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abe1 imparatoru ''Hdb;if;i:anin yarisini ltalyaya, 
crrrsrnr de milletler sosyetesine bagi1iiyan bu bari~i 

diplomatlar ba1larina · sürsünler ,, demi$tir 

Tevfik Rü1tü Aras lngiliz efkiiri umumiyesi 
--------------00„00 -

lgradda 'Vu2"oslavya Ba1bakan1 ile uzun 
a.d1ya görü1mü1lerdir. ID1§ bakan1m1z Naib 
~ prens tarafmdan kabul edilmi§tir 
•f·lgrad 16 (A. A) - Bay bakan• mesailerini beynel-

1 

lemi~tir. Bay Tevfik Rü§tü 
•k Rü§tü Aras ve Bay milel durumun ortaya koy- Aras budefa Belgrad da kal· 

J;dinovi~ bu sabah saat dugu meselelerin tetkikine mas101 hä.diselerin icab ettir-
dan 13,30 a kadar gö- hasredecekler ve iki devle· mekte oldugunu gizlemedigi 

Uflerdir iki devlet ada· tin tarn bir tesanüd fikrinden c;ünkü bütün Balkan antanb 
-~~-.,.,,_.----.·---------"'.....,. mülhem olan batth hareke-

VFtK RÜ~TÜ ARAS 
-l'as1ndaki bu görü§me 

~ •nda Türkiyenin Belg-
0tta el~isi bay Haydar 
Yugoslavya dt§ bakanhg1 
"'itli Matina~ hazu bu· 
~\l§lardir. 

lgrad 16 (A.A) - Tür
~ di, bakan1 bay T evfik 
~\ti A _ alAt .. "U'asm muvas a l mu-
~betile Vireme gazetesi 
~'ilbrlar1 yaz1yor: 
8ay Tevfik Rü§tü Aras 

~ \'e dt§ baka01m1z bay 
~~ildinovi~ ile görü§mek 
kl!elgradda yimi dört sa
ilhyor Balkan antanbmn, 
nYesi olan, memleketimi
~ ~irnamdar §ah1slah ara· 
, il llliUetler cemiyeti kon
~~llin mühim toplanbsmm 
tsinde yap1lan bu dosta-

1 ~0ktai nazar teatisinin 
lt tnemletin bari§ sever 
~~hareketini teyid ettigine 
~ ~ yaktur. Türkiye ile 
~l!slavya cihan bar1§IDtn 

111 
ilfaas1 i~in masaide mü

~ llladdi fedakär bklar 
~11!1 etmi,ler ve genel iti
~l~ll bar1~m ve bilhassa 
~ llnlarda ba11§1n muhafa-

111a ne kadar bagh olduk-
~~~· beynelmilel konferasta 
y ~t'tni§lerdir. 
q~~~ln1z böyle bir siyasamn 
~11 •Yed ve Yugoslavya halk 
~~ ~leri i~inde akis bulabi-
tiit1e kani olao iki Dit 

tini tasrih edeceklerdir. 
Belgrad 16 (A.A) - Bay 

Stoyadnovi~ bugün saat 13,30 
da Türkiye Da§ bakam bay 
Tevfik Rü§dü Aaras §erefine 
bir ögle ziyafe1i'Verm1~tir. 

Y emekte baz1 hükiimet 
azasmdan ba§ka Balkan an
tanh ve kü~ük anla§ma d v
letlerinin diplomatik mümes
siUeri ve d1§ bakanhgmm 
yüksek memurlari haz1r bu · 
lunmu§lard1r. Y emekten son-
ra Bay Tevfik Rü§tÜ Aras 
ve Bay Stoyadinovi~ matbu
at mümessillerini kabul et
mi§lerdir. Bay Tevfik Rü~tü 
Aras bu münasebetle yap
bg1 beyanatta her defa fu· 
sat dü§tügü ve yahut hü
kiimetler lüzum gösterdigi 
vak1t yalmz Baikan antanb
mn üyesi s1fatile degil aym 
zamanda menfaatleri aym 
olan devletlerin mümessilleri 
safatile mü§terek bir hathha
reket tesbiti hakkmda bay 
Stoyadinovi~le noktai nazar 
teatisi i~in Belgrad da dur
maktan geri kalmad1gm1 söy· 

r~q ~ r<t~ ~ 
b1u1U ~ =-. a 111„1n 

„ PRENS POL 
üyesi tarafmdan sür'atle 
halledimesi arzu edilen bir 
mesele mevcud oldugunu 
iläve etmi§ ve demi§tir ki: 

Beynelmilel durum hädise
lerin inki§afmda en büyük 
dikkatla takib edilmesini is· 
tilzam etmektedir. Her ~eyi 
hakiki ve mühim olarak ka· 
bul etmek itiyabm1zd1r. Hat
bhareketimiz maliimdur, ve 
bar1~m bari§ f1k1 inden ve 
kollektif te~rik mesaiden 
mülhamdir. Türk1ye tarafm
dan büyük müttefiki o)arak 

(So u 4 üncüde) 
[+] [•l ~~ 

Bay Mussolini 
--------0000--------

Barl§ hakk1nda izahat istiyor 
Cenevre 15 (A.A) - Sa- Frans1z-lngiliz tekliflerinin 

odd1gma göre Bay Mussolmi kendisince lüzumu kadar 

BARON ALOiZI 

sarih olm1yan baz1 noktalar1 
hakkmda ve bilhassa italyan 
komiserinin vazifeleri hak
kmda izahat istiyecektir. 
italyan mahafili cevabm sa
rih olacag101 temin etmek· 
tedirler. Bay Mussolini kon
sey azalarma mütemmim iza
hat vermek üzere Bay Alo
iziye salähiyet verecektir. 

Bu suretle Bay Aloizi tek· 
liflerin tedkikioe tahsis edi· 
Jecek konsey i~timalarma 

i1tirak edecektir. 

Bart§ tekliflerini protesto ediyor. "Royter 
Petrol a~bargosu bir harb1 intac eder" diyor· 

Londra 15 (A.A) - Ban~ 1 Royter ajans1 verdigi bit ingiliz hükii~~ti Paris an-
tekliflerinin Te§tinden sonra haberde diyor ki: la~masmtn tadih arzusu~da· 
bütün gazeteler Per§embe dir. Milletler Cemiyeti tara· 
günü Avam kamarasinda frndan petrola ambargo kon· 
yap1lacak müzakereleri sahn· mas1 meselesine gelince bu· 
s1zbkla bekJiyorlar. Burnu- nun ltalya ile bir harb1 inta~ 
nun kmlmasma ragmen Sir edebilecegi san1lmaktad1r. 
Hoverin 'Londraya döncegi Bu vaziyette ise ingiltere 
yaz1Jmaktad1r. Deyl lEkisper Fransiz filosunun seferberlik 
is~: Muhalifetin Per§e~be mü§küläb dolayisile derhal 
muz~ke.r~ esnasmda k.abme- yardimma dayanmiyacak de-
ye bu ;bmads1zhk rey1 ahn- k · L 1 F fiI . me tir. ava rans1z osu· 
masma gayret edeceklerdar. b „ d 1 
D..:. 1 1Joralcl gazcat:oe..,i dP• nun OD e~ gun en evve 

seferber edilmiyecegini bil-
Hükfimet~i ve muhalif 

saylavlara ve hatta kabine ~AM~1~1L H~_._fR d:,~.~i§tir~!J 
äzälarina her gün yüzlerce llWd ~ - [t] ~. 
protesto mektubu geldigi 
haber verilmektedir. Deyl 
T elgraf diyor ki: 

Hoar ~ok mütemel olarak 
Milletler Cemiyeti azas1 olan 
devletlerin cemiyet paktm1 
müdafaa i~in sefer edebile
cekleri kara, deniz ve hava 
kuvvetleri miktar1 hakkmda 
Avam kamarasmda verecegi 
izaaab gizli bir celsede ver
megi tercih edecektir. ---·· ... ---
Assamble 
Toplan1yor 

BE$LER KOM1TES1 
Paris (Radyo) - Fransa 

hükiimeti, Paris projesinin 
Assamblede görtl§ülmesinde 
1srar ettiginden Cenevrede 
yapilan te~ebbüsler Assam 
bleyi toplatmaga davet et 
tirmek maksadile Neca§i ta· 
rafmdan gönderilen notay1 
tesirsiz b1rakm1~ gibidir. 
Umumig kanaate göre Pa
ris projesi evvelce be§ler 
komitesinde tetkik olunacak
br. Bay Tevfik Rü§tü Aras 
bugün Cenevre de bekleni
yor. / 

lzmirspor beklenmiyen bir 
maglubiyete ugrad1 . 

Dün Alsancak spor ala- vuru§ile gol oldu. Kalec1 
nmda ~ampiyona ma~larma Sami topa ~ok ge~ yatm1fb• 
devam edildi. Sabahleyin Bu gole mani olabilirdi. 
Altmordu Bucay1 7 -1 mag· Biraz sonra lzmirsporhlar 
liil:; etti. Ögleden sonra Göz- bir gol yapmca oyunda 1hü-
tepe Demirsporu 5-2 yendi. yük bir heyecan görülmü~tü. 

Sara günün en mühim lzmirspor §imdi häkim oyn1-
kar§tla§masma gelmi§ti. Ha· yor. Belli ki §U son dakika· 
kem Göztepeden F eridin larda güzel bir oyunla oyunu 
hakemligi altmda K. S. K.- hi~ ohnazsa berabere bitire-
izmirspor tak1mlar1 oyuna - Sonu 4 üncüde -
ba§lad1lar. izmirspor tak1· 
mmda F ethi ve Etem yoktu. 
K. S. K. ise en kuvvetli 
tak1mile bu müsabakaya ha· 
zirlanm•§b. Buna ragm~n 
genel kanaat izmirsporun 
galib gelecegi merkezinde 
idi. 

Oyun büyük bir h1zla ba§
lad1. fzmirsnor ilk dakika
larda kendilerini zorhyarak 
neticeyi almaga ugra§blarsa 
da buna muvaf1k olamad1lar. 
Lehlerine verilen bir penal
bdan da istifade edemediler. 
Birinci k1smm ortalanna 
dogru K. S. K. h!ar ilk gol
lerini kazand1lar devre bu 
oetice ile bitti. 

lkinci devre ba§lad1, On 
sekizinci dakikada K. S. K. 
sag a~1g1 topu surdu. Kaie 
yakmmda ~evkete geien pas 
bu oyuncunun isabetli bir 

Bay Baldvin 
Eden ile 
Görü§tü 

Londra 15 (A.A) - Bay 
Baldvin c;egastan Londraya 
dönmÜ§ ve Eden ile görüt· 
mü§tür. Bay Eden Sir Jon 
Seymon ile de görü1mü1tür. 
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~i Musolini kimdir? 
l,• 1 

fusanbga 
Bir Nümune 

"Pravda„ gazetesinde okun 
mu1tur: 

Bir u~ak~1 
Alelädc bir tu;akla 

I 4ß00 n1etre irtif aa 
yükseldi 

AHRET 7 CENNET, CEHENNEM VAR MI 
----------------------------------e::a--------------------~ 

Bunun i~in din kitablar1 ve feP 
-1 

--~~~~~~~~-oo~~~~~~~~~-

1 ,,f a1izm ''in tarihsel vazifesi! 
f a1}stlerin ifadelerine na• J 

zaran " Fa,izm, barici siya
sette, Emperyalist oldugu gi
bi itaJyamn hukukunuda ib
mal etmez „ Mussolini Flo
ransada toplanan birinci Fa
'ist kongresinde harici siya
set hakk1ndaki fikirlerini 
fU suretle iEade etmitti : 

" 6 - Müstemlekat me
sailinde f talyamn hak ve ih
tiyaclar101n • tasdik ve teyi
dini. 

1 
1 

1 

l 

. 
:i 

1 

i 

" 1 - Fa1izm uluslar sos
yetesinin te1ekkülene esas 
ittihaz ed'ildigi iddia olunan 
prensibe inanmaz. Bu cemi
yette milletler müsavi mer
tebededirler. Sosyete cihamn 
büyük bir k1sm1mn Anglo -
Sakson ve Frans1z menfaa-
bna itledilmesini temin i~tn 
meydana ~1kar1lm11 bir mu
kaddes ittikhr! 

" 2 F a1izm K1zal Enternas
yonal kongrelerden hi~ biri
nin kararla11na ehemmiyet 
vermez. 

"3 - Fa1izm bu zaman
milletlerin umumen terki si
l~ etmeleri imkamna inan
maz. 

"4 - - Fa1izm italyan1n bu 
1 gün bir muvazene siyaseti 
1 takib etmesi Jüzumuna kani· 

dir. Devletlerin aralann1 te
a ellife ~ah1mahy1z. 
1 "Yukardaki eaaslarm tabii 

neticesi olmak üzere F azm 
talep eder. 

J 1 - Sulb muahedelerinin 
a yeniden tetkikini, bu mua-
1 hedenin gayr1kabili tatbik 
: olan veya tatbiki ars1ulusal 

kin ve dütmanhk dogurarak 
• yeni habler1n zuhuruna se
i beb olabilen k1s1mlar1n tadi

lini. 
I "2 Fiyomenin iktisaden 

iktisaden italyaya ilhak1m 
ve Dalma~yada ya,ayan ltal· 
yanlar1n himayesini. 

" 3 - ltalyan istibsalab-
nm inki1af1 sayasinde garb1n 

; zengin milletleri zümresinin 
j iktisl tahakkümünden kur· 
1 tulmazd1. 

" 4 - Beyhude mesaidatta 
1 bulunmadan ve timal, 1ark 

hududlar1m1z emniyetini unut
, madan Avusturya, Almanya, 
1 Bulkaristan, Türkiye, Maca
t tistan gibi milletlerle anla,

may1. 
" 5 - Sovyetlerin idare 

ettikleri )Jlilletler dahil olmak 
üzere Avrupamn tarkmda ve 
cenub 1arkisindeki mitletle
rin cümlesi ile dosca müna
sebetlerin ~ogalblmas1. 

" 7 - Diplomas1 kadrosu
nun gen~le1mesini ve ihti
yarlam11 diplomatlarm yeri· 
ne darüJfununlar1m1zda sureti 
mahsusada yeti1tirilmit gen~
lerin ikamesi. 

"8 Akdeniz e Atlas lde
nbindeki f taJyan müstagme
relerinin ekonomik ve müna
kalit rapata ve vas1ta,ar1mn 
~ögaltdmas1. 

Pyatro GorgoJini fatizmin 
d11 siyasas1n an bahsedeken 
di) or ki: 
"U luslar1n d11 siya111alar1n1n 
henitz herb ve ku. vetten 
mülhem oldugu inkär edile
mez. Möternih okulundan 
yeti1mi1 diplomatlar bundan
sonra ars1ulusaJ zuhur ede· 
cek harblara müsaid bir ze
min ha ~ulamaktan vazge~
memitlerdir. 

Macaristan Fransamn hiz
metine girmit gibidir. Fransa 
bizim itlerimize ~ok kar1,1· 
yor. Rus propagandas1 ftal
yada dahili harba sebeb ol
du. müttefiklerin Almanya
dan istedikleri 1eyle1 i yap
mak imkin baricindedir. Müt
tefikler Sazeno adac1gmda 
&talyanlar1n bulunmasma bile 
tahammül edemiyerek f tal
yay1 müzafferiyetine ragmen, 
Adriyatik denizinde nefes 
alam1yacak bir liale koydu
lar. 

Halbuki gerek Almanyan1n 
iktisaden tecdid ve ihyas1, 
gerek ltalyanm ltuvvetli bu
lunmas1 müttef1klerin men
faab iktiza11ndand1r. Arala
nnda daima tefrika bulunan 
ingiltere ve Fransa ltalyamn 
müzaberetini talebe her an 
haz1r bulunduklar1 halde f tal
ya aleybine bir it oldumu, 
derhal her 1eyi unutarak bir· 
le1iyorlar. 

( Arkas1 var ) 

Unulm1yalun ki 
Zekat ve fitrelerimizi 

Tayyare kurumuna vere· 
cegiz. Bu kuruma vermek
le onunla ortak olan K1-
z1lay ve Y etimler kurum • 
larma da hizmet etmi§ 
olacag1z. 

• ·--iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliioliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Öl~ü üzerine son sistem 
s1hhi kann, mide, hamile, apan

disit, böbrek dütkünlügüne 

FENNi 
Korsalar 
VA R i S 

Ve Flebit i~in lästik ~orap
lar, kas1k baglar1, son moda 

Suben ve Tuvalet 

KORSALAR 
S. D. Ater 
23 Odun pazar 

Kantarc1lar 

Evvelki gün Belgrad Til 
fakültesinde doktor SalamoD 
Davidovi~ OJ>eratör dairesin
de talebe ile ameliyat tec
rüLesi yaparken oraya dok· 
tor Dotan Bo1evi~ gelmit ve 
talebeye, bir gen~ köylünün 
hastanede pek agir hasta 
oldugunu, buna bir ka~ gün 
evvel bir ameliyat yapdm11 
ise de ~ok zay1f düttügün
den timdi de kans1zhktan 
ölmek üzere bulundugunu, 
fakat buna a11lamak i~in 

. kimseden ahnamad1gm1 eger 
bu a11 yapJlmasza zavalh 
gen~ köylü ölüb gidecegini 
söylemittir. 

Bunun üzerine s1ralardan 
birinden bir gen~ Tib tale
besinden sab1k amirallerden 
birinin oglu Brin~ yerinden 
f1rlam11, kendisinden bu ka-
mn ahnarak bu zavalh köy
lünün kurtardmasma raz1 ol
dugunu söylemittir. 

Dok.torlardan Madam Roj 
ve doktor • Marko Alkalay 
hemen kam alarak hastane
deki köylüye a11lam11lardir. 

Bu ahnan kan 300 gram-
d1r. Hastane kasas1 kan ve
rede SOO:dinar mükäfat tah
sis etmi§ oldugundan amira
lin oglu bu paray1 da köylü
ye hediye etmi,tir. 

Devlet demir 
yollar1ndan f 

21 ikincile§rinde yap1lan 
tecrübe u~aklari esnasmda 
Moskovada Menjevski fabri-
kas1 u~akc1s1 Kokkinaki ale
lade bir u~akla 14575 metre 
yükseklige ~1km1§. ve italyan 
u~akc1s1 Danati'nin kurdugu 
yükseklik rekorunu 145 met
ro ge~mittir. U~acmm anlat
bgma göre 12000 metreden 
sonra müvellidilhumuza ciha-
z101 kullanmasma ragmen 
ha va varhg1m bissetmiye 
:{Özlügünü buz kaplam1§br. 
~ünkü havanm soguklugu 
1f mn altmda 60 dereceye 
arm1§br. 14575 metreya 
~khg1 zaman 1lavan1n kesa
~ti u~aga daha fazla yüksel
nek imkämm vermemi§, bu
nm üzerine motörü durdu
ra-ak bir plänör gibi 62 da
k~ada u~ak alanma inmi§tir. 

Yuu-oslavya 
Domuzlar1na 
Raibet 
B~lgr;d (Özel) - Yugos

lavyt hükumetile Almanya 
arasnda büyiik miktarda do
muzui Almanyaya veriimesi 
hakknda uhusi bir mukavele 
imza edilmittir. Bu domuz
larm bedeline [mukabil en 
uzak alh f!yda Almanyada 
emtia verecektir. 
• 
lngilterenin 
Kuvveti ldaremiz Eskitehir atelyesi 

i._:ln tesviyeci, tornaca, kazen- ing11tere dahiti bir istikraz 
c1 ve elektrik kaynakci us- y~b bu lstikrazm yalnu: 
tas1 ahnacagmdan taliplerin yüzde bir faizli olan yüz 

, imtihanlar1 yap1lmak üzere milyan lngiliz lirahk k1sm1 
,imdiye kadar ~ah§tlklan bir saat i~inde, yüzde iki 
yerlerden ald1klan bon ser- bu~uk faizli olan dige 200 
vislerHe hüsnükal varakalan- milyonluk diger k1smi da 
m Millet mektebi fehadet- ü~ saat ipnde kapand1. Ü~ 
namelerini ve askerlik vesi- saat gibi k1sa bir zamanda 
kalarm1 alarak lstanbula ida- 300 milyon ingiliz Jirahk 
remiz Haydarpafa cer bat (bir mifyar 860 milyon Türk 
müffetti1ligine, Alsascak lirahk) ~ir istikraz yap1lmas1 
atelyesi tefligine ve diger iogilizler gibi zengin bir mil-
yerlerde bulunanlarm da An- Jet i~in dehi büyük bir i§tir. 
karada umumi idare zat i§· ingiliz milleti zenginligi ka-
leri müdürlügüne müracaat- dar vatanperverligi ile de 
Iari. 14.15.16 3627-3986 iftihar edebilir. 

~----YALN•Z--- IBM wa• 

'HAS • 

KALMiN 
H A S K A L M 1 N D 'I R 

Ba§, dit agr1lari, Romatizma, Grip, Nevralji nezleye 
kar§1 HAS KALMiN kullammz 

<;ok T AKLiD edilmi§tir, fakat 
1672 

adamlar1 ne divorlar? 
-6-

• A 

Ahrete lnanan Bir Alim 
-----------------0000 . 

1\-lezar ve <>lün1ü hi<; dü~ünn1eyiniz 
onlar her Halde 1nezarhldarda 

yatn1azlar onlar ba~ka yerlerdedir 
Vücdun ba~ka ~eylerden mz nereye gittiklerini söyle-

yap1lm11 olmas1 da kabili ta- mezler.. Fakat bir daba 
savvurdur. Musik) äletleri dönmezler. 
muhtelif ,ekillerde olabilir. AHRET NEDiR? 
~imdilik biz yalmz •madde· Ölüm dünyanm ~eh1e1ioi 
den mürekkeb vücudu bili- degi~iremez. Ölnm ferdf 
yoruz. Fakat diger bir §ekil bir §eydir. Ölüm yaln1z bir 
vücudun te1ekkulü mümkün ki§inin dünyasm1 degi1tirir. 
dekildir diyemeyiz3 ~imdiye kadar bu dünyay.• 

Hattä maddi dünyada bile aid §eyleri biliyor~u, „timd•; 
maddeden gayri bircey var- den sonra yem bar dunyay 

y o d 1 „ V kf t te dar. Eter denilen ho§lukla, a1 §ey er ogrenece ir. 1 
b. b · d'' hret mesafe vardir. lleride eter- ~z u yem uoyaya a 

d 1 E „ tl l d1yoruz. 
en ~ap1 k~lf l lvdud~u adr bo'l~~ Dünya ile ahret ayni käi-

yacag101 am 1a e e 11r. kA• .. d d' y 1 s 
Ev b" J „ t( ) d amal l~ID e 1r. 8 DI ger oy e vucu ar o say 1 kd' _ . d d Bu 
b' „ • k b' d · ye 1genn eo ayr1 1r. 

iz go~emayece ' ~sse emi- kainabn bir k1smmda bizler 
yecekbk, ~ünkü bar madde · b' t f d uh· .1 d b'J" . ya§1yoruz, 1r ara m a r 1 e temas e e 1 1r1z. 

„ ~~~~ 

()Jün1 Nedir ? Diyebilir ki ruhlarm ölü111-
Hayat, ruh ile maddenin den. sonia ya1ad1klar1m nas!I 

imtizacmdan ibaret olunca, biliyorsur.? Ben onlarla da•· 
bunlarm ayr1lmas1 ölümü ifa- ma temasta olaugum i~i11 
de eder. Ruh maddeden ruhlar1n meycudiyetinded 
gayri bir §ey oldugu i~in füpheye dü1e1nem. Konu1tu· 
bir alet olarak kulland1g1 gunuz kimselerin vücudua· 
vücuttan ayrJlabilir ayrnlnca dan §Üphe edebilir misiniz? 
ölüm dedigimiz hadise vuku Telefonla konu1ub ta yüzünil 
bulur. Yani ölüm ruh ile görmemiginiz kimsenin bile 
vücudun rayrilmasmdan, ruhu vücudundan 1üphe etmek• 
m'mlerin maddi ilimlerden if- hakk1mz yoktur. 
tirakmdan ibarettir. Hayat y1pran1p biten bir 

ÖlUm feua l:iulmak dagil
dir, sadece ruhun ikämet 
ettigi vücudu terketmesi de
mektir. 

§ey degildir. Daima" ya11yaa, 
fakat muhtelif 1ekillerde te
zahur eden bir feydir. 

( Arkas1 var) 

Binaienlaleyh ölüme ve 
meaara heyecanla bakmay•- Gaz maskesile 
111Z. Mezar ve ölümü hi~ dü- Yu··ru··yu·,. c 
§Ünmeyiniz. Ölüler her halde y 
mezarhklarda yabnazlar. 0 - 14 erkek ve 6 kadmdall 
lar ba1ka yerlerdedir. müte~ekkil bir amele kafilesi 

Ben Frans1z harbmda ölen yüzlerinden hi~ gaz maske-
oglumun mezar1m görmege lerini ~ karmadan Okranya • 
hi~ gitmedim. Zeten öm üm- mn Sta in Grad 1ehrindell 
de mezarhga gitmedim ve Moskovaya kadar olan 1200 
bir mezar z yaret eti:nedim. ki ometrelik m.)safeyi yay• 
Vücudun k1yn eti yoktur. ge~mi§ler ve 21 Sonta1ride 
Ruh ise v cud ile berabe r Moskovada K1z1l me} dan• 
mezara gitmez mezardan varar k töreole kar11l 10m•I" 
ölünün kalkacagma inan- lardir . 
mak, ruhlarm, mezar- y • b• k jf 
hkta dola§ttgma inanmak en1 r e§ 
ve ölümden korkmak ceha· Moskova Ftnevinde mü-
letten gelir. hendis Noviski tarafindall 

Seyahate ~1khg1m1z zaman ke§folunan yeni bir sine111• 
korkuyor muyuz? Yeni bir cihaz1 i§letilmi§tir: Bu cizazla 
memlekete, yeni bir yere hi~ salonu karartmadan si-
girdigimiz zama~ biläkis se- nema filimleri köt'!rmi§ „e 
vinir, ho1lamr. Olümde ruh- tecrübede muvaffak olmuf„ 

' larda seyahate ~1karlar. Val- tur. J 

~**********~*~:A::tc*~I 
~ DOKTOR " 
B A. Kemal Tonay 
tC Baktcriyolog ve bula~1k, salg1n 
tC hastahklar mütehass1~1 
~ Basmahane istasyonu karf1smdaki Dibek sokak ba1m· 
t( da 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 
+( ak!lam saat 6 ya kadar bastalarm1 kabul eder. 
f( Müracaat eden bastalara yapalmas1 läz1mgelen sair 
tC tablilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli bast•· 1 
t( lara yapalmas1na cevaz görülen Pnomoloraks muayene· 
t( sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 

~'$)/:~~)/:)/:~~i~~)/:~:p/:~~~~ -
Al1met ve As1m büyük elbise f abrikas1 ESKI BIT PAZARI NUMARA 15-17 

TELEFON 2042 

K11bk elbise, palto ve pardesünüzü mutlaka Ahmed ve As1ma yapbr1nl,Z. Y erli mah her ~etid ~ulikiden ~ifte provah, temiz masraf, mükemmel 
dikit 12 liradan 16 liraya kadar 11marlama elbise y1p1hr. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 



SIHHATINI KORtJMAK ST YEN 

Kula Mensucat 
Yeni ~kard1p kahn, saglam ve ucuz paltoluklanaa ahyorlat . ' 

Lüb IC.&lite Paltoluklan ve liik Bataniyeler 
Her keseye elveri1li zen2in Culaki ~etitleri 

ve satlam TURAN kum8'Jan 
en cazip nk ve desenlerde 
~p1~m11 solma~ ve giizel itii 

ED zor bev,enenleri memnu edecek '' D , 
• • konlon ~al•kzade Hab limtted tirketi vitrilslerinde tethir. edU ~ 
ada toptan ve perakencle sablmaktacltt. . T E L E F 0 

Tel 
2573 

muild ~k zeYkB, ejleaceli, aepli bir me•zu 
fhtlr• bll~ film.„ 

Herde: Aaqaa91yan1a ee ~k 1e•ilen ~'1.zlari 
Adolf Vohlbtbk Renate Muller 

Georges Aleksandr 

sEANS SAA TLARI 

Üz rine koku yoktur. 
Simdiye kadar da 

yap1lai;nan11'tl r 
Babar, AMaa .... 1 .... 

Y uemin, Muhabbet ~. 
Uautnia belil, Seaiii iPi; 
Ful, DalJ•• M•m• iaha· 
lerile ,.,w... 
Benzer isimli takfit„ 
lerin 
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1 

j1 Memurlann 
Tezkiyeleri •• 

Memurlar1n tezkiye vere
kalarlmn lkincikinun sonuna 
kadar vekälette bulunulmas1 
lilzumu yeniden bildirilmi1tir. 
• 
Inebolu vapu-
ru tahkikah 

TS:kikat bitmi1tir. ~ahit
lerin dinlemesine lüzum gö-
rülmilttür. Fakat ~ahitler 
memleketlerine gittikleri i~in 

1 ifadelerin istinabe suretile 
abnmasma marar verilmi1tir. 

izmirde 
Tasarruf 
Haftas1 

C e~en Cumartesi gunu 
1 Cumuriyet meydamnda tö~ 

renlenen artt1rma ve yerli 
mallar hafta11 merasimi pek 

11 önemli oldu. Gazetemiz dün 
~kmad1g1 i~in bu 1erefli me

' rasimi bugüa hülisa yapmak 
1 mücburiyetinde kald1k. Tö
{ rende ilbay Fazb Güle~, 
1 f&l'bay doktot Behcet Uz ve 
1 

1 daireler direktörü, mekteb-
ler vard1. Her taraf bayrak-

larla bezenmit mekteb tale· 

1 beleri bu haa tan1n önemini 
a ifham eden levhalar ta11mak-
1 ta idiler. P afta sekreten 
· bay Fahrinin söylevini bay 

Habt 1 evfigin söylevi takib 
· etti, ilbav F azh Güle~'in 

önemli söylevi ile törene 
SOD verildi. , ....... _.,...,.__ 

C1kard1iJm1z 
•• 
Uzümler 

Birincikänun ay1n1n yedinci 
; gününe kadar d11 memleket
l lere sahp yollad1g1m1z ~ekir-
• dehsiz kuru üzümün miktar1 

6,304,094 kilodur. 

Ge~en sene bütün y1b 
, i~nde ta1raya gönderdigimiz 

üzüm miktar1 ise 57,394,899 
kiJo idi. 

Bu hesabca bugüne kadar 
gönderdigimiz üzümler ge~en 

· seneden 2 milyon 909 bin 
ve 19 kilo fazlad1r. Bundan 
sonra gönderecegirniz dahi 
ayr1d1r. 

Spor 
K.S.K. 10 bir 

galebesi 
- Ba1taraf1 1 incide -

cekler. Fa' at hi~te böyle ol

mad1. K.S.K. sag ··~•i• ken
di1ine geien derin bir pasi 
kaleye kadar yakla1mak su
retile ve gUzel bir vuru1la 
takiminin galibiyetini iicüncü 
bir goUe kuvvetlendirdi. 1ki 
taraf1n bütün gayretlerie 
ragmen bu vaziyet oyun so
nuna kadar degifmedi. 

K. S. K. Tak1m1 dün ~ok 
gtbeJ oynad1. BiJbassa Melih 
tak1minm belkemifi idi. 

A.ÖZGOR 

( Hallan Seal J 

Deniz konf eransri 
Japonya yüzde 20 tenzilata 

• yana1m11yacak 
Paris (Radyo)- Rengo ajans1 bildiriyor: Japon bükiimeti 

Amerika taraf1ndan yap1lan yüzde 20 tahdid projesini ka
bul etmiyecektir. 

Bu projeye nazaran Japonya mevcud gemilerinden 120 
bin ton imha edecek ve lngiltere ancak 2000 ton kadar 
azaltacak ve buna mukabil Amerika 140 bin ton yeni gemi 
yapacakhr. 

italya hücuma haz1rlan1yor 
Paris (Radyo) - Son ahnan haberlere göre, ltalya hükii• 

meti timalde Tigre aududunda yeni bir hücuma ge~mek 
i~in politikantn biraz inkitaf etmesini beklemektedir. Ahnan 
haberlere, Tigre m1ntakasanda 5000 amele mütemadiyen yol 
in§aab ile ugra1maktad1r. Yüzlerce kamyon Makalleye si
läh ve yiyecek tas1maktad1r. 

Bombard1man Kurban1 Bir 
Doktor 

Adis - Ababa 15 (A.'A) - Amerikan K1z1lha~1 üyelerin
dan doktor Hofman Dagabor bombard1man1 esnasmda telef 
olmu1tur. 

imoaratorun ac1 sözleri 
Istanbul (Özel) - Londradan hildirilgine göre Habe~ im

paratoru cephedeki lngiliz gazetecilerine vuku bulan diye-
vinde demittirki: 

- Pariste pitirilip kotanlan bar11 tekliflerini ulusuma 
bildirmekten s1k1byorum. Yar1s1n1 ita1yaya yar1s1mda miller
Jer sosyetesinin emrine pe1ke1 ~eken bir ban11 diplomatlar 
batlar1na ~als1nlar. 

~ ~ ~ ..... ilill ..... 

Zorlaman1n 
Tarih~esi 
Hikolunuyor 

Belgrad (Özel) - Roma· 
dan telefon : 

Hümiimet bütün otellere 
birer mermer loca koydur
mu1tur. Bu locaya 18 lkinci 
te1rin taribi yaz1 lm11br. 

Bu tarih ltalyan tarihine 
ve gen~ ltalyanlara bu gü
nün zurlama ba1lang1c1 olmak 
üzere bir habra olarak mu
hafaza edilecektir. 

Okullar ve 
Resmi daireler 
Alb giin kapanacak 

Istanbul (Özel)- Ankara
dan geien haberlere göre · 
bütün mekteb ve resm1g 
daireler 27 birincikinundan 
dan itibaren 2 lkincikinuna 
kadar kapah olacakhr. Bu 
münasebetle ü~ gün bayram 
ve ü~ gün y1lba11 tatili ya
p1lm11 olacakhr. 

----~~---

Paris sulh 
Teklifleri 
lflis etti · 
Istanbul (Özel) - Habe

tistanan bir nevi k1sm1 olan 
Paris mukarrerab Londra da 
günden güne artan bir mem
nuniyetsizlikle tenkide ugra-
makta ve bu i1i beceren ln
giliz d11 bakamna istifas1n1 
vermegi ögüdliyenlerin adedi 
~ogalmaktad1r. lngiliz gaze
teleri hükiimete yapbg1 gaf1 
tamir i~in ~ab1maktan ba1ka 
bir 1ey kalmad1g1n1 söyle
mektedirler. 

[•] 

Zorlama 
Tedbirlerinden doga

cak tehlikeler 
Belgrad (Özel) - Paristen 

telefon: 
Pari Soir gazetesi ne§ret

tigi bir makalede diyor ki: 
18 lerin petrolun ambargosu 
hakk1nda verecekleri karar 
ltalyay1 kudretsiz bir hale 
koyacakbr. Fakat o da bey
nelmilel taahhüdabnda sad1k 
kalm1yacakbr. 

Halkm Sesi - Y ani Av
rupada asayitin ihlili yolun
da elinden gelepi yapacak
hr m1 demek isliyor? 

Ahlaks1zl1kla 
Mücadele 
Sofya ( Özel) Bulgar 

batbakanmm hükiimetin ah
liksizhkla mücadele edece
gini beyan ederken Slova 
gzetesi de bu mücadelede 
muvaff ak olam1yacagm1 söy
liyor ve hazreti Musamn 
muvaffakiyetsizliklerini misal 
olarak gösteriyor. Diyor ki: 
Hazreti Musa da calmak, öl
dürmek, yalan 1öylemek ve 
zina etmek haramd11 J ve gü
nahd1r diye vazlarda bulun
dugu halde bunu muvaffak 
olamam11b. c;unki insanlar 
vazdan müteesir olmazlar. 
Ancak hakiki bir kontrol, 
hakiki bir zab1t, hakiki bir 
kanun ve hakiki bir idare 
liz1md1r. 

Yeni Adam 
Bu degerli kültür gazete

sinin 102 inci sayls1 ~1km11-
t11. f~inde ~ok eh m..oiyetli 
yazilar vard1r herkese bil
hassa gen ;ler, ögretmenlere 
tavsiye ·ederiz •. 

~-.,....._,,.,.---a..• 

8~Türk~genci _ 
Fen aleminde~ 
Moskova 15 ( A.A ) -

(Kok Ebel yüksek Plänerizm) 
mektebinde tahsillerini biti
ren sekiz Türk genci Pläne
risti Moskova merkezi u~ak 
kulübü deslerini takib etmek 
üzere bugün buraya gelmit 
durakta Türkiye büyük el~i
ligi memurlarile Asuv ve 
Ekin tayyare te1kiläh memur· 
lar1 tarafmdan kar§1lanm11hr. 

+- ••• ~ 

Bay Tevfik 
Rü1tü Aras 
-Ba,taraf1 birincide

telekki edilen büyük Yu
goslavyamn mukadderah
DI idare eden devlet adam
larile daima daima mutab1-
k1m. lki memleket birbirin
den ayr1lamaz ve balkan 
antantmm takib ettigi ama~
lara sad1k bir surette bag
hd1rlar. Cenevredeki duru
ma gelince Bay Tevfik Rüt· 
tü Aras demittir ki: 1unu 
söylemekle iftihar ederiz. 
Taahhütlerimizi tutuyoruz, 
fakat müteassab degiliz, ve 
alitayi daima nazar1 itibare 
ahyoruz. Bay T evfik Rü1-
tü Arastan sonra Ba1bakan 
beyanatta bulunmuf, Bay 
Tevfik Rü1tü Aras1n beya
nabna ittirak ettigini ve 
noktai nazarlar1 daima ayni 
oldugunu söylemi1tir. • 

Belgrad 16 (A,A) - Bay 
Tevfik Rü1tü Aras ve Sto·· 
yadivovi~ saat 18,30 dan 19, 
30 kadar tekrar görüfmü1-
müflerdir. ~aat 19,30 da 
Türkinin Belgrad orta el~isi 
bay Haydar, bay Tevfik 
Rüttü Arasm 1erefine bir 
yemek vermitlir. Bay Tevfik 
Rüttü Aras saat 21.40 da 
Cenevreye hareket etmittir. 

Belgrad 16 (A.A) - Tür
kiye d11 bakam bay Tevfik 
Rüttü Aras bug ün saat 16 
da Naib prens Pavlo tara
fmdan kabul edilmittir. 

Müta1ekeye 
Benzer 
Bir durum 

Adis-Ababa ElO (A.A) 
Bugün bütün cebhelere bir 
sükiinet gelmi1tir Cenevre
ye de yahud kolislerde sulh 
veya harb meselesi ruevzuu
bahs olurken her iki taraf1n 
hazuhk faaliyeflerini durdur
mamakla beraber kendiligin
den bir nevi mütareke kabul 
ettikleri ve lböyle hareket 
edecekleri sanilmaktad1r. 
Mamafi bu müzakerelerin 
fazla luzamamas1 da laz1m 
gelmektedir. 

Kimse 
Memnun 
D v•) f eg1 ••• 

Roma (Radyo) - italyan 
milleti bir iki gündenberi 
sesini degi1tirerek Paristeki 
mukarrerab käfi görmemege 
ba1lam11br. Bazi haberlere 
göre bay Mussolini ise bu. 
karlardan pek gayri mem
nun kalmam11hr. 

16 Birinci Kinan 

Kara Kartal 
Bar111 Negüs kabul etse de or· 

dusu kabul etmez diyor 
935 senesi ba§larmda, Ha- 1 

bet-italyan harbindon ~ok 
evvel Habe§ imparatoru 
siyah tayyareci Hopert Jul
yeti davet etmi§, Karakartal 
läkabm1 ta11yan bu atetli 
tayyareciye Habef ordusu
nun tayyare muallimligini 
vermit. orduya miralay rüt
besi ile kabul etmi1ti. Kara
kartal bu ödevini pek güzel 
yapm1§, Negüsün teveccü
hünü kazanm11 idi. Sekiz 
ay memuriyetten . sonra im
parator u~ak organizasyonu
nu geni1letmek i~in Kara
kartah Avrupaya göndetmi~ 
orada tayyare ve tayyareci 
tedarik etmege memur et
mitti. Paristen ge~erken 
kendisile görüten bir Fran
s1z gazetecisine §U cevab1 
vermi1lir: 

"Negüs fevkalide bir tah
siyettir. Fakat vatamn mü
dafaas1 hususundaki ~01kun
luklarm önüne ge~mege ka
dir degildir. 

§1 ileri kumandasm1 infaz et· 
tirebilir fakat rüc'at ku· 
mandasmda nüfuzu azd1r. Bu 
te1kilits1z asker esir almak 
ne dimek oldugunu bilmes, 
onlar dü1man1 öldürmekle 
muvazzaf bulunduklar1 kana · 
atmdad1rler. BunilD üzerine • 
te1kiläts1z k1t' alara esir dil· 
§en italyaolar i~in bir dah• 
yurdunu görmek ümüdi kal· 
mam1§hr. Bu ordu savat• 
keyf i~in gider, sava11 bir 
zevk sayat , sava1taz ka~mak 
Habe§ aske1 i i~in ay1bchr. 
Onun prensibi ölmek yabud 
öldürmektir. 

Bunun üzi: rine eger Ne· 
güs Habet topraklanndaD 
bir kari1 olsus b1rakmamak 
suretile bir yar11 kabul eder· 
se bu ban,1 bu dedigim or· 
du kabul etmiyecek ve bar· 
ba yine devam edecektir. 

N egüs bunun böyle olaca· 
g1m bildigi i~indir ki, bir 
kar•t yer bile b1rakm1yaca· 
gm1 söylemektedir. NegüsUD 
milthit köpekleri vard1r. 

0 te§kiläta girmit 
ordularmdan maadasma 

olan Bunlar1 hücumdan ve 1s1r· 
kar- maktan o da mennedemez. 

„~ ~ ~ ~ 
lli~ .., ~ ba':"llll 

Yu2oslavyada 
Bir ~ingane ü~ kans1n1 

balta ile öldürn1ü~ 
Yugoslavyamn Pojereva~ 

kazasmda tenekeci ~ingäne 
Marniko, bii sene Temmu
zun 13 üncü günü kar1sm1 
balta ile öldürürken kom1u-
lar görmÜf ve Marniko ya· 
kay1 ele vermi§. Mahkeme· 
de birbiri ardmca kapatma 
suretile ald1g1 ü~ karidan 
ü~ü de kendisine makyalar 1 

yaphgmdan, yemegine bal
mumundan yap1lm1t insan 
§ekilleri koydugundan, göm
leginin yakasana hamayhlar 
diktiklerinden dolay1, birin
cisini evin izbesinde balta ile 
keserek gene izbeye göm
dügünü, ikincisini de kömür
lükte gene balta ile keserek 
gene izbeye gömdügünü, 
fakat ü~üncüsü onu sofrada 
pek k1zd11d1g10dan arbk 
sabr1 tükenerek hemen kal
k1p · baltay1 kafasma indirdi
gini ve onu gömecek vakit 
bulamad1g1m, yoksa eger 
kom1ulardan bagr1lb olma
sa idi onu da izbedeki ka
rilar kabrisatamna gömerek 
dördüncü birini alacagm1 so
guk kanhhk ile söylemittir: 

_ __,Mii _ _. __ 

italyanlar 
Yol yapn1aga dcvam 

edivorlar 
..; 

Belgrad (Özel) ._, AsmQ>-
radan telgraf: Buradaki 

amelenin is b1rakma -1 üze
rine yap1lmakta olan yollar 
da yüz üstü kalm11ta. B nun 
üzerine bura -Ja yol infaatine 
devam edilmesi i~in burada 
yeni amele gelmesi be' le
niyor. Fakat bu gelecek o•an 
amele (:vvelki gibi askerden 
ve mük~Uef ~m1ftan olm1ya
cakhr. Y ~llar bir müteahide 
virilecek roü"eahit de günde
likli amele kullanacakhr. Bu 
am liyata yagmurlard n ev
vel yan• Marttan evvel baf
lanacakbr. 

S S B S 

italyanlar 
Beraet 
Istiyorlar 

Roma - Havas ajans1n· 
dan: 
• Matbuat ve propag„nd• 
nezareti Dessie bombard1· 
madmm sebeblerini anlabr· 
ken di~or ki : 

Bombard1man Dessie etra· 
fanda Habet tayyarelerile 
italyan tayyareleri aras1nda 
a~dan bir hava muharebesi· 
nin neticesidir. Ayni zaman· 
da ltalyan tayyareleri Dessie 
civarmda toplanm11 yüz bin· 
lerce bir Habe1 orcllaau ket• 
fetmitlerdlr. BombardimaO 
d1man bu orduya yapilm11bt• 
Arada bombard1man edibnif 
ne hastahane vardi~ Ve ne· 
de öldürülmü§ ~oluk ~ocuk 
mevcuddur. ltalyan Gondar 
bombard1manm1da tekzib edi'" 
yorlar. 

Bina vergile
rinde tenzilat 

istanbul (Özel) - 930 931 
v 932 hali yallaranda um•· 
mig tahriri yap1lm11 bioa 
larm gayri safi iratlarmdall 
yüzde yi mi bei tenzilit ya"' . . 
p1lmas1n1 istiyen kanun läy&'" 
has1 Kamutayda tedkik int8' 
edilecektir. 

---oo---
Ka yi p bir ikeJI 
iki oldu 

Istanbul (Özel) - But• 
gazeteleri bu bafhk altind• 
yazd1klar1 yaz1larda Galata• 
postanesi vezneda man be· 
nüz bulunmamasr ortabid' 
merak101 mucib olmaktadar 
diyorlar. Ve hele lokantaCI 
Mehmedin de böyle ani bit 
surette ortadan kaybolm••1 

polisi pek ~ok sinirlendi,.. 
mi,tir. 

Bu esrarengiz vak'afar 
pierakla takip edilmektodir. 


