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Deniz 'Habe r li s kulmuşlard r 1 Altın 
idarecileri 
Halkın emniyet ve1 

Huzuruna değer 
vermelidirler .. 

lnebolu faciası kurbanları 
İçin dökülen gözyaşları koru
madan az kaldı ikinci ve daha 
b•• ~k b 

uyu ir facia ile karşılaşılacak-
tı. Çanakkale vapurunun Boz 
caad .. ı · d .. a on erın e şaftı kırılmış, 
y~zlerce yolcu korkunç da
kık~l~r geçirmiş ve vapur 
tahlısıye gemileri tarafından 
zorlukla kurt<)rılmıştır. Bu kaza-
da k' · . . ımsenın burnu kanamadıg-ı 
ıçın h"d' . a ısenın memleket içinde 
akisleri o kadar dalgalı olma
mıştır. Fakat eğer bu ka7.a 
sert, ~ırtınalı bir havaya tesadüf 
eyl~mış ?~Iuı:ısaydı Çanakkale 
facıası bırıncısini gölgede b -
k bT d' ıra 

a ı ır 1• Bir ay içinde Mersin 
hattına çalışan bu ı' k'ı vapurun 
uğradığı akıbet bizi çok ve 
hem .P~k çok düşündürmelidir. 
Gerçı. !nebolu faciasının me
sullermı }~mir adliyesi cezalan
dırmak ıçın uzun incelemeler
den sonra ayırmış bunlar hak-
kında amme davası acmağa 
'karar vermiştir. Çanakkale 
vapuru akkında da Ekonomi 
?akanlığı bir komisyon ayırmış 
ıncelemelere devam ediyor. 

Diğer taraftan da vapurlann 
~ı~ı b~r kontrole tabi tutulması 
ıçı~ şıddetli emirler veriliyor. 
Her facianın sonunda .. t • • 

1 
• gos e 

rı me.sı zaruriğ olan hassasiyet 
bu ışlerde de esirgenmi 
F k b" yor. 
1 a at _ •zce mesele bu tedkik-
erle, uç beş kişinin mahke

meye verilmesile bitmiş oJ D maL 
avayı daha kökünden ele 

almak lazımdır. 
Herşeyden önce kabul etmek 

gerektir ki elde bulunan va
purlarımızın hepsi eskı'd" E 
kTk b 1 ır. s-

, ı e ki i şletme için bir en-
gel sayılamaz A ma bu vapur
ların çok sıkı ve devamlı kon-
!rol altında bulundurulmasını 
ıcap ettirir 

Faciadan evvel bu kontrol 
yapılmıyor muydu ? Yapılı-
yordu. Lakin yeni vapurla
tı~ tabi bulunduğu usullerle .. 
Nıte~im y~pılan kont rolun ye
ter oımadıgı Ekonomi Bakanlı-
ğınca da anlaşılmış olacak ki 
bu yolda yeni bazı tedbirler 
ve kararlar alınmasına lüzum 
ı;öriilmüştür. 

Bundan başka vapurların yük 
alma kabiliyeti bugün de yeni 
Yd~ılış tarihlerine göre tayin 
e. 1 rnektedir. lh' Basnmz hari-
b;~de .. o.~m:ık!a beraber manbki 

duşunuşle bir vapurun yeni 
~urkumu?da alabileceği yük ile 

•r elh sene sonraki yük alma 
tahammülü arasında fark bu
:unmak gerektir. Bütün bun
~rı~ üstünde vapur işletmek, 
~ıf ~ht~sas işidir. Halbuki seyd 
e aın ıdaresinin ve onun tasfi-
r~sinden doğan deniz yolları 
ış etme idaresinin başında maal-
esef denizcilik işlerinden anla
yan kimse yoktur. 

idare kabiliyeti başka, ihti-
sas · b '-- ışı aşttadır. Herşeyden 
once bu 'b· · 1 gı ı ış erde ihtisasa 
de~er verm'!yİ bilmeliyiz. 

idare bakımından verilmiş 
- Sonll 2 inrı savJada _ 
~a'kk.ı C>cako*ıu 

Yukarı Cubaya kada ilerledikleri anlaşılıyor 
Tigrede alya lar Tam iyeni çevirerrıediler .. 

Elaziz civarında 
Zengin altın ve gUmUf 

Madenleri bulunmuf 
lstanbul 2 (Özel) - Elam 

civarında Geban madenlerinde 
uzun zamandanberi uzmanlar 
tarafından yapılan araşbnnalar Ras Destanın 20 Bin askeri 

ltalyanları bozguna uğratmış olup 
Dağlarda sıkıştırıyor .. ------·---·------
Adis - Ababa 2 ( ö. R) 

Buraya gelen haberlere 
g üre Ras Desta komu-

motörlü italyan kuvvet· 
lerine hücumla bunları 
bozmuş l ardır. h: lyan 

neticesinde yeniden zengin 
altın ve gümüş damarlann 
rastgelinmiştir. Bundan başka 
yine aynı bölgede demir, kü· 
kürt madenleri de bulundu. 
incelemeler devam ediyor. Bu 
husustaki sondajların verimleri 
üzerinde bakanlıkça ayrıca tet-
kikler yapılacaktır. Madenleri
mizin işletilmesi için önemli 
adımlar atılacağı muhakkaktır. 

k • es ı 
•·•·ı:m •• 

OnündehirltaJyan ve 
l sveç vapuru çarpıştı 

lstanbul 2 (Özel) - Krom 
,-,; ~ \ taşıyan bir lsveç vapuru Kız-

kulesi önünde mazot taşıyan 
Ogatleı.de Habrş başı bozuk kdrnrglilı/arı 

bir duruma sokan Ras mali inden Habeşlere bir ltalyan vapurunun kabur-
Desta kuvvetlerinin şlm- bir çok kamyon dolusu gasını yarmıştır. lsveç vapurıı
di lmk n olunca bir mey- silah ve mühimmat gel- nun ön tarafı, ltalyan şilebinin 
dan muharebesine gl- mlştir. ltalyan uçakları yanına saplanmış ve geniş bir 
rişmek üzere düşmanı Hab ler Uzerlne binler- yara aç.mıştır. Bu yaradan ma-

l I ğ Btiı·ıik ltabrş kuvı•el/rri 7igrc JOllar111da dağl~rda Stkl lırdıkları ce bomb atmakta 1 e- zot denizin içine dökülmüştür. 
an 1 ındakf 20,000 Ha- Heri hareke 1 durdurul· bildirllmektedlr. ter de tesirsiz kalmak- Çok hasara uğrayan her iki 
beş ha ıbozuğu şimali muştur. Son hücum- Royter ajansının blldlr- tadır. Habeş 6ruplarının vapur Havdarpaşa Umanın 
.!?~~~~!~ doğru Herliyen larlle italyanları gUç dlğlne göre lnglhz So- - Sonu üçüncD sahifede. - çekilmiştir. .. 

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

Petrol ambargosu işi 
İTALYANIN 
SURETTE 

HARB 
TATBiK 

GÜCÜNÜ 
EDILECEGE 

SARSACAK 
BENZİYOR 

AMERİKA 
SiYASASI 

SAVAŞÇILARA MAL SATMIYACAK BiR BıTARAFLIK 
GÜDEREK ıTALYAYA PETROL VERMıYECEKTıR 

ötürü bu uluslardan hiçbirinin 
harb gücü azalacak değildir. 
Amerika Birleşik devletlerile 
Savyet Rusya için bu besbel
lidir. Bu memleketlerin ken
di hududları içinde harbm 
yüriitülmesine yarayacak hiç 
bi r madde eksik değildir. ln
giltere de, Denizlere hakim 
kaldıkça, kendi imparatorluğu
nun hudutları içinde, her iste
diğini bulabilir.,, 

" Echo de Paris ,, Amerika 
Birleşik Devletlerin petrol mes
elesindeki yeni durumunu şöyle 
belirtmektedir: 

" Başkan Roosevelt ne ulus· 
lar sosyetesine ne de Arsıulu
sal Dayanca arka olmak niye
tinde değildir. Onun biricik is
tediği bitaraflık doktrinasmın 
tamamına tatbikidir. Şimdiye 
kadar Amerikalıların bitaraflık 
siyasası denizlerin özgürlüğü 

prensibine dayanıyor ve buna 
göre savaşçılara her türlü mal 
satılıyordu. Zaten bu siya
sadır ki 1917 de Amerikayı 

Roosevelt bir söı•lev verbken genel savaşa sürüklemiştir. 
Paris; 2 ( Ô.R ) - ltalyaya telerin etkisini inkar etmemekle Şimdi yeniden böyle 

karşı tatbikine esas itibarile beraber bukadar etkili olarak bir savaşa sUrUklenme-
karar verilerek tarihi önümüz- ltalyadan başka hiçbir devlete mek için, yeni bltarafhk 
d k. 12 ·ıkk d slyasasm Amerikan va-e ı ı anun a tayin edi- tatbik edilemiyeceklerini kay-
) k ı t 1 b tandaşlarını savaşçı dev-
ece o an pe ro am argosu dediyor ve diyor ki: 

'- t l f d letlere mal satmamağa 
Kararı gaze e er tara ın an gü- " Birleşik devletlere, Sovyet mecbur etmek istiyor. 
nün en mühim işi olarak tefsir Rusya veya legiltereye kartı Bunun sonucu Amerika 
edilegelmektedir. berkitelerin tatbikine karar ve- berkltelerl tatbik edlll-

.. Fi&!'ro ,. ekonomik berki· rildiğini farzedelim. Bıindan _ yormut_ 111bl gözUktlyor,, 

Pariste beklenen mülakat 

ltalyanın toprak 
müddeiyatı çok ağır -·-·-·-Bir uzlaşma olamazsa ltalyan - Habeş 

ve U. S. savaşı amansız devam edecek 

Qbul!dr. Mr11rlik caddesi 

Londra; 2 (Ô R) - Manch- ı · nnda da bazı önemli ınevkileri 
ester Guardian gazetesine istiyorlar. ~u ~ekilde bir barış 
göre. ltalyan siyasal çevrenleri uzlaşması ımkansız ~aıl~yor. 
ltalyan toprak müddeiyatının BEKLEMEN MULAKAT 
tatmini suretile uzlaşma isti- Paris 2 (Ô.R} - Pransız si-

l B 1 .. 1 l yasal çevenlerinde tahmin edil-
yor ar. un ara gore ta ya- d"w. .. .. .. .. d k" C . . . ıgıne gore onumuz e ı u-
nm .~abeşle barışm:ısı ıçın. ıs: martesi günü Bay Laval ve Sir 
tedıgı toprak tavızatı Tıgrı S IH , p . t k" "IA 

l 
· ı A H amue oare ın arıs e ı mn a 

eya etı e ussa ve aran . 1 
"ht' t k - O katında bır uzlaşma yo unu 
ı ıva e me uzere ga· 
d 'd b' ı 1 açmak için önemli görüşmeler 

en en ır parçanın ta yaya 1 kh b ·· .. ı • • .. o aca r. u goruşme er ya 
terkıdır., lt~lyan~ar . boy lece bir anlaşmaya, yahut ta ltal-
Ogad~n ~e? ıste.dıklen _p~rça- ya _ Habeşistan ve Uluslar 
nın Tıgrı de bır1eşmesını ve kurumu arasında amansız bir 
Cibuti demiryolunun mühim bir barba müncer olacaktır. 
kısmını ele geçirmek istiyorlar. Gazeteler lngilterenin Habe-
İtalyanlar lnsriliz ·sudanı aıni- ( J.üt/en revitiniz) 
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Deniz 
idarecileri ··-Halkın emniyet ve 

J-luzuruna değer 
\\fermelidirler .. 

- Baştara/ı 1 nd say/ada -
emirlere mütehassıslar itiraz 
ederler ve bu emirleri tatbik 
etmek istemezlerse ekmekle
rinden oldukları vakidir. 

Fakat işin başında bir mü
tehassıs bulunursa ihtısasm 
kabul edemiyeceği emri ver
mez, batta vermeği düşünemez. 

lhtısasa değer vermemenin 
doğurduğu zararlar sonsuzdur. 
Son lnebolu f adasının da se
ltebleri araştırılırken ortaya 
konulmuş bir hakikat adha 
Yardır ki o da yüklerin geregi 
gibi alınmamış, istif edilmemiş 
bulunmasıdır. 

Limanımıza nelen yabancı 
vapurların hepsinde birer istif 
memuru vardır. Bu memurun 
ibtısası ve işi alınan yükleri 
muvazeneli yüklemektir. Eğer 
böyle bir memuriyete ve ihtı
aasa değer vermek lazım gel
memiş bulunsaydı arsıulusal 
denizcilik alemi bu memurları 
kullanmazlardı. Kullanman an 
elbette bir manası ve bir fay
dası vardır. 

Vapurlarımız yenileninciye 
kadar eskileri idare etmek 
zarureti karıııında çok hassas 
bulunmamız devamlı ve sıkı 
bir kontrolle beraber ihbsasa 
fazla değer vermemiz lazımdır. 
Açıkça s3ylemeğe m~cburuz 

ki bugünkü deniz idarecileri 
amaçlarını fazla kazanç hırsına 
bağ]: nış bulunuyorlar. Bandır
ma · e lstanbul arasındaki va
vap rların feci vaziyetleri mey
dant a.dır. Daha evvelki gün 
Erzu um vapuru limanımızdan 
geçti. Birinci ve ikinci mevki 
gUv ... rteleri kasalarla dolu idi. 
Belki vapur daha bin ton eşya 
alabilecek kabiliyattedir. 

Fa' at birinci ve ikinci mevki 
yolcu· arının bu yüklerle huzuru 
lhlAI edilmiştir. Denizde seya
hat edenlere beş on metrelik 
gezinti ve hava almak yeri de 
çok görülmüıtür. Her hangi. 
bakımdan bakılır ise bakılsın 
denizciliğimizin kökünden yola 
konulmasına emniyet ve huzuru 
koruyan arsıulusal usullere da
yanan bir idareye kavuşturul· 
masma ihtiyaç vardır. 

"E-:Iak.k.ı C>cak.oğ1u. 

Hamburg 
Piyasalarında üzüm 
Fiatları yiikselnıiştir 

Türkofisin Berfin şubesinden 
ıehrimiz şubesine gelen bir ha-
bere göre son günler içinde 
üzüm fivatlarında kilo başına 
orta hesapla iki kuruş kadar 
bir yükse1iş görülmüş ve bu 
fiyatla mühim işler yapılmıştır. 
Son dakika içinde lzmirdea 
yüz kilo başına sif Hamburg 
istenen fiyatlar şöyledır : 

7 Numara 15.75 lira, 8 nu
mara 16,25, 9 numara 17, 10 
Damara 19, 11 numara 22 li
radır. Yine Türkofise gelen 
haberlere göre Keliforniyada 
birinci teşrin ayında Pansonla
nn yüzde kırkı ve muskatların 
yüzde doksanı sergide bulun
duğu sırada yağan şiddetli 
yağmurlardan takriben kırk bin 
ton kuru üzüm zarar görmüştür. 

Bu suretle son aylar içinde 
Türkiyede ve rakip memleket
lerdeki kuru üzüm fiyatlarında 
nazarı dikkati celbedecek yük
seklikler kaydedilmiştir. Fiyat-
ların daha da yükseleceği an
laşılmaktadır. 

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
şistanct Ingiliz Somalisinden bir 
deniz mahreci terketmek su
retile ltalyaya toprak taviza
tında bulunması için yapacağı 
tavsiyelere Habeşistanın muva
fakat edeceğini tahmin etmekle 
beraber bu tavi:ıatın Italya ta
rafından ileri sürülen müddei
yat kadar J,!eniş olmasını im-

ŞEHİR .DABBRLERİ 

Vapurlar ...... -
Rıhtıma yanaşa
rak yolcu çıka

racaklar 
Ecnebi memleketlere uğra

maksuın Türk limanlarmda iş
leyen vapurların, vilayetin isteği 
veçbile doğrudan doğruya rıh
tıma yanaşarak yolcu ahp ver
melerine gümrükler ve inhisar
lar vekaletince müsaade edil· 
miş ve keyfiyet ilba vlığa bil
dirilmiştir. 

Bundan sonra Türk limanları 
arasında işliyen ve hatta lstan
buldan gelen Türk vapurları 
Iskenderiyeye geçerken rıhtıma 
yanaşacaklar ve volcularmı 

doğrudan doğruya rıhtımdan 
alap vereceklerdir. Yalmz. aynı 
vapur Mısırdan lstanbula dö
nerken bu kaydın haricindedir. 

Italyaya mal 
ihraç edenler 

İtalyaya mal ihraç etmiş 
olup ta bedelini henüz almamış 
olanlarm peşin veya vadeli 
alacaklı oldukları mikdarı en 
yakın Merkez bankasına müra
caat ederek hemen bildirme
leri için İktısat vekaletinden 
Odaya tekrar bir telgraf gel
miştir. Oda keyfiyeti alakadar 
tacirlere bildirecektir. 

• • ••••••• 

Bay Salaheddin 
Bugün Manisaya gitti 

Manisada tesis edildiğini yaz
dığımız aotikite müzesi ve top
lanan asarm tanzimi ve kendi
sinden istifade ve yapılacak 

işlerin tertibi için lzmir antiki
te müzeleri direktörü Bay Sa
laheddin Kantar Manisa ilbay
lığı tarafından devet edilmiş 
ve lzmir Ubayhğmın muvafaka
tı üzerine bugün Manisaya j?'it
miştir. ........... , .. 

Bir bildirim 
Antikiteler ile tarihsel eser

lerden derslerde nasd istifade 
edileceği hakkında Kültür Ba
kanlığından şehrimizdeki alaka
darlara bir bildirim gelmiştir. .......... 
Bir mektep açıldı 
Şemikler köyünde köylünün 

bimmetile yeniden inşa edilmiş 
olan 3 dershaneli ilk mektebin 
açılma töreni dün ilbay Fazlı 

Güleç'in huzuruyla va köylü
lerin coşkun tezahüratile yapıl
mıştır. .. -·-· C. H. P. 

Bornova küçük cami 
Kongresi 

C. H. partisi Bornova kü
çük cami yön kurulu senelik 
kongresi evvelki akşam ilyön 
kurulu üysindeu Bay Enverin 
başkanlığı altında Bornovada 
yapılmıştır. 

Ocak başkanı senelik rapo
runu, bütçesini okuduktan son
ra dileklere geçilmiştir. Bazı 
dilekler tesbit edildikten sonra 
yapılan yeni seçim sonunda 
ocak idare heyeti üyeliklerine 
Bay Terzi Etem Zühlü, Bay 
Sait Zihnalı, Bay Ahmed, mu-
rahhaslıklara da Şarbay Fehmi, 
lnceoğlu Mustafa seçilmişlerdir. 

Kontenjan listesi 
Birinci kanuna aid kontenjan 

listesi gümrük başmüdürlüğüne 
retmiştir. ..... 

Ayhklar 
Daireler memurlarının birinci 

Sosyal yardım için 
Ilbaylığın bir yayımı 
istenilecek para bir defaya mahsus 
Olarak aylıkların · ı. 1 ni geçmemeli 

Hayır kurumlarına zaman 
zaman baJo vermek, rozet da
ğıtmak gibi şekiller altında 
gönlü zengin halktan yoksul 
vatandaşlara korumak, kimse
siz çocnkları kayırmak için pa
ra toplayanların uğradığı güç
lükle kendiler.nden para iste
yenlerin beklemedikJeri za
manda bir masrafla karşılaşmak-

1 
tan duyabilecekleri üzüntüyü 
kaldırmak için verilecek para
mn bir def'aya mahsus olmak 
üzere aylıkların yüzde biri 
nisbetinde olması ve paranın 
partide teşekkül eden yüksek 
yardım komitesine verilmesi 
gerekli görülmüş ve bu yolda 
hareket edilmesi ilbaylıktan 
alakadarlara bildirilmiştir. 

Hilil istasyonunda bir 
tren kazası oldu 

Bekçi lbrahim geçidi kapatmağa ko
şarken lokomotif altında kalarak öldü 

Evelki akşam saat 19,30 da 
devlet demiryolları yedinci iş
letme müfettişliğinin Hilal is· 
tasyonunda bir tren kaz.ası ol
muştur. Makinist Hasan ile 
gece ateşçisi Halil İbrahimin 
idaresinde bulunan 3501 numa
ralı lokomotif Halkapınar de
posuna götürülürken Hilaldeki 
geçitten guçmek üzere idi. 
Bu geçitte bekÇilik eden 
60 yaşlarında Mehmet oğlu 

lbrahim o sırada yakandaki kah 
venin önünde duruyordu. Kab· 
vede bulunanlar lokomotifin 
sinyal için çaldığı düdüğü du
yarak geçidi zencirle kapatma
sı için kendisine söylemişler ve 

lzmirde 
mı .... -

Modern jimnas
yum yapılacaktır 

Geçen hafta içinde partiye 
ait bazı işler dolayısile Anka
raya gitmiş oJan Yozgat say
Javı bay Avni Doğan evelki 
akşam şehrimize dönmüştür. 

Hususi surette haber aldığı
mıza göre Bay Avni Doğanan 
Ankaradaki temasları netice
sinde lzmirde yeni spor tesisa
tı vücude getirilmesi için yüz 
bin liralık bir kredi temin edil
miştir. Kredinin iş bankasın
dan temin edildiği bu para ile 
modern jimnasyum ve iki yüz
me havuzu ile diğer bazı tesi
sat yapılacaktır. 

Vilayetteki gençlerden gü
reşçiler yetiştirilmesine büyük 
ehemmiyet verilecektir • -

Bay Hakkı Balcıoğlu 
Ticaretodası reisi bay Hakkı 

Balcıoğlu Sultanhisara gitmiş
tir. Bugün dönecektir. 

ibrahim koşarak geçidin bir 
tarafina zeaciri çekmiştir. Kar-

şi taraftaki zenciri de çek
mek için köşarak lokomotifin 
önünden geçmek istediği sirada 

on kilometre süratle iJerliyen 
lokomotif çarpmış ve altında 
kalmıştır. Başından ve sağ kal
çasından ağır surette yaralan

mış olduğu baJde Memleket 
hastanesine kaldırılan lbrahim 
hastanede dün ölmüştür. 

Kaza tahkikatına müddeiu
mumi muavini bay Şevki tara
fından başlanmıştır. Tahkikata 
göre makinist ve ateşçinin ka
zada suçları görü~memiştir. 

Antikite, 
Eski bir ~ehrin 
Enkazı mı? 

Son yağmurlardan Değir
mendere nahiyesi havalisinde 

seylap vukua gelmiş ve Çile 
ile Ahmetbeyli köyleri arasında 

Değirmen buğazı mevkiinde 
sel solarmıo götürdüğü toprak-

lar altmdan asarı atikadan iki 
odalı, üç ufak kap·L, zemını 
mermer döşelı ve hamamı an

dıran eski bir bina meydana 
çıkmıştır. Bu bina etrafındaki 
erazide eski bir şehrin enka
zını gösteren alametler vardır. 

llbaylığa gelen mahimate'üze
rine meydana çıkan asarıatika 

mu ha. aza altına aldırılmış va 
burada araşhrma yapılmasını:J. 

müsaade edilmesi için kültür 
bakanhgına müracaat edilmiş
tir . 

~ 
EL HAMRA 

SiNEMASININ büyük zaferi 
170 bin İzmirlinin geçen senedenberi sabırsızlıkla beklediği 
dünya sinemacılığının eşsiz bir san'at harikası 

KLEOPATRA 
Şimdiye kadar ihtişam rekorunu muhafaı:a eden BEN HUR 
filmini de geride bırakan bir zengilikte 300 bin figüran 
iştirakile ve 23 milyon sarfile vücuda getirilen bu filmi 
ELHAMRA sineması bugün sayın lzmir halkına takdim ile 
iftihar eder. 

-----------------------01 K KAT : Bu filim şimdiye kadar Türkiyeye gelen 
fiJimlerin en pahalısı olduğundan, yalnız bu filim ıçın 

duhuliye karneleri muteber değildir. 
Runlln ll:tva cto~n~u vardır. 

Almanya 
•••• • 

Türkiye kuru erik
lerine kolaylık 

•• • 
gosterıyor 

Berfin ticaret mümessiUiği

mizden şehrimiz Türkofis direk
törlüğüne bildirildiğine göre 
Almanya seksen bin kental ku
ru erik ithaline müsaade eyle
miştir. Türkiye erikleri Alman· 
yaya Hamburg ve Münib şehir
lerinden ithal edilebilecek umu
mi gümrük tarifesinde erikle
rimizden alınması icab eden 
otuz mark yerine de on mark
lık gümrük resmi tatbik edile
cektir. 
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Deniz facıası 
Kurbanlarından birinin 
Cesedi daha bulundu 

lnebolu vapuru hadisesinde 
denizde kaybolanlardan birinin 
daha cesedi Urlanın Kalabak 
kahvesi yanına çıkmıştır. Cese
din teşhis edilemiyccek bir 
halde gözleri ovulmuş, bacak
ları kopmuş ve karnı şişmişti. 
Üz.erinde çıkan kağıtlardan 
cesedin Alanyalı Ethem oğlu 

329 doğumlu asker Osmana 
aid olduğuna kanaat getirilmiş 
ve cesed Urlada gömülmüştür. 

Ağamemnun 
llıcalarında 

Bu yıl Ağamemnun ılıcala
rında modern inşaat ve t~sisat 
yapılacaktır. Çok zaman evvel 
yaptırılmış olan Ağamemnun 
ılıcası odaları oturulmıyacak 
vaziyete gelmiştir. Ilıca sula
rının d5kme borular içinde 
lnciraltına akıblarak orada 
hem plaj, hem de ılıce tesisata 
yapılması için d~ bir tasavvur 
vardır. Fakat bu takdirde ılıca 

suyunun radyo aktovitesini 
kaybetmesi tehlikesi de vardır. 
Bu noktaya bir mütehassıs ta
rafından tedkikat yapılacak 

ve ondan sonra yapılacak mo
dern tesisat için keşif yaptı

rılacaktır. 

Otomobil kazası 
Evvelki gece Göztepe tram

vay caddesinde vapur iskelesi 
önünde tramvaydan inen ve 
yolun .karşı tarafına geçmek 
istiyeo Osman, Güzelyalıdan 
Krantinaya doğru gelen şoför 
lsmail oğlu Sadığın 168 sayılı 
otomobiline çarpmış ve baca
ğından yaralanmıştır. 

imza taklidi 
Kemeraltında kuru yemişçi 

Sait oğlu İsmail, yanında çalış
tırdığı ve 20 gün evel işine 

nihayet verdiği Halil tarafından 
imzası taklit edilmek suretile 
alış veriş ettiği b;, tüccardan 
kendi namına 10 kilo çam fıs
tığı, 5 kilo ceviz içi alındığını 
zabıtaya bildirmiş ve tahkikata 
başlan mışhr. --
Kadın kavgası 
Tepecikte Kızılırmak soka

ğında Arif kızı 45 yaşlarında 
Urfi ile lbrahim karısı Şükriye 
arasında kiremitliğa taş atmak 
meselesinden kavga çıkmış, 
Şühriye nahnla diğerini başın
dan yaralamıştır. 

Kahvede kumar 
Birinci Mıhçılar çarşısında 9 

numaralı kahvede lbrahim oğlu 
Ahmet, Bekir oğlu Hasan, AH 
oğlu lskender ve Mehmet oğlu 
Nazmi kumar ovnarken tutul-
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( KÖŞEMDEN ) 

Kör olur badem 
gözlü olur 

Ne zaman olur; düşünmeğe 
ne hacet, birşey, bir can elden 
çıkıb, bizden ayrıldığı zaman 
olur. Bu laE: da ençok kaybe
den söylemez de, kaybedeni~ 
kaybını anlattığı vakıt baıka
Jarı söyler. 

Fakat bu lafın biç te yerine 
sarfolunduğuou görmedim ve 
zannetmiyorum. 

Ah... O ne iştir ki : Elden 
birşey kaçtığı, kaybolduğu za
man onun kıymeti hakikaten 
tecelliye başlar. Elimizde iken, 
önümüzde iken hiçbir kıymet 
vermediğimiz nesneler ve can
lar: Elimizden, önümüzden 
uzak olduklara günler hep on
ların eyi tarafı hatıramızda 
yaşar. 

Kırk paralık bir lcahta kay
boisa, çalınsa : 

- Ah .. Ne sağlamdı o, üs· 
tünde neler yaptık ta yine 
kırılmadı. 

- Sen 'bir görseydin o ne 
idi o.. Aman Alfahim yere at
tığım vakıt yuvarlanır giderdi 
de bir türlü kınlmasım bil
mezdi o desti! kim bilir, kim
ler çaldı. Yahud: Kim bilir na
sıl kırıldı. Bir sıgara ağızlığı, 
bir bilmem ne.. Telef olub or
tadan kalktığı, çalındığı zaman 
elimizde, gözümüzün önünde 
iken hiç bir ehemmiyet kazan
mazken kendilerini güzden 
ırak bulduğumuzda ne ehem
miyetler veririz. . • Şefi, falanı, 

feslekeni kızmış bir adam, 
bir memur tasavvur ediniz, o 
adam onların göz önünden şöyle 
yağdan kıl çekilir gibi çekil
miş.. Dinleyin artık siz; kızan
ların; onun yerine gelenlere 
medibJerini - (Ama güzelce ay-
rılması, yahut güzel çirkin nasıl 
olursa olsun dünyadan ayrıl
masıyle. )-

- Eski memur şöyle idi, şu
nu böyle yapmıştı, onun şöyle 
iyilikleri, çahsmaları vardı. Diye 
bol bol öğünürler. 

Bu dünya böyle bir dünya .. 
Yaşarken yaramlmaz ... Bir ço
cuğunuz ölür. Ananız, babanız, 
dostunuz, akrabanız ölür, haya
tında onu kimbilir kaç defa 
istihkar etmiş, kaç defa küs
müş, ona acı sözler söylemişsi
nizdir. Lakin öldükten sonra: 

- Allah rahmet eylesin! 
derken arkasından bırçok da 
medihler sıralarsınız. Hepinizin 
hayatında bu insanlık namerd
liği tecelli eder. Farzı muhal 
ben ölsem arkamdan bana 
küfredib, dudak buranlar, ha
limin icabı birçok yalan yenlış 
yaptıklarıma öfkelenenler, hiçe 
alanlar: 

- Ah şu zavallı da şöyle 
idi, böyle idi diye hayatta bek
lediğim sözleri ve hatta birçok 
fedakarlığı arkamdan bol bol 
sarfetmekte semahat gösterir
ler. 

Görüyor musunuz: "Kör olur 
badem gözlü olur,, un her va
kıt bazan yerinde sarfedilip, 
hazan sarfedilemediği... Neler 
var neler ki söylenmesi zor va
rın gayrı siz uzadın bu lafın 
ileri, geri manalarını, ~österiş
lerini. •• 

TOKDIL -·-Viliyet daimi encümeni 
Vilayet daimi encümeni dün 

öğleden evvel ilbay Fazli Gü-
leç'in başkanlığında, idare he
yeti de Bay Sedad Erimin 
başkanlığında toplanmıştır • 

Kalorifer tesisatı 
Hükumet konağındaki kalo

rifer tesisatının tamiratı bitmiş-
tir. Bugün kalorifer yakılacak 
ve ilk tecrübe yapılacaktır. 

Oda idare heyeti 
Bugün saat 14 de Ticaret 

odası idare heyeti toplanarak 
bütce islerini tetkike başlı-
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Bir macera peşinaesin diyeceksin. Bu 
!>üşüncene ne evet, ne ha yır diyeceğim 

Posta gelmişti. Masa üstünde 
kağıt kümesi, hep Şenilin elin
den, gözünden geçmeği bekJi
yordu. Şenii, mektuplar, telya
zıları, şikayetler, teşekkürler, 

hepsini açlyor, bir bir ayırıyor, 
bir çoğunu da dudak bükerek, 
yanındaki sepete fırlatıyordu. 

Öteki odaya seslendi: 
- Bayan Feri! Işte sana da 

koca bir paket! Sen, entressan 
olanları bana verirsin.. Kağıt 
kokusundan bunaldım artık 

Önü hafiflemişti. Bir z~d 
daha ... 

- A ... Bu Sunanın yazısı 
aksi gibi en a tına sokulmuş .• 
Bakalım ne diyor? . 

Zarfı elinde çevirdı. 
- lzmirde ha! Bu kadar za

man bu derin sükütun sebebini 
anlı yalım .• 

Biraz arkaya yerleşti, oku
mağa başladı .. 

- ''Sevgili Şenii bu satırları 
okurken derin bir hayretle:' 
Suna Izmirde, yanıbaşımızda 
olsun da ses çıkarmasın diye
ceksin bilirim. lşte Suna mey
dana çıkıyor!. Tamam üç ay 
kayıplara karışmış gibi sessiz 
yaşadım, belki sizi üzdüm. Fa
kat ben tuttuğum iz üstünde 
metodikman yürümek istediın. 
Anlamak ve şüphelerimi gider· 
mek için şuur üstü varlığımı 
duymak, tecrübelerimi, görüş
lerimi sağlamlaştırmak gerekti. 
Eıe mıntakasını baştan başa 
dolaştım. içtimai eksiklerin 
bir çok sebeplerini araştırdım. 
Doktor gözüyle dış yüzünde 
belirmiyen yaraların içyiizünü 
inceledim. Heredite ve kan üs· 
tünde durdum .. 

Bu satırları biraz mübhem 
bulacak, belki de gazetecilik 
tecessüsü ile bunlara özel bir 
anlam vermeğe kalkışacaksın •• 
Ve Suna bizden sakladığın bir 
şey var, ne olursa olsun sen de 
sözünü tutmak istiyor ve k' 
bil' ım 

ır ne gibi bir macera peşin· 

l de koşuyorsun diyeceksin .. Bu 
düşüncene ne evet ve ne de 
hayır diyeceğim. Evet demiye
ceğim, çünkü burada biç bir 
macera peşinde koşmıyorum, 

hayır demiyeceğim çünkü edil
miş bir and unutulamaz .. Ay
ten sözünü tuttu mu bilmem. 
Her halde o eşini seç~i ve ken
disine çekti sanırım. Sevgili 
kızım kimbiJir ne sabırsızlıkla 
beni bekler!. 

Sen ve Ayten ... Sizden sonra 
da ben, değil mi? Şenii ben 
en çok doktorluk bakımından 

işe giriştim, fakat buldum de
mek için inanmak istiyorum .• · 
Bir tip üstünde duruyorum ve 
durdukçe anhyorum ki onun 
cümlei asabiyesi üstünde en 
önemli rolü fizik görünüşümüz 
oynıyor. Dilinde dolaştırdığı 

aşk nedir? Bizim kıskandığı
mız bir bütünlüğü birden al-
mak!.. Sonra, sonra zavallı bir 
hiç öyle mi? Buna inanır mısın? 
Buna rağmen kesin bir tecrü
beye girişmekten çekinmedim. 
Bu bir yarıştır Şenii!. yarışın 

üstünde asıl manevi değerinin 
gücüyle karşılaşan doktor Suna 
var. O, tezini tamamiadı. Şimdi 
nabzın darabanını sayıyor kalb 
intizamını kaybetmiyor .. Fakat 
son bir hamle daha var, bunun 
için geliyorum Şenil.. Bu yolun 
ilerisiud~ ya eşini elde geçe· 
cek, veya hasmımm üstünden 
atlıyarak onu yere çarpacak. 
araştırmalarımın köküne of aşa
cağım yani ( tezimi sağlam bir 
sonuca eriştirecek ve bu yarış 
da burada bitecektir. iki ci· 
bette de istediğimi yaptım, 
buna inan.) 

Şenii mektubu katlıyarak 
söylendi: 

- Buna inandım amma şu 
muammanın İpini de çözeme
dim. Biteceğini yazdığın yarış 
nedir? Ve onu kiminle, kime 
karşı :yapıyorsun? 

Kendi kenciine güldü: 
- Sonn var -

Habeş'ler Somali'ye 
Sokulmuşlardır 

- Baş tara}ı J mci say/ada _ 
şimdi cephaneleri bol 
ve manevlğ kuvvetleri 
sağlamdır 

AMERIKADAN ISTIKRAZ 
Habaşistan Amerikada bir 

ô~ü~ç için müzakereye giriş 
~ı~tır. Habeşistan cenubu şar· 
kısınde işletilmek üzere Ame· 
rikali Cbeltok'a kömür ve pet-
rol imtiyazları verilmiştir. Bun
lar,. evvelce aynı şahsa verilen 
lmtıyazlardan başkadır, zira 
onlar kendi malı olan eraziye 
ait imtiyazlardı. 

SÜEL DURUM 
Paris, 2 ( Ö.R ) - Habeş 

cephelerinde son durum hak
kında gelen haberler birbirini 
yalanlamaktadır. Habeşler Ras 
Desta ordusuna .mensub kuv- . 
vetlerin ileri kolları lsa Baido
vaya vardığını, ItaJyan Somali- . 
bi.nd.e Amarayı işgal ettiklerini 
b~~dıtdi~le~~ .halde Italyanlar 
l oyle bır ııerı hareketi yalan 
~~akta devam ediyorlar. Şim-
dılık bı'l'ı b' . 'k . nen ıracı şey şudur: 

Uebı - Schebeli'nin cenubunda 
Yukarı Cubada Habeş ve İtal
yan kuvvetleri karşılaşmış bu-
l~~u!orlar. Cuba İtalyan Soma
lı.sdı~ın Önemli bölgelerinden bi
rı ır. 

ŞİMAL CEPHESİNDE 
Şimal cephesine gelince, bu

rada da Habeş kumandanlığı
nın takibettiği taktik, İtalyan 
hatJarının gerisine yapılan bas-

kınlarla ltalyan ordusunu çe
kilmeğe zorlamaktır. Habeşler 
Abura sfrtlarındaki hareketle-
rin müstahkem Habeş mevzile
rini elde etmeğe çalışan ltalyan 
kuvvetlerini Adua istikametin
de çekilmeğe mecbur ettiğini 
iddia ediyorlar. Öte yandan 
resmiğ Habeş bildirikleri Ha
beş taarruzunun henüz başla· 
madığını, asıl büyük hareket· 
lerin imparatorun genel kurağa 
gelmesinden sonra başlıyaca· 

ğniı bildirmektedir. Aynı ha
berlerde Italyan gerileme ha
reketi düşman menzil hatların
daki bozukluğa atfolunmak· 
tadır. 

HAREKET DURDU MU? 
Paris, 2 (Ö.R) - Italyan 

resmiğ bildiriği şimal cepbe
sin'de temizleme işinde devam 
edildiğini T ambiyenin şarkında 
Aembalada Habeşler:e bir çar
pışma olduğunu uçakların bü
yük faaliyette bulunduğunu 
bildirmekle yetiyor. 

Adis - Ababa haberleri ise 
önemli harekattan bahsetme
mekle beraber Tambiyen böl
gesinde Habeş kuvvetlerinin 
mevkilerini takviye ettiklerini, 
burada yapılan baskınlardan 
ltalyanların sarsıldıklarını, ge
riye doğru bir çekilme hare
keti kaydedildiğini iddia 
ediyor. 
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Son 
Yunan kralı yakında 
Girid adasına gidecek 
li. Kondilis buhranın kotarılma 

Tarzından memnun olmuştur 
Atina, 1 (A,A) - Girit bü

yüklerin n bir davetine cevab 
veren kral, yakında Girit ada· 
sını ziyaret edeceğim bildir
miştir. 

Müteaddit tecim ve endüstri 
profesyoııet teşkilatları Mitti 
birlik ve uzlaşma lehinde ka-
rarlar almışlar ve güç işinde 
kendis:ne yardim etmek üzere 
kralın etrafmda kayıtsız, şart

sız toplu bulunduklarını bildir
mişlerdir. 

Eski muharipler birliği ve 
akar sahipleri birliği bütün si
yasal partiler şeflerine hitaben 
bir beyanname çıkarmışlar ve 
bu beyannamede siyasal şef
lerden parti menfaatlarmı bir 
tarafa bırakarak memleket ve 
millet menfaatları için krala 
yardım elme!erioi istem~şlerdir. 

B. Kondilis gazeteci!ere ver-
diği hir diyevde, kralın kabine 
buhranı için bulduğu hal sure
tinden çok memnun olduğunu 
bildirmiştir. 

Yugoslavyanın u usal 
Bayramı onurunau 

Paris, 2 (Ö.R)
Yugoslav ulusal bay 
ramı onuruna Yu 
goslavya dostları 

birliği başkanı ve . 
' ffe. ' . 

devlet bakanı B. ~~:-;Jıl 
Louis Marin ile ay- :·','' · 
ni birliğin onursal t'f> 
başkanı Mareşal hl: 
Francher d'Esperey _J, 
Yugoslavya başba- 1:· 
kanı B. Stoyedıno- i; 
viçe aşağıdaki tel- w. 

grafı çekmişlerdir: e 
"Yugoslavya dost <'";; ... 

ları sosyetesi Ulu- ~#k::ım
sal Birliği onunla :\:./ '' 
birlikte kutlamak .; 
üzere Yu~oslavya 
ile birleşirler. Dost 
ve-mtntMik Yugos
lavyaya beslediği-
miz derin bağhlıkla YuRoslavı·a kıalı ~·e ana kraliçesi 

şahsma karşı duyduğumuz 1 ıı ye bildirmenizi rica 
sayglları S. M. Kral Pierre riz.,. -· ......• ede-

Çözgeye nasıl varılacak? 
Habeşistanın lngiltere tarafından 

Verilecek öğüdlere hareketini 
Uyduracağı muhakkak sayılıyor 

Paris, 2 ( Ö.R ) - ltalyan - Habeş anlaşmazlığının Uluslar 
sosyetesi tarafından tasdik edilebilecek bir ~:özgeye başlanması 
için ltalya ve Habeşistanm uysallık göstermelerine lüıum görül
mektedir. Habeşistanın lngi!tere tarafından verilecek öğüdlere 
hareketini uyduracağı muhakkak sayıbyor lngiltere anlaşmazlığın 
hallinı kolaylaştırmak üzere Habeşistana logiliz Somalisi içinden 
geçerek bir deniz mahreci vermek fikrine daima hazır bulun
maktadır. Eğer Adis-Ababa ve R'omada karşılıklı tavizler ya .. 
parlarsa meselenin kotarılması imkansız olmıyacaktır. Italyamn 
şimdiye kadar temin ettiği süel işgaller ve yerli aşiretlerin de· 
haletleri de ltalya hükumetine 12 llkkanun tarihinden önce 
dolgun ve akla yakın bir teklif yapmak imkanını ~er~bilir. 

• •• 

Haberleri 
Japonya Tiyençine üç 
fırka asker gönderdi 
Çinin Sü Bakanı Pekine geldi 

Bir uzlaşma yolu araştırıyor 
Londra, 2 (A.A) - Tientsin

den bildiriliyor: 
japonla.ı takriben 30 bin ki

şilik üç Japon fırkasının üç 
gün içinde Tientsine muvasalat 
edeceğini Çin makamatına bil· 
dirmişlerdir. 

Pekin, 2 (Ö.R) - Buraya 
geicn haberlere göre, Tiyen -
Çin şarbayı Nankin hükumeti
ne bir telyazısı çekerek duru
mun çok gergin olduğu ve Pe· 
kin ile Tiyen - Çinde muhta
riyet ilan edilmek üzere oldu
ğunu bildirmiştir. 

l 

Nanking 2 (A.A) - Çin Sü 
bakanı Pekine gelmiştir. Şi
mali Çinde Nankin hükumeti-
nin hükümranlık haklarını mu- .faponı1a11m Sii Bakam 
hafaza etmekle beraber, Japon- takil bir siyasal sistem kurmayı 
lan da tatmin edecek yarı müs- ümid etmektedir. -···· 
Galatasaray-Güneş maçı 

Çok gürültülü ve hadiseli oldu 
Galatasaray 6- 2 galiptir 

lstanbul 2 (Özel) - Şampi
yonluk maçlarına bu pazar de· 
vam edilmiştir. Günün en mü
him karşılaşmasi Galatasa
ray - Güneş takımlarının maçı 

idi. 
Bu ;ıci takım ilk defa o1arak 

kar:;ıı • . ,~ıya geliyordu. Bunun 
için Gimeş n zayif bir kadro 
ile sahaya çıkmasına rağmen 

tribünler bu entresan maçı gör
mek için gelenlerle hemen he
men dolmuştu. Oyun esnasında 
Galatasaray galip gelmeğe 
başlayınca taraftarlan saha
ya ayva atmağa ve ay-

T. Aras ...... 
Cenevreye gidiyor 

lstanbul. 2 (Özel) - Pazar 
günü buraya gelen dış işleri 

bakanı B. Tevfik Rüştü Aras 
8 ilkkanunda Cenevrede baş-

hyacak olan önemli görüşme

lerde bulunmak üzere Cenev
reye gidecoktir. 

Kamu tayda 
1\1ünakale kanunlan 
Ankara 2 ( Ö.R ) - Nuri 

Conkerin başkanlığında topla
nan Kamutay hır kısım daire-

lerin 1935 bütçeleri arasında 
münakale kanunlarını kabul et· 
miştir. Kamutay tekrar Çar
şamba günü toplanacakbr. 

l valar üzerine mum dikmeğe 
başladılar. Bir çok gösteriler 
yapıldı. Ve 2 • 6 gaJip hüküm
leri üzerine de oyundan sonra 
GalatasaraylıJar güneş kulübü 
önüne giderek nümayişler yap• 
tılar ve hatta kulübü bile taş• 
lıyanlar oldu. 

Taşlardan kulüpteki bir gen
cin gozü yaralandı. Maç esna
sında da Güneş merkez muha
cimi Melihi sakatiadıkları için 
Melih hastaneye gitti ve Gü
neşlili şikayet etti. Oyun esna· 
sında hakem lzmirli Lütfi ile 
Reşadı sahadan dışarıya çıkar
mıştır. 

Fransada -...... 
Şiddetli fırtınalar 

de varri etti 
Parts 2 (A.A) - F ransada 

hüküm süren şiddetli fırtınalar 
dün de devam etmiştir. Paris 
ve müJhakatta hasarat mühim
dir. Pariste birçok ağaçlar kö
künden çıkmıştır. Mülhakatta 
geniş arazi su altmdadır. Lan· 
nion yakınındeki Lokmo lima
nında bir motör fırtınaya yaka
lanmış ve sulara kapılan iki 
bahriyeli boğulmuştur. 

Sivas - Erzurum 
İstikraz tahvilleri 

SiYAH GOZ-LER 

Sinop, 2 ( A. A ) - Sivas· 
Erzurum şimendifer hattının 
İnşasına tahsis edilmiş olan 
istikrazın satışa çıkarılan ikinci 
tertibinden Sinoba gönderilen 
tahvillerin hep&i satılmıştır. 

Zehirli 
Fransız sinemasının dahi san· 

at~arı Harry Baur ile Simone 

Simon tarafından temsil edil

miş olan BU ŞAHESER 
Bütün lzmir halkını TAYYARE 

SiNEMASINA çekmektedir 

SiY AH GöZLER 
Avrupada ve İstanbulda oldu
ğu lradar İzmirde de rağbet 

kazandı 
r..7.ZZZ7.ZZZZZ7..Z7./Ll 

Büyük bir aşkın çok heyecanlı 
bir aksi olan bu filimde Rus 
Çigan orkestresi Rus Çigan 
korusu, şahane dekorlar en 
yüksek san'atkarlar vardır 

SİYAH GÖZLERi görünüz 

Gazdan korunma 
· lzmit, l ( A.A ) - Zehirli 

gazdan korunma komisyonu 
tarafından hazırlanan program 

mucibince halkevinde zehirli 
gaz ve korunma çareleri hak-

kında konferanslar verilmeğe 
başlanmıştır. ilk konferans 
Halkevinde öğretmen Kumuran 
ve Dr. Fevzi tarafından veril
miştir. 

Laval Sovyet elçi .. 
sini kabul etti 

Pal'is 2 (Ö.R) - Başbakan 
ve dış bakanı B. Laval öğle
den sonra Sovyet büyük elçisi 
B. Potemkini kabul etmiştir. 
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Bir kaç aya_ kadar . . . Hergün 
Bir fıkra 
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- ··------• .. içtimai hayatta biraz şakaya 
Bölem sayısı: 12 azacık latifeye sapan bir söz 

Ç 1 ı ı h k 
Bu müzede 80 orı·ı· ·nal u k 500 k d ı· 1 vardır. Pişkinlik 1 Pişkin adam a ınan e mas ar i ayesini & ça ' uça mo e ı, ya nız aşağı yukarı usul ve adat kar-
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- Elbette ..• 
Lee bu hazırlıklardan mem

nundu. Florans Averinin intihar 
veya bir cinayete kurban gittiği 

gün Lee çok korkmuştu. Bu
günse şendi. Bu değişikliğin 

sebebini bilmiyorum. Yalnız şu
rası muhakkak ki Guy Durben 
hareket ettikten sonra Lee 
neşesini yeniden kazanmıştır. 
Hatta Nevyorka geleliden 

beri onu bu kadar neşeli gör
düğümü hatırlamıyorum. Lee 
bana gazetelerin en mühim 
kupürlerini uzatmıştı. Bütün bu 
yazılar son 24 saat iç nde 

1 radyo alemini heyecanlandıran 
1 dört intihar vakasına taalluk 
I ediyordu. Bu yazılarda benim 
adımdan sık sık bahsediliyor, 
muhtelif pozlarda resimler ga
zetelere geçiyordu. Hayatım 
hakkında hiçbir şey bilmedik
lerinden bütün yazılanlar Lir 
sürü eraciften ibaretti. Bununla 
beraber Yerdiğim mülakat bü
yük harflerle yazılmıf, her ce
vap gazetelerin temayüllerine 
ıöre tefsirlerle karşılanmıştı. 

- Lee, dedim. T etebbiiale
rimizi diğerlerinden daha iyi 
yapabilmek için biz.den önce 
gelenlerin, rakiplerimizin üs
tünde bir liyakatla çalıımak, 

çok acele davranmak gerektir. 
Bundan ötürü ilk haftaluda 
durma dinlenme bilmeden ça
lışmalıyız. 

- Benden istediğin kadar 
devamlı ve yorulmak bilmez 
bir çalışma bekliyebilirsin 
Dandy .. 

- Guy Durben Bostonda ne 
kadar kalacak? 

- Kendi de bilmiyor. Belki 
yann döner. 

- Bostonda hangi 
iniyor. 

- Statjlere .. 

otele 

- Belki birazdan on& tele-
fon etmem icab edecek. 

Tam bu sırada yatak odam
daki telefonun zili yine çaldı. 
Yatak odama giderek, yatak 
üzerine oturdum. Telefon ahi
zeaini elime aldım ve sordum: 

- Allo, kimi iateyorauauz. 
- Allo dostum. 
Tamdık bir aeati bu ..• Hus-

manın sesi. 
- Durbeo gitti mi diye so-

ruyordu. 
- E•et. 
- Nasıl eyimisin. 
- Demir g~bi. Bir çokların-

dan daha eyiyim. Daha eyi 
duymaktayım. 
-Duymıyanlar o kadar çok 

ki... 
- Dilşünmiyenler de onlar

dan az değil... 
Husman gevezelik ediyordu: 
- Gorüyor musun Dandy, 

dedi. Hayat sokaklardaki gidiş 

gelişi ne kadar andırıyor. Du
rul-ır. Sonra yeniden harekete 
geçilir. 

- Evet amma bütün bu ha
reketler onlan idare eden ha
reket memurlarının Yeya işa.

retlerin renklerine bağlıdır. 
- Ben yeşil rengi tetcib 

ederim. 
Neden bahsetmek istemedi

ğini anlamıyordum. Sordum: 
- Husman bizim bürodan 

geçsen a .... 
- Maalesef gelemiyeceğim. 

Şimdi Şikagoya hareket etmem 
malatemeldir. Onda da ne ya
pacağum benilz karar qtırmıt 
değilim.. 

- Peki ne düşünüyorsun .. 
- Hazırlanan öğle yemeğini 

yuvarlamayı .. 
- Düşünce merkezin miden-
• 

de toplanmış olacak ... 
- Dandi.. Gevezelik merakı 

bu... Seninle biraz görüşmek 
istiyordum hepsi bu kadar. Sıh
hatta olduğunu öğrenmekle 

memnunum. Bu akşam bir ta
rafa çıkacak mısın ? 

- Evel.. Lee ile birlikte ... 
Isterse:ı sen de gel. 

- Söz veremem. Şikagoya 
gitmezsem bir kaç arkadaş!a 
Broadvaya gideceğim. 

- Peki Husman. Beni hatır
lıyarak telefon ettiğine teşek

kürler. 
Husman ne diye telefon et

mişti. Bu saçma, havai görüş
meden maksadı neydi? Leenin 
yanına gittim. Bir gazete alarak 
okumağa başladım. Fakat ka
fam ne okuduğwn gazetede, 
ne de işimde değildi. Saat do
kuz. buçukta Leeden ayrıldım: 

- Biraz hava almağa gide
ceğim dedim. 

- Daha çok işim var Dan-
di. Seni burada bekleyim mi ? 

- Gece yarısına kadar. 
- Güzel fikir bu ... 
Ben çıkarken o kapıyı gös

terdi : 
- Koskoca bir kilid koy

muşsun. 

- Evet Lee... Böyle daha 
rahat oluyorum da ... 
Şapkamı alarak çıktım. Bir 

taksiye atladım. Bir çeyrek 
sonra Luizin apartımanı önün
deyim. ılkönce kapıyı tarassüt 
ettim. Ne giren, ne de çıkan 
vardı. Saat ona yaklaşıyordu. Üç 
dakika kadar dolaştıktan sonra 
tam onda kapının önünde 
durdum. Ve zile bastım. 

Az sonra da Luizin sesini 
duydum: 

- Kimdir? 
Kafamı kapıya yaldaıtararak 

seslendim: 
- Para serenadı ... 
Kapıyı açarken sordu: 
- Dandi ne diye adını 

söyleme.din de para merenacb 
dedin. 

- Fena bir parola mı bu .. 
- Peki buna ne lüzum var? 
- istediğim içeri girmekten 

ibaretti. Bu da oldu ya.,. 
- Fak at sesini tanıdım da 

öyle açtım. 
- Haydi latifeyi bırakalUD 

Luiz ... 
- Ne latifesi? 
- Evet yalnız sevgiden 

bahsedelim. 
Yüzündeki şaşkınhk emare

leri dağıldı. Eski tath tebea
aümüle bana bakmağa başladı. 

- Dandi beni cidden se
ver misin? 

- T ereddüdsüz cevab ve
reyim: Sevmemeyi, tercih eder-

dİln. Yeniden sana tutulduğttm
dan korkuyorum. Şerefine 
yeni bir şarkı bazırlıyacağım. 

Luiz kollanoı boynuma do
layarak beni kucakladı. Ba
ıımdan ıapkamı aldı. Port 
mantonun ltulunduğu kabineye 
beni götürdü. Burası boftu. 

- Luiz bu evde yalnız ba-
ıına oturmaktan korkmuyor 
musun? 

- Yalnız değilim. 
- Hemşiren burada olma-

dığı zaman? 
- Bafka bir genÇkız benim 

ile birlikte kaJır. 
İlgi ile sordmn: 
- 8u da kim? 
- Radyo artistlerindea biri. 

KendiMi ~aa 

Berlio, 1 ( Özel ) -Almanya 
bir kaç aya kadar düny<anın 

en büyük · havacılık müzesini 
açacaktır. Şimdi Berlinde eski 
Lehrter istasyonu sergi evinin 
geniş salonlarında kurulmakta 
olan bu miize 15000 metre mu
rabbaı bir alanı kaplayacaktır. 
Geçen sene sonlarına kadar 
Alman yanın yalnız Y ohannis
talda bir zamandanberi kapah 
bulunan, havacılık müzesi var
dı. Nihayet Drilte Rayb, ken
dine yakışan bir büyüklükle 
gözleri kamaştıracak kocaman 
bir havacılık müzesini açmağa 
hazırlanıyor. Havacılığın ta ba-
şından şimdiye kadar yürüdü
ğü yolu gösteren bu müzede 
80 orjinal uçak ve 500 muhtelif 
uçak tipleri modeli ile 200 mo
tör bulunacaktır. Bu kocaman 
kolleksiyonun ortasında "DoX,, 
hava devi bulunacaktır ki uça
ğın 77 kişi sığabilen ıçını 
de herkes gezebilecektir. Bu 
müzede görülmeğe değer diğer 
birşey de profes)r Yunkersin 
ölmezden evvel düşünüp, bu· 
lup, planım yaptığı, lakin he
nüz yapılıp ortaya konulamamış 
olan "NurflOgel-yalnız kanat,, 
uçağının modelidir. Bu uçak 
geleceğin en büyük yolcu 
uçağı olacaktır. Ba "uçan ka .. 
nad,,ın gerginliği 100 metre 
olacak ve rahat rahat 100 yol
cu alabilecektir. Uçağın oriji
nal büyüklükte bir parçasının 
modeli müzeyi süsliyecektir. 
Bunun içinde, ikı veya dör
der kifilik birinci veyahud 
ikinci sınıf kabineler konforlü 
kulüp sandalyeleri ve yatakları 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
birine koymanızı ben de rica 
edeceğim. 

- Adı nedir? 
- janet Flin. 
- Ne yapabilir? 
- Şarkı .ayler. 
- Bütün bildiği bundan iba-

ret mi? 
Luiz şüpheli gözlerle bana 

bakh. 
- Ne demek istiyor sunuz 

Dandi, yoksa fizik vaziyetini 
mi anlamak istiyorsun? 

Bu sefer ayni şüpheli nazar
larla ben bakıyordum. 

- Bu fizik durumdan sen 
ne kast ediyorsun? 

- Hiç bir ıey .. Gece yan
sından 20 dakikaya kadar bu
rada ikahmL 

Kendisini görürdniiz. 
- S'mtN Vor -

Bir Süel Uçak 
ile görülecektir. Nihayet kro- uçakları ve nihayet genel harb 
nolojik (zaman sırası ) bir sıra sonunda bir harb uçağında 
ile model veya orijinal değişi klikler yapılacak ortaya 
olarak; uçmanın babası den- konu.an ilk Alman yolcu uça-

meğe yaraşan. Lilientalin bava- ğı da müzedeki numuneler 
dan daha ağır prensibi üzerine arasmda bulunacaktır. "Lz 14" 
kurulan tek ve çift kanath zeppelin hava gemisinin, Ska-
" kayma uçakları ,, , bir Jato - gerrak savaşından kalan gon-
makinası ( motorlu uçaklarm deli ile Graf Zeppelinin Ech-
öncüsü) Werightm 4 Eylül1909 terdingen yanan ilk hava ge-
da T empelhof meydanından misinin çani ve daha bunlar 
uçtuğu ilk motörlü uçağı, sonra 
lk Alman motörlü uçak, Hans gibi havacılık tarihinin bir çok 
- Gradenin tek kanatlısı, Hir- değerli eşyası bu güzel müzeyi 
tin Rumpler - Taube diye ün süsliyecektir. diğer salonlarda 
alan uçağı bu müzeye konula- havacılığın tarihi inkişafı gös-
caktır, Bunlardan başka Richt- terilecektir. 60 pfund ağırlı· 
hofen'in kızıl harp makinasiyle ğıdda olan ''havacılığın resimli 
Fokkerin düştüğü üç kanatlısı tarihi" isimli kitabın dünyada 
gibi genel savaşın tanınmış eşi yoktur. 

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

Sari hastalıklara karşı 
Hacıları korumak için 

El Meili ve bir gazele aylan 
Montmarterde bir otelin sa- ve eşeklerden ibaret 200 bin 

bibi olan El Meki adında bir hayvan da bu kafileyle birlikte 

arab Fransız kolonilerinden sürüklenir. Haolar Mekede bir 
Hicaza giden müalümanlan hi- çok günler kaldıktan sonra 

maye için Mısırblann Cidde. hacılak günü geldi mi lbrahim 
Arafat ve Minada vücuda ge- peygamberin oğlunu kurban 

ürclikleri tetkilab andıran bir etmek istediği Minada gece-
teıkillt yapmalanna çahpnıak- lerler. Sonra Arafat dağına 
tadır. Kendisinin peyıamber çıkarlar. Dört gün dört gece 
sülalesinden olduğunu söyleyen bu muazzam kalabalık durma-
bu açık göz ıunlan anlatmı.+.r: d .... 1 .,~ an yurur er. ,, 

"l>lfününüı. bir kerre, her Elmekinin istediği bacalarin 
sene karadan ye denizden Hi- sari basta.bldara ye kanlara 
caza gelen 150 bin kiti Arafat k&l'fl koruyacak bir teşkillta 
clapada to.,lallll"lar. Beygir, de- Fraosanın yardım etme~ 

ve mvahezelere karşı laka-
yıtlık gösterenlere söyleriz. 
Ben bu lafı ve bunun de
lalet ettiği manayı araştır
dım, aldığım sonuç şudur, piş
kinlik ile olgunluğu birbhinden 
ayırd ediyoruz. Olgunlukta ve 
olgun adamda o hayata karşı 
eksiksizlik görüyoruz, bu işe 
karşı ölmüş demek kemala 
ermiş demek oluyor da pişkin 
demek de yukarı söylediğim 
biraz şakaya azacık latifeye 
sapan usul ve adat karşısında 
biraz cesur, biraz hududJan 
hadleri aşmağa meyyal, tenkid 
ve muahazelere karşı lakaydlik 
duyuyoruz. Hayabn her safha· 
sında olgunluk ile pişkinlik 
karşı karşıya geldiğini görü
yor musuouz?I. Dikkat edin 
olgun vasfını almışlarla pişkin 

sıfatmı tastamam giymişlere 
bakın. Hayatın herhangi bir 
hareketi içindedirler. 

Hareket ve hayat istiyen her 
işde bu iki tib karşı karşıyadır. 
Olgunlar işlerinden olgun ve 
sağlam netice çıkarır, uzatırlar. 
Pişkinler parlak iyi gibi de 
ekseriya kalp bir mabsül alırlar. 

Olgun, Dormal bir adama 
tipidir, piıkin tersinedir. O 
cüretk,rlıa-iyle, pişkinliğile dim· 
dik duran gizli bir kalenderdir. 
Hayatta olguna herkes gibi 
hürmet ederim,, piıkinlerede 
merakım çoktur. Tesadüfün 
karşıma çıkardığı pişkinlere ba
kıp ·ta hldisat karşısında piş-

kinliğini yapması kadar hoşu
ma gider bir tetkik süjesi dti-
şünemiyorum. Pişkinler ekseri 
borçlu olurlar, Pişkinlikleri 

alacaklıyı bile tereddüde dfi
şürdüğü görülmüştür. Hayat ta 
miskin olup bir kötede otura
cağına olgun olamazsa pişkin 
olup ortaya çıkmağı tercih 
edenlere hak veririm. Pişkini 
yetinde anlıyamıyana ne büyük 
kudrettir. Anlayıpta gülenlere 
pitkin yine pişkin pişkin ba
kar ya1&sin p:şkinlik ve piş
kinler .•• 

ı·ı------Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapilan Satı,ıar 
c fi4>+<JliilDCr 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

11 591 Jiro ve Şü. 9 
232 H Alanyalı 11 75 12 37 

11 so 
11 75 
11 25 
12 
10 50 
11 so 
11 

150 K A Kazım 11 
66 1 Rasih 11 50 
65 M Arditi 11 25 
63 A Naci 11 
54 ManiA B Ko 9 62 
32 Ş Ri~ Halef 1 O 25 
32 Ş Uzcan 9 75 
32 H Alyoti 10 75 
29 ç AJYaZ o Jl 

12 25 
11 

3 S Emin 11 50 12 
1349 Yekün 

449721 Eski sabş 
451070 Umumi !4abt 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 

8475 kilo P. çekir 2 60 2 60 
10500 kilo Pamuk 45 50 45 7S 

42 harar " 
228 K Badem 
12 Çam fısbğı 

14 
63 

14 
63 

230 Yulaf s 25 S 2S 

Para Piyasası 
2-12-1935 

Ahş 

Mark SO 20 
İaterlin 619 
Fr. Frangı 8 28 
Dola~ • 1',! 10 
Belga 21 25 
İtalyan lireti JO 1'0 
İsviçre F ran. 40 60 
Florin 85 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr.Silini 23 50 

Satış 

50 70 
622 

8 30 
79 40 
21 37 
10 ıs 
40 75 
85 45 
5 26 

24 
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Sansasyonel ifşaat mı? 
1 taİy·~~-· .. g:;~·~t~İ~;·i .. İ~·gil·t~-;~~i~·· .. hattı 

Hareketini açığa vuruyorlar 
Roma 1 (A.A) - Çin-Japon 

anlaşmazlığı esnasında lngilte
re tarafından Cenevrede alınan 
hattı hareketten bahseden ga· 
zeteler bu hususta Sansasyonel 
iftaat yapılabileceğini bildir
mektedirler. Londradaki Çinli
ler birliği bafkanı C, G. Wang 
tarafından 30 T eşrinievvelde 
Times 2azetesine gönderilen 
mektuptaki imzalar sözleri 
cerhedilemez kaynaklar tara
fından teyid olunmaktadır. Ha

tırlardadır ki B. W ang 
Times gazetesine gönderdiği 
mektupta B. Eden'in 30 Teş
rini evvelde avam kamarasında 

1932 ve 33 te Milletler cemiyeti 
tarafından kollektif bir hareket 
yapılması için lizım gelen şe· 
raitin mevcut bulunmadığı bak
laada verdiği diyerin cihan ef
kln amumiyeaiııde hasıl ettiği 
lllrpriıı: tebartııı: ettirmekte idi. 
B. Eden diyevinde bilbasaa 
demiştir ki: 

Japon mütecam olarak te
likki edilmişti. Çin - Japon 
mlin~ 'ıaşaları hiçbir zaman iki 
me~ .ket arasında bir harb 
bal: .e gelecek derecede terak
ki < memişti. Çin hiçbir zaman 
Mille ~r Cemiyeti paktının 
16 ınu maddesini ileri sürme-

mİfti. Ve o zaman Amerika ve 
Sovyet Rusya cemiyet üyesi 
değildi. 

B. Vang Çin meselesi mu
vacehesinde lngilterenin hattı 
hareketini haklı göstermek 
istiyen bu delillere şu sualleri 
sorarak cevab vermişti: 

- Eğer Japonya 1Lütecav'z 
değil idise nihayetinde Japon
yanın Milletler Cemiyetinden 
çekilmesini intaç eden cemiye
tin 2 şubat 933 tarihli kararı 

niçin alınmıştır. 
- Mançuri ve Şanghayda 

harbe müracaattan başka bir 
şey yapılmış mıdır? 

- Bu kerre ltalya dahi 
harbi ilin etmediği ıçın o 
zaman Japonyanın Mançurideki 
vaziyeti ile bugün ltalyanın 

Habeşistandaki vaziyeti ara
sında ne fark vardır? 

Bittabi bütün bu suallere 
lngiliz hükümdi tarafından 
cevab verilmemiştir. Fakat bu 
arada en mühim sansasyonu 

dan alınan haberlere göre hi· 
dise şöyle cereyan etmiştir: 

1 - Ingiliz dış i,leri bakan· 
lığı Cenevredeki Çin delegele
rinin Asambleye müracaat hu· 
susundaki teşebbüsüniin önüne 
geçmiş, kendilerine böy
le bir müracaatın lüzumsuzlu· 
ğunu göstermiş ve bunun Çin 
için fena neticeler tevlid ede· 
bileceğini ileri sürmüştü. 

2 - 1932 • 33 kışı esnasın· 
da lngiliz dış işleri bakanlığı· 
nın salahiyettar reculü Çin 
delegesine paktın 16 ıncı mad
desinin ileri sürülmemesi için 
ısrarla tavsiyelerde bulunmuş 

ve yapılsa dahi böyle bir mü· 
racaatın gayri mevcud addedi· 
leceğini bildirmiştir. 

3 - Çok daha yakında in· 
giliz yüksek memuru Çin hü
kiimeti nezdinde Mançukonun 
tanınması için sıkı bir surette 
ısrar .ıtmiş, ayni zamanda ln
giliz d!Ş işleri bakanlığı Çin 
şübesi şefi de Londrada buna 
benzer teşebbüslarde bulun-

tevlid eden şey B. Vang'ın muştur. 
Times'e yazdığı mektubun Çin Bu son teşebbüslerde lngiliz 
tarafından 16 ıncı maddenin bakanlığıoın Çin şubesi şefi 
ileri sürülmemesinde lngiliz uzak şarkta barışı korumak 
hükümetine düşen mesuliyet için yegane çarenin Çin tara· 
hakkındaki kısmıdır. Bu mesele fından Mançukonun tanınması 
üzerinde çok emin kaynaklar- olduğunu ileri sürmüştür. 

-------~--..-----~ 

oare - Laval görüşmesi 
Hafta içinde Pariste olacaktır 

Paris 2 (Ö.R) - Resmiğ çevenlerden bildirildiğine göre petrol bergitesine karar vermek ve.ya 
vermemek. h~su_sunda petrol çıkaran memleketlerin durumu hakim bir rol oynıyacaktır. Fransa ıse 
~etrol Y~tıştirmıyor. ~unun için Fransa meseleyi ve onun muhtemel neticelerini ba•ka bir zaviye
-en tetkık etm~ktedır. Bu neticelerin vahametini bilmekte olan Fransa doğu Afrika anlaşmazlı· 
gı"ıın. ~arışşıl_ hır .çözgeye bağlanması için son bir gayret sarfından başka bir şey yapamaz. 

lngıl~z hukumetı, genel seçimden sonra, iç siyasa kaygularından kurtulmuştur. Say lavlar odasından 
Saylav ar o?asından kazandığı güven oyu B. Lavala da daha fazla bir otorite verdiğinden bundan 
sonra dış sıyasaya daha çok vakit ayırabilecektir. Bu durum, Uluslar Sosyetesinden bir anlaşma 
esası aram.ak ödevini almış olan iki devlet adamının daba yetkili · olarak görüşmelerine imkan 
ver~ektedır. Bu maksatladır ki lngiliz dış bakanı Sir Samuel Hoare Pariste B. Lavalle görüşe· 
cektır ve. b~- ~aval • _Hoare görüşmesi bütün haftanın siyasasıoa hakim bulunacaktır. Bu mülikatıo 
cumar~esı gunu olacagı tahmin ediliyor. 

Parıs • Roma ve Londrada buudan önce hazırlık görüşımeleri olacak ve müşküllerin ortadıı.a 
k~l~masın'! yol açılacaktır. Petrol berkitesine karar verecek olan toplantıdan önce yapılacak bu 
g~~~şme ıhtilafın kesin dönüm noktası olacaktır, Fransız · lngiliz dış bakanları arasındaki 
mulakat~an ya bir anlaşma çıkacak, yabud doğu A frikadaki mücadelenin ve ltalya - Uluslar 
ıosyetesı arasıodaki ihtilafın son şiddeti;, devamı bunu takibedecektir. 

Anlaşma imkinları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aksi takdirde bundan olsa olsa 
Almanya istifade edecektir 

Paris 2 ( Ö.R ) - ltalyan
Habeş anlaşmazlığının barış yo
luyla halli için son harcanan 
gayret dolayısiyle bütün gaze· 
telerin dikkati ltalya üzerine 
Çevrilmiştir: 

"lntransigant,,diyor ki: ltalya 
Petrol berkiteıinin vahim ne· 
ticeleri olacağını bildirmiştir. 
Bunun için lngiltere tereddüd 
ediyor ve Laval tarafından 
bergitenin geçe bırakılmasına 
bir bakımdan memnun olmuş· 
tur. 

Belçika kralı Londraya gitti. 
Barışçıl çözge için bazı müza· 
k~reler açacaktır. Bunların iyi 
b.ır sonuca varmasını dileyelim, 
~ıra ltalyar.un bir umudsuzluk 
Jesti yapmasında kimsenin 
menfaatı yoktur. 

"Petit Niçois 
" yetesine güven 

diyo- ki: 

Uluslar sos
besliyor ve 

"Yeni petrol berkitesi tatbik 
edilmeden önce bir hal çaresi 
i!ulugmaııpı ~elim.._ Fakat_ 

bu dilek gerçekleşecek mi? Bu 
nu tahmin etmek cüretli bir ha
reket olur. Bunun Roma hü
kümeti için neticelerinin çok 
ağır olacağı muhakkaktır. Hem 
ltalya ve Habeşistan için, şe
refli, hem de uluslar sosyetesi 
için tasdik edilebilebilir bir 
çözge temenni edilebilir. 

" Debats ,, gazetesine göre 
ltalya büyiik elçisi B. Greutti 
ile son mülakatında B. Lava\ 
Petrol ambargosunun tatbi
kine mecburiyet çıkmasını 
Fransanın istemediğini, fakat 
işler bu halde kalırsa bu zaru
retin kendini göstereceğini bil
dildirmiş ve ltalyayı bar:şçıl 
bir çözge için teklifte bulun
mağa davet ederek bilhassa 
müzakereye girişmek için kıta· 
!arını olduğu yerde tutmağa 
hazır olduğunu bildirmesini 
istiyerek bunun iyi bir tesir 
yapacağını söylemiştir. 

Bir anlaşma temeli bulmak 
üzere lngiliz ekisperi B. Re-

• be.ııson.la..Eranıı~ ekis12.e.ri B. de 

Saiut-Kanten arasındaki görüş· 
meler devam etmektedir. Eğer 
Mussolini durumun mahiye
tini tam manasiyle anlaş
mışsa bu son fırsattan 
istifade ederek herkese, bil
hassa kendisi faydalı bir an· 
laşma yoluna girmek isteye
cektir. Zira hiçbir süel hareket 
ona kesin bir sonuç temin ede
mez. Halbuki makul bir anlaş
maya varmak imkanı vardır. 
Fakat bunun için en uygun 
dakika olan şimdiki fırsat ka
çırılmamalıdır. Eğer kesin !:ıir 
hareket yapılmaksızın bu fır· 
sat ta kaçırılırsa Italya kendi
sini yıpratıcı hareketler an· 
grenajıoa kapılmış olacaktır. 
Bunda olsa olsa Almanya isti· 
fade edecektir. 

"İnformation,. petrol berki
tesini teklif eden kararda baş
bakanının süel berkitelere hü· 
kümetinin kesin olarak muha· 
lif olduiunu bildirmesi müna
sebetile: "Petrol berkitesine 

_karar vermezden önce bunun 

Yugoslav 
Kral Naibi bir si
yasal af ilan etti 

t2so kişi bu genel attan 
istifade ediyor 

Yııl[oslav Kral naibi Prens Pot 
Belgrad 2 (Ö.R)- Stoyadi· 

noviç bükümetinin teklifi üze
rine niyabet kurulu ulusal bay
ramdan ötürü siyasal kılıklı 
cürümler için bir af buyuruğu 
çıkarmıştır. Bu genel siyasal 
aftan istifade eden kimseler 
1250 kişidır. Bundan başka 
Basın yasası ile orman yı.sası
nın cezalandırdığı cürümlerden 
dolayı mahküm olan kimseler 
de affa kavuşmaktadırlar ki 
bunların sayısının çok yüksek 
olduğu bildirilmektedir. 

Bununla beraber, yadillerde 
bulunup ta ulusal hakyerleri 
önüne gelmemiş olan kimselerle 
ağır suçlar işlemiş olan kimseler 
ve sayısı otuzu bulan casusluk 
suçlularile 4 rüşvet suçlusu af· 
tan dışarıda bırakılmışlardır. 

Bu af kararı siyasal çevren
lerde çok iyi karşılanmakta ve 
başbakan Bay Stoyadinoviçin 
programına uygun olarak mem· 
lekette siyasal kurmak için 
harçanan gayretlerin gerçeldi
ğine bir belg" sanılmaktadır. 

Karadenizde 
Fırtına var 

Sofya, 2 (A.A) - Karade
nizde fırtına devam etmekte· 
dir. Korona adındaki ltalyan 
vaporu Köstenceden lstanbula 
giderken fırtına ile mücadele· 
den sonra Burgaz limanına sı

ğına bilmiştir. 

Amerika 
900 milyon dolarlık 
bir istikraz yapıyor 
Vaşington 2 (A.A)- Hazine 

900 milyon dolarlık yeni bir 
istikraz çıkarılacağıoı bildirmek· 
tedir. Düyunu umumiye 1 mil· 
yar 318 milyon çoğalarak ilk 
defa olmak üzere 30 milyarı 
geçecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
süel olup olmadığına karar 
v"rmelidir.,, diyor. 

"Depeche de Toulous,; Fran
sız - Alman anlaşması ihtima
linden bahsederek diyor ki: 
Barış lehinde olmak şartiyle 
bundan ziyade dilenecek bir 
şey lazım. Eğer Almanyanın 
gizli niyetleri yoksa neden 
andlaşmanın Uluslar sosyetesi 
dışında olmasında ısrar etme· 
sin? Sovyet - Fransız itilafı 
Almanyaya ve Polonyaya karşı 
değildir. Çükü her ikisine de 
açıktır. Fransız ·Alman anlaş· 
mçsı da öyle olursa o zaman 
barış için bir güven olur ve 
alkışlanmağa değer. Yokıa bir 
tehlükedir. Fransız • Alman 
anlaşması kimseye karşı bir 
tecavüz zihniyetile yapılmamak 
ş~rtiyle temenni edilebilir • 

Sahife s 
--- -====> 

Büyük muharebe yakın 
------·-

hareketi bizzat 
edecektir 

Krallar l{ralı 
kendisi idar~ 

Paris 2 (Ö.R) - "Petit Pa
risien gazetesi diyor kı: Italy~ 
petrol berkitesini dostluğa uy
mayan bir hareket telakki 
edeceğini ve bunun pek ağır 
neticeleri olacağını bildir
miştir. lngiltere B. Peter
sona pariste durmasıoı ve 
Fransız ekisperlerile bir uzlaş
ma zemini bulmak için müza
kerelerine devamını emretmiş· 
tir. Bu haber manidardır. Görü
lüyor ki bay Lava! de, Sir Sa
muel Hoare de anlaşma için 
çalışmalarıoa devam ediyorlar. 
Fakat bu iş ayni zamanda Ha· 
beşistanda yapılan süel hare· 
ketlerin neticelerine de bağlı-

dır. 

1 
Afrikadan gelen haberlere 

göre Habesler şimal cephesin
de büyük tahşidat yapmışlar· 
dır. Necaşi Desiaye varmış 

olup orada bir kaç gün kala
caktır. Büyük ve batta kesin 
olacak bir savaş beklenmek
tedir. 

" Uolkiscbe Beobacbter ,. 
gazetesi ayta,nnın verdiği 
bu haber bütün kaynaklardan 
teyid edilmektedir. Krallar 
Kralı hareketi kendısi idare 
edecektir. Cepheye Kızılhaç 
kurumlarile süel doktorlarıo da 
gönderilmesi bunu teyid etmek
tedir. Alman ~azetesi muha
rebenin yakın olduğunu ilave 
.. tmektedir. 

lngilz kabinası toplandı 
Giidülen siyasa bilhassa Anıerikanın 

· 1largoya arka çıkınasından sonra 
hiç değişmiyecektir 

Londra; 2 ( Ö.R ) - Bakanlar kurulu Dovning Stret'te B. 
Baldvinin başkanlığında toplanmış ve ltalyaya karşı tatbik edi· 
lecek petrol ambargosu meselesini görüşmüştür. Bir karar veril
memiştir. 

Bununla beraber petrol ambargosu meselesinde Londra bükü· 
metinin güddüğü siyasa hiç değişmemiştir. Bilhassa Amerikanın 
bu ambargoya arka olmasından sonra biç değişmesi imkanı da 
yoktur. Bu durum Cenevre müzakere.erinde hakim bir rol 
oynıyacaktır. 

lngıiiz dış bakanı 
Isviçreye gidecektir 

Londra, 2 (Ö.R) - Londradan bildirildiğine göre, "Mornig 
Poı" gazetesi dış i~leri bakanı sir Samuel Hoare'ın gelecek 
hafta başında Londradan ayrılarak lsviçreye gideceğini ve orada 
on gün kadar kalacağını bildirmektedir. . 

Aynı gazeteye göre dış işleri bakanının lsviçrede kalması hır 
tatll oturuşu karakterinde olmakla beraber, sir Samuel Hoare 
Paristen geçmasinden istifade ederek Fransız başbakanı ve dış 
işleri bakanı B. Pierre Lavalle görüşecektir. lsviçrede bulunacağı 
zaman içinde Cenevreye gitmesi de ihtimal içinde görillmektedir. 

Habeşistanın istikrazı 
AMERIKADAN BiR Mil YON 

INGILIZ LiRASI ALACAK 
Paris, 2 (A.A) - Echo de Paris gazetesinin Londra aytan 

Habeşistan hesabına Amerikada bir milyon lngiliz liralık bir 
istikraz akdi için müzakereler yapılmakta olduğu haberini teyit 
etmektedir. 

Uzak Sark durumu 
Londra, 2 (Ö.R,. - Uzak 

şark durumu bir soru işareti 
gibi duruyor. Pekinden 50 
kilometre mesafede Oding-Çin 
şehrinde Nankin hükümeti Sü 
bakanı general Su - Ya - Nay 
ile şimal illleri generalı Yav • 
Çing - Fu arasında bir 
mülakat olmuştur. Bu konuş· 
manın şimaldeki beş eyaletin 
kontrolu hakkında Japonları 

Fransada 
Çocuk hırsızı 

Marsilya, 2 (Ö.R) - Bura=
dan kaçırılan Claude Baldezak 
adlı zengin aile yavrusu niha
yet bulunmuştur. Polis caninin 
yanına geldiği zaman, kendisini 
bırakmazlarsa çocuğu öldüre
ceğinı bildirdiğinden polisler 
onun gitmesine müsaade etmiş
lerdir. Bununla beraber az son· 
ra yine yakalanmış ve her şeyi 
itiraf etmiştir. 

Halk Adliye sarayı önünde 
toplanarak ölüm tehdidinde 
bulunmuştur. Gazeteler bu he
rifin amansız cezalandırılmasını 
istiyorlar. Zira, para hırsile 

masum bir yavrucuğu kaçıran 
ve ölümle tehdid eden bu adam 
ibret verecek gibi cezalanmaz· 
sa hiç bir anne yavrusunu em· 

1 niyette hissedemiyecektir. 

tatmin edecek ikisi ortası bir 
çözge bulmak amacını güddüğü 
zannediliyor.Bu projeye göre bu 
illerde : "Çin cumhuriyetinin 
şimal eyaletleri" konssyi adile 
5 eyaleti Nankin büküm eti adına 
kontrolla ödevli bir siyasal 
kurum kurulacak ve Mogolis· 
tandaki muhtariyet konseyi de
recesinde yetkisi olacaktır. Bu 
teklifin Japonları memnunede
bileceği umuluyGr. 

1 icap ederse 
lstanbul, 2 (Telefonla) -

Habeş imparatoru cepheye git

meden evval gazetecilerin su· 
allerine: 

- icap ederse ben de de· 

delerim gibi ordumun ba~ında 
vataoım için canımı feda ede· 
ceğim, demiştir. 

Romen takımı 
İki maç yapnak için 

geldi 
lstan bul; 2 ( T clefonla ) -

Remanyanın Trikuler takımı 
yarın saat ikide Romanya va· 
purile Köstenceden şehrimize 
gelecektir. Takım burada iki 
maç yapacaktır. Maçlardan 
biri cumartesi günü Galatasa
ray takımile yapılacaktır. 
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Ustaşilerin !muhakemesi 
Yugoslav ~azeteleri muhakemenin 
Uzatılmasını T enkid ediyorlar 

haydud 
Dillingeri ele veren kadın 
Şimdi karpatlarda yaşıyor •. 

Bir numaralı 

Caniler Yugoslavyaya 
Ceza şiddetli ve 

teslim edilmediklerine •• gore 

Yugoslavya Kralı Birinci 
Aleksandırm Marsilyada katli 
suçundan dolayı Fransada mu· 

olmalıdır, diyorlar • 
serı 

büyük hükümdarından mah
rum etmek istemekle kalmıyan, 
ayni zamanda bütün Avrupayı 

ması faraziyesini doğurmuş ve 
fakat akıl doktorları 31 ma
yısta katiJin mes'ul olduğu 

"Jehnny beni terketmişti. Ben de onu ele 
vermek ve oldürtmek suretiyle öcümü aldım,, 

. . 

Usta~tlı•ti muhakeme eden Eks - en - Provence mahkemesi 
A~·ukut Desboll 'wı bir p(' 11 başkanı jean de la Bıoise 

hakt>meye sevkedilmiş olan ateş ve kan içinde bırakmak hükmünü vermişlerdi. 
" Ustaş ,, lar tedhiş teşkilatı gayesini takip eden cani- Gorgulev'in müdafii mücri-
üyelerinden Pospişil, Kral ve lerin boyunlarına sür'atle ine- min tekrar muayenesini iste-
Rayıç'in muhakemelerinin mu- ceğini haklı o!aralc, bekle- miş ise de bu talep reddedil· 
vakkat olarak tatili dolayısiyle miştik. miş idi. 
Belgratta çıkan 
" V reme ., gazetesi 
24 ikinciteşrin 1935 
tarihli sayısında 

Fransız adliyesine 
karşı gayet şiddet
li bir makale neş

retmiştir. Bu ma
kalede deniliyor ki: 

" ... Ba inda; ad-
Ji nizam ve intiza-
ma, en basit moral 
akidelerine malik 
bulunan memleket-
lerde mer'i olması 
mecburi bulunan 
teamülden, yani 
mücrimlerin cezalan 
dmlmasından hah-
setmek gerektir. 

Doumer'in katlin· 
den takriben bir 
ay sonra, yani, 26 
haziranda ittiham
name hazırlanmış, 

katil 25 temmuzda 
muhakemeye sevke 
dilmiş, 27 temmuz
da idam hükmü ve-
ritmiş, 20 ağustosta 
temyiz mahkemesi 
bu hükmü tasdik e-
derek Gorkulov 14 
Eylulde Pariste Ara 
go bulvarında idam 
edilmiştir. 

Demek oluyor ki: 
Fransa cumur baş
kanını öldürenin ba
şınm giyotin sepetine 
yuvarlanması için 4 

Kral Aleksandır A .,_ n.. 'I •••. .- h k ~ · ... t h · · b b · / do""rt ay ve sekı'z 
• iKS - rn • r,ove11ce a mu a ememn e ıruıe se e. ıyr vere11 ve 

bır dost ve sulh se· suçlultmn avukatlığından çıkarıla!l avukat Desbo11s günlük bir zaman 
ver sıfatiyle gittiği F ransada, Marsilya suikastinin fevkala- lazım olmuştur. 
Marsi1yada on binlerce halk de ve tarihte korkunç bir dö- Büyük bir hükümd:u ve bü-
ortasında, arsıulusal katiller çe- nüm noktastnı ifade edebile- yük bir misafirin Fransa top-
tesi tarafından ulu orta öldü- cek bir cinayet olmasf itibari- raklarında öldürülmesi hadisesi 
rülmüştür. le canilere verilecek cezanın karşısında Fransız adliyesinin 
Şu fakir Balkanların naza- seri, haklı ve enerjik olmasını hiç olmaz ise, Fransa Cumur 

rmda misafir severlik mukad- beklemiştik. başkanmın katlinde gösterdiği 
b 1 acele ve katiyeti göstermesini 

desattan sayılmaktadır. Ara· Bunun öy e olmasını icap beklerdik. Bu cinayet karşısm-
mızda, misafirperverlik şerefini ettiren bir hadiseye az zaman da daha seri hareket etmesini 
muhafaza etmiş olmak için ca- önce şahit olunmuştu.Pavl Gor· ümid etmek şöyle dursun. 
mnı vermiş basit ve fakir İn · gulev adında bir meczup Rus Makalede katillerin müdafaa-
sanlar vardır. 5 mayıs 932 tarihinde Pariste smı deruhte eden avukat Des-

Bu menfur cinayetin failleri harp muharrirlerinin eserlNi lons "cübbeli çeteci., diye tav-
olan katiller derhal meydana sergisinde Fransa cumur baş- sif olunduktan sonra denili-
çıkaralmışbr. Bu katillerin men- kanı Doumeri öldürmüş ve tev- yor ki: 
sup bulunduğu teşkiJat derhal, kif edildiği zaman °Fransayı _ Kral Aleksandrm akıtılan 
kısmen Fransada ve kısmen Sovyetlerle ilanı barba sevket- asil kanı: u Ceza! Ceza ,, diye 
lta)ya, Avusturya ve Macaris- mek istediğineen dolayı Fransa bağırıyor. 
tanda yakalanmıştır. cumur başkanını öldürdüm,, Hem Fransız adliyesinden 

Cinayatin başlıca mürettibi demiştı. ulusumuzun şan, şerefine uygun 
F ransadan kaçmış ise de cioa- Katil ve katlin sebebi müc- seri, haklı ve kat'i bir ceza 
yet failleri Fransada kalmış- rimin gayri tabii bir şahıs oJ- istiyor. 
tardır •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• ••••••••• 

Bu hadise dolayısile yapıla- y ah udi ı Belçika Kralı 
cak en tabii, en namuskarane 
ve en vakuranesi herhalde ka- Aleyhtarlığı Londrada 
tilleri, rehber ve hükümdarını Münih 2 ( Ö.R ) - Yahudi Londra 2 ( A.A) - Gaze~ 
öldürdükleri ulus tarafından aleyhtarlığına karşı cephe açan telere göre, Belçika kralı Leo-
muh~kemeleri yapılmak üı:ere Münib kardinahnın gazetesi pold dün akşam hususi mabi-
Yugoslavyaya teslimleri idi. 

"Münchner Kirscb Zeitung.,un 

1 ilkkanun tarihli nüshası mü-
Halbuki iadei mücrimin meselesi 
ortaya çıkb ve kral AJeksandrın 
katiilerinin Yugoslavyaya ve- sadeıe edilmiştir. 
rilnıeai hesaplarına elvermi
yenler bu mesele arkasına ba
rındılar. 

Vagner'in eserleri 
Bremen, 2 (Ö.R) - Bremen 

yette bir ziyaret maksadiyle 

buraya gelmiştir. 

Londra 2 ( Ö. R ) - Belçi
ka kralı Leopold il, Kont de 

Ritz adı altında özel olarak 
Londraya gelmiştir. 

Budapeşte (ikinci teşrin) 
Gece yarısı olmuştu. Telefon 

çaldı. 

Viyana polisine mensup bu
lunan dostlarımdan biri: 

- Allo, siz misiniz, diye 
sordu. Sizi ilgilendirecek enfes 
bir süje buldum. Budapeşteye 
gidiniz. Orada dostum X ... e 
başvurunuz. O size karpatlar
da kaybolmuş bir köyün adını 

· veıecek. Hiç durmadan gidiniz. 
- Peki orada ne ypacağıml 
- Amerikada bir numaralı 

halk düşmanı ilan edilmiş bulu
nan meşhur h~ydut DiJlingerin 
önce sadık hayat yoldaşı, son
radan can düşmanı olan bir 
kadını göreceksiniz. 

- Anna Sageni mi? 
- Tam kendisi... Ganges-

terler kralını çılgınca seven ve 
kıskançlık saikasiyle Amerika 
polisine satan kadın... Bu şa
şılacak bir hikayedir. Fakat 
tetik bulununuz. Kendisini kor
kutma ğa hiç gelmez. Düşman
larının kendisinden öç almağa 
kalkışmaları ihtimalinden kor
karak kimseyle goruşmiyor. 
Oturduğu evi sık sık değiştiri
yor. Herkesten sakınıyor. 

KARPATLAR YOLUNDA 
Ertesi sabah bana vaad edi

len bütün malumatı toplayarak 
ormanlık bölgede bir köye in
dim. Karpat köylerinden \>iri
ne .. Burada Anna Sageni bul· 
dum. Kızıl saçları, beyaz teni 
il~ güzel bir kadın. . Fakat 
üıüntü ve merak bu güzel çeh
reyı birçok çizgilerle doldur
muş. Hasta bir çocuğa hitab 
eder gibi : 

- Bana ondan bahsediniz 
dedim. 

Biraz tereddütten sonra ce
vab verdi: 

- Onu seviyordum.Çok se
viyordum. Bunun için ihanet 
ettim. Görüyorsunuz ya şimdi 
enkaz halindeyim. Hayat.mı 
yeniden yapmak, eskiyi unut
mak istiyorum Fakat muvaffak 
olamıyorum. Bana öyle geliyor 
ki her yerde arkamı bırakmı
yanlar var. llillingeri teslim 
ettiğim gündenberi bir saat 
bile rahat etmedim. Korkuyo
rum. Anlıyor musunuz, Dillin
gerin dostları tarafından öldü
rülmekten korkuyorum. 

Saadetin ne olduğunu tatmış 
bir kadınım. John Dillingeri 
ilk tanıdığım zaman o kusur
suz bir delikanlı idi. Genç, 
çalışkan bir centilmendi • 
Evlenecektik. Fakat zavallı 
Johnny ( Dillinger ) bir gün 
bir polisle çatıştı. Kendi-
sini hırsızlıkla suçlıyarak mah
kemeye vermişler ve mahküm 
ettirmişlerdi. İnanmız buna.: O 
masum olduğu halde mahküm 
edilmişti. Asıl facia da bura· 
dan başlar, Johny haksızlığa 
boyun eğec~k adamlardan de
ğildi. O günden sonra polisin 
ve emniyet organlarmın .can 
düşmanı kesildi. Ve polis kuv
vetlerine karşı merhametsizce· 
sıne bir savaşa girişti. 

AŞK HERŞEYE 
GALEBE ÇALAR 

- DilJiıı°gerin masumiyetine 
sahihten ioanıyormısınız? 

Katillerin, cinayetin icra edll
miş olduğu Fransada muhake· 
me edilmeleri tezi dahi kabul 

yüksek kuzey güzel sanatlar 

mektebinde bir Ricbard Vagner 
kürsüsü açılmış ve B. Zimmer• 
man'a verilmiştir. Bu yeni açı
lan dersm amacı büyük kom
positör Richar Vagner'in eser
Jerinini -incelemektir. 

F • l f" - Ben onu seviyordum. 
aşıs şe 1 ister hırsız, ister katil olsun, 

edilebilirdi. 
Bu takd.rd" dahi giyotin 

baltasının, yalnız asil bir adamı 
öld~rmek, bütün bir ulusu en-

Stasburır, 2 (Ö.R) - Fran· hiç bir şey bu aşkımı değiş-
sız faşistlerinin buradaki şefi tirmezdi. 
tevkil edilmiş, faşistlerin yap- - O da sizi seviyor muydu? 
mak isted kleri bir nümayış - Beni seviyor muydu? 
meoolunmuştur. · • . Bundan ıüphe mi ettiniz? onun 

Anne Sogm 
Bostau hapishanesine ilk hkıl
dığı gunu hatırlıyorum. Fi
rarını hazırlamıştım. Büyük 

bir sabrü tebammülJe çalı

şarak tabancadan farke-

du. Ne şikayetlerime. ne teh
ditlerime aJdmş etmiyor, gülü
yordu. O zaman intikam al
mağa karar verdim. Polisle 
münasebete giriştim. Dillingere 

dilmiyecek şekiJde odundan bir sinemada bir randevu vermiş-
tabanca yapmışti. Gezinti tim. Polislerin bizi t:ınımaları 
saatıoda iç ve dış kapılardaki için de kırmızı bir rop giymiş-
gardiyanlan bu oyuncak ta- tim. DiJlinger kızıl rengi çok 
banca ile korkutarak mahbes- severdi Randevuya emniyetle 

geldi. Sinema salonunda onunla 
ten dışarı çıkmıştır. Ben bir 
otomobille onu heyecanımdan buluşunca bir dakika tereddüd 

devresi geç,rdim. Fakat onun 
titreyerek bekliyordum. O çı-
kınca otomobile atladı ve dudaklarında pek keyifli olduğu 
kaçtık. anlaşılan tebessümlerile kar· 

- Bununlaberaber onu po- şılaşınca tereddümü kaybetmiş 
lise yine kendi elinizle teslim bulunuyordum. Dillinger ya• 
ettiniz? nıma gelince de polise hare• 

- Anna Sagen ağlıyarak kete geçmek zamanı geldiğini 
devam etti: bildirmek için çantamı yere 

- Evet teslim ettim. Zira düşürdüm. Johnny derhal öldü. 
onu seviyordum. Ve aşkma, Muhakeme gününe kadar polisin 
ilk önce 0 hıyanet etmişti. himayesinde yaşadım. Dava 
Oldukça mOhim bir servet neticelenince serbest bırakıl-

dım. 15,000 dolarlık mükifatı 
edinmişti. Bu para ile bir çift- aldım. Şikagoda bir moda ma-
lik almak, arbk bu tarzda ça- ğazası açmak istedim Ganges-
hşmaktao çekilmek istiyordu. terler 24 saatta öldürüleceğimi 

Arbk bu yolda çahşmaya da bildirdiler. Bu tehditlerin kor-
imkan kalmamıştı. Namuska- kusu geçmeden Dillinger!n 
rane yaşamaktan başka çare suç ortağı sıfatile Amerika 
yoktu. Benim yaşamağa hak toprağından kovuldum. Ondan 
kazandığım bu sakin ve mesud sonra da buraya, Karpatların 
bayatı o bana çok görerek bir bu sakin köyüne kaçtım. Elim-
başka kadınla paylaşmak isti· de pek az param kaldı. Düş-

yordu. Dillinger başka bir ka- manlarımın intikamma uğrıya-

dın sevmişti. Beni terkediyor- cağımdan korkuyorum. ,. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eyfel kulesinde bjr 
televizyon nıerkezi .. 
8 ilk kanunda saat 17 ,30 da ilk 

yayımına başlıyacaktı"' .. 
Paris 3 ( Ö. R) - Eiffel 

kulesine bir televizyon yayım 
merkezi yerleştirilmiştir. Bu 
merkez modern tekniğin bu 
alanda elde ettiği en büyük 
mükemmellikleri toplamakta~ 
dır. Yayımlar 7 metre uznnlu
ğunda dalgalarla yapılacak ve 
gerek F ransada gerekse diğer 
illerde şimdiye kadar elde edi
lenlerden çok daha yüksek 
ıonuçlar verecektir. 

Açıhf yayunı 8 ilk kanunda 
aat 17,30 dan 19.30 a kadar 

yapılacak ve Paris bölgesinde 
oturup ta alma makineleri olan 
herkes bu yayımları kavraya
bi)eceklerdir. Yani söylenilen 
sözleri duyarken söyleyen adam
ları veya gürültü çıkaran şey

leri de göreceklerdir. 
P. T. T. bakanı bay Mandel 

on binlerce kimsenin bu yeni 
icadm tatbikahnı görerek bir 
fikir edinmeleri için Parisin 
işlek noktalarma genel televiz
yon istasyonları yerleştir· 
miştir. 
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Diye bağırıyordu. Bu ses 
>''aiyeyı in!etiyordu. Elektrik 

~ '' dyanına tutulmuş bir vücud 
rtıbi t ı tretti. Ko!ları ayaklan 
lı a rr,anmıştı. Gözlerini kapadı 
v e ~öz kapı.klarından sızan 

:;öz ya şiarı teessür ateşi içinde 
yanaklarında kuruyordu. Köpek 
hırlıyor, öteye beriye saldırıyor, 
önüııe geleni ısırıyordu. Şövalye 
de kımıldanmak imkanı bile kal· 
mamıştı. Pardayan ilk hücumda 
salladı ~ ı bir yumrukla asker· 
!erden birini öldürdü. Diğerini 
de Piposu gırtlağından ısırmış 
şah damarını parçalıyarak öl
dürmüştü. Nansey: 

- Haydi götürünüz 1 
Buyuruğunu verdi. Sıkıca 

bağlanan Pardayan götürülür
ken de köpeği uluyordu. 
Sokağa çıkınca Şövalye gö

zünü açarak üç araba gördü. 
Bunlardan bir tanesi pansiyon 
kapısının önünde diğer ikisi de 
karşıdaki evin kapı.sı önünde 
durmuştu. Bunların birine Par
dayanı diğerine de mareşal 
Hanri dö Monmoransiyi koy· 
muşlardı. Arabanın körükleri 
hemen kapatıldı. Şimdi hiç bir 
ıey görmüyordu. 

P_ardayan araba içinde öf-
1 kesınden delirmişti. Fakat ken
disini slirllkliyen arabanın ne
relere saptığını tasarlayacak 
kad~r metanetini koruyordu. 
Parıs sokaklarını çok iyi b"l
diği için nereye gittiğini a:. 
ladı. Saçları dimdik vücudu 
helecan ve teessür içinde: 

- Beni bastile götürüyorlar! 
Diye mırıldandı. Artık mah

volduğunu anladı. Araba asma 
köprüler ve kapılardan geçtik

! ten sonra durdu. Pardayan 
arabadan inince etrafına ba• 
kındı. Askerlerle çevrilmiş ka

l ranlık bir avluda bulunduğunu 
I gördü. 

. Bir saniye kadar etrafında· 
kılere hücum etmek ve onla
rın hançeri altında erkekce 

1 ll~m~ği düşündü. Fakat daha 
1 ~ı~nınden bu fikir geçerken 
ı ın yarı ve )rnvvetli üç zindancı 
kendisini sürüklüyordu B" d . . rr 
~mır kapıdan içeri sokularak 

pıs dıvarlardan su sızan kori
dorlardan geçirilerek geniş bir 
o~ay~ attılar.Ellerini ayaklarını 
çozduler. Gözleri faltaşı "b' 
açılın "h · gı ı ış, zı nı perişan olmuştu. 

~apıyı kilidlediler. Çıldırmış 
bır adam gibi kapıya atıldı. 
Fakat faydasızdı. Baygın bir 
halde taşların üstüne düştn. 
Maı eşal dö Monmaransi Hanri 

Jan dö Piyeni tanımış, hissiya
~nda aldanmamıştı. Sabahleyin 
cıvarda1<i dükkanlardan kendi
sine dikkat edildiğini gördü. 
O vakıt buradan uzaklaşarak 
Pariste oturduğu Otel dö Me
meye döndü. Tampel hapisha
nenin yakınında gayet esrar
engiz bir yerdi, Burada biz· 
metçiler ve aakulerden batka 
kimseye rastlanmıyordu. Hanri 
bütün gününü gürültüsüz ' ve 
heyecan içinde içerlek bir oda
da ıı eçirdi: 

- Beni Parise çeken kuv
vet. kardaşım Fran.uvayı da 
g~tıremez mi? Beni sen de 
Nıs sokağına kadar sürükliyen 
tesadüf kardeşimi de sevkede
°'.~z mi? Benim gibi Jaoı gör
~uyse. · · ya görüştüyse. • . ya 
erşeyi anlattıysa ..• 

h Düşünceleri arasında müthiş 
eyecanlı dakikalar yaşadı. 

Alnından souk terler döküldu" 
H" b" • 1~ ır şeyden korkmıyan 
zalım Hanri de Monmoransi 
tekrar söylenmeğe başladı: 

- Evet ! Senelerdenberi 
unutmai"a çalıştım Sa la · vaş a o-
larında bile hatırlanın. 1 ki 

. .-fralannda._sölen gjjgferiaçde_ 

YAZAN : Ml,el Zevako 

daima andım . Onu ilk gördü
ğüm heyecanlı an bir kere 
daha gözümün önüne geldi, 
Marjansinin karanlık kule
sinde bir ölü kadar sa
rarmış olduğu halde görüyo
rum. Daima Fransovaya "beni 
çabuk öldür! Görüyorsun ki 
can çekişiyoruml ., Dediğini işi

diyorum. Bana karşı ne kadar 
tiksinmiş olduğunu biliyorum 
ve beni ne ~adar tahkir edi
yordu. Ahi Öcüm çok öldürü
cü oldu. Babanı, ananı, kızını 

da perişan ettim, mahvettim 
çünki kin besleyordum. 

novayı Buca da 1-3 Ş.Sporu yendiler ten geçe~ken B. Laval'legörüşecektir 
., . _ ~ . . Londra; 2 (Ö.R) - Füring ı feransı İngiliz delegasyonuna 

~ .'"' , I A "it'*-);\. ~· .. '4 ".J·fü1',ı.,i~. ·.· .. ·· · Ofice tarafından JiU teblig Foreing office parlamento 
J f' ı,ı,, ,,; , 1'%ıl, < , t « • " , .; , ,. , • ,~ .. :.' ... neşre ı mış ır: ammanı or en op aş-il. ~"'· ·'* ·" •l& \@: \: . · ' iil 1 tiı:ı; d'l · r d L d T b b 
' ./ ' A~· • ... , ... :~ , , ' , n· , · . . Doktorlarından mümkün ol- kanlık edecektir. 
• • \ ,,yıw )\,,~ , ...., j.\ · • ı, · ' '.f . duğu kadar uzun bir istirahat Londra 2 ( A. A.) - Dok· 

·• ~ /1.: ·,, · için emir alan Sir Samuel Ho- torlar evvelce bir buhran ge· 
\ ,.,,. . .. are ve Lady Hoare hafta so- çirmiş olan lngiliz dış bakanı 

••

.. · nunda, Noel yortularına kadar Samuel Hoare he!Den tatiller-
. kalmak üzere Isviçreye gide- den i~tifade etmesini tavsiye 

. , ,; ı ceklerdir. Paristen geçerken etmişlerdir. 
: ' ' f 1 Sir Samuel Hoare B. Laval Bay Hoare tatil ini lsviçre-

Bir az doğruldu. Kardeşinin 
felaketine sebep olduğu için 
vicdan azabından ziyade içine 
korku gelmişti. 

Evet geçmişi gözleri önün
den geçirerek bir kerre daha 
hatırladı. 

- Fransova, birgün olacak 
ki bu bakikatı tamamile öğre
nect>k, o vakıt ne yapacaktı. 

Hanri buralarını tasarlayın
ca başı döndü, vücuduna bir 
kesiklik geldi. Koltuğa düşe· 
rek başını elleri arasına aldı. 
Aklına kaçmak geldi, nereye? 
Artık korku ve evham içinde 
bunalmıştı. Boğuk buğuk solu
yordu. Hançerine saldırdı. 
Sanki biraderine saplıyor imiş 
gibi olanca kuvvetile önünde 
duran masaya sepladı. Hançe
rin ucu inilti ile birkaç saniye 
sallandı. Derhal çehresi deği
şerek: 

- Ruhumu ezen bu korku
y~ ~a?a boğacağım!.. Geçmişi 
c~r etımle yok edeceğim. Hele 
hır kerre kardeşim karşıma 
çıksın. işte bu bançer beni 
koruyacak. Janla, kızı da ge
bersin! 

- Sonu Var -

Tarihi 
Eserleri koru yalım 

Yurddaş, 

Altay 
Lik şampiycnasının üçüncü 

bafta maçlarına bu Pazar günü 
devam edilmiştir. Saha geçen 
haftaya nazaran kalabalıktı. 
Duhuliyenin küçükle.re on ku
ruş olması, bayanlardan da para 
alınmaması umarız ki bundan 
sonra sahaya daha çok seyirci 
celbedecektir. Eğer denildiği 
gibi mekteblilerden on ku
ruş alınırsa o zaman her hafta 
pek çok mekteb talebesinin 
sahaya devama başlıyacağı 
şüphesizdir. 

BUCA-ŞARKSPOR 
ilk maçı bu iki takım yaptı. 

Şarkspor bugün tam bir takım 
çıkarabilmişti. Fakat yeni alı
nan oyuncular eski arkadaş

larının henüz yerini tutamadığı 
için takım zayıftir. Kalecileri 
bir iki muhakkak gole mani 
oldu. Ve oyunu 3-0 Buca ka
zandı. 

GÔZTEPE - BORNOVA 
Bundan sonra karşılaşan bu 

iki takımın maçı oldukça gü
zel ve heyecanlı geçti. Buna 
da sebep oyunda tam dokuz 
adet gol atılması ve Göztepe
nio zayif çıkarak oyunda mü
vazene hasıl olmasıdır. 

Göztepe bu oyunu 6-3 ka
zandise bunu farlarının tecrübeli 
olmasına borçludur. Bornovalılar 
iki üç müsait fırsatı kaçırmamış 
olsalardı daha iyi bir netice 
alabilirlerdi. Çünkü oyunun so
nuna kadar canlılıklarını kay
betmemişlerdi. Bornovanın ha
kiki kuvvet derecesini biz Bu
canın karşısında görecek ve 
ölçeceğiz. 

ALTAY - K. S. K 

Türk toprağının üstü ve altı 
değerli antikiteler, anıtlar ve 
tarihi eserlerle doludur. Bunlar, 
Türk ulusunun dünyada ilk kül
türü kurduğunu, ulusumuzun 
başka uluslara kültür önderliği 
ettiğini bütün acuna tanıtacak 

şahitlerdir. insanlık kültürünün 
kuruluşunda, gelişiminde ve 
1 1 

Günün son ve mühim karşı-
i er eyişinde Türk ulusunun ya-

laşması. Hakem Ferit ve ta
ratıcı varlığım gösteren, bu ata 
andaçlarını kôrumakla, "Türk kımler şllyle idi : 
Tarihi .. ni korumuş oluruz. Altay: Cemil, Ali, Fuad, 

Yurddat, ulu Cumhur Başka- Hilmi, Enver, Şakir, Basri, 11-
nımız ATATÜRK' ün yüce Ön· yas. Vahab, Şükrü, Hakkı. 
derliği altında "Türk Tarihi .. ni K. S. K : Mehmed, Hakkı, 
başlangıcından başlıyarak ince- Muzaffer. Hakkı, Ahmed. Nec-
lemekte olan ve "Türk Tarihi., det, Mehmed, lbrahim, Şevket, 
nin eskiliğini, genişliğini ve Hikmet, Osman. 
yüksekliğini bütün dünyaya Burnovaya çıkan takıma na-
tanıtmağa çalışan Türk Tarih zaran K. S. K. takımında bu 
kurumu, bütün çalışmalarında gün biraz değişiklik vardı. Eski 
tarihi eserlere dayanmaktadır. bir müdafilerinin yeniden takı-
Bu eserler, hepimizi~ ulusal, ' ntiı ı:-irmesi müdafaanın ve dı>-
müşterek malımızdır. Onun için layısiyle takımın kuvvetini 
bu eserleri yıkılmaktan, harap arttırmıştı ve bu bütün oyun 
olmaktan, yabancı illere ve el- esnasında kendini hissettirdi. 
lere geçmekten korumak her Oyunun daha ilk dakikala-
Türk için ulusal bir ödevdir. rında K. S. K, lehinde bir ~e-
Y.qrddaş, bu ödevi canla, 'başla naltı verildi. Esasen oyuna iyi 
yerine getirmeie çalış. Tarihi b;ışlıyan K. S. K. eğer bu fırsatı 
eserl~r bulur, böyle eserlerin avantaja çevirseydi belki oyu• 
yerlerini görür veya işitirsen, nun cereyan tarzı ve neticesi 
bu eserlerin şunun bunun eline değişirdi. Fakat Hakkı bunu 
geçmesine meydan vermeden dışarıya attı, 15inci dakikaya 
müzelere ve hükumet adamla- doğru Altay da buna yakın 
rına haber ver. Kendi kendine yani çok müsait bir fırsat ka-
usulsüz ve tarih devirlerini alt çırınca ve oyun hala her iki 
üst edecek toprak kazılarında tarafın mütekabil hücum ve 
bulunma. Böylelikle define ara- sıkışmaları arasında geçince 
yacağım diye, bulacağın eserler neticesi şüpheli güzel bir oyun 
ne sana, ne de tarihe yarar. cereyan etmeye baıladı. Doğ-
Sana atalardan kalmış veya rusu biz K. S. K. tan bu oyu-
eline geçmiş olan tarihi eserleri nu beklemiyorduk. Oyun bu 
de yabancı ellere kaptırm,a. minval üzere davam ederek35in-
Bütii11 bunları ulusal kurumlara ci dakikaya gelmişti ki hakem 
~e~'!J~k kutsal amac,ın olsun, y~hş bir görüıle .K.S.K. aley.· 

TUck...TArlh _l{_urumu_bine bir_1tenaltı verdi. Vahab 

takımı 

bunu gole çevirdi. Oyun bun
dan sonra bir az daha sert 
ve seri geçmeğe başladı. Al
taylılar bir iki defa K. S. K. 
kalesi önünde penaltı diye 
bağırdılar. Fakat ikinci golu 
devrenin sonunda bir firikikten 
kazandılar ve devreyi 0-2 
galib bitirdiler. 

iKiNCi DEVRE 
K. S. K. takımda değişiklik 

yaparak çıktı. Ahmet ile Şev
ket yer değiştirmişlerdi. Bu 
Ahmedin sert oyununa karşılık 
olarak yapılmış ise de şimdiye 
kadar merkez muavin yerinde 
oynamamış olan Şevket aksa
makla K. S- K. takımı bir tür
lü ümid var bir oyun çıkara
mıyordu. Altay rakibinin bu 
vaziyetinden istifade etti. Bas
rinin topu durdurtmadan attığı 
üçüncü gol her suretle Altay 
için eyi olmuştu. 

Bunun üzerine K.S.K. takı- ' 
mında yeniden değişiklik ya
pıldı. Eakat artık takımın va
ziyeti kurtarması imkansız bir 
hale gelmişti. Altay şimdi tec
rübeli bir takım anlayışile oynı
yor K.S.K. takımına bir tek sayı 
yapmak imkanını vermek iste
miyordu. Sonlarda bariz bir 
hatadan Altay bir penaltı daha 
kazandı. Hakkı bunn atarak 
Altayı 4 - O oyundan galib 
çıkardı. 

Mütevazin bir oyundan sonra 
bu netice ancak fudbola has 
birşeyuir. K. S. K. ın tam 
bir rakib gibi çarpışmasından 
sonraki bu neticesinde ilk golü 
intaç eden haksız penaltının 
çok dahli ve tesiri vardır. 

K.S.K; Altay'dan Şakirin 
nizamsız oynatıldığına itiraz 
etmiştir. Söylendiğine göre 
kazanmak ihtimali çoktur. 

HALK STADYUMUNDA 
ikinci takımlardan Altay -

K. S. K. takımları 1-1 bera
bere kalmışlardır. Göztepe 
2-1 Burnavayı yenmiş, Şark

spor gelmediği için Buca sere· 
moni yapmıştır. 

••••• 
Zabıta Haberleri: 

SafdlllerJ avlıyordu 
Büyük Salepçioğlu hanında 

seyyar baklavacı Ali oğhı Os
man ufak mikyasta elinde taşı
dığı 12 sayıyı havi kağıtları 
çekdirerek bazı safdil halkı 

dolandırdığı görülmüş ve. tutul-
muştur. 

Yaralamiş 

AlsancaktaPa~aryerinde köf
teci Muharrem oğlu Galib, 
arası açık bulunan kömürcü 
Abdurrahman oğlu izzeti ek
mek bıçağı ile yaralamış ve 
tutulmuştur. izzetin yarası 

ağırdır. 

Hırsızlık 

ikinci Aziziye mahallesinin 
Nezaret sokağında lsmaıl Hak
kı karısı Vahideoin evine giren 
hırsız tarafından bir beşibirlik 
bir kadın saati ve 47 lira para 
ile bir yüzük çalınmıştır. Hır· 

sızlıiJn lbrahim oğlu 15 yaşın
da Süleyman ile Ahmet taraf
larından yanıldığı anlaşılmıs ve 
ikisi de tutulmuştur. 

ile gkrüşecektir. Sir Samuel de geçirecek ve Paristen ge-
Hoare'in Londrada bulunma- çerken B. Laval ile görüşe-

dığı sırada Dış bakanlığını B. cektir. Gaybubetinde B. Eden 
Eden idare edecektir. Durum kendisine vekalet edecektir, 
İcab ettirirse, Sir Samuel Ho- B. Edenin 12 Birincikanunda 
are hükıimetin emrine hazır Cenevrede 18 ler komitesinin 
bulunacaktır. Sir Samuel Ho- toplantısında hazır bulunacağı 
are'in gaybubetinde Deniz kon sanılmaktadır. 

Mussolini diyor ki : 
Bizi Habeşlerle bir tutuyorlar. Harpte 

imdadlarına koştuklarımızın bu 
karşılığını unutmıyacağız 

Roma, 2 (Ö.R) - Harpte ölen askerlerin ana ve dul karıla
rından mürekkep bir delagasyonu Venedik sarayında kabul 
eden B. Mussolini ekonomik berkitelerin bir taraftan faydası 
olacağını, zira ltalyada zannedildiğind~n çok ilk madde bulun
masına yardım ettiklerini, Italyayı gücendiren şeyin Habeşistanla 
aynı seviyede tutulmak ve Cenevre ekispresleri için tecrübe 
tahtası rolünü görmek olduğunu söylemiş, ltalyanın genel harpte 
imdadlarına koştuğu uluslardan gördüğü bu karşılığın unutulmı
yacağını ilave etmiştir. 

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

Iranda 
Kabine istifa etti 

Tahran, 2 (Ö.R) - Başba
kan Fürugi Han sağlık sebep
ler nden ötürü S. M. Şahinşaha 
kabinanın istifasını vermiştir. 
Yeni kabinanın teşk!li hakkın
da henüz bir karar verilme
miştir. 

T cvkif edildi 

Herriot 
Readlng Oniversltes1 

Onor doktoru 
Londra 2 ( Ö. R) - Fran

sız Devlet bakanı B. Edouard 
Herriot, özel kalem direktö
rüyle birlikte Londraya gel-
miştir. Bu seyahatin sebebi 
kendisine Onor Doktor unva
nını veren Reading Üniversite
sindeki törende hazır bulun
maktır. B. Edouard Herriot 

Paris 2 (Ö.R) - Ceçenlerde geceyi Londrada bir otelde ge-
mahkiim edile11 Gaston Vida( çirdikten sonra yarın sabah 
Nöyide tevkif edilmiştir. Rea.dinge gidecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lzmlr belediyesinden: kası, Eşrefpaşa Bayramyerinde 
Beher kilosu 3 kuruş 75san- olmak ü:ı.ere üç umumi hali 

tim ve tutarı 2 bin 25 lira be- yaptırılacaktır. Beherinin be· 
deli muhammenli 54bin kilo kalın deli keşfi bin yirmi dört lira 
buğday kepeginin başsekreter- yirmi yedi kuruştan üçünün 
likteki şartname veçhile açık bedeli keşfi üç bin yetmiş 
eksiltme 10/12/935 Salı günü- iki lira seksen bir kuruştur. 
ne temdit edilmiştir. Başsekreterlikteki keşif, plan 

iştirak için 152 liralık mu- ve şartname mucibince 20112/ 
vakkat teminat makbuzu veya 935 Cuma günü saat onda 
banka teminat mektubu ile açık eksiltme ile ihale edile-
söylenen gün ye saat onda ko- cektir. 
misyona gelinir. 3886 (3540) iştirak için iki yüz otuz bir 

- Yetmiş bet lira bedeli liralık muvakkat teminat mak-
muhammenli memleket hasta
nesi karşısındaki 8 sayılı dük
kanın bir senelik icarı baş

sekreterlikteki şartname veç
hile 20-12-935 cuma günü saat 
onda açık arttırma ile ihale 
edilece~tir. iştirak için altı 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saatte 
komisyona gel nir. 

3-6-10-14 3887 (3539) 
1 - Belediyenin eski Bay

raklı tenviratında kullanılan 
sekiz yüz lira bedeli muham
menli 35 beygirlik Tanğis 

ı;narkıılı mazotla işler , ufki 
yarım dizel otomatik tertibatlı 

motor ve teferruatı olan ekzos 
borusu, hava tazyik deposu, 
bir su pompaeı, bir benzin 
deposu, bir mazot deposu 
ve anahtarları baş sekre-
terlikteki şartname veçhile 
20,112/935 Cuma günü saat 
onda açık artırma ile ihale 
edilecektir. Motoru görmek 
istiyenlerin belediye makine 
mühendisliğine ve iştirak için 
altmış liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta komisyona gelinir. 

2 - Mesudiye, gümrük ar-

buzu veya banka teminat 
mektubu ile sölt'nen gün ve 
saatta komisyona gelinir. 

3-6-10-14 3888 (3538) 
- Hava gazı fenerlerinde 

kullanılmak üzere muhtelif 
numarada on bir bin adet hava 
gazı amyandı başsekreterlikte
ki şartname veçhıle 13/12/935 
Cuma günü saat onda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

Umumi bedeli muhammeni 
bin yedi yüz yetmiş yedi lira 
elli kuruştur. iştirak için yü:ı: 

otuz . dört liralık muvakkat te
minat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte komisyona 
gelinir. 

26-29-3-7 3828 (3516) 
- 350 Metre murabbaında 

ve beher metre murabbaı 25 
kuruştan tamamı 87 lira 50 
kuruş bedeli muhammeneli 95 
adanın 12 ve 13 sayılı arsalan 
baş sekr~terlikteki sartname 
veçhile 17 - 12 - 935 Salı günü 
saat 10 da açık artırma ile iha· 
le edilecektir. iştirak için 1 
liralık muvakkat teminat mak
b1ızile söylenen gün ve saatta 
komisyona gelinir. 

29-3-6-10 3860 (3527) 
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PUDRASI 

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

: , r .. ,.~ . ·-.... 

Taze Kars 
.... -.1! ............. ı .. 

Sütlerimiz geldi 
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 
gibi yağlarımızdan da memnun kalacakları şüphesizdir. 

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

ye 14 numarada şekerci Ali Galip müesseseleridir. 
1 - 30 (h-3) (3393) 

lzmir Tramvay ve EleKtrik 
Sosyetesinden: 

Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın: 
ı - 4-12-1935 te saat 9 dan ıs e kadar 

Tilkilik, Şeb, Fettah, Evliyazade, Dibek, Menzil, Kabasoğan, 
Osmanzade,Namazgah Y apıcıoğlu sokaklarile mücavir sokaklarda: 

2 - s-12-1935 te saat e dan ıs e kadar 
Kemer, Kepekli, Abdullahefendi, Tahir, Firkat, Hürriyet 

sokakları ile mücavir sokaklarda 
Kesileceği sayın abonelerimizce bilinmek üzere ilan olunur. 

Maliye Vekaletinden 
Eski Gümüş Mecidiye ve Aksamının 1 şubat 1936 tarihinden 

itibaren her hangi bir kıymeti~ mübadele vasıtası olarak kulla
nılmıyacağı ve bunun hilafına hareket edenler hakkında da ta
kibat yapılacağı 2257 No. lu kanun mucibince ilan edilmişt' . 

Müddetin hitamına az bir zaman kalmış olmasına mebni hal
kımızın elinde mevcut bulunan eski gümüş paraların gerek vergi 
borçlarına tediye edilmek ve gerekse ilan olunan fiatlar üzerin
den tebdil ettirilmek için malsandıklanna müracaat etmeleri 
tekrar ilan olunur. 3876 ( 3541 ) 3-5-7 

Ankara Ikin('İ Noterli~ioden: 
Halen ( lstanbul Ortaköy Divanyolu caddesinde 105 numaralı 

Emin Vafi köşkünde ) bulunan ve lzmirde Keçiborlu kükürtleri 
Türk anonim ticaret şefliğinde ifayi vazife etmiş olan bav Nail 
Moralıya dairemizce 9-5-935 tarih ve 4107/472 numara ile ver
miş olduğumuz hususiğ vekaletin - lzmirde ihdas edilmiş bulu· 
nan Keçiborlu kükürtleri şirketinin lzmir şubesinin ilgasına bi
naen - devamına mahal kalmadığından mezkür sıfat ve salahi
yetin nihayet bulduğunu mutazammıu olan işbu ihbarnamderden 
bir nushasının mumaileyh bay Nail Moralı'ya tebliğini, diğer 
ııushasının lzmirde münteşir ( Yeni Asır ) gazetesinde neşir ve 
ilanını talep ve keyfiyetin sicili mahsusuna da alelusul işaret 
edilmesini dileriz. 3890 (3543) 

Ankara ikinci noterli~ine: 
Halen lzmir Karşıyaka soğukkuyu caddesinde mukim limoncu 

zade Hüseyin Hüsnüye Turgutlu kiremit fabrikası mamulatının 
ve muhtelif markalı çimentoların satışı ve bu işin mütevakkıf 
bulunduğu hususatın da ifasını teminen verilmiş olan salahiyet 
ve dairenizde 25-6-934 tarih ve 5681-727 numara ile musaddak 
vekaletin - kiremit fabrikasının kiraya verilmiş olması hasebiyle
devamına lüzum kalmamıştır. işbu salahiyet ve vekaletin istirda
dını mutazammın ihbarnamelerden bir nüshasının mumaileyh li
moncu zade bay Hüseyin Hüsnüye tebliğini bir nüshasının da 
iz mirde münteşi r Yeni Asır gazetesinde neşir ve ilanını taleb ve 
keyfiyetin sicilli mahsusuna işaret edilmesini dileriz. 

Sümerbank umumi müdürlük: 
Yevmiye No. 12105 
Cildbent No. 572 · 
Dairede saklı aslına mutabık olan bu nüsha taleb üzerine be

rayi neşrü ilan lzmirde Yeni Asır gazetesine tebliğ olunur. 
1889 (3544) 

Sobaları~ız 
... 

için halis 
·~zö"~iiiiCi~k·k~rt·i~·iiiaCi~ii.kü~ü;üi' 
..•...................•......................•.•••....•......•••................ ~. 

Kok Dolma Bahçe 
Kestane Pazarında Bardakçılar sokak No.10-12 

F. Perkinyani mağazasında bulacaksınız. 
Telefon: 3937 

~"''-:d .... ' ı. . . .. 
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- SIHHAT Balıkyah,.. · 

• . . . . . . -• . 

Norveçyanın hı.lis Morina balık yağıdır 

lki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yerr 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZl-fET 

Sıhhat Eczanes . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çeşme mal müdürlüğünden: 
Mahallesi Soka2ı Kö ü mevkii 
İnönü Elmas 

Kıymeti 

Metre No. Cinsi Li. K. 
174 98 arsa 10 

" 
Kıvrıntı 378 " 20 

Reisdere 282 77 ,, 13 
Köste Yapı 3410 tarla 10 

" 
Cafer 117 16 arsa 8 

,, Aralık 323 ,, 15 
Sakarya Muharrem 41 136 ,, 5 

" " 38 137 " 5 
Ovacık Çingen deresi 4080 tarla 25 

" " " 6650 " 27 
Karadağ çiflik 350 47 arsa 10 

Fahrettin Çatal 141 15 7 50 
lnönü Cafer 199 27 ,, 7 50 

Köste Komidi 1536 tarla 6 
" " 920 " 3 
" " 3600 " 15 
,, ,, dalyan 1300 ,, 3 
,, ,, gazhane 948 ,, 2 50 
,, ,, tophumu 4800 ,. 15 

Ovacık çatal azmak 6720 ,, 22 
,, Demirhan 4480 ,, 14 50 

Reisdere kalambaraç 960 cebel 11 
,, ,, 8100 zeytinlik 47 
,, ,, 1350 tarla 5 

kalkandere 20202 zeytinlik 225 
lnönü Kızmektebi 42 42 arsa 7 50 

,, Mehmedağa 151 51 ,, 10 
On altı eylül. tekke 371 4 ,, 25 

" " 124 5 " 12 
Yeni mecidiye üç değirmenler 460 6-12 ,, 20 

" " " 169 4-2 " 15 
lnönü Mehmet 101 19 ,, 7 50 
Sakarya köste caddesi 130 21 ,, 13 

Yukarıda yazılı 33 kıt'a emvali gayri menkulelerin mülki
yetleri satılmak üzere müzayedeye konulmuştur. ihaleleri 7-12-935 
tarihinde icra kılınacaktır. Talipler yüzde 7 lira 50 kuruş depozito 
vereceklerdir. 1-3 3873 (3536) ./ 

3 Kanunuevvel 1esa 

. Kemal Aktaş Balıkyağı -
HiLAL Eczanesinde :.-Tevzie 

BAŞLANDI 

Morina balıkyağının ozu ve başmahsulü kimyaca iki kez filitre 
edilmiş gıda kuvveti yüksek içmesi çok kolay 

Bir ~erbettir 
Hilal eczanesi bu yağı başka hiç bir yere vermemiştir 

Kuşadası l\'!almüdürlü~üoden: 
Bir senelik Muhammen icarı: 

Mevkii Cinsi L. K. 
Sulçuk menderes cıvarı Barba Andon dalyanının maa 60 00 

saydı semek % 12 saydiye rüsumu 
Selçuk civaşir Gelekilise gölünün maa saydı 10 00 

semek % 12 saydiye rüsumu 
Selçuk Paoanoz Alman gölünün maa saydı semek 10 00 

% 12 saydiye rüsumu 
Selçuk Civaşir Civaşir gölünün maa saydı 10 00 

semek % 12 saydiye rüsumu 
Yukarda evsafı yazılı dalyan ve göllerin saydı semek hakkı 

ile bsraber yüzde 12 saydiye resimlerinin üç senelik icarları 15 
gün müddetle . ve açık arttırma ile müzayedeye çıkarılmıştır. 
Her s~neye aıd paralar sekiz taksitte ödenecektir. Taliplerin 
pey akçalarile birlikte ihale günü olan 4/12/935 çarşamba günü 
saat on beşte Kuşadası malmüdürlüğüne müracaatları. 

29 - 30-1- 2 3853 (3528) 

Okumadan Geçmeyiniz 
Çay yerine Hervea içiniz 

"HERVEA,, denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar
rat veren hamızı belvin itrahına muvaf
fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahatlık hissedersiniz, ve 
ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide t min etmiş olursunuz:. 

H. J. LEE - Londra müstamerat 
mahsulatı ithalat ve ihracat 

SÜMERBANK 
GENEL DİREKTÖRLÜGÜNDEN 

Avrupa ve Amerikanın yüksek fen mekteplerinden, üniversi
telerin kimya fakültelerinden, dört senelik yüksek mensucat mek
teplerinden ve teknikum derecesindeki ihtısas mekteplerinden 
1933, 1934, 1935 mezunlarının Sümerbank müesseseleri ve fab
rikalarında istihdamları düşünüldüğünden, bunların aşağıdaki 
vesikalariyle, Ankarada Sümerbank umumi müdürlüğüne, Istan
bulda Sümerbank lstanbul şubesi müdürlüğüne müracaatları lü
zumu ilan olunur. 

Müracaatların yukarısına, sair müracaatlardan tefriki için MM.E. 
. . k ul 1 
ışaretı on ması. 

Hüviyet 
Tercümei hal 
Diploma kopyası 

Askerlik hizmeti 
Bildiği ecnebi diller. 
iki tane resim 

26-3-10 3813 (3517) 

lzmir Def~~rda:rlığından: 
lssısınıı.ı vergi borcundan otürü tahsili emval yasasına göre 

haciz edilen Ahmed ağa mahallesinde Kemeraltı sokağında 
kain 134 sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün 
müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin 
Defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 

3-8-13-18 3890 (3537) 

• 
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, ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru elyevm lima· 

oımızda olup 26 ikinci teşrinde 
Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanlan için 
yük alacakbr. 

ORESTES vapuru 30 ikinci 
teırinde beklenmekte olup yü
künü tabliye ettikten sonra 
Burgu, V ama e Köstencc 
&manian iç.in yük aJacaktu. 

FAUNA vapuru 2 birinci ka
nundan 5 birinci kanuna kadar 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

UL YSSES vapuru 2 birinci 
kanundan 5 birinci kanuna ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

HERCULES vapuru 13 bi- 1 
rinci kanunda beklenmekte 1 
olup yükünü tahliyeden sonra 
Bur<Yas, Vama ve Köstence 

limanlarına hareket edecektir. 
. SVENSKA ORIENT LIEN 

FREDENBORG wpwu 25 
ik:nci teşrinde beklenmekte 
olllp yükünü tahliyeden sonra 

Ro!terdam, Hamburg, Gopen
hage, Dantzig,. Gdynia, Oslo, 
Coteburg ve lskandinavya (j. 

nıanlaıı için yük alacakhr. 
GOTLAND motörü 29 ikinci 

teırinde beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Rotter
dam -.Hamburg - Copenhage
Dantzıg - Gdynia - Goteburg- · 
Oslo ve lskandinavya limanlan 
için yük alacaktır. 

ERLAND n.otörü 14 birinci 
kanunda bei lenmekte olup 
yükünü tahliye ettikten sonra 
Rotterdam, Hamburg, Dani
marka ve Baltık sahilleri için 
yük alacaktır. 

SERVİCE MARJTıM ROUMAİN I 
OL TUZ vapuru 3 birinci ka

nunda Köstence, Suliyna, Ga
las limanları için yük alacaktır. 
PELEŞ vapuru 18 birinci 

kr nunda gelip 19 birinci ka
nunda Malta, Cenova, Marsilya 
ve Barselonaya hareket ede-
cektir. yolcu ve yük alır 
NIPPON YUSSEN KAISHA 

kumpanyası 
TOYOHASHI vapuru 15 

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

ilandaki hareket tarihleriie 
navlunlardaki değişikliklerden 
acentemiz mes'uliyet kabul et
mez. 

Faı'a tafsilat iç.in ikinci Kor
donda Tahmil ve T ahJiye binası 
arKasında 72-4 numarada 
FRATELLI Sperco vapur acen
talığına muracaat edıJmesi rica 
olunur. 

Te'efon: 200.1.-?005-2663 

lin 
E'imenin Ta rnnk K. den 

hacı Mustafa oj?lu Osmanın 
30-10-935 tarihinde vefat etmiş 
ve m rn çılar arasında gaip 
bulunma ı itibariyle terekenin 
defterinin tutufmasın;ı ve ölü-

N. V. , 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
MACEDONIA vapuru ha

len limanımızda olup Anvers, 

Rotterdam, Hamburg ve Bre· 
en iç.in yük almaktadır. 

ISE.RLOHN vapuru 9 birinci 

kinunda bekleıüyor. 13 birinci 
kanuna kadar Anvers, Rotter-

d m, Hamburg ve Bremeo için 
yük alacaktır. 

" AKKA " vapuru : 23 Bci. 
kananda bekleniyor, 26 Bci. 
lanuna kadar Anvers, Rotter

dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacakbr. 

American Export Lines 

RXCHANGE vapuru: 20 
B ci. Kanunda bekleniyor, 

Norfoulk ve Nevyork için yük 
alacaktır. 
EXİLONA vapuru: 26 Bci 

Kanunda bekleniyor, Boston 

ve Nevyork için yük alacakbr. 

EXARCH vapuru 12 birinci 

kanunda bekleniyor. Boston, 
Norfolk ve Nevyork için yük 
alacaktır. 

EXAMELIA vapuru 17 bi

rinci kanunda bekleniyor. Nev
york için yük alacakhr. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

" TROYBURG " vapuru 4 
Birinci Kanunda bekleniyor, 

Anvers, Rottcrdam ve Ham

burg için yük alacaktır. 
Johnston W ar ren Lines 

Liverpool 

" JESSMORE " 14 Birinci 
Kanunda bekleniyor, Liverpol 

ve Anversten yük çıkarıp Bul

garistan ve Romanya limanla
nna yük alacakhr. 

Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında biç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka. antina tramff , cad
desi No. 596 Tel. 2545 

DOKTOR 

ulA s Eirel 
Sınır hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazaroa • mada hergün 

dörtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mu
ayenehanesinde hastalarım 

kabul eder (3436) 
n nün ı--u köyden terzi oğlu 

Meh~ıed ile tesis eylediği tica- I • 
ret şırketinin tasfiyesine karar 
verilmiştir. 

Doktor 

Fahri Işık Kanunu medeninin 561 inci 
maddesi mucibince müteveffa
nın alacaldariyle borçlularının 

İzmir Memleket Hastanesi ve mezkur şirketin borçlu ve 
alacakhların tarih ilandan iti- Rentken mütehaassısı 
b b Her Nevi RONTKEN aren İr ay içinde alacak ve 
borçlarını kayıt ve beyan et- Muayenelerl 
meleri için Eşme sulh hukuk Ve Elektrik Tedeavileri 
mahk · Yürüyemiyen ve bilhassa 
1 

. emesıne müracaat etme-
erı. RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Alacakların vaktıyle yazdır- Viole tatbık ve Rontken 

mıyan alacaklılar hakkında ka- ile KEL tedavileri yapılır. 
nunu mezkiirun 569 uncu mad- İkinci Beyler sokak fırın 
desi hükmü dahil nde muamele karşısı No. 25 
yapılacağı malum olmak üzere I· Telefon: 2542 
keyfiyet ilan olunur. H 3. (182) 

3892 (3542) ., _______ ımı:ıılB 

Sahife g 

Oliver Ve Şü. Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 1-8 
(3429) Sa. 

LIMİTET •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRiNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Salon, yemek 
Kardeşler 

Londra·Hull hattı 
BULGARIAN vapuru 1 ilk 

kan nda gelip 2 ilk kanuna 
kadar Londra ve Hull için yük 
alacak~r. 

GRODNO vapuru 20 irk 
kanunda Londra, Holl ve An
versten t hJiye edip yni za
manda Londra ve HuU için 
yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
ROUMEL1AN vapuru 1 ilk 

kanunda Liverpool ve Svanse
dan gelip tahliyede buluna
caktır. 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 
AB kara 

Anafartalar Caddui 
Kınacı Han 

Nu. 5 
Tel. 1426 

FLAMINIAN vapuru 23 ilk 
kanunda Liverpool ve Svanse
dan gelip tahliyede buluna
caktır. 

DUTCHE LEV AT LIN 
MILOS vapuru 16 ilk ka

nunda Hamburg ve Bremen
den gelip tahliyede bulunacaktır 

• Güzelyafıde 1056 f No. yalı 
~ uygun fiatle kiralıktır. akinci 

NOT : Vürut tarihleri, va
purlann isimleri ve navlun üc
retJerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

belediye caddesinde 37 nu
marada sabuncu Asıma mü
racaat. 

lzmirliJer Istanbulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
. 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
. :· .:· . . : . ı -: .. · ··:-"' 

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Genel istek üzerine (Tir· 
yaki) Harman çayını bu 
sene p=yasaya çıkardık.Ku
tular S ve 10 kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli mah ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek baharlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başh satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle ve Turan fabrikalarınm tanınmış çeşitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarını (Leylek) 

marka rasbk ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınız. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya

Jarmın genel sahş yeri yalnız depomuzdur. 
Telefon : 3882 

D. G. Vhittall 

Kömür D~posu 
Zonguldak Sömi Kok Fabrikasının 

Türk antrasiti 
Namı altın"a çıkardığı kömür piyasamıza gelmiştir 

• •• Iler cins sobalarda, salaıııandralarda 
ınaugalda kolaylıkla yanan 

bn kömürü hararetle 
tavsiye ederiz. 

••• 
Acele Ediniz •. 

Depomuzda ZONGULDAK BLOK ve 
KRIBLE kömürleri de bulunur. 

Maltızlar Vah Caddesi No. a TELEFON: 3120 
3 - 15 (3525) 

ve yatak odalaı·ınızı Haraççı 

ınobilyeleri le süsleyiniz ... 

. . . . . . " . ... - - . 

Kina Lütfi 
Yirmi senedenberi mevkiini ve şöhretini mu

hafa7.a eden KUVVET ilacıdır. 

Kina Lütfi 
KUVVET ve IŞT AH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olanlann can kurtaramdır. 

N •• 
IÇID tercih edilir, 

Niçin sevilir. 

ÇUnki : Lezzeti hoştur, herkes içebilir. 

ÇUnkl : Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanaktan kızarır, sıhhat 

ve neşe alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalade bir 

İftibaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : içenler memnun olur ve arkadaş

larına tavsiye ederler. 

Tenvirahnızda yeni çıkan çifte ispiralli 

METALLUM 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 
Dehmet Tevfik 

Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 
Ve Siemenı fabrikaları mümessili 

Peştemalc1lar 77 - 79 
Tel. 3332 

sıra · 
-=-

BALIK YA GI 
şifa 

Bahşeder. 

1ı111· fa ecz:;üek!me~ 
~ caddesı 

Bu yağ başka yerde satılmaz 
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asib veV su hızla ilerlemektedir 
Ras Nasibunun kıtaları günde otuz kilometre ilerliyor.lar. Dün ltalyan 

uçakları Cicika üzerine binlerce bomba yağdırdılar 

Adis-Ababa, 2 (A.A) -
gaden cephesinden 

elen devamlı ve iyi 

Fakat şehir önceden tahliye edilmiş bulunuyordu - Habeş ordusu modern 
silahlarla teçhiz edilmiştir - imparator hala vakıt kazanmak istiyor. .. 

ler. Ras Nasibu kıtalan 
günde 30 kilometre ile
rilemektedirler. 

Habeşler 15 ölü bırakmışlardır. 
ltalyanlardan yalnız beş asker 
ölmüştür. 

Adis·Ababa, 2 ( A. A ) -

Habeş mmzı/lerilıde ça/ışa11 kadmlar 

berlere göre Ras 
asi bu ve V ehib paşa, 
orahaiyi istikametinde 
ri hareketlerine sür
la devam etmektedir-

CICIKANIN BOMBARDIMANI 
Cicika, 2 (A.A) - (Royter 

Ajansı) bildiriyor: 

Şehir dün pek yakın bir ha
va hücumu korkusu ile boşal
tılmıştır. ltalyanlar şehire bin-

Adis-Ababada )'fili ku vvetler 

lerce bomba atmışlardır. Roma 2 (A.A) - Mareşal 

Bir çok kamyonlar lngiliz Badoglio telgrafla bildiriyor: 
somalisinden mühimmat getiri- Bir ltalyan istikşaf kolu, bir 
yorlar. Habeş grubu ile çarpışmıştır. 

Ooralıa;'idetı bir manzara 
Ras Desta, imkan hasıl olur larının, imparatorun vakıt ka-
olmaz bir meydan muharebesi zanmak ve ordularını moderD 
vermek maksadile düşmanı dağ harp ğereçleriyle techiz etmek 
tepelerinde taciz etmekte ol- niyetinde olduğundan ileri gel-
duğunu bildirmektedir. diği sanılıyor. 

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

Yunanistanda genel af 
587 kişi derhal tahliye edildi 
Sofulis kral Y orgi i)e ~örüştü 

Ktal ikinci Yorgi 
tina, 2 (Ö.D) - Kral dört 
ve kayrı buyuruğu imzala

ş ve yeni kabine üyeleri 
afmdan da imzalanan bu
uklar resmiğ gazetede çık

ştır. Bu kanun buyurukları 
art 1933 de general PJas-
sın ayaklanma hareketine 
miş o.lan bütün kimseleri 
• ıtlamakta ve kayırmakta-

hapiste olanların 
en özgür bırakılmalan bu
ulmuştur. Ayaklanmalara 
diklerinden ötürü malları 
mış olanların bu malları 

ndilerioe geri verılecektir. 

lnız kanunsuz kaza ulmış ve 
ndan dolayı alançedilmiş 
hklar aykırı tutulacaktır. 
tina 2 (Ö.R) - BildiriJdi-

e göre, bu sabah resmiğ 

etede çıkan af iradesi sü 
anına geçen Mart ve 1933 
art tarihlerinde ayaklan-

Bay Nenizdos 
malara iştirak ettikleri için or
dudan çıkarılarak mahkum olan 

ve bu defa affedilen sübaylarm 
lüzum görürse asayişin korun
ması için muayyen bazı yer-

lerde oturmalarına karar vere
bilecektir. 

Atina; 2 (Özel) - Resmiğ 
gazetede neşredilen af ---emir

-namesinden istifade eden 578 

siyasal mabküm derhal tahliye 
edilmişlerdir. Giyaben mahküm 

O. K0tıdilis 

bulunan daha { 400 ) kişi bu 
af dan istifade etmektedirler. 

Liberal parti~i başkanı bay 
Sofolis saraya giderek Kral 
tarafından kabul edilmiş ve 
kendisi ile uzun bir mülakatta 
bulunmuştur. Gazeteler bu mü
lakatın Krala teşekkür maksa
dı ile olduğunu yazıyorlar. Bay 
Sofolis daha önce Krala bir 
muhtıra takdim etmiş bulun
duğu cihetle bu hususta izahat 
vermiş olması çok muhtemeldir. 

Mısır Karışıklığı 
l'alehe1er eski Başbakanın evine büciim 

l~derck kapıyı kırnıışlardır 
Kahire 2 (AA) - Bir çok talebe bu sabah eski Başbakan 

Mahmud paşanın evine hücum etmişlerdir. Kapıyı kırmışlar, eş

yayı tahrib etmişlerdir. Polis 4 kişiyi tevkif etmiştir. Eıki baı
bakan aleyhinde gösteriler devam ediy?r· 

Berlinde kış yardımları 
............................................................................. 

Pazar günü yoksullara yardım 
için sadaka toplama günü oldu 

Rayşfiihrer başta :fı 
olarak bütün dev]et ~J 
erkanı fakirler için 
el uzattılar 

•••••••••••••••••• 
Berlio, 2 (Ö.R) - Dün bü-

tün g ün yoksul ve zavallılara 
yard ım için sadaka toplama 
günü olmuştur. Başta Führer 
olduğu halde bütün devlet er

kanı : iç bakam, tüze bakam, 
birçok danışmanlar, yüksek 

şahsiyetler ve 100,000 esnaf 
Berlin sokaklarından gelip ge
çenlere fakirler için el uzat
mışlardır. 
Şar sokaklarında tarihsel 

bir geçıd yapılmıştır. Esnaf 
loncaların eski kılıklariyle şarın 

sokaklarını dolaşmışlardır. 8 
At koıulu eski usul bir ,Rosta 
arabasını süren .tören kılıklı 

postacılan boru çalarak halkı 

toplamakta idiler. 
Bu sadaka toplama işi cok 

büyük bir muvaffakıyet ka
zanmıştır. Toplanan paralar 
kara kışta yoksulları açlıktan 
ve soğuktan kurtarmak için 
harcanacaktır. 

Berlin yakınlarında jandar
malar seferber halipde idi ve 
en işlek yollardan geçen oto
mobilJeri, ceza kesmek için 
değil, fakirler hesabına el 
uzatmak için durduruyorlardı. 

Ônümüzcleki Sah ıünii (bu 

Hillcr ve Blomberg 
gün) ulusal dayanışma (tesanüd) duğu halde, Berlin aktrislerilı 
onoruna ulusal ~osyalist parti- birlikte şann en işlek cadde· 
sının en yüksek ürkünleri, !erinde yeni bir sadaka günil 
başta Göring ve Göb~ls ol- . tertib edeceklerdir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Japon delegasyonu 
Deniz konferansına iştirak için 

Berlinden hareket etmiştir 
Berlin 2 (A.A) - Deniz konferanama iştirak edecek olan Ja· 

pon delegasyonu dün· akpm buradan Londraya hareket etmiftir. 


