuyordu. Ali, 
bol ışıklı, ela gözleri, kumral 
sık bıyıkları, beyaz cild üze
rine vurulmuş, pembe rengi, 
keskin kaşları, dik bakışı, le-

. "endane boyu ile ne güzeldi? 

Rüyasında ona hayran hay
tan bakıyordu. 

Tam bu sırada bir gürültü 
duyar gibi oldu. Birisi kapıyı 
Vuruyordu sanki.. Korku ile 
sıçradı. Küçücük kamara pen

~~resine yaklaştı. Hakikaten 
ır gölge vardı ve camı vu

tuyordu : 

- Çabuk, çabuk aç! 
Bu sesi bir defa duymuş 

gibi idi. . 

Gayri şuuri bir hareketle ve 
son bir ümidle ;kapıya doğru 
atıldı. Tuzak, muzak; bundan 
daha büyük bir felakete düş
mesi ihtimali yoktu yal 

Kapıyı açar açmaz, tahmin 
bttiği gibi, karşısında birisini 
uldu ve bu adam, sağ elin

de bir hançer tutuyordu. 

Zeliha sap-sarı kesildi ve 
bağıracak oldu. Fakat bu adam 
Parmağını dudaklarına götü
tcrek : 

- Sus -dedi- yürü benimle 
«;abuk! 

l<aranlıkta dikkat edince, 
karşısındakinin bir Türk kor· 
sanı olduğunu anladı. 

- Kimsin? 
- Fırtına'nın arkadaşı Rüz-

&'ar Ahmed!. Yürü! 

1. Genç korsan, Zeliha'yı be
lrtden yakaladı, kulağına doğ

ru eğildi: 
- Telaş yok, arkamızdan 

ateş açsalar gene aldırmıya
Caksın. Haydi, bana iyice ya
Pış. iplerden sarkacağız. 
b· Gemi, gittikçe parçalanan 
ıt alaca karanlık içinde hala 

~~ll~nıyordu. Grandi direğinin 
.. ıbındeki büyük bir varilin 
ı.ısr· ' Une oturtulan yağlı bir fe. 
~er, geminin içine sönük ışık
ar döküyordu. 

k Zeliha, bir türlü vaziyeti 
avrayamıyordu : 

k Nereye gidiyordu? Bu Türk 
Orsanı nereden çıkmıştı? Ona 

~e dereceye kadar inanabi
trdi? 

f""" .................. .. 
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Rüzgar Ahmed bir kaplan 
gibi sıçrayordu. Genç kızın 

ağırlığını hiç hissetmiyordu. 
Çelik kollarının arasında sanki 
küçük bir paket taşıyordu. 

Sersemlik içinde geminin 
kenarına geldiklerini ve deli
kanlının: 

- Boynuma sıkıca yapış, 
kollarımı kat'iyyen tutma! 

Dediğini duydu. Rüzgar Ah
med, gemiden denize sarkan 
bir ipe sarıldı. Beraberce ini
yorlardı. Ahmed bir yılan gibi 
mütemadiyen aşağı kayıyordu. 

Bir sandala atlamışlardı. 
Tam bu sırada yukarıda kes
kin, acı bir ses duyuldu. 

- Silah başına!... Silah 
başmal. 

Güvertede koşuşmalar baş
lamıştır! 

- Basıldık!. Silah başına, 

kahpeler bizi bastılar! 

Rüzgar Ahmed küreklere 
yapışmıştı. Hafif bir sandal, 
şahlanmış dalgaların üstünden 
sıçrıya - sıçrıya birinden öbü
rüne atlayup uzaklaşıyordu. 

Zeliha bayılmıştı. 
Rüzgar Ahmed bir nara 

attı: 

- heeeeey, her kekliğin eti 
yinir diye size kim söyledi 
istavrozlularl 

Hıristiyan korsan gemisinin 
güvertesinde bir yığın tayfa 
koşuşuyor, küfür ediyor, git· 
tikçe uzaklaşan sandala doğru 
yumruklarını sıkıyorlardı. 

Bu sırada biri, açıkları gös· 
terdi: 

- Bir gemi var orada!. 
Korsanlar birdenbire dur· 

dular ve gösterilen istikamete 
baktılar: 

Filhakika ufkun silikliği 

içinde, beyaz yelkenlerini rüz· 
gara açmış, bir geminin sür'at
le kendilerine doğru geldiğini 
gördüler. 

Bir top sesi işitildi. Gelen 
geminin güvertesinde yuvarlak 
bir duman göründü ve dağıldı, 
gitti. 

Artık vaziyet anlaşılmıştı: 
Bir Türk korsan gemisi, 

onlara baskın vermişti .. 
Fakat kimse bunu söyliye

miyordu.. Tayfalardan biri, 
reise yaklaştı: 

- Panayot kaptan - dedi -
gene sen bilirsin amma, bu 
defa zorlu birine çattık galiba! 
Aldanmıyorsam bu gemi, Türk 
korsanı Fırtına Ali'nin gemı
sidir .. 

Fırtına Ali mi?. 
- Eveti 
- Ben böyle genç bir Türk 

korsanımn adını işitmiştim .. 
- Canım, şu kaçırılan kı

zın nişanlısı işte!. 

Halbuki korsan Panayot, 

Bazı erkekler vardır ki, ka· 
zak geçinirler. Kahvehaneler· 

de, vapurda, tramvayda ko
nuşurken kadın aleyhine dolu 

sıkı atarlar, savururlar. Bun
ların bir kısmı hakikaten ka

zaktırlar. Ve kazak oluşların· 
daki hikmet te kendilerinden 

ziyade, zevcelerinin tam kadın 
olamayışındadır. Böyle görü-

nenlerin diğer bir kısmı ıse, 
kahvehanede, meyhanede pa· 

lavrayı sıkar ve akşamları eve 
girerken ayakkabılarının ça· 

murunu kapıdan dışarıda te
mizler, ağzını, yüzünü siler ve 
evdei 

- Kadıncığım, hanımcığım, 
iki gözüm sevgilim .. 

Diye diye tıpış tıpış, uslu 
uslu, efendi efendi girerler. 

Zevcelerinin hakikaten ka
dın olamayışlarından istifade 
ederek kazaklık bayrağını 
açmış olanlar, kadının asker
lik yapmasını da birtürlü haJ
medemezler; 

- Kadın, asker olur mu 
imiş hiç? 

Derler.. Bu, samimi bir 
noktai nazardan değil, gizli 

bir korkudan ileri gelmekte· 
dir. Çünkü böylesi bilir ki, 
kadın askerliğe de başlayınca, 

onun güvendiği ve arkasını 
dayadığı dağlara kar yağa- ı 
caktır. Kadın sertleşecek, ku
mandaya alışacak, korku ve 
tereddüdün damarını kopara
cak, tıpkı erkek gibi olacaktır. 
O takdirde, bu ayardaki er
keklerin kazaklık saltanatının 
yerinde de yeller değil, fırtı· 
nalar esecektir. 

Ve kimbilir ya, kadın as
kerden dönünce artık ken
disine: 

- Haydi bakalım -diyecek
tir- bu hafta çamaşırı sen 
yıka, çamaşırcı tutacak para 
yok.. Akşama da yemek pi
şirmeği unutma!.. 

Kahvehanderde böbürlene 
böbürlene kazaklık satanlar 
işte sırf bu korku ile, homur
danırlar, kadmın askerliğini 

hazmedemezler. 
Çimdik 

Torbalı'da bir 
Hırsız şebekesi. 

Torbalı, (Hususi) - Muh
telif zamanlarda birkaç dükkan 
ve ev soyan 4 kişilik bir hır

sız şebekesi meydana çıkarıl
mıştır. Bunlardan ikisi istas· 
yon civarında bir deri depo
sunda cürmü mcşhud halinde 
yakalanmışlardır. Diğerlerin in
de bulundukları yerler tesbit 
edilmiştir. 

--•

1

-- daha ilk hamlede her şeyi 
__ G_ü_n_li_ı· k_s.;;.iy_a_sa_l..;;g;:...az_et_e __ 

1 
• kavramış, fakat his ettirme-

Bunlar Torbalı ve diğer ka· 
zalarda epice vak' aların faili
dirler. Yalnız Torbalıdan 7 
bin l'ralık eşya çalmışlardır. 

Sabip ve hıışyaz"'am mişti. 
Haydar Rüşdü ÖKTEM 

llnıurni neşriyat ve yıızı işleri 
~tidürii: Hauıdi Nüzhet Çançıır 
dıırehanesi: -

C lzrnir İkinci Beyler soknp 
· llalk partiı;i binası içinıle 
1' 'J.• elgraf: lzmir - A..~ADOLU 
elcfo : 2776 •• Posta kutusu 405 

\'ııı ABONE ŞERAiTi 

- Sonu 'CJar -

~ .. . 
Oğretmenler, öğrenci babaları 

AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Liselerle orta ve ilk okul kitaplarının satı~ yeridir. 

Ahmet Etiman kitap evi ığı 1200, altı aylığı 700, üç 

\' h ııylığı 500 kuruştur Kısa Lir zanıau<la <lürüstlü~ü ile sayın miişterilerinin alıikalanm 
• ancı memleketler için aenelik kauınarak (İzıuir)e ynrnşır Lir şekilde geni~letilmi§tir. 

abone ücreti 27 liradır , . 
Her yerde 5 kuruator Kültiir Bakanlıgının kitapları ile çıkan eserleri hrünü gününe ta• ıp 

' " eder "'·c bütün m~terilcriııc sunar. Ahım·d .Etinıan Kitap E''İ iz. 
~Çıııiş 11ü:h:lar 25 kuruştur. mir'in ycgliu'c kitap ve kırtasiye deposudur. Hariçten E-iparişlcr ~ür' t. 

ANADOLU l\fA'!'llAASJNUA le gönderilir. 
BASILMIŞTIR lzmir Hükumet caddesi No. 58 - 60 Telefon (2535) 

~--iiiilıiilliil! ............................................. ... 

Kamal Atatürk'e gelen s.h1ıı bahisler: 

Tembellik bir 
tebrik telgraf lan hastalık mıdır? 

- Başı 1 inci sahifede -
Belçika krahnın telgrafl 

Ankara, 6 (A.A) - Cumu· 
riyet bayramı münasebetiyle 
Belçika kralı üçüncü Leopold 
ile Atatürk arasında atideki 
telgraflar teati edilmiştir. 

" Vatanınızın refahı için en 
halis temenniyatımı arzederim . ., 

" Nazik telgraflarından do· 
layı majestelerine samimi su
rette teşekkür eder ayni za
manda şahsi saadetleri ile 
Belçika milletinin refahı hak
kındaki samimi temenniyatımı 
kabul buyurmalarını rica ede
rım . ., 

ita/ya Kralının telgrafı: 
Ankara, 6 (A.A) - Cum· 

huriyet bayramı münasebetile 
İtalya Kralı Üçüncü Viktor 
Emanocl ile Atatürk arasında 
atideki telgraflar teati edil
miştir: 

"Türk milli bayramı yıldö
nümünü Türkiye'nin refahı ve 
Ekselansınızın saadeti hakkın
daki en har temenniyatımı 

Ekselansınıza yeniden arz için 
büyük bir fırsat bilirim . ., 

"Cumhuriyet yıldönümü mü
nasebetile göndermek lütfunde 
bulundukları nazik telgraftan 
dolayı Majestelerine hararetle 
teşekkür eder ve şahsi saa
detlerile ftalya'nın refahı hak
kındaki en samimi temennile
rimi kabul etmelerini rıca 
ederim.,, 
Japonya impa-
ratorunun telgrafı: 

Ankara. 6 (A.A) - Cumu· 
riyet bayramı münasebetile J:ı
ponya imparatoru Hirohito ile 
Atatürk arasında atideki tel
graflar teati edilmiştir: 

"Cumhuriyetin ilanı yıldö

nümü olan bugünde ekselan
sınıza çok hararetli tebrika
tımla şahsi saadetleri ve mil
letlerinin refahı hakkındaki sa
mimi temennilerimi arzetmekle 
bahtiyanm." 

"Cumhuriyetin ilanı yıldö
nümü münasebetile majestele
rinin göndermek lutfunda bu
lundukları nazik telgraftan pek 
ziyade mütehassis olarak ken
dilerine hararetle teşekkür 
eder ve şahsi saadetlerile mil
letlerinin refahı hakkındaki sa
mimi temennilerimi kabul et· 
melerini rica eylerim . ., 
ispanya 
Reisicumhurunun telgrafı 

Ankara, 6 (A.A) - Cum
huriyet bayramı münasebetile 
ispanya reisicumhuru Manuel 
Azana ile Atatürk arasında 
atideki telgraflar teati edil
miştir: 

"Cumhuriyetin ilanı milli 
bayramı münasebetile ekselan
sınıza en hararetli tebriklerimi 
ve ekselansınızın saadetlerile 
milletlerinin refahı hakkındaki 
samimi temennilerimi arzeyle-
rım.,, 

"Cumhuriyetin ilanı yıl dö
nümü münasebetile yollamak 
lütfunda bulundukları temen
nilerden dolayı ekselansınıza 
samimi surette teşekkür eder 
.ve şahsi saadetlerile İspanyol 
milletinin refahı hakkındaki 
en iyi temennilerimi kabul et
melerini rica ederim.,, 

Ankara 6 (A.A) - Cumu
riyet bayramı münasehetile 
devlet reislerinden cumur rei
simiz Kamal Atatürk' e gelen 
tebrik telgraflarını ve verilen 
cevablarile birlikte aşağıda 
neşrediyoruz. 

- Dost ve müttefik Türk 

milletinin bayramı münasebe
tile şahsi saadetiniz ve Tür
kiyenin refahı için olan en 
iyi temennilerimin kabulünü 
ekselansınızdan rica ederim. 

Yugoslavya naibi prens 
Pol 

Cumuriyet ilanının yıldönü
mü münasebetile Altesiniz ta
rafından çekilen bir tegraf 
beni f azlasile mütehassis etti. 
En deri teşekkürlerimin kabu
lünü ve lgerek altesi11iz, gerek 
dost ve müttefik Yugos!avya
nın refahı için olan samimi 
temennilerimin kabulünü rıca 
ederim. 

Türkiye milli bayramı mü· 
nasebetile gerek şahsi saade
tiniz, gerek Türkiye'nin mü-
madi saadeti için olan en sa
mimi tebrik ve tenıennilerimizi 
takdim etmekle büyük bir 
zevk duymaktayız. 

Mısır Naibi 
Mehmed Ali 

Ve Mısır niyabet meclisi 
azaları, AbdüJaz.;z, 

izzet, Şerif 
Cumhuriyet ilanının yıidö

nüınü münasebetile Mısır ni
yabet meclisi tarafından çeki
len telgraftan dolayı ziyadesi
le mütehassis oldum. Gerek 
muhterem niyabet meclisi aza· 
larına samimi teşekkürlerimi 
bildiririm. 

Türkiye milli bayramı do· 
layısile ekselansınızın şahsi sa
adeti ve milletinin refahı için 
en samimi temennilerimi ar
zederim. 

Çin cumur reisi 
Cumuriyet ilanının yıldönü

mü münascbetile ekselansını· 
zın yollamak Jutfunde bulun
duğu nazik telgraftan dolayı 

teşekkürlerimi takdim ederken 
şahsi saadeti ve milletinin re· 
fahı için olan temennilerimin 
kabulünü ekselansınızdan di· 
lerim. 

Cumuriyet ilanının yıldönü
mü münasebetile ekselansla-

' rınıza hararetli tebriklerimi ve 
şahsi saadetleri ile cumuriye
tin refahı için olan samimi 
temennilerimi arzederim. 

Macar krallığı naibi 
Nicolas De Horty 

Cumhuriyet ilanının yıldö
nümü münacebetile ızhar edi
len temennilerden d<ılayı pek 
mütehassisim. Ve alteslerin· 
den şahsi saadetleri ve Maca· 
ristan 'ın refahı için olan en 
iyi temennilcrimin kabulünü 
rica ederim. 

Cumhuriyet ilanının yıldö
nümü ve Ekselansınızın ilk 
devlet reisliğine seçilmesi mü
nasebetile şahsi saadetiniz ve 
Türkiye'nin saadeti için Lit-
vanya milleti ile birlikte izhar 
ettiğim temennilerin kabulünü 
rıca ederim. 

Litvanya Cumhur reisi 
Antanas Smcntona 

Cumuriyet ilanının yıldönü
mü münasebetile ekselansınız 

taraf mdan izhar edilen temen
nilerden dolayı çok mütehassis 
oldum. Ekselansınıza derin 
teşekkürlerimi bildirir ve ge· 
rek şahsi saadetiniz gerekse 
Litvanya'nın saadeti iç;n en 
iyi temennilerimi takdim ede
rim. 

Türkiye milli bayramı mü
nasebetilc gerek kendi saa
detleri gerekse necib Türk 
milleti için beslediğim en sa
mimi temcnnilerimin kabulü Ü 

ekselansınızdan rica ederim. 
Çekoslovakya Cumur reisi 

Ed uard Ben es 

Okulda bazı çocuklar görü· 
rüz, tembeldir, çalışmaz, ders· 

leri geç anlar; ancak birkaç 
defa tekrarlandıktan sonra an· 

lar. Sersemdirler. Zekaca ar· 
kadaşlarından vazihan geride 

kalmışlardır. Sabahları bir türlü 
yataktan kalkamaz, kitaplarını 
hazırlıyamaz, yola geç çıkar. 

Mutlaka evde birkaç şey unut· 
muştur. Okula her halde geç 

kalacaktır. Herkesten sonra 
gelir. Esasen yol uzun gelir. 

Herkesin az bir zamanda git· 
tikleri yolu bir türlü bitire· 
mez. 

Sınıfta usludur. Yaramazlık 
nedir bilmez. Tembel·tembel 

bir köşede oturur. Oyun za
manı bunlar oyunlara iştirak 

etmezler. Bir köşede oturmayı 
tercih ederler. Ruhlan hare-

keti sevmez esasen oyuna gir
seler de beceriksiz olurlar ve 

çabuk kaybederler. Çabuk yo
rulurlar. Yaşları ilerler. Bun· 

lar sınıf ta kendilerinden küçük 
çocuklar arasında kalırlar. 

işte bu ruhi teamülleri gös
teren çocuklar dikkatli bir 

muayeneye tabi tutulurlarsa 
çok defa vücudları soğuk ve 

biraz da şişmanca bulunduk
ları göze çarpar. Yüz geniş 

yuvarlaktır. Yanaklar çekik, 
göz kapakları şişgincedir. iki 

göz kapak arasındaki mesafe 
azdır. Burun geniş dudaklan 
kalın ve tersine dönüktür. 
Dil kalın. Deri balmumu gi· 
bidir; kuru ve kalın. Çocuğun 
iştihası iyidir. Fakat yidiğin
den faide göremez, çünkü yi· 
diğini yakamaz. 

Tembellik bağırsaklarda da 
görülür. Kabze meyyaldır. 

işte bu seriri levha, boynu
muzda bulunan ve dereki 
gudde denilen bir guddenin 
ifrazlarını azalmasından ileri 
gelir. Grip romafzma gibi he· 
hangi bir hastalık çok defa 
buna sebeb olur. Veyahud 
başka hastalıklatda bunu ya
par. 

Filvaki çocuklarda görülen 
bu tembelliklerin yegane amili 
bu değildir. Yani her tembel
lik deriki gudde ifrazların 
azalmasında neşet etmez. Fa
kat bütün bu tembellerin mü
him bir kısmını bundan ileri 
geldiği gözönünde bulundu
rulmalıdır. Çünkü bu türlü 
tembelliğin ilacı olan ve şifası 
kabil bulunan bir hastalık ol
duğu hatırda bulundurulma· 
lıdır. Dr. Cevad Zekai Bil 

Paris para borsası 
Paris 6 (Radyo) - Paris 

para borsasının birinci kanu· 
nun nihayetine kadar cumar
tesi günleri tatil yapması te
karrur eylemiştir. ....................... 

Cumhuriyetin yıldönümü mü-
nasebetile bana göndermek 
lulfunda bulunduğunuz temen
nilerden dolayı ekselansı'1ıza 
hararetli teşekkürlerimi bildi· 
rir ve gerek şahsi saadetiniz 
gerekse Çekoslovakya'nın re· 
fahı için olan en derin te
mennilerimin kabulünü ekse
lansınızdan rica ederim. 

Türkiye milli bayramı mü
nasebetile şahsi saadetiniz ve 
Türkiye'nin refahı için olan 
en samimi temennilerimin ka
bulünü ekselansınızdan dilerim. 

Afganistan kralı 
Mehmed Zahir 
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lini'yi Mareşal Dö Bono teşvik etmiş .. yet oldukça ciddidir,, Dedi~~i rt~!~~ H 
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Mareşal Bono, kumandanlara lıarita üzerinde Habeş 
harbınz anlatırken .. 

1ınly:ın·Ilabcş lııırbıııın birinci 
kı ınıııı idııro eden 80 liL.: İtalyan 
Mareşalı I>ö Bono, burh hak.kında· 
ki lıntırntıııı bir kiıalı halinde ncş· 
rctmi~tir. 

Do) çe Algcmııyııe Çuytung'un 
Roma muhabiri, Lfitün dünya mat· 
bununda akisler uyandıran ve Ha· 
baş lıarLı ile İtalya siyasetinin iç 

• yüzünü gösteren bu eserin bir hu· 
liisasmı yapmıvlır. Bu kıymetli ya· 
zıyı biz de knrilcrimiı:c sunuyo· 
ruz. Birkaç giiu dc~mm edecektir. 

Mareşal Dö Bono; 
- Amme hizmetindeki fa. 

nliyctimin seyrini asker olarak 
bitirmek, benim için büyük 
bir rüya idi. 

Diye başlıyarak şöyle devam 
ediyor: 

- Etyopya ile bir anlaş
mazlık çıktığı takdirde harb 
olup olmıyacağmı 1933 te he
nüz kestirmenin imkanı yoktu. 
Fakat ben, vakit kaybetme
meği muvafık görerek günün 
birinde Duçeye dedim ki: 

- Bana bak, şayed orada 
bir harb çıkacak olur ve sen de 
beni layık ve kabiliyetli bu
lursan, onun idare edilmesi 
şerefini bana ver. 

Duçe dikkatle yüzüme baktı 
ve derhal: 

- Hay hayl diye cevab 
verdi. Bunun üzerine ben: 

- Bu hususta beni çok 
yaşlanmış bulmuyor musun? 
deyince, 

- Hayır, dedi, 
Ben, devam ederek: 
- Çünkü, artık kaybedecek 

vaktimiz olmadığı kanaatinde
yim de, onun için, dedim. 

Duçe o tarihten itibart , 
Habeş meselesinin 1936 dan 
evci intaç edilmesi lazım gel
diği hakkında sarih bir fikfr 
taşıyordu. 

Ben, bunun imkan dahilin· 
de olduğuna dair ufak bir 
tereddüt göstermeden derhal 
"Peki" demekle iktifa ettim. 
Duçenin hakkımda gösterdiği 
itimat sayesinde kazandığım 

şeref ve kendi ihtiyacımla üze
rime aldığım mesuliyet, faali· 
yetimi yüz kat fazlalaştırdı. 

1933 Sonbaharı idi. Duçe 
Doğu Afrikasında yakın za· 
manda cereyan edecek olan 
hareketleri hiç kimse ile gö
rüşmemişti. Yalnız onunla ben 
vaziyeti biliyorduk; bu hava
disin herhangi bir suretle hal
ka yayılmasına sebebiyet ve
recek ufak bir ifşada bile bu-

Duçeye görüşlerimi şu su
retle izah ettim: 

"Habeşistan'm iç politika 
durumu hazin bir manzara 
arzediyor; dürbin politika ile 
hareket edecek olursak. im
paratorluğun darmadağın edil· 
mesi pek güç bir iş olmıya

caktır; hele tarafımızdan mu
vaffakıyetle başarılacak olan 
bir askeri hareketten sonra 
buna, muhakkak gözü ile ba
kılabilir. içlerinden bazıları 
açıktan açığa hoşnutsuzluk 

gösteren Raslarm huzursuz· 
lukları, en kuvvetlilerinden bir 
Rasın imparatora isyan etme
sini mucip olabilir ve dola
yısile bizim müdahalemize im· 
kan vermiş olur. Diğer taraf
tan, ltalyan sömürgelerine bi
tişik bir durumda olan Ras· 
ların, bugünkü zayıf vaziye
timizden cesaret alarak bize 
saldırmak teşebbüsünde bu
lunmaları da imkansız değil
dir. Bunun için, şimdiki vazi· . 
yette, mcs'eleyi kökünden hal
letmek maksadile mukabil ta· 
arruza geçmek için tekmil Ha
beş kütlesinin saldırışına da· 
yanabilecek bir surette hazır

lanmamız lazımdır.,, 
Duçe fikrime iştirak ederek, 

bana, var kuvvetimle çalışmak 
emrini verdi; çünkü biran evel 
hazır bulunmak lazımdı. 

- Çok paraya ihtiyaç var, 
Duçe, çok paraya! 

Dedim. 
- Para da eksik olmıya

caktırl Cevabını verdi.,, 
de Bono, gerek askeri ge

rekse politika bakımından sa
nıldığından bambaşka bir 
ölçüye varan ve Avrupa'yı 
büyük bir buhrana sürükliyen, 
fakat, nihayet ltalya'nın tam 
bir muvaff akıyetile biten ltalya 
Habeş harbının doğuşunu işte 
bu sözleri er izah ediyor. 

ltalya, Libyanın istilası ile 
meşgul olduğu müddetçe, Ha
beşistanın barış yolları ile bir 
ltalyan penetrasyon pasifiği 
ve kendi arzusu ile bir nevi 
manda kabul etmesi için uğ· 
raştı. 

ltalya ve itilaf devletlerinin 
yardımını gören Ras Tafari 
~925 te Alman dostu Lic 
Yasuyu alaşağı ederek ftalya 
kralını Romada ziyaret etti. 
1928 te Abrüz dükası Adis· 
Ababaya gelerek büyük tö· 
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- Başı birinci sagJada - devletlerle olan münasebet· haleldar olması Milletler ce· 65 S. Emin 14 16 75 
16 nıawa.ktııdır. İlk lıc<lef milletler !erine temas ederek şunları mi yeti statüsünden doğan ta- 59 S. Süleyma. 13 7 S 

cemiyetinin mümkün olduğu kadar 
ı;ııbuk bir eurette tcdlıirlcr almaaını 
mümkün kılmak, ikinci hedef mil· 
letlcr cemiyetinin yalnız bugünkü 
etatükooun idamcai ile muvazzaf 
olduğu hakkındaki tenkide ccvab 

22 50 

vermektir. 

Statükonu.ı daimi surette 
idamesini gayri kabil olduğu· 
nu bizzat Milletler cemiyeti 
statüsü de kabul etmektedir. 
Ve Milletler cemiyetinin müs
takbel siyasetinin bu cebhe· 
sini tetkik etmek Milletler ce· 
miyeti komitesine ait bulun· 
maktadır. 

M. Eden bundan sonra beş· 
ler konferansını mevzuubahs 
ederek bu hususta da demiş· 
tir ki: 
beş devletin fikri malOm: 

- Beş devletin fikirleri ma
lumdur. Bu fikirler tetkik edil-
miş ve birbirlerile mukayese 
olunmuştur. Dün lngiliz hüku
meti diğer dört devletle bu 
hususta fikir teatisinde bulun· 
muştur. Şimdiye kadar yapı
lan fikir teatileri bazı mühim 
fikir ayrılıklarını meydana koy
muştur. Fakat bunlardan birisi 
yeni birşey değildir. Ve hiç 
birisi büyük olmamakla bera
ber muhakkak surette iktiham 
edilmez mahiyet göstermemek
tedir. Pekaz konferansın mu
vaffakıyeti için kabil olan her 
şey yapılacaktır. Biz bu top· 
lantıda bizirp kendi menfaat
lerimiz olduğu kadar diğer 
devletlerin menfeatleri oldu· 
ğunu da zannediyoruz. 

M. Eden bundan sonra Bü
yük Britanya'nın diğer yabancı 
.. ! ................ .. 

da Habeşistana muslihane 
hulul kapısını açar gibi gö
rünt..n ltalyan-Habeş dostluk 
ve hakem andlaşması akte
dildi. 

Rasları ezebilmek maksadile 
Ras Tafari, ltalyan silahının 
yardımını gördü, hatta Udine 
dükası, Tafari'nin Habeş im· 
paratorluğu tacını giyme me· 
rasiminde bulunmak için 1930 
ikinci teşrin'inde Adis-Ababa
ya geldiği zaman bir de bü
yük Kaprani tayyaresi getir
mişti. 

Fakat bundan sonra Ne-
güs'ün, Fransız müşavirlerin 

nüfuz ve tesirleri altında kal· 
ması dolayısile, Habeş-ltalyan 
münasebatı çabucak kötüleşti, 
ve şimdi ilk defa olarak da 

, Bono'nun hatıralarından öğre
nildiği veçhile, daha 1932 de 
ltalyan'larda Habeşistan'a karşı 
bir baskın harbına girişilmesi 

fikri yaşamağa başladı. O gün
lerin sömürge bakanı olan de 
Bono, Libya' harbı bittikten 
ve f.ritre askerleri serbest kal
dıktan sonra martta Eritre'ye 
döndü ve son baharda da "ilk 
doğan sömürgen adı verilen 
Eritre'ye kralın gelmesini te· 
min etti. Kral ltalya'ya avdet 
ettikten sonra, de Bono, sö
mürge bakanlığına bir muhtıra 
hazırlattı; bu muhtırada, Sü
veyş kanalından yapılacak olan 
nakliyatın gizli tutulamıyacağı 

düşüncesi!"' baskın harbı mu
vafık görü! 'ledi, bunun yerine 
saldırış harbı ileri sürüldü. 

--

söylemiştir: ahhütlerimizi yerine getirmek 43 Üzüm kuru. 20 75 
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MUnasebab.. Jayı husule gelmiştir. Bu hiç- 7 F. z. Abdul. 16 25 
-"Fransa ile olan muna· 

sebetimiz sıkı ve samimidir. 
Münasebetlerimizin bugünkün
den daha iyi bir devrim ha· 
tırlıya bilmek zordur. Bu ka· 
rışık alem içinde garbi Avru· 
pa' daki iki büyük demokrasi· 
nin birbirine yaklaşması belki 
de tabiidir. Bu dostlukta bu 
iki hükunıetten hiçbirisinin in
hisarcılık zihniyeti yoktur. Her 
iki hükumet te gayet sarih 
surette diğerlerinin iş birliğini 
temine yalnız hazır değil fa. 
kat ayni zamanda hahişkar 
olduklarını bildirmişlerdir. 
belçika 
Taahhütlerine sadıkhr .. 

Fransa için bu söyledikle
rim aynen Belçika hakkında 
da varittir. Belçika'nın taah
hütlerine sadık knldığına dair 
teminat almış bulunuyoruz. 
Almanya ile 
Uzlaşllmıya çahşıhyor .. 

Almanya'ya gelince Alman 
lngiliz dostluğu izhar olun· 
muştur. Bu arzu Büyük Bri· 
tanya' da da samimi surette 
mevcuttur. Ve karşılıklıdır. 

Fakat Almanya'ya olsun diğer 
herhangi bir memlekete o'sun 
lngiltere'nin verebileceği her 
dostluğun iki kat'i şartı vardır. 

Böyle bir dostluk evvela 
inhisarcı olamaz. Saniyen kim 
olursa olsun hiç kimseye te· 
veccüh etmiş bulunamaz. 

Almanyanın ekonomik zor· 
luklanndan lngiltere'yi mua· 
heze etmek hususunda mevcut 
temayülü bir dakika için bile 
kabul edemeyiz. Bu hadiselere 
katiyen tevafuk etmemektedir. 

iktisadi mUnasebat 
lngiltere'nin harptenberi eko

nomik ve mali sahalarda Al-
manya ile te§riki mesai için 
ne kadar te~1..bbüslerde bulun
duğu hususunda ısrar etmiye
ceğim. Bununla beraber şurası 
hakikattır ki yalnız biz harp
tenberi Almanya'ya birçok 
suretlerde Almanya' dan taz
minat olarak aldığımız yekune 
yakın para vermişizdir. Diğer 
taraftan ticari safhadan çok 
daha mühim esaslı bir mesele 
vardır ki, onun önüne geçmek 
icap eylemektedir. Bu mesele 
dünya ticareti hacminin büyü
tülmesini temin edebilmektedir. 
Bu hal netice itibarile diğer 
memleketlerin olduğu gibi Al
manya'nın ihracatını çoğalta
caktır. 

iktisadi tedbirler 
Burada üç devlet tarafından 

yapılan para hakkındaki son 
tebliğ üzerinde de birkaç ke
lime söylemek isterim. Alman· 
ya da dahil olmak üzere di
ğer milletlerin bu husustaki 
iş birlikleri bu tebliğde bil
hassa kaydedilmiştir. Ve eğer 
Almanya bu programa iştirak 
etmek isterse, buudan biz 
ancak büyük memnuniyet du
yacağız. 

Alınanya'nın bizim tarafı
mızdan çember altına alınması 
kat'iyen varit olamaz. İtalya 
ile aramızdaki münasebatm 

bir zaman bir İngiliz· İtalyan 4 K. Akyiğit 13 
münazaası olmamıştır. Bu va· 1099 
ziyet ltalya'da hakikat olarak (':1~~975 
tanınıncıya kadar münasebet- 3,_ ')74 
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man:ısile hayati menfaati haiz silahlanma seviyesine feda et· 
bulunmaktadır. meğe başlıyan bazı Millet~ 
Geçmiş senelerde memleket görüyoruz. Bu deliliğe e . 

!erimizi menfaatleri ayrı ol- ediyoruz. Fakat bugünkü tJI. 

maktan ziyade birbirlerini it- ziyette İngiliz silahlarının. ~u;i 
marn eder bir vaziyette idi. veti sulhün idamesi için bırıfl. 

' İngiltere hükumeti bu müna- derecede ehemmiyetinin in~: 
sebetlere istikbalde ve riayet liz programının üç esas n 
olunmasını kat'i · surette arzu tası şunlardır: 
eylemektedir. ltalya'nın bu yo· 1 - Milletler cemiyeti otO' 
lu tehdid etmek (veyahud kes· ritesinin takviye edilmesi, 1 

mek niyetinde olmadığı hak· 2 - Bir Avrupa niıB111 

kında M. Mussolini'nin verdiği için müzakereler yapılması,·~ 
3 - lngiliz kuvvetleri11ı ' 

teminatı hüsnü suretle telakki d h 1 yeni en teç iz o unması. (1 
ediyoruz. Bizim de böyle bir M. Eden'in nutkundan so~11• niyetimiz yoktur. söz alan muhalif işçi partis; tG 

Akdeniz'de her hangi bir den M. Dalton şunları söY" 
ltalyan menfaatini tehdid hak· miştir: 

~ı 

kında hiçbir arzumuz veyahut Eden'in nutku 
~ 
~ 

her hangi bir İtalyan menfa
atine hücum etmek hususunda 
hiçbir niyetimiz yoktur. Bu şe
rait altında her ilci memleket 
için A\deniz'deki bu hayati 
menfaatleri değil yalnız müca
delesiz olarak idame, fakat 
hatta karşılıklı kazançla devam 
ettirmenin kanaatımızca kabil 
olması lazımdır. 

Uzak şark ahvali 
Uzak şarkta son zamanlarda 

Çin-Japon gerginliğinin mah
sus surette iyileşmekte oldu
duğuna dair bazı emareleri 
tesbit etmekle bahtiyarım. 
beynelmilel 
vaziyet naziktir .. 

M. Eden son olarak şunları 
söylemiştir: 

- İzahatım gösteriyor ki, 
beynelmilel vaziyet oldukça 
ciddidir. Fakat ben şah;en 
felaketin önüne geçilmez san
mıyorum. Ve ben şuna kaniim 
ki Avrupa'da müstakbel sulh 
geniş surette bizim oynıyaca· 
ğımız role bağlıdır.. Biz Av
rupa'ya sağlam ve müstakar 
bir vaziyet temin edecek olan 
harekete önderlik etmek isti-
yoruz. 

lngiliz progra
mmm üç esası .. 

Silahlar üzerinde bir anlaş· 
ma vukua gelmeden hiçbir 
zaman devaınlı bir sulh ola
maz. Bununla beraber hatta 
hayat şartları seviyesini bir 

Tenkit ediliyor. . ır ~d 
" M. Eden'in bu nutku ıfl ~ b· 

maileyhin söylediği müke~~it 
nutukların birincisi dei:1 ~ ~ 
Fakat şayanı teessüftür kı_, ti 
Eden'in sözleri daima fiilıY'.~ ~ 
inkılap etmiyor. İşçi .P'~ıt ~t 
hükumetin mustakar bır. o( 
siyaseti bulunduğuna kanı o' 
ğildir. Ayni zamanda şu~U ~ h 
söylemek lazım gelir kı, 1 
Eden'in nutkunda lokarno 
garbi Avrupa paktından , 
fazla, umumiyetle Avrupa 
ise az bahsolunmaktadır. 
kat Polonya'yı, Çekoslo. 
ya'yı ve Sovyetler birliğin• 
meselelerin haricinde bt 
mak kabil değildir. ,. 

Bundan sonra liberal.,. 
Mander söz almış ve ezcil 

demiştir ki: . 
- Milletler cemiyeti '. 

mine emniyetimiz bale/ 
Toplanması için istihz7, 
bulunulan Lokarno konf ~ 
sında ise bu toplantını~j 
manya'ya Sovyetler bı 1 
Çekoslovakya gibi diğer rıl~ 

. e :J leketlere hücum etmesın " 
vesile gibi kullandırılın• 
lazımdır. 

Alman gazete-
lerinin neşriyah: ~ 

Berlin 6 (Radyo) - ~ 
gazeteleri M. Eden'in d 
nutkundan bahsederek: efi ~ 

"lngiliz hariciyesi Ş 
man-lngiliz dostluğuna 
tardır.,, Demektedir. 
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adrid'de sok k 
rn har beleri. 

'Başı 1 inci sahifede - - Burgoz, 6 (Radyo)- Milis
,5elon, 6 (Radyo) - Ka- lere mensub zırhlı bir tren 

50 ,da umumi vaziyet çok havadan bombardıman cdil
tlır. Bu sebeble Barse- miş ve Madrid' e dönmiye 

50 ı.a Örfi idare ilan edil- mecbur kalmıştır. Milis tank-
75 \ lan da topçu ateşile defedil

.;s &eneralı Göref'in Mad- miştir. 
50 
75 
25 

~VVetlerini idare ettiği 
dır. Bu general 1925 te 
. tür, muhnik gaz kulla
ll da tekzib edilmiştir. 
~Ros 6 (Radyo) - Ha
.bildiriyor: Milis idare 
tıd'i müdafaa ümidlerini 

5. :ıııen kaybetmiştir. Bu se· 
• resmi dairelerin nakli 

So ~ıştır. Tayyareler Kata· 
4-taya sevkedilmiştir. 

zO ~er Madrid'e girmek ıçın 
J nınışlardır. .. 
Clase, 6 (Radyo) - Asi 
etler süngü hücumile Se· 

~ .. t ~os Anceles mevkiini 
~'" lllıştir. 

lris, 6 (Radyo) - Mnd
ı~ sukutu artık bir saat 
,elesidir. Şehirde panik 

ını sürmektedir. Bazı yer· 
Yangınlar çıkmıştır. Bu 

e ~narşistlerin menfi faali
.A_tıne delildir. 
'."lij)ele milislerden birçoğu 
~tc teslim olmuşlardır. 

adrid, 5 (A.A) - Hükii
uınumi seferberlik için 

iijk t~kım tedbirler almıştır. 
et '\ ıle dolu olan sokaklar· 
l ~Caddelerde askerleri ihti· 
. ~Cepheye götürmekte olan 

f Y~nlann motörlerinin müd
~ı:Urültüleri aksetmektedir. 

kat'iyyen asabiyete ka
" ~~arnaktadır. Panik yoktur. 

~~rce insan Varoş'larda ve 
~ Madrid 'in içinde istih

lar, barikadlar vücuda ge· 
ı ~ lllek için çalışmaktadırlar. 
~llbi şarkiden payitahta ha· 
~· 01an Corroles Angelcs te
t!· 1

d henüz hükumetçilerin 
ıı ed' 

ıı· )G~ad:~d, 5 (A.A) - Şili bü· 
" ~ı elçisi sefirler heyeti na-

lla h . . • . 
~ arıcıye nazırına oır no-
~~evdi etmiştir. Bu notada 
~d,,}'onalistlerin havadan Mad
b~ 1 bombardıman ederek 
~lii ~.akım masum (insanların 
~ tnune sebebiyet vermiş ol
~rı takbih edilmektedir. 
~ adrid, 6 (Radyo) - Asi
~r il Yaptıklan bütün taarruz

#\ tamamen defedilmiştir. 
~ karhon mevkii milis top· 
ha ~ tarafından şiddetle bom

r 1rnan edilmiştir. 

Kerem ile Asli 
-Başı linci sag/ada

rışıyor. lfolr.p pa~aaı... Hikıiy<'} i 
burada lıırakalım. Pcnçercııin önün· 
de Kerem ile A li'nin resimlerine 
bakan çocuk bu düşüncelerden 

sonra ans11.ın luçkırmay:ı lııışlıyor. 

Yüzünü resmin üzerine koynr. Sa· 
lıife göz yaşile ıslaııımşur. Kitabı 

örtüyor. Gizlice onu so:ındığa ko
yor ve gözlczini kurulaynrak oda· 
dan çıkıyor.,, 

Bu zayıf ve san yüzlü çocuk 
) irmi beş yıl evclki bendim. Şimdi 
arkadaşını ~üphe ile clinliycn ve 
onn güçlükle hak veren zımıllı 

ben! Arkadaşım nrtık son cümle· 
!erini bitiriyordu. Du defo, cümle
lerin manasını tam \'e açık oıılarak 
kavrnyordum: 

- Dediğim Gibi, yığını okut· 
inak için yığının en derin heyecan 
knyn:ıklanna inmek lazımdır. On
larn yabancı maddelerle yapılmış 

eserlere değil, özlü ve yerli mnd· 
delerle meydana getirilmiş eserler 
vermek şarttır. Homere'in şaheser· 
)erini, halk mnsallannın hakiki 
malzemeleri yuğurmu~ tur. Onun 
için Homerc. asırlardıınberi ayakta. 
Tekrar söylüyorum: Büyük kütleyi 
okutabilmek için kütlenin inanı:la· 
nn:ı, alılukıno, aşkına, adetine, des
tanına masnlınn, türkiisüne kulak 
vermelidir. Ilatıu im Ba\·oşla dini 
temayüller bile ihmal ctlilmcmeli
ılir. Gayeye varmak için kullandı· 
ğımız vasıtaların hiç ehemmiyeti 
yoktur. mi................... 

Nazilli Asliye Hukuk mah
kemesinden: 

Nazilli'nin Hacıbeyli köyün
den küçük Ali oğullarından 

Hüseyin oğlu Ali'nin karısı o 
köyden Nasuh kızı Emine 
aleyhine açtığı boşanma dava· 
sının gıyaben cereyan eden 
muhakemesinde; kanunu me· 
deninin 132 ve 134 üncü 
maddelerine göre davacı Ali
nin karısı müddei aleyh Emi
ne' den boşanmasına ve Emi· 
ne'nin kabahatlı olduğundan 
bir sene müddetle başkasile 
evlenmemesine, Nazilli Asliye 
hukuk mahkemesinin 27/111935 
tarih ve 382 esas ve 432 ka-
rar numarasile karar verilmiş 
ve Mezburcnin yeri belirsiz 
bulunmuş olduğundan tebliğ 

makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. 1086 

lzmir Lise ve Orta okullar sa- Istanbul üniversitesi Rektör-
tın alma komisyonundan: lüğünden; 
Kız, Erkek liseleri Kız öğret- ~~~:!loii Kadın ve doğum 

Kulak ve buğaı 
Göz hastalıkları 
Akıl hastalıkları 
Radyoloji 
Fizikoterapi 
Çocuk cerrahisi 
idrar yolları 

men ve bölge San'at okolu ~:~~:iyoloii 
müşterek ihtiyaçları. ~:;:i t;:!:z 

Fiati Tutarı M. temi- ihale Farmakodinami Cinsi Miktarı 
Azı Çoğu nah saatı 

Kilo Kilo Kr. S. Lira K. L. K. Saat da. 
1251 00 93 83 14 00 Beyaz teneke 3250 4170 30 00 

peynir 
Yumurta (adet) 79000 94000 1 10 1034 00 77 55 14 10 

Buca Orta okulu ihtiyacı 
Beyazteneke 800 1000 30 00 300 00 22 50 14 20 
peynır 

Yumurta 
Birinci nevi 
ekmek 

20000 22000 1 10 242 00 18 15 14 30 
15000 25000 10 00 2500 00 187 50 14 40 

Yukarıda yazılı beyaz peynir ve yumurta ihtiyaçlarına 5/11/936 
tarihiadeki açık eksiltmesinde talip zuhur etmemiş ve birinci 
nevi ekmek ihtiyacına da teklif edilen fiat haddi layik görül· 
memiş olduğundan açık eksiltmeleri 17 1111 IS 36 salı günü 
hizalarında yazılı saatlerde İzmir hükumet konağında Kültür 
yar direktörlüğü odasında toplanacak komisyonumuzda yapıl
mak üzere uzatılmıştır. Talipler ikametgah ilmühaberleri ve 
teminat alıtlarile muayyen gün ve saatte komisyona, şartname
leri görmek için her gün Kültür direktörlüğüne müracaatları. 

Tahlisiye Umum müdürlüğün
den: 

1 - Kapalı zarf usulile satın alınacağı ilan edilmekte bu- ,.. 
lunan motörlü Can sandalının idari şartnamesinde 
l>azı tadilat yapılmasına lüzum görüldüğünden buna 
dair şimdiye kadar neşrolunan ilanlar hükümsüz sa-
yılmıştır. 

2 Mevzubahs motörlü Can ııandalı 6/11/936 tarihinden 
itibaren 45 gün müddetle ve kapalı zarf usulile yeni· 
den eksiltmeye konulmuştur. 

3 - ihalesi 21/12/936 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 15 te Galata'da Merkez rıhtım hanında dördüncü 
katta Tahlisiye umum müdürlüğü satın alma komisyo
nunda yapılacak olan mezkur sandalın muhammen 
bedeli 19250 lira ve muvakkat teminat miktarı 1443 
lira 75 kuruştur. lstcldilerin teklif mektuplarını bildi
rilen vaktinden bir saat evveline kadar sözü geçen 
komisyon reisliğine tevdi etmeleri şarttır. Buna ait 
resım ve şartnameler mezkur komisyondan parasız 
alınır. 7 20 5 20 2667/1089 

Pehlivan Güreşleri emin, garbında kaykı oğlu 
Mustafa, şimali müstantik Lüt-

C. H. P. ' fü karısı Ayşe, cenubu kallem 

Gaziler ocağı 
menfaatine 

Basmahanede Bıçakçı ha
nında 8 Teşrinisani 936 pazar 

günü saat 14 te büyük peh
livan güreşi yapılacaktır. 

Bu güreşler: Buca'lı Meh
med, Buca'lı Ömer, Buca'lı 
Mustafa, Tekirdağ'lı Hüseyin, 
Bandırma'lı Vasfi, Bulgar'yalı 
Mehmed Molla, Yıldmm Be· . 
kir, Ali Ahmed, Çoban Mah-
mud, Yunus, Abdurrahman, 

Filiz, doktor, Abidin, Tikveşli 
Mehmed gibi meşhur pehli· 

vanlar tarafından misli görül· 

memiş ciddi güreşler yapıla

caktır. Milli sporun bu mü
him branşının halkımızın rağ

betini kazanacağı muhakkaktır. 
tenbih etmiş olacak. 
................... ! .. 

Bozdoğan icra ve iflas me
murluğundan: 

Dosya No. 936-180 
Bozdoğan'da ekmekçi Emine 

borçlu, kazanın kakkalan kö· 
yünden kaklem oğlu Hüseyi
nin aşağıda hudud ve evsafı 
yazılı bir incir bahçesi açık 
müzayede suretile satılığa çı· 
karılmıştır. 

1 - Eymir köyü hududun
da acem bükü mevkiinde ve 
tapunun ağustos 936 tarih ve 
17 numarasında kayıtlı olan 
işbu bahçe tapuda tarla ola
rak mukayyetse de içinde se
kiz senelik 53 incir ağacı 
vardır. Şarkında halen alacaklı 

oğlu Necip karısı Ayşe dudu 
ve çocukları, tarla ve bahçe
lerile çevrili 3000 M.M.2 olup 
tamamı 120 lira kıymetlidir. 

2 - Satış: 8-12-936 salı 
günü saat 15 te icra dairesi 

salonunda yapılacakttr. Bu se
fer kıymetin yüzde 75 şini bul· 

maz veya müşteri çıkmazsa 

ihale 22-12-936 salı günü ayni 

yer ve saatte yapılacaktır. Bu 
sefer en fazla pey sürene ihale 

edilecek ve 2280 numaralı 
kanunun ahkamına cari olmı-

yacaktır ve kayden ruçhan 
hak sahibi de yoktur. 

3 - Talipler tahmin edi
len kıymetin yüzde 7 ,5 ğu 
nisbetinde pey akçesile veya 
milli bir bankanın teminat 

mektubu ile veya dahili istik
raz tahvillerile gelmeleri. 

4 - Satış peşin para ile
dir. Kanunen verilecek müh-

let içinde bedelini vermiyen 
icra ve iflas kanununun 133 
üncü maddesi ahkamına ma
ruz kalır. 

5 - Dellaliye vesair resim 
alana ait olup vergi bocu mal 
sahibine aittir. 

işbu bahçe üzerinde her 
hangi bir hak iddiasında bu
lunanlar ilan tarihinden itiba
ren yırmi gün içinde vesika
larile müracaat etmeleri la
zımdır. 

6 - Fazla bilgi edinmek 
istiyenlerin 36-180 numaralı 
dosyamıza müracaat etmeleri 
ilan olunur. 1088 

1 inci dahiliye 
2 ,, dahiliye 
1 n hariciye 
2 " hariciye 

Tıp fakültesinin yukanda yazılı Iaburatuvar ve kiliniklcrin~c 
19 asistanlık açıktır. isteklilerin fakülteye baş vurmaluı. 

25 30 3 7 2412/965 

lzmir Daimi encümeninden: 
Yeri Cinsi No. 

Karşıyaka iktısat sokak Ev 26 
Tilkilik caddesi Dükaan 236 
Burnavada Medrese binası O 
f darei Hususiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinsi ya

zılı akar kiraya verilmek üzere 1 O gün müddetle temdiden 
açık arttırmaya çıkanlmışbr. isteklilerin ihale günü olan 12/ 
11/936 perşembe günü saat 10 da depozito makbuzlarile bir· 
likte Daimi encümene müracaatları. 3 5 7 10 1040 

lzmir Komutanlığı ilanları 
Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Her bir çiftine biçilen ederi 915 kuruş olan 4500 

çift çizme kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 206 kuruşa almak ve örneklerini görmek 

istiyenlerin her gün öğleden sonra komisyona ıel
meleri. 

3 - ilk teminatı 3088 lira 13 kuruştur. 
4 - ihalesi 10 1111 936 salı günü saat 15 tedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika-
ları, ilk teminatlarını teklif mektuplarile birlikte ihale 
saatinden en az bir saat evel M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 24 28 31 7 926 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Hava kıtaatının yirmi dört bin üçyüz kilo kesilmiş sı

ğır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
ihale 9/2. teşrin/936 pazartesi günü saat 16 da kış
lada Müstahkem mevki satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

2 - Tahmin edilen mecmu tutarı beşbin dokuz yüz elli 
üç lira elli kuruş ve ilk teminat akçesi dört 'yüz kırk 
altı lira elli bir kuruştur. 

3 - Şartnameler her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında kayıtlı 

olmaları şarttır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerile şartnamesinde yazılı vesika
ları, teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel komisyona vermeleri ilan olu-
nur. 24 28 3 7 961 

Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Ankara garnizonu kıtaatının ihtiyacı için 10200 kilo 

pirinç 23/ikinci teşrin/936 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 te kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesi eksiltmenin yapıiacağı Lv. amirliği satın 
alma komisyonunda her gün parasız görülebilir. 

3 - Pirincin tutarı 20400 lira olup muvakkat teminatı 

1530 liradır. 
4 - istekliler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika 

teminat makbuzlarını belli gün ve saattan bir saat 
evveline kadar vermiş bulunacaktır. 7 11 15 19 1067 

İzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
1 Gaziemir' deki alayın ihtiyacı olan 4500 kilo meşe kö

mürü pazarlık suretile satın alınacaktır. 
2 Pazarlığı 11/11/936 çarşamba günü saat ondadır. 
3 - Umum tahmin tutarı 225 lira olup muvakkat teminatı 

17 liradır. 

4 Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
5 isteklilerin muayyen vaktinde Burna\-adaki Askeri sa-

tın alma komisyonuna gelmeleri. 1092 

Lise ve Orta okullar sabo al
ma komisyonu başkanlığından 

lzmir Kız, Erkek lisesi pansiyonlarile bölge San'at okulu 
1936 finansal yılı ihtiyaçlan için azı 57666 ve çoğu 84000 
kilo birinci nevi ekmeğin 5/ 11/1936 tarihinde kapalı zarf usu· 
lile yapılan eksiltmesinde talip zuhur etmediğinden bu tarih
ten itibaren bir ay zarfında her hafta salı ve perşembe gün
leri İzmir hükumet konağında kültür yardirektörlüğü odasında 
toplanacak komisyonumuzda saat 16 da pazarlıkla ihale edile· 
cektir. 

Beher kilo ekmeğin muhammen fiati 9 kuruş 75 santim, 
tutarı 8190 lira muvakkat teminatı 614 lira 25 kuruştur. istek
lilerin bu yıla ait ticaret odası vesikası ve muvakkat teminat 
ahtlarile pazarlık günlerinde komisyona ve ~artnameyi görmek 
istiyenlerin de hergün Kültür direktörlüğüne müracaatları. 
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V. N. ROYAL NEERLANDAIS Birinci kordon Rees binası Hamburg -Bremen, Rotter· 200,000 Lira daha kazandırdı .. k 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE KUMPANYASI Tel 2443 dam--Amsterdam ve Anvers . Ta~yar~ piyangosunun altıncı keşidesinde en b~:ğ· 

"ATHEN,, motörü halen li- "AGMEMNON., vapuru el· LONDRA HATTI limanları için her ay munta- ıkramıyeyı kazanan 14741 numaralı bilet, doğrudan b. 
manımızda olup ROTTER- yevm limanımızda olup 10/ 2 "ANDALUSIAN. vapuru zam iki sefer yapacaktır. ruya (Milyonlar gişesi) inden çıkmıştır. Bazı .bilet h~· 
DAM, HAMBURG ve BRE- inciteşrine kadar AMSTER- 2 ikinci teşrinde gelip 5 ikinci Ren, lskandinav ve Baltık yileıi, kendilerini reklam için bu biletin kendilerı ta~ad" 
MEN limanlarına yük almak- DAM, ROTTERDAM ve teşrine kadar Londra ve Hull limanları için doğru Konşi- dan satıldığını iddia ediyorlarsa da bu doğru değ•1 1 ''; tadır. HAMBURG limanları ıçın için yük alacaktır. mento ile eşya kabul eder. (Milyonlar gişesi) şimdiye kadar birçok yurddaş ar 

"BOCHUM,, vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor, 15 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN li
manlarına yük alacaktır. 

"GALILEA,, vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor, HAM
BURG ve ANVES'ten yük çı

kacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXMINSTER,, vapuru ha· 

len limanımızda olup NEV
YORK için yük almaktadır. 

"EXHIBfTOR,, vapuru 14 
son teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXPRESS,, vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

11EXAMINER,, vapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor NEV
YORK için yük alacaktır. 

11EXAMELf A,, vapuru 26 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

.. EXETER., transatlantiği 6 
son teşrinde PIRE'den BOS· 
TON ve NEVYORK'a hareket 
edecektir. 

"EXCAMBlON,, Transat· 
lantiğl 20 son teşrinde RIRE
den BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDELHA VS 
LlNJEN - OSLO 

"SARDINIA,, motörü 16 
9ôn teşrinde bekleniyor, Dl
EPPE ve NORVEÇ limanla
rına yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT-

HAMBURG 
"AUGUST LEONHARDT,, 

vapuru 11 son te~rinde bek· 
lcniyof, ROTTERDAM ve 
HAMBURG için yük ala· 
caktır. 

JOHNSTON WARREN LTD, 
LIVERPUL 

"JESSMORE,, vapuru 15 
son teşrinde bekleniyor. BUR
GAS, VARNA, KOSTENCE, 
SULINA, GALAÇ ve BRAl
LA için yük alacaktır. 
S.A. HONGROISE DE NA
VIGATION DANUBIENNE 

MARITIME BUDAPEŞT 
"QUNA,, motörü halen li

manımızda olup, BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞT, 
BRA TISLAVA, VIY ANA ve 
LINZ için için yük alacaktır. 
SERViCE MARlrtME ROU-

MAIN-BUCAREST 
11DUROSTQR,, vapuru 25 

!On teşrinde bekleniyor, KÖS
TEN CE, SULINA ve GALAÇ 
ve GALAÇ aktarması BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
P~T, BRATIRLAVA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

Vapurlann isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi· 
emeL Telefon No. 2008 2008 .......... ~ ......... 

oktor 

Ziya Gökşin 
Kulak, Burun, Boğaz 

mütehassısı 

yük alacaktır. 
"STELLA,, vapuru 7/2 inci 

teşrinde beklenmekte olup 
ROTSERDAM AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları için 
yük alacaktır. 

"HERGULES., vapuru 30 
2 inci teşrinde gelip 5/2 inci 
kanuna kadar ROTTERDAM 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN kumpanyası 

11ALBA JULIA,, vapuru 
19 I 2 inciteşrinde MALTA, 
MARSlL YA ve CECAIR li· 
manian için yük ve yolcu ka
bul eder. 

İlandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 
kordonda FRATELLI SPER
CO vapur acentalığına müra
caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 200412005/2663 
............ l!SlmM*mıı! .. EiiWD 

Kira ık Ev 
Güzclyalı Tramvay cadde

sinde deniz tarafında, pazar 
yeri karşısında elektrik, hava 
gazı kumpanya ve kuyu suyu 
tesisatı olan büyük bahçeli, 
içi döşeme ve dıvarları yağlı 
boyalı 1136 numaralı ev kira
lıktır. Görmek ve görüşmek 
için Gazi heykeli yanında Ak
deniz apartmanında müddei 
umumi muavini Şevki Süner' e 

LlVERPOOL HATTI A l E . 'iti ·ı servete kavuşturmuş uğurlu bir gişedir. .. r 
"FLAMINİAN,, vapuru ikin- ng o- g_ytıan ırıaı Müşterilerine vaktinde bilet yetiştirmekle ve he~ tu~iJ 

ci teşrin ibtidasmda Liverpool Lıne kolaylıkları göstermekle şöhret alan (Milyonlar gışe·de 
ve Svanse'adan gelip yük çı- Marsilya ve lskenderiye için yeni tertip edilen 22 inci tertip tayyare piyangosu keşı 1 
karacaktır. 9600 tonluk MCairo City,, va- biletlerini de satışa çıkardığını ve biletlerini biran. e\f\'l) 

THU 
almalarını sayın müşterilerine bildirir. (Milyonlar gışes 

" RSO,, vapuru 15 puru her ay Pireden munta- d ıne-
ikinci teşrinde Londra' dan ge· zaman iki sefer hareket ede- :taşradan talep edilecek olan biletleri vaktında gön er t· 
lip yük çıkaracak ve ayni za· cektir. ği bir vazife bilir. Taşra talipleri, biletlerini tedarik e 
manda Liverpool ve Glaskon Yolcu fiatinde tenzilat: mekte acele ederlerse, daima kazanırlar. 
için yük alacaktır. Pire·Marsilya seyahat müd- lzmir' de Keçeciler caddesinde No. T 34 

Tarih ve navlunlardaki de· deti 75 saat, le (Milyonlar gişesi) sahibi 
ğişikliklerden acenta mes'u· Port-Sait ve lskenderiye li- Hayri Ak Dölek 
liyet kabul etmez. manları için "VELO S., vapu· -;;..._;;,;.;;.;..;;...__~;;;,;;..;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;==========::;;;;.___. 
• Deri ve Tenasül HaJ!? ru her hafta pazartesi günü saat 

Iıkları Mütahassısı 12 de muntazam Pireden ha-

Doktor 
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Osman yunus Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 

Hergün hastaları sabah 
saat 10 dan akşam altıya 
~kadar kabul ve tedavi eder. 

Adres: Kem~raltı Şamlı 
sokak No. 19 

• 

Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz Acentahaı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 

müracaat. D: ~ !lllHllllllllllllllllllllllllh. Doktor .. ıllllllllllllllllllUlllllllll~ 
Birinci Sınıf Mutahassıs = -

Dr. Demir Ali ~ _A. Kemal Tonay := 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
f zmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

=Bakterıgolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı= 
Bnsınnhanc istasyo?u knrşısmdak.i dibek sokak haoında 30 sayı· -

= lı ev ve muayenehanesıııde sabah snat 8 den akşam saat 6 a kadar = = hastalannı kabul eder. -
;;;; .Müracaat eden hastalara yapılması laı.ımgclcn sair tnhlilat ve -
;;;;;; ~~~oskop:1'- muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevza = 
=ııittınıı1ı111iı1ımi"i"mliıınım1ım"ı"miı'ml1ı1rr:i;i:~~. >411~5 11111111• 

---:=_,~,__~ 

l ~ :i-~ - ~ 

-~«~ 
6 JI ıu lı• 

r 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybeders'~ 
paran heba olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaf'"·r 
zı ze~gin etmiş, hem de yurdunun göklerine b'~ 
kaç fılo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginde'1 b 
rinin de senin olmıyacağmı kim iddia edebilir,!,/ 

lzmir Bayındırlık direktörlİİ' 
ğünden: 

2 İkinciteşrin 936 pazartesi günü saat 11 de ihalesi ysP 
lacak olan 47174 lira 5 kuruş keşif bedelli Bergama ceza e~. 
münakasası ihale komisyonunca görülen lüzum üzerine yerı· 
den 20 giin müddetle ve kapalı eksiltme usulile münakasB} 
konulmuştur. 

Kapalı eksiltme 23 ikinci teşrin 936 pazartesi günü 51
' 

16 da İzmir Bayındırlık direktörlüğünde yapılıp ihalesi ict' 
edilecektir. 

Muvakkat teminat 3539 lira olup isteklilerin 2490 sayılı Jel 
nuna göre hazırlıyacakları teminatları ile teklifnamelerinİ ' 
Bayındırlık Bakanlığından alınmış ehliyet vesikalarını birliıct' 
ihale gününün tayin olunan saatten bir saat eveline kadar ~O' 
misyon reisliğine vererek makbuz almaları. 

isteklilerin 236 kuruş mukabilinde keşif ve projeden bifl' 
nüshasını fzmir · lstanbul - Ankara Bayındırlık direktörlü~ 
den alabilirler. Daha fazla bilgi edinmek istiyenler lzmir 8' 
.Yındırlık dırektörlüğüne başvurmaları. 105V 

lstanbul üniversitesi Rektöf 
lüğünden; 
Tıp fakültesi klinikleri için hasta bakıcı mektebinden diP" 

lomah altı hemşireye ihtiyaç vetrdır . 
İstekli olanların Fakülteye baş vurmaları. 

25 30 3 7 41319~ 

SIHHAT BALIKYAGI 
Noneçya lıalıkya~lannın en lıalieidir. ""crbet gibi içilir, 2 defa ıQzfı]oıil11 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Merkez hastanesi kulak şefi 

ikinci Beyler sokağı ha
mam karşısı No. 41 

Muayenehane Tele. : 3686 -=~::~-=~lliİ~~~:--.. ~ ........ ~~~~ .. ~ .. ıllllİ~ .. ~lliılllİll .. ~~ .. ~~ .... ..;;B:aş:d:ur;n~k.:B~ü)~·ü;k.S:a~le~p:çi:oğ~lı~ı~l:ıa:m~k:ar:4•:eı:nd~a~ ... ~ 
Ev " : 2505 1 

111 
~ 

t~a~~'k!b~f :d::.dar has· I Pürien Şahap Tesiri.tabii, eşsiz bir müshi.ldir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6; 
111ı11-~------ ' reklerı rahatsız olanlara bıle Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


