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····y~i~~i~"i~ Amerikanın harp halinde olan devletlere karşı 
Giiz~l bir tedbir ve 

onun kurbanları takınacağı durum merakla bekleniyor 
Akdenizin en büyük liman

larından biri olan lzmirde, yol
cu vapurlarının rıhtıma daya: 
narak yolcularını alıp vermelerı 
kabilken, bugiine kadar, bunu 
temin edecek çarelere başvu
ru'm;;mış olması yüzünden.halk 
yersız zorluklarla karşılaşıyor, 
limandan kayıklarla yolcu ta
şımak ve yolcu almak mecb~
riyetı hasıl oluyordu. ~~n~z 
yolcuları bundan şikaye~çı .~~~
ler. Limanın darlığı ilerı suru
lerek lstanbulda kolaylıkla tat
bik edilen bu usulün lzmird_e 
tatbikine imkan görülemı
yordu. llbaylık işe el koyunca 
yolcu vapurlarına birer şat da
yatarak ihtiyacın karşılanaca· 
ğını düşündü. ilgili bakanlık
ların onayını aldı. Yılbaşından 
ıonra İzmir halkı b~ş}ı~a 
tikayet sebeplerinden bırının 
ortadan kalktığını görecekler· 
dir. Tiirk bandırasını taşıyan 

yolcu vapurları, yolcularını do~
rudan doğruya rıhtıma b~glı 
olan ptlara çıkaracak ve yıne 
tatlardan alacaktır. ileride ec
nebi bandırasını taşıyan vapur
lann da yolcularını ayni sure:le 
çıkarıp almaları düşünülecektır. 
Bu tedbir bütün halkı memnun 
edeceğine göre,ilbaylığın amme 
ınenfaatı olarak aldığı kararı 
degerlememek haksızlık olur. 
Fakat bu tedbirin kurban_la
rını gö7.etmemek te dogru 

1 
1Cenevrede temsil edilen devletlerin gösterecekleri tesanüd 

olamaz. 
1 Limanımızda, vapurlara yo cu 

taşımakla geçinen yüzden fazla 
k k k varkayıkçı, yüze ya ın ayı 

d. T" k purlan yolcularını 
ır. ur va 1 a 

tatlara çıkarmağa baş ayınc 
bu kayıklar bağlı bulunduk~rı 
yerde çürüyecek, 150 ye ya ın 
aile büyük bir sefaletle kar· 

b• purların• 
şılaşacaktır. Ecne 1 va .. 

1 ek ıçınse dan yolcuları a ıp verm b 1 
"ht" acı 0 

dört beş kayık ı ıy 
bol karşılayacaktır. k 

d • bu ço 
Alkışlanmağa egen • 
. . . · · bıraktıgı 

yerınde tedbırın ış<ız ? Onla· 
yurddaşlar ne olacaktır 

1 
• 

b • Jadık arı 
rın kayıklarına. a~ ktır? 
küçük sermayelerı ne 0 ~~a be 

150 ye yakın aile dor 1 ş kt. Bun arı 
yilz nüfus deme ır. . . 

Jşsız erın 
dü~üıımeg" e meburuz. d ' k mo ern 
sayısını çoğaltmama ' . k _ 
b

. • k ışsız a 
ır tedbire başegere 1 

1 • d' h atlarını nası anlara şım ı ay d 
k . ki · hususun a 
azanabılece erı "f dı"r 

k b'r vazı e · yol gösterme te ı t 
· b hususa 
ilgili makamların .. ~ d"kle-
birşey düşünüb duşunme 1 ka· 
rini bilmiyoruz. Yalnız şu~.3 etil
niiz ki bu vurddaşların goz 

' b' h kları vardır. mesi gereken ır a f' 
H h . b' kurulda tas ı)eye er angı ır . t . . . ı a tazmına 
tabı tutulan ışya~ d-·. .. halde 
verilmesi düşünul ugu . 
bugüne kadar memleket!n 
.. ı· b" 'htı'yacını tatmın onem ı ır ı k 

·ı · "Artı eden liman işçı erme 
bu geçim kapısı sizler için ka-

d ·ı· k n yarın on· panmıştır,, enı ır e 
. k"b tle karşı-ların nasıl bır a ' e d 

!aşacaklarını düşünmemek a a-
lete sığmaz san rız. • .

1 Bu 150 kişi memur deglı -
h. ete· d!rler. Fakat amme ızm 

. 1 d Onlarsız 
rınde çalışıyor ar ı. . . 
vapurlara gidib gelmek ımkan-
aızdı. Ellerindeki beş 0 .? 1 ~~; ruşu kayıklarına dökmuş e 

. k k parası 
bu yüzden bır e me 1 "d' 
çıkarabilecekleri kıınaatıy ~.~ ·~ 
Şimdi kendilerine nsadece: d:
şınızın çaresine bakınız." 
nebilir mi ? 111,. Şevke1. :St.Ifi'ô 

sayesinde bir Avrupa felaketinin önü alınabilir 
Amerika kararını tecavüze cumur başkanı 1a ambargo 

kullanma salahiyetini veren 
uğrayan devlet 

hazırlandı 
lehinde 

bir kanun 
Paris, 26 (A.A)- Gazeteler 

yine zecri tedbirler m~selesin
den bahsediyorlar. Matın, Fran
sanın bu husustaki müzakere
lerin rolü uzlaştırıcı mahiyette 
olacağını ve zecri tedb:rlerde 
ileri gitmenin sulh müzak:re
lerini asla ko!aylaştırmayacagını 

yazıyor. 

BugUnkU Popüler ga-
zetesi de hiç bl sulh 

leri tesanUd karşısında 
Mussollnlnln vaziyetinde 
hasıl olacak değişiklik 
sayesinde bir Avrupa 
telAk&tlnin önüne geçl
leblleceğlni yazıyor. Fa
kat mlllatler cemi r etlle 
Mussollnl arasında bir 
uzlaşma yapılablleceğlnl 
muhtemel görmıyor. 

Paris, 26 ( Ô.R ) - İtalyan 

yet olmamıştır. Esasen Noel 
hasebiyle bakanlıklar tatil ha
lindedir. Fakat Fransada dış 
siyasa münakaşası arefesinde 
hazırlıklar güze çarpmaktadır. 

INGILIZ KAHINESININ HA
REKT HATTI NE OLACAK? 

ltalyan - Habeş anlaşmazlığı 
üzerinde yeni bir karar verile· 
bilmesi için, 13 ler komitesinin 
kararı üzerine, 20 son kanunda 
toplanacak olan uluslar sosye
tesi konseyınin toplantısını 
beklemek lazım gelecekiir. O 
zaman belki yeni bir diplomatik 
gelişim karşısında bulunacağız. 
Çünkü o vakta kadar lngiliz 
kabinası hareket hattını tayin 
edebilecek ve dışbakanı Bay 
Eden Akdeniz devletleri nez
dinde yapılan teşebbü1e alınan 
cevabları ve bundan doğan 

yeni durumu arkadaşlarına hu
lasa edebilecektir. 

AMERiKANIN DURUMU 
MERAKLA BEKLENIY oR 
O vakta kadar, durumun 

alacağı şekil itibarile, ehemmi· 
yeti gözden kaçırılamıyacak 
bir unsur Amerikanın takına
cağı durumdur. Çünkü lngiliz 
siyasası Amerikan ~iyasasile 
sıkı sıkıya ilgilidir. Ôn:imüz
deki ay içinde toplanacak 

. k ı "I . ı ıarı "ezi•·or olan kongreye Amerikanın harb , A mkan do ıoı arı} e Jııra ı ,., , 

alamet! belırme . g d 
1 

b ün Pariste ve diğer bükü- durumunu tayın edecek hır 

Necaşi bir yaralıya yapılan ameli1•alla hazır bulunuyor 

Bu meseleye o kadar ehem· Diğer taraftan proje kabul 
miyet verilmektedır ki şimdiden edilirse, cumur batkanı kongre-
ııiyasal çevrenler ve ırazeteler nin ruhsatile, bu ambargo ka-
bu bitaraflık meseleleriyle uğ- rarını hücuma uğrayan devlet 
raşmaktadırlar. Amerikada 30 lehinde kaldırmağa selahiyet-
kadar barıı sosyetesini birlet- tar olacaktır. Ancak bunun 
tiren ulusal barış konferansı için harbı ulusal siyasada alet 
tarafından alınan mühim karar· olarak kullanmamak taahhü-
lar hakkında "Nevyork Timeı" 
gazetesi şu malumatı veriyor: 

Bitaraflık kanununu hazırla
mak için kongreye teklif edilecek 
kanun projesi cumur başkanı
na yalnız silah ve mühimmatın 
değil, ayni zamanda harbın 

devamına yarayabilecek bütün 
mamulat ve mahsulatın da mu-
harip devletlere gönderilmesini 
menetmek hakkını verecektir. 

dünü ortaya koyan Paris 
Sonu Iİ(ü11rii salıifrdr -

insan ruhu ve insan 
şuuru hakkında 

tedklkler 

Yazan: Abdi Muhtar 

Yazılar 
edilecektir. 

serisine devam Dr5>" ılı·. ,\ı·mşdl ~ l~I ve 

1 

-Habeş anlaşmazlığı hakkında halinde olan ~eletlere kar~ı 

Cenevrede temsıl e 1 ekn ugt merkezlerinde hiç bir faali- metn teklif edecektir. 
.. sterece - me 

c:l~\fle:!tl:e.-ıfl llC> ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• • ............................ Universltlmlz ne halde bulunuyor? 

sevindirdiler Öksüzleri 
ikiyüz çocuğa bayram 

ve kundura dağıtıldı 
Kreşlerdeki 

elbiseleri 
-------~·········-----------

sevinçlerini oyunlarla belirttiler Yavrular 
Dün; öksüz çocuklara yar· 

dnn kurulunun gönüllere heye
sessizce hazırla-

can veren ve . . - dük 
bir hayır sahnesmı gor . 

nan kre i olan Sa
Kurulun merkez ş d d"

. · ı camiinin altın a ı 
Jepcı og u k•z er-

k !erde bı•lunan • 
g• er reş ı t p-.. .. "ksüz yavru ar o kek buton o 

lanmıştı. • lb" se ve ayak 
Yüz çoçuga e ı . 

kabı dağıtıldı. Taliin ye~ı~ bı-
• vrular,Kendilerını ku-

ragtıgı ya 1 n onlar için göster 
c~lı.hyan ~ u~~e sevindiler. Mini 
dı~ı. se_vg özlerinden fışkıran 
mınılerın g .. kran duyguları en 

· net ve şu ı 
mın .. .. ileri bile bu yavru a-
katı gonu koşturacak ka-

yardımına . 
rın ti' 'di Yıllardanberı 
d kuvve ı ı · 

ar. r b"r hayır yolunda ça-
verım ı .. ı terişten uzak kalan, 
Jışan, gos 

Çocuk Esirgrme kumlu 

lzmirin özveren halkından gör
düğü yardımları titiz bir kıs
kançlıkla yerine sarfeden ök
süz çocuklara yardım kurulu 

iiye/t'fi ve gazeteciler 
geçen senedenberi C. H. P. 
başkanı bay Avni Doğanın 
önderliği altında bütün hayır 

- Somı beşi11rı .<nhiJedt -

Kültür bakanı B.Arıkan 
ajansa diyevde bulundu 
Bakanlığın sarsılmaz hedefi Türk 

uzmanlarını yetiştirmektir 
Ankara, 25 (A.A) - K ültür 

Bakanı Saffet Arikan bir mu
habirimize şu beyanatta bulun 
muştur: 

Sonposta gazetesinin 23 Ka
nunuevvelki tarihli nüsbaıındaki. 
üniversitede rahatsızlık adlı ya
zıyı okudum. 

1 - Üniversitede hiç bir 
rahatsızlık yoktur. 

Üniversitemizdeki en kıdemli 
ordinaryusten en ı:-enç talebe
mize kadar herkes huzurla 
işine devam etmektedir. 

2 - Üniversitemize de ya
rının uzmanlarını ve profesör· 
)erini teşkil edecek olan doçent
ler arasında bir tek yabancı 
yoktur. Kadroda mevcud 102 
doçnet kimilen Türktür. Doçent 
)erimizin maaşları 35-55 lira 
asli maa9 arasındadır. Bu aylık 
mevzuatımızın tayin ettiği had-

Kııltur bakanı IJ.:ia)Jf'I Arık1111 

dir. Maamafih doçentlerimizin 
terfihi için bir kanun teklifi 
derdesttir. 

3 - Üniversitemizde 134 
asistan ve 6 baş asistan vardır. 
Bunlar da kimilen Türktir. 
Mustakbel doçentler de bunla• 

_ Sonu ürünrü sahiJeJe -

• 



&attlfa 2 

6 
Dil behl•lert: 
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Dilimizin ..... -
Kemaline dair 
Düşünceler 

Ve Türk dilinin yapısı 
Üzerinde tetkikler .. 

-1•-
Dünkü yazımızda raasdarlar 

üzerinde tetkiklerde bulunmuş
tuk. Bugün de fiillerden bah
sedeJim : 

FiiL NEDiR? 
(Fiil) in kısa ve şümullü ta

rifi şudur 
"Fiil, aksiyonlu isimdir; daha 

doğrusu : Fiil, aksiyonun ismi
dir.,, 

Obje; isimlerle tanıdığımız 
gibi obje üzerinde tecelli eden 
muvman ve aksiyonu da (fiil) 
ler ile tanırız. 

TÜRKÇEDE KAÇ TÜRLÜ 
FiiL VARDIR ? 

Her dilde olduğu gibi Türk
çede de fiiller; başlıca iki tür
lüdür : 

1 - Asil fiiller 
2 - Yardımcı fiiller •• 
Bak, açıl, görün gibi fiiller, 

asil fiillerdir. Olmak, kalmak, 
yazmak, gelmek gibi fiiller de, 
yardımcı fiillerdir. Bunlardan 
baıka bir de (fer'i fiil) denilen 
ve fiilleri tamamlayan diğer 

.fiiller vardır ki, bunların maa
darlarına-yaşayan haliyle - dili
mizde bulmak kabil dejildir. 

ASIL FULLER KAÇ 
TÜRLÜDÜR? 

Fiil, aksiyoaun adı olduğuna 
göre, dilimizde yer alan aksi
yon şekilleri kadar, fiil nev'i 
var demektir. 

Dilimizde, basit halde ola
rak, alta türlü fiil tanıyoruz ki, 
bunların her birisi, bir neYİ 
aksiyona izahlamaktadır. 

Bu altı türlü fiili aıraaile ııö
relim: 

1 - Anlamlı k5k sözlerle 
onların bezimlerine, malikiyet, 
tayin ve tahassus izafe eden 
bir ek söz kattıktan sonra 
(ağ)a bedel (ak) ekinin kah· 
labileceği Türkçedeki anlamlı 
sözlere malikiyet, taayyün ve 
tahassus izafe eden ek:,,am,em, 
ım, im, um, üm, om" ıekiUe
rindeki ilkin sözlerdir .. 

Bbu deyimi, ele aldığımız 

masdar halinde sözlerin çö
zümleri ile şöylece göstere
biliriz : 

Akmak = ak - am - ak; al .. 
mak = al - am-ak-ölmek -= öl
öm - ek; olmak == ol - om - ak; 
oymak - oy - om - ak; ermek= 
er - em - ek; irmek = ir-im-ek; 
bakmak -== ba - ak - am - ak; 
salmak = sa- al - am - ak;kaç
mak = ka - aç - am - ak; sez
mek= se - ez - em - ek - gez
mek - ge - ez - em - ek; çiz· 
mek = çi - iz - im - ek: kır
mak - kı - ır - ım - ak gibi ki, 
telaffuz ederken fonetik kaide
sine uyarak ssitlerden bir ta
kımı hazfedilir. 

Böylece gerek sözlere, bir 
sesli ife (m) ıessizinden mürek-

' '" YENi ASlk 

Genç kızı Dilsiz mukallitliği yapan! Asarıatika 
Bir hiç yüzünden kurnaz dilenci yakalandı 

öldürdüler Bu adam sıkıştırılınca : Ben dilsiz de-
ödemiıin bayezitler köyünde 

düdükçü mevkiinde müessif ğilim ama, mide dalgası bu, demiştir 
bir cinayet olmuştur. Kır bek-
çilerinden Haca Abdullah 
oğlu Hasan, bir otlakıye me
selesinden ötürü lbrahim kızı 
22 yaşında bayan Fidanı kar
nından ağır surette yaralamış
tır. Yaralı, kaldırıldığı hasta
nede ölmüştür. Katil bekçi 
Hasan yakalanmaştır. 

r.· v ~.,.,._, 

•• 
Muhiddin stüudağ 

Ziraat ıııektebinde 
Şehrimizde bulunmakta olan 

lstanbul llbayı Muhiddin Üs
tündağ, ilbay Fazlı Güleç ve 
Şarbay doktor Behcet Uz dün 
Bornova Ziraat mektebi ile 
belediye fidanlığını gezmişler

dir. 
•••••••• 

Kültürparkın 
dıvarları 

Enteresan bir di· 
lencilik hadisesi ... 

Dün Belediye za
bıta memurlarından 

Bay Sıtkı Hasan, 
şehrin muhtelif yer
Jerinde dilencilik 
eden on sekiz ya
şında bir g enci ya
kalamış ve beledi
yenin dilenci evine 
getirmiştir. Çok şa
yana dikkat ki bu 

genç dilenci, ken
disine sorulan sual
lere dilsiz olduğunu 
ileri sürerek cevap 
vermiyordu. Sıtkı 

Hasan kendisine: 
- Nerelisin? 
Diye sorunca eli

ni yukarıya kaldıra· 
rak Şarklı olduğunu, 

Muhiblerinin 
toplantısı~ 

Asanatika muhibleri cemi
yeti genel heyeti toplantısı 

yarın saat on beşte halkevinde 
yapılacak ve yeni idare heyeti 
seçilecektir. 

• • • • • • • • • 
Urayın 
] lbayhğa ıııiiracaatı 

Şarbaylıktdan İlbayhğa ya
zılan bir tezkere ile Birinci 
Kordonun inşaatının çok yavaş 
olarak inşa edilmekte ve ikinci 
Kordonun tamir edilmemekde 
olduğundan şikayetde bulu
nulmuştur. 

İlbayhk keyfiyeti alakadar· 
lardan tahkik etmeğe başla-

mıştır. 

Dikilecek ağaçlar 

Fuvar faal komitesi dün be
lediyede şarbay doktor Behçet 
Uı'ıın başkanlığında toplanmış 
ve Kültürparkm dıvarlarmın 

inıası işini müteahhit bay Ni
yaziye 8300 liraya ihale etmiş
tir. Bu bedel, muhammen be
delden 3 bin lira noksandır. 
Dıvar inşaatı üç ayda bitecek
tir. 

vapur düdüğünü an- Diisizük taklidi yapan Sabri vr dilsizi konuşturan 
daran bir ses çıka- belcdıye zabıta nıemurlarında11 bay Sı fkt 

Belediyece Kültürparkta ve 
şehrin diğer semtlerinde bu 
yıl dikilecek olan ağaçların 
çukurlarmın kazılmasma baş· 
lanmışhr. 

rarak vapurla geldiğini, mi- - Aman ağabeyciğim, ben 
Şarbayınıız Çeşıneye 

gidiyor desini göstererek .tç olduğu- dilsiz değilim amma ne yapar-
nu anlatmak iştemiştir. sın, mide dalgası bu!... Diye- Şarbay Dr. Bebcet uz, bay

ramı geçirmek üzere bugün 
Çeşmeye gidecektir. 

BeJediye memuru bu adamın rek dilsiz mukallitliği yapbğmı 
hareketlerinde bir gayri tabiilik itiraf etmiştir. 
sezdiği için onu sıkıştırmış ve: -------~~ıt--4._ ______ _ 

- Sen dilsiz mukallitliği ya- Yunan döviz kararna-
pıyorsun. 

• ... • '" Demiştir. Önceleri buna da • tebdı•ı edı•ldı• Mekteplerin tatili ~evap ''ermeyen dilsiz sonra- meSI 
Bayram ve yılbaşı münase- dan bülbül gibi konuşmağa 

betile mektepler bugünden iti- başlamıştır: Elbestanlı olan ve 
haren 2 kinunusaniye kadar adının Sabri olduğunu söyleyen 
tatil edilmiştir. bu genç belediye memuruna: 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kep olan heceyi katarak yap- bi işlerin hususi iekilde yapıl-
tığımız masdarlar, yalnız muv- dığı bir yeri zihnimizde tasar-
manın deyimi olarak kalırlar; larız. 
Aksiyonun deyimi olmazlar ya- 2 - ikinci aksiyon, ( ım ) 
ni doğrudan doğruya fiil haline ve emsali eklerin katılması 

girmezler. Diğer bir tabir ile ile izafe edilen anlamın 
tasrif olunmazlar. Mesela : tamamile zıddı bir anlam izafe 

Akıdım, akımmııım. , • Ba- eden eklerin katılması ile yapı-
kımdım, bakımacağım... ilah.. hr •• Bunlar da, dilimizde: "Al-
denemez... ıl; el, iJ; ol-öl; ul, ül,, ekleridir. 

Bak, al, aç, saç, bas, kal, Bu ekler ile yapılan fiil ve 
dur, sor, gör, gez gibi bezimli masdarlar, tamim, teşmil ve ıt-
ve bezimsiz kok sözlere yal- lak aksiyonlarmı içinde taşır-
nız bir vokal ile (m) harfından lar; böylece şekil alan masdar-
mürekkep heceyi katmak su- lan çözümleri ile beraber gös-
retinde telaffuz. etmek istedi- terelim : 
ğimizde : Bakılmak = ha - ak ·ıl-ım-ak; 

Bakam, bakım; alam, alım; Saçılmak -= sa - aç - ıl-ım-ak; 
duram, durum; görem, görüm; Durulmak = du - ur -ıl-ım-ak; 
gezem, gezim.. gibi ikişer şe- Sorulmak = so .. or -ıl-ım-ak; 
kil bulabiliriz ki, bunlardan bi- Görülmek = gö - ör -il-im-ek; 
rincileri tamamile şey'i bire r Gerilmek = ge - ez -il-im-ek. 
anlam verir yani isim olur: Gibi ki burada da fonetik 
ikincileri ise : aksiyonların icabı ile vokallerden bir takımı 
büsbütün kaybetmeyen isim ha- hazf edilmiştir. 
line girerler; yani Üzerlerinde Bu çekimdeki fiiller tamamile 
aksiyon sezilen birer isim olur- tasif edilebilir; bunların da üs-
lar. tün şekiUeri şeyilik, esre şekil-

Bak1m evi dediğimiz.de: bak- feri yarım aksiyonlu isim anlam-
mak, dikkat, itina, himaye gi- larını verir : 

Bak : bakal - bakıl 

---~~-------.__ .............. _______ _ 
Bankalara yatırılan paraların derhal 
drahmiye çevrilmesi İcab ediyor 
Muvakkat bir kanuna göre, 

1 
binin ırkan Yunanlı olmadığım 

Yunnnistanda bankalara drah· ve daimi olarak ecnebi mem· 
miden başka bir döviz üzerin- lekette oturur bulunduğunu gös 
den yatırılmış olan paraların teren bir vesikanın memleket-
drahmiye çevrilme:.i mecburi teki Yunan konsolosluğundan 
olduğu Türkofis başkanlıgından alınması lazımdır. 

şehrimiz ticaret odasına bildi- Para sahibinin Yunanistana 
rilmiştir. girip girmediğini ve girdiği 

Yunanistanda mer'i olan takdirda ne zaman girip ne 
bir kararname mucibince zaman çıkbğını ve Yunanis-
ecn ebilere aid bu gibi pa- tanda ne kadar kaldığını gös· 
raların drahmiye çevrilmesini terir bir vesikanın da alınması 
temin etmek üzere 26 Nisan icab ebnektedir. Bu vesikalar 
932 tarihine kadar bankalara 8-1-936 tarihine kadar para-
yatınlmış olan mevduatın ec- ların yahnlmış bulundukları 
nebiye aid olduğunu ve ecne- bankaya ibraz edilecektir. ..... 1.. ... ., 

Süd talimatnamesi Amerikan kolleji 
tatbik edilecek talebelerinin 

Sağlık bakanlığından gönde
rilen Süd talimatnamesi bele
diyece çoğaltılarak belediye 
zabıta memurlarına ve !4Ütçü
lere dağıtılmış ve kendilerine 
icab eden hazırlıklara derhal 
başlamaları söylenmiştir. 

Aym birinden itibaren tali
matnameye aykırı hareket 
edenler şiddetle tecziye oluna· 
cakJardır. 

yardımı 
Göztepe Amerikan kız kol

lejinin dördüncü sınıf talebe

leri, çocuk yuvası çocuklarına 

18 takım iç ve dış çamaşırı 

hediye etmişlerdir. 
•••••••••••• 

~Dr. Behçet Sabit 

SAYIN MUŞTERILERIME 

Saç 
Aç 
Ak 

saçal - saçıl 

açal - açıl 
akal - akıl 

latanbul Ilbayı Muhiddin Üs

BeJediyecilerin maaşı tündağ ile birlikte şehrimize 
Belediye memurlarınm Birinci gelmiş olan profesör doktor 

Ş~_!!~!. G!i;.~1!~.t~~!!. 
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YILBAŞI GECESi 
Ydba,ı gecesi eAlence sabaha kadar 

devam edecktlr 
EH i ifR'.J 

Fiyatlar çok ucuz tesbit edilmiştir 
Gece yemaAI tabldot ıso kuru' 
Yerli 'arap ,ı,e 1so kuru' 
Fransız ,arapları flfe(on sen&llk)2so kurut 
Viski soda ile ıoo kuru' 

ELBİSE MECBURiYETi YOKTUR 

gibi. kinuu maaşları bayram dola- Behçet Sabit dün lzmir vapu-
Avnl Ulusay yısile dün verilmiştir. ruyla lstanbula dönmüştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TÜRKÇE S ô Z L O, YEN 1 

SEF LLER • 
1 

V i K T O R HU G O'nun ölnıez ES ER i 
2 devre birden ea, rollerde: FREDERIC MARCH - CHARLES LAUOHJON 

On binlerce figüran - Canlanan bir tarih - büyük Fransız ihtilAli 

Herkesin görmesi lazımgelen bir ŞAHESER 

ö."a~'!::~d:~:u;:.a ELHAMRA sinemasında 
ba hyarak 

27 Kanunuevvel ••• 

] ( •• 
KOŞEMJ)EN 

Arefe günü 
lzmirin çarşı sokaklarından 

geçmiyen, bir küçük şey bile 
olsun almak için dükkanlara, 
mağazalara baş vurmıyan lzmirli 
kalmadı gibi .. 

Çoluğa, çocuğa şöyle bir kaç 
kuruşluk sevinç vesileleri almak 
uğuruna yola çıkbm, amanallab, 
sokaklardan geçmek zorlaştığı 

gibi, Alışveriş etmek de müş
kül bir hal olmuş. 
Başka zaman sinek kovalayan, 

büzülüp sandalyesinde oturan 
esnafın başını kaşıyacak vakti 
kalmamış, o ne kalabalık, o ne 
hartos martos ... 

Milletde para yok derler 
bir de... Amma da para var
mış hal... Rızkından, nefaka
sından, dişinden, tırnağından 
artırdığı paraları habire bay
ram uğruna oluk, oluk akıttı
lar, esnafın yüzü güldü .• 

Arefe günü alış veriş-edece

ğim diye didinib, koşduran 
halk; bayram gününün sevinç
lerini hazırlıyordu. Kimisi ken
disine, kimisi çocuğuna, çoluğu
na, k imisi hısımına, dostuna 
düşmana kar~ı bir şeyler be
cermek arzusuna kapılmışlardı. 
Ertesi gün, yani bugün hem bir 
aylık yorgunluğa bedel yor
gunluğunu, hem boşalıp harç
lık kalmıyan kesesinin verdiği 
acı düşünceyi süs, şatafat, teb
rik, teberrük içinde boğup 
dinlenmeğe çalışan biz zavalh 
insanlar, hayatın böyle ara sıra 
zuhur eden gösterişlerine kapıl
mayı muhakemesiz ve şuursuz 
kabul eder, yapar gideriz, iıi 
AUahm ve kaderin sırtına yük
letiriz •• 

Bir: 
- Allah kerim, gerisini o 

düşünür 

Der, gönlümüze teselli veri
riz, hoş hu benim gibi iki nu
maralı fukaralara göredir, zen· 
ginler sözümden dışarı .. .. 

•• 
Ah dostlar akhma geçmiş 

günlerimin tatlı hatıraları geldi 
ve hayalimde canlandı. 

Benim de babam benim 
için yeni elbiseler alır, 
potinler, çoraplar falanlar 
falanlar alır, evimizi şekerle, 
sevinçle doldurur, ben de ba-
bamın karşısında zıplar, sıçrar, 
elbiselerin, potinlerin provala
rını saatlerce sürdürürdüm. 
Şimdi inanıyorum ki babam da 
benim kadar seviniyordu, zira 
ben de baba olunca karşımda 
zıplıyan çocuğumun sevincinden 
bin kat fazla bir zevk içinde 
onu ağzım kulaklarıma gelecek 
bir tebessümle seyrediyorum. 

Bu tesirle; arife günü alınan 
elbiselerimi giyip aleme karşı 
göstermek için sokağa çıktı
ğım zamanlar hatırımda doğdu. 
Dini terbiyenin çocuk üzerinde 
en büyük tesirini gösteren bir 
söz, bir istihzaya kaç defa rast
lamıştım: 

- Arefe çiçeği, bayram kö
çeği ... 

Arefe günü kendini göste
ren az olur, fakir çocuklar 
bundan mahrumdur. Bayram 
gününün kalabalığı arasmda 
çocuklar birbirini görmez, gö
remez. Hased ve teessür hill" 
leri meydana gelmez.. Bu iki 
tabir benim gibi, bir çok orta 
halli, zengin halli çocukların; 
ışın psikolojisine girmeden; 
ruhunda aksi tesir uyandırırdı. 
Ah .• Bu bayram, ah bu bay
ramın arefesi:. 

Dostlar aklıma doğan, hü
cum eden fikirleri, habraları 
köşemden yazmak istesem im
kan bulamam. 

Zira her arefe ve her bay
ram, her çocuğun, her baba 
ve ananın yaşadığı sahifelere 
sığmaz, günlere sığmaz geçmiı 
günlerin, geçen günlerin sırr1 

hikayelerdir. 
TOKDIL 
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~·..;;;~~..;. .......................... , 
Telgra~ KADIN Haberleri 

• '------1----------------~sa·y-ı:s_s_, • rcı~ 
Edebi Roman ........... . Frcınsa endişede Kızılay 
•••••••••••••••••••••••• 

Ne olacağını pek 
halde tehlikeli 

bilmem, 
bir yarış! 

her -···-Parjsten Viyana ya Ordu bakanı general F abri Alman 
hareket etti asker mevcudunun Fransanın iki 

Gazetesi neden 
çıkmıyacak ? 

Ankara 26 (A.A) - Kızıla 
genel merkez reisliğinden teb 
liğ edilmiştir : 

Hatta bana biraz rahatsız 
gibi geldi, kendisini lokantaya 
götürdüm, çok zorladım bir şey 
yemedi. Size zöyliyecek bir ız
hrabı olmalı!. 

Yıldız hanım söze karıştı: 
- Gerçek Suna, buraya da 

geldi, seni sordu, pekaz durdu. 
Bana da bir az düşünceli ve 
durgun geldi. Her halde onunla 
görüşmeli ... 

Suna mütebessim .. 
- Demirin hasta olmasına 

ihtimal veremem, o adeta sıh· 
hat rekorunu kırmış bir adam
dır!. Her halde unutmazsam 
bir kerre fabrikaya uğrar gö· 
rüşürüm dedi.. 

Suna bahsi uzatmak istemi
yordu.. iskemlesini bir az ar
kaya çekt , düşündüğünü belli 
etmemek için eğildi. Ayakları 
ucunda çömelmiş beyaz ipek 
tüylü pamuğu iki parnıağiyle 
ensesinden çekerek bir pamuk 
yığını gibi dizleri üstüne aldı. 
Kedi ürk~k, ürkek bakarak 
koltuğu altına yumuldu .. 

- Ne güzel hayvani Bunu 
da nereden aldın Ayten .. 

- Gözlerine bak anlarsın! 
Özgür getirdi... . 

- Yal .. O da 5enin gibi kedı 
meraklısı ise tam uyuştunuz!. 

Doktor pamuğu tekrar ense
ıinden tutarak kafasını yü
züne çevirdi... Pamuğun ipek 
tüyleri kabardı, sessiz kımılda
ınağa mecalsiz gözlerini açh .• 
Yalvaran haliyle Aytene bakh .. 

Genç kız koşarak hayvanı 
bu işkenceden kurtardı ve da

rılır gibi: . 
- Sen de aksi gibi kedı 

düşmanısın Suna.· Şu zavallıya 
eziyet etmekten ne çok hoş-
lan~rsın.. H~lbaki h_ak ~an ~~ 
yeşıl gözlen nasıl zumrüd gı 
parlıyor! h 

1 Ön ayaklarını boynuna a -
kalıyarak kocaman başını çe
nesi altına dayadı. bir eliyle 
yumuşak tüylerini okşıyara~~-

- Bunlar da insanlar gı 1 

sevilmekten hoşlanırlar, okşa-
.. " or 

nınca nasıl sokulurlar goruy 

musun? k 
Suna omuzlarını oynattı uru 

bir sesle: 
- Bilmem, hayvanların mı 

• 1 'b" oksa insanların 
ınsan ar gı ı, Y k 
mı hayvanlar gibi sevnıe ve 
sevilmekten hoşlandıkları her 
halde tetkike değer bir mese-

ledir, dedi... . h . 
Yemek bitmişti. Şimdı epsı 
w d ta kalan bogaz kavgasın an ar 

ki ., a sırtlarını 
safranın karışı ıgın . 

· fhaları dmçevirmiş yorgun ış 1 • 

lendirecek bir şey arıyorlardı. 
Erol bir koltuğa yaslandı. Ay-

.. b' k'" de konu-ten Ozgürle ır oşe .. .. d 
ıuyorlar. Şenii pençere onun e 
dalgın dışarıya bakan S~nayı 
tetkik ediyor, kendi kendıne: 

- Söyletebils~~ .~u kızı .•• 
Nesi var? Ne diışunuyor? 

Yıldız hanımın sesi .• 
Haydi çocuklar salona ... 

Her kes kendi bölüğünün ad
larını sıralasın bakalım .. 

Şenii elini Sunanın omuzuna 
koydu .. 

- Doktor, burası pek sıcak .. 
Soba bana tesir etti, açık hava 
istiy.:>rum. Biraz bahçeye çıka
lım .. 

Cevap vermeden kalktı. Öte
kiler salona geçerken, ikisi 
yanyana taşlığa çıktılar. Cam 
kapıyı açınca soğuk hava sert 
bir kamçı gibi yüzlerine çarptı. 

Suna geri çekildi ... 
- Sıcak odada kışı unut

muşuz!.. Üstümüze bir şey ala
lım .. işte senin manton burada .. 

- Ya sen? 
- Ben de vestiyerden Ay-

tenin yün hırkasını sırbma alı
rım. iki eski arkadaş, yine eski 
Rünlerin hatırasını yaşatarak 
kolkola, bahçeye fırladılar •• 

Kuru ağaçlar altında yaprak
ları çıtırdatarak yürüyorlar. 

Şenii birden durarak: 
- Suna seni ne kadar sev

diğimi bilirsin. Sen de beni se
ver benden bir şey saklamaz
dın amma ... 

- Amması ne? 
_ Benden gizlediğin bir şey 

var söylemek istemiyorsun .. 
.:_ Sana söyliyeceklerimi 

mektupla yazmıştım Şenii! .. 

B. T. R . Arns 
Paris1 26 ( Ö .R ) - Birkaç 

gündenberi burada bulunmakta 
olan Türkiye dış işleri bakanı 
bay Tevfik Rüştü Aras bugün 
Viyanaya hareket etmiştir. Dış 
bakan hareketinde Türkiye 
büyük elçisi Bay Suat, Sovyet 
Rusyanın Ankara büyük elçisi 
bay Karahan, Yunanistanm 
Paris elçisi Bay Politis ve Y o
goslavya elçisi ile Kedorsey 
erkanı tarafından oğurlannıış

tır. 

misli olduğunu açıkça beyan ediyor 
Paris, 26 (Ö.R) - Saylavlar 

kurulunun bugünkü toplantı

sında ordu meselesi görüşül
müş ve askerlik müddetinin 
muvakkateu uzatılmasını müda
faa eden ordu bakanı general 
F abry demiştir ki: 

-· Buna sadece önümüzdeki 
dört sene kur'alarının harp 
ı çinde doğdukları cihetle mfıtad
tan daha az olmal:m sebep 
u:muş neğildir. Almanyanın 

yeniden yığın hliande silahlan
masını ve asker mevcudunu ço-
ğaltmasını gözönünde tutmağa 
mecburuz. Atmanyanın 800 bin 
askerine karşı bizim elimizde 
ana vatanda ancak 400 bin 
asker vardır. lstibkamlaramız· 
dan hakkile istifade için kuv
vetimizi artbrmağa ihtiyacımız 
vardır. Ancak böylece bir Al-

man hücumuna karşı müdafaa
mız müessir olabilir. 

Beri taraftan güvenimizi artı
ran unsıırlar da vardır. Bunlar 
şimd i hudutlarımızdaki istihkam 
teşkilatı ve ordunun mot<: •ş

mesidir. Ordunun maddi .te 
manevi durumu çok memnu
ııiyet vericidir. 

Bundan sonra sü bakanı or
dudaki ihtilal propagandasına 

karşı yükselmiş ve demiştir ki: 
Orduda herkes vazifesini ya

par. Kışlalar içinde parti ola
maz. Ordu siyasanın dışındadır. 

Yalnız memleket hizmetindedir 
ve hiç bir vesile ile siyasal 
gösterilen: tehammül edilemez. 
Hükümet müttefikan memle
ketin kurum vasıtalarını kendi
sine vermenizi istemektedir.,, 

Denizyolları bir elden 
idare edilecektir 

• 

lstanbul, 26 (Özel) - Denizyollarınm bir elden idare edilmek 
suretile işletilmesi tekarrür etmiştir. Vapurculuk şirketi, bütün 
hukukiyle deniz yolları idaresine devredilecek; vap!lrculuk 
şirketinin vapurları da denizyolları i~letmesi tarafından satın 
alınacaktır. 

_ Yazdın, fakat bu yazış 
tarzın beni düşündürüyor, Bü
tün bir yaz bizden uzak yaşa
dml. Sonra kesin bir tecrübeye 
giriştim diyor _ve bunu~ bir ya
rış olduğunu ılave edıyorsun ... 

lstanbul 26 ( Ö. R) - Ak
şam gazetesinde saylav ve Tür
kiyenirı Cenevre delegasiyonu 
üyelerinden Bay Necmeddin 
Türkiyenin kolektif güvenlik 
karşısındaki durumu hakk1n
da muhtelif yabancı kayn&k
ladan çıkarılan haberleri söz 
konusu yaparak diyor ki : "Ya
bancı kaynaklar bizim ulusal 
müdafaa proğramımızla bu 
mesele arasında bir ilgi aradı
lar. Böyle bir ilgi yoktur. Bo
ğazlar meselesi bütün diğerle
rinden ayrı bir meseledir. Hu
kuki bakımdan bu mesele bi
zim için sadece ulusal bir iştir.,, 

1 
Deniz yolları işletmesi 900,000 lirahk bir istikı az yapacak ve 

bunu üç yılda varidatından öde ecektir. 

Söyle Suna bu yarışı kiminle 

yapıyorsun?. 
_ Ne demek istiyorsun? 
Şenii gözlerini kaldırdı, ar

kadaşının bakışlarını araştırdı. 
_ Ne demek istediğimi sen 

anladın. Demirin arkana clüş
mesi, bana pek tabii gelmiyor! 
Eğer bu tecrübeyi onunla ya-

pıyorsan?. 
- Sonu vaı 

Kültür bakanı B.Arıkan 
1 

ajansa diyevde bulundu 
( B tara/ı Birillci sa)'/ada ) her enstitüde bu kolla-borator 
a~~sından yetişeceklerdir. ve laborant vazifesini görebile-

rın · b" ""k" k T k l h l Bakanlık daha genış ır ~u un ce ü.r e eı_na1! u u~m~ması 
arasından seçki yapabılmek ıaruretınden ılerı gelmıştır. Bu 
için asistan sayısını lüzumu k~- zaruretin bugün dahi ~ev~ut 
dar çoğaltmağa da teşebbus olması bunların elyavm ışlerme 
etmiştir. devam etmelerilc de bellidir. 

Asistanlarımızın maaşlarJ 25- Ancak kat'i mecburiyet olma· 
30 lira asli maaş ile 50-60 dıkça yabancı kollaborator geti-
ücret arasındadır. Bu aylıklar rilmemektedir. Her işi biten ya-
yüksek tahsilini yeni bitir~~~ bancı koJlaboratorun yerine yetiş-
olanlara mevzuatu~ı~ı~ verdıgı miş Türk asistan ve laborant-
haddir. Asistanlhık .'1~ınıb. ayrıc~ Jar verilmektedir. Ve verile-
bir öğrenme ta sı ın .. ır_ ~~vı cektir. Heme vazifede olursa 
devamı olduğunu dak_gozb~nunk- olsun yabancı uzman kullan-
d t t ı dır Nete ım ırço .. 

e u ma.ı d b . tanlar mak hususunda bakanhgımızın 
memleketler e f ~~ıl asıs ders- sarsılmaz hedefi Türk uzmanı 
sırf değerli pro esor erın . kt d' B"t'' f d k. . d · t f de etmek için ya yetışme e ır. u un e a ar-
l~rmd en ıs kı a kadar az aylık )ıklar bu hedefe varmak için 
hıç enece k 1 k d y . k" 
1 ı veyahud da fahri olara yapJ ma ta ır. arının yetış m 

a ır ar Türk alimleri kafilesini teşkil 
çahşular.. . "t "zde Türk edecek olan bugünkü doçent 

4 - Ünıverd emıbancı kolla ve asistanlarımızdan bekledi-
elemanlar dışı~ a

2
;a ardınıcı 8 ğimiz şey değerli uzmanlardan 

borator ol
5
arah tan: hemşiresi ve metod itibarile azamiğ is-

laborant as · "f d · t · k · 
k 

·ı bunların celbı t ı a eyı emın etme tır. 
vardır. Va tı e 

ŞEKER 

Bayan Cemil'in mücevherlerini çalan 
şık hırsız Abdülkadir yakalandı 
lstanbul 26 (Özel) - Ankara istasyonunda, Tekirdağı saylavı 

bay Cemil'in bayanının gerdanlık, kol saatı, bilezik ve sair mü
cevherleriyle dolu ohm çantasını çalan şık hırsız Abdülkadir ya
kalanmıştır. Abdülkadir bileziklerden biriui 400 liraya satıyordu. 
Bu sırada emniyet memurları tarafından görülerek cürmü meşhud 
halinde yakalandı. ......... ,.. 
ft'&merikanın durumu 

merakla bekleniyor 
- Baştata/ı 1 11cı saı'./ada -

Briand-Kelloğ paktını imzala
mış biitün devletlerin tecavüze 
uğrıyan devletin hakikaten bir 
tecavüz kurbanı olduğunu ve 
hasmının mütearrız mev-
ki inde bulunduğunu tesbit 
etmeleri lazım gelecekt r. 
Ayni kanunla cumur başkanı 

muharip devletlere sevkıyatı 
menetmek ve bundan dolayı 
ihracat! ve ithalatların uğrıya
bilecekleri zararların tazminine 
karar vermek salahiyetini haiz 
olaca'kbr. 

Cumur başkanı, bu projeye 
göre Briand-Kellog paktını 
imza eden devletlerle her biri
nin hak ve vazifele.ini ve bi
taraf memleketlerin durumunu 
tayin etmek üzere yeni bir 
muahede müzakeresine giriş

meğe davet edilmektedir. 
Kongrenin kararları Londra

da yakından takip edilecektir. 
Hiç şüphe yoktur ki bu karar-

1 
lar Ingiliz siyasası üzerinde de 
müessir olacaktır. Zira büyük 
arsıulusal meselelere karşı ln
giliz-Amerikan siyasaları ara
sında bağhlık vardır. 

Kongrede bu mesele üzerin· 
de yapılacak müzakereler Ame
rikadaki iki büyük partiyi ya
ni demokratlarla cumhuriyet
çileri büyük bir iç siyasa mese
lesile de karşılaştıracaktır. Zi
ra 1936 senesinin sonuna doğ
ru, son teşrin ayında, Ameri
kada cumhur başkanı seçimi 
yapılacaktır. 

Nevyork 26 (Ö.R)- Barışçı 
30 sosyetenin birleşmesinden 

teşekkül eden " Ulusal barış 
konferansı., , Columbia üniver
sitesi rektörü profesör James 
Futval tarafından hazırlanan 
bir teklifin metnini kabul et
miştir. Kongreye teklif edilecek 
olan bu metin bitaraflık kararını 
tamamhyan bir projedir. Paris 
Briand - Dellog paktına daya-

BAYllAMI ŞEilEl1'i 

Her yıl bayramlarda çıkarıl 
makta olan Kızılay gazete 
aşağıdaki vak'a dolayısiyle b 
sene lstanbu!da çıkarmakta 

genel merkez vaz geçmiştir 
Ankarada Kızılay gazetesi satı 
şının kendi teşkilatına verilme 
miş olmasını sebeb tutan bi 
lstanbul gazetesi bayram gün 
!erinde kendi gazetesini çıkar
mamak için evvelce verdiği 

sözden dönmüş ve çıkarmağa 
karar vermiştir. 

Genel merkezin bütçesindeki 
bayram masraf ve geliri ayni 
olup bundan beklediği fayda, 
senede iki kere daha ismini 
vatandaşlara hatırlatmaktan iba
ret idi. 

Bu sene buna muvaffak ola
mıyan Kızılay cemiyeti hadiseyi 
esefle vatandaşlara bildirir. 

Amerikanın 
Ankara orta elçiliği 
Ankara, 26 (A.A) - Birle

şik Amerika hükümetlerinin 
Baltık devletleri nezdindeki 
orta elçisinin Ankara orta el
çiliğine tayini hakkında yapı

lan istizana hükumetimizce 
muvafık cevab verildiği haber 
alınmııtır. 

İş saatları 
konferansı 

Boynos Ayres 25 (Ô.R) ~ 
Cenubi Amerika hükumetleri 
arasında yapılacak olan iş saat
ları konferansmı hazırlamak 

üzere arsıulusal iş bürosu baş
kanı buraya gelmiştir. ,. 1 
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CUMARTESi VE PAZAR 
2a ve 29 llkkiinun 
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Her ukşam orkestra 
27-28-29 

tW;A ,, 

nan bu kara name başkan 

Roosveltin bitaı aflığı korumak 
hususundaki salahiyetlerini 
takviye etmekte ve paktı im
za eden bütün devletlerin va
zife ve haklarını tayine imkan 
vermektedir. 

Vaşington, 26 (Ö.R) - Kon
grenin dış işleri komisyonu 
azasından bir zat, Amerikanın 
Briyan-Kelloğ misakmdan çe
kilmesini jstemiştir. Mumaileyhe 
göre bu pakt, tamamen hayali 
kalmaktadır. Hatta ltalyan
Habeş ihtilafmda Amerikanın 

bitaraflığını ihlal edebilecek 
bir mahiyet almakta ve harb 
tehlikesi göstermektedir. 

E 

TAYYARE SiNEMASINDA 
Aleksandr Dumanın ölmez eserinden iktibas edilen baştan başa heyecan, ihtişam ve güzellik dolu senenin en büyük fılmi 

M NTE ST 1:6' . .... -:.~: •.• ., •• .. .. . 
·s.J('~·..ofllllt\~"(j .. ~ "'... . · .. .. 

Napolyoiı devrine ait bin bir ihtiras ile dolu ve kuvvetli bir aşk macerasmı gösteren bu filmde Tepedelcnli Mehmet Ali paşanın haremini 

gösteren canlı tablolar bilhassa calibi dikkattır. Bütün lzmir balkının bayramda göreceği en muhteşem film " Monte Kıristo ,, dur. 

AYRICA : FOKS ( TUrkçe sözlU dUnya haberleri ) MiKI ( MiKi AŞIK ) 
seanslar saat 11 de başlar. Her seans sonunda otobüs 
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Bölem sayısı : 30 

Bu sefer de Van Meterin endişeleri 
kabardıkça kabarmıştı 

Ven Meter bir biri ardınca 
bir çok şeyler soruyordu: Niha
yet sözü ben alarak maksadı 
mı anlatmak istedim: 

- Buraya gelişim başmühen
disimiz Klod Norisle görüşmek 
maksadıyla olmuştur. Van Me
terin çehresini bir zulmet bulu-
tu kaplamışb sanki... 

- KJodtan fena haberler 
aldım. Karısı kocasının ağır 
hasta olduğunu bildirdi, dedi. 

- Bu vaziyetten sonra da 
Van Metre benim arayabile
ceğim biricik adam sizdiniz. 
Klod Norisle görüşmek imkanı 
olmadığına göre sizin yardımı
nızı ummak isterim. 

- Emin olabilirsiniz. 
- Her şeyden önce M. Van 

Meter bugünkü vaziyetimi an
latmalıyım. Ben Nevyorka çok 
özel şartlar içinde geldim. O 
günlerde Radyo Monarkın prog
ramlarını Şulte ve Vaters yap
makta idi. Bana anlatbklanna 
göre M. Bristo• bu iki ajan
dan hiç te memnun bulunmı
yordu. Benden işin idaresini 
deruhte etmemi ve raporlarımı 
M. Drbine göndermemi istedi
ler. işe başlayınca bir çok süf
li, caniyane hadiselerle karşi
laştım. Son günlerde bir çok 
garip cinayetlerin birbiriJ?.İ ta-
kib ettiğini biliyorsunuz. OJen
lerin hepsi Radyo Monarkm 
eski dırektörleri olduğuna gö· 
re birbirini kovahyan bu cina
)'etlere esraren;!iz deyebiliriz. 

Van Meter sözümü keserok: 
- Pazar gecesinden beri olan 

şeyler değil mi, dedi. 
- Evet. Geçen pazar gece-

sinden beri... 
Ben bunları söylerken Van 

Meterin çehresinde şaşılacak 
bir değişiklik olmuştu. Sararmış, 
bozarmtşh. 

Tam bu sırada sekreter odaya 
girerek Mister Norisin kendi
siyle görüşmek istediğini, tele
fonda beklediğini haber verdi. 

Van Meter bu haberi de ay-
ın rahatsızlıkla karşıladı. Kesik 
kesik: 

- Çe... evet telefonu bana 
çevirinız dedi. 

Sonra ahizeyi alarak konuş
mağa başladı. 

Bonjur... Evet ben Van Me
ter ... Söyleyiniz sizi dinliyorum. 
Evet.. Bir talisizlik.. Madam ki 

1 
Van Meler bana döndü ve 

şunları söyledi: 
- Misters Noris kocasının 

ölüm halinde olduğunu haber 
veriyor. Benim orada bulun
mamı istiyor. Belki de kocası 
bir şeyler söyliyecck. Vadettim. 
Gitmeğe mecburum. Bana yol
daşlık eder misiniz? 

Van Meter ayaS?"a ka(kmışb. 
Onu kolundan tutarak: 

- M.Van Meter dedim. Bun
dan önce beni iki dakika 
dinlemek lütfunda bulununuz. 

- Ben radyo Monrakın ba
şına geçelidenberi hayret edi
lecek birçok hadiseler oldu. 
Bu kadar karışıklar içine dü
şeceğimi asla düşünmemiştim. 
Birçok suiniyet sahibi kimseler 
g-ayrimeşru işlerini örtmek için 
Radyo Monarkı paravan olarak 
kullanmak istiyor. Bütün bun
ların altında bir geniş dolan
dırıcılık mı, yoksa alkoJ ka
cakçıhğı mı vardır, bilmiyorum. 
Sizin yardımınızı elde edebilir
sem sosyetemizin reisi Bristofa 
yarından bütün bu yolsuzluk
ların delillerini verebilirim. 

Van Meter başıyla beni tas
vib ediyordu. Devam ettim: 

- Yabancı bir dost hare
kitımı takip için bir muhafız 
göndermiş Bu adam profsyonel 
bir hayduttur. Kapıda beni 
bekliyor. 

- Başka bir kapıdan mı çı
kalım? 

- Hayır .Eğer Norise git
memi istiyorsanız bu adam bize 
refakat etmelidir. 

- Peki. Bu adam şoförün 
yanında yer alır. Biz de içerde .. 

-Yolde hikayemi size anla
tabilirim. 

- Mac Glone sizi eyice ta
nımıyorum. Fakat Şikagolu 

olduğunuza göre, Klod Norisin 
bu telefon da sakın bir tuzak 
olmasın. 

Sonra tebessümle devam etti: 
- Belki gülünç bir fikir. Fa

kat sizin peşinizi bırakmıyan 
haydut böyle bir tuzak kurmuş 
olabilir. 

- Mösyö Van Meler, bu 
adamlardan benim şüphe etti-
ğim kadar siz şüphe edemez
siniz. Fakat şayet beni birlikte 
almaktan çekiniyorsanız ben, 
dışarda beni bekleyen herifle 
başka bir otomobile atlayarak 
Borisin evine gideceğim. 

öyledir. ~imdı gehyorum. Sonu var -•••••••••••• l' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B üh. maç 
Aitay-A ttnordu bugün iddialı 

bir rrıaç yapıyorlar 
Bugün saat 14,30 da lzmirin ları için her iki taraf da en 

en kuvvetli takımlarından Al- kuvvetli kadrolariyle çıkacak-

tay - Altmordu takımları özel lardır. 

bir karşılaşma yapacaklardır. Bu bir deneme olacaktır, 
Şampiyona maçlarının en hara- aynı zamanda. Çünkü gelecek 
retli bir zamanında yapılan bu hafta Pazar günü bu iki 
maç birinci devre birinci!iği takım lik maçlarım yapa-
için en kuvvetli namzet olarak caklardır. Va tabii bugünkü 
gösterilen bu iki takımımızı karşılaşma gelecek maç ve ta-
karşı karşıya getirdiği için bil- kım teşkili hakkında kaptanla-
hassa mühimdir. rına fikir vermiş olacaktır. Bu 

Altmordunun giden bütün maçın galibine san'atkarane 
oyuncuları tekrar döndükleri yapılmış şık ve zarif bir saat 
ve bugün takımda yer alacak- hediye olarak verilecektir. 

J . , . ; , ·. . . ·. . . 

ASRI BAYRAMDA Sinemada 
lki filim birden 

1 KAHRAMAN SÜV ARI 
2 ROMA ÇILGİNLIKLARl 
3 - MIKI 
4 - DÜNYA HABERLERi 
5 - V AHŞILERIN HÜCUMu 
6 - TEHLiKELi OYUN 

( Bok Cones ) on kısım 
(Edi Kantar) on kısım 
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Daha beş viliyet kuruldu 
Dahiliye vekili B.Şükrü Kaya T unçeli 

vilayetinin önemini anlattı 
Ankara, 25 (A A) - Kamu

tay bugün Refet Canıtez'in 
başkanlığında yaptığı toplantı

ôa 1935 yılı umumi müvaze
nesine giren bazı dairelerin 
muhtelif fasıllarından 63,417 
Jiranm indirilerek diğer bazı 

bütçelerin fasıllarına munzam 
tahsisat olarak konulmesı ve 
evknf genel direktörlüğü büt
çesinde 39,80:) liranın müna
kalesi hakkmdaki kanunları 

müzakere ve kabul etmiştir. 
HAVA KUVVET -

LERl IZ ıÇIN 
Hükumefm"z'c Yugoslavya 

krallığı arasınd... adli, me-
deni husus ariarla karşı-

lıklı münasebet ere ve iadei 
mücrimine :ıid mukav le!erin 
ikinci müza 1 ereleri yapt'ara c 
tasdik edilmış ve bur.dan sonra 
hava kuvvetlerinin artırılması 

için sabn almacak veya yapı
lacak tayyare, motör yedek 
malzemesi ve diğer tesisat ve 
techizat için yıllık tediye mık
tan 7,200,000 lirayı geçmemek 
üzere 20 milyon ve inşaat için 
de 1.500,000 liralık taahhüde 
girişilmesi hususunda sü bakan
lığıııa ve her sene için tayin 
olunan tediye ha-ldi için de bono 
çıkartmak hu:;usunda Finans 
bakanlıgm.. mezunıyet veren 
kanun müstacel yet karariyle 
kabul edilmiştir. 

TAYYARE VERGISI 
Kamutay yine mu taceliyet 

karari}le mi.ızal{eıe ettiği di
ğer bir kanun ile dt~ umun•i 
mülhak hususi bütçelerle vo 
belediye bütçeleri ile idare 
edilen daire ve müesseselerin 
maaş, tahsisat, ücret, yevmiye, 
hakkı huzur, aidat, ihtisas zam
mı, tekaüd ve sa:r zat maaş
ları, ikramıye, ihbariye, t zmi· 
nat namiy!e ve diğer her han
gi bir nam ile olursa olsun ya
pılmış ve yaptlacak bir hizmet 
mukabilindeki tediyeleri haki
ki ve hükmi şahısların nez
dinde veya onlara merbut ola
rak çalışanlara yevmiye su
retiyle de olsa verilecek bilu
mum ücret, l>edel veya ayin
ler mesbuk veya mahrum 
kalmıyacak olan bir hiz
met mukabili verilecek meba
liğ dahil, şirket ve müessese
lerin esas mukaveleleri veya 
nizamnameleri veya heyeti 
umumiye kararlan mucib'nce 
meclis idarelerinde temettü ve 
ikramiyelerle aynı mahiyetteki 
istihkakların tediye asıllan 

üzerinden hava kuvvetlerine 
yardım vergisi namiyJe yüzde 
2 vergi alınması hakkındaki 
kanunu da kabul eylemiştir. 

ikinci genel enspekterlik em
rinde bulunan müşavirlikler 

kadrolarını ve maaşlarım tes
bit eden kanun da kamutayın 

bugünkü müzakere ve kabul 
ettiği kanunlar arasında bulun
makta idi. 
KÔY VE KÖYCÜLÜK iŞLERi 

Bu kanunda Atatürkün Ka
mutayın son açılışında işaret 

etmiş olduğu köy ve köycülük 
işleriyle uğraşmak üzere bir de 
köycülük bürosu teşkil edilmek
tedir. 

İzmir ilbaylığında köy büro
ları teşkil edilmek suretiyle 
köylerin kalkınması yolunda 
yapılmış olan işlerin milsbet 
olarak alınan neticeleri dolayı
siyle toprak, ıklim ve coğrafi 
durum bakımından lzmirin ayni 
olan Tralcyada da bu teşkilabn 
vücuda getirilmesi faydalı görü
lerek genel müfettişlik kadro
suna bu işlerle uğraşacak bir 
teşkilit ilivesine hassaten lü· 

zum görülmüş olduğu ilave 
edilmiştir. 

9 KAZA VE 5 VILA YET 
DAHA TEŞKiL EDiLDi 

Bundan sonra yenide 9 kaza 
ve 5 vilayet teşkiline ait kanun 
müstaceliyetle müzekere ve ka-

yilayetlerine geçerek burada 
Türk ceza kanununun ikinci 
kitabının birinci babının ikinci 
ve yedinci babının birinci ve 
455 nci madde hariç kalmak 
üzere birinci ve onuncu babının 
ikinci fasıllannda yazılı 

Bay Şükrü Kaya 
bul edilmiştir. kanunun derpiş suçları işliyenler bunların 

ettiği yeni idare taksimat ile ortak ve yatakları ve 
Ankara viliyetinda Çankaya yukarda isimleri geçen 
kazası teşkil edilmekte. Borç· Komşu vilayetlerden işlenmiş 
ka, Artvin, Şavşat, Hopa ka- olup Tunceli vilayeti içinde 
zalariy1e Erzurum vilayetinin işlenen suçlarla irtibatı olan 
Yusufeli kazasını ihtiva etmek suçlan Tunceli vilayetindeki 
ve merkezi Artvin olmak fizere selahiyetli mahkemelerde ve 
Corub vilayeti teşkil edilmekte vilayetin teşkiline aid kanunda 
ve halen mevcut Çoruh vilaye- ki usullere göre görülür. 
tinin Rize ve Pazar kazaların- Kamutay ikinci kanunun 3-cü 
dan ibaret kalan kısmında da cuma günü toplanacaktır. 
merkezi Rize olmak üzere Rize DAHiLiYE VEKiLiNiN 
vilayeti adı verilmektedir. BEYANATI 

Şemdinli, Hakkare Gevar Ankara, 25 (A.A) - Kamu-
kazalariyle Siird vilayetine bağlı tayın bugünkü toptantısında 

Zap kazasından teşekkül etmek Tunçeli vilayeti teşkiline aid 
üzere merkezi Çölemrik kasa- kanunun görüsütmesi esnasın-
bası olmak üzere Hakkari vi- da Dahiliye vekili Şükrü Kava 
!ayeti kurulmaktadir. şu izahatı vermiştir. 

Muş vilayetinin ahlat kaza- Tunçeli adı ile şimdi teşkil 
lariyle yeni teşkil edilen Hizan edilecek vilayetin ve beldenin 
ve Kotum kazalannı ihtiva et· eski ismi Dersimdir. Persim 
mek ve merkezi Bitlis olmak eski zamanda da muayyen bir 
üzere Bitlis vilayeti vücuda ge- mıntakaya verilmiş bir isim 
tirilmektedir. değildir. Fakat bugünkü idare 
Muş vilayetinden ayrılan Ça- bakımına göre Dersimin mesa-

pakçur, Genç, Solhan, Kalan hai sathiyesi uzunluk itibariyle 
ve Erzincan vilayetinden Kiği 90 genitlik itibariyle 60 olarak 
kazalarından terekküp etmek heyeti umumiyesi 450-500 kilo-
ve merkezi Çapakçur olmak metrelik bir yerdir. Yüksek 
üzer~ Bingöl vilayeti kurulmak· dağları, derin dereleri ve geniş 
tadır. vadileri vardır. Ve bölgenin 

TUNÇELI Vlı.A YETiNDE kısmı azamı taılık ve kayalık-
Bir başka banun ile de Pla- tır. Sakinleri 60-70 bin nüfustan 

mir, Nizamiye, Mazgird, Per- ibarettir. Aslen Türk unsuruna 
tek, Hozat, Ovacık, Çemişke- mensub bir kütledir. Bu bölge 
zek kazalarından terekküp et- ile ilk rt.smi temas Şah lsmail 
mek suretiyle Tunçeli vilayeti ile Yavuz Selimin muharebe-
teşkil edilmiştir. leri zamanına tesadüf ediyor, 

Bu kanunun hükümlerine Ondan sonra memleketin bir 
göre, Tunçeli vilayetine ordu çok kısımlarındaki usulü idare 
ile irtibatı baki kalmak ve gibi o da yerli ağalara ve 
ri1tbesinin salahiyetini haiz bey]ere verilerek idare olunu-
bulunmak üzere Korkomutan yordu. Tanzimatta vilayet teş-
rütbesinde bir zat vali ve kilatı yapıldığı zaman burada 
kumandan olarak tayin edi- da vilayet teşkil edilmiştir. 
lecektir. Fakat her nasılsa ihmal, der-

Va1i ve kumandan vilayet simi olduğu gibi bırakıyor. Bu-
umur ve muamelabnda ve vila- gün oranın içtimai teşkilab 
yet memurları hakkında vekil- kurunu vüstai bir teşkilattır. 
terin kanunen haiz oldukları Yani bir takım parçalara ay-
bütün salahiyetleri haiz bulun- rılmıştır. Bunlar hususatı me· 
duğu gibi emniyet ve asayış deniye, hukukiye ve hatta ce-
noktasından lüzum gorurse zaiyelerini kendi aralarında 
vilayet halkından olan fertleri görürler. Bugün burası 91 aşi-
ve aileleri vilayet içinde otur- rete münkasımdır. 1876 dan bu 
malarını menetmeye, her hangi güne kadar muhtelif zaman-
bir şahıs hakkındaki takibatın larda Dersim üzerine on 
tehirine ve cezaların tevcihine bir harekatı askeriye ya-
sal5.hiyettardır. pılmıştır. Halkı cahil, bir 

iDAM HÜKÜMLERi az da toprağın fakirliği dola· 
Vali ve kumandan tarafın- yısile fakir olur ve eli de si-

dan idam hükümlerinini tecili lahh bulunursa tabii böyle bir 
lüzum görülmediği takdirde yerde vukuat eksik olmaz. 
infaı.ı emrolunur. Fransada, ltalyada, Yunanis-

Adli ve idari hususi büküm- tanda da böyle yerler vardır. 
leri ihtiva eden bu kanunun Aşağı yukarı her memleketin 
bir maddesine göre de teşkil elinde böyle geri kalmış yerle-
edilmiş olan Tunçcli vilayetinde ri vardır. Burada zuhur eden 
oturanlardan biri tarafından vukuatlar müteaddit harekitı 
Elaziz, Malatya, Sivas, Erzincan, askeriyeyi icabettirmiş. Yuka-
Erzurum. Gümilşhane, Bingöl rıda da arzettiğim gibi 1876 

Türk - ltalyan 1 
kleringi 

Şehrimiz tecim odasının a 
dığı malumata göre, Türkiye 
ltalya ticaret ve klering anlaş• 
malarının bitim tarihinden iti<ı 
haren bir ay müddetle uzabl 
ması bakanlar kurulunca onay• 
lanmışbr. Merkez bankasının, 
Italyan klering hesabında ihra 
cabmız bedellerini karşılayaca 
para kalmamış gibidir. Bunda 
böyle ltalyaya ihracatta bulu
nan tüccarlara, satacağı mal 
bedellerinin serbest dövizle tah 
sil edildiğini veya ec!ileceğini 
temin etmesi mecburiyetinin 
konması dış bakanlıkta topla
nan komisyonca kararlaştırıl
mıştır. 

Gümrük inhisarlar bakanlı
ğile finans bakanlığınca bu hu
susta ayrıca alakadar makam
lara emir veımiştir. 

Katiller 
Istanbula gönderildi 
lstanbulda parasına taman 

karısını öldüren ve dereye atan 
ApdulJah ve cürüm ortakları 
Rifat ve Halid dün lzmir vapu
ruyla lstanbula gönderilmiştir. 

Motör cinayeti 
Bundan dört yıl önce Huda

verdi motöründe üç kişiyi 

paralarına taman öldürerek 
cesetlerini çuval içinde denize 
atmakla suçlu Osman kaptanla 
Çipinoz Ahmedin muhakeme
lerine dün ağır cezada devam 
edilecekti. Fakat bir şahidin 
Rizeden talimatla istenen ifa .. 
desine henüz eevab gelmedi
ğinden muhakeme başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Yerlere tükürenler 
Muhtelif sinemalarda siğara 

içen beş kişi ile yerlere tükü
ren üç kişi belediyece para 
cezasına çarphrılmışlardır. 

Yugoslavyada 
emlaki olanlar 

Finans Bakanlığı Yugoslavya
da emlak ve arazi bırakanlara 
ait 6000 dosya üzerindeki in
celemelerine ve tasniflerine 
devam. etmektedir. Bakanlık 
bu dosyalarda adı geçenler 
hakkında Dış bakanlıktan bazı 
malumat istemiştir. Bu malumat 
geldikden sonra tevzi edilecek 
paranın nisbeti tayin edilecek
tir. 

Bayram satışları 
Bayram münasebetiJe bu 

hafta çarşıda oldukça hararetli 
satışlar olmuştur. Bayram sabş
lan bir haf ta evvel başlamış, 

son üç gün içinde çok hara
retli geçmiştir. Yapılan satışlar 
büyükçe kıymetli ve tutarı tazla 
eşyadan ziyade küçuk kıymetli 
tuhafiye, kundura eşyası, şapka 
ve saire uzerine daha fazla idi. 

Bayram arifesi münasebetile 
dün çarşılar çok kalabalıklı. 
Bilhassa öğleden sonra Ke
meralb, Balcılar ve arastadan 
geçmek pek müşküldü. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
senesinden beri bugüne kadar 
muhtelif tarihlerde muhtelif 
kuvvetlerle on bir harekatı as
keriye yapılmıştır. Fakat bu 
harekib askeriye muayyen bir 
gayeyi istihdaf etti&'i için ne
tice alınır alınmaz asker geri 
alınmış, asıl harekatı askeriye-
yi icabettiren hastalık ne tah
lil ve ne de tedavi edilmiştir. 

Yalnız hafifletilmiştir. 
Cumhuriyet devri memleke

tin esaslı ihtiyaçlarını tedavi 
ederek ve asıl hastalığı tedavi 
etmek şiarı olduğu için burada-
da medeniğ uluslarla bir ted
bir düşündü. Ve bu proğramı 
ile memleketin heryerinde ol
duğu gibi buraların da Cum
huriyt1tin feyizlerinden istifade 
etmesini gözetti. 

Şimdi müzakere edilecek 
kanun bu kanundur. Orada 
anormal birşey yoktur. Efkan 
umumiyemize arzetmek iste· 
rim ki, memleketimizde anor· 
mal bir vaziyet yoktur. 
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Kış tatili 
yapmıyacak 

Ankara 26 (Özel) - Arsı
ulusal durumun nezaketi dola
yısiyle Kamutayın kış tatili yap-

maması karar altına alınmıştır. 

Hata ekspres trenindedir k rhanları 
sayısı otuz bit·e çıktı -·-·-·-Berfin 26 ( Ö. R ) - Saal görmüş ve heman islimi kese 

köprüsü üzerinde vukua gelen rek mütemadiyen düdük ç ı 
müthiş şimendifer kazası yara- mak suretile öndeki lokomoti 
lılarmdan bazıları hastanede makinistini haberdar etme 
ölınüşlerdir.I Şimdiye kadar istemişse de buna muvaffa 
ölenlerin sayısı 31 dir. Bundan olamamıştır. Ancak ekspre 
başka daha 10 ağır yaralı ve in süratini 90 kilometrede 
7 orta yaralı vardır. Hafif ya- 30 kilometroya düşürmeğe mu 
rahlar 10 kişidir. Hepsi yakın 
hastanelerde tedavi edilmekte- vaffak olmuştur. Bu sayededi 
dir. Yalnız berelenmiş olan çok ki kaza daha müthiş bir fela 

Berlin 26 ( Ö. R) _ Adis - servisleri askerin tayınlarını beş ordusunun cenupta 
Ababadan gelen bir habere g~- iyileştirmişlerdir. Uçaklar fev- tedafiii vaziyette kalarak 

lngiliz filosu 
Cebelüttarıkta 

hafif yaralı yolcular akşam ev- ket şeklini almamıştır. Eğe 
ferine dönebilmişlerdir. çarpan tren çarpılan treni sa 

re, şimal cephesinde Noel gu- kalade uçuşlar yaparak asker şimal c phec.indeki taar-
nü nisbig· bir sükunet içinde ve işçiler için ltalyadan gelen ruzlarınd a dev2lm ede-

mektub ve paketleri taşımış- cey-i anla~rtmaktad geçmiştir. Ras HayaJu son gün- Y'• ır. 

Ierde önemli Italyan kuvvetle- Jardır. CENUP CEPHESiNİ UÇAKLARIN FAALiYETi 
rini ricale mecbur ederek ele Adis-Ababa 26 ( Ö.R ) _ 

TEFTiŞ 1 k N geçirmiş oldug· u mevkileri bir ita yan uça ları ? J yortuc.ıun. 
Londra, 26 ( Ö.R ) - Adis d mütekabil taarruz ihtimaline a resmen bilhassa cenub cep-

-Ababaden gelen bir habere h · d '-" ··k f ı· karşı takviye etmektedir. b esın e uuyu aa ıyette bu'u-
26 (o .. R) nük göre imparatorun cenu cep- narak bir çok koyleri bonıbar-

Asmara, · - hesini teftiş etmesi muhtemel-
de Spoletta bu sabah şarki duma etmişlerdir. 

f d k. h f'f mi dir. Maamafih Necaşinin hare- Asmara, 26 (Ô.R) - Uçak-
A rika suların a ı a 1 ge - keti hakkında sıkı 'bir gizlilik 
)erden mürekkep ItaJyan filo- muhafaza edildiğinden kat'i bir lar cenup cephesinde Habeş 
sunun kumandasını üzerine al- şey bilinmiyor. ordusunun mütecemmılerini 
mıştar. Son günlerde Dessle bombarduman etmişlerdir. 

Asmara, 26 (Ô.R) - Noel I iT AY ANIN MALI 
bayramı bütün Eritrede sü- karargahında mpara- SIKINTISI BÜYÜKTÜR 
künetle kutlanmıştır. Masouada torla uzun bir görüşme- Londra, (Deyli ekspres) -
Katadiralde ayin yapılmış ve de bulunan Ras Nasibu ltdya finans bakanlığı tarafm
zabitler bütün yarahları, hasla ve Vehlb paşa cenub dan Düçevc verilen harb mas
bakıcı ;e doktorları limandaki cephesinin ltalyan or- raflaı raporuna göre, şimdiye 
h stane gemilerine toplamış- usu tarafından yarli- kadar ltalvanın dotu Afrikası 
lardır. Asmarada sivil. v~ ması imkansız bulundu- harb masrafları 17,000,000 
askerlerin iştir k ettıklerı ğunu, burada hazırlanan EsterJine balığ olmuştur. Bir 
dini bir ayin yapılmıştır. Habeş mav ilerinin ikin- haftalJk masraf tutarı 850,000 
Cephede ateş hntfarında~i el bir Verdun aytlacak isterlindlr. 
karakollarda da, durumun mu- kadar kuvvetli olduğunu ltalya bLiyülc mali zorluklar 
aade ettigı"' mikyesta, ayinler · 1 d' Ha 1'rı'nde çırp ıımnl-tadır. · temin etmış er ır. - r • olmuştur. Yorti şerefine _1_aş~e----1e11C::~ ...... ~~;:i;;:m------
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ransayı Y 
P . 26 ( Ö.R ) _ " Lyon Republicain ,, ~· 

Ed a~~s . . den memnun görünmektedır. 
D. en mk' taMyınhmakkaktır ki B. Edenin muvaff a-

ıyor ı: u · · b' f · . . d Uluslar sosyetesının ır za er1 
kıyetı Cenevre e . K' enç bakanın 

'b' ı~kk' dilmektedır. ımse g gı ı te a ı e . d - ·ıd:r. Siyasal ha-
fikir ve hissiyatını bı)mez egı • 

· · B bakam B Baldl'in /tlg'llız aş ~ Uluslar Sosyete-
yatta yükselişini borçlu oldııgu B e ilk 
. b''tü kalbiyle bağladır. u sen 1 

sme u n . c Macar_ Yugos av 
defa Sar meselesınden ~onra . . B Eden 

.. b korumak ıçm · anlaşmazhgınde arışı . . k' it 1 delegesi 
k ·· ·· t rmıştı ı a yan o ·adar enerJı gos e . -thiş de-

B. Aloiıi onun için "barışı ısteyen mu 

likanlı!., demişti. . Halk taba-
"Petit Provençol,, şöyle yazıyoAr.f 'ka için tat-

t · paktının rı kalari Uluslar sosye esı ada _ bilhassa 
bikinde mütered~i~,. faka\:kv::1irleşiktir. Sos
Fransız güAenliğı ıçın - taH~rba yegane engel 
yete mevcut olmalıdır. 

odur. UNA DOGRU 
AVRUPA FEDERASYOI N yalnız kalmak 

O.. .. 1 . silahlanma ara, b' . 
nu ge mıyen düflerine kar ı ızı 

tehlikesine, inanların tesa d' .. · 'bi 
k Briand'ın iste ıgı gı • 

o koruyabilir. Hal fikrine sempati 
bir A\'rupa federasyonu • te yalnız 
b . t' r kı sosye 

esliyor. Fakat ıs ıyo . · terle uğra-
Avrupa devletleri arasındakı ıs 

şsın. Ingilterenin düşündüğü uluslar sosye

tesi ıslahatı gösteriyor ki o da aynı tebeddüle 
doğru gidiyor. Belki Cenevre müessesesini ka
zaen korumak için en iyi çare budur. 

BARIŞ iSTERiZ ! 
"Phare de Lelaoire., paktına sadıkız, fakat 

barışı da isteriz. Habeş meselesi liki de olma

lıdır. Barış için kurulmuş bir müessesenin Av
rupada beyaz medeniyetin sonu olacak bir 
harp yolu açmasını kimse kabul edemez,, diyor. 

"Liberte'du Lıd Ovest,, hakikati Sir Ncville 
Chamberlain'in söyicvinde buluyor : Berkiteler 
ne kadar kuvvetli o!ursa olsun aley
hinde tatbik edildikleri memleketin aksül
ameli ve ııcvmidane harekete kapılması 
ihtimali de okadar kuvvetli o!ur. Bu hakikat 
Fransada bütün dıvarJara asılmalıdır. 

LAVAL EKSERiYET KAZANACAKTIR 
" Libertu ,, gazetesi saylavlar odasının La

val'ı devirmesine sebeb olmadığını ve bilakis 
durum nckadar tehlikeli olursa kazanacağı ek
seriyetin o nisbette fazla olacağını bildiriyor: 

" B. Hoare vasiyetname yerini tutan sövlevinde 
barışın tehlikede olduğunu ihtar etmiştir. Petrol 
ambargosun harba dayanır. B.Laval'Je müza-

kere ihtimali açık kalıyor. Bergitelerin anarşı
sine nihayet vermek, lngıltere ve Rusyayı zap
tetmek ümidi kırılmıyor. Lavalla hcrşey kurtulsa 
bile hiç olmazsa hiçbir şey de kaybolmaz. 

" f rance de Bordean ,, Bay LavaJm mecliste 
şu yolda söz söyliyeceğini sanıyor : ( 

Sir Samuel Hoare'in istifası sulhun karşılaşhğı 
tehlükeleri ortaya kovmuştur. lngiliz bakam 
harptan korktuğunu söyledi ben de harptan 
korktum. Bu ·öz sir Samuel Hoar'ın 
şöylevinde dört defa geçmiştir. Ben de 
bu tehlükenin önüne geçmek için müzakereye 
giriştim. lngilizler bizim pakta bağlılığımızın ne 

dereceye kadar vardığını bilirler. Akdenizde 
hücuma uğrarlarsa bizi yanlarında bulacaklardır. 

B. LAV AL HARBiN ALEYHiNDE 
Hulasa B. Laval harb aleyhindeki kamaya 

dayanmak istiyecektir. Fakat buna lngilizler şu 
cevabı verebilirler: "Siz imdi tereddüd göste
rirseniz: ileride i ize dokunun biz de tered
düd göstereceğiz ... 

Yapılan tahkikatı, omnibüs atta 90 kilometre süratJe çiğ-
Cebelüttarık, 26 ( A. A ) trenine çarpan Ekpres tren neseydi, kurbanların sayısı iki 

Royeter ajansının bildirdiğine makinistinin ağır hatasını misilden fazla olacaktı. Çarpan 
göre şark sularında bulunmakta meydana çıkarmıştır. Bu eks- tren makinistinın sıhhi vaziyeti 
olan Romilies zırhlısı Cebelüt- pres iki lokomotif tarafından daima çok vahim olduğu için 
tanka dö_n~ek e~~ini. a}mıştır. ç.ekilmekte idi. ikinci lokomo- kendisinden ifade almak müm-
Bu gemmın 1 .ıkıncıkanunda ~ıf makinisti tarafından verilen kün olamamıştır. Felaket ha-
bur~ya gelmesı beklenıyor. ıfadeye göre kaza mahalline beri Almanyada radyo haberi 
Gelır gelmez (Renown) z~rhlısı varmazdan az önce kendisi ile hemen yayılmış ve çok de-

·~-~~~?!.~ .. ~.~~~-~~~ .. ~?.~~.~~~ı~: ......... ~~~!:!.:!~.~~::~~ .. ~~~il .. İşaretini rin teessür uyandırmıştır. 
j •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

Yavrular • • • 
sevınç erını oyunlarla belirttiler 

/(l(•şlom Jaıtlıma 11111/ttar olall -!'~vrularwa l;su~eme Kllfv/fı lataftnda11 barramlık elbı~rla dagıtılmast 
t(ltı va111/an foplarılıda11 /lir iıtlıba 

Çocuklar ba.ı ramı bö}'/e anlar/(lr 
Srı·i11rli zrı bek ovuuıan Baş tarafı 1 İlıd sayfada -

cemiyetlerini bir araya toplıyan 
komitenin yardımlarına kavu
şarak hayırlı mesaisine devam 
etmektedir. 

Dün dağıtılan 200 takım el
bise ve yak kabının temini 
için yardım komitasından 200 
lira almış olan kurul; kendine 
lazım olan paranın üst tarafını 
dört be~ hayırseverin seruahatı 
ile sağlamıştır. Üzerine aldığı 
ı~i yürütmeği, başarmayı şeref 
bılen bay Hamdi Akyüreğin 
başkanlığı altında çalışmakda 
olan öksüzlere yardım kuru
lunu verimli mesaisinden ötürü 
tebrik etmeği borç saydık. 

Belki, ilk defa yeni bir elbise 
ve ayakkabi giyen, yüzünde 
gördüğü iyiliğin gönlünden ta
şırdığı sevgi okunan bir yavru 
ile konuşduk. 

Sorduk: 
- Sana bunları kim gön

derdi? 
Ne dedi bilir misiniz? 

Çornk kreşler111de bakmitk ı·den baJ mılar 

- Atatürk babamız. 
işte bu öksüz yavrudan alı

nan cevab, bu cevapta Türk 
camiasının, kimsesizlere göster
diği ilği ile yaratılabilecek 

kudretin en özlü ifadesi vardır. 
Bnğrındn taşıdığı öksüzler:ın 
kalbJerini Atatürk sevgi i ve 
yepyeni bir imanla dolduran 
lzmirlileri candan tebrik ederiz. 
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L. Z. 129 u son bir ziyaret Bir filmin hikiyesi 
------------------~ 

Bu muazzam hava gemisinin doldurul- ''Paris esrarı,, hiç beğenilmedi .. Fakat 
asına yılbaşından sonra başlanacak Paris'in 64 sinemasında geçirildi 

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

Zeppelinin içinde görülmemiş bir lüks ve zenginlik 
Kumanda mevkii nasıl? •• goze çarpıyor. 

/-redrikslıa/ı nde hır zı ppe/in •e /ıa11.f!ar/arı ılf kıımflndruı l:"d:mer re f/l(lll'eli 

Friedrichshafen, 25 ( Özel kusundan kurtulmuş oluyorlar. tılmamıştır. Amele hararetle 
Aytarımızdan ) - Yeni hava Sonra tahta yerine Duralomin- bitirmeye çahşıyor. Alt kattaik 
gemisi "LZ 129,, u ilk uçuşun· yomdan yapılan moble gözü- kumanda ve dümenci odalarına 
dan evvel bir defa daha ziya- müze çarpıyor· birleşi olarak taife, telsiz rad-
ret ettik. Bizzat ))r. Eckene- Mümkün olduğu kadar ağırlığı yo ve posta odaları bulunuyor. 

azaltmak için möhlenin imkan 
rin dediğine göre yilbaşından olan her yerinde delikler ya- Biraz daha yürüyünce taifelerin 
ııonra bava gemisinin doldurul- pılmıştır. Pek basit görünen yatma odalarının bitirilmiş ol-
.ınasına başlanacak ve gelecek bu möblelerin her birisi için duğunu görüyoruz. Bu odaların 
ıenenin 20 son Kanununda ge- 1 ı"kı·şer müteharrik yatak ı"le ra-

1 1 b"l k 20 muhtelif nümune yapı an T 

.ıni ilk Y0 cu uğunu yapa 1 ece • k d "d 1 ki' maşır dolapları vardır. Kuman-tir.Bu birinci ve bunun ardınca anca on an sonra ı ea şe ı 
hemen yapılacak olan ikinci seçildiği hiç belli olmıyor. Ye- da odasında bize yükselme ve 
uçuş " LZ 129 ,, un her türlü mek salonu binlerce ampüllerin dönme dümenlerinin nasıl idare 

ışıkları içinde yüzüyor. Hiç yan- d'l • · · ı t ı D' ı· manevraya müsait olduğunu e ı ecegını an a ıyor ar. ış ı 
ispat edecektir. Bundan sonra mıyan kara odundan yapılan bir çarb ile ile işliysn hır aletle 
biitün Almanya üzerinde bir sigara salonunda da eşsiz bir ta buradan gemının kıçında 

güzellik var Pençercler kırıl-
kaç günlük bir uçuş yapabile- maz Eleksi camından yapılmış- iki yüz metre uzaktaki dü-
cektir. Bu yeni "Zepp,. in uçu- menlerin nasıl idare edil-
•unu bütün Alman milleti be- !ardır. Bundan başka yemek 
.,. salonundaki yeni masalar da diğinı goruyoruz . Bunun 
yecanl• bekliyor. Nisan sonun- görü'ecek şeylerdir. Bu masa- kopmasına imkan yoktur. Kop-
da ve Mayıs başında "LZ 129" lar bir düg" meye dokunularak b'l · · k d k' b" 
ıimal atlas denizini geçecektir. sa 1 e gemının ıçın a 1 ır 

böyllltülüp küçültülür. Istenil- yerden de kumanda gondolun-

clBuk'imal ~t!as ~edn!zdi üzbe_r1int- diği zaman deği rmi veyahud dan verilecek bir emre göre 
e ı uçuş ıçın şım ı en ı e - dört köşe yapılabilir. Burada 

1 · b" • t ] 1 dümenleri idare edecek ihti-erın ır çogunun sa ı mış 0 - olduğu gibi geminin her tara-
ması pek dikkate deger bir fında beyaz telefonlar göze yat bir dümenci yeri vardır. 
teydir. Demek oluyor ki "LZ çarpıyor. Bunlar mikrofonları Dümenleri yalnız makira ile 
l-29,, un dördüncü uçuşu olan fevkalade kuvvetli ve etrafın- idare etmeği doğru bulmuşlar-
allas denizi yolculuğunun bi- daki bir lastik ibre kulağa sıkı dır. Ani fırtınalara karşı gele-
letleri ilk uçuşundan evvel sa- 11k1 kapatılabilen telefonlardır. bilmek için yükselme dümenini 
tılmış olacaktır. Motör gürültüsünü fazlalığı bu çabuk kullanmak çok defa 

ALAMINYOM iSKELETTE şekilde telefonlar yapılmasına adam akıllı adeli bir kuvvete 
BEŞ MiL YON ÇiVi lu"zum go'"stermiştir: Yemek sa· 1 · ] k · üzum görü ece tır. 

Kocaınan halden geçip yol !onunun koridorunda mutfak- iKi TÜRLÜ GAZ 
gösteren mütehassısların söz- tan yukarıya yemek çıkarmaya 
)erini dinleyerek hava ge- yarayan yemek asansoru ile ta-
mısini dolaşıyoruz Herşeyden ifelerin inmesine mahsus ma-
enel görüyoruz ki "LZ 129., denden yapılmış merdiveni 
iki metre kısaltılmış ve şi mdi gösterdiler. Buradan inerek 
uzunluğu 247 metre olmuştur. mutfaj{a girdik. 
Dr. Eckener, gem!yi Lakehurst MUHTEŞEM BiR OTEL 
hatme eğri olarak koymak is- MUTBAGI 
tememiş ve doğru o!arak sığ- Burası muhteşem bir otel 
dırabilmek için gemiyi iki mutbağı gibi dört büyük kısma 
metre kısaltmağa mecbur kal- ayrılmış ocaklı ve sıcak soguk 
ıı ıştır. Evvela bize rekor de- dolaplari ile eksiksiz bir mut-
nebilecek bır rakam söyliyor- baktı. Buraya mutfagın du-
lar. "LZ 129,, un aluminyom mantarını çekmek içinde ayrıca 
iskeleti 5 milyon yerinden çivi bir hava bacası kurulmuş idi. 
ile perçimlenmiştir. Bu milyon- Bütün mutbak tabii elektrikle 
lar rakamı önünde içimizde ışıdılıyor, ve buz dolapları 
can.anan yüksek sayı;ı ve he- elektrik ile sof;udulduğu gibi 
yecan ile hava gemisinın daha vantilatorlar ile lambalar da 
ıçerısine giriyoruz. Her köşe- her biri 33 kilovat elektrik 
sinde binlerce işçi durmadan dinamoları ile işletiliyorlar. 
ça tışıyor. Geminin kibar iç eş- Bu elektrik makineleri 220 
yasını zedelememek için ayak- voltluk ise de işaret kuoıanda 
farında keçe terlikler ile dola- ve ölçü aletleri 24 voltluktur-
şan işçiler yürürken hiç ses lar. Mutbağın görünüşünden 
çıkarmıyorlar. burada her yemek bulunabile-
GÖRÜLMEMIŞ BiR LÜKS cegı anlaşılıyor. Denildiğine 
Zeppelinin içinde görülmemiş göre "LZ129,, un yolcuları bii-

bir lüks ve parlaklık göze çar- yük bir trans atlantik geoıisi, 
pıyor. H.,rşeyden evvel her veya lüks bir otelde yenilen 
tarafı kaplıyan ve gümüş gibi 

yemeklerin aynını yiyebilecek
parlıyan bir nevi istanyol ile 
hı.barık bir şekilde her tarafı ]erdir. Mutbakta kat kat do-
k a planılan odaların eşsiz bir laplara yerleştirilen gemi ta-
gorünüşleri vardır. Bu madde bakaları çok güzel ve ince 
ile kaplanmasının sebebi bu zevkle süslcnmişlerdir. 
madde bu şekilde konulduğu KU vl ANDA MEVKii 
zaman sıcağı ve soğuğun daha Baştaife için pek uygun ve 
az geçirmesidir. Çünkü yeni muntazam bir çamaşır deposu 
gemi yapılırken bundan evvelki · 1 Zeppelin seyahatlarında soğuk- yapılmıştır. Gittikçe genış eyen 
tan çekilen güçlükler daima bir yoldan geminin burnuna 
gözönünde bulundurulmuştur. doğru yuruyoruz. Komanda 
Bu suretle yolcu'ar soğuk kor- gondelinin etrafı henüz kapa-

16 iç ve 16 dış gaz höcrele
rine giden ventillerin yapılışı da 
pek çok dikkata değer. " LZ 
129 ,, da iki türlü gaz kullanı
lacaktır. Amerikada doldurulan 
dış höcrelerdeki kıymetli he!-
yumu israf etmemek için iç 
höcreler idrojen ile doldurul
muştur. Kumanda go:ıdelinden 

bu höcrelerin ventil!erinin hep-

sini süratla açıp kapamak müm· 
kündür. Bu sebepten bazen 
çok kıymetli olan zamandan 
kazanılıyor. Ayrıca bunlardan 
istenildiği derecede az vayahut 
çok gaz çıkarmağa yarayan 
burgular da vardır. Radyo oda
sından kumanda odasına hava 
tazyiki ile işli yen sürat posta
sı da gemının moderniliğini 

tamamlıyor. Dört 16 silindi:
li Mercedes - Benz - Diesel 
motörlerinin her biri bin bey
gir kuvvetindedir. Gemiyi ta
şıyacak gaz hücreleri Berlin, 
Tempelhof balon fabrikasının 
Zeppelin - Konzerns'inde ya
pılmaktadır. " Graf Zeppelin ,, 
den farklı olarak "LZ 129 ,, un 
balonları kelebek şeklinde ol
mayib t\eğirmidirler. Bu balon
lar lüzumuna göre, istenilen 
yere takılabilecektir Balonlar 
evvela yerlerine takılacak ve 
sonra doldurulacaklardır. 

BiR FEN HA.RIKASI 
itiraf etmeli ki, "LZ 129,, un 

insanın üzerinde bıraktığı tesir 
geminin eşi görülmemiş muaz-

Paris:ı7 1 c1Kanun93S 
Filmciler, sinemacılar pi

yasadan fi lm alırken her 
şeyden ziyade bir ( ticaret 
filmi ) ararlar. Yani alına

cak film öyle olmalı ki bu
nu herkes arasın ve hiç 
rafta durmasın. Fakat iti
raf etmeli ki böyle film 
pek az yetişiyor. Her film 
yapan yaptığı filmin ( tica
ret filmi ) olmasını ister ve 
bunun için her çareye baş 
vurur. Bu, elde olmıyan bir 
şeydir. Bakarsınız ki bin 
bir itina ile yapılan bir film 
bfr, iki vizyon yaptıktan 

sonra ismi piyasada işidil
mez olur. Tersine, hiç um
madığınız film iyi bir tica
ret filmi çıkar ve sınema

dan sinemaya dolaşır du· 
rur. 

Film satın alan bir tüc· 
car, film kiralı yan bir sine
macı alacağı filmin tanınmış bir 
rejisörü, sevilmiş artistleri, ça
lımlı mizanseni ve cazib mev
zuu olmasını ister. Fakat bir 
filmin (ticaret filmi) olabilmesi 
için bunlar kafi değildir. Peki, 
daha ne aramalıdır? Bunu kim
se bilmez. Bir filmin ( ticaret 
filmi ) olup olmadığı ancak pi
yasaya çıktıktan sonra belli 
olur. Bunu halkın o filme karşı 
olan rağbeti gösterir. Hatta 
öyle filmler vardır ki ilk piya
saya çıkarıldığı vakıt bunlara 
kimse değer vermez fakat son
radan gördüğü rağbet saye
sinde ( ticaret filmi ) ismini 
alırlar. 

işte bunlardan biri de (Paris 
esran) ismindeki filmdir. Bun
dan altı ay önce piyasaya çı
kanldığı zaman dudak büken
ler çok olmuştu. Hatta iki ay 
geçtiği halde filmi hiçbir sine
ma geçirmedi. Nihayet Eylülün 
sonlarına doğru (Paris esrarı)nı 
(Moulin rouge) sinemasının ilan 
ettiğini gördük. Herkesin talı-

Sefiller 
Bayram giinlerinde 
Heyecanla seyredilecek 

bUyUk bir f imdir 
Elhamra idaresi bize bayram 

ırünlerinde güzel bir film gös
teriyor. Viktor Hügo gibi bir 
dahinin tahlillerile ortaya çı
karak bütün dünyayı dolduran 
fıu büyük eseri bilmiyen yok
tur. Elhamra Bayramda bize 
danslı, müzikli filmlerden biri
ni takdim etmek istememiş 
sesleri Türkçeye dublaj ile Ç!!V

l'ilmiş olarak Sefilleri sunmuş
tur. Sefiller sosyal hayatın fel
sefesini bir tarih okur gibi 
göstermektedir. Sefıller keli
masile tas tamam ifade edilen 
bu hikaye hakikaten görülecek 
şeydir. Filmde sinemaya çeki
liş itibarile büyük bir sıınat 
kudreti vardır. Mahküı .. ara 
yapılan zülüm ve işkence, ha
hapislerin gördüğü eza ve cefa 
insanın içinde haksızlığa karşı 

isyan duyguları uyandırmak
tadır. Parisin lağımları arasın
da genç bir kızın aşkını vika
yeye uğraşan necabtt levhala
rı da eserin heyecanını artır

mıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
zam bir fen bir teknik ve 
ince bir zevk eseri olduğudur. 
Yirminci amr fenninin olgun 
bir eseri olan Zeppelini yara· 
tan mühendis ve san'atkarlar 
eidden gurur duyabilirler. Bu 
eserle insanlar zekalarile ha
vayi bir parça daha ellerine 
geçirmiş oluyorlar. işte asrı
mız fen ve teknik kudretinin 
değerli bir yavrusunu bize ver
diği duygu budur. 

Madeleilıe Ozevy Paris esrari }ilminde 
minlerinin tersine olarak film 
büyük bir rağbet gi>rdü. O 
hafta Moulin rouge• ummadığı 
işi yaptı ve ertesi hafta da 
filme devam etti. ikinci hafta· 
nın işi, birinci haftadan daha 
üstündü. Bu iş karşısında fil
mını çıkarmak günahtı. Bir 
hafta daha bırakıldı. Üçüncü 
haftanın işi de birinci haftayı 

geçmişti. Sinemanın müdürü 
filmi tutmak istiyordu. Fakat 
buna imkin yoktu. Filmin sa
hibi olan (Film Gandera) mü-
essesesi dördüncü haftasını 

( Max Linder ) sinemasına 

kiralamıştı. Film ( Moulin 
rouge ) den çıktığı gün 
(Max Linder) de başladı ve 
tam üç haftada bu sinemaya 
binlerce müşteri çekti. Bir haf
tada ( Lutetia ) sinemasında 

geçtikten sonra seki:ıinci hafta 
Parisin ikinci sınıf iki büyük 
sineması olan ( Demour ) ve 
(Select) sinemalan beraber ge
çirdiler. Hep aynı rağbet devam 
ediyor ve ettikçede sinemacılar 

arasında filmin değeri artı

yordu. Film artık Kartiye 
vizyonlarına arzedilmişti. ilk 
hafta mevcud kopyeler kafi 
gelmedi. Bu sinemalar bir 
kopyeyi iki sinemada geç
meğe razı oldular. Bu su-

• 
retle 15 ikinci teşrin haf-
tası ( Paris esrarı ) filmi 
şehr n muhtelif dairelerinde 

tam 25 sinemada birden 
geçirilmiş oldu. Bu yirmi 
beş sinemanın arasında (Pa
lais des fetes, Magic, Loux

or) gibi büyük s!nemalar da 
vardı. 

Bir haftada yirmi beş 
sinemanın birden geç
mesine rağmen Kartiye 
sinemalarının bu filme 

karşı olan istekleri so-

ğuınuş değildir. Yirmi 
iki birinci Teşrin haf

tasında da {Paris esrarı) nı 

17 sinemanın geçmekte oldu
ğunu gördük. Geçen hafta 
ve bu hafta geçen sinemalarla 
beraber bu film on iki hafta
da tam 64 Paris sineması ta
rafından geçirilmiş oluyor ki 
bu rakam Paris şehrinde mev
cud sinemaların yüzde otuzu 
demektir. Bittabi filim bundan 
sonra da Parisin kenar mahal
lelerindeki küçük sinemalarda 
geçecek ve bazı sinemalarda 
tekrar edilecektir. 

Fransız hikayecilerinden (Eu
ııene Sue) nin meşhur roma
nından alınan bu filmde mek
teb mÜ<lürü rolü C. Remy, 
Pihelet rolü Lucien Barou:ır, 
Rodolphe rolü Henry Rollan 
ve Fleur de Marie rolüde Ma
deleine Ozeray tarafından ya
pılmıştır. 

(Paris esrarı) bu sene yapı
lan Fransız filmlerinin içinde 
(ticaret filmi) ismini alan ye
gane film olmuştur. 

MUçteba Valay 

Altın saçlı kadın Mona Goya 

Ufa stüdyosunda hazırlanan "Hafif Süvari,, filminde Mona 

Goya büyük bir muvaffakıyet kazanmıştır. Tanınmış yıldızın 
pertönerleri Konstan Remi, Gabriyel Gabrio ve Alibertidir, 



•7 KAnunuevveı aıes& . r B~:.S: Ba.:rı~:ı 
DUn Borsada 

Yaptlan Sabşlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

265 M J Taranto 13 13 75 
115 S Süleyman 13 25 18 
102 Albayrak tica 9 50 13 25 
94 L Bencuya 12 13 25 I 
91 F z Mehmed 12 75 13 
43 H Şeşbeş 13 13 7 5 
36 Ho z Ahmed 13 25 13 25 

746 Yekiın 

--_, 
Geceleri sık sık abdeste kal

kanlar rahat etmek için 

Katran Hakkı 
kullanmalıdırlar. Zira Katran 
idnll' yollarının nezle ve ilti
haplannı iyileşti•ir. 

18 - (3408) 

DOKTOR 

Hulôsi Erel 478929 Eski sabş 
479675 Umumi satış 

Zahire Sinir hastalıkları 
Çu. Cinsi Fiat Mütehassısı 

1320 Buğday 8 375 8 50 
100 Arpa 4 625 4 625 Pazardan mada her gün 
256 M darı 5 625 5 625. dörtten sonra İkinci Beyler 

1631 Palamut k 450 560 j sokağında 81 numaralı mua-

1 
yenehanesinde hastalannı 

Para Piyasası 
25-12-1935 

Ah, 
Mark 50 20 
İsterlin 620 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 79 70 
Belga 21 12 
İtalyan lireti 10 12 
İsviçre Fran. 40 75 
Florin 85 12 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 37 

Sabş 
50 62 

62'2 
8 30 

79 40 
21 37 
10 17 
40 87 
85 37 

5 27 
23 62 

Açık teşek Ür 
Sevgili yavrumuz Fethi Yön

ezerin acıklı ölümü münasebe
tiyle gerek cenaze töreninde 
bulunmak zahmetini ihtiyar 
eden ve gerek bizzat veya ya
zılariyle bu büyük matemimize 
iştirak buyuran sayın dostları
mıza minnd ve tülaanlarımızı 
arzeder derin saygılarımızı 
sunarız. 

Annesi Nuriye Yönezer, ba
babası Kazım Yönezer, amcası 
yüzbaşı Saffet Yönezer. 

4081 (3673) 

Göz Betimi 
MITATOREL 

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

NmDara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Doktor 

Kemal ~atir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey-
ler o :ıwı 65 TeJ. 3956 

Evı Ka. antiııa tram\ cad-
desı No. 596 Tel. 2545 

1 

1 

-:mkmambuml•emdmer ....... (3•4•3•6U)lliiliii__, 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, lablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

~----ı.ımBC•ft 
ÇOCUK 

.:1 

HASTALIKLARI 
.MÜTEHASSIS! 

DLBe~cetUz 
Avrupa tetkik seyahatın

dan dönmüştür. Hastalarım 

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

1-10 (5.7) (3601) 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rentken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edea vileri 

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

karşısı No. 25 
T clefon: 2542 

H 3. 182) 

iz mir 
ğündeı; Lira 

böl"k deposunda mevcut 
Ceza evi yanında Jandarma u 1 • 31 15 

. t bil parça arı ve saıre ' 
Hurda Demirci aletler• ve 0 omo 1 • d d · kasa 10 

1.. b-l:\Aon ate yesın e emır 
Müstahkem Mevki Muhavere 0 ~"'. d l ve 79 
M li B. d unda mevcut çınko bur a an a ye ınası epos b 

1 w · çagw tor a arı 
aded egerler ve battanıye ve 

311 36 Cuma günll saat 11 de 
Yukarda yazıla eşyalar 

mahallinde pazarlık suretile satılacaktır. I 
· M halli de hazar bulunma arı. 

Alıcıların o saatte a n 4087 (3674) 

123 

lzlnlr baledl~eslnden: 
§ 1 -Havagazı fabrikasının 

dokuz yüz otuz alta yıh mayıs 
nihayetine kadar kok kömürü 
doldurma, bo~tma ve nakliyesi 

IMuaDim Ôoktorl ~ 

A~met Hulüsi ~ ~ baş sekreterlikteki şartname 
veçhile 10-1-936 Cuma günü 
saat onda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Bedeli mu
hammeni, beher tonunun nak
liyesi fabrikadan Karşıyakaya, 
Bucaya, Bornovaya ve Güzel
yahya iki yüz kırk kuruş Ka
rataşa kadar yüz eJli kuruş, • 
I' emer ve Basmahaneye yüz 
elli kuruş, Salhane ve Karan
tinaya yüz seksen kuruş Al
sancak ve civarına yüz kuruş-

tur. iştirak için otuz sekiz li-
ralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek-

ALATAŞ ~ 
iç hastalıkları > ~ 

Mütehassısı 
Kemeraltı ŞalJl}ı sokak No.20 

TELEFON : 2780 .. . hi 
ı;z ~rLZZZ'T~.LZzılW 

Göz Tabibi 
lsnıail 

Sala~ettin 

da"lf• 

SAlı,b Sl{l[YvEV.~~tıızı 
S ·AMAN.ISKELE sı.· ı ZMll\ 

: ~:k~.iı:tDİC~ll HA~~i'ALTINDA 

.... ... 
as -r:: ::s 

..o 
cıj 
tll 

tubu ile söylenen gün ve 
saatte komisyona gelinir. 

2 - Üç yüz yirmi üç lira 
altmış lcuruş bedeli keşifli Halil 
Rifat paşa caddesinde Asansör 
yokuşu sokağından itibaran 
doksan metre uzunluğunda 
mecra inşası baş sekreterlıkteki 

t. kgünduz 
Merkez hastanesi göz has

talıkJan mutahassısı Fransa
nın Bordo tıp fakültesi göz 
kliniğinden mezun. 

lzmir Emrazı Sarİ}"e Hastansi 
Başhek imliğimden: 

keşif ve şartname veçhile 10-1-
936Cuır.a günü saat onda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

iştirak için yirmi dört lira 
elli kuruşluk muvakkat teminat 
ıoakbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte komisyona gelinir. 
24-27-3 - 7 4057 (3656) 
- Başdurak caddesinde 11 O 

sayılı dükkanın bir senelik ki
rası iki yuz lira bedeli mubam
menle ve üç sene müddetle 
baş sekreterlikteki şartname 
veçhile ve açık artırma ile 
10 1/36 Cuma günü saat onda 
ihale ediJccektir iştirak için 
45 liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya Banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte gt~linir. 
25-27-2-7 4067 (3160) 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokak şerbetci karşısın-
da No. 18 (3607) 

Hastanenin yevmi ihtiyacından 6 ayhk ekmek ve taze sebze 
ihtiyacı açık eksiltmeğe konmuştur. 

lsteklileri.ı:ı. ş_eraiti anlamak üzere hergün ve ka'ti ihale günü 
olan 31 Bırmı Kanun 935 Sah günü saat onda Emrazı Sariye 
hastanesinde toplanan komisyana müracaatlan. 

14-19-24- 30 3990 (3609) 

.Gr1p ve Roma~1zma Baş ve Diş ağrıla 
N'evra.lj\ Siyatik i~in en faydall ve ge~ir1c.i ilaç: 
ALGOPAN dır... / · 

•• 

Radyolarının 1936 Modeli geldi 
model cidden en meraklı Bu 

(1936) 
Radyo meraklılarını hayrete 

TELEFUNKEN gelip radyosunu 
ahengine, yapısına işidiniz. Sesine, 

1936 model· 
Telefunken 
Radyosu musikiden anlıyanların radyosudur 

•• •• •• • gorunuz ve neşrıyabnı 

hayran kalacaksınız 

Bourla Biraderler ve Şsı. lzmir-Gazi 



Okumadan Geçmeyiniz 
Çay yerine Hervea içiniz 

"JIERVEA,, denilen nebattan ihzar 

, -

edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar
rat veren hamızı belvin itrahına muv.ıf
fak olursunuz. Bu suretle vücudunuıda 
bir zindelik ve rahathk hissedersiniz, ve 
ROMA TIZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide temin etmiş olursunuz. 

H. J. LEE - Londra müstam erat 
mahsulatı ithalat ve ihracat müessese
sinin; bmir mümessili G. D. Giras 

Siparişat ve fazla malumat için lzmirde Yeni Manifatu
racılar Saffet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 

' Posta kutusu 234 Tel. 2413 

lzmirliler lstanbuldanerede buluşurlar 

Beyo vlunda Bristol otelinde 
Sirkecide Osmaniyeotelinde 

Her i,ki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUl
tldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. latanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

BütUn bu fevkaJideliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

lzmir vilayeti def terdarl ğın
dan: 
Kazanç vergisi ikinci taksit 6deme müddetinin sonuna tesa

dlf eden B. Klnun ayının 31 inci günü saat on üçten sonra 
Y d bqı dolayısile kanunen tatil olması hasebile o gün ancak 
saat on ilçe kadar maliye şubelerince makbuz kartıhğı para 
ahnacağı ve bu saatten sonra vaki olacak müracaatların kabul 
edilemivecei'i ilin olunur. 26 - 27 4073 (3666) 

. \ ,, 
-----

TE.~ 

PUDRAS\ 

Katiyen zarar vermeden teri keser. Kokuyu tamamen izale 
eder. Elbise ve çoraplannızı uzun müddet yeni olarak saklar. 

A! 
lzmir Yün Mensucat ,. 

Türk Anonim Şirketi 
Posta Kutusu 127 
Te'graf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dİ ORYENT AL KARPET MANUF AÇÖRER LİMİTET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
lah Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teıhir edilmekte ve aatış fabrika derununda yapıl• 
maktadır S.8 H.2 (43) 

-YENi ASIR 

Sobalannız için -halis 
·~ön·güıaarkribieii;ae;;:·kiiiiiiriif 
ESömikok : Antrasit kömürü E . . 
J!~~!!!?.: .. :.~~!!.~.~!! .. ~.~~~~~ .................. i. 

KOK- DOLMA BAHÇE 

Bayram geliyor 
KUia Mensucat 

Fabrikası 
Kumaşlarının güzelliğini, sağlamhğınr, ucuzluğunu artık 

öğrenmiyen takdir etmiyen kalmadı. 

Bu ucuzluğa ilaveten 

Bayram münasebetile fevkalade tenzilitb kumuşlar 

Kışlık Ucuz Palloluklat 
Kışlık Lüks Paltoluklar 
Mev~imlik ucuz pardüsüliikler 
Güzel Renklerde Battaniyeler 

Birinci Kordonda Çolakz,de 
Halı . Ltd. binasında 

T Qptan ~rakende satılmaktadır 

o o 
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TRAS ---BtÇAGlNI 
KULLAN\ YOR 

lzmir ailli emlak müdürlü
ğünden: 
Karantina iskele caddesinde 70 kapu 58 taj numaralı 187 374 metre murabbaı arsa 
Karataş 9 eylül sokağında 16, 16/2 numaralı 215 metre 
murabbaı arsa 
Ba ... cwe Bedava 90kajmda i&'taj mnnarab mtinhedim 
kahvehane arsası 356.lS metre murabbaı 
Bunıova Bedava ıokağındalO taj numaralı arsadan müf
rez ve yıkık minare yolunda cephesi olan 6 parsel nu
maralı 637,47 metre murabbaı arsa 
yukarıda yazılı arsaların mülkiyetine haddi liyıkiyle talip zu

hur etmediğinden on ğün müddetle uzatılmasına karar verilmiş
tir. Alıcıların 2-1-36 Perşembe günü saat 14 te milli emlak mü-
dürlüğüne müracaatları 4088 (3675) 

Devlet Denairyollarından: 
1111936 Tarihindan itibaren 8 inci işletme mıntakası istasyon

ları arasında tamam hamuleli vagonla yapılacak işlenmiş yapı 
trşları, adi kireç taşları parke taşları çakıl ve balast aai ve ne
bati toprak nakliyatı için azami 1-56 asgari 1-12 kuruştan kilo
metre ücreti 1126 numaralı tenzilli tarife meriyete konulacaktır. 
Fazla talsilit istasyonlardan alınabilir. l27-2-3 4097 (3676) 

OSRAM laboratuvarlarının yeni 
meydana getirdikleri OSRAM 
.. D ,, ampulleri fennin bir mu
cizesi telakki ediliyor. Çifte spi
ralli olan OSRAM " D " lam
balan tabii sarfiyatla pek çok 
ışık verirler. Cereyandan tam 
manasile istifade etmek istiyenler 

OSRAM'D, 
ampullerini diğer lambalara ter
cih etmelidirler. Adi ucuz lam
balara nazaran yüzde 40 istifade-

lidirler. ~~---

Bayramlık Kokularınızı 

Hilal Eczanesi 
Tedarik edecekdir 

Ç •• k . .,, un ı .. . 
• 

Eczacı Kemal Kamil markalı 

Zümriit Damlası 
Albnrüya 
Baharçiceği 

Göniil 
ful,ya 

Yasemin 
Leylak 
Son hatıra 
Menekşe 

Yalnız Hilal eczaneainde bulunur, bu kokular 
yerine baıka yerlerde başka şeyler verilirse 
reddediniz. 
Kemal Kamil, kokulannı bir namus ip yapmıı
tır, benzetmek şöyle dursun, berk esi şaşırtmış 
herkesin parmağını agzında bırakmıştır, bu işte 
böyle olur yurttaş ..• 

Taze Kars 
Sütlerimiz geldi 

.. a ;ww->+ 

Muhterem müşterilerimizin Kars sütlerine gösterdikleri 
rağbet üzerine bu defa da Kars süt fabrikasının filtreden 
geçmiş halis ve gayet nefis tereyağları getirtilmiştir. 

Muhterem müşterilerimizin sütlerden memnun oldukları 
ıibi yağlarımızdan da memnun kalacakları şüphesizdir. 

Toptan ve perakende satış yerleri: 
Hükümet karşısmda Sevim pastahanesi, Şekercilerde 12 

ve 14 numarada şekerci Ali Galip müesseseleridir. 
t - 30. (h-3) (3393) 
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Ekseriyetin kanaatı hükômet aleyhinde toplanıyor 
Laval bakan ar kurulunda akamete uğrayan Paris tekliflerinin tanzimine 

F ransanın ne dereceye kadar iştirak takrirleri 
Paris, 26 (Ö.R) - Bu hafta 

Fransadı. iç siyasasına hasre
dilmiş gibidir. Bütün faaliyet 
parlamento çevrenlerinde top
lanmaktadır. Yılın son günleri 
mutad olduğu üzere, büdce 
incelenmt'sine ayrılmış ır. Bu
nunla beraber, yarın dış siyasa 
hakkında saylavlar odasında 
açılacak büyük münakaşa bü
kümetin mevkiini tahkim ede
cektir. 

Hatırlardadır ki Pariste ha· 
sırlanan Hoare-Laval teklifle
rinden sonra parlameto azala
nndan bazıları bükümetten is
tizahlarda bulunmağa karar 
vermişlerdi, B.Laval hemen Ce
nevreye gitmek mecburiyetinde 
elduğundan bu istizah takrir
lerine ancak 27 ilk Kanun 
Cuma günü cevap verebilece
ğini bildirmiş ve bu tarihin 
kabulü için itimad meselesini 

ileri sürmüştü. Neticede hükü
met 52 reylik bir ekseriyet ka
zanmış ve bu ekseriyet hükümet 

" "~ u .. 
çevrenlerince, ya lnız bir şekil 
meselesine münhasır sayılmayıp 
hükümetin dış sıyasasını tasvib 
mahiyetinde telakki edilmişti. 

Hükümet çevrenleri bu iti
madın yine kendini gösterec
ğini ümit ederek şu mütaleayı 
ileri sürmektedirler: 

" O vakıttan beri Fransız 

dış siyasasında de "• şikhği mu
cib o'acak h:ç bir yeni unsur 

ortaya çıkmamıştır. Gerç· Fran
sanın dışında bazı deği~ik

likler o muştur . B. Eden 
Forl!yn Off ce başına geçmiş

tir. Fakat bu ·.ı'nız lngiltereye 
aid bir ıştir. B. Laval Cenev
rede Beşler komites;nin tavsı

yesile ve hükümetle mutabık 

olarak uz!a ştırma teşebbüsüne 
girişmiŞlir. Bu"lun için saylav
lar kuru!unun bu defada baş
bakana itimad reyı vereceği 
umuluyor . ., 

HÜKÜMETIM MEVKİİ 
NAZiKTiR 

Hükümete muhalif olan çev-

1 

renler ise, kabine fimdiye ka
dar Habeı siyasasını açıkça 

bildirmemiş olduğu ve bunun 
üzerine bir münakaşa yapılma
dığı için ancak yarınki müza
kerede ekseriyetin kanaatinin 
belireceği fikrindedirler. Bu 
kanaatin hükumetin aleyhinde 
olması ihtimali daima mevcut
tur. 

Paris, 26 ( Ö. R ) - Bütçe 
üzerinde Senato öğleden sonra 
münakaşalarına başlamıştır. Se
nato çabuk çalış at ağı için yeni 
yıl gırmce bütçenin tasdik 
edilmiş olacağı umuluyor. 

Paris, 26 ( Ö.R ) - Sabah 
Elize sarayında Cumur başkanı 
B. Albert Lebrun başkanlı

ğında bakanlar kurulu toplan
mıştır. Başbakan ve dışbakanı 
B. Pierre Laval dış siyasa hak
kında arkadaşlarına izahat 
vermiş ve ne istikamette çalıştı
ğını anlatmıştır. 

BAKANLAR KURULUNDA 
Paris, 26 ( Ö.R ) - Kabine 

bugün bay Lavalın başkanltğın-

llcrriot 
da toplandı. Başbakan arsı ulu· 

sal durum hakkında beyanatta 
bulunarak akamete uğrıyan 
Paris tekliflerinin tanzimine 

Fransanın ne dereceye kadar 
iştirak ettiğini anlattı. Bu top
lantıda yarınki saylavlar kuru
munun müzakere zemini hazır
lanmıştır. 

istizah takrirleri arasmda 

Sosyalist fırkasından B. Blum
takririnden başka radıkal 110.

yalistlerin de bir istizah takiri 
vardır. 

Bu sabahki gazeteler tekrar 
zecri tedbirler meselesinden 
bahsediyorlar. Bn mesele etra

rında noktai nazar ihtilafln 
eksilmiş değildir. 

HERYONUN 
GÖRÜŞMELERi 

Paris, 26 (A.A) - Pariır -
Sovir gazetesi bugünkü kabine 
toplantısından sonra bay Her
Herriot'nun cumur baıkanı 

Bay Lebrunle uzun müddet 
görüştüğünü yazmaktadır. 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
SON ITALYAN RESMIG TEBLIGI UZAK ŞARKTA HADiSELER OLUYOR 

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

Italyanlar Habeş t~haşşüt 
yerlerini bo bar ıma etti 

Bir ltalyan indirilip ..... 
uçagı yere pilotu öldiirüldü 

nesyede grnr/ kaJargıilıın gı;rfinıışii 

Adisababa, 26 (Ö.R) - lki miştir. Yalnız dün ve bugün 4 
ltalyan uçağı Dagobu üzerinde büyük nakliye gemısı geçmiş-
uçmuşlardır. Bunlar dönerken tir. Bunlardan Hern i vapuru 
içlerinden birisi Habeşler ta- 1000 istihkam aletcisi, Nikoyo 
rafından yere inmege mecbur vapuru 1800 asker, ltalya va-
edilmiştir. Habeşler pilotu öl- puru 2500 asker v" Movolela 
dürmüşler, uçağı ele gt'çir- vapuru da harb malzemesi taşı-
mişlerdir. makta idi. 

Port Sait 26 (Ö. R) - Şar- Roma, 26 (A.A) - Resmi 
ki Afrikaya ltalyanlann asker tebliğ: Maraşal Badoğliyo şu 
sevkiyatı fasılasız devam et- telgrafı göndermiştir : 
mektedir.Port Saitten asker do- Danekalliye hakim yüksek 
lu yeni nakliye gemileri geç- yaylanın deniz sathı maili 

üzerinde Habeş muhariplerin
den bir grub Suz ovasına in
mek istemiş ise de Danakil'li 
bir müfreze tarafından dağı
dılmıştır. 

Habeşler meydanda beş ölü 
ve altı yaralı bırakmışlardır. 
Takazza bölgesinde yapılmış 
olan bir istikşaf biç bir muka
vemete maruz kalmamıştır. So
mali cephesindt' uçaklar bazı 
tahaşşüt merkezlerini b.Jtmbar
dıman etmişlerdir. 

Şanghayd orfi idare 
••••••••••••••••••••••••••••••••••r••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Üniversite talebeleri Şanghayın 
işgal etmiştir şimal istasyonunu 

Şanghay, 25 (Ö.R) - Şang· 
hayın Çinli mahalleleriyleNan
kin ve Tien - T esin de örfi 
idare ilan edilmiştir. Buna se
bep bir takım şüpheli unsur
ların keşfedilmesi ve üniversite 
talebeleri tarafından yapılan 

nümayişlerdir. Üç gün Şang
hayın şimal istasyonunu işgal
leri altında tutan talebeler 
Nanknile münakalelerini kesmit 
lcr, talebe1er Nankine gitmekte 
olan bir trene hücum ederek 
zaptetmişlerdir. Trenin geçme
mesi için bazı raylar çıkarıl

mıştır. Talebelerin bir kısmı 
kar içinde ayakla Nankine yü
rüyüşe devam ederken diğerle
ri Uşiye kadar gidebilmışlerdir. 
Şanghaydan 25 kilometrede, 
makinistin kaçmasile diğer bir 
tren hareketsiz kalmıştır. Bu
radaki talebeler, hükumet dai
relerinin yardımile iaşe edil
mişlerdir. 

Şanghay, 26 (Ö.R) - Şan
ghay, Nankin ve Honkeu da 
örfi idare ilanı üzerine durum 
karanlıktır. Tiyençinden bildi
rildiğina göre şarkiHopey muh
tariyet hükumeti Pekin - Muk
den demiryolunun kendi 
mmtakasından geçen kısmına 
el atmış ve varidatı zapt · 
etmiştir. Şanghayda bulunan 

Çin münakalat • bakanı Japon 
ataşemilteri general lzvgo ile 
bu mesele üzerinde müzakere
ye girişmiştir. Hopey - Caba -
h:ikümeti'e görüşmek için Pe
kine gidecektir. Talebelerin 
temasları devam etmektedir. 
Mareşal Çan Kay Şek kendi 
idare ettikleri bir lokomotifle 
Şanghay - Nankin arasında yarı 

-yolda Oşiye kadar gelerek ya
vaşça Nankin üzerine ilerleyen 
talebeleri tevkif etmiş Jandar
malar göndermiştir. Şanghayda 
şehir istasyonunu üç iÜn işgal 
eden ayni talebelerdir. 
Şanghay, 25 (Ö.R) - Sabah 

Japon deniz otoritelerinin 
1'n•umi karargahı yanında bir 
1 o nba patlamıştır. 

ispanya bakan:ar konseyi 

Akdenizde t ~cavüz me
selesini g·örüştü 

Madrid, 26 (Ö.R)- Bakan
lar konseyi başbakan B. Por
tela Vayaderasın başkanlığın· 

da toplanmıştır. Dış bakanı 

B. Martinez de Velasko dış 
durumu ve bilhassa ltalyan -
Habeş anlaşmazlığıyle ilgili 
meseleleri arkadaşlarına anlat
mıştır. Bu meyanda lngiltere
nın Akdeniz memleketleri 
nezdindeki teşebbüsü de görü
şülmüştür. Meclisten çıkarken 
dış bakanı gazetecilere demiş
tir ki: 

- " Hemen münhasıran ar
sıulusal meselelerle görüştük. 

Ş :ndi bir şey söyliyemem. Salı 
günü resmi bir diyev yapa
cağım., 

il Vayaderod:ıi bu beyanatı te
yid etmiş ve demiştir ki: Aynı 
zamanda intihap meselesile de 
uğraştık. Her bakan görüşünü 
anlattı. 30 ilk kanunda tekrar 
toplanıp karar vereceğiz. 

Saylavlar kurulunun dağılma
sı iradesinin ne zaman neşre
dileceği hakkındaki sorulanla
ra B. Portelo cevap vermekten 
sakınmıştır. Muhalif cumhuri
yetçi partiler hükumete karşı 
tek cephe için toplanacaklardır. 

SAYIN MUŞTER LERIME Yılbaşı gecesi • • 
Şehir gazinosunda eğlence sabaha kadar devam edecektir. 

ELBiSE MECBURiYETi YOKTUR Fiyatlar çok ucuz tertip edllml,tır 
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