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Cumııuriyeıtn Ve C}umlMlriyet -Eserinin Bek-f.isi, Sabahları ~ar Siyasi Gazetedir 

Haraççı 
KARD~LER 
Mamulab Sandal

yelerini Her Yerde 
Arayınız. J 

Yeni Asır matbaasında basıhmtbr. 

abeşistanda Umumi Galeyan Var •.• 
Soysallık H b 1·1 • C k J 
t.laskesi Alhnda 8 eş I erID OŞ OD 

ltaı 

l.~.2°;=:.~: Adisababada Yabancılar Aley .... lli. 
~~ =: :=iZ Kuvvetli Bir Ceryan Vardır - H ~llrid YD&Racakbr. Tıpkı 
~li d e olduğu gibi, Ha- it ı c b v • • 
~ .. ~:io.U::'lj,~~~::k ayaya · eva ermemışti 
'-da kos~~etb'.' ll!alkık~ al- Londra, 24 (H.R.) - Habe- . . . .. . . :.·~ .. " .. ,.. .~~ .... ~. ~ _ . 
~le İati 11 u e,,. yut- şistanın Herar vilayetindeki · -1m · .,, 
lld.r Yecektir. Habeşliler, ne Ditk. Dana şehrinden haber <·' . 

ra-.11n,~Yaal davranırlarsa dav-
~..;k• Faşist çizmesile kar- verildiğine göre Habeşletin coı-
11111ıak 1 .t~n, erginliklerini ko- kunluiu yalmz İtalyanlara karşı 
~ kıçın kanh bir savaşa değildir. Hudut · boyunda otu-
8.; 

1 
tan kurtulmıyacaklardır. ran aşiretler ar.asında yaban-

~;ıeç böyle olacakbr. Sınır cılar aleyhinde kuvvetli bir 
dtn blll~lddan, italyanın yıllar- cereyan vardır. Habeşistanda 
Çeltıe;? beslediii istekleri ger- heyecan büyüktür. Bahusus ki 
ltrdır J r?1ek için bulduğu kulp- d 
konu~ lcıblilke arasındaki kavga Adis Ababa'da her hi ise şa-
~ .... .. d şılacak derecede mübaleğa ile 

dtltıun ugun üzeltilse bile, boyanmakta ve her duyuma· J.111111 , pamuk ipliğile bağ-
Para t oıacakbr. Yoksa ftalya İncil sözü gibi inanılmaktadır. 
~-- UAn~tısı içinde kıvrandığı Bundan dolayı, ltalyan - Habeş 
ilq tiiın frikadaki kolonilerine ayrılıiının yarış yolunda düzel-
lllili1 en (fırka) ve yetmiş bin tilmesi için yapılan emeklere 
'-iyd·? r;ndermeyi düşünebilir rağmen durum liiç te iyi de

lrltı8soliııi Ve1 ltc.ııjatı generalleri Milisleri Teşyi .B<liyorlar 
Ajansının Roma muhabiri tel- tan, İtalyanlann tileri sür-

lJA~ .. ı::Y•nın istediği şey ğildir. 
..... :'telli F u gibi kendi pro- grafla bildiriyor: ltalya ve Ha- dükleri şartlara şimdiye değin 

~ altu.a almak, bu zen
~P~kJan kendi kazancına 
~ İfletmek, Habeş pazar-

Bekleme Çatı beşistan arasında diplomasi dıı- hiç bir cevap ve~iflentir. 
Paria: 24 ( H.R ) - J!avu_ riaıu deiifmemiıştir .. Habeıis- - Soutı 'l itici sahifede -

do~ahnz İtalyan ürünlerile 
~Oftd aktır. Yani bir koloni-

C ur. 
lt.ı1 et'çi lnfiltere - F rama ve 
to_p,:ıc arasında Habeşelinin 
e.ie11 b. biitnnltijiinü ıaranti 
llllııJ 11 ancllqma vardır. Bu
drar. 1 

beraber Paris ve Lon
tııı~ll, ltalyayı Habtt sora
lt0~r~est bırakmq olmaları 
d111tı.r..u isteklerine göz yum
JıPon ıösteriyor. İngiltere, 
tJe Y~n Habeı pazarlarını 
orıd:eçll'lneaindense ltalyanın 
~ Yerleşmesini kendi assığ
~. F daha elverişli bulmakta
..._ l'ansaya gelince, ıon Ro-
~ ı:~k ınelerinde, Muasolioi
lel'İlıi n aya dokunan iatek-
~ylamıı gibidir. 

~ulgar Başbakanı Diyor ki 
" Hükônıet Utanç Verici Mazinin 

Zlatef " Türk Siyasa Maha.filinin Dirayetinden Ve 
Açık Görüşlerinden Katiyetle Eminolduğunu,, Söylmiştir 

Genel Nüfus Tahriri ilk 
r eş~~~e ~x apıl~caktır 
Nüfus T abriri Beş Ôün Sür.erek 

100 lrın Memur ~-alışacak 
latuıbul 25 ( Huaaaı ) -

- Umumi nlfa• tahririae ilk tet
riniİı oa sekizinde başlanacak
br. N&fa• tahriri bq gün -
sürecektir. Bu ifte 100 bin me-
mur çahpcaktır. 

· latatiatik genel miclirl6ğü 
mali istatistikleri de lıam•la
makt:adar. 

l.tanbul : 25 fNuauai) - Ay 
monada ylbek 9isorta komis
JOJ!U toplanacakbr. Komiayen 

· maevcut migorta tarife)el'İltİD 

iam,ilmesi i•ki•h.naı arar 
tuıacaktw, 

Ankara, 25 (Huuat) -
Ôkonomi bakanhiuada standa
rizasyon etrafında tedkilder 
devam ediyor. hk İf olarak 
üzüm, incir gibi mallanmız 

~e edilecektir. -
Türk - Fransız 

Ticaret Muahedesi F esliedilmiştir 
laianbul, 25 (Huai) - Htik6metimizce Tlrk - Franaız tiea• 

ret mwbedeti peıpmbu ~en itibaren blcknl.-c:aktu'. 1Ce1• 
fiyet glmrük idarelerine teblii edilmiftir. 

Tarihin En GUIUnç, En Korkunç Yaprakları 

Bugün Başladı: 3 ün~ü Sahifemizde 
••••••••aııaaı•aaaaaaıaa•••••••••••••••••••••••••J•C••••••••eaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaa~ 
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cloth'i kii duruma göre, İtalya 
hltQi dan görüşmelerle Habe 
tidi i(.eadi isteklarina boyun 
Lir ~e~ sevdasındadır. Bu 
Sı •orangıçtır. Eğer Ha
~er ulusal varlıklanne do
~~ bu işte ~riliyecek 
,..._ sa bundan sonra da ital
lca.._"""': . kabaran dileklerile 
~~~caklardır. Yani İtalya 
~er re . ve Somaliye yığdığı 
~u:nn baskısı aıtınc!a Ha
~.. ı kendi çenberi içine 
~ r:. çalışacaktır. Habeşliler 
~ zata dütecekJer mi ? 
~ varlıklarına göz diken 

• 
Bulgar .Nazırları Bir At·ad<ı 5 

1 ]ediği büyük nutkunu bugliıı mücadelesi bitaraflıimı muha- i 

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

lt7?1lbıaı sözlerine kanacaklar 
ltıbe S~ınali ve Ereytre ile Ntli arasında yönsüz bir 
lı,. aynlsa bile bu iste
ft.Jy; lr'~sınde sırıtan diğer .... b:" dilekleri ne olacaktır ? 
l'İlld ı, bütün bu dilekler üze-
cto1! bltili.r~Yan emperyalizmini 
-~ a iDİ ? Şu halde bir 
llaek' •. korkusunun önüne geç
~ lfı uluslar kurumuna dü-
Otdar ~ ı!a.1Y&JJIAra bakılırsa, 
...__ • 1111 Ulular kuru-

Y•r ahmt bulunmuuu 

Georgiye{ kra~n ~yatrosu salonunda ver- fazaza etmek hissiDe rağmen ! 
Sofya, 24, (A.A) - Baıba- miştir. Nutuk radyo ile bütün hlik6metin batına 'B. Kimon 5 

kan general Zlatef yeni bükü- memlekette neşredilmiştir. B. Gorgiyefi getirmeye sevkeden 5 
metin programı hakkında bü- Zlatef Moral, Soysal, ve öke>- neticesiz durumu kısaca izah ! 
tün memleketin alaka ile bek- nomik buhranın orduyu siyasal - Sonu 8 inci Sahifede = ! 
·······················································································································-············ : hile çok görüyorlar : " Bu soy- mek istiyorlar. Uluslar kurumu milyonluk Trablusu yutmak için 5 
sallıktan uzak ülke "medeni" için de bu morum, bir prestij yıllarca boğuıtular. Habeti bir i 
uluslar arasında yer alamaz. " sorumudur. Bununla beraber İtalyan kolonisi yapmak içinse : 
diyorlar. Bu deyişteki amaç- Cen~vre, •. Manyu.ko sora\'lllda daha çok kaah aavqlan ıöz• i 
ları besbellidir : " Habeşle oldup l{l~ı, ıesım duyuramaua ahnalan ıerektir. Bu sefKÜZeft 1 : 

bizi başbaşa bırakınız.Biz onları Habeıelinm kolay kolay ıtal- ltalyayı •amldağmclaa çok fazla j: 
yola ıetirmesini billriz." demek yaya lokma olacajı sanılamaz. lurpahyabilir. Ve kim bilir belki : 
istiyorlar.. Bütün suçu e..,mli- Bir koloni aavqmın ne kadar de yeni bozgun)arla ka11ılq-

1
, =-••na•••••••••••••••••••ı:'!:••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••-

ğine baih bulunmaktan başka Mhalı bir aavaı olduğunu her tırır. -~ " nalJMlar1n Klb8aU •• 
bir ıey olmıyan bir ulusu ez- ke• bilir. İtalyanlar bir buçuk t111evke1' JB:l.1gt.:n. ~_q~, Der "Simpl., Prape 
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Son yirmi dört saat zarfında 
soyadı alanlarm isimlerini ya-
zıyoruz : 

a 
tal sokak 29 numarada Receb 
Erenmezler, ikinci Sultaniye 
mahallesi Hacı Hasan sokak 

İzmir Jandarma müfettişliği 2 numarada Kazım Eriş, Or-
mülhakı binbanşı İrfan Ergü- haniye mahallesi 78 numarada 
ven, '1ıUıkuyu mahallesi Çık- Ali Enserçakan, Birinci Süley-
mazkuyu sokag-ı 28 numerada maniye mahallesi KamiJpaşa 

caddesi 59 numarada Nureddin 
numarada İ ma·ı Yılmazkaya, i 

Erkizan, kinci Taşlı çeşme so-
Kalnfo mahallesi küçük Cam- kak 14 numarada Osman ve 
göz sokagı 4 numarada Meh- efrad ailesi Erturgut, Buca Kı-
med ogiu Tahsin Yamaner, zılçullu mahallesi 3 numarada 
Devlet Demiryolları yedinci Adil Birbil, Balçova orta mahalle 
işletmesinde hareket memuru Mehmed O. Ali Karasulu, Buca 
İsmail Uc, Keçeciler mahalle:;i Yağhane sokak 429 numarada 
Küllan sokağı 14 numarada Ahmed oğlu Mustafa Köstem, 
Mehmed oğlu Halid Ulukulu, T epccik Meydan sokak 42 nu-
Bayraklı Menemen C. 3 No. da marada Emin oğlu Ali Kafadar, 
Mehmet oğltı Ahmet Şenel, Mersinli Yunusbey sokek 3 nu-
Atpazarı 8 numarada İsmail marada Mehmed oğlu Hasan 
nğlu Sabri Onat, İsmet paşa Özergi, Abdullah efendi ma-
mahallesi ikinci kurtuluş sokak hallesinde Aydm demiryolu 
6~umarada Abdurrahman Oraz- depo memuru Mehmed Özbay-
Jı, ismet paşa mahallesi çavdar kent, Dibckbaşı Çavdar sokak 
sokak 16 numrada Kemal Do- 42 numarada Ahmed Özyıl, 
_ğaç, Aydın demiryollan ambar ikinci Aziziye mahallesi 27 nu-
memuru Mustafa oğlu Ahmet marada Zihni Özbaladur, Kar-
Canöz, Tepecik hamam sokak şıyaka Donanmacı mahallesi 
J.2 numarada Salih Altmkapak, Talatbey sokak 35 numarada 
Karşıyaka bahariye sokak 14 Mehmed oğlu Ahmed Özkarşı-
numarada Hüseyin oğlu İbra- yaka, Mirali mahallesi Mirali 
him Hakkı Ograh, Kemeral- sokağında 155 numarada 
tında barut hanı karşısında İsmail oğlu Ahmed Özenç, 
kahveci İbrahim Altıncez.ve, pazaryeri mahallesi 19 numara-
İkinci Sultaniye mahallesi linci da Ahmet oğlu Mehmet Soy 
Nezaket sokak 11 numarada bakır. gaziler mahallesi Rana 
Mehmed Altınova, Aydın de- sokak 20 numarada Tahir oğ-
miryollannda ambar memuru Ju Tevfik Sev eren giz, ballı ku-
Raşit oğlum Rqit Erbaykut, yu 14 numarada Ahmet Say-
\kinci Osmaniye mahalle.si Bat- dar soyadım almışlardır. 
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Nişanlısını Selçuk Cinayeti ----..-.-
Öldüren Nihadın 

Muhakemesi 
Nişanlısı Leylayı öldürmekle 

suçlu Nihadm muhakemesine 
dün Ağırcezada devam edil
miştir. 

Dünkü celsede Müddeiumu
mi iddiasını serdetmiş ve maz
nunun suçu açık ikrttr ve ri'ı
yete müstenit şabadetle sabit 
olduğundan 56 ıncı madde de
Jaletile 448 nci madde muci
bince tecziyesini ve Leylanın 
cebir maksadı altında kirletti
ğinden dolayı !uçlu, Leylanın 
sinnini öldürmeden evvel ikin
ci hukuk mahkemesine müra
caatla 332 doğumlu olarak tas
hih ettirmiş oldui'undan orta
da suç kalmadığından bu ci
hetten bcraatini istemiştir. 

Dün Muhakemeye 
Devam Edildi 

Kuşadasının Selçuk nahiye
sinde sağır Aliyi yolunu bek
liyerek öldürmekle teammüden 

öldürmekle maznun Kubur oğul
larından Hüseyin, bekci Süley
man, Hüseynin kardeşi Süley

man, İbrahim ve Alinin muha
kemelerine dün ağırcezada de
vam edilmiştir. 

Mevkuf maznunlardan Süley
manın tahliye talebinin red-

dine dair olan karara itiraz 
ettiğinden dosyc Manisa aiır

ceza mahkemesine tetkik için 
~önderilmişti. 

Mezkur dosye henüz gelme
diğinden muhakeme başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Veni Asır 

Bugün AnKaraya 
Gidiyorlar 

Cumhuriyet Halk fırkası baş
kanı bay Avni Doğnn, Denizli 
saylavı bay Haydnr Rüştü, 

İzmir saylavı bayan Benal Nev
zad, Kütahya saylavı bay Lütfi 
Kırdar ve Kastamoni saylavı 

Dr. bay Şükrü Osman, Manisa 
saylavı bay Refik İnce, İzmir 
saylavı bay Sadeddin ve Ba
lıkesir saylavı bay Hacim Mu
hittin bugün Af yon trenile 
Ankaraya gideceklerdir. 

Oda Meclis· Dün 
Toplanmadı 

Ticaret ve sanayi odası mec
lisinin dün öğleden sonra top
lanarak borsa bütçesini tetkik 
ve kabul etmesi mukarrerdi. 

Dün toplanılamamış. ve top
lantı başka bir güne bırakıl
mıştır. 

Afyon Müha} aatı 
llerilemekte Midir 

Uyuşturucu maddeler inhisarı 
İzmir şubesi tarafından tüccar
dan ve müstahsilden afyon 
mübay~atına devam edilmek
tedir. 

Mübayaat iki ay sürecektir. 
Bugünlerde Japonya ve Ame

rika dan Afyon için bazı taleb- 1 

lerle karşılaşılmışbr. İdare bu 
hususta müzakerata başla

mıştır. 

Rusya ve İran uyuşturucu 
maddeler blokuna girmek iste
diklerinden yakında müzake
reye başlamak için hazırlıklar 
yapılmaktadır. 

Müzakerelerin İstanbulda ya
pılacağı haber alınmıştır. 

Bir Muakkip 
Mahkemeye Verildi 
Kırkağaçlı Kazımın mağaza

sında kavas Hü~eyne ucuz ve 
kapatma suretile ev alacağını 
vaadla 172 lirasını dolandıran 
muakkip ve Şeyh ma-
hallesi mümessili Rüstem 
oğlu O.smanın üçüncü karar 
hakimliğince asliye cezaya sev
kine karar verilmiştir. 

yarın Akşam 
5f ELHAMRA ı. M~::~:~t 

ALTIN FİLIMLER SERİMiZiN BİRİNCİSİ BAŞLIYoR : . 
G Ü Z E L L İ G İ N - S A N A T 1 N ve Beyaz Perdenin K 1 R A L l Ç E S 1 

MARLENE DİETRİCH 
Tarafından Fransızca Sözlü Olarak Yaradı lan 

KIZIL KIRALİÇE 
On binlerce figüranın iıtirak ettiği ve üç milyon sarfıyla yapılan T ARİHi - MUAZZAM 

AŞK ve f HTIRAS Filmi. 
DİKKAT: YALNIZ YARIN GECE, YANİ PROGRAMIN İLK GECESiNE MAHSUS 

OLMAK ÜZERE fiyatlarda yüzde 35 - 45 TENZİLAT hakkı veren karneleri hemen aldırınız. 
KIZIL ÇARİÇE filmiyle başlıyan AL TıN FJLİMLER SERİSİ müsabakamız YARIN GECE 

başlıyor. SİZDE iŞTIRAK EDİNİZ. Hem eğlenir hemde KIYMETLİ bir HEDİYE kazana
bili ı siniz. 

FIY ATLARA hiçbir zaman zam yapılmıyacakbr. Yalnız ÇARŞAMBA GÜNLERİ seans
larında HALK MA TINELERI tertip edilecektir. 

Buca halkcvi menfaatine 17 matinemiz tahsis edildiği için matinelerde si
nema österilmiyecektir. Saat 21 suvaremizde yeni pro ram ... 

I<:öyde 
Muhtar İntihabatınd~ 

Noksanını Var? 
Bucanın Tahtalı köyünden 

bir grup istida ile vilayete mü
racaat ederek, muhtar intiha
batmda bazı noksan muamele
ler yapıldığını iddia etmişler
dir, vilayet işi tahkika baş
lamıştır. 

'-" 1 ••••• ' • 

Vali Şaşalda 
Vali general Kazım Dirik, 

dün sabah şaşal suyu membaı
na giderek orada bir müddet 
meşgul olmuş ve bazı tetkikat 
icra etmiştir. 

4ı 1 •••••• 

Akdenizde 
Fırtına 
İki gündenberi Akdcniz'de 

şiddetli fırtınaların hüküm sür
düğü, alakadarlara gelen ha
berlerden anlaşılmaktadır. Bu 
yüzden bazı vapurların geliş

leri tehire uiramıştır. -.,.,_,__ 
l'alehc Tetkikleri 
Karataş müsevi mektebi ta

: ebeler le Cumhuriyet mektebi 
talebeleri dün muallimlerile bir
likte adliyeye gelerek tetki:c
ler yapmışlardır. 

ıı••~ .. 
Bir ddia 

Dün Bulvar'<la Yovan oğlu 
hanında İzzet lc.ızt Ccmile'nin 
evinde misafir kaJan Selim 
kızt Nermin tarafından misa
firliği esnasında bir gömlek 
ve bir şarpasının çalındığını 

iddia etmiştir. 

Memurlar 
Asliyecezada 
Beraet Ettiler 

Bay Saraç Rızadan borç 
dosyasıoı ortadan kaldırmak 
için rüşvet aldıkları iddiasiyle 
Asliyecezada muhakeme edil-

mekte olan Emlaki Milliye mu
hasebecisi Bay Fevzi, muame
lat katibi Bay Tevfik ve dos
ya memuru Bay Sıyameddinin 
muhakemelerine dün As1iyece
zada devam edilmiştir. 
Müddeiumumı Bay Ali iddi

anamesini serdetti. Müteakiben 
maznunlar müdafaalarını yap
tılar ve ondan sonra hüküm 
tefhim edilerek üçünün de be
ractine karar verildi. Karar, 
okunmasını mütcakib samiin 
tarafından alkışlandı. 

Memurlar dün akşam tahliye 
olundular. Cümlesini tebrik 
ederiz. 

Takas İşleri 
·-

Muvakkaten Geri 
Bırakıldı 

İktisad Bakanlığından İzmir 
Takas Komisyonuna gelen bir 
emir üzerine takas işleri mu
vakkaten geri bırakılmıştır. 

Yeni kontenjan talimatnamesi 
çıktıktan sonra takas işlerine 

devam edilecektir. Şimdiden 
eski muameleler tekemmül et
tirilmektedir. 

Mekteplerde 
Diftiri Aşısı Yapılacaktır 

1 
Sıhhat ve içtimai muavenet 

bakanlığından sıhhat müdürlü
ğüne gelen bir emirde 6 yaşın
dan 12 yaşına kadar olan ço
cuklara mecburi olarak kuşpa
lazı aşısı tatbik t:dilmesi bil
dirilmiştir. Sıhhat müdürlüğü 

diftiri aşısı tatbiki için mek
teplerde tertibat almıştır. 

Bundan başka 2 - 6 yaşın
daki çocuklara da diftiri aşısı 
tatbik edilecektir. 

Ancak iki yaşından 6 yaşına 
kadar olan çocuklara tatbik 
edilecek aşı ihtiyaridir. Cumar
tesi gününden itibaren dok
torlar tarafından semt semt 
mekteplerde difteri aşısı tatbi
kine başlanacak ve bütün ta
lebelere aşi tat~ik edilecektir. 

. ·-·····-· İki Hırsız 
Mevkufen Aslıyeye 

Verildi 
Geceleyin hırsızlık yapan 

ve maymuncukla bir dükkanı 
açmakta iken yakalanan Ali 

oğlu Asım ve Mehmet oğlu 

Mchmedin mevkufen Asliccza
ya sevkine karar verilmiştir. 

Mahkemede 
Yalan Yere Yemin 

Bir zina meselesinin davası 

asliye cezada iörülürken yalan 

yere yemin eden Kestelli cad
desinde aile evinde oturur Ali 
oğlu Tahir ve Şakir oğlu Ah
med haklarında tahkikata baş
lanmıştır, 

Menemende 
Karısını Öldüren 

Menemende karısı Rukiyeyi 
kıskançlık yüzünden öldürmek
le suçlu Mehmed o2'1u Salibin 
muhakemesine dün ağırcczada 
devam edilmiı ve müdafaa ve
kili tarafından müdafaası ya
yılmışbr. Muhakeme karara 
bırakılmıştır. 

Sadık Mahkemeye 
Verlldl 

Yanında çalışan amele Re
cebi kendisine keçi demesinden 
kızarak biçakla yaraJıyan ya
pıcı Elmas oğlu sadıkın asliye 
ceza mahkemesine sevkine ka
rar verimiştir. 

Turşu Dolandırmış 
Bakkal Hüseyin istiyor diye

rek ve Hüseyinin imzası ile 
pusula yazarak turşucu Ah
medi bir teneke turşu ve yirmi 
beş kilo sirke dolandıran Gü
zclyalıda Mehmed oğlu Musta
fanın Asliyecezaya sevkine ka
rar verilmiştir. 

2& ~uoaı t93 

ÖŞEMDEN 

Gibi 
Bir su şirlceti müben 

Hollandada vapur içerisin 
kaybolmuş. Olabilir ya! Vap 
b~yükse kim bilir neresine sa 
lanmış veya neresinde bir ka 
neticesi,yahut bir kast uğru 
öteki dünyayı - Allah sela 
versin- boylamıştır. Vapur e .. 
küçükse, yine kim bilir kiıns 
nin bulunmadığı, AUahı . ~ 
kulu kıt bir gecede kendısı 
gönlünde depreşen bir acın 
uyanmasıy!e ativermiştir. d 
nıze .. 

Gazetede kısaca okuduğu 
ve fakat çok sevgili arkada 
hğile beni mesud eden b 
kardeşimden tafsilabnı dini 
miş olduğum şu görünmiy 
adam, görünmez cisim birik 
sının halledildiğini kafam 
hayret ve dehşetle yaşatmam 
olsaydım böyle bir ketnaa 
sapıverir, hatta o havadis um 
rumda bile olmaz, geçer g 
derdim. 

Azizim şu şon asır dünya 
mühendisler elinde hal, ham 
oldu da biz hala okuyup, ok 
yup masal gibi diyerek fal ta 
gibi gözlerimızi açıyoruz. Y., 
herif görünmez cisim yaratmag 
ça ışan mühendisin oir başk 
ve kuvvetli eşi, rakibi ise. 
Olur a! Ortada, fen sahasmd 
tecrübeleri yapılan, deliller 
şahitleri ğösteri)en bir ço 
harikalar var, dinlediğimiz ma 
salların, o <u... .ı:nuz hikaye 
lerin, gördüğümuz filmlerin ili 
ve hakikat dünyasına geçen 
benim kısa aklımın: zor aldıi• 
ne büyük nümunelcri vardır. 

Jül Vernin Albatrosu bugü 
starosfer tabakalarına bile va"' 
racak tayyareler oldu, çıktı. 

Yakında aya değil en uzal 
yıldızlarz uzun senelere hacet 
kalmaksızın; hani o bizim bil
diğimiz hesapla: Doğunca mu
hayyel bir sürat katarına bi
nersek yarı yolda öleceğin yüz 
seneler boylayan mor aleınİ 
geçmeğc, insan ömrü değil, f eD 
sürat yeterek ulaşabileceğiz, 

Denizlerin binlerce, milyonlarca 
ton tazyiki altında binlerct 
metre derinlikte hayalen yaşa
tılan gezintiler evimizde bir 
balkon safası kadar basit ka
lacak. 

Bugün; televizon bizi karşı
mızda konuşanın sima ve ha
rcketile karşılaştırıp sevindirir
ken, yarın kim bilir Atom 'un 
cezalarını elektronu, protonu 
bir kalıbına sokup bizi el ele 
kucak kucağa verecek. 

Yarabbi aklımt sen sakla! 
Hani ne diyeceğim: 25 yaşın· 

daki Macar mühendisin bir 
heykel üzerinde yaptığı bu 
görünmez hale gelmek harika
sını; su gibi olmağa uiraşan 

su mühendisi daha evvel kendi 
vücudundc tatbik cdib de fenni 
bir muzuiplik yapmasın ?l Val
lahi aziz okuyucum bunlar ma-
sal iibi geliyor, biliyor mu
sun! 

TOKDIL 
•••••••• 

Grib Azaldı Mı? 
Memleketimizde salgın deni

lecek halde görülen gribin şu 
günlerde azaldığını Hilal ecza
hanesi .sahibi Kemal Aktaş 
söylemekte,nezleye, gribe karşı 
Korizol Kemal kullananlar gribi 
ve sirayetini azaltmııtır de
melıterur_ 



TAÇLI 
DELiLER 

Tarihi Tefrika 
No. "t" 

Delileri En Çok Olan 
Hanedan : Romanoflar 

t ~eli Petronun Hayatı: 
leii_~te adlan geçen taclı yayı avuçlan içinde tuttu. 
.~ ~ sayısı pek çoktur. Dell Patronun Dolumu 
~ uıun tarihi tadı de- Romanof hanedanına ait bu 
~ ~Jetinden kurtulma- kısa izahattan sonra tarihin •ır 

• • dhassa Romanoflar delileri arasında en azgını sa-
?~tiftirmekte diğer hane- yılan Deli Petronun hayahna 
ilrler iistnnlük iddia edebi- göz gezdirebiliriz: 

llrilıin Petronun doğumu o kadar 
~ "büyük,, 
'>ttr Verdiği deli 
t_ ~"'o, Rusya lmpa
~rlu" ti illnun bani-
~ ~~aaına rağ
ct11d liliklerinin hu 
din 11 Yoktu. Ken-

deıı .. . 
llİtabttı . oncekılere 
~ e ıslahatcı sa-

Lir :•liyetile yeni 
lerillink~m, selef
i. •. ı_ ınden bam
:--f11:a. b" 
~ ır rejim 
it llştu. 

Olnanof'ların 
1613 Tarihi 

h P.t· Yılında, Rus 
~· ııel Roma
~ tahta çıkar
~d .. Yıllardanberi 
İliJi tl~rı barışa, da
!'faıı:~ne, aaayışe, 
~~VUşacağını umuyordu. 
' ll.:_ Romanof hanedanını 
ltfti.a :w--.el, Y&racLhta itibarile 
lliıe b,?' adamdı.Oğlu Çar Alek 

•ioıle · d )'aıtn 1>· rı~ e taassup ateıi 
de, ile" ı! dındardı. f ngiltere
Çofc e ı~c:ı Şarl'ın hal'ini, bir 
~ hı ııyet ve hakaretlere ma
h.ııed hı.imasını, bütün Avrupa 
Prote:ıılan içinde yalnız o 
'-ile ~~tmiıti. Bu protestoya 
~ tloliUl da krallan semavi 
· e e .. hh d ~ muce ez farze en 

diaad Y•tti. Aleksi bizzat ken
b...I· e böyle bir kuvvetin mev
--~Yetiıı 
~ e inanır ve bu teveh-
~ hareket ederdi. Mamafi 
lel'İıld lloflann ikinci Çarı selef
~eıı daha az ibtıraslı sayı
.ta. aG Alekai'nin üç oğlu var
~dYiik oğlu F oedor on bet 
~- ~.tahta çıkb. Zaifti, kor
~ il' kaç ay süren salta
~d '°~.ra gözlerini hayata 
~ Gunün ayanı Aleksinin 
'iha 1 tla meşhur olan ikinci 
"Jci. Vanı tahta geçirmekten 
to •tbı~k Petroyu, birinci Pet
~d l a Romar.of tahtına çı-
11.1. 

1 ar T "h" d ı· ~nı v • ... ~rı ın e ı Petro 
erdıgı adam işte budur. 

'1 k lnukadd-erat Yolu 
"'ıtı ll •dderat, vekayii dalına 
~:lak, düz bir sathi mail 
...... ilde Yürütmez. Deli Petro-
4-_ ~tanatında da böyle ol
'-ki Rın bir hadise birbirini 
ltıtur et~i. Saltanattan uzak 
Streı7~e ~vanan hemşiresi Sofi, 
'tdi ç rın yardımı ile tamam 
Petr sene saltanat sürdü. Deli 
l>iıı~ on sekiz yaşına basarak 
~e k saltanah ele geçirdiği 
l~ adar Vasil G li · ·b· 11111' lbllt . a çın gı ı 

•Yıre ~ak Rus-

Deli I'efro 
koyu karanlıklarla dohıdur ki 
böyle bir esrar labirentine nü
fuza çalışmak beyhudedir. Zira 
Aleksinin bütün oğlan ve kız 
çocukları mariz, zaif vücutlar 
olduğu halde bu dağ gibi vü
cutlu adam nereden çıkmışbr, 
diye düşünenler çoktur. Ancak 
Aleksi bütün evlatları içinde 
en çok Petroyu seviyordu da 
onun için mi onu hususi bir 
rejime ve terbiyeye tabi tut
muştur gibi bir zehab uyana-
bilir. · 

Bu yanlıt bir düşüncedir. 
Zira Petronun babası Aleksi. 
den başkası olduğunu zanne· 
denler saray hayatınm sonu 
gelmiyen gizli aşk macerala
rmdan bir deli Petro doğdu
ğunu iddia edenler eksik de
ğildir. Zaten Petro doğuşta 
normal bir tipi andırmıyordu. 
Ağır vücudunu bacakları taşı
yamıyordu. Üç yaşına kadar 
süt ninesinden süt emdi. Beş 
yaşmda ancak ·yürümeye baş
ladı. On bir yaşına bastığında 
daha ne okumak ne de yazmak 
biliyordu. Onu görenler Rus
yanın mukadderah üzerinde o 
kadar muazzam dejişiklikler 
yapan adamın bu olacağına 
ihtimal vermezlerdi. Sinirli.ves
veseli bir çocuk .. 

ae, va,ında iken 
Anlattıklanna göre Petro 5 

yaşında iken, bir gün, annesi
nin kucağında bir su bendi 
üzerinden geçerken dalgalann 
gürültüsüle uyanmış, ve o ka
dar heyecana kapılmışhr ki bu 
yüzden hastalanmıştır. 

Bu hadiseden sonra Petro, 
koca delikanh olduğu halde ne 

Yenı Astr 

Beşinci Büyük Kurultay! 
Martın Birirıci Günü Açılacakhr -

Heyeti Vekile Toplandı 
Ankara, 25 (Hususi) - Beşinci büyük kurulbly marhn birin

ci günü <:ıçılaca~<tır. Yeni saylavlar Ankaraya gclıMJe baıladılar. 
Ankara kalabahk bir manzara arzetmektedir. 

Ankara 25 ( Hususi ) - Heyeti Vekile bugün ( dün ) saat 
16,30 da toplanarak bütçenin tetkikine devam etmiıtir. 

K. Kostantin Ayininde 
Birbirlerine Girdiler - 12 Yaralı Var 

İstanbul: 25 (Hususi) - Selinik'de ölü kral Kostantin için 
yapılan ayinde kanlı hadiseler oldu. Cumhuriyetçilerle, 'kraliyet
ciler birbirine girdiler. 12 yaralı vardır. 

••••• 
Yugoslavya Vekiller 

••• 
Hadiseleri 
Etrafında 
Belgrad 25 (A.A) -İç işleri 

bakanı B. Popoviteh, gazeteci
ler tarafından sorulan bir suale 
cevaben bilhassa şunlan söy
lemiştir: 

Heyetinde 
Ankar.a 24 (A.A)- icra Ve

killeri Heyeti bugün Baıbakan 
İsmet İnönü'nün reisliği altında 
toplanarak muhtelif işler üze
rinde görüşmelerde bulunmuş 
ve bu işlere aid kararlar al
mıştır. 

Avusturya Bakanları 
Londraya Vasıl Oldular 

••• 
Bay Şuşning Viktorya istasyonunda 

Çok Samimi Olarak Karşılandı 
Londra 25 ( A.A ) - Bay 

Şuşni~ ilk mülikabnda ilk de
fa ieldiği lagiliz toprağına 
ayak hashğından dolayı bah
tiyar olduğunu ve Avusturya 

ulusunun lngilterenin dostluğu
nu takdir etmekte bulunduğu
nu söyledikten sonra eier zi
yaretimiz lngiliz Avusturya 
bağlannm kuvvetlenmesine hiz
met ederse çok memnun ola-
cağız, demiştir. 

LHNDRA, 25 (A.A) - Bay 
Şuşnig ve Berger Valdeneğ 

dijn saat 12-20 de Viktorya 
istasyonuna varmışlar ve orada 
Sir Con Simon ile harbiye 
müsteşan bay Sanbhop ve . 
Fransız büyük elçisi bay Kor
ben tarafından selamlanmıştır. 

Paris 25 (A.A) - Bay Şuı
nig Bulyon Sur Merden Flan
dene gönderdiği bir telgrafta 
Pariste gördüiü güzel kabul
den dolayı teşekkür ederek 
Fransa ile Avusturya arasında 
samimi bağlann kuvvetlendiril
mesini tekrar temenni etmiştir. 

Bay Flanden kendisine ce
vap vererek teıekkürlerini 1'!. 

Avusturyan•n istiklali ve refa
hı hakkmdaki • temennilerini 
bildirmiştir. 

Londra 25 ( A.A ) - Şur 

ning Viktorya istasyonundan 
hareket ettikten sonra 300 ka-
dar sosyalist ve komünist te
zahuratçı istasyon civarına gel
mişlerdir. Hadise olmamıştır. 

Slavonski Brod mıntakasın
dan ayrılık taraftarı, Praska 
ıtchin tahrikleri neticesinde 
tevkif edilmiş olan on ikisinin 

ls~!a?b?ı~!s~!.!ıeı:..:~ Amerika - Japonya Silah 
sabah saat4/53/12 saniye geçe y D Ed• 

Si.tahliyesini istemek maksadiyle 
sarhoş birçok köylüler tarafın
dan yapılmı~ o!an hareketler 
derhal bastmlmış ve sükunet 
kat'ıyetle iade edilmiştir. 

•••••••••ıııııeııa•ııaeııııaıııaee ı ııaaıaı 

bir nehir, ne de bir göle .titre-
meden bakamazdı. Prensin ma
iyetindekiler onun bu vehmini 
kırmak için yıllarca uğraıtılar. 
Bazan havuzlarda, d~relerde 
prens geçerken, suya atılan 

iençler olurdu. Petro onların 
sağ salim !udan çıkışlarım şaş
kınlıkla seyrederdi. 

Petro Korkakll 
Deli Petro, kendi hakkında

ki tahminler hilafına olarak 
korkak, hem de çok korkakh. 
Bir çok korkak adamlarda ol
duğu gibi onun da bu korkak
lığı kaba, sert bir adam olma
ıına sebebiyet vermişti. Etra-
fındakilere karşı şuursuzca hu
şunetlerde, taarruzlarda bulu
nurdu. Bilhassa en çok kız-

gınhğmı uyandıran sebepler
den biri de uykusunun kınl-
ması, uyurken rahatsız edil
mesi idi. Daha çacuk ya
tında iken Petronun içbde 
yerleıen bu korku onda 
sinir ihtiliçlan yapmııh. 
Kızdığı zaman çehresinin, 
dudaklannın oynadığı görülür
du. Böylece çehresi korkunç 
bir ıekil alırdı. Bu kabil ihti
liçlar baıladı mi etrafındakiler 
iözlerini yere diker, imparato
run ne kadar garib bir bal al
dıj"ını &örmemiı ~ibi davramr-. 
lardı. Bu sinir buhranlarını bir 
ıara növbeti telakki edenler de 
vardır. Bu halde iken Petro 
en çok sevdiği adamların 
hile yanında bulunmasına te
hammül etmezdi. Buhran baş
ladı mı ya imparatoriça Kate
rina, yahut ta önüne ilk çıkan 
kadın koluna girerek kendisini 
dairesine ırötürürlerdi 

cenubi garbi istikametinden arışı evam ıyor ... 
gelen oldukça şiddetli ve sü
rekli bir hareketi arz kayde
dilmiştir. Mesafesi 1stanbuldan 
7 :jO • 800 kilometre uhmin edil
edilmiştir. 

Cenevreye Gitti 
İstanbul 25 (Husu~•)- Üni

versite Rektörü Bay Cemil, 
tetkikat için Cenevreye hare
ket etmiştir. 

Irak Kabinesi 
İstifa Etti 

Bağdat, 24 (A.A) - Roy
ter Ajansı bildiriyor: 

Hükumet bugün bir siyasi 
müşkülat devresinden sonra 
istifa etmiştir. 

Afrikaya Doğru 
Sicilyada 25 (A.A) - Har

biye müsteıarı ieneral Baistroc
ci burada toplanmış olan kıt'a
lan teftiş etmiştir. Bu kıt'alar 
Afrikaya iitJDek üzere hemen 
vapurlara bineceklerdir. 

Telefon 3151 

Ameı·ikauuı Bir Tayyare Gemisi 
LONDRA, 25 (H.R) - Tok- hak edecektir. Amerika hava-

yodan bildiriliyor: Japon as- larda japonyaya karşı kat'i 
keri mahafili Amerikanın deniz bir hakimiyet tesisi azminde• 
kuvvetleri kadar hava kuv- dir. Hava kuvvetlerinin sayısı 

vetlerini de çoğaltmasını endişe bu nisbktte arttırılacaktır. Ja-
ile karıılamaktadır. Bu yıl pon askeri mahrfili bn ha-
içinde Amerika hava filosuna zırlıkları dikkatle takip edi-
daha 547 harp tayyaresi ilti- yor . 

YARIN Telefon 3151 

Saygılı lzmir halkından gördüğü rağbete ve teveccühe karıı şükran borcunu ödemek için 
Mevsimin en yükaek iki filmini bir arada takdim ediyor. 

1 - FEDORA Fransızca Sözlü 

Victorien Sardau'nun ölmez eserinden iktibas edilen ve MARİE BELL tarafından 
temsil edilen büyük bir haile 

GUSTA V FRÖHLİGH ile CAMiLLA HORN'un temsil ettikleri hakıki bir şaheser 
3 - FOX dünya havadisleri. Spor haberleri, siyasi ve içtimai hadiseler 

4 - NoEL BABA renkli Mikemavz büyük bir sanat eseri 

Bugün : Son defa olarak, bir haftadanberi muvaffakiyetle devam eden iki filim 

Mulen Ruj - Bir Gönül Böyle Avlandı 
FOX dün a lıavadisleri - Rumbacı Kovboylar renkli fantazi l:-.1mik 
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- Evet 
- Öyle İ5e kolay şimarık 

bazı küçük prensler haylı za
mandanberi söz dinlemez ol
muşlardır. bunları yola getir
mek için yeniden bir savaş 

açacağız o zaman savaş mey
danında büyük yararhğmızı 

görmek fırsabnı elde edecc
iiz. Sizi emrim altındaki sü'
lcrin bir parçasma kumandan 
yapacağım. 

- Teşekkür ederim monsen
yor içimi hoplatan bu sevinç i 
habere inanamıyacağım g eliyor. 

- O nasıl söz şövalye, ya

rın deiil öbür giln Sent Anj 

şatosuna geliniz. Yüzbaşılık 

rütbesine ait buyurultu ile ku
mandanlığı alımz. 

Şövalye iteklemediği bu bü-

yük inandan içi hoplamış ve 

iki büklüm eğilerek cJini öp

mek suretile Sezara teşekkür 

ve minnettarlığını bildirmişti. 

Sezar (Şimdi gidebilirsiniz.) De
yince Ragastan ayağa kalktı, 

bu sırada Sezar tekrar kendi
sini alıkoyarak dedi ki: 

- Size bir iki sözüm daha 
var Şövalye, dün sabah bizim 
papas Garkunyoyu korkuttugu
nuz vakıt beyaz bir at üıe

rinde beyaz fııtanlı bir kadına 
rastladınızmı? 

Ragastan bu sual kartııında 
yalnız PirimYer lakabını bildi
ği güzel kadının önünde ha
yalinin tekrar canlandığı gör
dü Tiber nehri kenarında rast
ladığı yaralanın mırıldandığı 

özler kulaiında çınladı facı
ayı Sezar Borjiyaya anlatarak 
bu kızcaiı:ıı esirgeme dile
ğinde bulunmak hevesine ka
pıldı, kısık bir sesle ancak: 

- Evet Monscnyor diye-
bildi. 

O kahraman Şövalyenin ka
faeomda dolaşan izJer onun bo
ğızım da sıkmıştı benzi limon 
sarısına dönmüştü tasarladığı 
sözler bir türlü ağzından çık
mıyor boğazında tıkılıp kalı

yordu ayrılmak üzere iki 
büklüm eğildiğı zaman mer
merler üzerindeki kan leke
leri de gözünden kaçma
mıştı. Tiber çayındaki facia 
ile bu kan lekeleri arasında 
bilinemez nasıl bir birleşiklik 
içine doğmuşdu ki söylemek 
üzere bulunduiu sözleri yuttu 
ve sustu. 

- Birşey söylemek istiyor
dunuz Mösyö, neden sustunuz? 

Bu amir ne ihtar karşısında 
Ragastan güçlükle şunları söy
liyebildi : 

- Evet beyaz fıstanlı ka
dına rastlamıştım. Sonradan 
papasın yüksek maiyetinizde 
bulunanlardan olduğunu haber 
alınca kadınla papas arasında
ki görüşmeğe engel olduğum
dan dolayı pişman oldum. 

- Demek oluyor ki o ka
dını tanımıyorsunuz. 

- Nasıl t anıyabilirim Mon
senyor, ismini bile bilmiyorum. 
Hatta hangi yola saptığını da
hi göremedim. 

- Pek ala şimdi gidebilir
siniz. Yarından sonra Scut-anj 
.şatosuna ge!meği unutmazauaız. 

Şövalre tekrar Sezarın va 

Lükresin önünde iki büklüm 
eğildikten sonra salondan çıktı 
koridorda ~ihnini tırmalayan 
hep o kan lekeleri idi. Genç 
şövalye her ne bahasına olursa 
olsun tatlı bir rüya gibi başla
dığı bu yeni hayatın bir tuza
ğa nihayet bulmasını da dü
şündü. Primverin kendisine 
yaptığı nasihatları hatırladı 

gözleri önünden kan lekeleri 
de gitmiyordu bu dalgınlık 
arasında yumuşak bir el Ra
gastanm elini tuttu ve tatlı bir 
ses kulağına şunları fısıldadı: 

- Geliniz ve yavaş basarak 
çok güriiltü etmiyerek geliniz. 

- Şövalyenin kahramanlığı 
malU.ın olmasına ragmen ku
lağına fısıldanan bu sesler
den birdenbire irkilmiş ve 
korkmuştu çabuk kendini 
topladı işi talie bırakarak 

kılavuzu olan kadının arka
sına düştü. Sarayı~ içinde sa
londan salona odadan odaya 
dola~tıktan sonra yine kendisi
ni o eski ziyafet salonunda 
buldu fakat bu salonda şimdi 
kimse kalmamıştı yalnız bir mum 
yanıyordu. Her taraf alaca ka
ranlık içinde idi. Ragutanın 
kalbi parçalanırcasına çarpıyor, 
heyecanla tir tir titreyordu. 
Acaba bu kahramana ne ol
muştu kılavuz kadın tekrar fı
sıldadı: 

- Hiç kımıldamayın sizi ge
lip çaimncıya kadar burada 
bekleyin dedi ve ordadan kay
boldu. 

Dayanılması güç bir istekle 
Ragastanın gözleri daima mer
merler üzerindeki kan lekele
rinden aynlm.ıyordu. Lekeler 
bili kıpkızıldı. Elile bu kan 
lekelerini yokladı. Henüz pıh

tılanmamış olduğunu bile gör
dü. Kendi kendine sorduğu sor
gular şunlardı : 

- Bu kan döküleli daha 
ancak bir saat olmUJ aC4lba ki
min kanı, kim dökmüş, niçin 
dökmüş? 

Bu sorguların zihninde kar
şılıklarını yaratmağa uğraşırken 

Gözüne diğer kan izleri çarptı. 
Şirit gibi uzanan bu izi takip 
etti. Bir kapıya vardı sürmeyi 
çekti. kan izlerini güderek oda
dan odaya salondan salona 
g-eçti. Son kapıyı açtığı zaman
da kendisini Tiber çayının ke
narında buldu. Kararını ver
mişti: 

- Dehşet; Artık hakikat 
kendini gösteriyor gözlerim ka
rarıyor yüregım parçalanıyor 

Tiber nehrinde can veren ada
mı işte hu kapıdan atmışlar 

hayata gözlerini yumarken Pi
rimver adım dudaklarından çı
karan adam bu sa.rayda öldü
rülmiiş buradan sulara atılmış 
bunda asla şüphe yok demek 
burası güzel manzaralı köşk 
değil bir insan salbanesi. Benim 
gözümde bir melek gibi canla-
nan kadın meğer bir cadı kana 
susamış bir sırtlan imi~ belki 
şu dakikada beni de gizli bir 
yerden gözetleyor. 

işte böyle ruhi isyanlar al
tında o cessur şövalye kendi
sini kaldırıp nehre atmak ve 
buradan kaçıp uzaklatmak is
tedi. Fakat bit- kadından kor-

vus urya·nın stiklili 
Bundan Böyle Avrupa Barışını 

Tutan Desteklerden Biridir 

Yiuaunclmı 
Viyana, 24 (A.A) - Avus

turya diş bakanı bay Berger 
Valdeneg Noye Viener Tageb
lat gazetesine verdiği bir ma
Jfımatta, Fransız devlet adam
larının Habsburg hanedanı mes
elesinde hakimiyet hukukunu 
haiz bir devletin hukukile telif 
edilmiyecek hiç bir şey iste
mediklerini bildirerek demiştir 
ki: 

Paris görüşmelerinde alınan 

neticeler Avusturya ile İtalya 
arasında yeni görüşnıelere mev
zu teşkil edecektir. Müdahale 
anlaşmaS!nın yakında akdedi
leceğini zannederim. 

Viyana, 24 (A.A) - Noyc 
Viencr T ageblad gazetesi Pa
riste yapılan l"ransız - Avus
turya görüşmelerinin ne!icele
rinden bahsederek Avusturya 
işlerine ademi müdahale mi.sa
kının canlı bir şey haline gel
miş olduğunu yazıyor. 

Rayşpost gazetesi Avusturya 
istiklalinin bundan böyle Avru
pa barışını tutan desteklerden 

Hitler Bir 
Nutuk Söyl·yecek 

Münih 25 (A.A) - Bay Hit
ler 24-3-920 de ilk taraftarla
rına ulusal sosyalist programı
nın 25 noktasını izah etmiş ol
duğu tarihi bir birahanede bu 
akşam bir nutuk söyliyecektir. 
Bugünkü şenlikler ulusal sos
yalist fırkasının kurulduğunun 
onbeşinci yıldönümü tesid et
mektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kup kaçmasını kabramanlıi'ma 
sığdıramadı. kıhgma çeki dü
zen verdi, yavaş yavaş yine 
parmaklarının ucuna basarak 
ziyafet salonuna dön dil. Her 
taraf karanlık hiç bir yerde 
çıt yoktu. Beş on dakika çok 
üziintiilü bir zaman daha ge
çirdi. Evelce kendisine klavuz
luk eden hizmetçi kız tekrar 
geldi. yine Ragastanın elinden 
tuttu onu üç dört karanlık oda
dan geçirdi. Nihayet bir ka-
pının önünde durdu buraya 
gireceksiniz dedi. Ragastan 
küçük bir tereddütten sonra 
ne olursa olsun diyerek kapı
yı itince alaca karanlık için
deki odaya girdi. Burası Lük-
resin yatak odası idi. Bir ca
navar postuna anadan doğma 
çırıl çıplak uzanmıı olan Lük
res genç ~valyeye kollarını 
uzattı : 

T:ir Jlmı:m·a 
biri olduğunu ve buna dokun
mak istiyenin kuvvetle tertip 
edilmiş müdafaa hattına çar
pacağım yazarak bir kültür 
anlaşması ile Fransız - Avus
turya entelektüel münasebetle
rinin pekiştirilmesi görüşmelerin 
mes'ud siyasal neticesi olarak 
telakki edilmektedir, diyor. 

Viner Çaytung gazetesi di
yor ki: 

Fransız - Avusturya idare 
adamlarının görüşmelerine dair 
olan Paris tebliği barışın yeni 
bir kanunu ve inşa halinde bu
lunan Avrupa binasında yeni 
bir temel taşıdır. 

Paris 24 (A.A)- Avusturya 
başbakanı bay Şuşni~ ile dı

şarı işleri bakanı bay Berger 
Valdeneg saat 10,30 da Lon
draya gitmişlerdir. Orada ln
giliz bakanları ile ıörüşecek

lerdir. 
Avusturya bakanları istas

yonda bay Flanden V\! Lava! 
ve birçok siyasal ve diplomat
lar tarafından uğurlanmıştır. 

İspanyada 
Tehlilce Vaziye,j 

Madrit, 24 (A.A) - Hüku

met tehlike vaziyeti halinin 23 
Marta kadar uzatdmcısına ka
rar vermiştir. Bunun neticesi 

olarak matbuat sansörü, umu

ma mah,.us yollar üzerinde te

zahurat ve toplanmanın meni 
ve polis nezaretinin sıkılıiı bu 

tarihe kadar devam edecektir. 

Asturide ve Katalonya, Mad

rit, Saragoza, Santander ve 

Leon gibi muhtelif mmtaka

larda örfi idare bakıdir. 

Bulgar Kralı 
Diplomatik Dine Verdi 

Sofya, 24 (A.A) - Bu ak

şam Kral ve kraliçe tarafın
dan ananevi diplomatik dine 

verilmiştir. Dinede elçiler ve 
hükumet azası refikalariyle 
birlikte hazır bulunmuşlardır. 

Dineyi bir resmi kabul taki
betmiş ve bunu ecnebi ataşe
militerlerle elçilikler ve dış 
işleri bakanlığı . büyük memur
ları ve bu günlerde Sofyada 
toplanmakta olan Bulgar - Yu
goslav konferansındaki Yu
goslav murahhasları da'fet -edil 
mislerdir. 

iki Kız Kardeş Bir T 
yaredenAşağıA ladı 
lkiside Nişanlılarını Kaybettikle 
den Bu Feci Kararı Verdiler . . ..... _.... 

PARIS, 24 (H.R) - Lon- lar babalarına hitaben bir 
dradan bildiriliyor: Paris - Lon- tup bırakmışlardır. Ken 
dra seferini yapan posta tay- tekleriJe tayyareden atıl 
yaresi Esek vilayetinda Epins- zannolunuyor. 
ter mevkii üzerinden geç~r- Londra, 24 (H.R.) -
ken, sabah erkenden şehrin rika gazeteleri muhabirl 
yollarında dolaşan kimseler, gazetelerine gönderdikleri 
iki v:'..cudun tayyareden atıla- telgraflara göre, tayya 
rak yuvarlandıklarını görmüş- atılan bu iki güzel kız 2 
lerdir. Bunlarm düştüğü yere şında Elizabet ile 20 ya 
koşuşanlar 25 yaşından aşağı Janet'tir. Bunların hayatt 
iki genç kızın tanmmıyacak bir eksiklikleri yoktu. B 
hale gelen cesetleri karşısında kızın da geçen hafta M 
bulunmuşlardır. İlci kız birbi- giderken Sicilyada harap 
rini hali ellerinden tutmakta İngiliz askeri tayyaresinin 
idiler. banlan arasına katılmala 

Sonradan bunlann hüviyet- zımdır. O kazanın kurbanl 
leri anlaşılmıştır. Bunlar Ame- dan biri olan tayyareci 
rika·nm Napoli konsolosunun Forbo, Janet'in nişanlısı 
kıılan olan Janet ve Elizabet Elizabet'in nişanlısı olan mü 
Dübua•dır. Bileklerinde adlan- Bettiy de ayni kazada ölm·· 
nın ilk harflarını gösteren bile- Nip.nlılannın feci ölüm-
zikler vardı. son derece müteessir olan z 

Tayyarenin pilotu Manş de- iki genç kız, Napolide 
nizi üzerine açılacağı sırada rika konsolosu olan babal 
yolcularının ortadan kaybol- dan, unutmak için Parise. 
duklarını görmüş ve telsiz mek müsaadesini aramış! 
telgrafle hadiseyi bildirdik- Betbaht baba buna razı ol 
ten sonra kalktığı tayyare tur. Sabahleyin Londrada 
karargahına dönmüştür. lunan iki [""nç kız Pariı 

Tayyarede başka biç bir oradan Napoliye gitmek 
bindikleri tayyareyi kirala 

yolcu yoktu. Sonradan anlaşıl- lardı. İki kardeş SOO 
dığına göre bu bir yoJcu tay- yükseklikten düşmüşlerdir. 
yaresi olmayup iki genç kız balanna bıraktıkları me 
tarafından Parise git,nek için damgalı o1uak tayyarede 
hususi olarak kiralanmışb. Kız- lunmuştur. ............ 

Eski Bulgar Erkanı . ··-·-·· -
Karadenizde Bir Adacığa Sürüld 
Berlin: 24 (H.R.)- Sofya- Birkaç gün evvel Paçukof 

dan bildirildiğine göre, Bulgar bakan ile dağıtılan fırka r 
sosyalistlerinin tanınmış baş• lerinden bazılarına mektu 
kanı ve geçen yaz dağıtılan yazarak, bugünkü hükii 
Bulgar Sosyal-demokrat fırka- acı acı tenkid etmiş ve yur 
sının parlmento grubu reisi sürüklendiği güç durum 
olan Paçukof tevkif ~dilerek kurtulması için hemen 
hükumetin emrile Karadenizde parlamento rejime dönülme 
küçük bir adacığa sürülmüştür. istemiştir. 
1919 yılında Malinof kabine- Paçukof, mektubunun 
sinde İç bakanı olan Paçukof örneğini bir Yugoslavya g 
bugün Bulgaristan'da kurulmuş teciısine verdiği için başba 
olan diktatörlük rejiminin en onun sürülmesine karar 
müteassıb düşmanı sayılıyor. mişdir. 

Sinema Alemini Alak 
dar Eden Bir Keşif ......... 

Filinıleri Tecessünı Etmi~ Şekilde (;östc 
cek Bir J)ürbin Sineınada inkılap Yapa· 

Parıs, 24 (A.A) - Filimleri sarımtrak renktedir ve ye 
tecessüm :t~iş ş~ki!de _gö~- menekşe, endige ve mavi re 
t~rmeye m_usaı~ yen~ hır durbı_n te ihtizazları geçirmektedir. 
smema.da ınkılap vucude geti- suretle güneş tayfının tam 
recektır. t k t k"J d"f · 1 y 

M h f
. "k b·ı . . O .. mı e rar eş ı e ı mış o u 

eş ur ızı ı gını gust B d"" b.. 1 •• l . .. 
L.. · 500 k d ·· l u ur un er goz erın go 
umıer ren arasın a oy e d"V · t b"~ b b" k " "k" t · · b 1 w ff k ıgı a 11 eyaz ır ren 

ı ı anesını u maga muva a . _ .. . a 
olmuştur ki bunlann birleşme- ~e~tedır. Ogust. ~umıer Yr 
sile eşyanın haniı şartlar için- bılgınler akademısındc bu p 
de fotoğrafı alınmışsa 0 şart- si.P üz~rine. ~evrilm!_ş stersek 
ları göz şebekesinde tekrar kur- pık bır fılım gosterecc 
mağa imkan vermektedir, ~kademi i~a~mdan. he~ b 

Bu yeni gözlükler iki cam- bırer tane ıyı renklı dur 
dan müteşekkildir. Bunlardan alacaklar ve perdeden dı 
biri mavimtraktır ve yeşil sarı, atılarak Üzerlerine sıçra~ 
portokal ve kırmızı r~nkte şu- iıtiycn bir lokomotifi go 
aları 2'eçirmektedir. Ôbür cam celderdir. 





Sahife a T"enr Asır 

Berlinde Kafası Koparnlan 
Di her Casus 

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

Meşhur Miralay 
eniden iman C s 

Başına Geçmiştir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Entrika Ve Esrar Dolu Şaşılacak Bir I-layat 
Umumi Harp esnasında Al

manyada Halkın hiç tanıma

dığı bir adam vardı ki kudre
ti:hemen hemen Kayserin kud
l'etine muadildi. Hatta impara-
torun arzulan bu esrarengız 

•damın projelerine mugayır 
olursa, Kayser istediğini ya
pamazdı: Bu adam miralay Ni
kolaydır. Berlindeki iki dilber 
casus kadının kafaları koparıl
dığı sırada Nikolay yeniden 
Almanyanın karışık casus teş
kilatının başına geçiyor. 

Büyük herp başlangıcında 
o sadece yüzbaşı idi. Sonra 
miralay rütbesine çıktı. Fakat 
muhasemet snasında bu zabi
tin ismi gazete sütunlarında 

biç görülmezdi. Faaliyetini ta
mamen gizli tutarak daha zi
yade kuvvet ve muvaffukıyet
le hareket edebiliyordu. 

Binlerce kiıinin hayatı onun 
bir tek sözüıM bağlı idi. Birisi 
hakkında hiç titremiyen sesile 
"Sehpaya!" Dedimi, isterse 
umumi karargahtan yüzlerce 
kilometre mesafede olsun, o 
adam J .. irkaç saat içinde yaşı
yanlar arasından silinmiş olurdu. 

Onun kararları ne istinaf ne 
de temyiz edilemezdi. İmpara
tor divanıharb mahkumları 
ıçm bile af hakkını kul
lanabildiği halde, herşeye 

kadir olan bu adamın bir hük
münü değiştirmeğe onun da 
gücü yetmezdi. 

Miralay Nikolay'ın dairesi, 
harb esnasında, bir mabetten 
daha çok itina ile muhafaza 
edilir ve kapısı üzerinde, dört 
iğne iliştirilmiı küçük bir kart
vizit üzerinde şu ibare okunur
du: " Umumi kararkah Hl/B 
dairesi müdürü Kolonel Niko
lay ,, . Bu daire, Alman casus
luk teşkilatının merkezi idi. 

Harb esnasında, casus ka
!lınların hiç şüphesiz en büyü
ğü olan meşhur Matmazel Dok
tor'u "Fransaya ait işlere,, me
mur eden Kolonel Nikolaydır. 

Casus Alman kadınının kendi 
elile yazdığı tercümei hali eli
mizdedir. Kolonel Nikolay'dan 
şöylece bahseder: 

"Erkanıharb üniformasını ta
şıyan bu hasta görünüşlü kü
çük adam üzerimde derin bir 
tesir yaptı. Bu dakikada impa
ratorluk içinde hemen hemen 
mutlak bir kudret sahibi olan 
adamın karşısında idim. Fakat 
tuhaf değilmi,bu korkunç reis sa
deliğin ta kendi idi. Son derece 
hoşa giden samimiyeti, sevimli 
ve gülümsiyen bir hali vardı. ,, 

En Amansız Düşman 
Bu adamın, en çoğunu ken

disi seçtiği memurlar vasıtasile 
Alman düşmanlarına karşı aç
tığı amansız mücadelenin tari
hini bu makale içine sığdır

ma2'a imkan yoktur. Meşhur 

dansöz Mata Hari'yi casusluk 
teşkilatına bağlıyan odur. 

Miralay Nikolay'ın faaliyetini 
tavsif için Mis Kauel faciasın
da oynadığı müthiş rolü hatır
latmak kafidir. 

İngiliz hasta bakıcısının mab-

uyandıracak olan idam yaylımı 
duyuldu. 

Dünyanın En !!Uyüf{ 
Casusluk Dosyelerinl 

Kurtarmak için 
Harp bitince, kolonel Niko

lay da ortadan kayboldu ve 

Koloucl Nikolcıy Dai1'<'Sİ1ıcfo 

kfımiyeti ilan edilince, yalnız nereye çekildiğini, son derece 
müttefik ve bitaraf mahf ellerde itimad ettiği bir kaç dostun-
dcğil> Almanyanın en milliyet- dan başka, kimseye bildirmedi. 
perver ocaklarında heyecan Bu, acıklı bozgun ve umumi 
başgöstermişti. Karargahı umu- kaçış devri idi. Umumi Alman 
miyc mensup yüksek rütbeli karargahında likidasyon yapı-
bir çok zabitler el altından im- Jıyordu. İşte o vakıt, büyiik 
paratora müracaat ederek malı- erkanı harbiye reisi, harb es-
kfım kadının affını rica ettiler. nasında müttefikler aleyhine 
K a y s c r i n yakınındakilerden çalışmış olan casusları ele vcr-
bazıları da bu yolda çalışıyorlar- memck için, bütün casusluk 
dı, Bunun için idam cezasının dosyelerinin yakılmasını em-
tatbikinden bir kaç saat önce, retti. Kimsenin bilmediği ihti-
Mis Kavelin Kayser tarafından fagahında, kolonel beraber 
lağvedileceği iyi haber a!an getirmiş olan dosyeleri uzun 
mahafilde söyleniyordu. uzadıya gözden geçirdi. Bu, 

Mis Kavel Nasd ÖldU nevi zatına münhasır biricik bir 
Zaten bu haberden Alman- koleksiyondu. Yalınız dışarıda 

yada her ke!I memnundu. Bir Almanya için çalışan bütün 
kadının böylece idamından ne casusların isimlerini ve faaliyet 
kadar manevi zarar doğacağı deliUerini ihtiva etmekle kalmı-
ve bunun bir askeri hezimete yor, aynı zamanda bir çok 
muadil ı:-eleceği hissediliyordu. kimseler hakkında emsalsiz 

işte 0 sıradadır ki gülümsi- malumatı da muhtevi bulunu-
yen kısa boylu bir adam, ko- yordu. Filhakika, Alman ca-
lonel Nikolay Brüksele geldi. susluk teşkilatı reisi, Hohen-
ldam aleyhinde bulunanları zolen hanedanı erkanının, siya-
dairesine çağırdı, hiç istifini si ricalin hayatı, metresleri, 
bozmıyarak onları dinledi, ve rezaletleri hakkında ne ka-
sonra renksiz bir sesle: dar malumat varsa hepsi-

- Teessüf ederim, dedi, ni toplamıştı. Bu dosyelerin 
fakat Mis Kavelin idam edil- paha biçilmez bir kıymeti vardı. 
mesı elzemdir. Aksi takdirde Kolonel birçok fişleri kurtar-
arkadan ateş eden sivillerle mağa karar verdi. Zira iyice 
casuslara karşı koymakhğım biliyordu ki Alman casusluk 
imkanı olmıyacaktır. Berline teşkilatı bir gün yeniden do-
telefon ettim ve imparatorda ğarsa, bu vesikaları tekrar bir 
benim fikrimdedir. araya getirmek için yıllarca ui-

Böylece şafak vaktı, bütün raşmak lazım gelecekti. 
dünyada o kadar derin akisler Fakat hususi bir sahsın bun-

Iran 
Kendi Dilini Islah 

Ediyor 
El - !/ela{/ ııa:ıyor: 

Iran ed.bleri ve üniversite 
talebeleri, birkaç aydanberi 
İranın eski dilini canlandır
maktadı rJar. 

T ahra.nda, yüksek muallim 
mektebinde, bu hususta bir 
tetkik cemiyeti kurulmuştur. 

Bu cemiyet Iran dilinde 
mevcud olan yabancı ve has
saten arab kelimelerini kaldı-

Denizli Halkevini 
Verimli • e aı • 

1 
DENİZLİ, 23 (Hususi)- De- mm artırmakta ve bu bedii ib 

nizJi UJusevi halkın inkılab ve ti yacı gidermektedir. 
Ulusal kültür yönünden bes- Halkcvinde bundan başkJ 
Jenmesi için programJı ve ve- nakış, dikiş, gibi kadınlı~ 
rimli bir şekilde çalışmaktadır. derslerile okumak ve ölçU 

gibi inkılap ve kültür bilgi· Bu çalışmalar insana onur ve 
leri de verilmektedir. Bu 

kıvanç veriyor. hafta içinde evde Milas Na: 
Bir yönden konferanslarla ı rı zilli ve Denizli ortam.:!ktcp e 

difrer yönden müsamere ve 1 · ıı· ı · f dall muc;i n mua ım erı tara ın 
muzikle halka inkılabın iste- h Jkll evrensel musiki tadını a 
diği faydalı şeyleri vermek- tattıran iki konser verilmişti~· 
tedir. Bu konserde kalabalık bır 

racak ve bunların yerine eski 1 k 1 b Bu evler vasıtasiyıe in i a kütlesi bulunmakta idi. Bu ge' 
Iran kelimelerini kullanacaktır. yurdun her köşesinde yana- cede ilk okul okutanları tarı· 

İran dil cemiyeti, bu hususta, cak ve yakılacaktır. fi' dan ( Tırtıllı ) piye~i teın· 
bir program tanzim etmiş ve Bu hafta 22 Cuma günü E vi- sil edilmiş ve çok de· 
her hafta bir top~antı yapmayı miz yıldönümü çok parlak ve ğerli olan bu piyes hali<• 
kararlaştırmıştır. heyecanlı bir surette tesit edil- lazım olan iyi telkini vernıit' 

Bu cemiyet, eski İran keli- miş. Evin çalışma ve verimleri tir. Bundan başka evin ço1' 
melcrini ihtiva eden bir kamus bu münasebetle anlatılmıştır. değerli olan elem~nlarını bU 
hazırlıyacaktır. Bu kamus maarif Denizli Ulusevi Büyü kütüpha- meyanda enerjik valimiz &:;Y 
nezaretine takdim olunacak ve nesile de halkın bilgisi üzerinde Fuatla, Maarif müdürü bııY 
tasdiki iz~enileccktir. çok müessir olmaktadır. Bil- Ziyayı, Halk fırkası başkatı~ 

İranın en yü!~sek edibl ... ri, ve hassa Halkevi bandosu ve bay Esadı ve belediye halkevı 
İranın eski lü~atına vakıf o~an buna ilaveten açıl~n serbes başkanı bay Naili takdir "e 
alimler bu cemiyette bulun- musiki dersleri kursları halkın şükranla anmak Bir memleket 
mnktndırlar. evrensel musikiye olan alaka- bir ülkü borcudur. 

Paraguay - T olonı- ikiş Yurt1arı için Çekildi? 
biya Savaw.·n. 

,s;ı ... et>-0 •O <:OZ 

-;ı: Maarif bakanlığından gelen Cenevre 24 (A.A) - Para: 
Assompsion 25 ( A.A ) bir emirde dikiş ve biçki yurt- guay hükumeti uluslar derneğ~ 

Paraguay hükumeti uluslar lar~ndaki müd~r ve . ~ua!lim- genel katibliğine gönderdiğ1 

derneyinden çekileceğine dair lerın kız san at enstıtulerınde notada uluslar dernegindell 
ulusiar derneyine verdiği no- :.~ihan etilmdler~ bit.iril?1!şt~~· çekilmesi sebebinin hu kuru· 
tada Bolivya hakkında yapıl- h uracdailat arkın} ad. encı· erı 1~1 Aı· mun mütearrız olan Boli\'Y3 

an e ece er ır. ıvar vı a- I h' d p , h ati 
dığı gibi silah ambaragosunun yet ve kazalardaki yurd müdür e ın e ve araguay ın ay 
bir taraflı olarak kaldırılmasını ve muallimleri de bu şekilde menfaatlerine karşı harek:;ıt 
protesto etmiştir. imtihana tabi tutulacaklardır. almasile izah etmektedir. •• 

•••••••••••••••••ıaaıcaııııııııııaa•asaıaıaıaaa•••••••ıııııı ııııııııaıaıaıııııaıııııaıııaı••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ' 

ca dosya saklayıb günü günü- göze hatmıyacak bir isim ta- te alınmasının katiyen aleyhin• 
ne lazımgelen malfımatı ilave kındı. Kolonel Nikolay burada de bulundu. Propaganda 0 3 • 

etmesine imkan olmadığını da casusluk teşkilatının şubelerini zın diyor ki: 
biliyordu. Şimdi kendisi sadece tensik ve yeniden tanzim için - Nikolay artık ihtiyarlB" 
bir ihtiyat zabiti idi ve elinde adam akıllı işe koyuldu. Zaten mıştır. Fırka daha genç, dabıı 
kafi miktarda para yoktu. abaçık çalışıyor, ziyaretler ka- heyecanlı ve . bu mevkie da· 

B. Hügenberg Nerede bul ediyor ve arkadaşlar bu- ha layık arkadaşlara malik' 
Sahneye Çıkıyor luyordu. tir. Zaten Nikolayın Marell 

Kime baş vurmalı ? ımpara- Almanya harbiye bakanı Dr. muharebesi esnasında kifayet" 
tor menfada idi ve bütün gay- Gessler, Kolonel Nikolayin fa- siz malumat vermek suretiyle 
retini servetinin serpintilerini aliyetini biliyor. Fakat bu işe muharebenin kaybedilmesirıe 
toplamağa vakfetmişti. Daha göz yumuyordu. İşte böylece sebeb olmasını ulusal sosy3 " 

bu serpintiler de ihmal edile- Alman casusluk teşkilatı, dev- lizm hiç af edemez. ,, 
cek gibi değildi ! Hükumet, let kadrosu içine tekrar res- Her ne hal ise, bu mülakat 
casusluk dosyalarını saklamağa men girmezden evvel, hususi esnasında general Von Bloll 
hiç ehemmiyet vermiyen, SoJ- bir müessesenin kanadı altına Berg teraziyi himaye ettiği 
yalistlerin elinde idi. Zaten, sığınarak çalıştı. adam lehine eksiltmeğe ınu· 
onların eline geçse, bu dosya- Zaten Kolonel Nikolay çok- vaffak olamamıştı. Nikol3Y 
ları muhakkak kendi siyasi tanberi göz kamaştırıcı bir kendini maglub saymadı. Şarı" 

d sülye'nin en güzide müşavir" 
maksatları için kullanırlardı. "yeni en başlangıç,, hazırlı- ,. 

Uzun düşünceden sonra ko- yordu. ferinden biri olan general Epp 
1 

lonel Nikolay, meşhur sanayici Mesela Rus ordularının Le-
erkanı harbiyenin ulusal sosya" 
Jıst fırkasına ilk yazılan uz'/~ 

Hügenberge müracaat etti. Bu histanda ileri hareketi esna- olan general Tinzman'ı ileti 
adam ileride Hitlerin nazırı sında, bugün çocukca görüne- sürdü. Hatta reisicumhur Hirı' 
olacak, fakat sonradan yine cek ncvmidane bir projeyi çok denburg'un bile himayesini el• 
gözden düşecekti. Hügenberg ciddiyetle ele almıştı? Rusya- de etti. Führer nihayet bütiitı 
projenin bütün ehemmiyetini 
anladı. İki adam miikemmelen 
anlaştılar ve çok geçmeden 
gizli bir cemiyet kurdular. Die 
Spione ( Casus) adlı olan bu 
cemiyetin ilk maksadı kolone
lin elindeki fişleri günü günü
ne tamamlamaktı. Fakat birkaç 
ay sonra Hügenberg hu kad
royu genişletmeğe karar ver
di. Alman matbuat kralı, kızıl

lara karşı her vasıta ile müca
dele etmeğe hazır olan milli-
yetperver unsurları bir tek teş
kilat içinde birleştirmenin za
manı geldiğini anlamıştı. 

KOLONEL NİKOLA Y KIZIL 
NAPOL YONLA İTTİFAK 

YAPMAK İSTEDİ 
Ayni devirde Kolonel Niko-

layin dosyaları Hügenberg 
konsörsiyonunun binalarına 
nakledildi ve "Uebersee - Di
evst., (deniz asırı servisi) S?:ibi 

mn Fransaya karşı muzahere
tini elde etmek şartiyle, Bol
şeviklerle ittifak fikrinde idi. 

Kolonel o vakit diyor kil 
"Lenin Şarki Avrupanın kızıl 

napoliyonudur.,, 
Haftalarca, Sovyet hükume

tinin halk komiserlerile müza
kere için, Moskovaya hususi 
memurlar yollandı. Tabii bu 
görüşmelerden maddi hiçbir 
netice çıkmadı. 
Alman Casusluk Reisi 

iş Başında 
Nasyonol - Sosyalist fırkası 

iç başına geldiği zaman Ko
lonel Nikolay yıldızının yeni-
den parlıyacağını anladı. İlk 
önce Führer nezd~nde onun 
lehinde müdahlede bulunan 
General Blorubergdir. Bu mü-
lakatta Dr. Göbesl'te hazır bu
lunuyordu ve eski casusluk 
teşkilatı reisinin tekrar hizme-

bu iltimaslara boyun eğdi "' 
Mikolayın tekrar hizmete alııı" 

ması için tek bir şart koştu: 
Alman casuslugunun eski şef~ 
artık Hügenberg grubile ilişiği 
kesecekti. 

Koloncl Nikolay, askt:ri bir 
samimiyetle cevab verdi : 

- B. Hügenberg iş ortai1 

olarak benim hiç sevdiğim bit 
adam değildi onunla berabet 
çalışmamın sebebi şudur ki bJ" 
bana destek olacak biricilc 
adam o idi, Eğer harbiye b•" 
kanlığına tekrar girebilirse~! 
onunla hiç şüpheiz her ilişıgı 
keseceğim. Zacen onun "da bU' 
na itiraz etmiyeceğini sanırılll· 

Bugün kölonel Nikoloy bat" 
biye bakanlığındaki eski daire" 
sini tekrar işgal ediyor. Casus" 
luk teşkilatının reisi olmuştur· 
Yeniden esrarengiz oyun kart" 
larını karıştırıp duruyor. 



, ..... , ... 
Napolyon 
Mısırdan Dönerken 

ı Habeşlilerin Coşkunlug-u 
il 

Adisababada Yabancılar Aleyhinde L,,,, - Lavalette'ın Anımları - si 
~kd;;ziBaştan Başa Tut:';;J;;ın;~ 
enıileri Arasından Nasıl Geçecekti 

-ı 

\ Napolyon Bunapart üç aydır 
L~rupa ahvalinden habersiz bu
...... Yordu. 

kollan ...... d lllat d gogsun e çaprastlan-
llalar ol~ııyor, kafasında fırtı-
1&8da es~yordu. Dudakları ara
na . bır düzüye drektuvar' 
~ ve karışıklık sözleri dö
p 'ordu. Evet o, aylardır 
.:-da bir kantıklık oldu-• ... Zl)'or, ne olursa olsun ::eti ltrenmek için çıldın
( ~ Saint - Jeand'acre 
..._. Ya ) gelince ilk işi Os-
d ... 1 .aıniralına esirleri gôya 
d Oğİftinnek için bir elçi. ıön
;;:ek oluyor. Asıl maksadı 
it Z •rniralının elçinin yolunu 
eserek k d' . IA 'e en ısıne ma umat 
l'lllesi 'd' ı ı. 

~rçek Sir Sidney lsmit 
re P•rtın adamını geçirmiyor 
ld' oau kendi gemisinde kabul 
p~or.. Diplomasi riyakarlık 
fia· esı altında bütün nezake-

ı lakınarak : 
~1111ıburiyetin geçirmekte ol
İll felaketleri anlatıyor ve 

•e ediyor: 

h.b Siirye ordusundan da ne 
l.t er ne de bir tel yazısı var. 
"1 erseniz bu gazeteleri Gene
~ııaparta götilrft,ıilz, o bun
~ ••ziyeti anlasın diyor, 
let n eline bir deste de ga-

e- llıatıyor. 
8oııapart biitnn gece çadı

::• bu feliket haberlerini 
d Jor. Bir türlO uyuyamıyor
lc u. F •kat ertesi sabah artık 
-~~nnı vermit harekete geç-

re hazırlanıyordu. 
&!ııırdan Fransaya dönecek, 

ne b b N ktiaıı a. asına olursa olsun hu-
• etin idare motörünü kendi 
'Uçları içine alacaktı! •• 
liele bir kerre ayağı şu F ran-

llı t k B .._ opra larına bauın!.. o-
ld Part yapacatını bilen bir 
it·~ azmile yurdu, bir sürü 
bar biJınez çapulcuların eline 
• •kaıı bükümeti devirecek 
~ bu ıtipUrülmüt yerlere kendi 
der •ftarlarını yerleştirecek li-

liji ele alacakb •. 
~•~at bu projeyi başarmak 
le . ilk önce lngiJiz kruvazör
lao tile 6rülmüt olaa Bahrisefidi 

Ydan boya dolqmak sıerekti. 
~-Bu kolay b.r .it değildi fakat 
~ıaa_part hiç bir zorluktan çe
~yor, bu anda kafuında 

~- makine kendi yıldızlDID 
~ile d6n0yor,herengeli 
·-~ak her güçlüiü geç
tlaelc a.ıile bir ıeyden yılmı-
1ordu. 

T eaadüflerin de kendisine 
19rdıını olmuıtu. 

Bonapart Avrupayı boylamak 
:;:elerini çizerken direktuvar

.. ela mutlu bir emir erişiyor: 
'1ı.ır Keneli seçeceii bir adama 
F'. ordusunu buakıb hemen 
~saya dönmesi bildiriliyor. " 

1.6 eneral artık biç titremedea 
~ çarpıtmaya ablacakb. 

"- ilonun bozgunlupdan beri 
~ tuııi karaıyihta bulunan 

ral lG•ntheaume) Jİ ça~-

yor ve şu emri veriyor: 
- Amiral: Bana bir şey 

sormayınız. Yalnız ıösterece
ğim tarafa gitmek üzere lsken
deriyede bulunan iki Venedik 
fırkateyni beman hazır olma
lıdır. 

- Batüstün generali .. 
Amiral çekilince, Bonapart 

general Klebere) de kapalı bir 
zarfla, başkumandanlığı kendi
sine bırakbj1nı yazıyor. Ve 
gôya maiyet böltliliyle Mara
boya kadar bir teftişe çıkaca
ğını söylüyor. 

Bundan sonra Bonapart he· 
men harekete geçiyor. Yedi 
(Frucctidor) da gün kararılb
sında yanında bir kaç ta yaralı 
generaller olduğu halde Bona
part mühim bir kafile ile de
nize uzanıyor .. Bu sırada ge
neral (Merau) kıt'atile birlikte 
lskenderiyede olduğundan Bo
napartla karıılaşıyorlar. Gene
ral birden her ıeyi söylüyor, 
ve artık sımnı aaklayamıyarak; 

- Evet Fransaya, gidiyorum 
ve madamki yüz yüze geldik 
burada askerimle vedalatmah
yım diyor. Ve her birini ayn 
ayn teıci ediyor. 

- Ve eğer Fransız toprak
lanna basmak kutlulupna iri
tirsem, ukerl Bana r&veniDiz, 
ve bu son sözlerimi unutmayı
nız: 

- T opraklanmıza ilk adı
mım boıboiular bllkibnetinin 
son nefesi olacakbr ••• 

- Horral .. 
Ponapart çılgın bir coıkun

luk içinde sanki tahteştuur bir 
kuvvetle söyliyor, sözleri yal
nız Mısırdan kaçmasının iç 
yüzünü göstermekle kalmıyor 

daha şimdiden talihini ıtıklıyan 
parıltıya genİ.f bir alan açı
yordu .. 

(Muvron) sıemisi sahilde kalk
mağa anık duruyordu. 

Gece karanlığında sandala 
athyarak gemiye biniyor
lar, merdiven başında Ami
ral Gantom gülerek Bonaparh 
karşılıyor: 

- Yelkenler hazır!.. Emre
diniz. Sizin biiyiik yıldızınız al
tında dümene geçiyorum ge
neralım. diyor. 

Bonapartın yanında ( Laval
lette) yaveri (Monge) ve (Bert
bollet) vardı. Arkalannda ye-
dek ( Carrere) gemisinde de 
yarah generallar bulunuyor
lardı. 

Açık, berrak bir gece!. De
niz o kadar dlhndtız uykuda 
gibi ki bu esintisiz ha
vada gOıı dojuncıya kadar 
Abokın geçememek çok teh
tehlikeliydi. O Abokır ki bn-
tnn dilsman filolarile sanlmış 

olduğundan bir şüphe, ufak 
birmOsademe büyük bozpnluk 
ve esareti g&ze almak demekti. 

Bunun için amiral: 
- Ruzsıir çıkana kadar bek

liyelim ve yine lskenderiye 
limanına d6nelim; diyor. 

- Sof!.u Var -

Kuvvetli Bir Ceryan Vardır - Habeş 
ltalyaya Cevab Vermemiştir 

- Baştarn11 B11tnc siah11ede -
henüz bir bekleme çağında 
bulunuyoruz. 

Bu sııada italyada asker 
tahtidab ve kıc'aat sevki de
vam etmektedir. Bir yandan da 
gönilllüler toplanmaktadır. Na
poli tahtidatın merkezi olmuş
tur. Burada toplanan askerler 
bugün Prens d6 Piyemonte ta
rafından teftit edilmiştir. 

Habeşistan sefer ordusu ku
mandanlığına tayin olunan Ge- .. 
neral Graçyani Bingazide sü
k6n ve mesalemeti temin etmiş 
olmakla şöhret kazanmıştır. Fi
zan askeri harekatına idare 
eden ve Kufrayı işgal eden bu 
generaldır. Romadan hareketi 
sırasında Generalı Piyemonte 
Prensi selamlamıştır. 

/\apoliden Sevkiyat 
Napoli 25 ( A.A ) - Konte Biancamano vapurunun hare

Biancumano vapuru ahalinin ketinden sonra bugün Lembar-
alkışları arasında Napoliden diyeden gelen Nasam Sauro 
Mesinaya müteveccihen hare- vapuru, mühimmat, erzak ve 

Sevklyat Davam Ediyor 
ket etmiştir. Peloritina fırka- amele ile hareket edeceği gibi 

istanbul, 25 (Hususi)-ltalya
nın Habeşeline ıcvkiyatı art
maktadır. 29 uncu fırkanın 
sevki bitmiştir. Şimdi on do
kuzuncu fırkanın sevkine de
vam olunuyor. ltalyanlar tara
fından sevkedilen askerlerin 
ilk kısmı Ereytreye vardı. Üç 
bllyük vapur yoldadır. 

sının ikinci kısmı bugün Şarki Leonardode Vinci vapuru da 
Afrikaya gitmek üzere Me- amele nakledecektir. Bugün-

sinada vapura bindirilecektir. den itibaren muhtelif yerler-
Birinci kısım General Gaııanı den muhtelif sınıflara mensup 
ve erkinı barbiyesiyle birlikte kıtalann Mesinaya ~kın ede-
cumartesi gtlntl hareket etmiş- cekleri haber verilmektedir. 
tir. Conte Biamancano vapuru B. Mussolini'nin Mesinaya ge-
3000 ton mühimmat 100 zabit lerek bunlann hareketi esna-
ve 3600 nefer nakletmektedir. sında hazır bulunması muhte-

Napoli 25 ( A.A ) - Conte meldir. 

lngiliz işsizleri 
Nümayişler Y apblar 

Avusturya · B~Şb;kanının IDgilte
reden Kovulmasını Taleb Ettiler 

Jltı!JCl 
Londra 25 ( A . A ) - Dün 

ileri sol fırkalan tarafından iş
sizler lehine tertib edilen nü
mayişler Avusturya başbakanı 
B. Şutning lngiltereden tardı
nı taleb eden bir takrir kabul 
ve Avusturya fatist diktatarü
nün lngiltereye ayak basması 
protesto edilmiftir. Binlerce 
nimayiıçi Hayd papktan çıka-

Bir ölü 

Paı·k 

rak Viktorya istasyonuna doi
ru gitmek istemipe de zabıta 
enternasyonal martını retren
nüm eden nümayitçileri idare· 
ye muvaffak olauqt~. Bu sa
yede ailmayifçiler Avusturya 
bqbakaıaı Viktorya iatuyonu
nu terkettikten oa bet dakika 
sonra istuyona gelebilmiı
lerdir. 

dirilmiş 
Adrevalin Şiringasının Mucizesi 

Berlin 24 ( H. R. ) - Mila- hastanın aldliğü hususunda 
nodan bildiriliyor . Bir &lünün kat'iyen emin olduklan halde, 
Ad li · · • ·1 d' 'ld' bunlardan birisi bir Adrenalin reva n ıırıngası ı e ırı ı- . . k b' 
• • d · 1 • d'.. enıeksıyonu ya para sop ır 
gıne aır gazete erın ver ıgı t crübe • • k · t di Ot • e ye gtrlfllle ıa e • uz 
bu duyum çok merak uyandır- dakika sonra, alünDn kalbi tek-
~ıtır. Ôlen adam kalp h~sta· rar çarpmaja batladı. Bundan 
hgından mustarıbdı ve butün sonra tatbik edilen fenni mil
yapılan iliçlara rağmen Diba- davat sayesinde basta timdi 
yet kalbi durmuştu. Doktorlar tehlikeden kurtulmuetur. 

Plajdaki ölü 
••••• 

Büyüklük Delisiydi 
Cannes 25 (A.A) - Cannes 

plljı &zerinde aıo bulunan Bel
çilralı Guillaumea'nun 6llmiinl 
aydınlatacak yeni hiçbir delil 
yoktur. Bununla beraber Guil 
laumeu yanında uşak olarak 
istihdam etmif olan meıhur 
Sesam Van Dogen lntransi
geant gazetesine, Guillaumeun 
büyOklük delisi bir dejenere 
olduğunu söylemişlir. 

Japon teisabzukugu ile Tok
yadaki sabık Rus diplomab 
Tikhmenefe aid kartdövizitle
rin de Van Dongen'in evinden 
alındığı zannedilmektedir. 

Avusturya 
Para istemiyor 
Londra, 25 (A.A) - Avus

turya başbakanı B. Şuınig 
Daily Ekspres gazetesine ver-
diii bir mlllikatta lngiltereye 
Avusturya için para istemek 
maksadıyle gelmediğini ve 
Awshıryanın arbk dinlenmek
ten vazgeçtij'ini aöylemif ve 
Avuturya maliyeainin bugün 
fena vaziyette bulunmadığını 
kaydettikten ıonra lnfiliz na
zınyle cereyan edecek müza
kerelerde Hababarsı haneda
nının tahta iadal_ meselesinin 
mlnakqa edilmiyeceğini ilave 
etmittir. 

Kalkütede 
Kolera 

Londra 25 (H.R) - Kalkü
tede kolera müthiı bir surette 
çoialmıtbr. Muaaplann ve ö
lenlerin miktan günden güne 
çoğalıyor. Ingiliz hükumeti Hin
distan muvaredabna karşı fev
kalide tedbirler almıstu. 

Sahile -, 

Kızıl Ordu . ···-Komünist Genliğinin 
Askeri Terbiyesi 
Moskova, 25 - Pravda ga

zetesi Voroşilofun silih endaz 
gencleri 677 bine vardığını ya
zıyor. Bu gazeteye göre bu 
gençler askelik kuralarlDI ik
mal ederek atıcılık ehliyetna
melerini almışlardır. Ayni za
manda Sovyet gençliğinden 
830 bin kişi motör kullanmayı 
460 bin kişi paraşutçulugu öğ
renmişlerdir. 5345 kişi uçan 
tayyarelerdeu paraşütle abl
mışlardır. 91 O bin kiti topo
grafya kurslarıcı takip etmit, 
486 bin kişi de sıhhiye teşki
latında tecrübe sahibi olmuı
tur . 

Bangokta 
Siyasi Bir Suil<ast 

Oldu 

Siyam H:ral ı 
Bangok, 25 ( A.A ) - Bir 

adam bir futbol maçından 
sonra otomobigne binmek here 
olan müdafaa bakanına atct 
etmiştir. Bakanın yarası ağır 
olmadığı zannedili.Yor. 

Londra, 25 (A.A)- Lonclra
da kral taraftan olan Siyam 
mabafili Bangok suikutmm 
bUytik bir siyasal manası ol
duğu kanaabndadırlar. Zira 
müdafaa baknı krahn memle-

• • ketınden ayrılmasına sebep 
olan hadiselerde mühim bir rol 
oynamıştır. 

St~lin Ve 
Kızıl ordu 
Moakova 24 ( A.A) - Tu 

ajansı bildiriyor: 
Birinci süvari ordusunun ih

dasının on beşinci yıldönibnl 

münasebetile j'azeteler bay 
Stalinin komiinİlt fırkası mer· 
kezi komitesinin ve SoYJet 
Rusya Halk komiserleri mecli
sinin mezkGr ordunun efrad Ye 
kumandanlarına ı&adenDİf ol
duklan tebrik ve teıekkür tel
ıraflannı netretmektedir. .... -

Hırsızlık 
Kuantinada Selçuk 10ka

ğında 1 sayıh eye giren btm
yeti meçhul bir lııraız bazı eş· 
yalar çalmıfhı. Çalan zabıtaca 
aranmaktadır. 

• 
Kiralık Ev 

Halit Ziya bey sokağında 
Kız enstitüsü karşısında 23 
numaralı ev kiralıktır. Apar
tıman şeklinde taksimatile 
bütün konforu haizdir. Sa
natoryom gibi havadardır. 
içindekilere müracaat edil
melidir. 

2-10 (S 7) 
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Battal Gazinin ansızın sarayı 
terkettiği gecesinin sabahında 
Halife hazretleri misafiri has
sının kimseye birşey demeden 
saraydan aynldığını haber al
dıiı zaman hayret ve dehşet 

içerisinde kalmış ve bu tarzı 
hareketin bir türlü sebebini 
anlıyamamışb. Fakat az sonra 
Kleromunun ve arkasmdan da 
tercüman T eodoiun gaybubet-
leri haber verilin..:e meselede 
bir sır keşfetmeğc çalışmıştı. 

Fak at bütün sorgulan na ve 
araştırmalarına raimen hiçbir 
haber alamaması hayret ve 
hiddetinin artmasına saik ol
muşken baımabeyinciden Bat
tal ile arkadaşının d•ba saraya 
ilk geldikleri günde T eodosu 
görünce aldıkları tavır ve ha
reketlerini de duyunca bütün 
bütün pfırmıştı. Şu da var ki 
Harunürreıid misafirlerinin bu 
ilk günkü hareketlerini göz 
önüne i'etirdiiinde bu yaman 
deJikaohlardan her ıeyin ümid 
edilebileceği neticesine vararak 
işi, itte böyle yukanda kayd
ettiğimiz gibi büyük salonu bir 
aşağı bir yukarı arşınlamıığa 

vardırmışb, 

- Allah Allah diyordu Ha
rünürreşid. Misafirlerim ile T e 
oclus ve Kleromen arasında ne 
münasebet olabilir? Sonra sev
gili Kleromenini kaybetmesin
den müteveUid hiddetine ga
lebe edemiyerek debıetli kü
fürler savuruyordu. 

Emirilmüminin hazretleri böy
le hareketlere alışmamışb. Sa
rayından dört kişi çıkıyor ve 
kimse haber almıyor. Yalnız, 

ortada iki harem muhafı.zının 
ölü cest:tleri varki bu cesetler 
Battal Gazinin saraydan çık-
masını icap ettirecek pek mü
him sebeplerin bu!unduğunu 

ispat ediyordu. işte o kadar !. 
Ne taşkın ruhlu gençler di

yordu. Fakat bu coşkunluk 

bilhassa Türklerde fazladır. Bu 
kavme srıbta ederim. Bütün 
Türklerin böyle olduğuna na
zaran şüphe edilemezki bir gün 
dilnyaya bunlar hükmedecı:!k

lerdir. Fakat buna ne şüphe. 
lıte bizim Bermekiler. Bunlar 
benim gözüm, kulağım ve ira
dem değilmidir ? 

Halife olmak benim hakkım 
iken onlann yardımı ile 
bu mcvkie çıkmadım mı? Hu
dutlanmı Türk ordulanna ema
net etmekle kendimi burada 
huzur ve saadette görmüyor 
muyum? 

Kendi kanımdan olan arap
lar bana karşı baş kaldırıyor

lar ve sonra ben bunları ancak 
Türk ordularının, Türk kuman
danların yardımile kahrediyo
rum. 

Böyle düşünerek ve söyle
nerek halifei ruyi zemin, arap
lann en namlı hükümdarlan 
bizim kahramanlar lehindı ema
lei fikir ediyordu ki kapıda bir 
lıareket 2örüldü. Bircok kiti-

Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 
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]er geliyo:-du. Ve en öndeki 
yerlere kadar eğilerek : 

- Emirilmüminin hazrt:tleri
nin asil misafirleri Battal Gazi 
ve arkadaşlan teşrif ediyorlar 
diyerek arkadan srelenlere yol 
giSsterdi. Cafer gözükmüştü. 

Salondakiler kendilerini top
ladılar. Halife ilerledi KolJa
nm açtı. Ve kucaklaştılar. Ha
life Taranı da kucakladı.Fakat 
arkasından gelen Kleromeni 
görünce yüzünde sevinç ile ka
rışık hayr~t alametleri belirdi. 
İki gün evvelki hadiseyi unut
mışcesine misafirlerini kar
şılıyan halifenin Kleromeni gör
mesi zihnini altüst etmişti. 

Şimdi salonda senelerdir bek
lenen misafirlerin çıka gelme
lerilc her iki tarafta hüsule ıe
len bir sevinç ile ortada bir 
bayram havası yaratılmıştı. 

Cafer her şeyin farkıada idi. 
Ve Kleromene işaret etti. Kle
romeo bir adım ileri atarak 
halifeye: 

- Emirilmüminin hazretleri 
müsaade ederlerse bu defa 
tercümanlığı ben üzerime alı
yorum. Dedi. 

Hafife hiç bir ıey belli et
meksizin tasdik makamında 

başını eidi ve: 
- Sevgili misafirlerimi tek

rar görmekten büyük bir ıe
vinç içindeyim. iki gün ve bir 
geceye varan gaybubetlerinin 
macerasını dinlemekle bu se
vincim artacaktır dedi. 

KJeromen bunu aynen Cafere 
tercüme etti. 

Caferin yüzünde bir tebes
süm belirdi. 

- Kleromen sen bu itin iç 
yüzünü bilirsin. Anlat itte. 
Böyle yapmasaydık seni kay
bedecektik. Sonra T eodosu da 
unutma. O habisi biz daha bu· 
rada sağ bıramıyacak idik ya, 
ne ise ... 

Kleromen halifeye döndü. 
- Emirilmüminin hazretleri; 

hiç bir karabetimiz olmadığı 
halde sarayda tercümanlık ka
dar mühim bir vazifeye konan 
T eodos beni mahza sizin lüt
fün üze uğramak için hemşiresi 
diye takdim etmişti. Yoksa bu 
adam öyle habis bir ruhdur ki 
onun kimseye bayır ve menfaatı 
dokunmaz. Yıllardır benim pe
şimde koşuyor ve Bizans impa
ratoriçası gibi bir fettanın 

sahibi olmuşken sırf bu pis 
ahlak ve tineti yüzünden sa
raydan kovulmuş ve Anamas 
zındanma ablmıştı. Fakat 
mel'un bir yo!unu bulup ora
dan savuşmuş ve beni Kütah
yadaki babamın sarayından ka
çırarak buraya götürmüştür. 

Halbuki ben Caferi seviyo
rum. Ve oda beni sevıyor. 

Ve bu yanında gördüğünüz 
arkadaşı da benim amuca za
demdir. Fakat Caferin babası 
Uç beylerinizin başı Kutlu Hü-
seyni öldürerek bizansta nam 
ve mevki alan Teodos Cafe-

rin elinden kurtulamazdı. 
Lakırdı fazla uzıyordu. Ve 

yan gözle Cafer bunu Kloro
mene iıaret etti ise de hay
retten hayrete düşerek büyük 
bir merak ve alaka ile dinJe
miye başlayan Halifenin vazi
yeti kızcağıza cesaret vererek 
sözüne devam etti: 

- T eodos sevgilimin buraya 
çıka geldiğini görünce benim en 
büyük dü~manım olan Abbase 
ile anlaşmakta 

- Abbasemi dediniz? 
- Evet baş gözdeniz Ab-

base. benim ırkımdan olmakla 
berabar o bana en büyük 
kötülüğü yapmışhr. Ve eğer 

asıl misafiriniz imdadıma ye
tişmeseydi, ben bugün Şam

mara Şeyhinin .. 
Harünüreşid bir kere daha 

hayret asarı göstererek abldı : 
- Şammara mı dediniz ne 

münasebet. 
- Müsaade ediniz. Hepsini 

anJatacaKım, evet ne diyordum. 
Abbase ile Habibe vasıtasiyle 
anlaşan T eodos beni o gece 
zorla kaçırdı ve ancak yolda 
anladım ki Abbase Şammara 
şeyhi Taha bin Ziyad Ekrcmi il 
anlaşarak beni kaçırtmıştır. 

- Ah mel'un zanpara diye 
bağırdı, Harunüreıid. Bu ka
dar kız gönderdiğim yetiımi

yormuş gibi bir de timdi giz
liden gizliye sarayımdan göz
delerimi de kaçırmaia yelten
miş hal 

Bu ara Cafer de söze ka
ntb: 

- Kleromen l Fakat ne olu
yor, Halifenin kızgmlığı kime 
karşıdır. Ben bu kadar ese 
peteye gelemem ha, 

- Şövalyem müsterih olabi
lir. Halife hazretlerinin abb 
tuttuiu Şammare Şeyhi içindir. 
Brakmaz mısm anlatayım. 

Taran Cafere dirsek vura
rak kafasını salladı ve Klero
men sözüne devam etti. Zaten 
Halife ağzı açılmış bir vaziyet
te bir Cafere, bir Tarana bir 
de Kleromene bakarak hayre
tini gizliyemiyordu. 

Sizi bekliyorum Prens dedi. 
- Şamaranm kudurmuş şey

hi bu iş için de yeğeni T aranı 
bir miktar atlı ile Bağdada ka
dar göndermişti. işte T eodos 
Beni Abbasa Aasibenin yardı
mile kaçırdıktan sonra bilme
diğim bir yerde Şamara ıeyhi
nin adamlarına teslim etti. Fa
kat kendisi de artık burada 
barınamıyacağını anladığını an
ladığı ve esasen şeyh ile da
madı pazarlığını yapmış oldu
ğu için bizimle beraber geldi. 

Ah habisler ! dedi. Harunur
reşid. 

- Şükür ki misafirleriniz 
T eodosun bir halt karıştıraca-

1 ğını bildikleri için müteyakkız 

davranmışlar ve camideki o 
büyük merasim gününde bazı 
hareketlerden şüphe ederek 
2öz kulak kesilmi$1erdL 

Zlatef " Türk Siyasa Mahafilinin Dirayetinden 
Açık Görüşlerinden Katiyetle Eminolduğunu,, Söylmişt 

- Baştuotı bilinci sulıiıctte -
ederek demiştir ki: 

Ordunun Kararı 
Ordu, devleti tehdit eden 

tehlikeler zail olurcaya ve dev· 
let hayab ulusal birlik hissin
den mülhem oluncaya kadar 
iktidar mevkii üzerindeki kon• 
trolünü yapmaya devam ede
cektir. Ordu bu amacı ittihaz 
edinirken bunun ancak ulus -
ordu ve bütün sınıf arasında 

~güvenç buluş ve ahenk hissi 
içinde sıkı bir teşriki mesai 
sayesinde temin edebileceğini 
zannetmektedir. Ordu bu esas
tan mülhem olarak 19 Mayıs 
hareketinden evvel olduğu gibi 
ondan sonra da B. Kimon Gor
giyefe kat'i bir çok şartlar koş
muştur ki, bunlardan birincisi 
krallık teşkilatına dokunulmı
yacaiı ve ona hürmet idi. 

G orglyef HUkOmetl 
Niçin istifa Etti? 

General Zlatef bundan sonTa 
Gorgiyef hükumetinin istifasını 
mucib olan sebebleri saymı~tır. 

1 - Eski hükümct Make
donya ihtilal kurumunun dağı
tılması kararına rağmen bu 
kurumun iki Hizbinden birine 
ezcümle Protogrerovist hizbine 
kup müsamahada bulunmuş

tur. Bu bizibden bazı kim .. e
ler müıellah idiler. Memuriyet 
alıyorler ve hatta tethiş grub
ları teşkil ediyorlardı. 

B. Zlatef Burada De
mlfllr ki: 

- Şunu açıkça söylemeyi 
ve bu kuruma ve başka kuru
ma menaub kimselere izhar 
etmeyi vazife bilirim ki, tim
diki bükümet veya herhangi 
bqka Bulgar hükümeti utanç 
yerici mazinin tekerrürüne mü
saade etmiyecektir ve herkes 
memleket kanunlannın kendi
sine tahsis ettiği mevkü ala
cakbr. 

Ökonomlk ıslahlar 
2 - Gorgiyef hükumetinin 

ökonomik ıslahabn daha kolay 
tahakkuku için kabinesinde 
bazı bakanların deiiştirilmesini 
redetmesi bu red, bu bakan
ların ittihaz ettikleri tedbirler 
hakkında ıüphe uyandırmışbr. 

\ 

DlktatörlUk Tasav-
vurları 

3 - Gorgiyefin bir karar
name ile başbakana hudutsuz 
ıelihiyetler ve ezcümle hüku
met izasımn ve hatta ordu 
zabitlerinin tayin ve azli seli
hiyetnin verilmesi hususundaki 
tasavvvrudur. Bu kararname 
kraldan teşkilatı esasiye kanu-
nunun kendisine verdiii sela
hiyetleri de almakta idi. Yük-
sek önderine sadık olan ordu 
böyle bir kararı kabul edemez
di ve Gorgiyeften itimadını 

geri aldı. 
Kral Ve Bulgar Milleti 
4 - Ulusun Krala karşı olan 

bağlılıi-ını gösteren yazı ve fo
toirafların matbuatta intişarı

nın meni ulusun bissiyabna kar
tı tahrik teşkil eden bu mem
nuiyet yeni hükümetin bazı 

- Sonu var -

1 önderleri tarafından takib edi- tirebilmek üzere ulusun büt 

1 
leQ amaçlara karşı güvensizlik yaratıcı kuvvetlerini ihtiva 
veriyordu. Ordu ve onun bü- den yegane kurumu teşkil ed 
yük önderi irtikib edilmiş cektir. Başbakan hükümet t 
olan bu hRtaların tashihini üç rafından derpiş edilen tedb" 
defa tecrübe ettiler, Fakat mu- leri tarif ederek bunların e 
kavemet devam edince ordu cümle soysal barışın tesisin 
başbakana verdiği vazifeyi ken- köylerle şehirler arasında me 
disinden geri eldı. cut hayat pahalılığı farkı 

5 - Nihayet hükümetin de azaltılmasına, mustahsil halk 
ğişmesinin başka bir sebebi de ve her şeyden evvel esna 
bazı amillerin harbiye ve içeri işçi, sanayi ve tüccarın maoe\f 
işleri bakanlığını ele 2eçirmek ve maddi durumlarının islabıD 
için yaptıkları mükerrer teşeb- bütün memurlann menfaat en 
büslerdir. Bu hal itimatsızlığı dişesinden uzak bir his içind 
pekiştirmeye ve tehlikeleri gös- devlet ve ulus hjzmetinde top 
termeye yardım etmiştir. O za- lanmasına, memlekette mekte 
man ordu yurdda sükünü te- işinin bulgar ulusunun ruhi "' 
min için hükumete olan iştira- ökonomik bünyesinin husuıi 
kinin daha iki üye il~ takviye yetlerine uygun bir şekild 
edilmesini istedi. Bu arzu Ma- tensikine bütün devlet maki 
kedonya komitesi hizbine kar- nesinin tazyikine ve çahşoı 
ıı yapılan himayenin arzu edil- kabiliyetinin inkişafına, bütil 
mez neticelere sevkedebileceği bulgar hemşehrisinin vicdaoıD 
dahili ihtilillerden içtinaba baş- da hakiki bir mezheb halin' 
bakan eski mes'ul ve gayri getirilmesine matuf olacağını 
mes'ul amillerin karanlık beya- bildirmiştir. 
antlan üzerine halkın zihnini Ökonomlk T edblrle 
bulandıran devlet rejiminin şek- Bundan sonra general Zlatef 
li meselesine temas ederek de- hükumet tarafından ele ahnaJI 
miştir ki : ökonomik tedbirlerden bahse'" 

Bu meıele hiç bir zaman or- derek ökonomik ve mali siy•-
taya konulmamıştır. Ve istik- sanın itimadı takviye endişe'" 
baldede balkanlann şimdiki sine istinat edeceiini kaydet-
siyasal vaziyeti dolayısile konu- miş ve demiştir ki : 
lecağını zannetmiyorum. Keza Ökonomi kanunlarında ~ 
eski bükümet zamanında da bir surpriz olmıyacakbr. Yapı'" 
mutlakıyet veya cumhuriyet lacak ıslahat derin bir surette 
m~selesi resmen ortaya konul- tetkik edilecek ve ökononıik 
mamıştır. Fakat matbuatın kral hayata zarar vermiyecek tar•'" 
lehinde yazı yazmasının mem- da tecrübe ve realite üzerin• 
nuiyeti mesul ve gayri mesul dayanacaktır. Para siyasası bef 
amirlerin krallık ve devletin türlü sergüzeıtçi tecrübedell 
müstakbel şekli mesaisi hak- uzak kalacakbr. Hikumet p•· 
kmdaki karıtık beyanatları ve ranın istikrannı muhafaza ede· 
aynı imiUerin krallık hukuku- cektir. Bundan sonra başbakaO 
nun temdidi arzuları şimdiki mevcut müşküllere rağoıen ha'" 
bükümeıi cumhuriyet röjimine kiki bir bütçe yapılması içİJI 
muhalif olduğunu ve meşruti fevkalade çalışılacağını söyle'" 
mutlakıyet bağlı bulundu- miştir. Dışarı siy&sasma ge'" 
iünu bildirmiye mecbur etmek- lince, general Zlatef bu siyas~-
tedir. nm değişmediğine işaret et111if 

HUkOmetln Proıramı ve demiştir ki: ~ 
General Zlatef bundan sonra BulAarlstan Ve Kom,ul• 

kendi hükumetinin proğramın- Bulgar milleti barıı fikrin• 
dan bahsederek hükumetin bü- ve diğer bütün milletlerle bil" 
tün Bulgarlar arasında bunları hassa kendi komıularile .... 
ulusal bir camianın azası his- laşma fikrine bağladır. Bulgat 
sini vermek için normal rabı- milleti muahedelerin kendisi11e 
tayı ihya hususunda herıeyi bahşettiği haklara ve teref .,e 
yapaceiını söylemiıtir. Hükü- haysiyetine hürmet eden ve sa" 
met devlet fikrinin hemşehri- dakata bağlı oldu~ uluslar 
nin vicdanında devlete düşman derneği kadrosu içinde bit 
kuvvetler tarafından karanlık ulaslar araıı cemiyeti teşkiline 
hale getirilmemesine çahpcak- yanyacak bütün teıebblislerİll 
br. Hükömet her ltemJehrinin muvaffakıyetle netieelenmesİlle 
kabiliyet veya meslejine i'Öre biitün kuvvetiyle yardıma ba" 
ait olduiu korporasyona dahil zırdır. Uzun yıllar süren ani•· 
olmasına imkin verecek bir şamamazlıklar ve düşmanJı1'• 
devlet rejimi yapacakbr. lardan sonra kardeş Yugoı· 

Siyasal unsur profesyonel lavya miUetile eyi komşuluk •' 
kurumlar menfaatlarının muh- dostluk münasebetleri yenidell 
temel muhalefetine karşı inzi- B 1 tesis edilebilmiştir. Bütün u .. 
bati vazifesini ıörecektir. Hal- ı1 · 
kın bükümete iştiraki bizzat ıar milleti tarafından memP 
halkın serbest takdirine bırakı- niyet ve heyecanla kabul edile• 
lacakbr. yeni devlet ne sınıf bu değişikliği bilhassa bükilJO" 
farkı üzerine ne de fırka mü- darımız kral Borisin ve miite· 
cadelelerine iİtinat etmiyecek- veffa Yugoslavya kralı Ale~· 
tir. Devlet bütün hemşehrilere sanclnn tarihe geçecek bır 
açık, maddi ve manevi zengin- açık ıörüşle yapbklan te· 
llikerin azamisini tahakkuk et- - Lütıen çtvirınız - ~ 



Bir lngiliz Kontralniralı 
Portsmut Divanı Harbında Aleni 

Olarak Muhakeme Edilecektir 
l.oad -·-·-·-Pt11t' 

1 
ra 25 - İngiliz Kontr mıştı. Amiral Baüev'nin bir 

ıra 1 B ·1 " h · · d b d- dün - ka tdeeeac aı ey ı mu akeme seae ıçın e u or cu -
ıGaierd olan di~anı barb bu- zasıdır. Bundan ötürüdw ki 
~ e Portamat'da toplana- amirallar mediai, amiral Ba-
ı.--· Harb yıllan miatena ily'Ji diYanı barba vermeğe 
ilk d &zere, 1856 dan beri karar vermiıtir. Muhakeme 
llairaJ efa olarak bir lngitiz aleni olacaktır. 
dir. A'..u •ubak~me ecliJmekt~- . Lond~~ 25 - B ~ ~y evvel 
fos.. ral Bailey urhhlar fi- bır lngıliz barb gemısıode kü-
a ... :_ ıaı launudam olub Hood çük bir zabit, arkadqı üzerine 
---.ql getni • ... _ • 
lbİnia .__ ••ae ıken bu ge- atılarak onu öldürmüştü. Bu 
ııo-. qpanyo( mlannda Re- küçük zabit MaJdstone'cla mu-
._.. zırlıJuıla çarpışmasına hakeme edilerek idama mah-
llle 

1 oLunamııh. Bu müsade- kum olmuştur. Bütün mahke-
liOod ~en ~y içinde olmuştu. me safhası on bq dakika 
......... _'!!lhim basarata ujTa- siirmiitfllr. 
~ ......................................................................... . 
~ ~rçluyuz. iki hti- nu iki memleket doHlaj'unun 
letleriai •ym ırktan olu mil- ehemmiyetli bir delili addolu-
OıaJarı yaklqbru ıeyleriD nabilir. Zaten bu dest:Juk aym 

dalıa .,:1ıran fe!lerdea çok zamanda kurtulut siyuua es-
ler • ... ~~~ oldupau ıirmüı- nuuada Ronum milletinin ve 
tteiat. :-Cif. ve aamimi dostluk krallık aileainia yapbja yar-

lÇUa birLLI • Ü • • 
~ 1111". erme e UIDI dımlara olan minnettarhiını da 
ilQ lllW du. Bu tetebb&se her dayanmaktadu. Bu dostluk 
~~ ~~~dan tamamen ümid ederiz ki karşahk men-
..__ 

1 ıçındir ki az zaman faatlar düşüncesi dahilinde 
----- Ulllwai b. . ~ aLn ır &Zllll .ve arzu olarak iki memlaket arasında 
Y"ao.la lfbr. Bulganatma ve ask•da bulunan meseleleri hal-
İeriae ~:,:. arauaclaki Y~~: letmiye yardım edecektir. Bun-
hnLA~ et ve mlatakil ıki lann halli iıe balkan ,,an•ına 
-."illet ·b · · Y 

tlaaların gı 1 ıaGavı muamele ve balkan anlatmasını ve bal-
~e elaya- ba y•k1•.-a kan memleketleri arasmda iyı" .... ,. . 
ı~• •yaeu••a güa kolDfllluk münasebetlerini kur-
ı..:..ı;~ ~ ıuiılediğiai, kuvvet- maya hizmed edecek en mü-
~~·· ve .... iki milletia h" b" - ild" :-... b" ım ır anı ır. 

~taa ır surette tarilaiae bai- Y:tnaftlstanla 
l»1lf ı rlnaelde bahtiyar mlhtasebetlerl 
la .. ~UYoruz. Bu~ •enfaat- Yunanistan bahseden gene-
-1111ıza tama • 

""ilaaı .~ llJfUll ve ral Zlatef demiştir ki: 
...... le bW .._. .ol~na lıani Eter ~cbild ma!i ve 
~-blthkunetimizle y&k- ökoDOmik bazı mCl&eleler ada-
~etr _çahfKAtaz. Şurasına Jet Ye eyi kolDfuJuk hislerine 
IQ '- ~•~ret et.ek isteri~ dayanarak halledirebilirse timdi 
~ it k •• yaldqma •· bile eyi ve diizgtln olan mü-
~-. ~~nmısdaa b~ nasebetlerimizin daha ziyade 
bit- d" _ birinıa veya herhanrı eyilqeceğine ve samimi bir 
k 'ter laiklmetia itimatmz- dostJaia d&ıecejille kafi ola-
~1 ve .. k" ••• b . 
~bil ,.e mmesnn ıca etti- rak emiaim. Biz kendi tarafı-

ecek v k" lau eya çe ınmeye mec- mızclan buna varmak için ne 
Jo~t edecek hiç bir tarafı lazımsa yapmaktayız. Ümid 

ur. d • k" k d TU e erım ı ya ın a bunlann 

I>. _ rklye ile Dosttuk baUine muvaffak olacak ve 
1fer t aft b d' b" ıloatıuk ar an. e • e. 1 ır Bulgarlarla-Yunanlılar arasında 

le muahedem bızı cenup sıkı bİr hanri ve ökonomik • 

111°~tunıuz Tlrldyeye bailan- birliğini kurmak imkimnı b= 

111~ tadır.Bu muahde bizim için lacaju. 
d U~lıenı bir formllclen ibaret 
le eyıldir. Ve biz Tlrklerle eyi 
L ~lllfuluk münasebetleri samimi 
ır dostluk ve barq içinde ya

~lllayı en samimi ve en dejiı, 
"lllleı b" ır tarzda arzu ediyoruz. 

Zlatev Ve Zaman 
te Bundan sonra General ZJa-

v bazı T&rk gazeteleri ta
~fından arada SJrada Bulgar
~tana tevcih edilen ıüphele-
l'in v h.. 1 · T- k. id e ucum enn ur ıye 

•ra adamlanyle hiçbir mü
nasebeti olmadığına imanını 
~lemiş ve Bulgaristanı Türk 
lifasa h f'I' · d' · ma a ı ının ırayetınden 

•e . açık görüşlerinden katiyetle 
tlaıın old w il.. . R ugunu ave etmtştır. 
. oınany:aya karfl olan 

:Yaaaya geçen başbakan bu 
~asanın bant ve iyi anlaşma 

-ıını . 
1ııııı;. erıne dayandığını söyle-
l;İ ve demiştir ki: 

Darıatan Ve Romanya 
Bulgar hükümdarlannın 1934 

:~ kanunda Bükreşi ziyaret-
i ve R h .. 

ları omanya arıcıye na-
- B. Tituleskonun geçen 
-11 t . d İJi eırın e Sofraya selmesi 

•nLı"ı.11 ~ daya-

Şüpheler ... 
Son zamanlarda Y waan mat-

buatının göstermiş olduğu töp
beler resmen tekzip edilmiı 
olduğu için bir kıymeti haiz 
değildir. Zaten fİmcndiferler-

den ve eyi kar yollarından ta
mamen mahrum olan hudut 
noktasının vaziyeti bütün dün
yaca bellidir. V c gösterilecek 
her şüpheye karşı ea güzel bir 
tekziptir. 

Bulgaristan diker memleket
lerle de dostça münasebetlerde 
bulunmaktadır. Ve hariçteki 
itibarı kuvvet bulmuştur. Bugün 
dahiC birlik eserini bitirmeğe 
çahpn Bulgari.tan bundae son
radırki bütün kuvvetleriyle Bal
kan ve avrupa barışlarını tah
kime yardım edebilecel<tir. 
Başbakan general Zlatefin 

nutku birçok defalar sürekli 
alkışlarla kesilmiştir. General 
a6zlerine yapsın Bulgaristan, 
yaşasın kral, yaşasın ordu ve ı 
yaşuın cessur ve azimkir mil
JetimU s&zleriyle nihayet ver- f 

••• 

Bir Milyonerden 
Üç ~ilyon Vergi 

isteniyor 
· Pittsburg [Amerika] 21 (AA) 

PensiJvanya' da aluminywn, kö
mür •e demir sanayii kralı ola
rak muştehir Andrcv Melloo'un 
hakiki vergisi 97.603.005 do
lara varmaktadır. 

Bu rakamı tesbit eden, 1931 
vergi borçlanndao ötürü B. 
Mollon'a karfı dan açarak, 
kendisinde:n 3,000.000 dolar 
arayan mal ka?emidi.r. 

B. Mellon, cümburiyct parti
sinin ehemmiyetli müzabirleriıt 
den biri olduğu için, bu takib
de gizli bir siyasal maksad 
vardır deniliyor. 

Büyük bir koleksiyon me
raklısı olan B. Mellon, eski 
resim üstadlarının eserlerinden 
mürekkeb 35 milyon dolar de
ğerinde bir koleksiyon vücuda 
getirmiştir. Bununla Vafing
ton'da herhanıi bir müzeden, 
değerce daha üstün bir müze 
kurmak taaavvunındadır. Sa
mldığına g6re, B. Mellon iJe 
ailesi erkim, çokluğu ve ehem
miyeti dolayııile takdiri müın
kün olmıyan daha birçok iş
lerle alikadardırlar. 

Bir Saylav 
Tevkif Edildi 
Sofya, 24 (A.A) - Eski 

antant Demokrtik m~buslann
dan buy Faderef Gazda tev
kif edilmiştir. 

Köy Bürosunun 
Müstnir Faaliyetlerinden 

K6y b6roso bazı mtllıim ve 
değu-li teşebbüslere giritmiı
tir. Köylerin, kay çocuklannm 
ruhi ve bedeni i.nkipflarını te
min için çocuk biırolan tqkili 
etrafında tetkikat yapılmakta
dır. 

Bu büroların ülküsü çocuk
tan maddi sefaletten kurtara
rak, çocuk karakterinin WUf 
şeklini mürakabe albnda bu
lundurmaktır. 

Bundan başka k&ylerde alil 
ve yoksul kalanlarada yardım 
edilmesi, bunlann k6yln tara
fından himayesi düıünülmek
tedir • 

••• 1 ..... ... 

Düzeltme 
Geçende esrarkeşlerle bir 

arada tutulan Şllkriye adla 
kadınm Kemerde Manisalı ba
yan Safiyenin evinde oturdugu 
anlatılmışbr, T uhih olunur. ·- ·-Zorla Rakı 

Kemer cadduinde Snleyman 
oğlu fınncı Huan sarhoı ol
duju halde lbralüm ojlu Ha
san meyhanepne giderek zorla 
rakı almaia tqe)>büa etmİf ve 
Hasana hakaret etmiştir. Hak
kında tahkikata ba1lanm11tır. 

.... -·· ···--Noksan TarblnK&nDrcU 
Tartığı klmllrleri m6fterile

rine daima fazla paten.ek 
suretile dolandıiıcıhlda bulu
nan Abbas •fa tarlamda Ma
rat o;Iu kömüren Mehmet hak
kında Bçilncll mtıstantikllkte 
tahkikata baş1anmıftır. 

Dr. M'ustafa 
Bayındırdan 
Geçerken 
Bayındır, 24 - Ödemişte 

belediye Ba,kanı olarak bulu
nan Çanakkale aaylavı doktor 
bay Mustafa otobüsle bugün 
izmire geçerken komıu Bayın
dırhlar akm akın iatuyona 
koıtular. 

Bu meyanda şehir bando-
su da bay Mustafaya istikbal Ye 
teşyi için istasyona geldi. Ba· 
yındırlılar, çok sevdiği bay 
Mustafa terefine istasyonda 
çay ziyafeti verdiler. 

Zabıta Haberleri: 
inek Hırsazlıiı 

•rsinlide 17 numaralı baı 

kulesinde oturan Arif oifu 
Etemin iki ineki çabnmıştar. 

Pul HırmZI 
Hükumet civarında pulcu Ali 

Kemalin dükkimndan ve gö
zünü oyalıyarak 18 lirahk pu
lunu çalan ve kendisini tutan 
polis taharri memuruna rÜfvet 
verea Bodur baba ojlu Ahmet 
hakkında üçüncü karar hikim
li;indeki tahkikat bitmit ve 
mevkufaa asliye cezaya sevki
ne karar •erilaıiıtir. 

Arabaet All 
Bvncnada kahvehanede çı

kan kaYgada sandalye atarak 
Hasan pehlivanı yaralıyan ara
bacı Alinin Asliyecezaya sev
kine karar verilmiştir. 

.......... 
Eski Alman Veliabdt 
Prensin Çantasında Nazi 

Aleyhinde Kitablar 
Bulunmuş 

Amstcrdam'dan Deyli Herald 
gazeteainc bildiriyor: 

Bundan birkaç hafta evYd 
sabık Kayaer'in doğum günü 

idi. Bu münasebetle Dorn'a bü. 
çok hediyeler geJmif, bu arad.a 
sabık yefiaht da babuınm ya• 
nana gitmiftİ. 

Ondan sonra Almanya'ya 
dönen prem Alman mmuadaa 
geçerken gümrik memurlan 
eşyalanm arqbl'IDlflar, bir ba-
vul içinde Nazilerin 30 Hazi
ran 1934 de işledilcleri cina-
yetlerden bahseden beyaz 
kitabtan binlercesini halmuş
lardır • 

Bunun üzerine sabık velialıd 
apıfmlf kalmlf ve Nazi aley
hindeki bu kitablann keneli 
eşyası arasına nasıl kabftığı 
hakkında hiç birşey s6yliyeme
miıtir. 

Gtlmrük ve zabıta memur-

ları hadiseyi ıizli tutmak iate
miflerse de para etmemiftir. 

Bu haber, kısa bir zaman 
içiade bütin AJma11 itçileri 
araamda yayılmlf ve birçok 
eğlenceyi mucib olmuıtur. 

Gümrük meaıurlan hidiseyi 
Bcrline haber vermifler, hu 
sebeble Hitler, e.ki Yeliahb 
çajvarak kendisiyle göriif
miiftür. 

8. Hitler, bldiaenin kapaa
m1f oldupna kuaat etmekte
dir. 

- • - • • • • ' ~ • •• •"\. - ,J ........ ~ • ~ """" •• .. ~ • • - ._ - , ;- • 
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Ôz Yt\rkçe karşıliit&r '"Yii • 
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lesi yal Serasker - 1. Bqbaj 2. 
Senei maziye - 1. Bılbr Su bqı 

bıldır 2. Geçen yıl Serazat - l. Bap diaia 
Senelik - 1. Y dJaç 2. 2. Dolbak 3. Salt.abat 

Yıllık Serbest - 1. Bapaz 2. 
Senet - 1. &l~e 2.Da- Batma buyruk J. Bot -Opiz 

yak 3. Dayanak (istinal"Kih ve mutallak man.da) 4. Erkli 
man) 4. Dayanılacak, daya- {irade sahibi muhtar man) 5. 
nılan 5. Dayık 6. Dutak 7. lliitksiz 6. Ka7.ak 1.Sıkılmaz 
Dutu 8. Mticilke, müçül 9. sıkıJmıyan 
Söyke 10. Tapu 11. Tayak Serbest bırakmak - 1. 
12. Tayanç 13. Tutamak 14. Ağıtmak 2. Boşannak 3.Bo-
Sutnak 15. Tutumluk ıumak 4. Kaybamak 5. Ko-

Senk- Taş valtmak 6. Kpyurtmak 7. 
Sengiatan - 1. Çarsak Pozamak 

çarşak 2. Ketir. Kitir 3.Sap· Serbesti - 1. Erk, irk 
ka 4. Taşlık f (kudret, iktidar man) 2. Er

Sep - 1. Cerp 2. Soğu 1 keklik 3. Erkinlik 
3. Söğünç 4. Söğüş S.Söğmc I Serbest ohıuık - 1. Bo-

Sebbetmek - 1. Ağız şunmak 2. Emrülmek 3. Oz
bozmak 2. İyenğlemek 3. gamak 
Kakınçlamak 4. Sekitmek 5. Serbest serbeat - Se-
Söğmek '6. TiJimek 7. Tir- leserpe, sereserpe 
kemck Serdar - 1. Başbuğ 2. 

Sepet .....:.. 1. Çeten 2. Çit Başçı 3. Başlıi 4. Noyan 
Çiten 3. Ellice 4. Süken Noyun 

Serap - 1. Algım, sai- Serfüru - (etmek) 1.Baş 
lım 2. İlgim 3. 1ıgım, salgım egmek 2. Baş indime 3. Bü-
4. Ilgın 5. Ilkım 6. Ilkım,sal- ielme 4. Boyun eğıne 5. 
kım 7. Munar 8. Pusarık 9. Tiinüşmek 6. Yügünmek 7. 
Sağım. sağın 10. Sakım 11. Yükünmek 
Salgım, salkım 12. Sal~ın 13. Serfüru etmiyel) - Ka-
Yalgın 14. Yaykın yıtgan 

Ser - 1. Baş 2. Birinci Serfüru ettirmek - An-
Serapa - 1. Baştan aşa .. gıttırmak 

ğı 2. Bqtan ayaia 3.Baftan Ser~erdan - 1. Başı çe
başa 4. Boybaı 5. Boydan vism!t 2. Bqı dek~nmif 3. 
boya 6. Tepeden brnaia 7. Bafl dia~k, ~qa ~onmnı 4. 
Y k d 

_ Başı tezgınmıı 5. Sanıı 
u an an &f&flY& Se d 1 Ba 2 

S S 
rge.re-. f. 

eraser, ertaaer - 1. Batçı 3. Batın 
Baştan başa 2. Boybaı 3. Sergeıte - Başı çevrün-
BütGn müı 

Serasime - 1. DekeJek Sikke - 1. Akça 2. Ar-
2. SaaJrı 3. Saaıu 4. Savak mak (par, altın mu) 3.Duı-
S. ŞatiıD ma, tamca 4. Y amaat 

Öz Türkçe karşılı\ıar 
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Seyyat - 1. Avcı 2. Açal den ötn,Y · 7. Ucndan 8. 
Seyyat kulübesi - 1.Ev- Üçün 

aim, evsin 2. Öneze (avcıla- Sebebsiz - 1. Tosun 2. 
na tarusut yeri man) Ucurlu 

Saz - 1. BaiJama 2.Cu- Ne sebebten - Niçin 
ra 3. Çall'I, çall"l takımı 4. Sebze - 1. Glğllk 2. 
Çöğür 5. Ç6kür 6. Çısvüt 7. Gljeri 3. G5veri 4. Gaverti 
Çülçür 8. Kopuz, kubuı S. Göyeri 6. Kavla 7. Y aı 

Saz şairi - 1. Babıı 2. 8. Yuı 9. Yeıillik 
Yrav Secde -- 1. Baş koma 2. 

Sazende - 1. Bahşı 2. Yükünn 3. Yükünç 
Çalıcı 3. Çalgıcı 4. Yırağu Secde etmek - 1. Alnı 

Sebat - 1. Çıdam 3. yere gelmek 2. Baı urmalr 
Dayanıt (mukavemet man)4. 3. Yere kapanmak 4. Yü
Duruı (istikrar man) S. Sıdal kenmek 5. Yükünç 6. Yn-
6. Tayamk, <layanık 7. To- künmek 7. Yüz sürmek 
çılık 8. Tzelik 9. Turak 10. Secdegih - 1. Tapçu 
Uruş 2. Yüjnek 

Sebat etmek - 1. Çıda- Seciye - 1. Ira 2. Kıtık 
mak 2. Çökeliklcnmek 3. 3. Minez 4. Örek, Örük. 
Dayanmak 4. Direnmek, di- Orek 5. San (vasf man) 6. 
reşmek 5. Durmak 5. Du- Sir 7. Töz (bir şeyin künh&. 
ruşmak 7. Sermek, serinmek esası man) 
8. SözUnde durmak, sözüne s~ciyeli - Ôrikli, ürekU 
tutmak 9. Tilgürmek 10.Tok- Seddade - 1. Capkıç. 
tamak 11. Tözmek 12. Ye- yapkıç 2. Tepingi 3.Tıkaç 
rinde durmak, yerinden oy- Sedef - 1. inci kabı 2. 
namak Kasatlık 3. Kastalık 

Sebatkar - 1. Çıdamlı Sedye - 1. Geçkcre 2. 
2. Dayanıklı 3. Kıngır Genne, geyne 3. Salaca 4. 

Sebatkir olmak - Kal- Teskere 
şaymak Sefabet - 1. Şay 2. Ye· 

Sebatsız - 1. Ailak 2. yinciklik 
Çeltek 3. • Çıdamsız 4. Dö- Sefahat etmek - Şayar· 
nek S. Erbem 6. Kaypak 7. mak 
Ornağsı7. 8. Oynak 9. Yeffi- Sefalet - 1. Bölck 2 
rik 10. Yelkoz 11. Yeltek Bun 3. Bumak 4 M l · 
12 Y k . . an a7 

. erse çı . 1 karalığı S. Sıkıntı 6. Yok-
Sebeb - 1. Ep, ıp, eyp sulluk 

~· iı~ta~·~· ~o~uk 4. Tıltağ- Sefalet çekmek - 1 En-

y. - ore ı . ç 7. yol 8. gck görmek 2. Henezi~ek 
uz 

S b b. l Sefalet çektirmek-Tolg-
e e ıy e - 1. Dolayı . tamak 

den d~l~yı 2· için 3. Ôçürlü Sefaret - 1. Biltiirgi 2. 
4. Ôçuru 5. Ötkeri 6. Ötürü Elcilik 3. Salpn (Salpmak 



Sahne to 

\Motör Cinayeti Davası 
Dün Ağırcezada 

iki Şahid 
Devam 

Dinlendi 
Etti 

Be!/ sene evvel Tuzla açık

larında Cemal, Recep ve Ha
lili panalarına tam'an Hudaver
di motörüode öldürerek ceset
lerini çuval içinde denize at
makla suçlu Çipinoz Ahmetle 
Osman kaptanın muhakemele
rine dün ağır ceza mahkeme
ainde devam edilmiştir. 

Dünkü celsede evvelce din
lenen amme şahitlerinden ve 
vak'a anında motörde bulunan 
Hüseyin maznunların talebi 
üzerine üçüncü defa olarak 
dinlenmiştir. 

Hüseyin hülasatan eski ifa
desini tekrar etmekle beraber 
demiştir ki: 

- Motörde silah sesini işit
tim uykudan uyandım ambar
dan dışarıya çıktım. Re~eb 
kaptanı vurulmuş gördüm. Os
man kaptanı Çipinoz Ahmede 
"sözümüz böylemi idi. Biz adam 
öldürmiyecektik. Paralannı al
dıktan sonra motörden çıkarıb 
karaya bırakacaktık. Osman 
kaptanada cevaben "benim bu 
Receb kaptanla husumetim 
var. Bunu sağ bırakırsam bizi 
ihbar eder." Dedi. 

Arkadan birkaç el silah da
ha atıldı. Bu sırada tüccarlar
dan biri daha vurulmuştu. 
Üçüncü yolcu tüccarıda ka
maradan çıkardılar. Parasını 

~sordular. Tüccar bin ikiyüz li-
rası bulunduğunu söyledi. Üze-

rini aradılar. İçinde para bulu
nan küçük bir kise daha çıkar
dılar. Müteakıben Çipinoz Ah
med onu da vurdu. Cesetleri 
çuvalın içine koyarak taş da 
koyduktan sonra denize attı
lar ve bilahare motörü de ba
tırdılar. Bana yüz elli lira para 
verdiler. Makiniste de bir el 
silah atblar fakat sonra onu 
öldürmekten vazgeçtiler. Bildi
iim bundan ibarettir. 

Ali isminde diğer bir müda
faa şahidi de dinlenmiıtir. Maz
nunlar ambarda iki kişinin sak-
lanamıyacaiJnı iddia etmişler 
ve müdafaa şahidi olarak Aliyi 
göstermişlerdi. 

Ali ifadesinde motörün on 
metre uzunluğunda ve iki buçuk 
metre genişliğinde bulunduğunu 

, ve kıç tarafında da bir metre 
yüksekJiğinde ve bir metre ge-
nişliğınde ambar gibi kapalı 
bir yer bulunduğunu, burada 
bir insanın rahatça oturabilece
ğini ve oturduğu takdirde gö
rünemiyeceğini söylemiştir. 

Müdafaa vekilleri avukat hay 
Şakir ve bay Bedri bu defa 
istima edilen şahit Hüseyin ile 
evvelce istima ~dilen Yusuf ve 
lsmailin ifadeleri arasında mü
bayenet bulundu2'unu ve şahit
lere müdafaa noktasından daha 
bir çok hususların sorulması 
lazım geldiğini söyliyerek bun-

f'enı lilsır 

Yunanistan da 
ispirto lstihsalah Arhyor 

Atinadan bildirildiğine göre 
Yunanistanın umum sanayi in
kişafı meyanınde, İspirto is
tihsalatı da mühim bir yüksel-
me kaydetmektedir. 93 dere
celi denatüre ispirtodan 1931 
senesinde 7.820.000 Kg. ve 
1932 senesinde 7. 113.450 Kg. 
a mukabil bu sene 8:428•940 
Kg. istihsal edilmiştir. 1932 
senesinin 106.701.750 Drahmi 
kıymetindeki istihsaline muka
bil bu sene 137.813.160 Drah-
mi olarak tesbit edilmiştir. Be
her kilogram ispirtonun ve.sati 
fiatı 15 Drahmiden 16,35 drah
miye çıkmıştır. 

Atinadan ayni zamanda bil
dirildiğine göre Yunani!'tanın 
İspirto istihsalatı kimya istih
şalatının yükselmesinden dola-
yı bu sene zarfında nazarı 
dikkate alınacak derecede art-
mıştır. İthal edilmiyen mal an
cak kendi memleketleri dahi-
linde istihsal edilmeyen yük
sek dereceli ispirtodan ibaret-
tir. Geçen yılın ilk üç ayı zar
fında ithal edilen 90000 drah
mi kıymetinde 17.111 Kg. is
pirtoya mukabil bu sene 1.030. 
000 drahmilik 92985 Kg. ithal 
edilmiştir. 92.981 Kg. ithaline 
muvaffak olan Hollandadır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tarın tekrar celplerini istediler. 

Müddeiumumi bay Şevki bu 
cinayetlerin evvelce esasen telif 
edilmiş olduğunu ve binaenaleyh 
bunların takrar celpl.,ri ile 
muhakemenin tekrar uzatılma-
sına lüzum olmadığı kanaatini 
bildirmiştir. 

Muhakeme bu hususları tet
kik için bugüne bırakılmıştır. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satt,ıar 
~ 

Uz Um 
Çu. Ahcı Fiat 

286 Koo ittihat 12 25 13 75 
61. Süleyman 10 10 
55 Şınlak z bira 12 50 14 50 
23 Hafız Cemal 14 25 14 25 
16 Kırk Kazım 16 50 16 50 
16 J Mihridis 13 50 13 75 
12 H Alyoti 13 50 13 50 

5 F z Abdullah 13 13 ı 
475 Yekfın 

incir 1 
Çu. Alıcı Fiat 

158 M j Tarant (h.) 4 50 4 Su 
215 Koop ittihat 4 50 4 50 

Zeytinyağı 

10500 ki. Mu alıcı 23 50 25 50 
Zahire Borsası 

Çu. Cinsi Fiat 
386 Buğday 4 25 
29 Arpa 3 75 

116 Susam 10 75 
500 P. çekirdeii 2 60 
419 K Palamut 210 
366 Pamuk 43 

4 81 
3 75 

10 75 
2 60 

290 
48 

j~ ...... 1:1111 ............. .... 

Para Piyasası 
23-2-1935 

Alış Satı§ 

Mark 50 20 50 70 

İsterlin 607 50 612 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar - 80 40 

Belga 29 30 
İtalyan lireti 10 65 
lsviçre F ran. 40 62 
Florin 84 80 
Kr.Çekoslov 5 20 

8 30 
79 90 
29 45 
10 70 
40 87 
85 05 
5 22 
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- 290- Öz Türkçe karılıklar 

ıc=.;memuren röndermek, he- Erte 3. İr 4. Tan 
yeti murahhasa man) 4. Ya- Seher vakti - 1. Trnla 
)avaçlık 5. Yalvaçlık 2. Tanlacak 3. Tanlacık 4. 

Sefer - 1. Dönüm (defa Tanınan 
man) 2. Gez, giz {defa man) Sehl - 1. Akkın (ibare 
3. Gidiş 4. Öğün, övün (ye- ve ifade sühuleti man) 2.Ci
mek nöbeti man) 5. Parım ğil 3. Genez 4. Kekez 5. 
6. Savaş (harp man) 7. Yol Kolay 6. Uçuz 
8. Yolcaluk Sehlülhazım - 1. Sinici 

Seferber- Gidergi 2. Sinimli 
Sefere çıkmak, sefer et- Sehm - (sehim) 1. Ok 

mek - 1. Atlanmak (Ata 2. Pay (hisse man) 3. Üleş 
binmek man) 2. Gönmek 3. (hisse man) 4. Ülü (hisse 
Ilgamak 4. Sülemek {asker man) 5. Ülük (hisse man) 6. 
aevketmek man) Sü= asker) Ülüf (hisse man) 7. Yuğ 
5. Yola çıkmak Sehpa - 1. Çüçek 2. 

Sefer halinda-Y olcu Dağan 3. Üç aiaç 4. Üç 
Sefer tası- Tirkeme ayaklı 
Sefih - 1. Çoy 2.0kuş- Sehv - (sehiv) 1. Çarkıt 

ıuz (nadan man) 3. PoŞlak j 2. Sürçme 3. Teltek, teltik 
4 Sırban 5. Şakalak {hoppa teltük (hesapta kesir veya 
haysiyetsiz man) 6. Şaklak noksanlık man) 4. Yanılma 
7. Şay 8. Uçak 9. Uçarı 10. 5. Yanlık 6. Yanlış 7. Yan
Utun (haddini tecavüz eden lışlık 

man) 11. Yoy 12. Yooku- Sehvetmek - 1. Enden-
lusluğ.. mek 2.Yanılmak, yanlış yap-

Sefil - 1. Alçak 2. A- mak 
pgı 3. Aşağılık 4. Cimil 5. Sekerat - ( ülmevt ) 1. 
Düşkün 6. Emgeklik 7.Hillik Can çekişme 2. Devşirme 3. 
hilJim 8. İmeke 9. Sumray Ölüm esrüklüğü 4. Ölüm 
10. Mçuz 11. Yaba 12. 

1 

katığı 5. Ölüm sarplığı 
Yarlı Sekinet - 1. Döleklik 2. 

Sefil düşmek- Utulmak Dölenme 3. Gönül amrulma 
Sefine - 1. Gemi 2. Ki- 4. İnçlik 5. Töleklik 

me 3. Uçan (eskiden gemiye St-kr - (sekir) 2. Esirme 
konan bu söz şimdi tayya- 2. Esrime 
reye yaraşır) 4. Y clkenli Sekran-Esrük 

Sefir - 1. Elçi 2. Körüğ Seksiyon- Bölünta 
körük 3. Saycı 4. Say 5. Sekte - 1. Durgunluk 
Yalabaç 6. Yalauç 7. Yala- 2. Kesilme 3. Uğunma 
yaç 8. Y-.lavar 9. Yalçuk Sektei kalb -Damla 
10. Y alvaçı Selam - 1. Eselik, eslik 

Sefit - 1. Ak 2. Sarsağ 2. Esenlik 3. Esenleme 4. 
Sehab- Bulut Mendi 5. Ulam 6. Yüğünt 
Seher - 1. Dünne 2. Selam vermek - 1. Baş-

- 291 -

turmak 2. Esenlemek 2. E- Sema - 1. Arastak (ta
senlik vermek 4. Konukmak van man) 2. Gök 3. Kalık 
(aşinalık etmek man) 5. Kö- (Cevvi hava man) 4. Tenğri 
rünmüş kılmak 6. Tapula- Semavi - 1. Cökçe 2. 
mak 7. Yüğünmek Tangriken 

Selamlaşmak - 1. Esen- Semavi kudret-Tanrıkut 
leşmek 2. Koldoşmak 3. Kü- Semavat alemi- Bavağır 
rişmek 4. Tabıştasımak Semek- Balık 

Selamlık- Körünüş Semen - 1. Semizlik 2. 
Selamet - 1. Baysal 2. Yağ, may 

Düzgünlük 3. Est-nlik 4.İsen- Semen peyda etmek -
lik 5. İyi son 6. Kezik 7. Semirmek 
Kurtuluş, kurtulma Semere - 1. Assı (faide 

Selamet bulmak - Kur- man) 2. Eşelek 3. Töl 4. 
tulmak Tusu 5. Yemiş 

Selametle - 1. Esenlikle Semi - 2. Dinleme 2. 
2. Sağlıkla, sağlıcakla 3. Eşitgen 3. i,idiş, işitmek 4. 
Uğurlar olsun Kulak, kulak asma 

Selametlemek - 1.Esen- Semi itibare almak - 1. 
lemek 2. Uğurlamak Dinlemek 2. Eslemek 3. Ku-

Selametleşmek - Esen- lak asmak 
leşmek Semin - 1. Apak 2. Etli 

Selamet:e ol~n- Esen 3. Hınık 4. Semiz 5. Şişman 
Selaset - 1. Akkınlık2. 6. Tavlı 7. Yailı 

Aklam 3. Dil açıklığı 4. Dil Sempati - l. Albeni 2. 
genliği 5. Düzgünlük, söz Sevgi tüyü 3. Sevim 4. Söy-
düzgünlüğü köm 

Selb - (etmek) 1. Al- Semt - 1. Bölün,bölünğ 
mak, elinden almak, 2orla 2. Cün 3. Geçe 4. Kapta) 
almak 2. Çelmek 3. Çıkar- 5. Könü 6. Pulun 7. Tarmak 
mak 4. Kaldırmak, ortadan 8. Tiverek 9. Yaka 10. Yın
kaldırmak 5. Kapmak 6. 2"ak 11. Yön 12. Yönet 
Kunmak ( çalmak man ) 7. Semtsiz - Sapa .. 
Soymak .Sena - 1. Alkış 2.0idü 

Selef - 1. Aşnuğu (ak- 3. Öğme, ö~üş 4. Ôtkü 5. 
dem man) 2. Eski (kadim Ulam 
man) 3. Geçen, geçmiş( sabık Söna etmek - 1. Alka
man) 4. Giden 5. Cidikli 6. mak 2. ~lkımak 3. ~akta
Kitingi mak 4. Ö~ermek 5. Öğmek 

Selim - 1. Amal, amıl, övmek 6, Öknek 
amul 2. Doğru 3. Sağlam Sene-Yıl 

Selis - 1. Akkın 2.Düz- Senebaşı - 1. Yılbaşı 2. 
gün 3. İşlek 4. Kepşil Yıl !'lırtı 

Sem - 1. Ağı 2. Aiu Senei atiye - 1. Arkın 
3. DaJav 4. Otalak a.rkun 2. Gelecek yıl 3. Ge-

2• ,unaı t93!t 

Habeşistt.n Ve Italya 
-·-·-·-Mançester Gardiyen Gazetesi ltal

yanlar1 Haksız Buluyor 
Mançester Gardiyen gazetesi 

şu başyazıyı yazıyor: 

İtalya hükumeti, Habeşistana 
karşı olan durumunda gayet 
müsaadesiz davranmakta de
vam ediyor, "Bir ihtiyat tedbiri 
olmak üzere,, İtalya'da sefer
berlik yapılmış ve Habeşlerin 

İtalyan zayiatını ödemeleri ve 
İtalyan bayrağımn önünde saygı 
ile eğilmeleri meselesinde ayak 
direnmiştir. 

eu esefle karşılanmağa değen 
ihtilaf, geçen ikinci T e~rin ayın
da olduğu hale dönmüştür. 
O zaman İtalya Valvaldaki İtal
yan zayiatı için maddi ve 
manevi tazminat istemiş, Ha
beşistan'da bunu kabul etmi
yerek uluslar derneği katında 

protestoda bulunmuştur. 
O zaman Uluslar derneği 

konseyi fevkalada bir toplantı 
yaparak bu meseleye bir so-
nuç verecektiBunun yapılmama
sı, yalnız Habeşistana karşı 

değil, aynı zamanda derneğin 
itibar ve şöhretine karşı da 
bir darbedir. 

Fransa ile İngiltere, Habeş
istanı İtalya ile doğrudan doğ-
ruya müzakereler yapmağa 

ikna ettikleri zaman, hiç ol-
mazsa, bu suretle bir sonucu
na varacaklarını umuyorlardı. 

Şimdi doğrudan dcığruya ya
pılan müzakerelerin akamete 
uğraması karşısında Uluslar 
Derneğinin kendi şerefini kur-

Fransada 
Şiddetli Fırtınalar 

Paris, 24 (A.A) - Fransa

nın cenubi garbisinde fırtınalar 

şiddetle devanı etmektedir. Ha

sar mühimdir. Bazı yerlerde 
telefon ve telgraf muhaberatı 

kesilmiş, bazı evler yıkılmış ve 
bir çok ahırlar hayvanat üze
rine çökmüştür. Limanlarda 

sayısız balıkçı gemisi batmıştır. 
Yollar üzerine binlerce ağaç 

yıkıldığı için, bazı yerlerde mü
nakalat durmuştur. Bununla be
raber insanca zayiat kaydedil
memiştir. , ........................ ~ 

Memur 
Aranıyor 
Eyi harita ve plan tanzim 

ve tersim etmeie muktedir 
bir memura ihtiyaç vardır. 

Bu işi yapabileceklerin, Sa-

l 
man iskelesinde İzmir Tele
fon şirketine müracaatları. 

( 281) 
, ................... .. 

tarmak için başvuracağı ted 
birler, çok geç kalmış olacal.· 
tır. 

Aynı zamanda kargaşalıkla
rın önüne geçebilmek için en 
doğru yol, İtalyanın ihtilaflı 
mmtakada bulunan askerlerini 
geriye çekmektir. 

Bu, bir parça izzeti nefisten 
fedakarlık olacaktır, ama Ital
yanın e!deki anlaşmaların hatırı 
için az çok müsaadekar dav
ranması zarureti de vardır. 

Af dub - Valval gibi ihtilaflı 
mıntakalarda ltalyan askerleri 
durdukça o civarda bulunan 
vahşi Habeş kabilelerinin bu
ralarda hücumlarda bulunması
nın önüne zor geçilir. O za
man ltalyanlar da bunlara mu
kabele edecekler ve böyle 
davranmakta haklı olduklarını 

söyliyeceklerdir. 
Fakat ne olursa olsun, gene 

buna sebeb, İtalyanlar olacak
lardır. Zira onlar, henüz kiıne 
aid olduğu kararlaştırılmaınıŞ 

olan ve zahirdeki belgelere gö· 
re Habeşlere aid olması daha 
kuvvetle muhtemel bulunar. 
toprakları onlar işgal etmişler, 
bu suretle habeşlere karşı mey
dan okumuşlardır. 

Bugünlerde ltalyada yapıl
makta olan askeri hazırlıklar, 

durumu bir tehlikeye doğru 
götürmektedir. Bize kalırsa ara
da bir bitaraf mmtaka yapa
rak işi halletmek doğru bir ha 
reket olacaktır. 

Talebe Velilerine 
İlk ve orta mekteplerde oku

yan ve her hangi bir dersten 
geri kalmış çocuklara ders ve
rilir imtihana yetiştirilir. Mual
lim derslerini evlerde verir. ıs
tiyenlerin gazetemiz idare mü· 
düriyetine müracaatları. 26-8 

Yety EXTRA 
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lzmir Memurları Istihla~< 
Koop~ratifi Bakkali~·esi 

Her aile reisi evinin erzakını satın almadan önce bir defa 
kooperatifin modern bakkaliyesine uğraması kendi menfaatı
nadır. En nefis hilesiz ucuz erzak ve yağlar orada bulunur. 

Harareti yüksek dayanklı meşe kömüriinün kilosu (4,50) 
kuruştur. Nefis Urfa yağları peynirlerin çeşidi bulunur. Fi
atlar her yerden ucuzdur. Toptan alanların malları adresle

kadar gönderilir. 
Kemeraltmda birine! Mıhcılar sokağı 

3 H. 11-26 (157) (Eski İğdeli Kahve) 



PLATT 
Makina Fabrikasının 

1 
U En uf;k, yedek .. ;;;;ıari-;Ie .beraber aşağıdaki 

MUM ACENT ASINDA mevcuttur. 
Adres : 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 IZMİR 

Alameti Farıka 

Algopan Cevat 
liaş ve diş ağrılan, romatizma ve siyatik sancıları 

kullanılan ilaçların en faideli ve tesirlisidir. 
( l - 6 -12 ) Iik orjinal teneke kutularda her ecza

neden arayınız. 
Bütün Türkiye için umumi satış yeri lstanbulda Bahçeka

pısmda ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki eczane 
ve ecza depolarının hepsinde vardır. Israrla daima 
ALGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 

Brisıoı Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirliler Burada Buluşurlar 

S!cak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları Mannaraya 
Halice nazır güzel manzarası ile .. stanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. istirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

Müsteciri : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
llz_?ıi~in çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciriu mer 

ütfü beydir. 
Dikkat • Bütü~ Egelilere Brı•stol s.irke-

• Beyoglunun cıde 
Osmanı· e otelini taysiye 

edenz (541) 

'fenl Asır 

GRIPIN 
En ,ıddetll bat ağrllarını derhal keser 

Gripin bütün ağrı, sızı ve sancılan dindirir. Nezleye, gripe 
diş, bel, sinir, adele ağrılarına, romatizmaya, üşütmeden müte
vellit ıstırahlara karşı bilhassa müessirdir. 

[il 

1 
~ 

1 
Radyolin diş macunu fabrikasının mütehassıs kimyagerleri 

tarafından imal edilmektedir. 
Her eczanede bulunur. Flatı . 7 ~ kuruflur 

1nşaatınuı için atidekiihtiyaçlarınızı pek uouz t iyntlarla 
temin etmek isterseniz Halim a~a çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethaneıünt' miiracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nni çlçaldl 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden llivhalar ve bunların 
tefeffüatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 

YaPll Çlmentolar, Bütan •••k•l•P 
En MDealt Şer•llla 
M•ğ•zamızda S•l•I•• .. 

(t ;.",- .. ~ 
~ ~/ l 
Jı ~ .. 

~' 

Cf aha 
vüzÜM haraboldu. 

ÇÜNkİ: ' 

POKf R .. PLAY 
traş l.Jiçağı 

kullanmadım 

Jmum Deposu 
1 

Sulu han Cıvannda ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 
Ticarethanesidir. 

Anneler Çccuklartnız 
lcin ilk ~ a ava 
~ 

ile haş'ayımz 

Çocuk bııstalıklan mutehassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti hususiyede liazırlanan 

L A k~ • Çocukta hazımsızlık, a l in sancı, ishal ve ku~mal:ır 
varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
Ecza Deposu 

Gripi önlemek için 

Kaıagrlp 
l"'ABLEl'LERi 

Baş Agrısı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 

T e:ııamen Geçirir 

lsn1ine Dikkat Ediniz 

2 adetllk kOtusu 7 ,s kuruftur ..._ ____________________ ), 

, ________ __ 
Bayanlar 

Daima ve katiyen bozul
maz ondüleleri, yaJnız ve 
yalnız diplomalı MiNiK 
Kadın Berberi SITKlnın 
ilaçları, makinaları ve us
talığı yapabilir. 

Biitiiıı lzmir 

Güzellerinin 
SITKI bayın salonuna 

koımalarında elbet çok mü
him bir sebeb vardır. 
Bir ziyaret bu sebebi 
size de öğretecektir 
Keçeciler caddesi 122 No. 
3 katlı yeni binasında B. 
Sıtkı adresine dikkat ediniz 

Telefon: 3101 
4-26 193 

Göz Hekimi 

MitatOrel 
Adreı - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
T elcfon: 3434 

- 6-26 (229) ''---------r Zayi 
İthalat gümrüğünden 5-83 

numaralı 30-5-933 tarihinde 
almış olduğumuz bir kıta ay
niyat makbuzu zayi olduiun-
dan }en!den bir ~ureti çıkarı
lacagı cıhetle eskısinin hükmü 
olmadığı ilan ollınur. 

F. Alyoti Biraderleri 
592 (280) 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Agah 
İkametkihım Birinci Kor

donda Tayare Sineması civa
rında 222 Numarall eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 

(25) H.3 

Muayenehane nakll 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütebaaıııı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kai antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Zayi 
İthalat gümrüğünden 5 _ 43 

No. ~ 27-1-34 tarihinde almış 
oldugumuz bir kıta ayniyat 
~akbuzu. zayi olduğundan yc
n~den hır sureti çıkarılacaj'ı 
cıhctle eskisinin hükmü olma
dığı ilan olunur. 

Sıpabı biraderler 
593 (279) 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
GANYMEDES vapuru li-

manımızda olup 28 şubata An
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 

CERES vapuau 10 martta 
gelip yükünü boşaltbktan son
ra Burgas, Vama ve Köstence 
için yük alacaktı 

ORESTES vapuru 10martta 
gelip 14 martta Anvers. Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

CERES 23 marttan 28 Narta 
kadar Anvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 
içın yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
HEDRUN vapuru 2 martta 

Rotterdam, Hamburg, Copen
hage, Danbiğ, Gdynia, Gote
burg Oslo ve İskandinavya li
manları için yük alacaktır. 

NA TIONAL STEAM NA VIGA 
TION Co. OF GRECCE 
İzmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
T AMESIS vapuru 12 Martta 

İzmirden (doğru) Nevyork için 
ynk alacaktır. 

SERViCE MARİTIM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntazam sefer. 
PELES vapuru 6 nisanda 

gelip 7 Nisanda Malta. Bar
selon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 12 
martta gelip 13 martta Malta, 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

alandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
bınası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 
" '"racaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

N. V. 
W. F. fi. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

Hamburg 
AQUıLA vapuru Anvers ve 

Hamburgdan yük çıkarmak 

üzere 23 şubatta bekleniyor. 
ULM vapuru Halen limanı

mızda olup Anvers, Rotterdam, 
Hamburğ ve Bremen için yük 
almaktdaır 

THESSALIA vapur 5 martta 
bekleniyor. 7 marta kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

JOHNSON LİNE L TD 
KENMORE vapuru 23 Şu

batta bekleniyor. Liverpul ve 
Anversten yük çıkanp Burgas 
Vama, Köstence, Galaç ve 
Braila için yük alacaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru 25 Şu 

batta bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkarıp Rot
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXMıNıSTER vapuru Halen 

limanımızda olup Nevyork 
için yük almaktadır. 

EXARCH vapuru 2 martta 
bekleniyor. Nevyork için yük 
alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Doktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza \Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

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

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
kasık bağlan, düztabanlar için taban korsalan gayri tab
doğan 9ocuklann vücutlarındaki iğrilikJeri doğrultma ci, 
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
mütehar.rik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA Ar.1.L 
ve M uTEHASSISI 

Fahri Rlza , 
Bey tarafmnan yapılır-. 

Kabul s~atleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 y:l 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
16 - 20 (355) S.7 

·····································································: . 
SIHHAT BALIKY AGI ~ 

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 
iki Defa suzuımu,ıur 

Yegane Deposu 
Baş durak 

Bamai :Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
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Oliver Ve Şü. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

MARONIAN vapuru 21 şu

batta Londra, Hull ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

EGYPSIAN vapuru ay so
nunda Liverpool ve Svansea
dan beklenmektedir. 

THURSO vapuru mart orta
sında Londra Hull ve An
versten gelip tahliyede buluna-
cak ve ayni zamanda Londra 
ve }iull için yük alacaktır 

FLAMINIAN vapuru mart 
ortasında Liverpool ve Svan
sea' dan beklenmektedir. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurlann isimleri üzerine mes'u 
Jiyet kabul edilmeı. 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PıRE TRıYESTE VE 

SUSAK ıÇtN MUNTAZAM 
HAFf ALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 

günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

ılk hareketler: 
27 /2/935 BEOGRAD 

6/3/935 S. S. BLED 
13/3/935 SRBIN 
20/3/935 S. S. BEOGRAD 

G. PAPAYANAKıS 

KATINA vapuru 3 martta 
Pire, Selanık, ve Dedeaiaç 
limanları için yük alacaktır. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

AZ PARA iLE BOL 
I S I ~ 

Y ALNlz IÇl GAZLI 

La baları Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, l~elef on 

PEŞTE~IALCILAR 
MHlzenıesi Deposu 
77 - 79 T-el. 3332 

Daima En Latif En Sabit 
Kokulardır 

M.DEPa S.FERIT ŞiFA 
ECZAHANESI 

lngiliz KA NZUK Eczanesinin 
öksürük Pastlleri 

Pastil Antiseptik 
Memleketimizde mümasil Avrupa müstahzeratını aratmıyacak 

mükemmeliyette yegane müessir pastillerdir. 
Pastil Antiseptik nezleyi eyileştirir ve önler. Gögüs, bugaJ 

hastalıklarında pek tesirlidir. Ses kısıklığında tesiri ani ve kat" 
idir. Yolculukte, kalabalık ve tozlu muhitlerde, kışın kapab 
yerlerde bulunmaktan mütevellit bir çok bulaşık nefes yohl 
hastalıklarının önüne geçer. 

lzınir ithalat Gümrüğü Mü
dürlü2ünden: 

Kıymeti 
Kilo G. 

32 000 
o 000 
2 080 

66 000 

Cin eşya Lira K. 
G~~~ 10000 
Jelatinden mamul gramofon plağı boş 400 aded 28 00 
Demir gramofon iinesi 6 00 
Teneke konserve kutularının kapaklarını 50 00 
kapamağa mahsus demir makine 

100 080 Y ektin 184 00 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı eşya açık arttırma suretile 

~atılacağından isteklilerin 27-2-935 Çarşamba giinü saat 13 te 
ıthaJat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları İlan olunur. 

425 (278) 

Grihe Nezleye 

Korizol Kemal 
Hif al Eczanesi 

Misali rlere 
ikram 

Kız; misafirlere Eczacı Kemal Aktaşın ( KORİZOL KEMAL) 
ilacmı .. i~ram. edelim, ( Korizol Kemal ) Ağız ve burunda yaşa
yan butun mıkropları büsbütün öldürüyor ... 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYiiK FIRSAT 
Topan Halis Zoni(uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
~Hindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
lnglllz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. &atıf mahalli : Kestane pazarında No. 10 
(885) Telefon 3937 


