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Afganistan 
••• 

~esinde büyük muharebe oluyor • m ce 
Hariciye veziri f J 
A:.k~~r=:e!!?!t 1 

ahı tehlükede bulunuyor 
--------------------------::..::er::,;;·~y~::-ı e::.·;.; T embiende Habeşlerin taarruzlannı takip eden ileri hareketini 

~=::i::ig:::?~::t.:~; durdurmak için Italyanlar mukabil taarruz 
ltalunan dostluk münasebetle-
rinde içtem gösterilere vesile
hahş edecek olan bu ziyaretin 
hemiai burada sevinçle kay
detmek isteriz. 

Muhammed Han, Afganista
.. g.-ç, iakılipçı, kudretli 
8İmalanndan biridir.Afgan top
raklarının yabancı baskısından 
kurtularak tam erginliğine ka
Yuştuğu güodenberi önemli va
sifelerde bulunmuf, teceddüt 
laareketinde yeralmıf, Kabili 
Ankaraya bağlıyan büyük dost
luğun temellerini atanlar ara
sında kendini göstermiştir. 
Türkiyeyi seven, memleketimizi 
tanıyan, Atatürk inlulibının 
büyük verimlerine hayranlık 

besleyenlerden biridir. Hepsin
den lıltlD olarak, bisim bitin 
deYletlerle olduğu gibi ıark 
komıulanmızla münasebetleri
-.iala tle aenıı bir elbirliğine, 
it ortaklıpa ftl'IDak isteyen 
b ... ft ..... •'41•- öldii
ğunu değerlemipir. Nete-
kim Iran ye Afganiıan araıın
daki mnır anlqmazbğmda iki 
dost milletin, ayni inancayla, 
hakem rollnü Tlrkiyeye bırak
mıt olmalan bu ıuurlu güYenia 
gösteriminden baıka bir ıeJ 
değildi. 

Muhammed Han, Nadir Şa
hın krallığından aonra hariciye 
vezirJiğine tayin ediJmiftir.Yd
lardır Afganistanın dıpiyasa
sını dirayet ve kiyasetle idare 
ediyor. Genç devlet ada
mının politik karyeri g~z 
önüne getirilince Afganın 
Türkiye ile dostluk bağlarını, 
ekoaeaıik •e kültürel ilgiluJe 
mümkln olduğu kadaC' geait
letmek maksadiy1e ,., .... 
temuların .çOk verimli elacağı 
tahmin ediJebilir. 

Türkiye, ilerlemek için genit 
hamleler yapmaia muhtaç olan 
hötün f8rk Q1emleketleriaiD 
imek eclllaecekJeri bir mkıllP 
iilll esi oımu,tur. K-endileriae 
lta,ıp kaıdq dun._ bdledi
ğimız bu memleketlerin her 
bakımdan istiklAIJerini el •lrll
mez hale koyacak olan 
uyamkh göstermelerini, ileri bir 
h.ayata kavuım•larını temenni 
etmekteyiz. KomıuNuz Iran gibi 
Afgan&atan da genç kıah
nm ft k~tli tefJeriaia aza· 
~iır iclarai aJtmcla bu gizel 
,-t.1 üerinde ....... ,.... Bun-

Jan ötürüdür ki F eyz Muham
med Hanın Türkiyeye vuku 
l u acak ziyaretinde, Anka
T d da ıefJerimizle yapacağı te
u.a'llarda Türkiye-Iran ve Tür
kiye-Afgan dostluklannı birbi
riyle kaynaştırarak Asyanın bu 
parçasında karşılıklı güveni 
arttıracak sonuçlara varacağını 
ummaktayız. Dost Afgan mille
tinin Hariciye vezirini derin 
bir ıempati ile ıellmlamaktan 
zevk duyacajlz. 

.... JııL•• ....... 

Londra 24 ( A.A ) - Roy
ter Ajansı bildiriyor : 

Dü11 şimal cephesinde Ma
kallenin 50 kilometre kadar 
garbmda T embien mmtakasm
da fiddetli müsadeaıeler ol
muştur. 

Royter Ajansm•n şimal ltal
yan orduları nezdindeki ayları 
şu tafıilih vermektedir : 

Temizlik hareki hada bulu
nan bir Jtalyan kolu keşif 
müfrezeleri vaaıtasiyle Habeş 
ı,uvvetlerinin Addi-Abbi ya
kınlarında yerleşmiş bulundu
ğunu ha~er alması üzerine 
bir çevirme yapmak istemiştir, 
iki düşman taraf temasa gel
miş ye takviye kuvvetleri alan 
Habeşler evvela şiddetli bir 

Adıs-Ababada bir törtn 

mukavemet gösterdikten ıora 
ltalyanlann sol cenabına hü
cum ederek bir tepeyi ele ge
çirmeğe muvaffak olmUf)ardır. 
ltalyaolar Habqleri buradan 
çıkarmak için bir çok süngü 
hücumlarında bulunmuılar ve 
bunun neticesinde kanla, gö
ğüs göğüse müsademeler ol
muıtur, 

ltalyan bücumlan ıiddetli 

topçu ve tayyare bombardı

manlan ile hazılanmıı ve sü
rekli mitralyöz ateılerinin hi· 
mayesinde yapılmııbr. 

Nihayet HabetJer Tankua 
vadisine ablmıılardır. Habeı
lerin çok zayiat verdikleri söy-

lenmekte ise de hakiki mildan 
timdilik öğrenmek kabil olma
mıştır. 

SOLCENAHI TEHDID 
EDEN HÜCUMLAR 

Alml'rit,-,41(>.ıtf - C c:çeo 
pazar pli Habqlerle lt.alyan 
ordusu araB1nda vuko- l»alan 
büyilk muharebe laaklonda 
qaiıdaki tafsilat verilmektedir: 

Befbl11HabefT81ftb1 .. 
en mıntakaaında ltelyan 
orduaunu lhateeı için 
glrl,dlll taarruzda de-

yaptılar 

ltaJyantar Taltaz~de çamuTa saplanan lopları rılt.aunağa çaJıııytNltU 
vam elmlftlr. Arazl .. n 
.... anull ennallhk 
eı..... h•betlerln Heri 
hareketini w tazylklM 
kol•yl .. brıJordu. 

Buradan ilerlemeğe bqhyan ....... ~ . ...., .... 
..ı eeaalmu feYinaeje t~
... ettikleft ...-. Wi ld ita). 

JU ..._ ba11k tehlikeyi lrar-

ple••lr ~ t8PfU •• ta,,are 
lnanetlerWa ,...._ ftfidcletl 
bombardumu ateşi altmda ml
tekabil bir taamaa sİrifmİt, 
Tankaa Yadiüne pçmiıtir. 
Harb çok kanh Ye r&ii• rl-

j19eolm8ft11f. 
Eritreli kuvvetler ağır zayi

ata uğramıpard11. 

. ADIS•ABABA NIKBINDIR 
Berlin 24 ( Ô.R ) - Adia

A babadan gelen bir haberde 
Ra• Ayalu Ye Raa Seyy ... or
dulannm in~ muvaffakıyet
ler kazandıldanm bildiriyer. 
So, tiDlenM ltaJy•a OrdUl-
zayİab ~hin kifiden fazladır. 
Akıuma karp Habet harekeli 
ilerlemektedir. Aksum istirdat 
edildiji takdirde ltalyanlarm 
daha genit bir ricata mecb• 
olacaklan tahmin ediliyor. 

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

Kültür park planı 
Plan hazırlandı, bütün tesisat bir 
milyon liraya tamamlanacaktır 

1 
Me.kovada tanJDllUf SoYyet 

mimarlarmdaa B. Krojefin laa
zuladıiJ eaaea UJguD eluak 
bazı ilhelerle teapit edilen 

l(.lilJüı pari ve /z,,,;, F11•arw11 OllCYlana plluu 

lzmir Kliltlirparkı plim, arbk 
tatbik aahamna girmİf ••yıla
bilir. 

Şarbay doktor Behçet U:ı, 
Klltir parkıa bu ')'il laaurla
narak bmir inan zamapepa 
kadar 1etiıftiribpeai lia•kı'Mh 
~bakan wnet ln6nüne verclifi 
tizi tutacakbr. Bu itibarla 
K61tilrpark ç•hpaaları daha 
ıimdiden hıdanllllfbr. 

lzmirin Kiltlirparkı J,a yd 
tamamJueall delildir. Bu yd 
parkın esas kısımları için ıenit 
~ tt•Pllacakbr. P•rlwl 
tamwlu•••ı içia bir mil1on .. ....,. ..... --.kt.dir .• 
para bq 111 i~t!e temin edi· 
Jerek 1'.iltlirparlua, T&kiyede 
ilk metodla hazırlanan bir park 
manzaraaı taıımuını imklli 
dahiline sokacakbr. 

K&ltürparkın içinde arsıulusal 
lzmir panayırı, Stadyom, lnkı
lip müzesi, Genel sağlığı mu· 
hafaza kurulu mlizesi, Anogra· 
fik müzesi, y&zme liavuzu, ço
cuk pavyonu, ~ocuk oto
mobil yeri, açık laava tiyat
roıu, S. S. C. L pavyona, 
dana platformu, sumo Y• 
lokanta, oytm platforma, et-
lence yerleri, klfkler, park 

- St#lll , - .. ,, .. -

HAVALARllllZI KORUMAK iÇiN 

Üç yıllık önemlı bir 
hava programı hazırlandı 

··-·-·-Maaşl~rı yirmi lirayı geçmeyen 
mütekaitler, bu ver~den muaftır 

Ankara, M ~) - ka- bu ••sid• maef addetlileaık
mutay l>ltçe eaclmeai, tayyare lerdir. 
Jtırrisi haklonda h!zırlanaa - Hava kuvvetlerimiz için 21 
liyilaada bUI deiifiJd!kler ,.. milyon 500,000 lirahk bir ta-
pılmuını m&naıip P.rmlftlr. ahlılde giritilmeaine dair lrıa-
y aln d · ·idi aırlanan kanan llyihuı da ,..._ 

ap etifl _ ie (lre ma- aameye .. ,.......... B• ka••· 
Afları Jinai lirar ~7• 1um aballl •----e. .. 
•lt.a.ait, dal ve yetima.a. •Y• ,.n.lr bir ilan projrama lul-
lerde çala•bnlan w ... tçiler zuJandığı sikıedilmiftir. ....................................................................................... 

.. l# 
_ .. _., .... ,.., ... ... 1 



• 
GO~CINAYEn 

U..laaa Gideace kAJlacle. 
aralarındaki •ee-~kdeta or
tatam lld&ren Emine apcua 
1Dfbkemelill1le 1 + 
bıpee mükta e'llaittir. 
lıluamlarclaa llaatafa beraet 

SiRKAT AVASI 
SaG&ahtudaa Giritli H .. 

,..., Bir mllcldet lıtanhalcla 

""··-nlerimizın 
hakkında 

Koyun ihraca yasak 
Denizli bllıaiaden koJ111l 

ve keçi ihraa g&llea .._ 
&zerine yasak eclilmittir. tzmir.. 
dn tralllit olarak ptea hay· 
nnlann ela hareketlerİDİll te
hiri mlutıip *" llmılfllr. 
Aleni teşekkur 

Çok ........ , .. Ali
ye Adi Ba,.a'm ••ile 
..... ........ fellketia 
.............. .,araklM-
fea cı••• tlrı • e ıe•ek ......... ..,.,.... 
.ta,pıan. .............. 
~•Jft•Jn ... 
•llee' W ı •ili• aam .. ., ............. ~. , ............... _,.. ....... 

Eti: 
A4I t ,ı .,. •. 
P.•f'1) 
s..ı Yi ... -. 
ç..lclen: 
P.W.. 5-1 .,. ... 

.... ,.... .. .. , .. ~;J~ 

.. ,...., Haklrı aa,-..; 
MMIMli(Ba,.aa. 

Trakya 
••••• 

Göçmenleriıçin 
Trakyada .iap edil .... .. 

klJlerinio •i·~ ....... icia 
ilimizclea fklaa illenmiftir. 

~ ....... 
Koyunlarda çiçek 

Slkenia ÔU..., Millik., ICa· 
... bap •• Ak...,_ hllıele· 
rhMleld kof•waı4a çiçek lauta-h• tt•••ttır. 
Mektepliler liki 
H.ıkm mekteplti• lik ._ 

lamnn baJl'DI ft yıu.p tatil
leri dolayısiyle iki hafta ıflri 
bırakdmtun laaber alcbk. Pıes
ramda detifildik yapılmaa. 
maçlara t.~ ,en--.. 
laaacakbr. 

Halkevi tikleri bayrama 
uç•cll Pazar pi dnaa ecle
cek ve HiW - Turu, Y'kael
me • HaallOeeyialer Ye K..a
bJ • Efrefpap takımlen k.
plafacaldudar. Bu ,..,..._ 
hakemleri ..... He Fank, Ca
hid All ve Haklacbr. -
7.bıta haberleri: 

Bir iddia 
Tlrk puuaula Mehaecl ojla 

Ratid w.. oclacla obardaldari 
lak otla Daftaia 155 liruma 
çalchiı iddia eandifiadea tala· 
kibta ......... 

Laznn ohnu9 
Karpyakacla Ala7ltey G&nay

dm IOkainacla otaraa Mutafa 
kızı Zeynebia eviade miafit 
bulunan AJte kızı Hlaiye bir 
çift terlik ve 150 kul'Uf para 
çalap ka~fllldea aramaaktadn 

Hll'alZldc •tr••ı 
Gllıelyahda cami aokaimdA 

oturan Ye otoblblerde ç~1'pa 
Rifatia Jirmi ıBn ince ç•• 
bir ~et " •ir çift ilbıpia 
~ lftt: ~- .. lafa ... 
lii 1'ianm ailkİiiiMİi"lM~·· 
mit vepplu ............. 
topal ıcat1ı1 " m.ttea •• ,,.... 
" ...._ da Osman otla Fe
daida alcbklanm siylemifler
dir. Tahkikata baflamnlfbr. 

park planı 
Plan hazırlandı, bütün tesisat bir 

liraya tamamlanacaktır 
- 8llf t.ra/I ı lad uyJtUJc - Hilmi, erkek lisui tarila 

lclare ,.ı, _. kiti içia tri· j otretmeai Bay Mitat, im ~ 
...... praj ve at.IJ9, tlçek retmea okula ~rll BiJ 
.......... .. , .... ıın. ,...... Rahmi a.ı.ı.., erkek lwi 
ler, atlilar içia ~. IUildet· edellfıt ljntmm lla11!lıit 
._ ifia , Çiiai, 6rke'k maalliia mekteti 
~ ... ...... ~ atretmeai.., Sllero' 

............... ...... tetekkll eıflalktedir. 
ATATORK DEVRii& Ko.itf kemli _.,IDda-... 

llOZESI laatmr ,.,..11rotMID'. 
Ka. ,..t lciade İlll& ecli- • DENiZ You.ARINDA 

_. · TENm.lT 
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KADIN iSTERSE Son Telgraf Haberleri 

Bay Mussolininin diyevi 1 Rus yada 
Edebi Roman 

y~~~ .. k~~·~~yan bir genç kız daima 
yarım, daima ülküsünden uzaktır 

Oradan çıktıktan sonra, dok
toru bulmak imkanı olan her 
yere başvurdu. Ah bir kerre 
haşhaşa konuşabilseydi .. Onun 
Istanbulda olduğunu bildiği 
halde kendisiyle görüşememek 
Demiri çıldırtıyor, bütün aşkı, 
bütün hevesleı i bacayı saran 
yangın gibi içini yakıyordu .. 

Ayni sual; doktor .. 
Bu defa da onun gelmiyece

ğini öğrenmişti. Aytenin dü
ğün hazırlıklariyle meşgulmuş ... 
Oradan bırakmıyorlarmış · · • 
Apartımana gelip gidişi muay
yen saatlarda olmadığı için, 
doktoru kılinikte, yahut da fab
rikada bulmak mümkündü. 

' ' ltalyan ulusunun savaşçı fikrini ya
ı tıştırmak için her şeyi yapıyorum ,, 

Donanma kunıan
danlarına nişan 
Moskova 24 ( Ö.R) - Bay 

Stalin, Mareşal Voroşilof ve 
donanma kumandanlarından mü· 

Demir bir az düşündükten 
aonra Aytenlere gidip resme.o 
bir ziyaret vermeği böyle hıç 
görüşmemeğe tercih etti. 

Ne Yazık ki mühendis be
t.aplarında hep yanılıyordu, ve 
nereye ı.ritse doktor oradan 
çıkmış bulunuyorda. 

Aytenin evinde bayan Yıldız . 
onu kabul etmiş .. 

_ Vah vah.. Kaşki biraz 
evvel gelseydiniz Aytenle dok
tor şimdi çıktılar demişti .. 

Sonra uzun uzun yorgunluk-

tan kız kocaya vermenin bit
mez tükenmez işlerinden bahs
etmiş, ve şunları ilave etmişti. 

- Bl'reket versin ki Sunayı 
bulduk. Artık ondan ayrılamı

yoruz. Bu sevgili kızın önemli 
yardımı ile fikirlerinden istifade 
ediyoruz... Fabrikada doktor 
Cemil daha bir müddet onun 
yerini tutmağa söz vermif .• 

O merakla: 
- Şimdi doktor fabrikaya 

gelmiyecek mi? 
- Tabii değil mi? Kardeş 

dilğtinü hu! .. Ne kadar meşgul 
olsa yine benim hatırımı kıra
maz ... Ayten-Suna ve Şenii bir-

birlerinden ayrılmazlar ... 
Sonra derin derin yüzüne 

bakarak sözlerini şöylece bitir

mişti: 

Ayteni ev bark etmekle gön· 
lüm rahat etmiyor ki şimdi de 
Sunanın düğününü, saadetini 
görmek içimi didiklemege baş
ladı .. Bilmem ki o da ötekiler 
gibi eşini ne vakıt seçecek?. 

Bir sır tevdi eder gibi bayan 
Yıldız bir az eğilerek: 

- Biliyor musunuz bay De
mir en özlediğim nedir? Su~~ 
bu noktaya hiç gelmiyecek gıbı 
görünüyor, o, o kadar mesle
ğine, doktorluğuna, hastalarına 
vermiş bir kız ki, başkalarını~ 
hayatına olan ilgisiyle kendı 
havatını düşünmeğe vaktı yok .. 

Bayan Yıldız için hayat de
diği evlenmekten ibaretti.Genç 
bir kız ne olursa olsun bir yuva 
kurmadıktan sonra daima ya

rım daima ülküsüne erişeıne-• 
miş demekti. 

Evlenmek! .. Demirin dudak
larına müstehzi bir tebessüm 
getirdi .. Softa sarığı gibi bu~
ma burma parmağı sıkan hır 

• . - k? halkanın çenberıne baglanma · 
Evet bayan Yıldızın üzüntüsü 
pek boş değildi. Suna gibi bir 
k~ın serbest hayatını bu çen
berin sıkıcı tazyikine koymak 
istemiyeceği aşikardı.. Birleş
meli, sevişmeli.. Fakat gönul
lere hakim olan ikinci bir bağa 
boyun eğmek ne makine ada
mının, ne de bilgin doktorun 
karı değildi .. 

Sunayı tekrar kılnikte aradı, 
yine apartımana uğradı, moda 
mağazalarını, Beyoğlunu do
laştı, yok, yok .. 

Birden aklına gelmiş gibi 
Sirkeci tramvayına atladı. Biraz 
sonra Babıali yokuşunu çıkı
yordu!. Kadın gazetesine uğra
malıyım, diyordu. Onları Basım 
evinde bulacağım .. 

- Kaş, göz arasında elbette 
doktordan bir randevu kopara-

b·ı· · Matbaanın biraz loş ı ırım .. 
merdivenlerini çıkarken, yuka
rıdan inen biriyle karşılaştı .• 

- Vay! Demiri. 

- Erol... 
ikisi de ellerini uzattılar .. 
Erol gülerek: 
- Avukata mı? Gazeteciye 

mi bu ziyaret? Eğer karımı 

arıyorsan merdivenleri çıkmağa 
zahmet etme .. 

Şenii, doktor ve Aytenle bir

likte çıktılar.. Şimdiye kadar 
ben de bekledim. Gelmiyecek

leri anlaşıldı. Kim bilir yine 
hangi terzide kaldılar! Hayat 

kadını, ilim kadını! Ne olursa 
olsun boş azizim, hepsi boş ..• 
Bütün kadınlıkları moda em
peryalizması önünde beliriyor 

vesselam!. Benim karnım zil ça

lıyor, haydi birlikte gidelim ..• 
Saat bir, sen de acıkmışsındır? 

- Bir mi? 
Ne çabuk bir olmuştu? Demir 

buz gibi dönmüştü .. 
Erol: 
_ Haydi yürü bakalım. Seni 

de ben bırakmıyacağım diyerek 

koluna girdi, yukarı çıkmadan 
matbaadan çıktılar ... 

* • • 
Çocuklar çaya inecek misi-

niz, inmiyecek misiniz? 
Annesinin daveti genç kızın 

kulağına bile girmiyordu. Pen
çereye koşmuş, başları üs
tünde geçen bir iki uçağa 
özenle bakıyordu. 

- Sonu Var -, ., 
lzmir -Palas 
(;ARŞAllllBA 25 
ilk kanun 1935 

NOEL Bayranu 
ıııünasehetilc 

Büyük T e-Dansan 
Şahin - Cavid '8rkestra

sı tarafından 
Her cumartesi ve pazar 

MATİNE - DANSAN 
d" Orkestra 

Her akşam 2: 25 (365) 

----~~-~' 

O 
rekkep 25 kişilik bir heyeti 

iyen Duçe ilave ediyor: " Bizimle beraber olanların kabul etmiştir. Donanma ku-

dı h 1 h fi ı k 
mandanlarından faaliyet göste-

a arı tari ~ a tın ar er e geçece tir " renlere nişanlar verilmesi tekar-

Roma' 24 (Ö.R) - "Azest,, macar gazetesi Bu kadar haks zlığa ugradığlmız halde hala rür etmiştir. 
ayları nı kabul eden bay Mussolini şu direvde sulha çalışmamızı kabul edemiyen Italyan ulu- MemJekette kar 
bulunmuştur: sunun savaşması fikrini yatıştırmak için vatan-

- Sulh isteriz, fakat bergiteler Avrupayı severlik vazifesiyle telif edilebilecek har şeyi başladı 
öyle bir eksik sath üzerine koymuştur ki ne- yapıyorum Dünya bı"zı'm ı"çı"n ı' kı"ye a 1 t · yrı mış ır. Ankara, 24 (Ö.R) - Dogu 
rede duracakları belli değild i r. Bizim için Bizimle beraber olanlar ve bize karşı olanlar, Anadolunun bir çok yerlerinde 
Afrika harbı bir müstemleke i•idir ve bunu d ti dl t 'h it h fi I ~ O• arımızın a arı arı e a ın ar er e geçe- dün kar serpintileri olmuştur. 
bir Avrupa meselesi yapmağı hiç düşünmedim cektir. Bunun içi~ Macar.istanın ananelerine uy- Memleketin bütün bölgelerinde 

·M~~;~d~ğ~~d~···-ı~~;k'?.:~ii~~~çi~~~:J::;;~~---~~I~;~~~l~ği 
filmi çevrilmiyecektir ... ı Japonyanın üç ana şartını Çin 

hükumeti kabul etti Ankara, 24 (A.A) - Basın 
genel direktörlüğünden: 

Musa dağında Kırk gün, adlı 
f .lmi çevireceği mevzuu bahis 
olan ve Vaşington elçiliğimizin 
teşebbüsü üzerine bu işten 

vaz geçen Metro Goldvin Ma
yer filim evi, bu kere kendi
sinin de bağlı bulunduğu Ame
merikanın en büyük filim çe
virenler birliği olan, Mation 

Picture Producers And Distri
butors Of America, müessese
sinin kendisine bu hapta yap
tığı istizah üzerine, Verfel'in 
romanını filme çevirmemek ka
rarında sabit olduğunu bildir
miştir. 

Binaenaleyh son zamanlarda 
gazetelerimizde yapılan ve bu 
filmin guya çevrileceğini iddia 
eden neşriyatın yanlış istihba
rata dayandığı anlaşılmıştır. 

yıl 
önemli 

imtihan usuJlerinde bazı 
değişiklikler yapıldı 

Ankara, 24 (Ö.R) - Kültür Bakanlığı bugün imtihanlar hak
kında önemli bir teblig ne~etmiştir. Bu tebliğe göre, orta mek
teblerle liselerin ve öğretıı .. en okullarının imtihan usullerinde bazı 
de~işiklikler yapılmıştır. 

Şimdiye kadar olduğu gibi orta ve ikmal okullarında sınıf 
geçme, ders yılı esnasında verilen yazılı imtihan notlarile dsğil, 
öğretmenlerin verecekleri kanaat notile olacaktır. Tam numara 
( 10 ) dur. 

Kültür Bakanlığının bu yeni imtihan usulünden daha iyi so
nuçlar alınacağı zannediliyor. 

Ankara, 24 (Telefonla) - Kültür bakanlığı şu tebliği neşretti: 
1 - Orta ve ilk okullariyle liselerin birinci devrelerinde ta

lebenin sınıf geçme durumu yazılı imtihanlara göre değil; öğret
menler tarafından talebeye verilecek kanaat notile olacaktır. ilk 
kanaat notu ikincikanunun sonuna kadar mekteb idareleri 
tarafından verilemiş olacaktır. Tam numara (on)dur. imtihan tali
matnamesi ayrıca gönderilmiştir. 

2 - Bu yıl lise ikinci devrelerile öğretmen okullarının mes
leki sınıflarında yazılı imtihanlar 13 Ikincikanunda başlamak 
üzere bir hafta sürecektir. imtihan devamınca dersler kesilecektir. 

3 - Yoklama sorguları yoklamadan sonra malumat edinilmesi 
için bakanlığa gönderilecektir. 

Denizyolları ve vapurculuk şirketi 
Ankara, 24 (Özel) - Denizyolları idresiyle vapurculuk şirke

tinin birleştirilmesi ve bir elden idaresi düşünülmektedir. Bu 
hususta bir de proje hazırlanmaktadır. 

Yunan başbakanı, B. Kaf andarisle 
siyasal durumu görüşecek 

Atina,24 (Ö.R) - Üç günden beri Yunanistanda son siyasal 
hadiselerin ortaya kc.yduğu yeni durum günün en önemli görüşme 
mevzu olmuştur. 

B. Edenin lngiliz dış bakanlığına geçmesi burada müsaid bir 
tesir uyandırmıştır. 

Baaşhakan B. Demircis, pek yakında, B. Kafandarisle uzun 
bir görüşme yapacaktır. Bu görüsmede Yunanistanın dış siyasası 
ve ortadaki nazik durum ehemmiyetle mevzuubahs edilecektir. 

B. Receb Peker lstanbulda 
Ankara, 24 ( Özel ) - Parti 

lstanhula hareket etmiştir. 
genelsekreteri B. Receb Peker 

Şanghay, 24 (A.A) - vaziyet 
çok gergin olduğundan bura
daki Arsıulusal imtiyazlı böl
geleri korumak için polis mü
dahaleye hazır vaziyette bu
lunmaktadır. 

Şimal . istasyonunu işgal et
miş olan talebe, şimdi de Hon
ri istasyonunun önlerinde bu
lunmaktadırlar. 

Tokyo, 24 (Ö.R) - Rengo 
Ajansına göre, kabina toplan
tısında Dışbakanı B. Hirota 
Çin - Japon münasebasının 
yoluna girmesi için Japonya 
tarafından ileri sürülen üç ana 
şartı Mareşal Çan-Kay-Şek'in 
kabul ettiğini bildirmiştir. Ma
reşal Japon elçisine diyevinde 
bu kayıtların kat'i şekilde ka
leme alınması için hemen mü
zakereye girişilmesi arzu
sunu bildirmiştir. Çin - Ja
pon ilgilerinde salah belir
tileri göze çarpmakla be
raber Japonyanın Çin hükume
tinin hareketlerini ve bu mem-

lekette daima mübhem olan 
siyasal durumun dikkatle takip 
etmesi lüzumu Dışişleri bakanı 

tarafından ileri sürülmüştür. 
Şangbay 24 ( Ö. R ) - Ar

sıulusal imtiyaz mıntakasında 

hu bölge polisile üniversite ta
lebesi arasında hadiseler çık

mıştır. l;;ııebeler Japonların ha
reketini protesto için trenlerin 
hareketini men' e çalışmış ve 
yol üzerine yatmışlardır. iki ta
raftan bir çok yaralı vardır. 

Imtiyaz bölgesinin parmak
lıkları talebelere karşı kapan
mıştır. Mareşal Çang-Ka-Şek 

çin üniversitelerinin rektör 
ve delegelerini 15 sonkanunda 
Cenevrede kabul edecekiir. 

Şangbay, 24 (Ö.R) - Zabıta 
kuuvetlerile talebeler arasında 
yeniden bir çarpışma olmuş, 
talebe ve zabıta memurlarından 
birkaç kişi ağır ve hafif su
rette yaralanmıştır. Japonlara 
karşı hasmane hareketler de
vam ediyor. 

Cumur başkanımızla 
başkanı arasında 

Çek 

Ankara, 24 (Telefonla) - Cumur Bakanımız Kama! Atatürk!e 
Çekoslovak cumur başkanlığına seçilen B. Benes arasında 
samimi tebrik telgrafları teat~ edilmiştir. 

B. Şükrü Kayanın An karada Koblay 
izahatı ihtifali 

Ankara, 24 ( Telefonla ) -
Cumuriyet Halk Partisi Kamu
tay grubu idare heyeti başkan
lığı şu tebliği neşretmiştir: 

Parti grubu bugün saat 15 de 
doktor Cemal Tunca'nın baş
kanlığında toplandı. Dış işleri 
bakanı vekili B. Sükrü Kaya 
genel siyasal durum hakkında 
izahat verdi. 

Göçmenlere giyi-
necek eşya verildi 

Ankara 24 ( Ö. R ) - Baf
ra halkevi köycülük kolu genç
leri, göçmAnlerin yerleştirildik
leri köylere giderek göçmen
lere giyinecek eşya vermişler 

ve durumlarile alakadar olmuş
lardır. Göçmenler bundan çok 
memnun olmuşlardır. 

Ankara, 24 (Telefonla) -
Bugün Ankara Halkevınde 

kalabalık bir gençlik kitlesinin 

huzurile Kublay ihtifali yapıl

mış, ihtifalden sonra da bir 

söylev verilmiştir. 

Hindistan 
ltalyadan mat almıyacak 

Bombay, 24 ( Ö.R) - Hin
distan tarafından Italyaya karşı 
zecri tedbirlerin tatbikine ka

rar verilmesi üzerine ltalyadan 

Hindistana gelen gıda madde

leri bundan sonr~ gelmiyecek

tir. ltalyadan Hindistana gelen 
gıda maddeleri arasında peynir 
ve zeytinyağı mühim bir yekun 
tutmakta idi. 

BATBADDA TATYABE Sineması da 

MONTE KRISTO • 
p ARA KRALI MiL TON herkesi ~ülmekten kırıp geçiriyor 

SALI ÇARŞAMBA 
VE PERŞEMBE GÜNLERi 

Son defa 
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"Yazan.; F"red Snıi.'th 
................... iiiiiıliııiıiiıııııliı .......... 

Bölem sayısı : 2a 

Vade tekrar hikayesini anlatmağa 
koyulmuştu. O diyordu ki: 

Mac Namara devam etti: 
- Anlattığım hadisenin sizi 

ilgilendirdiğini sanıyor idim. 
Britof hakkında bana verdiği
niz malumata teşekkür ede
rim. Şikagoya kadar giderek 
kendisinden bir randevu alma
ğa çalışacağım. Helen Dema
nn plaklan hakkmda bir ince
lemede bulunmanızı, bu hadi
seye ehemmiyet vermenizi de 
tavsiye ederim. Bilhassa bu 
plaklarla yapılan gizli neşri

yata mam olmağa bakınız. 

Yoksa ... 
- Yoksa? 
- Anlaşılmıyacak ne var. 

Gizli telsiz istasyonunu işleten
ler alkol kaçakçılan ile de 
münasbettedirler. Bundan şüp
he edemezsiniz ya ... 

Mac Namaramn iyınalarmı 
anlamamış gibi görünerek çayı
mı bitirdim. Birlikte Hola çık
tık. Ve ayrıldık. 

Nac Namara otelden çıkınca 
ben de bir taksi çağırdım. 

= Ampir radyo studyosuna 
gideceksiniz emrini verdim. 

Kapıyı kapamak üzere idim 
ki W ade göründü. 

- içimizden hangimiz daha 
nezaketliyiz bilmiyorum. Siz 
otomobilin kapısını burnuma 
kapadmız ama ben size rağ
men yine o açıyorum, dedi. 

Sonra yanımda oturdu. Si
nirleniyordum. Bu muhafıza biç 
te ihtiyacım yoktu. W adeyi 
bana takdim eden G. E de 
kim oluyordu? Ne diye hayatı· 
ma bu kadar çok alaka gös· 
teriyordu. Şimdi kafamda biri
cik düşüncem bütün bu engel
llerden yakamı s yırarak Claude 
Norise verdiğim randevuda 
onunla yalnız, başbaşa görüşe
bilmek imkanını bulmaktı. 

Onun yardımı olmaksız.m va
zifem de devam etmeme imkan 
yoktu. Sonra Luizi düşünmek 
için de yalmz kalmak istiyor
dum. Onun sağ olduğuna emin 
olsaydım bu kadar üzülmiye
cektim. Bu düşünceme kıskanç
lığım katılmışb : " Eğer Öeni 
aldatıyorsa intikamımı alaca
ğım. ,, diyordum. 

W ade sessizliği bozmak is
ter gibi söze başladı : 

- Nezakehizliğinız sadece 
kapıyı kapamaktan ibaret kal
mıyor. Hikayemin arkasını da 
dinlemeyi istemediniz. Şimdi 
size kaldığ1m yerden devam 
edeceğim. Çok uzatmadan an· 
latacağım: Beni evine kabul 
eden güzel Fransız kadını bir 
hafta sonra bana: "Sevgilim 
cepheye dönmelisin dedi. Harb 
olmasaydı aramızdaki bu aşk 
da olmıyacakb.,, dedi. Apart
manın ihtişamına baktım. Ka
,ımın hakkı vardı. Evlimiydi, 
değil miydi? Zengin miydi, 
yoksa bir sergüzeştçi mi? Bun
ları bilmiyordum. Yalnız şurası 
muhakkaktı ki apartmanı çok 
lüks möblelerle süslenmişti. 
Bol para sarfediyordu. Şim

di de beni cepheye sev
ketmekle vatanperverliğini gös-
teriyordu . Evet onun tavsi
yesine boyun eğerek cepheye 
döndüm. Siperlerdeki çamurlu 
bitli, fareli hayata döndüm. 
Fakat o da geldi. Benden 
hiç te uzakta değildi. Zaman 
zaman cephe gerisinde onunla 
buluşu yordum. Mülikabmız ina
nılmaz bir kuvvet taşıyordu. 
z;ra bana cesaret. kahraman-

lık duygularını aşılıyan da o 
olmuştu. Şeflerim beni cephe
nin en tehlükeli v~ en kesif 
ateşe maruz kalan noktalarına 
gönderdiler. Geceleri en müt
hiş vazifeler arkasında koşu
yordum. Artık korku denilen 
şeyi unutmuş gibiydim. Şuna 
kani olmuştum ki başıma 

biç bir felaket gelemez. 
Bir gün bir obüsle yaralandım. 
kendime geldiğim zaman 
hastahanede yabyordum. O 
güzel Fransız kadını yine ya
mmda idi. Besime kanadlanm 
açmış bir melek gibi eğilmiş, 
beni koruyor, beni bakıyordu. 

Wade hikayesinin bu kıs

mına geldiği zaman bizde be
şinci Avenüye yaklaşmıştık. 

W ade anlatırken ben dışarısını 
seyrediyordum. Yaya kaldırı
mında bir adamla bir 
kadının acele gitmekte olduk
larmı gördüm. O kadar heye
canlı idiler ki beni görme· 
diler bile... Kadın Janet 
Flynn' di. Erkek ise doktor 
Darrow ... 

Kendimi zorlukla tutabildim. 
ve W adeye sordum: 

- T om Darrow adını taşı· 
yan bir adamdan bahsedildi
ğini hiç duydunuz mu? 

Hemen cevab vermedi. Göz
lerini yarı açık olarak bana 
çevirdi. Sonra yola bakh. 

Tekrar gözlerini bana çevir
diği zaman çehresindeki gayri 
tabiilik geçmiş eski tebessümü
nü bulmuştu. 

- Sabırlı olsaydınız, daha 
doğrusu hikayemi sonuna ka
dar dinlemiş olsaydınız doktor 
Darrowu tamyıp tanımadığımı 

da öğrenmiş olacaktınız. 
Ampir stüdyosunda otomo

bilden indik.Asansörden yukarı 
çıkarken Vade şunu söyledim: 

- Arkadaş bana bak.. Ne 
istediğinizi bilmiyorum. Hatta 
size emniyet emelimiyim bunu 
da bilmiyorum. Beni nereye 
kadar ve ne zamana kadar ta
kib etmek istediğinizi öğren
mek isterim. 

-Sonu Var-
••• 

Futbol 
Maçları yapılacak 

Bayram ve yılbaşı tatitleri 
tatilleri münasebetiyle lstanbul 
ve Bursa sanat okullarının 
futbol takımları İzmir sanatlar 
okulu futbol takımiyle iki maç 
yapmak üzere bayramda şeh
rimize gelecekler ve sanatlar 
okulunda misafir kalacaklardır. 
MisafirJ~r bayram ve yılbaşı 
tatilini burada geçireceklerdir. 

Bayramda Altın
ordu -Altay'la 
karşılaşacak 

Bayram münasebetile Altm
ordu ve Altay arasında özel 
mahiyette bir kupa maçı 

yapılacahhr. ---· Kaza 
Karşıyakada Kurtuluş soka

ğmda Selim oğlu on yaşlarında 
Şadi oyun oynarken yoldan 
bisikletle geçen Musa oğlu 
Kadri bisikletini Şadiye çarp
darmış ve yere düşürmüştür. 
O sırada oradan hızla geçen 
arabacı Ahmed oğlu Receb 
yük arabasını Şadiye çarptıra-
rak çoçuğu fena halde ezdir
miştir. Çocuk hastaneye kal
dırılmış. Kadri ve arabacı Re· 
ceb tutulmu.slardır. 
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insan ruhu ve insan şuuru 
üzerinde tetkikler 

• 
Hergü·n 

Bir fıkra . -
Tahtında 
müstatir Hüve 

Artık açık fikirli doktorlar için 
Koh basili kadar müsbet bir 

cemiyet etyolojisi 
amil olmuştur 

Yazan: Eczaa Kemal Ak/as .................................. 
Geçen gün neş' eli bir sos

yetede dereden tepeden laf 
açılmıştı. Nükte meraklıların

dan birisi ortaya bir söz attı. 
Kimse birşey anlamamakla be
raber gülüştük. Öteden bir 
diğeri bu gülüşmeleri anlaşıl

maz nüktenin "Tahtında ınüs
tatir hüvesine,, hamletti.Orada 
bulunan bir genç "Bu da ne 
demek., dedi. 

-a-
lo san ruhunu anlamak için 

dimağ üzerinde tabii teşrih ve 
teşrihi marazi yolundan tetki
kat yapmakta inat eden re~miğ 
darülfünunfar, hiç bir şey bul
mamakta ve hiç bir şey anla
mamakta d~vam ederken, di
mağla uğraşmaktan vazgeçen 
araştmcılar bir çığ savletile 
ve yuvarlandıkça büyüyen bir 
nazm ile en esrarengiz mev
zuların perdelerini açmakta 
devam ediyorlardı. 

B&şlaoglçda kahkaha ve is
tihfaf ile karşılanan bu hareket, 
yavaş yavaş fakültelerin dik
katini üzerine çekmiş ve biraz 
daha sonra mütaleaya değeri 

olan bir yol diye tauanmağa 

başlamış ve en nihayet fakül
telerin resmiğ tedrisatmı zap
tetmiştir. 

Bugün dünyanın bir ucun
dan öbür uc:una kadar fer
manferma olan yol budur. 
Bu yol bir defa açıldıktan 
sonra araştırıcıların adedi art
mıya başlamış ve bu yem araş

tmcılar arasında çıkan bazı 
harikulade görüşlü adamlar 
diğer bakir mevzulan aydm
latmıya koyulmuşlardır. 

Evvela küçücük bir muha
keme manevrası cemiyd mev
zuunu yepyeni bir bakım altma 
sokmuştur. Bütün bu fevkalade 
bilgilerin bulunmasına sebeb 
olan dün tarif etmiş oldu
ğum hasta kızın hikayesini 
tamik eden çok zeki bir alim, 
mevzuu şu şekle sokmuştu: 

Madam ki vicdammızda taşı
maktan utandığımız hisleri 
buğduğumuzdarr dolayı bu 
hastalıklar doğuyordu, o halde 
bu hastalığın hakiki sebebi 
bizim telakkilerimiz oluyur de
mekti, biz telakkilerle dün
faya gelmiyorduk ve telakki
lerimizi cemiyette ediniyorduk 
o halde hastahğm sebebi evveli 
hakiki ve gerçek amili bizzat 
içtimai hayat olmuş oluyor 
demekti. Suali bu şekle sokan 
alim de, yeni bir dünya açı
yordu. 

Filhakika bu mini mini mu
hakeme manevrası, vicdanı
mızda cereyan eden çarpışma· 
larm en derin manasını açmış 
oluyordu. Cörülüyordu ki içi-
mizde çarpışan kuvvetler, ta
biattan içimize verilen ve ntan
ma nedir bilmiyen isteklerle, 
cemiyetten vicdanımıza yerleş-
tirilen ar ve baya, izzeti nefis 
veşeref, gurur ve haysiyet va-
tan ve namus vesaire gibi duy
gulardı. 

Bir gürüş darbesile; cemiyet 
bir maraz ve hastalık amili 
olmuş oluyordu. Verem için 

koh basili teta ıoz için kendi 
mikrobu ne ise, bu gibi has
talıklar için de cemiyet o olu
yordu, 

Cemiyet bir defa bu görüşle 
bir tehlike mevzuu bir hasta
lık amili olabileceği düşünül-
dükten ve bulunduktan sonra, 
artık lakaydi ile karşılanması 
mümkün olmıyan bir mevzu 
halini almıştı. 

Çünkü insanlar için tabiatta 
kolera veba, sıtma veya verem 
mikroplannı yok . etmek müm
kün idi; fakat cemiyeti ilga 
etmeğe imkan yoktu. 

O halde vücudu ortadan kal
dırılmıyaacak olan bu nesnenin, 

_ banfi vadilerde ne J!bi tehlükeler 

YAZAN: Dr. MUALLiM ABDI MUHTAR -yaratabileceği aranmağa ko-
yuldu. 

işte bu mebde'den kalkan 
taharriyat, size şimdiye kadar 
muhtasarca anJatbğım harikul
adelikleri fersah fersah aşan 
çok daha harikuladeliklere 
isal etti. 

Evveli cemiyet ve İçtimai 
hayat demek, tabii arzularımıza 
ve iştihala11mıza gem vuran bir 
müessese demekti. Cemiyetin 
bize bergün bir kat daha ar
tan maniaları, bizim içimizde 
rahneler yaratmaması mümkün 
değildi. Acaba bu rahneler 
Freud'un tetkikatmı, üzerinde 
yaptıgı asabi ve ruhi hastalık 
lara mı münhasırdı yoksa içtimai 
hayatın manialarma rabtetmeyi 
hatırımıza bile getiremediğimiz 
diğer hastalıklarla da irtibatı 
var mıydı sual\ vaıolundu. Ken
dilerinde muhakkak saretle 
karaciğer taşlan, böbrek san
cılan, idronefrozlar, apandisit· 
ler, ülserler genç yaşda damar 
tazyikleri gibi maddiğ ve ame· 
liğ teşhislerle ameliyatlara sev
kettiğimiz birçok hastalarda 
ameliyat masasında hiçbır şey 

bulunmayanı vak'alar hatır

landı. 

Bu gibi vak'aların pek ço
ğunda gizli ve hakikiğ sebe
bin perde arkasında saklanan 
deruniğ ve maneviğ bir ısbrab 
olduğu sarahatle tayin edildi. 

Cihaz deveranı, teneffüs 
cihazı, hazım cihazı, idrar ve 
tenasül cihazı ve bütün diğer 
cihaı.larm vazifeleri bu deruuiğ 
cidal yüzünden maddeten ve 
sarahaten boıulduklarına dair 
kat'iğ olan deliller bulundu. 

Bu azalarda mikrob gibi mad
diğ bir sebebin yaptığı bütün 
fenalıkların hepsinin, deruniğ 

bir cidal yüzünden de aynile 
zuhur edebileceğı tesbit edilmiş 
oldu. 

Doktorların gayri uzvi, son
ksiyonel dediği tagayyürahn 
bir çoğu bu sınıfa girince, ayni 
uzvi anzaların maddi ve içti
mai iki zümresi oldugu meydana 
çıktı. 

Artık münevver ve çok açık 
fikirli doktorlar için cemiyet 
etyolojisi, koh basili kadar müs· 
bet bir amil olmuştu. "Joltra
in,. in liburatuvar taharriyatile, 
heyecan ve infiallerin kanın 

küreyvatının taksimatını bozdu
ğu; fiziko şimik kalitesini değiş
tirdiği görülünce hekimlerin gö
zü bir kat daha açıldı. 

Belçikanın Almanlar tarafın
dan istilası devrinde, idama 
mahkum bir kadının 12 saat 
zarfında saçlarmın tamamen 
ağardığı görülünce, saçı ağart
mak için vücutta cereyan eden 
bütün hikemi, kimyevi ve mad
di vazifelerin korku gibi ma
nevi bir sebebin emrine tabi 
olduğu görülmüş oldu. 

Derakap Rus-Japon muhare
besinde amiral Makarofun mai
yet askerlerinin pek çoğunun 

Japon bombardımanı altında 
korkudan saçlan ağardığı ha
tırlandı. 

Büyük harpta Fransanm kli
nisyen doktorları cild üzerin
de, korkudan V eziküller çıkb
ğını her bombardımanda bun
ların hem büyüdüğünü hem de 
arttığını teıbit ettiler ve bom
bardıman fasaluındakl süku ... 

nette de söndüğünü gördüler. 
Bu müşahedeler vazifevi arı· 

zaların değil, maddi anatomik 
lezyonların da manevi teessür
den doğabileceklerini göster
diler. Ve sonraları bu müşahe
deler çok daha genişlediler. 

Şuur ile tahteşşuur arasmda 
geçen mücadelenin, yani ta
mamile ruhi olan bir hadisenin, 
dahili ifraz 2uddeleri üzerinde 
inkar kabul etmez bozukluklar 
yarattığı da isbat edildikten 
sonra vaziyet bir kat daha 
ehemmiyet kesbetti. 

Çünkü vücudun bütün mad
di durumları, maddi varllğı 
doğrudan doğruya bu guddele
rin emri altındadırlar. 

lctimai hayatın bütün emel 
lerimize, gayelerimize, intizar
larımıza, bizi yakıp tutuşturan 
ümidlerimize karşı çıkardığı 
manialar bu emelleri, gayeleri, 
intizarları ve ümidleri yaratan, 
ruhi enerjilerimizin tabii cere
yan yollarını tıkamak demek 
olduğu anlaşıldı. Her tıkanan 
kuvvetli bir ruh cereyanı, irs~n 
zayıf olan bir cihaz sistemimize 
savlet ederek patlak verdiği 
anlaşılmış oldu. 

Artık doktorlar şimdiye ka· 
dar olduğu gibi, önüne çıkan 
bir hastalığı anlamak için has
tanın çocukluğundanberi geçir
diği hastalıklar ile, ebeveynin
den geçen veraseti öğrenmekle 
muhtaç oldukları mali'imah el
de etmiş olmaktan çıkıyorlardı. 
Hastanın bu hususta verdiği 

malumatı kafi görecek olan 
bir doktor, doğru bir teşhis 
~oyabilmek için muhtaç oldu
ğu malümabn en kıymetlisini 
ihmal etmiş olan bir doktor 
olacaktı. Olgun bir doktorun 
herşeyden evvel arayacağı ci
het hastasının çocukluktan 

beri maruz kaldığı ictimai 
hayatın onun üzerinde yarat· 
tığı durumu tanımak olacaktı. 

Antesedan persouel ve An
tesadan erediter yanmda bir de 
Antesedan sosiyal'ın doğduğu 
bir devir açılmış oluyordu. Bu 
yeni buluşlar sayesinde cemiyet 

Hakikaten ne demekti? Os
manlıcada ifade ettiği mana 
belki kuvvetli idi. Zira kimse· 
nin anlamadığı arapça, lranca 
kelimelerle arap saçına çevri· 
len bir dilde tahtında müstatir 
hüvenin girmediği yer yoktu. 
Şimdi bunu öz Türkçeye çe
virmek istiyeceklere bizim hüve 
arkasını çevirecekti. 

Dilimize yine böylece soku
lan arapça bir atalar sözü daha 
var. Birincisi kadar inatcıdır. 
Nükte yumurtlamak isteyen"' 
lerce çok kullanılırdı : " Elinti
zar eşeddi Minennar ,, gibi ... 

Ve biz bu cümleyi Türkçey· 
miş gibi kullanırdık. Zavallı di· 
limiz o zamau bu haldeydi. 
Şimdi bu eskimiş nükteleri öz 
Türkçeye aynen çevirebilir mi· 
yiz? Buna lüzum var mı sanki .. 
Nilkte bir sezimin zarafetle an
latılmasıdtr. Böyle olduğuna 

göre öz Türkçe yazan yeni ne
sil bizim eski arapça nükteleri 
kullanmağa lüzum görmeden 
yenilerini ve çok daha zarif ve 
ince olanlarını doğuracaklar
dır. Nükte sezim mahsulüdür. 
Onu bir Türk gibi duymak ve 
öz Türkçe ifade etmekteki gü-
zellik elbette ki tahbnda müs
tatir Hüvenin ga abetini arat· 
mıyacaktır. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satıtlar ,, 
~ 

Uz Um 
Çu. Alacı Fiat 

318 S Süleyman 13 25 11 50 
183 H Alyoti 12 75 13 75 
112 Albayrak tica 12 15 25 

77 Ho z Ahmed 12 50 13 25 
71 Beşikçi z bira 12 15 25 
50 inhisar idaresi 1 75 7 75 
18 H Şeşbeş 13 13 25 
16 Y 1 Talat 11 13 75 
9 H Kori 14 15 50 
854 Yek\ın 

477929 Eski sab~ 
478783 Umumi satış 

Zahire 
bir darbede doktorluğun pato- Çu. Cinsi Fiat 
loji mevzuu olduğu gibi, dok- 11 Bakla 5 0625 5 062S 
torluğun temeli olan Patoloji de 65 M kdarı 5 15 5 75 
bir darbede içtimai ilmin bir 300 P. çekirdek 2 65 2 65 

d A 
250 ton ,, 

mevzuu olmuş oluyor u. r- 61 balya Pamuk 42 50 42 SO 
bk tababet ilmi bu kadar içti- 69 Pamuk h 
mai; ve cemiyet ilmi bu kadar ,..ıııııı•••••••••••••• 
tıbbi olmuştu. p p• 

Artık hiç bir insan, cemiyeti ara ıyasaSI 
kanunlar ve nizamlarla hareket 20-12-1935 
eden bir insan topluluğu ve Alıt Satıı 

Mark 50 15 50 75 
binaenaley onları toplıyan ni- İsterlin 619 50 622 50 
zamlar ve kanunları yalmz ak-

F r. Frangı 8 28 8 30 
lın ve mantığın fantezisine göre 

Dolar 79 70 79 40 istenilen nizamlar altında keyfi 
Belga 21 12 21 37 

mayeşa toplama!.da beis görül- . 
ltalyan lireti 10 15 10 20 miyen bit kalabalık farzetmeğe . 
Isviçre Fran. 40 62 41 87 

mezun değildi. Florı'n 85 05 85 i7 
- Bitmedi --·-Elbise hırsızhğı 

Gümrük önünde Y asef oğlu 
Levi ve Uya kızı Lunanın Ce
nevreye göndermek üzere 
Mehmed Alinin salapuryasına 
yükledikleri eşyanın muamele
sini yaptırırken iki sandık be
lirsiz bir adam tarafından bı· 
çakla delinmek sutetiyle 200 
lira değerindeki yüklü ve ipekli 
kadm elbisesi ve çamaşırlan 
ile mantolara çalınmıştır. Arq• 
brmaia ba1lanm11tar. 

Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. Silini 23 23 23 3 7 

Macaristan da ki 
Alman akalliyetleri 
Budapeşte, 24 (Ö.R) - Hü

kumet, Alman akalliyetleri 
meselesini kökünden halleden 
bir ka-arname imza etmiştir. 

Bu kararname ile muallakta 
kalan Alman akalliyetleri mes-
eleleri, Alman akalliyatlerinin 
arzuları is'af edilmek suretiyle 
hallolunmuştur. 
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... soN· DAKfKA HAeERLERi 
· .. TELGRAF . e TELEFON e RADYO 

Habeş süel kuvvetleri Adiguale 
şehrini istiliya muvaffak olmuştur 
Habeşlerin 935 sistemi Belçika mitralyözleri ile 
ltalyanları müşküle uğrattıkları teeyyüd etti 
Habeşlerden 700 ölü ve 2000 yaralı, İtalyanlardan 7 sübay ölü,. 5 sübay 

yaralıdır. Eritreli askerlerden de birçok ölü vardır 
Roma, 24 (A.A) _ Mareşal bir mukavemet görmeksizin arazi, Habeşlerin bu teşebbüsül\Ü Somali ve 100 Erilreli asker 

Badoglio telgrafla bildirmek- hareketlerine devam etmekte- kolaylaştırmıştı. Ancak HabeJ- yaralıdır. Başkumandanlık, gös-
dir. Keşif tayyarelerimizin mü- ler tam ltalyanlarm sol cena- terdiklen yararlıktan dolayı uç-

tedir: d Abb' him faaliyeti de devam ey.Je· hını çevırmeğe giriştikleri sıra- manları tebrik etmiştir. Uçman-
Bu ayin 22 sinde Ad i· 1 da topçu ve tayyare kuvvet-

d k b 1 b b k t mektedir larm ateci bilhassa öldürücü 
e vu u u an mu are e ı aa· · )erinden müzaheret gören ltal- " 

tımızm tam bir zaferiyle neti- ADIGUALA HABEŞLERıN yan ıııüfrezeleri mukabil taar- olmuştur. . 
celenmiştir. Habeş kuvvetleri ELiNDE ruza geçmişler ve Toongua RAS SEYUM KUVVET-
Dedjaz Aylunun kumandası Adis-Ababa, 24 ( A.A ) - denilen vadiye sürmüşlerdir. LERILE KARŞI KARŞIYA 
altındaki beş bin askerle bun- Royter ajansından: · Eritreli kuvvetler · Habeşleri Roma, 24 (Ô.R) - 79 nu-
lara yardım eden Ras Seyyum Burada dolaşan bir şayiaya .tekibederek onlart ağır z~y.ia.t4 maralı ltaly-an bildiriğidir: 22 
müfrezelerinden mürekkepti. göre Habeşler mevzii bir taz- uğratmış!ardır. llkinunda Addi -1\.bbide decaz 
Habeılerin elinde 193S modeli yik ile Eritre içerisinde ve hu- .H~BEŞLERDE BELÇiKA Ayelo ve Ras Seyum ordula-
Belçika mitralyözleri bulunu- duda 16 kilometrede kiin Adi- MiTRAL YÖZLERI VARMIŞ rından 5000 Habeş.iye karşı 
yordu. guala şehrini almağa muvaffak Roma, 24 (Ô.R) - Umumi,i hücumumuz tam bir muvaffa-
Habeş kuvvetleri Eritreli kuv· olmuşlardır. karargahtan bildirildiğine göre kıyetle neticelenmiştir. Habet 

vetlerimizin savleti karşısında HARP ŞiDDETLE 1935 modeli Belçika mitral- zayiab SOO ölü 2000 den fazla 
perişan edilmişlerdir. Erilreli DEVAM EDiYOR yözlerile müsellib 5,000 Habeş- yaralıdır. Kaçanlan takip eden 
kuvvetlere arı ordu ve topçu Asmara 24 (A.A)- İstefani linin iştirakile Tenbiende yapı- E~itre aşkerleri mukavemet 

Ajaosmdao : lan muharebe sabah saat 8 dı.ı. d müessir bir bir tarzda müza- E d M .::: görme en ilerilemişlerdir.Uçak 
Pazar günü n a arian ba<111fam1<111 ve Eritreli askerlff 

heret etmiştir. d ·ı t k d k ı " " keşifleri devam ediyor. enı en mm a a a vu ua ge en hücuma geçerek göğüs gö:ri!.se 
Düşmanın zayiab 700 ölü h b h kk d w d k' 5

.. Londra 24 ( Ö. R ) - In-mu are e a ın a aşagı a ı barba tutuşmuşlardır. Uçak,. 
ve iki bin yaralıdır. Bizim tafsilat alınmışbr : lar düşman üzerine bomba giltereden Habeşlere dom dom 
zayiatımız yedi sübay ölü 5000 Habeş muharibi Tem· ve mitralyöz ateşi açmışlardır. kurşunu gönderildiği hakkın-
've 5 sübay yaralıdır. Eritreli- bien mıntakasında tathir ameli:- Habeşlerin zayiatı 600 ölü .ve daki ltalyan iddiasının esassız 
Jerden ise 158 assübay ve as- •yesi yapmakta olan İtalyan ve 1000 den fazla yaralıdır. Har~ olduğu bildirilmektedir. Zaten 
ker ölü ve 187 yaralı vardır. Eritreli kuvvetleri ihata etmek S3ıhnesinde silah ve mühimmat bana ait olarak Cenevreye biJ-

Kıtaatımız Addi - Abbi- teıebbüsünde bulunmuşlardır. bırakmışlardır. ltalyanlann za- dirilen ltalyaıı notası henüz 
nin cenubunde düşmandan hiç Çok arizah -ve ormanlık olan yiatı 7 ulusal zabit ölü ve ) Londraya tebliğ -olunmamıştır. 

~- ••• J......>===:::=:::==::::==C:::=~-

~~~!;.!.~~~!!. ... '!~!:-.'::~ .... !~!!~~~.~ "" A vu t 
Paris ve Londranın sulhu .~.~rya 
koruyacakları ümit ediliyor 
Macar gazetelerine göre Edenin 
F o. Ofisin başına geçmesi fena oldu 

Londra, 24 ( A.A ) - Çok tayininden sonra lngiliz bükü- B. Eden sizünü yalayacak 

Af ıl&n etti 
Viyana 24 ( Ö.R ) - Noel 

Yortulan münasebeliyıe Şan

sölye Şuşnig, geçen Şubatta 

yapılan isyan suçlularmı ve 
kundakçıları affeden bir emir-
name neşretmiştir. Siyasi mah
kümlar derhal serbest bırakıl
mıılardır. 

Macaristanda 
defalar B. Eden'in noktai na- metinin sulhu müşterek hare- adam değildir. lngiltere sos-

1 1 O 'ly ketle teşkilitlandırmagv a her .:eteye sakı sıkıya sadık kala• Hava postalan 
zar arma tercüman o an at " Ô 
Telgraf gazetesi mumaileyhin zamandan ziyade kararla dav- cakbr. Peıte: 24 ( .R) - Macaris-
müstakbel siyasası hakkında ranacağmı ve müşterek güve- " lntransigeant ,, yazıyor: tanda otuz uçaklık bir tayyare 
şöyle yazıyor: nin esasına dayanacağını yazı- Italya Akdenizde veya MısırdJ posta servisi tesis edilmiJtir. 

1 Y
or. 8. Eden bu siyasaya bag~ - lngı'ltereye saldırmalı niyetinde .................. ••••••a.ıtıı•••••••••••••'• 

Şimdiki halde bir uz aşmanın lıdu. Bazıları onun fikirlerini olmadıg· ım söyledi. lngı'ltere de olduğunu hahrlatmaktadır. 
mevzuu bahis olmıyacağı mu-hakkaktır. Halıhazırda yeni çok hararete müdafaa etmit ltalyayı göçük düşürmek iste· B. EDEM VE AKDENiZ 

Berkiteler tatbik edilirs 
ltalyaya göre, berkiteciler harh teli 

likesini göze almış sayılacaklar 
Roma, 24 ( Ö.R ) - Av=. 1 FRANSA ICIN KAR 

pada genel durumu gözden SAATİ GELDi 
geçiren "Popolo d'ltalia., ga· "Temps., Tribuna gibi b4 
zetesi bugün Avrupanın berki· ltalyan gazetelerinin Fransa i 
teciler tarafından harb tehli- karar saatinin geldiğini y 
kesini kabul etmek şıkkı önünde malarına şaşarak diyor ki: 
bulundurulduğunu ve bu du- - Fransa pakta .daima 
rum önünde herkesin medeni dık kaldı, fakat ltalyaya ka 
dünyaya ve tarihe karşı mesu- da anlaşmazlığın barış yolu 
liyetini alması lizımgeldiğini hallini kolaylaşbracak bir 
yazarak diyor ki : · reketten çekinmedi. Fransa 

Büyük Faşist konseyi Paris siyasası aynıdır: Pakta sa 
tekliflerine cevap vermek üzere kat ve uzlaşbrma işlerine 
toplandığı vakıt anormal bir zaheret, fakat uzlaştırma 
şekilde bu teklifler Londradan muvaffak olması Fran 
torpillendi ve ilgili tarafların değil, Romanın temayüller 
cevaplarını bildırmelerine bile bağladır. 
vakıt bırakmadı. Bu torpille- FRANSA DAiMA ARA B 
menin mesuliyeti ltalyaya yük- MACA ÇALIŞACAKT 
letilemez, zira ltalya yapılan " Debats " da diyor ki: 
teklifin ne dereceye kadar sa- Fransanın durumu açı 
mımı olduğunu denemekte Uluslar sosyetesine karşı ta 
haklı idi. hütlerine sadık kalmakla be 

Paris, 24 (Ö.R} _ " Petite her uzlaşbrma zemini aram 
Gronde ,. berkitelerin tesirli tan geri kalmamtşbr. Ejer 

şebbüs akim kalmışsa Fran 
olacağını sanmıyor ve petro) nın kabahab değildır, ı,i k 
berkitesi yapılırsa genel harbda nazhğa getirmek sa-atı geçm 
Almanyanın yapdığı gibi ltal- tir. Fransa dalına ara bulma 
yanın da maden kömürü, Jinit çalışacakbr. Fakat Roma b 
vesaireden .sun'iğ' petrol çıka- yanaşmazsa bir şey yapı 
racağını yazıyor. olamaz. ____________ .._.._ ........ ________ _ 

Huduttaçarpışmaolma 
On dört lngiliz harb gemisi Hayf 
açıklarında manevralar yapıyo 

Malta ö1Zii11de bek/iyen bir /nfTi/iz filosu 
Kahire, 24 (A.A) - Resmiğ gemisi Hayfa açıklarında 

bir tebliğ, ltalyan karakollarile nevralar ve zırhh otomobille 
Mısar lngiliz karakolları ara- mücehhez lnciliz kıtaları N 
sında bir çarpışma olduğu ha- lüı civarında sahra hareke 
berini kat'i surette yalanla- yapm.•ktadır. 
makta~r. . . Kahire, 24 (Ô.R) - R 

Kahıre 24 ( Ô, R ) - Lıb- miğ bir tebliie göre son g6 
ya h~dudonda iki taraf devri- lerde ltalyan kar~kollari 
y~lerı a~8.!ında hır arbe-de çık· Mısır logiliz karakolları era 
tıgı haberı yalanlanıyor. Mese• da bir çarpışma olduğu hab 
le bazı ltalyan otomobilcileri- kesin olarak yalanlanmakta 
nin ya!1lıtlı~la Mısır toprakla- Zaonolunduğuna göre bu 
rına. gırmesınden galat olsa ge- b~r ltaJy~ menabii tarafım! 
rektır. ortadaki siyasal durumun s 

Kudns,24 (A.A) - Gazete- hatam değiştirmek için orta 
lere göre on dört lngiliz harp atılmıştır. 

zecri tetbirler tatbiki mezuu olmasmı siteme ıayan görüyor• mediğini temin etti. 8. Eden TESANODO 

k b. lar. Biz kendi hesabımın gizli ıimdi uzlaşdırma ve berkite- Paris, 24 (A.A) - Gazeteler p 1 dl 
bahis değilıede şimdi i tet ır- B ap •• • 

kl
'f kapaklı manevralara kapılmayıp lerin yanyaoa yürüyebilececn • Edenin dış bakanbğiyle Ak- a, an aşma umı e 

lerin ilgası hususunun te ı ,.. d fikl.rlerı'ni açıkça müdafaa eden fikrindedir. 8. Baldvin de eniz tesanüdü meselesini in-
edilme11i de pek az muhtemel- • •• 1 d genç bakanı takdir ederiz. Avam Kamarasında · ayni fikri cetemektedirler. • v • • •• ı• 
d~ACARLAR B<\Y EDENiN Eden Forayinofis b&11nda tam ileri aürmüfd&. Bu udafma Pöti Pariıyene, Romada nın 0 _me ıgını soy ıyo 

TAYININI FENA yerinde oiarak ve Uluslar itine bütün uluslarm tarafdar gelen haberlerde 8. Edenin Roma, 24 ( O.R ) _ Noel 
KARŞILADI sosyetesi kadrosu içinde ge- olacakları ümid ediliyor. dış bakanhğma tayininin zecri münasebetile kendisine tazimde 

Budapeşta, 24 (Ô.R) _ M~- nel banşa çahşacakhr. " Petit Pravinçal ., Uluslar tedbirlerin şiddetlendirilmesine bulunan Kardinallere bir söy-
car basını B. Edenin lngiliz 8. EDEN INGILIZ SiY ASA· aoıyetelİ bakanhğından Dıtba· delil sayıldığını yazmaktadır. Jev veren Papa, kilisenin ve 
dış bakanlığına geçmesini fena SiNiN EN iYi MÜMESSILIDIR kanlığına geçmekle 8. Edeain ITAL YANIN DURUMU dünyan\n genel durumunu an-
karşıJamıştır. "Macar Hirlap,, • Frano de 8ordeau " diyor siyasası değismiyeceğiai •e MÜTEREDDiTTiR latmış ve ltalyan - Habeı an-
bu tayinin Avrupada tehlükeyi ki: B.Eden şimdiki lngiliz siya- ayni yolda yürüyeceğini kay- Ôvr diyor ki : laşmazlığını ima ederek baş-
arttırdığını yazıyor. Hiikômet sasının en eyi mümessilidr. dediyor. ltalyanlar mütereddit vazi· gösteren vehamet ve ihti1it 
ğazeteleri de Avrupayı vahim Onun yerine Sir Austen veya DAIL Y TELGRAPHA GÖRE yettedirler. Paralan y~ktur. tehlikelerini kaydettikten sonra: 
hidiseierin beklediği fikrinde- Sir Neville Chanberlaio geçse- Londra, 24 (Ô.R) - B. Ede- Aalqmazlıiın kat'i surette hal- - Şimdiye kadar sulhu ko-
dirler. "Peşler Loyd" bununla lerdi bafka bir siyasa yapacak nin Dqbakanhğa tayini dola- fi hakkında tesir yapabilecek rumağa cahştık. Adalet ve 
beraber B. Edenin siyasal ma- değillerdi. iyi bir tesadüf lngi· yıaile muhtelif memleketlerdeki her hangi bir muYaffakıyet el- merhamete m&stenil bir sulh 
baretini tasdik ederek şimdi liz miittefilderi ile Ulusiar Sos- aluülamelleri gözden geçiren de etmeleri imkinı da ortadan için uğraşbk. Bugün bu ümi-
mesuliyet mevkiinde daha ba- yetesi müttefiklerini birleıtir- "Daily Telgrapb" bu tayinin kalkaıııtbr. dimizin tebakkuk ettiğini söy-
rışçı davranacağını umuyor. miştir. Bunun için Londra sos- hemen her tarafta pek mbaid PARIS HARB TEHLIKESINI leyebileceğimizi umuyorduk. Fa-
Aynı gazete B. Laval istifaya yetesine dayanan bir hal su· bir tekilde karfi]andıjım mem- ORT AOAN KALDIRACAK kat böyle olmadı. Bununla be., 1 Papa 

L F k yt reti' istiyor ve pakta sadık ka- nunı'yetle kaydettikten sonra Popol•r diyor ki:· b talya - Habeş meselesin mecuur olursa ransanın a - '" ra er bu ümidi kesmek için bir o t b ı k ld 
k

. . 1acakhr. Uluslar Sosyetesi nü- B. Baldvinin Dıı bakanlıiına - Harb tehlı·kesı'nı· ortadan r ayı uma ıçın e sız ve şartsız lf r ber ıte sıya• aebtıp olmamahdır. Zira ümit 1 h · ldı 
ı fuzunu ilgilendiren bir iltimasa getirmek idn se-..l~i arkada- '--'dıracak olan Parı·sti'r. Şaved ıe en er şeym yapı ğı, e sası için lngiltere ile bir aşece- • \"U5 JUU ,, hıriıtiyanbian bathca meziyet· son siyasal durumun ve U 

ğini ilave ediyor. geçiriyor. şının tayini dolayııil• Romada Fransa timdi ln,Uterenin yap· ferinden biridir, demiıtir. selerin barııçıl bir şekil bal 
INGILTERE SULHU "Lyon Republicain" diyor ki: iapılan tefsirleri ıiddetle gö- tatı gibi Muuolininin pntajı Vatikan 24 (Ô.R) _ Noel 

T Eden Uzla
<111ma düşmanı degv ildir. tM 1 kt 1 ) v R k ması imkinlarıoı azaltbğı, 

KORUYACAK IR ... u eme e ve an aşmaz ıgın o- önünde ricat etmemeye arar yortuaa münaıebetile buglln nunla beraber umutlann tam 
Paris 24 (Ô.R) Tolozun Sadece onun uluslar sosyetesi ma ile Londra arasında deiil verirse bir Avrupa harbi im· Papa tarafmdan bir beyanname men ölmllf aaydaauJ 

_________ ~::.A.,1,.._ ...... ...._ __ -.....~LL...1ıı......Jc.wcw.11....---!ka~d~ro~s~u~nd~a:_~o~lm=a=s=ın=ı:__=u~ti~v~or~.~~R~om~a~~ile~~C~e~a~e~v~re~~ar~u~m:d~a~~k~l~n~ı~ız~b~w~h~al~•~ı~eliı~·~·------------~~·~ .. ~re~d~i~lm~i!ıtiı~·~·~B~u~be~y~aa~a~am~ed~e~~kaydedilmektedi~ 
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Hollyvood'ta bir anket 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir sahne vazii en büyük vasfı 
istiyor • • 

ısım taşıyan on iki 

Hollyvood 1s ikincikanun 
Aollyvood'un meşhur sinema 

sahne vazilarmdan Cecil B. de 
MiJJe yakında çevireceği on bü
yük film için bir anket açmışbr. 
Anketin mevzuu şudur: 

1 - Dünyada değişik sa-
halarda en büyük vasfmı 
taşıyacak on isim sayınız. 

2 - Bu on isim sahne vazı
ınm ilin ettiği yüz büyük ada
mın adları arasından seçile
cektir. 

3 - Seçilecek büyük adam
ların çok büyük işler görmüş 
olmaları şart olduğu gibi, ba
yatlan ve hususiyetlerinin de 
birer kımet ifade etmesi la-
sımdır. 

4 - Seçilecek adlar içinde 
hayatları ve hususiyetleri sine
maya ve senaryoya uygun olan
ler tercih edilmelidir. 

Sahne vazii bundan sonra 
y6z isim saymaktadır ki bunlar 
arasında Leonar de Vinci, 
So"krat, Konfiçyuş, Vagner, 
Beethoven, Şekspit, Edison, 
Markoni, Pastur, Hipokrat, 
Espinoza, Linkolen, Galile, Va
fİngton, Aristo, Fidyas, Eflatun 
Cengiz han, Napoleon, Büyük 
lskender, Timurlenk, Atila gibi 
bütün dünyaca tanınmış adlar 
•ardır. 

Sahne Vazii, bu apketin so
nucunda birinci dereceyi kaza
nacak olan adı bulanlara para 
mükafatlan verecegı ğibi, 

bilahare bu büyük adamlarm 
hayatlarını yazdsrmak üze
re Senaryo muharrirleri ara-
amda da bir anket açacaktır. 

Sahne vazii Cecil 8. de 
Mille'in açtığı bu anket daha 
9imdiden büyü'~ bir alaka uyan
dırmıştır. Vazii sahne, daha 
hazır.ıyacağı eserleri bu suretle 
geniş bir reklam usuJüne tabi 
tutmakta dır. 
MARLENIN ÇAY ZIY AFETi 

Marlen Dietrich geçen ayın 
son haftasında HolJivooddaki 
kö,künde sinema sanatklrla
rından Ricbard Barthelmess' n 
doğum günü şerefine bir çay 
ziyafeti vermiştir. Bu .ziyafette 
HoUivoodun bütün tanınmış yıl
dızları ve MarJenin hususi dost
lan hazır bulunmuştur. Greta 
Garbo da bu ziyafete git
miştir. 

IDA LUPINO 
lngiliz sinemacı1ık aleminin 

tanınmış yıldızlarından Bayan 
lda Lupino Hollivuda gelmiş
tir. Noel yortularım Ailesi ya-
nında geçirecek ve 14 ikinci 
kanunda Londraya dönmek 
üzere Amerika topraklarından 
aynlacakhr. 

Oreta Oarbo crhresitıin biitrin tabiılıf!ille ravı wz onu her rolde 
bfıriz hir surette dtgiştırmege 11/lll'fl//nk olan b;,irik artist 
sa tlabilir. 

Oreta,1-eli nmi11 gercdı deJ imi lr OJ ııadı •ı ro.1111 katluu olmakla, 
0111 /ur ltaliı'lt' ynşafmaktadtr. 

BüJ ük san' atkcimz son 'jilunleriız
drı biri olall A11110 /(a
rcmn ıolıindrki m uhtelı t 
JJ z an bunu 11 

g, sternırk -
ırdır. 

BALIKÇI TOM 
Meşhur müellif Mark Twa

in'ın en kıymetli eseri olan 
"balıkçı Tom,, Paramunt stüd
yosu tarafından filme çekile
cektir. Bu filmde baş rolü 
Jacke Oakie yapacaktır. 

BiR YILDlZ HATSA 
Meşhur s nema yıldızı Carl 

Brisson rahatsız olduğundan 
bu kış yeniden filim çevırmı

yecektir. 
KIZIL SAÇLI SILJVYA 

HolJyvood'un çok eyi tanıdığı 
sinema sanatkarlarından Cory 
Grant'in, Londrada kalmak 
üzere yaptığı iki yıllık angaj
man yakında bitece}dir. Cory 
Gant vazifesinden ayrıldıktan 
sonra Hollyvooda dönecek ve 
Katerin Hepburv'la 0 K'1zıl saçlı 
Silviya,, filmini çevirecektir. 

JEAN KiEPURA VE 
BARTÖNERI 

Amerikaya ayak bastığı za
man sinema stüdyolarının kapı
larında, kendisini stüdyoya so
kacak bir iltimaslı adam arayan 
ve günlerini böylece israf eden 

meşhur tenor Jan Kiepura, bu
gün sanatınm en üstün yerine 
çıkmış bulunuyor. Hollyvood 
s nema alemi bugün Jan Kiepu
ranın adından bahsederken : 

- Ses tekniğini Amerikaya 
getiren biricJk san'atkar, diyor· 
lar. 

Hollyvood sinema alemi, iki 
haftadan beri yeni bir haberle 
çalkalandı . Dudaklarda, Jan 
Kiepuranın adı yamnda yenı 
sayılan, sevimli bir ad daha 
dolaşıyor: 

GLADY SV ARTHOUT 
Bayan Glady bugün Holli

vood'da bakikiğ ilr ruhile çan
lıyan sesile büyük bir sempati 
kazanmıştır. Çokdanberi Mis
Gla dy'in Jan Kiepure ile biı;
likde bir filim çevirme~ini isti-
yenler nihayet bu arzularına 
kavuşmuşJa,.dır. Mis Glady ve 
Jan Kiepure berabe ce " Bu 
gece bizim olsun ,, adlı bir 
filim çevirmişlardir. iki müs
te~na sesli san'atkan bu filimde 
seyredenler zevkli dakikalar 
yaşayacaktır. 

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

Danimarkanın durumu 
Kopenhağ 24 (A.A) - ltal

yan - Habeş anlaşmazlığında 

Danimarkanm durumu ne ola
cağı hakkında dış bakan ığı 
hukuk müşaviri demiştır ki : 

- Danimarkanın süel, zecri 
tedbirleri tatbik etmesine im
kan yoktur. Çünkü JtaJyadan 
çok uzaktır. 

Hukuk müşaviri, Milletler ce
miyeti azasından olan küçük 
aevletlerin bitaraflık ilanına 

haklan olup olmadığının tesp ti 
de gerek oJdugunu söylemiş ve 
bir memleketin her zaman ken
disini bitaraf ilan etmek hak
kına malik o!duğu11u da ilave 
etmiştir. 

••D•a 
Macaristan tatmin e_dilmedikçe Tuna 
havzasında anlaşma olamaz mı ? 
Budapeşte, 24 (Ö.R) -Macar dış bakam B Gömbös "Azest" 

gazetesine verdiği bir mülakatta demiştir ki: 

"Macaristan memnun edilmedikçe Tuna havzasında hakiki bir 
anlaşmaya artık imkan yoktur. Eğer Macar u)u:'lu tam birlik 
gösterirse diş siyasada haklarını kuvvetle koruyabileceğiz.,, 

Kral naibi Amiral Horti siyasal mahkumlarla matbuat cürmün
den mahkum bazı kimselerin istifade edecekleri bir af iradesi 
neşretmiştir. ........ 4• 

Londra 
Sis tabakaları 

altında 
Londra, 24 (Ö.R) - Lon

drada Gal eyaletinin büyük 
bir kısm.nda şimdiye kadar 
görülmemiş bir sis tabakası 
bürümüştür. 300 kilometrelik 
bir saha tam karanlık içindedir. 
Münakalat durmuştur. Bu 
yüzden bir çok kazalar baş gös
termişse de kazalar ağır de-
ğildir. 

Tayyare seferleri tatil edil
miştir. 

"lngilterede 
Uyuşturucu mad
deler mücadelesi 

Londra, 24 (Ö.H) - lngiliz 
hükumeti Şark ve Cenub güm
rüklerinin bava yollarını sıkı 

kontrol etmelerini emretmiştir, 
Hava yolile İngiltereye külli
yetli uyuşturucu madde sokul
duğu anlaşılmıştır. Almanya -
Belçika - Fransa ve Ingiltere 
arasında işleyen bir kaçakçı 
şebekesi keşfedilmiştir. 

Italya bütün Habeşistanı 
istemekten vazgeçmiyor .. 
Şimdi Almanlarla ittifakı düşünüyor
lar. Milyonlarca asker toplıyacaklar 

Paris, 22 - "llepeche de 
T ovlouse,, gazetesinde B. Pierre 
Mille yazıyor: 

Italyada dostlarım var. Ne 
Antifaşistdirler, ne Faşist .. dik
tatörlüğe de, Sosyalime de mu
halif adamlar .. Siyasal idealleri 
meşruti ve parlamenter bir 
pıonarşiye geri demektir. Ba
na yazdıkları mektup~ardan 
birini alıyorum. Diğerleri gibi 
bu da lngiJtere veya UJusJar 
sosyetesine karşı olduğu gibi 
Fransaya karşı Cla denn kız
gınlıklar gösteriyor. Bundan 
başka, fena başladığım iti
raf ettikleri bu Habeş işinin 
sonuna kadar 'ilerilemek arzu
sunu gösteriyorlar, "Ambari., 
Habeşistanda dahil, bütün Ha
beşıstanı istiyorlar. Bu müna
sebetle diktatörle barıştılHarmı, 
onunla l>ir1eştiklerini, bütün 
milletin aynı duygu<ıa olduğu-

nu bagmyorlar Onların sözle
rini nakledeyim: 

"Fransa ve lngiltere ile bir
.leşmiş olmak neye yaradı? Ye
niden bir 1919 la karşılaşmak 

~çin mi? Anadolu ve Adri
yatikten sonra Habeşistanın 

da elimizden alınması için mi? 
(Y. A. Fakat Anadolu 
ellerinden alınmış olmak için, 
ilk önce onların Anadoluyu 
almağa heJe bir teşebbüs et
meleri lazım gelmez miydi? 
etselerdi görürlerdi!) A~aba 

Fransa bize Suriyeyi; lngiltere 
Flistini veya başka bir yeri 

klif etti mi? Bizim yardımı-
1nızla, biz.im kanımızla, bi2im 
~aramızla aldıkları milyonlarca 
'kilometre murabbaı üzerinde 
jandarmalık mı edelim ? ASia! 
AJmaolaria birleşmeji tercih 
ederiz. Hepimiz asker, ıemici, 
savaşa atılalım. 

.. ltalyanlarm birlik olmadık
larını sananlar delilik etmiş 
olurlar. Mussolini rejiminin en 
amansız muhalifleri bile şimdi 
lngiltere ve Uluslar Sosyete
sine karşı siyaaası için ona 
bak veriyorlar. 

.. Mademki Orlando ve So
nino tatlılıkla ve merdlikle 
birşey koparamadılar, kuvveti 
ve cebrü şiddeti kullanalım. 
Herşeye karşı herşeyi oymya
lım. Kaybedecek birşeyimiz 

yokdur. _He~ de Ren nehri
nin ister sağ sahiline, ister sol 
sahiline gönderebileceğimiz 

milyonlarca askerimiz vard11. 
Onları sağ sahile gönderelim! 

••Buna ne cevap verebilirim? 
Bütiin ulus asker olmak istiyor. 

Yukarıdan aşağıya Nasyonalist 
ateşi aymdır. Ancak barba 
mümaoeat edilmiştir. Buuuo 
içindir ki Mussolini boyun eğe
rek berkitelere katlanmışhr. 
1915 senesinde bile bir ltalyan 
birliği yoktu. 
- .. Biz bütün Habeşistan üze
rinde manda istiyoruz. Y almz 
bazı kısımlar için daha az ' şu
mullü bir manda kabul edile
bilir. Fakat her tarafta yalnız 
ltalyan askeri isgali olmalıdır . ., 

Bir hikaye anlatırlar : 1830 
ihtilalinde birisi Pariste Tüileri 
sarayına ateş ederken silahım 
pek acamice kuHanan bir işçi 

görmüş tüfengi yakaladığı gibi 
üç bekçiyi de sermiş. sonra 
flintayı sahibine iade etmiş ! 
.. Yok, demiş beriki, sizde kal
sın, çok mükemmel kullanıyor~ 
sunuz ! ,, - Öyle ama bu iş be· 
nim kanaahma uygun değil 1" 

Bu mektubu naldettim, Fakat 

bende o burjova gibiyim. Kana
abma uygun değil. 

Yalnız şunu kaydedeyim: her 
diktatörlüğün elinde oJan ve 

burada münakasasına lüzum ol
mlp rı vasıtalarla Italyada önce 
pek tamam olmıyan birlik Ha-

beşistan meselesj üzerinde ta· 
mamlanmış fazla olarak Muaoli-
ninin hasımları onunla birleımiş 
demekki basımları varmıştbüyük 
bir hayal sukutuna uğrarlarsa yi
ne kendilerini göstermezler mi? 
Her halde oynanan oyun, bu 
balomdan tehlikelidir. 

ikinci mllphade ~ Şimdi dik
tat&rl61ile birleşen bu eski iti
rueılar da işin fena başladığını 
itiraf ediyorlar. 

Aıkeri bakımdan da belki 
lyJe olmuştur. Çok fazla kuv
vetle bu işe sarıldılar ve ileri 
laareketleri bunun için ağırlaştı. 
Fransa Madagaskarda seyyar 
bir kolJa işini başarmıştı. Ama, 
Habeşler Madagaskarlılara ben-
zemez. Her halde ltalyanlara 
bir "zafer" lazım. 

Üçüncü müşaheda: Italyada 
hayal sukutu ile ulusa] tahrik 
yan yana yürüyor. Bunun neti-
cesi olarak . Avrupa da kamp 
değiştirmeyi düşünüyor, veya 
hiç olmazsa bundan l,ehsedi-
yorlar. Bunun sözde kalacağını 
umarım. 

lngiltere ve Fransayı bu ak-
mak, .. Ren,, nehrinin sağ sa
hiline milyonlarca asker gön
dermek mi? ilkönce şunu kay
dedelim ki bunun için asker 
temiz, elverişli bir finansal 
durum da la:ıımdır . Halbuki 
bu Habeş' harbı ltalyaya git-
tikçe daha fazla yük olmakta
dsr. Fazla olarak ltalya, böyle 
bir teıebbüs halinde, yine Ulus
lar sosyetesile karşılaşacak ve 
·eforum böylece Clüzelecek de
ğildir. 

Nihayet diploması bakımın
dan l>u öyle bir bata olur ki 
işlenmiyeceğini ummak yerin
'dedir. ltalya timdiden Brenner 
hududunu müdafaa edecek 
durumda olduğunu bildiriyor. 
Eğer bu doğru ise - korkanm 
ki doğrudur da - kendi hesabına 
bu çok vahimdir. Zira Italya 
Anşlusun yapılmamasmda en 
ilgili memlekettir. Eğer Al
manya ile faz)a olarak anla
şırsa, onun parlak bir yamağın
dan başka bir şey olamaz. 
O vakıt Almanya Adiryatik de
nizine doğru yürümeğe devam 
edecektir. Italya bir nevi Latin 
A~usturya olacaktır. Halbuki 
ltalya 1915 de cesaretle müt
tefikler tarafına geçmişse, bil· 
bassa bu Dragnach üsten teh .. 

Jikesinin önüne geçmek içindi. 
ltalycmların UlusaJ heyecan

ları hesaba katılacak bir ha
disedir. Fakat Italya için çok 
aziz bir dost olan Fransamn 
uzlaştırma işini kolaylaştıramaz. 

Ben kendi hesabıma ltalyanın 

Habeşistanda: "Artık konup
biliriz,. demesine imkan vere
cek bir şeyleri bulması için 
bir zafer kazanmasını dilerim. 
Şumı kaydediniz ki ltalya 

hala Uluşlar sosyetesinde üye
dir ve bundan dolayı memnun 
olmalıdır. Uluslar sosyetesi ya
ramaz çoc~ğa, bir arahk ye-
meği kestikten sonra, yine onu 
kucaklamağı herhalde ister. 
En iyi ailelerde bile sevilen 
çocuklara karşı böyle hareket 
edildiği görülür. 

Diğer taraftan ltalyanlarıo 
kazanacakları bir zafer olaca
ğına bir bozgun olursa -harb 
bir piyango değil midir ya?
Neticenin tamamile ayni ola
cağını kaydedebiliriz. 

KRAL 
B. Edene hakanlık 
nıiihiirünii Yerdi 

Londra, 24 (Ö.R) - Yortular 
dolayısile bay Baldvin dün 
Londradan ayrılmıştır. D ı ş ba
l. anı bay Eden bu sabah res
men vazifesini teslim almıştır. 
O da bu akşam dinlenmeli 
üz.ere şimale hareket edecek
tir. Bununla beraber bay Eden 
bakanlıkla daimi temas halinde 
kalacaktır. Kral sabah hususi 
bir konsey vaparak B. Edene 
bakanbk emrini vermişti. Bun
dan sonra haşhaşa bir görüı
mede yeni bakan dış durumu 
hükümdara anlatmıştır. 

Habeşten · çıkardan 
casuslar Pariste 

Paris, 24 (Ö.R) - Cibutiden 
Royter ajansma bildiriliyor: 

Harunürreşid adile maruf es
ki Alman albayı ve gazete ay
tar1 ile karısı ve arkadaşları 
olan bir Macar gazeteci Habe-
şistandan firar ederek buraya 
varmışlardır. Albay, aleyhlerin-
deki resmi ittihamm Habeşis
tandaki faaliyetlerini devletin 
emniyeti için tehlükeli olarak 
gösterdiği ve bu kararın, da-
iresinde bir telsiz ahize maki
nası bulunmasmdan ileri gel
diğini söylemiştir. 

Harunürreşid denilen bu Al· 
man albayı genel harpte Fran
sız cephesinden sonra Türkiye 
de hizmet etmişti. 
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Lora, cuma günü akşamı buraya 
bir delikanlı gelecek ... 

Mogolistan 
Mançukuo'yı pro

testo etti 
Moskova 24 (A.A)- Alınan 

haberler" göre Mogolistan dış 
bakanı, Mançukuo dış bakanına 
telgrafla gönderdiği bir ıiotada 
Japon Mançukuo kuv'lf'etlerinin 
19 kinunuevvelde Mogolistan 
cumuriyet sınır karakollarına 
yapbklan taarruz: şiddetle pro· 
testo edilmektedir. 

Nota ileride yapılacak taar
ruzlar hakkında da bir ihtar
aa bulunmakta ve bunlarm bü
tün mes'uliyeti Japon ve Man
çukuo bükômetlerine aid alaca
ğı hatırlatılmaktadır. 

Marsilyada grev 
Marsilya 24 ( Ö. R ) - Ha

yat pahalılığından ötürü tram
vav amelesi grev ilan etmiştir. 

H 

Göçmenlere · 
toprak dağıtılıyor 

Edirne - Son iki ay içinde 
Lüleburg~z ilçesi · köyler;ne is· 
kan edilmiş o)an göçmenlere 
lm'rallıda 1500, -

1

Ahmetbeyde 
1200, Akçeköyde 140_0,dKuçük
kar1şbraoaa 1300, Buyukkarış
branda 2460, Karamürsetıide 
1400 Seyitlerde 700, Davutlu
de 1 '.700, Çenkellide 2250 de
kar arazi tevzi edilmiştir. Bu 
ilçe içinde bu · yır 34~ ~adar 
göçmen evi ikmal edılmış ve 
çatı altında kalan 7~ .e~in ~e 
bir an evvel örtülmesı ıçın ali
kadarlara emir verilmiştir" 

DOKTOR 

Hulüsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua
yenehanesinde hastalannı 

1. s ~abul eder. . . { 3436 ) 

Tl:'m ADii'&' 

lnanılmıyacak\ 
.................. 1 .................. şey er 

11!.!--...... mllll!!lllllll ........ j. 

Olüyii yaşatmış ... 
Londrada radyum enstitüsü 

mutahassıslarından doktor T eo
dor Grm, kalbi duran bir ada
mı otuz alb saat hayatta tut
mağa muvaffak olduğunu iddia 
etmiştir. Doktorun iddiasına 
göre: 

Chathamda çiftçilik eden 59 
yaşlarmda bir hasta kendisine 
başvurarak tedavi edilmesini 
istemiş, tedevi esnasında kalbi 
durarak ölmüştür. Doktor hiç 
ümidi olmadığı halde bu ölü-• 
nün cesedi üzerinde bir tecrübe 
yapmağı aklına get'rmiş, ölü
nün kaminm sağ tarafım der
hal yarmış ve ciğeılere sun'i 
nefes vermeğe başlamış .. 

Kalbin durmasile aradan ge
çen üç dakikalık müddetten 
sonra ölüde bir hareket görül
müş ve kalbi biraz hafif o!arak 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 

L\1 ÜTEHASSISl 

Ur. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyahabn

dan dönmüştür. Hastalarını 
her gün 11,30 dan saat on 
üçe kadar Beyler sokağm
daki kıliniğinde kabul et
mektedir. Telefon 3990 . 

._ __ 1 .. ~0 (S.7) (3601) 

Göz He~iml 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
bauı yanmda. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 
hareket etmeğe başlamış .. Ölen 
çiftçi bu şekilde daha otuz alh • .aı..,...~-=-------... -
saat yaşamış, fakat bilahare Göz Ta bibi 
kalbi durarak mutlak şekilde 
ölmüştür. 

BiR KADIN DOKUZ 
KADINLA EVLENMiŞ 

Anna Zavarikioa adında bir 
Rus bayanı erkek kıyafetine 
girerek iki ay içinde dokuz 
Rus kadmile evlenmiş, hepsi-

Ismail 

Sala~ettin 
J.kgündüz 

nin de gafJetinden istifade Merkez hastanesi göz bas-
ederek para ve eşyalarmı çal- tabkları mutabassısı Fransa-
mış ve kaçmıştır. mn Bordo hp fakültesi göz 

Sovyet zabıtası, bu kurnaz kliniğinden mezun. 
ve zeki hırsızı aramaktadır. Muayenehane : ikinci Bey-
DÜNY A G ÜZELi V AHŞILER ler sokak şerbetci karşısm-
ARASINDAN ·Mt· SEÇiLECEK ;!:3

2
0. 16 (3 ... ~0?),. 

Meşhur güzeUilC mütehassısı ~caaıJWM WZXZ7ZWA'tZY.:Z.Yz:X7.Z~ 
Helema Rubenstein AmerilCa- ~ Mua:lim Doktor 
dan Parise gelmiş ve gazete- ~ 

Sahife 7 ---
- r-Hli~AY-IED 

APARTIMAN 
Etindeki telgrafı öfke ve can 

sıkıntısı ile parmakları arasın
da büküp odacığına sığınmış 
yatıyordu. Paryan ve Bay Ber
rinyon apartımanında bir ge
celik misafir olmaya geliyor
lardı. Hangi apartıman? Bilmi
yorlar mıydı ki o, şöyle · böyle 
bir otelin bir odacığına sığın
mış yatıyordu. Parmakları ara· 
sında büzdüğü telgrafl yere 
atarak bağırdı : 

- Hay Allah belasını ver· 
sin! Şimdi mira'itan da mı mah-
rum olacağım? 

Bayan ve bay Berrinyon Al
fredin taşralı akrabası idiler; 
çok iyi insanlardı. Bir kaç ay 
önce Alfred onlara başvurmuş, 
kendini acındıracak bir dille 
otelde yaşamanın ne kadar kötü 
olduğunu, hemen şimdi sekiz 
bin frangı olsa güzel bir apartı-
man satın alacağını anlatmıştı. 
Bu iyi yürekli İnsanlar, onu 
otelde yatıp kalkmaktan kurtar
mak için çıkarıp sekiz bin frank 
vermişlerdi. Bu para, ı\lfredin 
iyi bir sinema artisti olmasına 
yaramıştı. iyi giyiyor, fakat yine 
otelde yatıyordu. 

Şimdi ne yapacaktı ? Çok 
müşkül bir vaziyette kalmıştı. 
Bir çare bulmak için kafasını 
boş yere yorup duruyordu. 
Derken.. Katılırcasına gülmeğe 
başladı. Ne diye bu kadar üzül-
müştü? Hemen stüdyoya koştu. 
Şef makinisti yakaladı : 

- Bu akşam film çevrilmi· 
yecek değil mi ? 

Dedi. 
- Hayır, yaldız gelmedi, son 

perdenin çevrilmesi ister iste
mez yarına kaldı. Patron çok 
öfkelenmiş gitti. Dekorun bu 
akşam bozulmasını istiyordu. 

cereyan kesildi. 
Diyerek gülmeye başladı. 

Dayısı hiç telaş etmedi; 
- Ziyanı yok, oğlum, ziyanı 

yok. Benım kibritim var. Li· 
zım olursa yakarım. Arbk ya
tahm, haydi yavrum sen de 
rahatına bak! 

Gece yarısı dayı uyanmıf, 
yemekte Alfredin içirdiği iyi 
şarapların tesirini bitirmek için 
tuvalet odasını aramak lüzu, 
munu duymuştu. Kibritini çak
tı, önüne gelen bir kapıyı açı
verince kendi.sini stüdyonun 
avlusunda buldu. Tabii burası
nın ne olduğunu bilmiyordu. 
Yarı çıplak bir halde soğuk 
avluda titriyor ve bir düziye 
tuvalet odasını arıyordu.; 

Fakat birdenbire yakasına 
bir el yapıştı. Bu, figüranlana 
reisi idi. O sırada çevrilmekte 
olan filmin figüranlarından biri 
gelmemişti: 

Reis bağmyordu! 
- Buradasın ha? Bir saattea 

beri seni arıyorum. Saklanbaç 
mı oynuyoruz? Bu kıyafet ne? 
Haydi yürü bakayım, aptal 
herifi 

Zavallı dayı bu adama had
dini bildirmek istiyordu, amma, 
reis söz dinlemiyor, itip kaka
rak: 

- Anladım, anladım. MHc
retleri sonra dinleriz Şimdi 
işinin başına yürü. 

Alfredin dayısı bağtnp çağı
rıyor, kurtulmak istiyor, orada 
bulunanlara bir kabus içinde 
olub olmadığını soruyordu. Reis 
hiç aldırmıyarak yapacağı rolü 
anlatmıya başladı: 

cll:• :::~~ad;~n Avrupaya N A"met HuluA sı· 
kötü bir ~~ber. g

1
etirdim, 4e- . 11 

~iştir .. ~vrupa~ı . p~vanlar nafile • 
~ğraşmas~nl~r . • ~~6 yılı Miss 
Univeri k~pıızı , ııaçla, çiçek bo-

ALATAŞ 

- Tamam, isabet olmuş. 
Bak, beni dinle iki yüz frank 
kazanmak istiyor musun? Ça

N buk söyle, ya evet, ya hayır! 

- Sana bir idam mahkü
munu gönderecekleri O senden 
affını rica edecek. Sakın at
dırma. Üç defa "af,, diye ba
ğırınca hemen kurşunu ense
sine yapıştır. Anlıyor musun? 

zugu yüzlü ol~cak. gözlerinin 
çevresi mosmor; bulunacakhr. 
Amerika 8Üz:el1ik uzmanları, 

936 ydında klasık Avrupa gü
zeli telakkisinden ayrılarak vah
şiler arasından bir güzel seçe
ceklerdir. 

iŞÇiLERiN KAZANCI 

lngilizler, fabrika, imalatha
ne ve madenlerde çahşan · işçi 
için 935 yılını on Geş yıldan-

beri geçen en ugurlu yıl adde
diyorlar. iddiaya ~öre, bu yıl 
amelenin kazancı geçen yal 
kazancmı~ yüzde · on fevkinde 

· iıiii1 .. 
.ELEKTRiKLi 

ÖLÜM SANDALYESi 
BAŞINDA DÜGÜN 

. Ann,il Pauvney isminde , bir 
Amerikalı . kadm, maşhur 1 gan· • 
gesterler<len Yoh Colin'le : ev- · 

. J~nirken düğün ınerasimmin 1 

bir .. , elektcikli ölü11J sandalye
sımn yanıbaşm~a yapılm~s~ı 
istemiş .ve bu. arzusu ; yerine 
getir.ilmiştir. , .. -. , ... 

Bu arzuya .seheb, be çiftten , 

N i." liastalıkları 
Mütehassısı 

Kemeralh Şamlı sokak No.20 
TELEFON : 27&0 

fZ~aa'~.Y."'~7/..JC'"..Q 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

Muzalter Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah . 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
· SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye . Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
let' sokağı 65. Tel. 3956 doğacak çocuklann -babaJa:rma · 

benzememeleri hakkında Anna 
Dauvney'in • beslediği bir iti-

1 
Evi Ka,antina tramvay cad-

kattır. , . . 1 d si No. 596 Tel. 2545 

-'mııı~ ınn~l~ı,mııı~~~ m~rınPmııllıilllınn~~~ı~ıınl~mn~l~füınnn~l~l~ımnııılıınmı~ltnııft!fllO!ınn~rı~ 
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= lzmir Osmanlı bankasından: =;;>' 

1 

;;; Para biriktirme düşüncesinin gelişimine yardım ;r-. 

E! etmek arzusunda bulunan ;; 

~ i~~~t;ll~ 
'22 1906 senesinde kurmuş olduğu KÖMBARA usulünü =.. 
~ tekBrar yürütmeğe baş1 l~dığldını sayın halka bildirir. ~== 
"E u iş hakkında bi gı e e etmek istiyenler 

~ OSMANLI BANKASJ~~~~lb~~~;.aş ~ 
~ .••.........•.•... ~ ..................................................... -:~ 
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Evet mi? Çok güzel. Şimdi 
kulaklarım iyice aç.' 

Alfered düşündüklerini an-
lattıktan son~a, stüdyoda son 
perde için hazırlanmış oJan 
güzel takma bir aparbmam 
görme~e gitti. Burada iki oda 
vardı. Biri muhteşem bir yatak 
odası, öteki küçük bir salon. 
Artık Alfered kararını vermiı 
idi. Şef makiniste dedi ki: 

- Anlaştık değil mi? Dedi
ğim gıbi yaparsın. Hele zil çal-
mamasına çok dikkat etmeli. 

Alferd istasyonda büyük bir 
sevinçle karşıladığı akrabasını 

lokantaya götürdü. Mükemmel 
bir .ziyafet çekti. Ve güle ey
l~ne apartmamna götürdü. 

- Oh, ne güzel, ne şirin 
aparbmao! 

Bayan pek memnundu. Fa
kat onları adım adım takip 
~den Alfredin yüreği ahp du-
ruyordu. · 

- Evet yengeciğim, saye
nizde. Lakin pek yorguesunuz, 
betnen yatıp uyumalısınıı. 

- Ya sen. Alfted, sen ne
rede 'lıatacaksın? 

Allered cevap verecek vakit 
, bulamamıştı: Kadın önünde du

ran bir kapıyı açb: Fakat aç· 
masile geriye çekilmesi bir 
oldu. Önünde projektörlerle 
aydınlatılmış koca stüdyo diki
liverdi. 

- Bu ne? 
- Şey.. Bir şey değil.. Bir 

şey değil canım .. Hani şu. kom
şunun atelyesi.. Büyük bir fo
toğrafçıdırda. 

Öteden dayıst büyük pro
jektörün tam karşısına düşen 
pencereyi açacakken AJfred 
hemen yetişti : · 

- Sakın açmayın, oradan 
soğuk bava gelir, üşürsünüz. 

Dedi. Bir münasebetsizlik 
çıkmasmdan o kadar korku-
yordu ki nihayet işi şakaya 
çevirerek elektrik düğmesini 
çevudi: 

- Haydi bakalım, şimdi ı:le 

Zavallı 'adam bir şey anla-
mıyordu. Buz gibi donm~ş 
kalmıştı. Reisin sesi işitildi: 

- Haydi yerine, oraya git! 
Eline sıkışhrılan tabancayı 

vere atarak bağırdı: ' 
- Polis! Polis yok mu? İm

dat! .. 
Ve düşüp bayıldı. Bir sedye 

ile kaldırdılar. Biraz kendisine 
gelince reis eline elli franklık 
bir kağıt sıkıştırdı v~ serbest 
hır.aktı. Berrinyan dayı kibri
tini yakarak güç beli çıktığı 
kapıyı buldu. Yatağına gitti. 
Karası uyandı. Ne olduğunu 
sordu: 

- Bir şey değil; rüya kabus 
gördüm: Müthiş bir kabus. 
Hatta bana elli frank bile ver
diler. . . 

DışaJıda büyük gürültüler 
kopmuştu. AJfred uyandı. Ne 
old1Jğunn, anlamak istedi.Sahn.e 
yaııi ile ka.-şı karşıya gelince 
v.a.:ıı ': . . 

- Ne, burada mı yabyor
sunuz? Doğru değil, amma ne 
ise. Y1ldız geldi. Hemen filmi 
çevirmeğe başlayacağız. Haydi 
is başma. 

Aparhmana gidiyorlardı. Al
fred önlerine geçti. Yol vermek 

t istemiyordu. Sahne vazıi sordu: 
- Ne oluyo~sucuz? Ha an

ladım. Aparhmanı kendi işin 
için kullanıyordun değil mi 1 
Pekala. Bak görürsün. Derhal 
emir verildi. Herkes apartıma
na koştu. D~yı ile yenge bun
lara hayretle bakıyorlardı. 

Kendilerine mesele, uzun uza· 
dıya 'anlatııdı. Alfredin kork
tuğu başına gelmedi. Mirastan 
mahrum olmadı. Fazla olarak 
sinema işi dayının hôşuna git
tiği için bir filmde rol almak 
üzere kendisi de bir iki hafta 
Pariste kaldı. 



Okumadan Geçmeyiniz 
Çay yerine Hervea içiniz 

"HERVEA" denilen nebattan ihzar 
etlilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar
rat veren hamızı belvin itrahma muvdf
fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahathk hissedersiniz, ve 
ROMA TIZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide temin etmiş olursunuz. 

H. J. LEE - Londra müstamerat 
mahsulatı ithalat ve ihracat müessese
sinin; h.mir mümessili G. D. Giras 

~iparışat ve fazla malümat için hmirde Yeni Manifatu
racılar, Saffet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 

Posta kutusu 234 Tel. 2413 

lznıirliJer Jstanbulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda rİs ol otelinde - . . - . . ·: ... ·,~...:. ----~-- ·. . -. .· .... 

~rkecide Osmaniyeotelinde 
. - ........ ~ 

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

. . ..- . ' .. ~ · ... · ...... l 

Umum Hastaların azan Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir olanaımız 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çahşma esda fır-nasın 
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

ahr· Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14. - 16 ya 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cadesi No. 20 
( 355) S.7 . . . - - . • ~- ~ . 

ln,aatıııı7. için athleknhtıyaçlarınızı pek ucıız lıy.ıtlarla 

teı11111 etmek ııncrscniz Halim n~a .çnr-:ısırula 

Kavalah Hasan Nuri 
ucarettıaııeRino miiracaat edinız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neı ' çiçekli 

Çını ve levazımı sıhhiyeden lô.vhalar ve bunlarm 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosı/onıar ve her cms 
musluklaı ve kanalızasyon için demır dökme borulaı 
ve .ngıltz künklerı ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fıyatlar rekabet kabul etmP.z 
Yerli Çimentolar, BütOn Markalar 

En Müsa~t Şeraitla 
Mağ zan ı ı:da Satıh,. 

- Beher metre murabbaı 

iki liradan üçyüz elJi iki on 
yedi metre murabbaındaki alt

mış beş adanın 172, 173, ] 74 
sayılı arsalarının yedi yüz dört 
lira otuz dört kuruş muham
men bedelle satışı başsekre-

terlikteki şartname veçhile 

7-1-936 Salı günü saat onda 

açık artırma ile ediJecektır. 

iştirak için elli üç liralık mu

vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 

söylenen gün ve saatta ko
misyona gelinir. 

21~25~31---4 (3650) 
- Ba~durak caddesinde 110 

sayılı diıkkanın bir senelik ki-

rası iki yüz lira bedeli muham
menle ve üç sene müddetle 
baş sekreterlikteki şartname 
veçhile ve açık artırma ile 
10 1136 Cuma günü saat onda 

LJoktor 

Falıri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

ihaie edilecektir iştirak için 
45 liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya Banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 

saatte gdinir. 
25-27-2-7 4067 (3160) 

Sobalarınız için hali~ 
·~z·ö·n:i~"i<l~k·k~ihı~·maa~~·köffiü~ü~· 
~Sömikok : Antrasit kömürü . 
~lngiliz : Antrasit komürü . 

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

KOK DOLMA BAHÇE 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak 

kinyani magazasında bulacaksınız, 

a ge or 
ula ·ens cat 

a rikas 
Kumaşlarının güzelliğini, sağlamlığını, ucuzluğunu arlık 

öğrenmıyen takdir etmiyen kalmadı. 

Bu ucuzluğa ilaveten 

Bayram nıünasebetile fevkalade tenzilatlı kumuşlar 

Paltoluklat 
Paltoluklar 

Mev~imlik ucuz pardüsüliikler 
Özel kenklerde Battaniyeler 

Kışlık 

Kışlık 
Ucuz 
Lüks 

Birinci Kordonda Çolakzade 
Halı Ltd. binasında 

Toptan perakende satılmaktadır 

Juvantin Saç Boyaları 
İNGİLIZ KANZUK eczane1i Jaboratuarlarmda hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi-
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

zmir tramvay ve elektrik 
• • 

şır e ın en: 
Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın bu ayın 26 smda saat 

9 dan 15 e kedar Tramvay caddesinda Şaban zade sokağından 
Güzelyalıya kadar ve mücavir sokaklarda kesileceği sayın 
abonelerimizce bilinmek üzere iJan olunnr. 

K ALIK 
apartıman 

Celal Bayar bulvarı, Gazi 
okulu karşısında yeni yapılmış 

beşer oda, hizmetçi odası ve 
her türlü konforlu üç katlı 
apartıman kiralıktır. Istiyenler 
görmek için içindekine veya 
2926 ya telefon etsinler. 

2-8 (3655) 

Bayramlık Kokularınızı 

Hilal Eczanesi 
Tedarik edecekdir 

Ç •. k . .,, un ı .. 
Eczacı Kemal Kamil markalı 

Zümrüt Damlası 
Altın rüya 
Baharçiceği 

Gönül 
Fulya 

Yasemin 
Leylak 
Son hatıra 
Menekşe 

Yalnız Hilal eczanesinde bulunur, bu kokular 
yerine başka yerlerde başka şeyler verilirse 
reddediniz. 
Kemal Kamil, kokularım bir namus işi yapmış· 
tır, benzetmek şöyle dursun, herkesi şaşırtmı 
herkesin parmağmı agzmda bırakmıştır, bu işte 
böyle olur yurttaş ..• 

ONUN 
o 

EMSALSI 
OLDUGUNU : " , · 

0 . . 
GORECEKSINIZ 

C:::. VPAL--

SC>B..A.. 
Beklediğiniz sobalar gelmiştir. 

Hazır bulamıyarak isimlerini yazdırmış sayın 
taşra müşterilerimizin hemen müracaatlarını rica ederiz. 

Türk sanayi harbiye ve Madeniye fabrikası 
mümessili Ahmed Etem .Buldanloğlu 

lzmir Gazi bulvarı 

lzmir milli 
ğünden: 

em ak müdürlü 

Lira 
Bornova Hanardı sokağında 16 eski 16 taj numaralı ev 150 
Karşıyaka Turan iskelesi caddesinde 2 eski 231 taj No. Iu 
kahvehanenin 96/89 hissest 170 
Kadriye mahallesinin Mesçit sokağında 108 numcralı evin 
sekizde üç hissesi 45 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetine haddi layıkile alıcı çık

madığından on gün uzatılasına karar verilmiştir. Alıcıların 2-1-36 
Perşembe günü saat 14 de Millt Emlak müdüriyetine müracaat-
Ian. 4065 (3661) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm 

1imanımır.da olup Anvers- Rot
terdam - Amsterdam ve Ham
burg limaolan için yük ala

caktır. 
HERMES vapuru 8 birinci 

kanunda beklenmekte olup yü
ki.ınü tahliye ettikten sonra 

Burgas - V arna ve Köstence 
limanları için yük alacc: ktır. 

ORESTES vapuru 16 birinci 
kanunda gelip 20 ikinci ka· 
nunda Anvers· Rotterdam-Ams 
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LIEN 

GOTLAND 01otörü limanı· 
mızda olup Rotterdam, Ham
burg, Danimarka ve Baltık 
limanları için yük alacaktır. 

ERLAND motörü 14 birinci 
kanunda beklenmekte olup 
yükünü tahliye ettikten sonra 
Rotterdam, Hamburg, Dani
marka ve Baltık sahilleri için 
yük alacaktır. 

SERVİCE MARITıM ROUMAİN 
PELEŞ vapuru 18 birinci 

kanunda gelip 19 birinci ka· 
nunda Malta, Ceuova, Marsilya 
ve BarseJonaya hareket ede-
cektir. yolcu ve yük alır 
NIPPON YUSSEN KAISHA 

kumpanyası 
TOYOHASHI vapuru 14 

birinci kanunda Singapor,Şang-
hay, Kobe, Moji, Osaka ve 
Y okohama limanları için yük 
alacaktır. 

Handaki hareket tarihleriie 
navlunlardaki değişikliklerden 

acentemiz mes'uliyet kabul et
mez. 

Fazla tafsilat için ikiuci Kor-
donda Tahmil ve Tahliye binası 
arkasında 72-4 numarada 
FRATELLI Sperco vapur acen
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

N. ''· \l'. F. H. Van Der 
Zee & Co. 

HERAKLEA vapuru Halen 
limanımızda olup Anvers, Di
rekt, Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen limanlarına yük almak-

tadır. 
MILOS vapuru 6 son ka-

nunda bek'eniyor. 10 son ka
nuna kadar Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla
rına yük alacaktır. 

American Export Line 
EXCHANGE vapuru: Ha

len limanımızda olup Norfolk 
ve Nevyork için yük almak-

tadır. 
EXİLONA vapuru: 29 Bci 

Kanunda bekleniyor. Boston 
ve Nevyork için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 30 birinci 
kanunda bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

GLUCHSBURG vapuru 6 
son kanunda beklenıyor. Ham
burg ve Anversten yük çıka
racaktır. 

Johnston Warren Lines 
Liverpool 

DROMORE vapuru 15 son 
kanunda bekleniyor. Liverpol 
ve Anversten yük çıkarıp Bur· 
gas ve Kösteoce için yük 

alacaktır. 
DEN NORSKE Middelbavslinje 

(D/S. A/S Spanskelinjen 
OSLO 

BANADEROS vapuru 10 son 
kanunda bekleniyor. Oieppe 
ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

Ayni zamanda lskenderiye 
ve Hayfa için mal kabul eder. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zce & Co. 

Birinci Kordon Telefon N o. 
2007 -2008 

Lambalarım kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 
bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilat ı fiyatlar 

llehmeı Tevfik 
Elektrik, telefon 

Ve Siemens 

ve maiıemeleri deposu 
fabrikaları mümessili 

Peştemalcılar 77 • 79 
Tel. 3233 

····················································~················: Sifi HA 1' Balıkyagı 
. . 

Norveçyanm bıalis Morina balık yağıdır 
ıki defa süzülmüştür 

Biricik Sabş Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZflET 

• . . . . . -. • . 
• . 

Sıhhat Eczanesi 
••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

GRODNO vapuru limanı-

mızda olup 25 ilk kanuna ka· 
dar Londra ve HuU için yük 
almakt:uhr. 

FLAMINIAN vapuru 25 ilk 
kanunda Liverpol ve Svansea-
dan gelip tahliyede bulunacak 
ve ayni zamanda 26 ilk kanu
na kadar Liverpol ve Glasgov 
için yük alacaktır. 

POLO vapuru 10 ikinci ka
nunda Londra, Anvers ve Hul
den gelip mallarım tahliye edip 
ve ayni zamanda Londra ve 
HulJ için yük alacaktır. 

THURSO vapuru 12 ikinci 
kanunda Liverpol ve Svaosea
dan gelip tahliyede bulunacak 
ve ayni zamanda Liveı pol ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

DUTCHE LEVA T LIN 
AQILA vapuru 5 ikinci ka

nunda Hamburg ve Anversten 
gelip tahliyede bulunacak• 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc-

retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Türkiye 
Halkının 

O/o 99 U 

• 

Kullanıyor ve Rad
yolin kullananların 

ayni hükmü veriyor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

f ~ 

. . . . . 

• 

1 
daima en 

:mükemmel diş_ . . . . 
~ macunudur E . . . . . . • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• ENi ASIR Sahife• 
p ....... 

Salon, yemek 
Kardeşler 

Merkez: 
İzmir 

ikinci BeyJer Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 

Yavrularımzm mektepteki 

derslerini hazırlamalarma ve 

imtihan zamanlarında sıkınh 

çekmemelerini temin için hu

susi muallimle kendilerini tak
viye ediniz. 

Yeni Asır idarehanesi mual

lim (Z. M.) e müracaat. 
H. 3 (15) 

ve yatak odalarınızı Haraççı 
ınobil}7elerile süsleyiniz ••. 

ECZACI BAŞI 

S. FERiT 
Kolonya ve esansları üzerine 

koku yoktur 

Şimdiye kadar yapılamamıştır. 

Bahar, Altın damlası, Yasemin, 
Muhabbet çiçeği, Unutma beni 

Senin için , Ful, Dalya 
Manulya isimleriJe yapılır. 

Benzer isimleri taklitlerdir aldanmayınız 

M. Depo: Hükumet 
caddesi meşhur 

ŞİFA eczanesi 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
Nevralji 

Bütün ıstırapları teskin eden 

GRiPiN 
bilhassa bunlara karşı müessirdir 

Hulundurmayı unutmayınız l 
Kalbl bozmaz. Mideyi ve böbrekleri yormaz. 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 10 kuruıtur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli mala ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek baharlarımczı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı sabcalarda da buJabi· 
lirsiniz. 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 
Kars südü, Besi. Her boy diş macunu velfırçalarını (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden araymıı. 
Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya

Jarının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 
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Paris ve Londrada görüşmelere devam edilmektedir 

A • c ı ı 
• • ng r nın 

sasını ı 
• 
ı 

ink 
r 

ar götür i ec v ine air 
iğ" i ları -~~ .... ıl ızdır 

Roma 24 (A.A) - Giornale 
D'ltalia gazetesi diyor ki : 

Belçikamn teklifi üzerine 
Fransa ve lngiltereye verilen 
uzlaştırma ışının muvaffak 
olmaması üzerine yeniden bü
tün hızla ' ltalyan aleyhtarı 
unsurlarla dolu milletler cemi-

manevra ve tahrikleri gözük
mef:e başlamıştır. 

HER ŞEY 15 KANUNU-

SANiDE ANLAŞILACAK 
Londra, 24 (A.A) - Mor

ning Post gazetesi diyor ki: 
Mütekabil yardım meseft:si 

hakkındaki fikir teatilerinden 

Napolide raşietleıin btr niima;işinde Vdıaht da bulımdıı 
yetine ve 13 - ler komitesine maada JtaJyan - Habeş anlaş-
clönülmüştür. Daha şimdiden mazlığının yeni bir şekil alması 
1taıyanların mliatemleke hak- Milletler cemiyeti konseyinin 
lanna karşı şaha kalkmış bir toplanacağı ta rih olan 15 Ka-
laalde gurup gurup Avrupayı nunusaniden evvel beklenemez. 
ltalyaya karşı delicesine bir ASiLİZ BiR ŞA YIA 

harekete sevk için ilerleyen kır- Londra, 24 (A.A - B. Edc-
mızı, yeşil, siyah, haki renkli nin zecri tedbirler siyasasını 
bütün beynelmilelci unsurlarm bir inkıtaa kadar götürmiye-

ceğine dair lngilterenin Fran
saya teminat verdiği esassızdır. 
T.RÜŞTÜ ARAS PARISTE 
Paris 24 ( A.A ) - Haber 

alınd:ğma göre Laval-T. Rüştü 
Ar as mülakatı, ita 'yan - Habeş 
ihtilafının ortaya \'•kardığı si
yasi vaziyet üzerinde cereyan 
etmiştir. T.Rüştü Aras Türki
yeye dönmeden evvel Pariste 
bir kaç gün l·a lacaktır. 
GAZETELERiN 1 EFSIRLERI 

Paris, 24 ( Ö. R ) - Noel 
yortusu arefes:nde dıplomasi 

faaliyetlerint:le durgunluk göze 
çarpmaktadır. Gazetelerin tef
sir:cri en çok, u uslar sosyetesi 
paktının ] 6 ıncı maddesinin 
3 üncü fıkrasına dayanan kar
şılıkh yardım meselesi üzerinde 
top 'anmal<ta oır . 

"Eksels'or,, Cer.evrede tek
rar müza! ere;.e başlanıncaya 

kadar epey zaman geçeceğini 

kaydederek d iyor ki: uy eni 
görüşmeler Uluslar sosyetesi 
konseyinin a lel:.de celsesi için 

toplantı tarihi olan 15 Sonka
nun tarihinde başlayacaktır. 
O vakte kadar Avrupa hüku
met merkezlerinde işler ince
den inceye düşünülecek ve bel
ki de ltalya - H~beş anlaımu:
lığının barış ) o i e halli imkanı 
daha ziyade nikbinane karşı

Janabilecelr.tir.,, 

" epubJik • ıazetesi 16 ncı 
ma<idenin bütün neticelerini 
azami şekilde tatbik etmeği 

düşünmeden önce çok düşün
mek gerektiğini, zira oynana
nacak oyunun vahim olduğunu 
yazıyor ve şunu ilave ediyor : 

"Bütün varlığımızla bu yola 
dalmazdan evvel, diğer ulusla

rın da bizim yanımızda çarpı

şacaklarına ve bütün bu birli

ğin merkezi olan Uluslar sos
yetesinin hiç kimsenin muka
vemet edemiyeceği bir hakim 
olacağına emin olmak isteriz . ., 

PETROL A MBARGOSU 
VE FRANSA 

11 Oeuvre ,, gazetesinin fik· 
rince de arsıulusal durum siya-

sal bir inceliğe lüzum g ·ster
mektedir: "Eger lngiltere pet-

rol ambargosunu tatbik etmek 
isterse, Fransanın onu takib 

etmesi çok muhtemeldir. Fakat 
Fransız ve tngiliz dış bakan-

larının Noel ve yılbaşı tatille· 
Jinden istifade ederek daha 

esaslı bir siyasa tatbiki için 
düşüneceklerini ümit edebiliriz.,, 

"journal,, lngiliz ordusunun 
zaifliğine şaşıyr: " Bu zaiflik, 
kıt'a mevcutlannın azlığından. 
bu da asker veren kaynaklann 
kapanmasından ileri gelmekte
dir. lngiltere bir teud karşı-

/ilgi/iz dış bakanı Edenin ÇeJ CumhuT başkanı Bay Btw·s/ı· 
~n E6r/Jşm~luinden biri 

sındadır : Hükiimet iki milyon Daily T elgraph gazetesi di-
ışsı:r.ı beslemek için mftthiş yor ki: 

gayretler aarfederken işsizlik - Şimdiki halde bir uzla~ 
tazminabndan daha çok maaı ma umudu yoktur. Yeni zecri 
veren orduya yazılacak gönül- tedbirler mevzuubahs değilse 

11 bulunamıyor. ,, de, bugüne kadar alınmış olan 
Londra, 24 (Ö.R) - Bay tedbirlerin ilgası da pekaz 

Edenin fikirlerini neşreden muhtemeldir • 
........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Tayy~;~~i'aLi:db:;~, In-1 Siyasal ~ahkiimlar 
gl.Jterede ı·kamet edecek Avusturya hükumeti, Noel münase

betile 1100 mahkumu affetti 
Buna sebeb, Lindberge gönderilen 

yenı tehdid mektublarıdır 

TO.JJ'OTfri 7 i11dhcrg ı r kamı 
Nevyork, 24 (Ô.R) - Lind- Linc\berg çocuğunun çalınması 

bergin Avrupaya hareketi ga- hadisesinden ve ikinci bir teh-
yet gizli tutulmakta idi. Alınan did mektubu almış bulunmasın-
son haberlere göre Lindberg dan dolayı lngiftercde yerleş-

Amerikadan ayrılmıştır. ·Bu yol- mcğe karar vermiştir. Kendi-

culuğun sebebi lngiltere ile !İne üç yaşındaki oğlu Conun 
Amerika arasında transatlantik da kaçmlacağına dair bir teh

bava postalarının tesisine çalış

mak ve oğlunu öldüren Haupt

mMıın idammda haZJr bulun-
mamak arzusudur. 

did mektubu gönderilmişti. 
Amerika dış bakanlığı, Lind
bergin lngilterede yerlesmesin
de bir mahzur olmadığını aöy-
lemiıtir. 

Viyana, 24 ( Ö.R ) - Noel 
dolayısif e ilan edilen bağıştan 
bin yüz kişi istifade edecektir. 
Bunlar arasında Sosyalistlerin 
e!'ıki askeri şefı ,.,.eneral Gör-
ne , eski Sos~~ st finans ba
kanı Bredner, e .. i So-.yalist 
Şarbay Hezt ve daha bir çok 
kimseler va rclır. Barnn gazete
ler Noel a , 'lt memnuniyetle 
karşılamaktadır ı ·. Başbakan 

B. Ş usinğin hail. a l·ir bildirik 
neşrederek barış lehinde 
sÖ7',.. ~öv1emi~tir. Gazeteler bu 

Viyanada Oraterdt1ı hır göıü11üş 
diyevi arsıulusal barış yolunda 1 durumda da ileri doğru bir 
Avuıturyanın iradesine bir de- adım ve uluaa hizmet edecek 
lil sayıyorlar. Ayni zamancla iç bir hareket sayıyor. 

300 bin kadın 
ltalyada alyanslarını 

vererek çelih: yüzük aldı 
Milano, 24 (Ô.R) - ltalyan 

kadınlarının vatan uğrunda 
gösterdikleri yüksek ilgi çok 
şayan1 dikkattır. 

Memleketin dört Jrnr,esinde 
kadınlar alyans:... e mü-

cevherlerini hükümete teslım 

ediyorlar. Şimdiye kadar yal
nız Milinoda teslim edilen yü-

züklerin miktarı üç yüz bin 
adettir. Bunların yerine ka
dınlara çelik yüzükler veril
miştir. Bu yüzüklerin üzerinde 
.. herşey vatan için ,, cümlesi 
yazılıdır. Haber verildiğine gö
re Hindistana ltalyadan yapı
lan ithalat yasak edilmiıtir. 

Milano, 24 (Ö.R) - izdivaç 
yüzklerini devlete verme hare
keti büyük bir faaliyetle de-

vam etmektedir. Yalnız Milano 
da timdiye kadar verilen yü
züklerin mıktarı üç yüz bini 
geçmiştir. 

Roma, 24 ( Ô.R) - Albn 
seferberliği cevahircilerin bir 
sahtekarlığını meydana çıkar-

1 
1 

İtalı•an katl111/a111w veıi/1•11 (tllk yüzüj 
mıştır. Hükumet vatan severler 
tarafıni-lan verilen altın madal
ya, altın kupa gibi bir çok 
şeylerin altın aeğil, sadece 
kaplama veyahut yalnız altın 
yaldızlı olduğu anlaşılmıştır. 

Bunları yapan cevahirciler bu 
madalya ve kupaları kazanan· 
ların ketumiyetin<> güveniyor
lardı. 

Balıke.;irde 
söndürme 

dün gece ışıkları 
tecrübesi yapıldı 

Balıkesir, 24 (A.A) - Balıkesirde bu gece yapılan ışık sön
dürme denemesi iyi bir sonuç verdi. Saat 21 de şehir düdüğü 
çalınınca ışıklar söndürüldü. Yirmi dakika sonra ikinci bir dü
dükle ıııklar tekrar yandı. Deneme ilk olmasına rağmen çok iyi 
idare edildi ve hiçbir akaakhğa uğramadı. 


