
r ' j 44 -Gazi Bulvarı - IZMIR - 44 1 

imtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGİN 
1 Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 1 

t.ıo. eo97 KIRKSIRINCI 1!11ENI! l:UMA •• ... 
_, 

Son Dakika 
1-

HAKKI OCAKOGLU : 
1 

.A.:13C>N""E: Ş~~'I'İ : Haberleri beşinci 
sahifededir 

Deva!" müddeti-Türkiye için 'Hariç için 
scııelik . . . ı.~oo :1500 

i 111;- llijlık - - - 7110-- 1300 

TELEFON : 2&97 

Cıımlıuriyetin Ve Gıtm1ıuriyet E_sCf'iniıı Bekçisi, Sabahları Çtkar Stya-ıri GCl«tedir Yeni Aa.ır matbaasında basılmışbr. 

imparator R. Seyumla görüşmüştür 
i~~i~~~~~b; ..................................... ; ....... ~; ...... h;·sı-; ......................... iSiihki;;I;;i .... ;?e·z;;iŞ~ ..... . 
Düşünceler .. . 

ltalyan - Habeş harbı şid
detle devam ederken elliden 
fazla millet haksız bir 
ııaldırışı durdurmak için al
dıkları kararları tatbike başla
~ışlardır.Koskoca bir emperya
lizmayı gizleyen medeniyet mas
kesi düşmüştür. Bununla bera
ber Italya martyr rolü yap
llıakta, kendisinin zulma uğra
dığını iddia etmektedir. Italyan 
kamoyu bu şekilde işlenerek 
ııavaş ve mukavemet araçlarını 
arttırma yoluna girmiştir. 

En modern silahlar ve araç
larla techiz edilmiş bulunan 
lııotörize bir ordu Habeşlerin 
ııevmidane mukavemetlerini 
kırınağa, parçlamağa çalışıyor. 
~.alya, Habeş davasında kesin 
ır sonuç almak ümidini ordu

•una bağlamıştır. Bununla be
raber ekonomik savaş ta süet 
•avaştan daha az önemli sayı
lamaz. Bu iki başlı savaş Ital
Yan ulusunun günden güne 
•ğırlaşan mahrumiyetlere, fe
dak&rlıklara katlanma8ıoı icap 
ettirecektir. Ve bütün bu mah-

lıtuıniyetlerle fedakiırlıklar bile 
ııkaız bir davaya hak kazan

dırınağa yetmiyecektir • 

._,Bize 6yle geliyor ki, bir mil
"'1: ne kadar geri ve kötü şart
Jıır İçerisinde olursa olsun, öz
aür ve egemen yaşamanın son
lllız zevkini tatmışsa, ulusal 
fUuru uyanmışsa en aybetli 
ltuvvetler l5nündo bile başeğ
~eai imkansızdır. Ölüm böyle 
"il' yaşayışa bin kerre mürec
tahtır. Habeşistan bu uyanıklığı 
2Österecek halde midir ? 

Bu millet dünyanın moral 
Yardımına dayanıyor. ltalyan 
:_•ldırışının uyandırdığı ilk şaş
ll!nlık devresini de geçirmiştir. 
Şıındi kadınları ve çocuklarıyla 
nehirler gibi coşan bir ulusun 
teyecanlı gösterileriyle karşı
t arşıyayız ltalyanların harb 
I arzları, bu uyanıklığı hız
•ııdırmağa yardım etmiştir. 
Bombardıman uçaklarının mü
dafaasız şehirlere, köylere yağ
dırdıkları bombalardan her biri 
11Yuşuk, mütevekkil bir ulusun 
e~~.rjisini kamçılamış,medeniyct 
?uıdecilerinin şimdilik ölüm ve 
elaketten başka birşey getir
llıediğine onları inandırmıştır. 

Bu inanca o kadar kuvvetle 
~erl~şmiştir ki harbın ilk saf-
asıııda bir çok kabilelerin 

•kın akın Italyanlara dehalet 
etnıeleri beklenirken şimdi ege
llıenliğini korumağa azmetmiş 
~ataosever bir ulusun kabra
~anca döğüşlerine şahid olmak
ayız. ltalyan-Habeş harbı bizi 
1' Yakından ne de uzaktan 
1 trilendirmediği halde, itiraf 
ederiz ki, bu sahnelerden he
Yecan duyuyoruz. Heyecanı
:ız küçük ulusların istiklal 
Ilı av alarma karıı sonsuz saygı
h 1zdan ileri geliyor. Yoksa bu 

1.•rbııı bir dakika önce bitme
! 1 rıi, arsıulusal ilgileri karar
, af bu sıkıcı havanın daf' masıoı en çok temenni eden
trdeniz. 

b ~anaatımıza göre ltalya Ha
k:Ş!slanda silah kuvvetiyle de 

sın sonuçlar alamıyacaktır.Zi-
:: ~~yle bir harb senelerce sü
bu~ılır;Bir çok milyonları erite
ru ır. Ekonomik ve finansal du
b .. ıııu pek parlak olmıyan ltalya 

0 Yle uzun bir harbı göze al
~ış ıtııdır? Bu kadar yıpratıcı 

r barptan sonra Habeşiatanı 

ıAmba-Alagide Habeş orduları çok geniş bir harekete girişmek 
•• uzere bulunuyorlar - sıl taarruz Güneyde olacaktır 

__ ıiZ:D!"" 

Grazyaniye yar 1 cı kuvvetler gönderiliyor 
Paris 21 (Ô.R.) - Asmara

dan bildiriliyor : Makalledeu 
gelen haberler Habeşlerin Am
ba-Alagide yeniden çok geniş 
lıir harekete girişmek üzere 
bu 1unduklarını bildiriyor. Asan
gi gölü ile Antolo böl~esinde 

günlerde kuzey cephesinde 
büyük muharebeler bekleniyor. 

CENUP CEPHESiNDE 
ltalyan başkumandan

lığı asıl Ha
be, taaruzu 
nun cenub 
cephesinde 

rin tahminine göre ku
zey ve gUney cephele
rinde harba girebilecek 
olan Habet orduları 200 

Ras Seynmun Tamblen
de, Asangl gölU civarın-:· 
dakl tabllğ lstlhkAmlarını 
teftlf etmlftlr. imparator 

RasSeyum
lagörU,mUt 
tur. Hara
rın ziyareti 

Habeş taarruzunda ha
zır bulunacağı söyleni
yor. 
ADIS - ABABA YA DÖNÜŞ 

Adis - Ababa 21 ( A.A ) -
lmparatör bu sabah uçakla bu
raya dönmüştür. 

lfabeş mermi/erile delik deşik olatı bir ltalyan tay)ia1esı General Orazvani Mussolininin son bir berannamesini oluyor /talyall menzıl kolları 
Habeş kuvvetleri önemli top- Harrarla Clclka arasın- bin kl,lyl geçmektedir. bundan sonra olmuttur. Harrar 21 ( A.A ) - lmpa-
lantılarda bulunuyorlar. da vukuhulacağını tah- İmparatorun teftişleri BUtUn bu tefti• bir kaç ratör uçakla yapmış ~ldu~u 

1 1 ) k ı tU d cevelan sırasında buraya mmış-
ta yan gene urağı (karar- m n e ğln en b1.1 cep- Clbutlden gelen haber- saat sUrmUş va lmpara- tir. Necaşi Fransız hastanesin-

gahı umumisi) nin cephede hedeki Grazyanl ordusu l&re gör&, imparator Uç tor tekrar Adls-Ababaya deki yaralılan ziyaret etmiştir. 
çadırlar altına taşındığı gün- Erltreden gönderilen motörlU uçaiiıı ile llkln dönmUftUr. imparatorun HARRAR ÜZERiNDE 
denberi harekatın kontrolu kuvvetlerle takviye edil- Desslye kararg:lhını zl- yine bugünlerde cephe- Harrar 21 (A.A) - iki Ital-
daha çabık yapılmaktadır. Bu- mektedlr. SUel çevenle- yarat etmiş, buradan ye gldecaiiıl ve genel - Sonu " ''"' ·u sahifede -

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

Moskova Sovyet Başkanı 1 Baldvin kabinesinde değişiktikler 
_____ _..;..______ . Ramsey Makdonald ve 

Şarbay Dr. Behçet Uz şerefıne hır oğlu kabinede kalacak 
Şölen ve!:_didostluk nutukları söylendi 
Karahan ''Türkiyenin büyüyen ekonom~k ve süel kud

retinden Sovyetlerin sevinmekte olduklarını bildirdi 
---ı 

i 
başkanı B. Krestinski, B. 
Filatof Bııbnof, büyük elçi 
B. Zekiıi Apaydın , B. 
Karahan, Moskova kıtaat 
kumandan muavini B. Gorba
cef, Moskova Sovyet başkanı 
muauini, dış bakanlığı yüksek 
işyarları, Moskova Sovyet baş
kanlık divanı üyesi, Moskova 
dairesi Sovyet>lerinin batkan
ları, Türkiye büyük elçilik 
yüksek işyarlan, ve basın ıııü
messilleri hazır bulunmuşlardır. 

B. Bulganın, Behçet Uz'un 
ııöylevlerinden sonra büyük 
elçi Zekai Apaydın lzmir Şar
bayına gösterilen hüsnü kabul
den ötürü Türk hükümeti na
mına teşekkürlerini bildirmiş 
ve Türk ulusunun ve bilhassa 
lzmir şehrinin bu fevkalade 
hatırayı daima muhafaza ede
ceklerini söylemiştir. 

' ' 

B. Zekenva Apaydm Bundan ıonra B. Karahan 
Moskova, 21 (A.A) - Mos- K.erahall 

kova Sovyet başkanı B. Bul- söz alarak, lzmir şarbayının 
So t Türk d ti - k vaffakıyetlerinden ve daima 

ganın lzmir şarbayı Dr. Behçet vye - os ugunun ay-
Uz şerefine dün bir öğle şö- nakları ve inkişafı tıpkı Türk büyüyen ekonomik ve süel kud
leni vermiştir. Şölende Mos- ulusu gibi Sovyetler birliği retinden ötürü sevinmekte ol-
kova bölgesi merkez komitesi uluslannın da Tilrkiyeain mu- duğunu kaydeylemistir. •••....•••••.•.....•••......•••..........••••..•....•............................................................................... 
baştanbaşa istila etse bile r rümletecek olan Italyanın eline I daha •Özlinll •Öylememi9tir. 
bu sonuca varmak için katla- geçirdiii toprakları it-fetme{e Onun da bu davada •öyliyecek 
nacai• fedakirlıkJarla eko- muktedir olamıyacağı muba - ıMSzleri varchr elbette ..• 
nomik ve finansal kudreti köt- aktır. Kaldı ki Habet ordUlu lli'•-vk•• :aı.ı•s-

lngilterenin hava kuvvetleri (2116) 
Makinaya çıkarılacaktır 

Londra 21 (Ö.R.) - Başba
kan bay Baldvin kabinesinde 
yapacagı değişikliği asgart 
hadde indinneğe karar vermiş
tir. Kabinenin ulusal birlik ma
hiyetini bozmak istenilmediği 
için bay Ramsay Makdonald 
ve oğlu Sömürgeler ba
kanı Bay Malcolm Makdonald 
yeni birer seçim dairesinden 
saylav çıkmalan temin edilerek 
kabinede kalacaklardır. Diğer 
taraftan Londra deniz konfe
ransının arefesinde denız aiya
sasınıa devamını tehlikeye dü
şürmek istemiyen başbakan, 
deniz bakanı Sir Boltonu da 
kabinede tutacaktır. Son se
çimde naıİızetliklerini koy
mamış olan Sir Bolton ve 
hava bakanı Sir Filips kral 
tarafından lord yapıldıkların
dan kabinede kalabilecekler
dir. Hava hakanının çıkarılma
masına sebep, lngilterenin ha
va kuvvetlerini genişletmek 
için çizdiği programın tatbi
kinde gösterdiği başandır. Ya
pılan plin 1937 mayısın
da sona erecek ve ha
va filolanna yeniden .9000 
•Dbavla 250 uçak katılacakbr. 
Böylece lngiliz hava kuvvetleri 
ana vatan için 1500 ve deniıı 
qarı yerler için 636 -kinaya 

Baldvih 
çıkacaktır . . 

Bu fazlalığın hemen tama
miyle Almanyanın deniz, kara 
ve bilhassa hava kuvvetlerini 
arttırmasından ileri ıreldiği giz
lenmemektedir. " Daily Tele~
raph ,, gazetesine göre bır 
kaç aya kadar Almanya 
Fransa ile hava kuvvetleri mü
saviliği elde etmiş olacağından 
lngiltere de ona göre tedbir 
almağa mecbur kalmıştır. 

işte bunun içindir ki bir ta
raftan ltalyan Habeş durumu
nun vehameti, diğer taraftan 
Alman teslibab baıbakanı ka
binede b6yUk değişiklikler yap
maktan aakınmağa ıevketmiftir. 



> == 
-~ Yeni 

••••• 
Teşkilat Kanunu 

Tekitler ve gümrükler ;ba
kanlığınca hazırlanan yeni teı· 
kilat kanunu bir kanunu evvel
den itibaren tatbika başlana-

ŞEHİR BA~BRLBR . 
K.Ka ede . ...... 
Büyük bir su 
Deposu yapılacak 

caktır. 

Bir tamim 
Yüksek mekteb mezunlannın 

askerlikleri tecil edilenlerle 
hastalık dolayuiyle raporu bu-
lunanlann maath iaeler memur 
namzedi olarak, ticretli iseler 
doğrudan doğruya istihdam 
edebilecekleri hakkındaki he-
yeti vekil~ ~a!arı ilbaylıklara 
tamim edılmlftir. 

Evkaf binaları 
Evkafa aid binaların sağlam 

olduğu halde bazı ilbaylıklarda 
belediyelerce yıktınldığından 
şikiyet edilmesi üzerine bu 
şekilde hareket edeceklerin 
mes'ul tutulacakları tamim 
edilmiştir. . . ...... .... 
Muğlada 
Güz ekimi 
Muğla 21 (A.A) - Uin her 

yerinde güz ekimi faaliyetle 
devam ediyor. Bu yıl havanın 

1 
kurak ğitmesinden çiftiçinin 
çoğu tohumsuz kalmış ve bunu 
dtışünen T anm bakanı ilimize 
tohumluk ihtiyacı1U sormuştur. 

Belediye 
••••• 

Ekmek fiatlerini 
ucuzlatmıya 
çalışıyor 

Belediye piyasadaki un fiatı 
ihtikirıoa mani olmak maksa
dile kendi elinde bulunan un 
fabrikasında tarım bıokasından 

satın alacağı buğdaylan öğü

derek piyasaya çıkarmıya ka

rar verdiği ve bunun için tarım 
bankası genel direktörlüğü ile 

bir de anlaşma yapıldığı ma· 
liimdur. Bunun için fabrikada 

icap eden hazırlıklar yapıl
mışbr. 

Belediyeden mübayeatn baş
lanması için tarım bankası ge-
nel direktörlüğüne yapılan mü
racaata cevap gelir gelmez 
bankadan buğday alınacak ve 
fabrika derhal faaliyete geçe· 

cektir. Bu cevabın bu hafta 
içinde gelmesine intizar olun
maktadır. 

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

• ,ftK il.tul.ti !::ET• 
Avrupa Borsalarında 

Kömür 
••• 

Bu yıl buhran ol· 
ınıyacağı umuluyor 

Ormanlardan odun kesmek 
ve kömür yapmak için orman 
direktörlüğüne müracaatlar ço
ğalmıştır. Bu gibilere Tarım 
bakanlığından müsaade verile
bilmek için orman fen memur
ları katiyat yapılacak olan or
manJan tesbit etmektedirler. 
Dört gün evvel şehrimize deniz 
yolile dört velkenli· ile kömür 
gelmiştir. Piyasada istok kö· 
mür de fazladır. Bunun için bu 
yıl kömür buhranı olmıyacağı 

anlaşılmakta dır. 
Resmi dairelerde maden kö· 

mlirü kullanmak mecburiyeti 
bu yıl da kısmen tatbik oluna
mayacaktır. Soba tahsisatı bu· 
lunmıyan resmi dairelerin bu 
yıl da odun ve mangal kömürü 
yakmalarına müsaade edilmesi 
için llbaylıkça Tanın bakanlığı 
ne7.dinde teşebbüste bulunul
muştur. 

Hükümet dairesindeki kali
rifor ay başından itibaren ya
kılmağa başlanacağından şim· 

diden tamirine başlanmıştır. --
Ürünlerimizin 

alınan 
Fiatları hakkında 

son haberler 

Bay brahim 
Şehrimize gelerek yeni 

Vazifesine başladı 
Şehrimiz inhisarlar başdirek

törlüğüne atanmış olan Bursa 
inhisarlar başdirektörü bay İb· 
rahim gelerek yeni vazifesine 
başlamıştır. 

Turkotla ıe-11-aas 
ÜZÜM: 
Londra borsasında: lzmir 

.petin 35-50 Tadeli 25-46 lran 
·n 27-36 vadeli 16-23 Kali· 

forniya tomson natürel seçme 
~-.ı·w 36 vadeli 24 fantazi pe-

fin 38 vadeli 36 albn yaldızlı 
ekstra seçme peıin 40 vadeli 
22 fantazi peıin 43 vadeli 29 
Grid peşin 42-59 vadeli 22-44 
Korent peşin 45-70 vadeli 30-45 
Avustralya eski mal peşin 35 
yeni mal peşin 40-50 Kap pe-
tin 38 şilindir. 

Hamburg borsasında: Türki
ye malı Ne. 7 vadeli 14.5 se
kiz 15, dokuz 16, on 18.5 on 

bir 21.5 Türk lirası. Yunanis
tan Kandiye vadeli 15-32 flo-

rin, Korent vadeli amalyaa 
seçme 32-35 rh. Iran sultana 
33-38 şilin Kalifomiya sultana 

natürel vadeli 5.85 baker 5.80 
goldenbleached v 6.55. 

Nevyork borsasında: Sultana 
dokuz crovn 30 1. kutu içinde 
12.5 yeni mal peşin 13.5 San 
Fransisko kaba 4 dolar. 

İNCiR 
Londra borsasında : Genuin 

natürel peşin 33 vadeli 22 
ekstra peıin 35 vadeli 24 şilin 
skeleton 1 lb. 4 crown peıin 
SO vadeli 46 bet peşin 55 va
deli 49 altı Petin 60 vadeli 53 
yedi peşin 65 vadeli S8 on pe-

şin 48 vadeli 38 beş peşin 53 
vadeli 41 alb peşin 58 vadeli 
44 yedi peşin 65 vadeli 50. 

Nev-York borsasında : Tür
kiye yeni mal peşin 15 San 
Fransisko yeni mal 13.S kaba 
mal 25 kutuda peşin 4 şilin. 

Marsilya borsasında : Ceza· 
yir malı 12-16 kiloluk sandık 

125 on 136 on 90-105 cantin 
S fr. Cosenza ekstra fleur 210 
320 adi 280. 

Hamburg borsasında : Hazır 
mal 24-26 fr. vadeli 14 Türk 
lirası. 

YÜN: 
Marsilya borsasında : Yün 

fiatı Anadolu yıkanmış 8-8,50 
pıkanmamış 4-50,50 fr. 

ZEYTINYAGI 

Marsilya borsasında: Tunus 
1 ·ci tasir cinse göre cif 380 -
400 2-ci tasir cinse göre 375 • 
385 infigeable 380 - 400 Ce
zayir sufine cinse göre cif 
Marsilya 340 - 360 borjas cinse 
göre cif Marsilya 200 • 210 

Tokat inhisarlar baş direk
törlüğüne terfian atanan lrmir 
baş direktör muavini bay Hüsnü 
bir ay sonra yeni vazifesine 
başlamak üzere Tokada gide
cektir. -- -

Akıl hastaları 
Memleket hastanesinde te· 

davi altında bulunan akıl has· 
tatarından bir grub dün lzmir 
vapurile ve belediye zabıta 

memurları nezareti altında 
lstanbul Bakırköy timarbane· 
sine gönderilmiştir. .. . ...... .. 

Yangın başlangıcı 
Keçecilerde Kabadayı rakı 

fabrikasında derecenin devril
mesi ile yangın tehlikesi baş 
göstermiş ve ateş hemen bas· 
hrılmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zabıta IIaberlerİ! 

Zorla güzellik olur mu? 
Basmahanede Ahmed oğlu 

Andalousie cinse göre hazır Mehmed ile Ibrahim oğlu Ah-
mal cif Marsilya 170 - 180 adi med, sürtüklerden Hüseyin kızı 
bazı rmal cıf Marsilva 180 fr. Fethiyeyi zorla lnciraltına gö-

Hamburg borsasında: lspan- türmek istemişler, kadın muva-
ya hazır mal ilk tasir 240 va- fakat etmediğinden aralarında 
deli 1 ci ve ikinci teşrin 240 çıkan kavga yüzünden kara-
peçeta Italya hazır mal 560 kola getirilmişlerdir. 
vadeli 1 ci ve 2 ci teşrin 560 Karakolda berikisi de bağı-
liret Fransa hazır mal ilk tasir np çağırdıklarından haklarında 
510 vadeli 510 franktır. kanuni muamele yapılmıştır. 

-._ Çalınan lastlkler bulundu 
• .•. . ----. _ ~ Kemer'de Kançeşme mev-

Fevkaladelıgın fevkinde... Adeta çılgınlık... 1001 ki' d N ft s· d'k t k -h "k lı D m e e ın ı a gaz um 
an 8 

• • • anı ve ıarkılar filmi . • • penyasının deposundan 3 aded 

MARAHUANA müstamel listik çalındığı bekçi 
••• Hurşid oğlu Mehmed tarafın· 

Amerikanın eD güzel ytiz)erce dansözü, gözleri kamaşb
ran bir güzellik ve zenginlik, emsalsiz ve orjinal musiki 
arasında geçen meraklı ve heyecanlı bir menu. 

Bu aktam a1,te seansından itibaren 

dan haber verilmiı ve çalınan 
llstikler Balcalariçinde çankçı 
Osman oğlu lsmailde buluna
rak alınmııtır. 

ELHAMRA 1. Milli 
Kütüphane Sinemasında 

Ayrıca: 

PARAMUNT JURNALDA 
En ıon dünya havadisleri 

Oç lira alm•f 
Karantinada Icadiye ıoka

ğında 20 sayılı evde oturan 
Avram oğlu Mıton, Levi oğlu 
Albertin oturduğu evin arka 
cihetinden hırsız girerek üç 
lira kadar paralarım çalmışbr. 
Zabıtaca tahkikat yapılmak· 
tadar. 

lnebolu Zabıta ......... 
Ehli vukuf raporunu Elektriklerin 
hazırJaınağa çalışıyor Sabaha kadar 

lnel;olu vapuru faciası tah· 
kikatı için Müddeiumumilik ta- Devamını istiyor 
rafından tayin edilmiş olan eh
li vukuf tetkiklerine ait rapo· 
ru dün geç vakit adliyeye ver· 
memiş bulunuyordu. Raporun 
bugün verilmesi muhtemeldir. 
Müddeiumumilik ehli vukufa 
kaza hakkında birçk sualleri 
ihtiva eden bir liste vermiştir. 

Ehli vukufun bu listedeki 
suallere cevap hazırlamakta 
olduğu haber alınmıştlr. 

Karşı yakada 
Tifo vak' alarının sebeb

i eri aranıyor 
Şehrimizde ve Karşıyakada 

görülen münferit· tifo vak' ala
rma lrarşı sağlık direktörlüğü 
tarafından mühim tedbirler alın
m1ştır. Hastalığın kısa bir za· 
manda tamamen önü alınacağı 
anlaşılıyor. Tifo hastalığının 
hangi suların içilmesinden ileri 
geldiği tespit edilmek üzeredir. 

Ilbayın ziyaretleri 
ilbay Fazlı Güleç dün öğle

den evvel Salhanedeki mez
baha ile Turan yağ fabrikasını 
ziyaret etmiştir. 

He:-man Spirer 
Kızılay'a (150) lira 

gönderdi 
Herman Spircr tütün kum· 

panyası Kızılay kurumuna 150 
lira teberrüde bulunmuştur. 
Kızılay'a yapılan bu yardım 
fakir ve zavallı yurddaşlnrın 
ihtiyaçlarına sarfedilecektir. 

Beledıyece bütçe darlığı yü· 
zünden gece yarısından sonra 
şehirdeki elektrik lambalarının 
söndürüldüğü malumdur. Son 
zamanda bazı hırsızlık vaka
larının çoğalmasına elektrik 
lambalarının sönüklüğünün de 
amil bulunduğu zabıtaca tesbit 
edilmiştir. Şehrin asayışme 

taalluku itibarile elektrik lam
balarının sabaha kadar yakıl· 
maları için emniyet direktör· 
lüğünce ilbaylık nezdinde te
şebbüste bulunulmuştur. 

Bostanlıda 
Rıhhm inşaatı bitti 
Karşıyakada Bostanlı batak

lığının kurutulmasını temin için 
yapılmış olan nhtım sayesinde 
batakhğın kolayca kuruyacağı 

anlaşılmıştır. 
Evvelce denizden taşarak 

bataklığa dolan sular yüzünden 
kurutma ameliyesi bir türlü 
ilerileyemiyordu. 

Bataklığın kurtulması yakın 
bir zamanda mümkün olacak
tır. Belediye burada bir koru
luk vücuda getirecektir. ,'717.Z "!ZZZ7.z'ZZZZJr7J.~MZ7.i"..Z.1 

RAMAZAN 
Çarşanha günüdür 

Kutlu olan ramazanın ilki 
önümüzdeki Çarşaoba günü 
olacağını sayın ulusa bildi· 
ririm. 

lzmir Müftüsü 
RAHMETULLAH 
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Kadifekale üzerinde bir çanı 
ormanı yetiştirilmek ve şimdiye 
kadar kale üzerinde bulunan 
lmariye mahallesi halkını suya 
kavuşturmak ıçın ilbaylığıll 
yaptığı teşebbüs müspet bir 
şekilde neticelenmiştir. 

Su şirketi, Kadife kalesinde 
büyük bir su deposu inşa et
tirmeğe başlamak üzeredir.Çana 
ormanı bu depodan sulanacağı 
gibi mezkur mahallenin su ih· 
tiyacı temin olunacaktır. 

Kız Lisesi 
Talebe yurduna iki soba 

armağan edildl 
Orta -öğrenimini g'üdemek 

üzere başka il ve ilçelerdeo 
lzmire gelerek burada yatacak 
ve barınacak yerleri olmıyao 
yoksul kız talebenin barındı
rılması için yüksek partimizi~ 
korumalarile açılan Kız Lisesı 
talebe yurduna gerçekten övü
nebileceğimiz şekilde sağlaııı 
ve yerli dökme sobalar yap· 
mağı başaran ve yerli san'at-
larda birçok önemli başanmlar 
gösteren lstanbulda Haliç ı<~
raağaçta Zümre zade A. Şak~ 
Türk harp ve san•atıar fabrı• 
kası iki dökme büyük sob• 
armağan etmek suretile yurt 
severliğini göstermişlerdir. • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kiiçük Haherlr: 
Karşıyaka yolları 

Karşıyakada şimdiye kadar 
kaldırım yapılmamış olan baıı 
sokaklara yakında döşeme ya
pılmasına belediyece karar 
verilmiştir. 

Daimi encümen 
llbaylık daimi encümeni dil~ 

toplanarak bazı nafia işler• 
hakkında kararlar almıştır. 

Tayin 
Bergama orman memurluğıı

na Ödemiş orman memuru 
bay HUseyin atanmıştır. ;:;:::::; 

Şehir Meclisi • 
anı sa 
-. .. mm ... _. ............. 

Dü Başkanın icraat Raporuna 
demi kifaye kararı verdi 

Manisa 20 (Öze!) - Manisa 
Şehir meclisi dün saat 15 te 
şarbay Avninin başkanlığı al· 
tında toplandı. Zabıt okundu. 
Zabıt hakkında bir mütalea 
olup olmadığı sualine azadan 
Evlat Hüseyin zabıtta yine 2 
teşrinisani toplantısı hakkındaki 
beyanabnın yanlış yazıldığını, 
ifadesinde gayrikanuni toplantı 
değil, tarifatı kanuniye daire
sinde davet edilmediğini söy
lediği halde ifadatının yanlış 
geçmekte olduğunu söyledi ve 
tashihini istedi. Şişeci Murad 
da zabıtta evraklar diye cemin 
cemi yapıldığanı ve tekerrür 
etmekte olan bu yanlışlığın. 
tashihini istedi. 

Azadan Bayan irfan Cena
bın Balıkesirde bulunması ve 
içtimalara gelmemesi hasebile 
yerine yedeklerden manifatu
racı Cemalin davet edilmesi 
kararlaştırıldı. Yağcı Hasanın 
da istifa etmiş addedilmesi 
teklif edildi ise de bu zatın 
evelki günkü toplantıda bulun
duğu anlaşılarak hakkında ka
rar alınmadı. Bundan sonra 
bütçe encümeninin belediyeden 
arsa alan bir zabn takıit mnd
detlerinin uzatılması hakkın
daki talebinin kabulüne imkan 
buluanmadığına dair olan tak
riri okundu kabul edildi. As· 
keri fırka ve vali konağı bah• 
çeıine verileo sudan ücret alın-
mama11 hakkmiiaki ıarba1-, 

hğın teklifi idare encüme
nine havale edildi. Daha bir 
iki evrak okunduktan sonra 
eski içtimalarda verilmiş karar
ların tatbik edilip edilmediği 
hakkindaki encümen raporu 
okundu. Eczacı Sadettin ve 
Ali Riza bu takririn derhal 
ruznameye alınmasını teklif 
ettiler. Başkan bu işe ait mü
zakerenin yarına bırakılmasını, 

mamafih idari cihetler hakkın
da şimdi cevap verebileceğini 

söyledi ve cevap verdi. Bundan 
sonra başkanın icraat raporuna 
meclisin cevabı okundu. Bu 
cevapta icraat raboru bir çok 
cihetlerden tenkit ediliyor, ne
ticede kafi görülmediği yazıh
yordu. Başkan bu rapora karşı 
cevap vermeğe başlayınca aza
dan ikisi başkanın makamını 
başkan vekiline terketmesi icab 
ettiğini söylediler. Başkan mev
kiini terketmek istemedi. 

Uzun ıaQnakaşalardan sonra 
makamını baıkan vekili Ali 
Rizaya terketti. Şarbay cevab· 
lannı verdi. Azadan evlAt Hü
seyin icraat raporunun ve ve
rilen izahahn gayri kafi oldu
ğunu ve reye konulmasını be
yan ettiler. Başka söz iıtiyen 
bulunmayınca başkan icraat 
raporu hakkında ademikifaye 
kararı verilmesi teklif ediliyor, 
bu teklifi kabul edenler ellerini 
kaldırımlar; azadan yalnız 

Hıfzı Münir müstenkif ka1'i1
• 

Diğerleri ellerini kaldırdı· 
lar. Bu suretle icraat ra-
poru hakkında ademikifaye 
kararı verilmiş oldu. 

Şimdi belediye kanununuıı 
75 ıncı maddesı mucibince bıJ 
hususa ait müzakere zabıto•~ 
mesi iç bakanlığa gönderilece 
ademikifaye karan iç bak~ 
tarafından tasvip edildiii ta. 
dirde şarbay infisal edecektı~ 
MEKTEP Y APMAkT A OLA"' 

KÖYLERE YARDIM EDILpl 
Manisa ilbayı Murad Gel'Jll~ 

son günlerde merkezde ve 
e· 

çelerde y aptıklan teftiş 0 iJe 
ticesinde okul yapmak ~ure~r 
kültüre vaki hizmetlerıoe. .

0 
teşvik olmak üzere deı:nirj~~ .. 
Durhasan köyüne 400 lira. cı raO 
ler köyüne 300 lira Akbısa 
Marmara köyüne 500 lira; lı•" 

. Ço" 
rasonya köyüne 300 lıra: . 
ban Hasan köyüne 100. •:; 
Alaşehrin Kemaliye köY 

1
,_ 

200 lira; Manisaoın Çoban y6" 
köyüne 300 lira; Ideci~ kato9 
ne 150 lira Siyetli köyuııe as,.0" 
lir; Kırkağacın Gelenbe k ,
ne 500 lira Kulanın ZıraJO yO: 
köyüne 100 lira KürkcO klS f1lı 
ne 100 lira verilmesini mu\f~ 
görmüşler ve havalen~~e tıır 
nin derhal yollanmaıı ıÇl~ '!..4_. 
suıt muhasebe müdiirlüs--
emir vermiılcrdir. 



KADIN IS TERS 

Edebi Roman Say1:27 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••• 

Galiba arzularınız önünde boyun 
Eğmiyen kızlara hiç rastlamadınız? ı 

··~·--Biru. ciddi biraz müstehzi: esintileriyle içeri yayılıyor. 
- Gerçek bu hava sizi de- Suna koltuğuna gömülmüş ... 

ğiştirmiş görüyorum. O sağlam Başı arkada, uykuyu taklid 
sinirlerin bu kadar çaLuk kı- ediyor.. Uzun bir şerid gibi 
rdacağını sanmıyordum.. balkonu yarı aydınlatan ay ışığı 

- Yalvarırım aJay etmeyi- yüzünde dolaşıyor. Üstünde 
biz artık .• En içten gelen iti- ince ipekliden laciverd bir pi· 
rafları, öyle önemsiz bir karşı· jama var. Sırtı, kolları açık, 
layışınız var ki bazan bir genç ayakları çıplak, bu genç kız 
kız olmadığınıza inanaca- şimdi yalnız kendi kendini du-
kıın geliyor.. yuyor .. 

- Galiba arzularınız önünde Adalar, Kadıköy, Moda ko-
boyun eimiyen genç kızlara yuna kadar yayılan manzarayı 
hiç rastlamadınız? bakmadan görüyor.. Bu tatlı 

Yüzü sapsarı olarak: serinlik, bu beyaz gece, dışarı· 
- Gerçek söyliyorum Suna.. dan gelen sesler, yüzünde do-

Ben bu maçta galibiyeti düşün- laşan ışık, aşk fısıltıları taşı-
llıiyorum artık ... işte seni sevi· rıyor. 
Yorum demek mağlubiyeti ka- Tezinin henüz kurumıyan son 
but ettim demektir. yaprağında son hükmünü, ilmi 

- Ya ben... deneçlere bağlıyarak vermişti. 
- Suna!.. Veraset ve kan üstünde eyice 
Doktor locası önünde başını işlediği bu eserde bütün canlı 

Çevirdi. mahluklar üzerinde irsi bir ta-
- Bay Demir, fantazi olsun kım amillerin tesirlerini ince!i-

diye aşk gösterişi yapamam. yerek tezini çok önemli hadi-
liem ikimiz de bu sözün ne- selerle bezetm şti. Artık kale-
reye varacağını bilen insan- mini fırlatmış bulunuyor, yor-
lanz.. gunluğunu tatlı bir uyuşuklukla 

- O halde anlaşmahyız çıkarmak istiyordu. 
doktor.. sonu var -

- Peki düşüneceğim •• Kapı
nın kilidini çevirerek locaya 
girdi. 

Demir tekrar etti. 
- Yarın görüşürüz •• 
locanın kapısı kapanmıştl. 

O ağır ağır ayaklannı kumlara 
•ürünerek yürürken söyleni
Yordu. 

- Düşünecek! Düşünecek 
ha, daha ne düşünecek? Hayır 
hayır düşüneceğim derken çok
tan ne yapacağını düşünmüşün
dür. Sen doktorsun Suna, bu 
t~bii insiyaklan inkar edemez
•ın. Medeniyet dediğimiz riya 
~erdesi altında insanların ser· 
b~st, telakkilerini tahdid eden 
ır bağı düşünemezsin... Ser

~est açık görüşlü duyguların 
SU zenciri tanımaz... O halde? 

ana her şeyi vermek, herşeyi 
göstermek lazım ... San'at, zevk, 
\'e aşk, hepsinin değerini ayrı 
ayrı verebilen kafanda aşk 
:enilen bu hevesleri tartacak 
aşka bir ölçü var ma bilmem?. 

* •• 
Ay aydınlığı ile parlak bir f ece... Salonun bütün pençere

~l"İ açık ... Balkonda sıralanmış 
Çiçek saksılarından fulya, ka
tanfi( kokuları birbirine karışa· 
tak bu beyaz · yaz akşamının 

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

Belediye memur
larının tekaütleri 

İstanbul, 21 (Özel) - Bele· 
diye memurlarının tekaüd ka-
nun layihası Başbakanlıkta tet
kik olunuyor. Layiha yakında 
Kamulaya verilecektir. Yüzde 
beş memurlardan yüzde beş 
belediye bütçesinden kes lecek
tir. Bu suretle toplanacak para 
belediye memurlarının tekaüdi
yelerine esas olacaktır. 

Çırçır fabrikaları 
Ankara 21 (A.A) - Türko

fisten bildirilmiştir : 
Çırçır fabrikalarına bir mik

tar Çırçır topu ithaline müsaa-
de edilecektir. llgili fabrikaların 
15 gün içinde Ekonomi bakan-... 
lığına başvurmaları lazımdır. 
Bu zamandan sonra başvuran-
ların dilekleri kabul edilmiye
cektir. 

Afgan 
TUrklye - lran - Irak 
andlasmasına giriyor 
Paris; 2ı [Ö.R] - Tahran· 

dan bildiriJiyor: Afgan hükü
meti Türkiye - Iran - Irak 
arasındaki ademi tecavüz and-
laşmasına iştirake karar ver
miştir. 

~r.-"'!'__,....,...,."'"':""!'"7-'"" __ _,,~,,...,._..,"'"'",.__....~ 

lELEFO Tayyare Sineması 3151 

Bugün 22 i'dncı teşrin CU A gUnU saat 
21,ıs den itibaren 

Büyük Fransız edibi Alfons Dodenin edebiyat aleminde 
inkılap yapan meşhur romanından iktibas edilen .. SAFO 

Aleksandır Doma Fils'ın " La dam o kamelya ,, sı, Emil 
Zolanm " Nana ,, sı kadar kuvvetli ~e şöhretli olup bütün 
~illere terceme edilen bu eserin filmi romanından daha 

Uvvetli ve daha güzeldir. 
Oynıyanlar : Komedi Fransez tiyatrosunun 

bUtUn artistleri 
Ayrıca: En son gelen Foks Jurnal Türkçe 

.•.... sözlü - Miki ( canlı resimler ) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yapılan müteaddit müracaatlar üzerine bugün 
15 - 17 - 19 seanslarında 

Maurice Chevalier'in 
Çok sevilen, çok alkışlanan, çok beğenilen büyük filmi 

FOLi BERJER 
Son defa olarak göstarllecaktlr 

" ecr 
• 

ş 

Y -1-ASIR 

tedbirler a ında 
• re ··ğünden g·· rük

iştir 
• •• • 

amım go e ı __,_..,_~.,.,__.. __________________________ __ 
lstanbu), 21 (Özel) - Zecri lüğü uluslar sosyetesi irtibat alakalandırmaktadır. 

tedbirler üzerine Italyaya ihraç frnmitesi tarafından kararlaştı- 2 - Bu üç teklifin dikkatle 
o:unabilecek maddeler hakkın- rılaıı zecri tedbirlerin tarafimız- mütaleası ile bunlarda yazılı 
da Türkofis şubelerine izahat dan tatbiki hakkındaki karar- eşya ve mevad ve hayvanahn 
vermiştir. Bu izahata göre ltal- nameyi aynen gümrüklere bil- Italya ve ltalya hakimiyeti al· 
yaya nakliyatta kullanılan hay- dirirken şu 3 maddelik tamimi tındaki memleketlere ihracının 

d telgrafla göndermiştir: va ılarla krom ve emir ma- veya oralardan memleketimize 
deni hariç olmak üzere ihracat 1 - Italya - Habeş harbı ithalatının veya memleketimiz 

do!ayısilc aJınması lazımgelen 
serbesttir. Triyer;te transit yo· tedbirlere dair o!ub resmi ga- vasıtasile başka bir yere sev-
lile orta Avrupaya sevkedilecek zetenin 31,,59 sayı ve 12-11- kinin men'i için İcab eden ted-
ihracat her türlü kayıttan müs· 935 tarihli nüshasında intişar birlerin alınması. 
tesnadır. eden 2-3503 sayı ve 15-11· 3 - Bu kararname hükmü 

Ankara 21 (Özel) - Zecri 935 tarih'i lcra vekilleri heyeti 18/111935 tarihinden itibaren 
tedbirlt:r hakkında gümrüklere kararnamesile bağlısı olan beş ıuer ı olduğuna göre. yanlış tat-
gönderilen tamim şudur: tekliften birinci, üçüncü ve bikata meydan verilmemesinin 

Gümrükler genel direktör- dördüncü teklifler gümrükleri temini gerektir. 

.., 
z ıgı 1 

------
.. ecek • s yasa 

Sahife s 

Feci bir kazaya 
Kurban oldu 

Paris, 21 (A.A) - Havas 
Ajansından: 

A tatürk'ün himayelerinde 
Londrada tahsilde bulunan Ba-
yan Zehra dün Londradan av· 
det ederken Amiens cıvarında 
Paris·Galeis ekspresinden bir 
kaza eseri olarak düşmüş ve 
aldığı ağır yaralar neticesinde 
nakledildiği Amiens hastane· 
sinde vefat etmiştir. 

Gazetelerin 
acimleri 

Ankara, 21 (Telefonla) -
Türk gazetelerinin hacimlerini 
tahdit yolunda heyeti vekileye 
bir proje verilmiştir. Esbabı 
ıaucibesinde mayısda Ankara· 
da toplanan heyet gazeteler 
arasında sahife bolluğu reka· 
betinin önüne geçilmesi içhı 
6X90 eb'adındaki gazetelerin 
haftada dört gün sekiz sahife 
üç gün 12 sahife ve SX80 
eb'adındaki gazetelerin de haf-
tada yedi gün 12 sahife çıka
rılması ileri sürülüyor. Karar z 

Ve 
çıktıktan sonra tatbik edile
cektir. _ .. ___ g __ n_. gör··ş eleri usyada atı 

Londra; 21 [Ö.R] - Şang· tir. karşılanmıştır. Ceneral Dorou- M l 
haydan bildiriliyor: Çin başba· Pekinde beş şimal eyaletini ranın giriştiği hareketin Tokyo areşa 
kanı ve dışbakanı B. Vaye - meclislerinin toplantısında geri hükümeti tarafından reddedil- Moskova 21 ( A. A) - B. 
Şi - Vang buraya gelmiş ve kalması Nankinde açık bir mesi de iyi görülmektedir. Ku- Voroşilof ile muavini B. Tu~a-
gelişi büyük hayret• uyandır· memnuniyetle karşılanmıştır. zey Çinin muhtariyeti için çı- cevski kızılordu erkanıbarbıye 
mıştır. Yaraları geçmiş olan Japon general Doraura'nın karılan hareket burada akim başkanı B. Egorof süvari ispek· 

törü Budenni ve Uzak doğu 
B. Vay - Si - Vang Komin- muhtariyet projesi hiç de mu- kalmış telakki edilmektedir. kumandanı Blcuher mareşallığa 
tang kongresinde siyasasına vaffakıyete erecek gibi görün- Endişe uyandıran biricik nokta terfi etmişlerdir. 
karşı yapılan hücümlardan miyor. Bunun a beraber bu Kuzey Çinde Japon süel çev- Ki 
ötürü istifaya karar vcımiştir. general şimali Çinin muhtari- renlerinin bir harekete ririş- eman.:ionun 

EICle edilen haberlere göre yeti ve Çin, Japonya ve Man- mesi tehdididir. o·· ı ld •• ·· •• 
Nankin Başkomutanı general çuri arasında ekorıomik sahada lngilterenin Vaşington büyük Üm yt ODUffiU 
Şan ·Kay - ŞeK şimali Çinin ve komünistlere karşı iş birliği elçisi Sir Ronald Lindsey Ame- Paris, 21 (Ö.R)- Clemen-
istiklali projesinde ısrar ederse planını terketmeğe mütemayil rikan Dış bakanlığı ile temas ceau (Klemanso) nun ölüm yıl· 
Japonya ya karşı kutsal ~av aş görünmemektedir. halinde olup uzak Şarka karşı dönümü dolayisile dostları 27 
açmağa karar vermiştir. Şan - Londra 21 ( Ö. R ) - Çın- güdülecek siyasa hakkında Lon- son teşrinde meçhul asker me-
Kay - Şek Japonyanın istediği Japon anlaşmazhtTındaki gev· dra ve Vaşington arasında gö- zarı önünde tören yapacak· 
teminattan hiç birini vermemiş- şeklik burada memnuniyetle rüş teatisi devam etmektedir. !ardır. 
.........•......................•................. , .•.•..•...........•...••..........•..••••..•.••••.........••.•..................•...•.•••.•••..•....•........................• 

• 
r 
ile e 

•• 
lngiliz Hava 
Bakanları L 

ve Deniz 
d old lar 

--------~--------••MtMt....._CD __ · 

n Elli Kruvazörü Bugün Brendizid 
ile Y nanistana g· ecektir 

Kral Yorgiyi Yurıa11istana çağıratı resmi ize.yet 
Roma. 21 ( Ö.R) - Yunan J Yunan miJli marşı ile Giove· 

kralı Y orgi Panteöne iİderek nezza faşist marşını ve ltalyan 
ltalyan krallarının mezarlarına kralının marşını çalmıştır. 

1 

1 

lngi/ız fJakanlamıdarı Sir Con Simo11 
kraliçe ile yanyana 

Karadenizde fırtınalar 
çelenkler koymuştur. Kral bir Öğleden sonra kral Y orgi 
piyade müfrezesi tarafından Kurinal sarayında İtalya kralı 
selamlanmış ve Panteönde tarafından ve nihayet akşama 

yüksek sübaylar tarafından doğru Venezzia sarayında B. 
karşılanmıştır. Sonra Yunanis- Mussolini tarafından kabul edi-
tanın Roma elçisile birlikte lerek akşam Brendiziye hare· 
kral İtalyan meçhul askerinin ket etmiştir. Orada bulunan 
mezarına giderek bir çelenk Elli Yunan krovazörüne bine· 
koymuştur. Burada muzika rek Yunanistana dönecektir. 

BDır •• • •• ... 

Roma, :;tTJ!~ŞJ!·R~a " ~~~~!.~.~;~ bir 
Türk denizaltı gemisiyle çarpışarak hasara uğradığı haberi 
doğru değildir. Çarpışan 12000 tonluk Edona vapurudur. Roma 
transatlanti2i Cenovadadır. 

Hasara uğrayan gemiler 
Istanbul 21 (Telefonla ) - Karadenizdeki şiddetli fırtınal~r 

dolayısile bir çok vapurlar yardım istemektedirler, Bulgar sahıl-
lerinde bir Türk yelkenli gemisi parçalanmıştır, Mürettebatından 
altı kişi boğulmuştur. 

Borgaz sahillerinde fırtınadan evler yıkılmıştır. 
Lovoravıski sahilJerinde bir Yunan vapuru karaya oturmuş bir 

İtalyan gemişi de parçalanmıştır. Mürettebatından haber alına
mamıştır. f neboluda fırtınanın şiddetinden vapurlar limana 
uğrıyamamışlardır. 

Yaralı Italyan tayyarecisi öldü 
lstanbul, 21 [Telefon J - Dün Habeşler tarafından yaralan

dığını bildirdiiim Italyan tayyareci Aksum hastanesinde ölmüştür. 
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değer biçilmez 
enç kıza k·m 

Bölem sayısı: a 

elmasları bu 
vermişti? 

~~~-------·••4-~·~·-------Zavallı genç kızın verdiği temem. İş başka, aşk yine baş-
paket bir parça kadifeye sarııı ka şeydir. 
idi. Paketi açınca benzersiz Husman: 
güzellikte elmaslarla karşılaş- - Bravo diye haykıfdı. 
tıoı. Platin üzerine işlenmiş bir - Haydi buyurunuz. Ayağa 
bileziğin belki milyonlar değe- kalktık. Dolaplanmı kapadım. 
rinde büyük pırlanta taşlarla Hertarafı gözden geçirdim. 
süslenmiş olduğunu gördüm. Çıkarken kapıyı ki'idlemeği de 
Bileziğin ortasındaki pırlanta unudmadım. Anahtarlarımı ce- ' 
nadir bulunan büyüklükte idi. bime yerleştirdim. iki yoldaş 
Fakat ostalıkla işlenmiş bulu- arasmda gidiyordum. Bu ak-
nuyordu. Bir çift küpe bir şam en korkunç bir facianın 
gerdanlık bu bilezikten hiç te işlendiği eve gitmek istiyen bu 
aşağı kalmıyacak bir değer- iki adamın teşebbüslerinde 
deydiler. Bunlara ortasında samimi olduklannı bilmiyordum. 
büyük bir eJmas taş bulunan Husmamn ehemmiyeti yoktu. 
bir platin zencir ilave edilmişti. Çünkü onu bugün görmüştüm. 

ilk görüşte Helenin bana Bir daha kimbilir ne valut gö-
verdiği mücevherat çok yük- recektim. Fakat Lee vardı. O 
sek değerde bir hazine sayı- daima beniaıledir. 
labilirdi. Ben bunları hayran- ihtimal ki kendısine bazı if-
lılda seyrederken kapı vuruldu. şaatta bulunmam lazımgelecek. 

Elmasları küçük kadife ku- Bütün yol esnesmda kafam 
tul nna yerleştirerek maşanın hep birkaç saat önceki dramla 
orta çekmecesine koydum ve meşguldü. Kenni ve Helenin 
çekmeceyi kitledim. Sonra ka- katilleri kimdi? 
pıyı açmağa koştum. Bu c:nnyeti bu lcadar soğuk-

Gelen Lee Gitkristti. Ya- kanlılıkla işleyen bu haydutla-
nında koyu Laciverd pardesülü la Helen ve Kenniuin ne mü-
bir adam bulunuyordu. nasebct:eri vardı? Genç kızın 

- Buyurunuz. dedim. Şikagoda iken bazı maceralar 
Lee takdim etti: geçirdiğini duymuştum. Fakat 
- Danny, M. Husmam tak- özel lınyatma tamamen vakıf 

dim ederim. Durbinin enspek- bulunmıyordum. Üzerime sal-
törlerinden biridir. dıran madeni sesli adam He-

- Durbinin dostları benim lenin aşıkı mıydı? Helen haftada 
de dostlarımdır. Buyurunuz. aldığı .300 dolarla pek güzel 

Gelenleri çalıma odama ka- yaşayabilirdi. Önünde geniş bir 
bul ettim. yarın vardı. Belki de çok gün-

Kadeblere viski doldurdum. ler geçmeden beyaz perdenin 
- Nevyorkta çalışıyorsun~z? de en tanınmış yıldızlan ara-
Husman başını tasdik ma- sına girecekti. Bu kadar pnr-

kamında eğmekle iktifa etti. lak bir yarına namzed o!an bir 
Lee Gilkirist - Danny, B. kadının cinayet çeteleriyle mü-

Husman Heleni tanımak isti- nasebetlerde bulunmağa ne ih· 
yor. Bu akşamki müsamereye tiyacı vardı ? 
onu da getiremez miyiz? Sonra birer hazine değ~rin-

Lakaydane cevab verdim: de olan bu elmasları ona kim 
- Buyursunlar .. hediye etmişti ? 
Husman - Danny ben sizin Bunlar hediye değilse kime 

şarkılarınıza bayılcrım. aitti ? Nasıl bir cinayetin mnh-
- Ha!lgi şarkıya? sulü bulunuyorlar.dı? Bu yığın 
- Son şarkınıza... Para se- yığın suallerle kendinden geç-

renadma... miş gibiydim.Husmanm sesi beni 
- Bunu ne vakıt dinlediniz? dalgınlıktan uyandırdı : 
- Akşamki programda,.. - Miss Helen Demar güzel 
- Stüdyoda mıydınız? midir ? 
- Hayır, otelde ... 
- Helen Demann sesini 

nasıl buldunuz? 
- Mükemmel. Bu kadar 

güzel söylenmiş bir şarkı duy- . 
madım diyebilirim. Her hafta 
onu dinliyebileceğimizi umarım. 

- Şikagoludur. 
- Bilirim. X. G. N telsiz 

postasında da onu dinliyordum. 
- Ben He!eni Kynda bul

dum. Orada sesinin eşsiz tat
Jıhğmı keşfettim.Sonra Durbioi 
görerek Radyo-Monark prog
ramına Helenin de ithalinı tav
siye ettim. • 

-Durbinde onu New-Yorkta 
W aterse gönderdi deyi mi? 

- Evet .. Amma şu Water
sin Heleni naaıl karşıladığım 
\,ilmek isterdim. 

Lee bu muhaverden sabır
sızlanmağa baş!amışb: 

- Vakit geçiyor, dedi. He
lene geç kalmıyalım. 

- Evet .. Hemen gidelim. Bu 
gece H elenin evini çok kala
balık bulacağız sanırım. Helen 
lconserden sonra kendisini he
men ziyaret etmemi istemişti. 

Yarın için hazırlanacak ra par
larım vardı. Özür diledim. Doğ
n unu sizden niçin sakhyayım: 
Artistlerimden birine kur yap-

- Hiç görmediniz mi? 
- Hayır. Fotoğraflarını gör· 

düm. Sesini duydum. Bu kadar 
güzel sesli bir kadının elbette 
güzel olması beklenir. 

Lee - Her halde çok ze
kidir. 

- Benst: onu biraz souk 
bulmaktayım, dedim. 

Şoföre Helenin eivoi tarif 
etmek İçin eğildim. Sonra dü
şündüm ki benim daha önce 
oraya gittığimi iki arkadaşımın 
bilmemeleri lfızımdır. Sualimin 
şeklini değiştirerek : 

- Şeri Lan yolunu bilir 
misiniz, dedim. 

Şoför yolu İyice bilmediğin

den bir polise sormasını habr
lattık. ilk işaret önünde oto
mobilimiz durdu. Şoför yolu ve 
Demarın oturduğu apartmnnm 
hangi sokakta olduğunu sordu. 
Polisten kafi derecede malfi-
mat toplaymca tekrar makina· 
nın başına geçti. Az sonra 
Creenviç köyünün dolambaçlı 
sokaklarını geçerek Helenin 
apartmanı önüne gelmiş bulu

nuyorduk. 
Iki sıra polis kordonunun 

zorlukla tuttuğu bir yığın halk 
orada toplanmıştı. 

Yangın mı var dedim. 

22 T8frlnl anı 

giteler gen· şleti iyor 
Spn 
nan 

ahire adiseleri etrafında A -' Petrol, demir, çelik, maden kömürü· 
gazete erin e i Ü alaalar . . . n ·· n Italyaya ih acı yasa edilecektir 

Son gü.!l/erde dümıa lıtıdiseleri sürekli bir lıal aldı. Bu çığın ll(nıtş olan 
ita/ya • Habeşislall anlaşmazlığı, zaten sallalltıda olan dünya suUzuna 
ilk da1bcyi indiruek, harba çevrıtdl. Milletler cemiyeti yallgını sö!ldürmeğe 
uğraşırken, i{itı içill yaıımı Çin - Japon meselesi ye11idm ve eskisinden dalıa 
biiylik ölçüde parlamak ata111etlcri11i göstemıeife başladı. Bilçok devlet ve , 
memleket/er, sanki sözli'şmişler gibi, eski lıesaplanm b11gtuuerde temiz/emeğe 
kalktılar. 811/ldan bir kaç gü11 önce, lıiç bekkllilmediği bir sırada Mısır 
nasvonalisl/eri. eksiz ve yamasız bir istiklaJ i{in Kalıirede kanlı lllimayişler 
yapftlar. Bv. lıarekctin başında bulunan Vafd Paıtisi, bütün nıille/e hita
ben bv bildulğ cUuırarak, lngiliz/erle iş kirliği yapılmamasını tavsiye ct
lll!Ş, lıiilu1met/e,ı istifa etmesini istemiş ı•e fll(!tlizlerle birlikle çalışan kabi-
11eleıilı nıemll'lie/e karsı isvaıı etmiş savılaaığmı, Vafd kuvvd/erinin bunlar-
la çarpışaca(fmı bildi11niştir. KaJ•ızaşma yatışlmlmış de.ğtldir ve lıer an yeni 
ve da!za vahım /, ldiseler ct.kabilir. 

Habeş anlaşmazlığı Mısır 

nasyonalistlerine Mısırın hak
lara üzerinde ıslalıat yapılma· 

sına lngi.lterenin bir diyeceği 
olmıyacağı umudunu vermiştir. 

ltalyn, hiç bekleoilmiyen bir 
ölçüde o·an kuvvetleriyle Ak
denizdc ve Mısır - '!"rablus sı· 
nırlarında Ingiliz!erin menfaat· 
lerini tehdid ed.yordu. 

Mısırlılar. ge. ek eskiden beri 
babeşlilere karşı besledikleri 
sempati, gerekse memleketle
rinde yaşayan ve Mısırın zen· 
ginJiğinden İayda andık'arı hal
de kap:tülasyonlara dayan· 
arak hiçbir resim ve vergi 
vermiyen ve sayısı epiyce 
büyük olan ltalyanlara karşı 
duydukları nefret tfolayasile, 
tabii bir sevkle Ingilterenin 
yanını tuttular. 
_ lnğilizlerin, üç yıldanberi 

Mısırın iç sıyasa işlerine karış
mamaları, dünya harbmdan 
~onra doğmuş olan Vafd milli 
hareket partisine, artık eski 
isteklerinin yerine getiri!mesi 
zamanı ge!diği t.mudunu verdi. 

Bu isteklerin en belli başlı
ları, lrnpitüliisyonlarm haldm!
ması, Britanya ;mpratorluğunun 
seyrüsefer yollarım korumak 
üzere getirilmiş olan Britanya 
askerlerinin geri çekilmesi ve 
formül olarak bir Britanya -
Mısır idaresi altında bulunan 
fal<at hakikatte ise daha 
yakın zamanlara kadar Mı
sırlıların, ekonomik münose
betlere giı işmeleri yasak olan 
Sudan'da yeniden Mlsır nüfu
zunun kurulması meselesi idi. 

Bugüne kadar parlamento· 
nun itimadını kazanmış olan 
Nesimi paşa hükumeti, Lu is
tekleri Londraya sözde anlat
mağa uğraştı amma, son gün· 
lere kadar onun sözleri cevab 
verilecek bir değerde görül
medi. 

Nihayet cumartesi günü bir 
tören dolayısile lngiliz dışba

kanı verdiği bir söylevin ara
sına, Mısır ana yasasmı görüş
menin şimdi sırası olmadığını 
nasılsa katıştırdı. 

Sir Samuel Hoarenin Mısır
illann isteklerini kesib atan 
kof sözlerini, hakkettiği şekil
de tezahürlere karşı uyabilmek 
imkanı Mısır hüküınetinin 
elinden alınmıştır. Memleket 
en mühim İngiliz kuvvetleri ile 
isgal edilmiş lskenderiye önüne 
Britanya donanması toplanmış
Mussolini'nin tümenleri bala Mı-
sırın garb sınırlarında dikili 
durduklarından, memleket bu 
ordu ve donanmaya bel bağla
mış bir halde bulunuyor. 

Mısırın dermansızlığıdır ki, 
eskidenberi daha büyük bir 
hürriyete kavuşma umudunu 
beslt:ten dünyanın siyasal inki
şafma ters bir istikamet ver
dirmiştir. 

bir yol açarak polislere yak
laştık. 

- içeriye gireceğiz. Bir su-
vareye davetliyiz, dedik. 

Polis şu souk cevabı verdi: 
- Suvare bitti. 

- Fakat daha başlamadı ki .• 
- Bir daha başlamıyacak ta .. 
Halk arasından biri para 

.serenadı şarkısını saylüyordu. 

Nesimi paşa yerine, son de
fa 1930 da olduğu gibi, mille
tin menfaatlerini, saray ile bli
rük emlak sabiblerinden ziyade 
lngilizlerin gayelerine feda 
eden sarayın her hangi bir 
diktatör hükumeti geçmesinden 
de korkuyordu. 

işte bu anlardadır ki, beş 
yıldanberi parlamentodan dı
şarı atılmış, her zaman için 
Mısır politikası üzerinde en 
kuvvetli tesirini yapacak bir 
kudrette ve bütün Mısır hal· 
kını kaplamış bir durumda olan 
Vafd partisi, ödev;ni yapmak
tadır. 

Salı günü, partinin icra ko
mitesi Nesimi paşa hükümetine, 
olan itimadını geri aldı; çar
şamba günü, bugünlerde ihti
mal daha çok yayılacak olan 
Kahiredeki tezahürleri başlattı. 
Hergünün akşamı, 1925 denberi 
V afd partisinin önderi olan 
Nahas paşa, lngiltere ve ln
gilizlerı<! olan her türlü mü
nasebetlerin kesilmesinden baş
ka bir şey demek olmayan 
dört hareket parolası ilan etti. 

Mısır, lngiliz evrensel dev
letinin en önemli ve ayna za
manda en hassas bir noktasın
da bulunmakta olduğu gibi 
halkı "aklar,. t . değildir. 
Londrada, dominiyonlara veril
miş olan hakların Mısır'n ve
rilmiyerek, yalnız formel bir 
hükümranlıkla iktifa edilmesi
nin en kuvvetli sebebleri işte 

bunlardır. Nasyonalizmin tek
mil ilerilikleri, bazı kimselerin 
aşırı ölçüde hainliği ve avan
türiyelerin hareketleri şeklinde 
gösterilmek suretile pek basit 
itirazlarla durdurulmak istenildi. 

lngilizlerin elinde en kuvvetli 
tazyik silahı kapitüJasyonlardır. 
Çünkü memleketin tecim ve 
finans kapitalinin büyük bir 
kısmı, vergi vermek zorunda 
olmıyan yabancıların elindedir; 
bundan dolayı hiç bir Mısır 
hükflmeti, kendini dışarıya kar
şı gilçlü kuvvetli bir duruma 
sokacak olan sağlam bir finans 
kurabilecek bir vaziyette de
ğildir. işler bu durumda ol
makla beraber, Mısır ile Ara
bistan ve bütün yakın şarktaki 
islam memleketleri arasındaki 
bağlar son yıllar içinde hem 
zayıflamış ve hemde sağlam-

laşmış olduğu gibi Mısırlıların 
siyasal şuurları da kuvvetlen
miştir. 

lngiltere, bugün hala, Mısırı 
yabancılara karşı koruyan bir 
bekçi sayılıyor. Fakat, Habeş 
kavgası. Mısır meselesini lngil· 
tere için fevkalade ciddi bir 
şekle sokmuştur. 

Frankfurter Saytungdan 
KAHİRE HADiSELERi 

Frankfurter Saytung'un Lond
ra aytarı 13 ikinci teşrin ta
rihli gazetesine Kahirede çıkan 
hadiseleri haber verdikten 
sonra diyor ki : 

Mısır nasyonalistleri arasında 
bugünlerde beHren hoşnutsuz
luk neden doğmuştur. Vafd 
partisinde11 olmıyan ve lngiliz· 
Mısır dostluğunun en ateşli 
taraftarlarından olan eski başba 
kan Mahmud paşa, ikinci 
teşrinde söylediği bir nutuk
ta Nesimi pa a hüknmetioi, 

Cenevre, 21 (Ö.R) - On hükumetlerin takındıkları du-
sekizler komisyonu Başkanı rum ve ezcümle Amerikanın 
B. de VaskonselJos gelecek petrol sevkıyatı hakkındaki 
hafta 18 ler komisyonunu ltal- kararı hasebile bu genişletnıe· 
yaya karşı bergitelerin geniş- nin şimdi mümkün olacağı ka-
letilmesi işini tetkik için top- naatina varmışbr. Şuhalde, pet· 
lamağa karar vermiştir. rol, demir, çelik, madenkömilrt 

B. de Vaskonsellos aldığı gibi maddelerin de Italyay ~ 
haberlere göre bazı bitaraf ihracı yasak edilebilecektir. 

••••m 
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lngi tere Mısırı lmpa'"a orluk müda· 
faasının esası tutmaktadır 

Roma 21 (Ô.R) - Papalığın fikirlerini yayan 11 Osservatovr 
Romano,, gazetesi Mısmn Uluslar Sosyetesine kaydedildiğini, 
halbuki diğer bazı üyelerden daha medeni olduğunu yazarak 
diyor ki: 

Mısırın kabul edilmemesine sebeb olarak muayyen hudutları 
ve kendisini müdafaa edecek vasıtası olmadığı ileri sürültnüştfir. 
Halbuki bu şartlar Uluslar Sosyetesine üye olmak için şarttır. 
Ancak Habeşistan ve Irak kakiil edilirken böyle düşünülmeaıiş
tir. lngiltere Mısm imparatorluk müdafaasının esası olarak tut· 
maktadır. Onun için İç işlerine kanşmaktadır. 

ısırda nümayişler 
lngilterenin müdahale ve tazyiki 

protesto ediliyor 
Paris, 21 (Ö.R) - Kahirede büyük nümayişler yapılmış, gös

tericiler şehri baştanbaşa dolaşmışlardır. Hadiseler çıkmış, polis 
göstericileri sopalarla kovalamıştır. Bir talebe yaralanmıştır. 

Kahire, 21 ( Ö.R) - İşçiler birgün için umumi grev ilin et
mişlerdir. Bundan maksad lngilterenin müdahale ve tazyiklerini 
protesto etmektir. 

logilterenin Mısırda takib ettiği siyaseti protesto etmek üzere 
bugün Kahirede milliyetperverler tarafından bir matem günil 
yapılarak protesto edilmiştir. Bu münasebetle bütün dükkanlar 
mateme iştirak etmişlerdir ve dükkönlannı kimilen kapatmışlardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Habeşistan anlaşmazlığı do-
layısile Büyük Britanyaya 
Mısırdaki kuvvetlerini kayıtsız 
ve şartsız olaı ak çoğaltmasına 
izin vererek çok bahaliya mal 
olmuş · olan Mısırın istikIAlini 
tehlikeye sokmuş olmak su
çiyle ittiham etmiştir. 

Hatib, söylevinde lngilterenin 
Mısırı müstakil bir devlet ola
rak müttefik diye kabul etme
ğe hazır olub olmadığını Bri
tanyaya sormuştur. 

Sir Samuel Hor, bu sualin 
cevabını, çok geçmeden, cu· 
martesi giinü yeni Londra be· 
lediye reisinin seçim töreni 
dolayısile vermistir. 

Britanya dış bakanı bu söyle
vinde, bagünkü durumu, kendi 
faydalarını Mısırın sırbndan 
çıkarmak için kullanılmıyacağı
m temin etti, Fakat, in 
giliz - Mısır işlerinin yeniden 
düzeltilmesi zamanı olmadığını 
da ilave etmeği unutmadı. 
Ancak Mısırlıları asıl kızdıran 
şey, Sir Samuelin, 1923 ve 
1930 ana yasalarını yeniden 
tatbik edilmek istenmesi yanı
na yaklaşmak niyetinde olma
masıdır. Çünkü Vafd partisinin 
belli başlı gayelerinden birisi 
de, Sıtkı paşa tarafından 1930 
da kaldırılmış olan 1923 ana 
yasasının ~yeniden tatbik 
edilmesidir. 

Şimdiki kargaşalıklar, doğ
rudan doğruya, Hor'un söyle
diği nutuk üzerine, Vafd par
tisinin dün gece geç vakte 
kadar yapmış olduğu toplan
tıda verdiğı bir kararla alaka· 
dardır. 

Bu kararın ehemmeyeti şun
dadır ki bugüne kadar Nesimi 
paşa hükumetine bazı siyasal 
ilgilerle bağlı olan Vafd partisi 
bundan böyle bütün münase-
betini onunla kesmiş olmasıdır. 

Bugünkü gUne kadar sarayla 
Vaf d partisi arasında mekik 
dokumuş olan Nesimi paşa, 

bu karardan sonra çok 
zor bir vaziyete düşmüş
tür. Çünkü, Kral da ken
disine pek elverişli bir 
tavır takınmı de .. ildir. Bu bö -

m ara tor ....... 
Ras Seyumla 
Görüşmüştür 

- Bll§fara/ı l nd say/ada -
yan uçağı bu sabah Harrar 
üıeriode dolaşmışlar ve iki do· 
man tabakası salıverdikten son .. 
ra batıya doğru gözden k•Y
bolmuşlardır. 

Djidjiga'dan gelen haberlere 
göre uçaklar daha evvel sabah .. 
leyin erkenden bu şehir üzerin 
den uçmuJlardır. 

MENZiL TEŞKILA TLARI 
BOZULDU 

Londra, 21 (Ö.R] - Moga
dicyo ve Asmaradan alın811 

haberler ltalyan ordusun oı~n: 
zil teşkilatları çok bozuldug111' 
nu. üssülharekelerinden ço r 
uzaklaşan askerlere Habeşle 
gibi kavrulmuş leblebi ile oıat: 
ra içinde su yerine şarab .,e 
rildiğini bildiriyor. 

Adua üstünde ansızın atd 
alan avcı tayyaresi dlişınüştOt· 
içindekiler ölü bulunmuşlard:,r· 

HABEŞE GÖNDERlLEr• 
SiLAHLAR 

Paris, 21 (Ö.R) - Cibutid~ll 
bildiriliyor: Bu bir kaç go: 
içinde lngiliz Somalisinden "1' 
Cibutiden Habeşistana bir ç~e 
kamyonlar, büyük toplar . 
mühim miktarda silih gelıniştd~ 
Gelen harp araçları arasın .. 
bir kaç zırhlı otomobil de var 
dır. v 'f6 

SASEBENE~ 
Sasebeneki işgal etınek 01~~: 

re ilerliyen ve son yağoıur (<e' 
dan sonra geri ile irtibatı kotii 
silen bir ltalyan taburunun r 

• d" 'li)•O • durumda oldugw u bıl ırı e· 
. t'kafll 

Habeşler Gorahayi ıs ı .. e .. 
tinde birkaç önemli ınevk:;.; 
niden ellerine geçirınişle! •• !.;··· 

••••••••••••••••••••••••••••••••• k ralııt 
le olmakla beraber, 

1 
ar' 

takıım,.cağı tavrın da Va~~ p ('1İ' 
tisine hayırı dokunmayab~3· 8 11t1 

tekim, her fırsatta 19 .. ıe· 
yasasını tatbik edeceğini 90~yt1 
miş olan Mahmut paşa ~ ta' 

Al. "b' ·1 ınllS . ı paşa gı ı tamamı e bt' 
kil geçinen politikacıla~d~~>4' 
rini iş başına getirmesı u 
bir ihti i · · 
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Pekala! 
Bana 

Çocuk sağ. Bundan 
zarar ne olabilir? 

Rojiyeri başını kaldırarak 
evde kimse olmadığı halde 
Yine sözlerinin başkası tarafın
d•n işidilmesinden endişe edi
Yor gibi bir tavırla ve yavaş 
Sesle : 

- Ya öteki çocuk, madam!. 
Ondan biç bahsetmiyorsunuz. 
lıykusıız geçen gecelerimde 
kendime bile söylemekten 
korktuğum birşeyi arzetmek
ten maksadım : Adalet ve ba
kikatın bir gün tecelli edeceğini 
bildirmektir. Çünkü yıldızlar
dan edindiğim bilgi sonucudur. 

Katerin titredi. Metin olan 
kalbi korkudan buz gibi don
du. Hiçbir cinayetin karşısmda 
titremiyen Katerin Dömediçi 
Yıldızların tebdidi önünde pe
rişan oluyordu. Bunun üzerine 
Rojiyeri sözlerinin dinlenece
ğinden emin olduğu için başını 
kaldırarak söylemeğe başladı : 

- Artık madam, rahat ra
hat uyursunuz. Arhk ötekini 
asla düşünmeyiniz! Onu ben 
dUtünüyorum. Ne vakit yatağa 
Yatar ve biraz uykuya dalar
ııanı, Katerin ayni meş'um rüya 
vicdanımı eziyor. Karanlık bir 
recede sevgilimin nikihıız ço
cuğunun saraydan dıpn atılma
ill1ıı. bir adama merhametsizce 
enırettiğimi biliyorum. Bu adam 
Yavruyu kiliae•in merdivenine 
bır il kıyor ve oradan kaçıyordu. 
Çoc:.ığu kilise merdivenine bı
raka: ilk için götürmeden eve! 
dqd lklanna bir damla, yalnız 
bir damla iliç damlatmıştım. 
Bu ağu beyaz bir mayidi. 

- Şüphesizi Çünkü ba ağa 
sayesinde çocuk iki aydan zi
Yade yaşayamıyacaktı. Ben ise 
leııi sevmekten asla pişman 
olnıadım. Evet pek doğru seni 
•eviyorum.Saray jantiyomlanoın 
arkalarını çevirdikleri ve lakırdı 
"lylediğim zaman hizmetçilerin 

• hile buyuruklarımı yapmadığı 
bir zamanda karşıma ıen çık• 
bn. Senin san'atını öğrendim. 
~orjıyaların sırrını öğrendik, 
ltlsanı öldürmek ve yaşatmak 
hakkına malik olduk. Öğrendi
iiı:ıı san'at esrarı ara~ıoda ölü
lllli; bir yüzük taşının yuvasında 
bir çiçeğin kokusunda , bir kita
bın yaprakları içinde hatta bir 
Sevgilinin öpücüğünde bile sak
laamaga muvaffak oldum. Bun
dan sonra da borjıyalardan da
ha ziyade korkunç olmuştum. 
Çünkü ben Sezarın nüfuzuna, 
Papa Aleksandırın metin ruhu-
11•, Lükresin de öldürücü gü-
16'1erine sahiptim. Bunları hep 
.. na borçluyum. Buna mukabil 
•eni de mükafatlandırdım. Çün
kü bir kraliçeye sahip olmuı
tun. 
Acı bir geçmişin izleri tek

r•r canlandı ve titretti. 
ICendi kendine söylüyormuş 
ribi gayet yavaı bir sesle: 

- Şimdi ise kraliçe bulunu
Yorum.Düşmanlanmı birer birer 
öbür dünyaya gönderdim. Kuv-
11et(j bir hükümet kurmak üzere 
iken geçmiıi hatırladım. Çocuk 
~~dim. Vücudu ortadan kalkan 
ır şeyden bahis de manasız 

aına ... Sonra ne olu? iki damla 
agunun iki ay sonra mezara 
&Öndreceğine şüphe yok yal. .. 
Rojiyer? .. 
k Rojiyeri Katerinin elini ya
alıyarak ııktı ve boğuk bir 

•esle: 

- Ya aldanmış iseml.. 
Dedi. Katerin büsbütün şa

lıtdi. Ağzı açık kaldı. Ro jiyeri 
devam etti: 

tardı ise.,. 
Kraliçe : 
- Lanet!. 
Diye bağırdı. 
- Dinleyiniz, Katerin, din

leyiniz:l Bu dehşetli geceden 
sonra birçok kerre yıldızına 

baktım. Çocuğun hayatta ol
duğunu öğrendim, beyhude 
kendimi aldatmağa uğraştım. 

- Pek ala! Çocuk sağ.Bun
dan bana zarar ne olabilir? 
Uzak mahallelerin birinde, 
ısımsiz, her ihtimale göre fakir 
ve bulunmuş bir çocuk olarak 
yaşıyor. O da anasının ismini 
bilmiyecek. 

• 
Sözlerini söyledi. Katerin dö 

Mediçi ıstırap içinde idi. Taş 
gibi kalbi heyecanıoı gizliye
miyordu. Roj:yeri: 

- Katerin! Çocuk Pariste 
ve ben de kendisini gördüm! 

- Gördün mü? Söyle nere-
de rastladın? 

- Parisde 
- Ne vakiti Çabık söylet 
- Dün! Kiliseden alan, kur-

taran, büyüten kadının ismını 
kimdir bilirmisin? jan Dalbre! 

- Ne felaket! 
Diyerek Katerin Dömediçi 

ayağa kalktı önünde dehşetli 
bir uçurum peyda olmuş gibi 
geri çekildi. Ayakların ucuna 
bir yıldırım düşmüş olsaydı 

onu bu kadar hayrete düşüre
miyecekti. Heyecanından vü
cudu titredi. 

- Ne felaketi Çocuğum ya• 
ııyor!. Hem geçirdiğim mace
ranın şahidi ve amansız düş

manım elinde bulunuyor! 
Sözlerini söyledi. Rojiyeri 

kekeliyerek : 
- Jan Dalbrenin bundan 

malümatı yoktur. 
Dedi. 
- Sus 1 sus 1 Madam ki bu 

çocuğu Jan Dalbre büyüttü. O 
halde herşeyi biliyor demektir! 
Ben bunu şimdiye kadar bil
miyeyim hal Fakat o herşeyi 
biliyorl Görliyorsun ya. Bu ka
dın mutlaka ölmelidir. Benim 
için dehşetli bir düşman.. Ah 
Jan Dalbre!.. Bundan sonra 
saltanatın hangimize ait ola
cağım bilmek istikbali endişe
sile değildir, bu bir meselci 
hayattır. Çarpışmamızın çok 
fena olacağını saoıyorum. 

Boğuk boğuk söylediği bu 
sözleri müteakib Katerin Dö
ıııediçi yavaş yavaş sustu. He
lecandan kabaran göğsü taş 
gibi hareketsiz kaldı. Ateş sa
çan gözleri durgunlaştı. Bir 
ölü gibi vücudu kaskatı kesil
di. Biraz sonra da : 

- Söyle bakalım ! Ne va
kıt ve nasıl bu işi öğrenebıl

din ? 
Sualini sordu. Rojiyeri se

bep verdiği bu asabiyetten 
korkmuş olduğu halde cevab 
verdi : 

- Madam l Tesadüf eseri 
olarak dün Pardayanın yanıo
dan çıkarken pansiyonu terk 
edeceğim sırada beni hayrete 
düşüren bir adam gördüm. 
Bana doğru geliyordu. işin 
şaşırtan noktası, saçlarımı dim 
dik eden korkunç ciheti de bu 
adamın bana benzeyişidir. Şa
ıırmış kalmıştım. Çıkmak üze
re bulunduğum pansiyona gir
diğini gördüm. Katerin zihnim 
karmakarışık olmuştu. Zihnime 
yıldızların bildirdiği vaziyeti 
derhal hatırladım. 

Ve içimden " bu senin oğ
lundur,. diyen sesle karşılaştım. 
sonra da sizi ve gelecek teh
likeleri düşündüm. 

- Sonu Var -

YENi ASIR 

Mısır U. grev hazırlıkları 
Polise ~östericileri dağıtmak için 
ateşli silah kullanmaması emredildi 

Londra, 21 (Ö.R)
Kahireden bildiriliyor: 
Umumi grevi karşıla
mak üzere herkes şim
diden ihtiyaç:arını te
darik etmekt.:dir. Ulu
sal birliklerin baş

kanları yapılan gös
teriye barışçıl bir ma
hiyet vermeği taah
hüt etmişlerdir. Heı 

sınıf halk bu ğöste

riye iştirak etmektedir. 
Üniversite talebe 

leri birliği Mısırın tilm 
1 

ulusal bir rejime ma- -, 
lik olması davasını j 
müdafaa için Cenev
reye bir delegasyon ı _....., ... ..,., .. : 

hadis olan durumu in
. ceden inceye tetkik 
etmek iııere dün bir 
toplantı yapmış ve ı 
zabitanın bu isyana 
ne şekilde müdahale 
etmiş olduğunu mey

. dana çıkarmak üzere 
bir anket yapılmasıoa 
karar vermiştir. 

Polise göstericileri 
dağıtmak için hiçbir 
zaman ateş ' i silah kul
lanmaması hususunda 
kesin emirler veril-
miştir. 

Londra,21 (A.A)-
. , Kahireden bildiriliyor: , 

-···~-~ 
Mısır milliyetperverle· 

göndermiye karar ver Mısırda /111{1/iz kuvvetim başkıımanda111 rinin müfrid cenahı 
miştir. 

Londra, 21 (A.A)- Özel kaynaktan öğrenil
diğine göre, Mısır kabinesi son isyanlar yüzünden 

olan Vatani grubu bugün lskenderiye açıklarında 
başlıyacak olan lngiliz manevraları dolayisile 
boykotaj ilan etmişlerdir. 

Barışçıl çözgeye doğru 
Londraya dönen Gandi yakında 
Paı·ise gideceğini söylemiştir 

Londra 21 (Ö.R.)- ltalyanm 
Londra büyük elçisi B. Grandi 
büyük Faşist konseyinde hazır 
bulunmak üzere giderken Ro
madan Paris yolile dönmüştür. 
8. Grandi yakında yine Parise 
gideceğini söylemiştir. 

Italyan büyük elçisinin bu di
yevi ltalyan - Habeş anlaşmaz
lığına barışçıl bir çözge ver 
mek için yeniden müzakereye 
başlanılacağım göstermektedir. 
Bu mü:~akerelerin bu defa bir 
neticeye ereceği Pariste umul-

makta ve mareşal Badoglio sü
el cephede bir karar almağa 
muvaffak olursa, anlaşmanın 

daha kolay olacağı tahmin edil
mektedir. 

lngiliz dış bakanlığının Af
rika servis şefi ve Hebeş işleri 
uzmanı B. Peterson bu akşam 
Pariste bulunacak ve Fransız 
arkadaşı B. de Laint Kuentain 
ile müzakerelerine yenide baş
lıyacaktir. Hatırlarda olduğu 
üzere evvelce deb u iki uzman 
Hebeş meselesinin halli için 
bir proje hazırlamışlardı. Fa-

kat Londra hükumeti bu pro
jeyi kabul etmemişti. 

Diğer taraftan Londra'da 
Sir Samuel Hoare ile B. Grandi, 
Pariste B. Laval ile Sir Ceorge 
Clerk ve Bay Cerruti ve 
Romada B. Mussolini ile Sir 
Erie Lrummond arasında yeni
den görüşmelere 'girişilecektir. 
Bununla breaber ltalya - Ha
b<!şistan ve uluslar sosyetesin
de görüşlerini birleştirmek için 
güçlükleri de gözden uzak tu
tulmamaktadır. 

Cephede istikşaflar yapılmıştır 
Roma, 21 (Ö.R) - 51 numaralı ltalyan tebliği:lir: Mareşal De Bono bildiriyor; 
Dün ulusal müfrezelerle Eritreli kuvvetlerden mürekkep birinci kolordu Dafikua istikametinde 

ve Şeraltının çenubi şarkisinde istikşaflar yapmıştır. Diğer yerlerde kontrol hareketleri devam 
etmektedir. Bolga cenubunda tayyareler istikşaflarda bulunarak hasım kuvvetlerinin toplandığını 
teyit etmişlerdir. 

Fransada kabine buhranı 
Halbuki Fransa her zamandan ziyada sükôte muhtaçtır 

Paris, 21 (Ö.R.) - Fransız 
basını k"abine buhranı ihtimal
lerile meşgul olmağa devam 
ediyor. 

" Petit Porençal ., diyor ki : 
Radikal sosyalistler ne yapa· 
caklardır, Ulusal partilerle bir· 
!eşerek kabineyi tutacaklar mı, 
yoksa cümhuriyetin korunma
sını istiyen partilerle birleşe
cekler mi ? Bütün Radikal 
kongreleri cümhuriyetin müda
faasına ve süel teşkilat yapıp 

siıel bir isyan çıkarmak teh
didi göstermekte olan liğlerin 

dağıtılmasına karar vermişler

dir. 
"France de Bordeau,. şöyle 

diyor: Radikaller hükumeti 
devirseler bile gelecek yeni 
hükumet ayni müşkillerle kar
şılaşacaktır. Muhakkaktır ki 
Limoj'da çıkan acıklı hadiseler 
gibi hidiseler finan• iılerinin 
soukkanhlıkla tetkikine mani 
olmaktadır. Halbu ki bu elzem
dir. Memleket sükuna muhtaç· 
tır. Afrika ve Asvada tesiri 

Avrupaya kadar duyulabilecek 
son derece vahim hadiseler 
olmakta iken Frausa her za
mandan ziyade sükiıte muhtaç· 
tır. 

"Ouest - Eclair,. şu mütalea
da bulunuyor: 

Radikaller buhran çıkarmak 
istiyorlar. Finans bakanıodan 

bütçe için yeni bir anlatma 
gayreti istiyeı.:eklerdir. Buoa 
muvaffak olurlarsa " Halk 
Cephesi ,, en büyük dar
beyi yemiş olacaktır. Yoksa 
kararsızlık, baş gösterecektir, 
Parti hükumeti memleketi 
uçuruma sürükliyecektir. Bize 
radikallerin himayesile sosyalist 
ve komünisti er hariç olmak 
üzere bir birlik hükumeti la-
zımdır. 

" Nouvelliste de Lyon ,. da 
radikalların buhrana taraftar 
olmadıkJarını zannediyor ve yeni 
bir hUkOmet de olsa aynı finan.9 
yolunda yürüyecek olduktan 
sonra kabineyi düşürmek neye 
yarar) diyor. 

"Liberte de Sud-Cuest., di
yor ki: Hükümete kartı büyük 
mücadele ligler meselesi üze
rinde olacaktır. Sosyalist baı
kaoı B.Blum buna karar ver
miştir. Radikallar finans saha
sında muhalefetten aynlıyor
lardı. Şimdi ligler meselesinde 
ister istemez yürümeğe mecbur 
olacaklardır. 

" T emps " Radikallere ihtar
da bulunuyor : Sosyalistlerle 
birlikte yürürlerse onlar iptida 
hükümeti tahrib edecekler. fa
kat ondan ~onra radikallan da 
bugün borjovalarla ayni ueuru
ma dllfüreceklerdir. 

"Debata" şunu temin ediyor: 
Hasımları tarafindan kendi 

isteğile çekilnıege kandırılmak 
istenilen B. Laval mücadeleye 
hazırdır. Fakat mücade)eniu 
cemiyetler meselesi il:ı:erinde 
olmasıoı istememektedir. Çün
kü buudan sarih bir mana 
çıkmiyacaktır. Bunun İçin ilk 
6nce finans mesele•İni iJeri 
sürerek anlar üzerinde rey 
aranacaktır. 

" lntaosıjeant ., hüküm eti 

Fransa' da 
Finans işleri 

Parıs, 21 (Ö.R) - Bu sabah 
sosyalist partisi parlamento 
grupu toplanmıştır. B. Malvy 
ila Barety finans bakanı ile 
bütçe üzerinda bir anlaşma 
formolü araştırmışlardır. B. 
malvy sonra başbakan B. La-
val tarafından kabul edilmiştir. 

Paris; 21 [ Ö.R ] - Tecim 
Bakanı B. Bonnet• bir • söylev 
vererek tecimerlerı ve sanayi
cileri korumak için hükumetin 
aldığı tedbirlerden bahsetmiş 
ve ekonomik bulirinın sona 

I' 
ermekte olduğuna/. dair muh-
telif memleketlerden işaretle: 

• geldiği bir sırada Fransanın 
bedbinliğe düşmesine sebeb 
olmadığını söylem'ştir. 

B. Bonnet Fransız: siyasasının 
bütün paraları tesbit ederek 
gumrük işlerinde daha liberal 
bir rejime dönmek lehinde ol
duğunu bildirmiştir. 

Paris, 21 ( Ö.R ) - Bütçe 
meselesinde finans komisyonu 
ile hükümet arasıoda bir an
laşma zemini bulmak üzere ko
misyon başkanı B. Maloy ve 

1 
bütçe genel raportörü B.Barety 
finans bakanı B.Reginer ile gö
rüşmüşler ve hükumetin yani 
uzlaşma tekliflerini anlamışlar
dır. Yarın finans komisyonu 
bütçeyi ikinci kıraatte tetkik 
ederek bu teklifler üzerinde 
kararını verecektir. 

Jan Dark 
Fransız kruvazörü 

Arjantinde 
Paris 21 ( Ö. R ) - Fran

sız: donanmasıoıo jan Dark 
mekteb kruvazörü Arjantinde 
Bayablanka limanına varmış ve 
çok iyi karşılanmıştır. Arjantin 
donanma fırkası tarafından 
Fransız gemisi sübayları ~e

fine şölen verilmiştir. Akşam 
Fransız baş konsolosu Arjantiıı 
klübünde ayrıca bir şölen ver· 
miştir. 

Fransada 
Ekonomik mentaatlar 

Birliğinin 'öleni 
Paris, 21 (Ö.R) - Fransız 

"ekonomik menfaatlar birliği., 

nin şöleni 1200 çağrıgı topla
wıştır. Bunlarıo arasında 200 
saylav, 30 eski bakan ve şim
diki hakanlardan tüze bakanı 
B. Leon Berard ile sü bakanı 
Albay Fabry ve başbakanlık 
danışmanı B. Paganon bulu• 
nuyorlardı. 

Birlik başkanı B. Billet bir 
söylev vererek hükumet üye
lerini selamlamış ve kanllD 
ergelerinin faydasıoı bildir
miştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
devirmekle meselelerin halle• 
dilmiş olmıyacağını. onun ye
rine gelecek başka hir hüku
met, başka bir program olma
dığıoı yazmaktadır. 

Paris, 21 (Ö.R) - Sosyalist 
partisi ligler meselesinde hü
kümete karşı istizah ve itimat
sızlık takriri vermek kararında 
ısrar ve diğer sol partileri de 
bu karara iştirake davet edili
yor. Radikaller kabinede kendi 
partilerinden bakanlar oldu
ğunda• güvensizlik takririni 
kabul etmemektedirler. Sosya
listler güvensizlik kelimesini 
ortadan kaldırmakla beraber 
hükumetin kabul edemiyeceği 
bazı tekliflerde bulunmak •u· 
retile kabineyi dlltllrebilecek
lerini ve bu siyauya radikal
lerin de katılacağını ummakta
dırlar, 
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Almanyada yeni bir kanun 
1Kimlerin 

Sarih 
Yahudi sayılacaklarını 

olarak tesh!t ediyor ..• 
Yahudilerin 

Kanın 
izdivaçları 

karışmasın a 
hakkındaki hükbmler 
kat'i bir sed çekiyor 

iki 

Bertin, 18 (N.A) - Rayş 
yurddaşların ın hakkına ve Al
man kanı ile şerefinin korun
masına aid bulunan 15 eyliıl 

g elince daha aşağıda izah 
edileceği üzere yahudi sayıl
malarını icap ettirecek sebep
ler yoksa Rayş yurddaşı sayı· 

ı 

l 

karışmasını yasaklıyan emirna-

1 

meler Alman kanunu mucibince 
kimin yahudi sayılacağını sarih 
bir surette tesbit etmeyi icap 
ettirmektedir. 
Rayş yurddaşlığı kanunu di

yor ki: " Hiçol~azsa üç ku • 
şak atağları halis Yahudi ka 
nını taşıyan kimseler Yahudi 
sayılacaklardır. ,, 

Bu kanuna göre, en çok 
yüzde elli Alm:!n ve en az 
yüzde yirmi beş Yahudi kanını 
taşıyan Melez!er Y .hudı dinine 
mensub oldukları ve bır Ya· 
hudile izdivaçla Yahudi'iğe men· 
subiyetleri tevs;k edildiği tak
dirde Yahudi sayılacaklardır. 

Bundan başka 15 eylül 1935 
tarihindeki yasağa rağmen 

meşru ve gayrı meşru bir iz
divaçtan doğan Melez çocuk
lar da Yahudi sayılacaklardır. 

Almanyadal<i yahudilerin Al-
man kanından veya A!manya 
ile sıhriyeti olan bir kan men· 
suplarından biriyle izdivaç ta
lebinde bulunmaları yas:;k ol
duğu gibi atağlarından yalnız 

birisi yahudi o!an Alman tabaa
sı melezlerle de iz i\·aç!arı 

l 
yasaktır. Yüzde elli yahm!i ka
nını taşiyan melezler aryen ka
nından biriyle ve, :ı yüzde yir-

, __ ___. mi beş yahudi kanı taşıyan 
--------~ 

ffıtltr ve Alnıa11 çocak/aıı yani atağlarından yalnız biri 
1935 tarihli "Nürenherg,, ka- labilirler. yahudi olan melezlerle ancak 
Dunun tatbik teklini tayin eden Yahudi memurlar 1935 senesi resmi bir ruhsatname almak 
talimatname 14 ikinci teşrinde sonuna kadar bulundukları biz- ıartiyle evlenebilirler. 
neşredilmiştir. metlerdeki işlerini tasfiye et- Yahudi ailelerinin, yahut ta 

Bu talimatnameye göre Al- meğe mecburdurlar. · Bunlar iç erinde Yahudi kanından biri 
man kanından veya Alman ka- arasında bulunacak eski mu- bulunan ailelerin 45 yaşından 
nıyla ııbriyeti olan Alman ta- haripler tekaüt yaşlarına kadar daha küçük Almanları hizmetçi 
baalan • Polonya ve Danimar• son bulundukları memuriyetin olarak kullano>aları yasaktır. 
ka azlıkları da buraya dahildir• maaşını, ondan sonra da teka- Bununla beraber elyevm Ya-
fimabat Alman yurddaşı kol· üdiyelerini alacaklardır. Bu ta· hudi aileleri nezdinde çalışan 
Jektif sıfatını taşırlar. Yahudi- limatoamedeki aryen fıkrasının ve 1935 sonunda otuz beş ya-
lere gelince, bir yahudi, Al- Melezlere şamil olan hükümleri şını bitiren Alman kanından 
man tabaası sıfatına halel gel· nasyonal sosyalist partisinin hizmetçiler hizmetlerinde de-
memek üzere Alman yurddaşı bir emirnamesi veya kanunu vam edebilirler. Bu kanunun 
olamaz. Cedlerinden birisi veya ile tasrih edildiği takdirde hükümlerine muhalif hareket 
ikisi halis yahudi kanı taşıyan mer'iyette kalacaktır. edenler hakkında şiddetli taki-
(Mischling)lece yani melezlere Alman ve yahudi kanının bat yapılacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Venizelosun fikirleri 
Almanya 1937 baharında Avustur
yayı almak vesilesiyle harb açacaktır 
Eski başbakan rejim 

Krala bazı tavsivelerde 
meselesini ikinci safa bırakarak 

Atina, 19 (Özel) - ·Elefte
ron Vima gezetesi Paristen al
dıği şu mektubu yazıyor : 

Haftalardanberi M. Venize
losa yaklaşanlar, eski Yunan 
devlet adamının lisanındaki 
değişikliği hissetmişlerdir. Ve
nizelos Cumhuriyetçi idealine 
olan 1: ağlantısını terk etmekle 
beraber daha vahim meseleler 
rejim meselesini ikinci planda 
bırakmasını mucip olmuştur. 
Aşağıdaki iyzahatımla M. Ve
nizelosun görüşlerinden uzak
laşmadığımı sanıyorum: 

" Italya • Habeşistan harbi
nin Arupaya sirayeti ihtimali 
kalmamıştır. Uluslar sosyetesi 
bu harbin önüne geçmeğe mu
vaffak olmamış ise de onu 
mevzileştirmeğe muvaffak ola
cakhr. Bununla beraber Avru
pa çevrenleri Avrupa barışı 
hakkında son derece bedbin
dirler. Durumu eyice bilmek 

bulunuyor 

Bay Ve11 1ze/os 
mevkiinde olanlar harbi yakın, 
hem de pek yakın görüyorlar. 
Harb hiçbir insel kuvvetin mu
kavemet edemiyeceği şekilde, 
tabii bir fenomen halinde baş 
gösterecektir. Ve harbi yine 
Alm:;nya yapacakhr, 

"Hitlerin büyük memleketi, 
bugün fevkalade bir ihtiyat-

karlık gösteriyorsa bu durum 
banş ülküsüne bağlantısından 
ileri gelmiyor. Almanya böyle 
davranıyor. Zira Blomberg, Go
ering ve Fritsch henüz tesli
hatlarını ikmal etmemişlerdir. 

Görünüşe göre bu hazırlık bir 
çok yıllar geçmesine lllzum 
kalmadan ikmal olunacaktır. 

Almanya 1936 senesinde de
ğilse bile 1937 baharında Avus
turyayı ilhak etmek teşebbü
sünde bulunacak, harbı ilan 
edecektir. Bu münasebetle Yu
nanistanıu durumu hakkında 
tahminler yapmak kabildir. 

Zira küçük antand devletle
rinin Avusturyanın istiklaline 
ne kac\ar önem verdikleri ma
lumdur. Bizim de üyesi buluu
duğumuı Balkan antanb ile 
küçük antant arasında 11kı 
bağlantılar vardır. Şu halde 
içıel ayrıımalarla ikiye böll-

MIHALAKOPLOSUN 
MUHTIRASI 

Vradini gazetesine göre eski 
başbakanlardan B. Mihalako
pulos krala bir muhtıra ' ·· n
dererek durum hakkınıi..ı :;..:: 
düşündüğüoü bildirmişti:. i ' · 
halakopulosa göre, kral ken· 
dini partilerin üstüne çıkara

bilirse meşruti krallık rejimi 
hayırlı sonuçlar verebilir. Eski 
başbakan bir mart isyanına 
iftirik edenleri oınumi af ila
nını, bir iş kabinesi tarafından 
yeni bir plebisit yapmak sure
tiyle buiünkil rejim hakkın
daki muhalefetlerin kesin ola
rak kaldırılmasını teklif etmek
tedir. 
KONDILIS iSTiF A EDECEK 

Kral dönünce başyasaya uya
rak kabine istifasını takdim 
edecektir. Kral ayni zamanda 
kabineyi iş başına çağırıp ça
ğırmamakta serbest buluna
cakhr. Bay Kondilis te krala 
bir muhtıra vererek saylavlar 
kurulunun dağıtılmasını ve en 
kısa zamanda yeni :ıeçim ya· 
pılmasını ve meclisi dağıtma 
salahiyetinin bugünkü hüku
mete verilmesini teklif ecie
cektir. 

,uu ":.Ull saltlJ'O 11a,,.<u.tıtll taht 
durum hakkında her biriyle ayrı 
ayrı göröşeceği anlaşılıyor. Ka-
timerininin verdiği haberlere ÇALDARISIN FiKRi 
göre müfrit Cumhuriyetçi olan M. Çaldaris'te şu noktai na-
Papanastasyo böyle çağrıya git- zarı müdafaa edecektir: ~say-
miyecek, kralla hiç bir temasta lavlar kurulnnun dağıtılması 
bulunmayı kabul etmiyecektir. krala aid bir imtiyazdır. Fakat 
Liberal partisi başkanı M. So- kral bu salahiyetini timdi kul· 

lanmamalıdır. Zira bugünkü fulis ile Mihalakopolos bütün 
meclis başyasayı tamim iıini 

siyasal meselelerin kotarılması bitirmiştir. Şayed kral mecliaın 
için neler düşündüklerini Krala dağıdılmasını elzem ğörilyorsa 
bildireceklerdir. bu işi Çaldarisin halk partisine 

M. Kafandaris ve Papaandr- tevdi etmelidir.,. 
onun nasıl bir harekt hattı ta- M. Çaldaria bu mUnD!lehetle 
kip edecekleri belli değildir. gazete aytarlanna beyanatında 
Şimdiye kadar bu partilerin şnnlan aöylemiıtir ı • Halk par-
ileri sürdükleri istemler şunlar- tisi halkın kararına müracaat 
dır: hususunda herhangi bir parti-

1 - Bir Mart ha:eketine iş- den daha az endişe duyar. 
tirak edenler hakkında istisna- Fakat şeçinıin bugilnkil hük6-
sız umnmi af ilan edilmelidir. met tarafından yapılacağında 

Ya11a11 kralı iki11ci Yoıgi 
ni kabineyi teşkile çağrılır5ıı 
Eleftrosfronos partisinin başkıı' 
nı B. Metaksaı ve diğer dııb• 
bazı partilerle iş ortaklığı yıı• 
pacaktır. 

SOFOLISIN SÖZLERi 
B.Sofulis gazetecilere şunları 

söylemiştir: "Kral kendi kar•1~· ı· 
!arını izhar etmeden önce I 
beral partisi kralla temasa ad; 
miyecek ve vaziyet hakkın .• 
fikirlerini bildirmiyecektir. Li 
beral partisi ancak siyasal "' 
meşrutı serbestiler tamaJDeıı 
iade edildikten ve parlaınenter 
rejimin normal bir şekilde ça• 
lışması temin olunduktan soı>.r~ 
mütalaasını ve hattı hareketiD 2- Saylavlar kurulu dağıtıl- ısrar eder. Bugünkü hükümetin 

malıdır. iktidar mevkiine geçiş tarzı ile izhar edebilecektir. .. .... ••'" 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••~•••••••••••••••••••:•• • • k,O" 
nen, birbirinden nefret eden, Buna üçüncü bir kuvvet daha Venızeloskralın vazifesıPI lll1 
bütün hayatiyetini eriten bir katılabilir. O da müsamahadır. laylaştırmak için umumi a~ıJ-
Yunanistan böyle korkunç bir Uzun bir deneme devresinde istisna edilmesine lüzum b 1 
dünya karı;ıklığı içinde ayakta bu müsamahaya ihtiyaç vardır. madan böyle bir af'.' ka :. 
durabilir mi? Ve ben bundan başka suretle etmediğini ilan edecektır. Me I .. ~~ 

RUFOSLA VENİZELOSUN aüktinetin istikrar bulmaaına tup.şöy.le. hi~am ~uluyor: ınc" 
MEKTUBLARI imkan görmiyorum. Bu deneme vazıfesını gormege başlay P 

M. Rufosla Venizelos ara- devresinin eyi sonuçlar vere- bütün kanaatlara Yunanıst~;:o 
. . . . . meşruti hürriyetlerini yen• 

sında teati edilen mektublar bılmesı ıçın kralın Yunanıatana ·k d • b" h k adale& 
• .. y .11 • . azan ıgı, ır a ve 

hakkında da şu tamamlayıcı · doner donmez unan mı etme d 1 ti h 
1
. ld".. · ancıı>I 

. d • . b" b"I ev e a ıne ge ıgı ın malümat alınmıştır. hitaben neşre ecegı ır ı • r d' 
N d. . l k d' . . al verme ı ır. •·il Bu mektuplaşma geçen i- ınm e en ısının Y nız L'b 1 t' · · bugüı>,. . • . "k ı era par ısının 

sanda M. Rufosun krallığın Yananıstana donmesıne 181 fi 1 M S f 1 t Veniıe• 
d · 1 b' d d olan partilerin kralı olmavıp şl e 0 an kt.. 0 u ıs eı kabııl önmesı e ın e yaz ığı ma- krh osun 00 aı nazarın . 
kale ilzerine ba~lamışiır. bütün Yunan ulusunun ra tm kt d' o· · cumhıırı• ., e e e ır. ıger 6 

olduğunu, 1911 kanunu~sasına yetçi partiler buna ınııbal M. Venizelos, Yunanistanın 

içsel durumu hakkında endi
şeler izhar eden M. Rufosun 
ilk mektubuna cevab verme
mişti. Fakat M. Venizelosun 
eski siyasa arkadaşı olan M. 
Rufos. bundan nevmid olmı

yarak Giritli diplomata bir 
ikinci mektub daha gönderdi. 
Rufos bu mektubund diyordu 
ki: "Dışardan bir karışıklık 

çıkacak olursa ne yapacağız?" 
işte Venizelos bu mektuba 31 
ilk teşrinde uzun uzadıya ce· 
vah vermiştir. Venizelos ceva• 
hında diyor ki: 

"Genel uzlaşmayı sağlamla
mak için •addiğ kuvvetler ka
dar 1"11lai kuvvetler liııamdw. 

saygı gösteren meşruti hır kral bir yol takib edeceklerdir. " 
olacağını, meşruti hürriyetlere 
saygı göstermekle ka\mıyarak 1 
onları hangi yönden gelirse 
gelsin bütün tecav:dere karşı 

müdafaa edeceğini bildirmasi 
lazımdu ,,, 

M. Venizelos mektubunda 
şunu da ilave etmiştir: 

"Baş yasanın tadili ancak 
1911 kanunuesasisine göre ya
pılmalıdır. Kral başka suretle 
yapılan tadilatta hiç birini ta· 
nımamalıdır. 

Ulusal uzlaşmaya gelince bir 
mart hareketine iştirik eden· 
ler hakkında ummi af ilin 
edilmelidir .• 

Satılık 
Celal Bayar Bulvarı üzeriııd~ 

O li ası kain 4 numaralı ev (87 r ) 
k .. ere sekiz senede ödenme ıız 

5500 liraya satılıktır. . a· 
Yeni yapılmıştı , Şehır J 

0 
zinosile denize çok yakın a 

. ge· 
nezareti vardır. Bahçesı 

1 
niş, havası günesi, ıif 3 5

6 
boldur. Her türlü kon ;~o 
haizdir. Senelik ir~dı .. ok 
liradır. Müracaat yerı B0 Y 66 
Kardiçalı Hanı numara l 

Telefon 3118 15-: 
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Hali ne olacaktı böyle? 
O herif, burasını keşfetmışti, 

haftada iki, üç defa, kocası 
~vde olmadığı saatlerde ge
lıyor: 

- Para! 
Diye asılıyordu. 
- Yok ..• 
- Yok ... 
Cevabını v~rmeg ne müm

kün! Heman gözleri dönüyor, 
ağıı çarpı!ıyor: 

- Sen bilirsin ... Heman şim
di seni rezil ederim, mahvo
lursun! Tehdidini savuruyordu. 
Kapıyı açmasa, tekmeli)·or, 
küfrediyor, bütün mahallelinin 
nazarı dikkatini celbeyliyordu. 

Herifi içeriye almaktan kork 
tuğu için, ilk dadandığı gün
lerde ne isterse heman veriyor 
Ve sokak kapısından savuyor
du. Lakin bu hal izzeti nefsine 
ağır gelmiş olacak ki belalısı : 

- Ben dilenci değilim, gel
diğinı zamanlar biraz oturup 
dinlenmeliyim.. Derneğe başh
Yordu. Ne yapmalıydı? Nasıl 
kurtulmalıydı? 

Bin dereden su getirerek, 
kocasına bir hizmetçi tutturu
Yor, bu suretle herifi içeriye 
alsa bile tasallutundan kurtu
lacağını umuyordu. Filhakika 
belalısı, evde başka bir kadın 
~Örünce, para koparmaktan 
deriye geçmek niyetini gös
~ttmiyor, hatta nezaketli neza-
etli konuşuyordu. Fakat hiz· 

metçi odadan uzaklaştığı za
manlar: 

- Bir gün bunu sav. Baş
başa yalnız kalalım.. Demek
ten çekinmiy;ordu. 

Ah, hem muntazaman soyul
tnak, hem de onun süflü ihti· 
taslarına baziçe olmak ha!. Ha· 
~ır, para vermeğe razı idi, fa-
at buna asla tahammül etmi

Ytcektil. Çünkü ondan nef
ret ediyordu, onu görünce 
donıuz görmüş g•bi sinirleni· 
Yordu, bir de kolları arasına 
~rrneğe, öpülmeğe katlanmak .. 

ayır, hayır, bu olamazdı. 

Lakin belalısı : 
b - Beni atlabyorsun, bir gün 
ilşbaşa kalalım. Hizmetçiyi 

aavnıazsan ben yapacağtmı yine 
Y~Parım, sen pişman olursun .• 
dıye işi azıtıyordu. Sonra : 
d - Şimdi muhtacım diye sen
en para ahyorsam fena mı 

<>ldurn? Vaktile seve seve be-
11· 
•oı olduğunu ne çabuk ta 

llııuttun ! sözlerini ilave edi· · 
Yordu. 

Ah, başındaki ne felaketti 
Yarabbi!.. Bu heriften nefret 
~diyordu,lakin ne kadar acizdi! 
eıil olmak, kocasının boşama

sını göze almak .. 
Bir tarafta bu tehlikeler 

\ıardı, diğer tarafta sonsuz 
~efreti. .. lkisind-en birini niha· 
et tercih etmekten başka 

Çare.si yok gibi görünüyordu. 
Bır gün belah ı: 

d' - Yarın yine geleceğim, 
b 'Yordu. Hizmetçi kadın evde 
~lunmamah ve ikimiz başbaşa 

lnıalıyız, anladın mı? 
- Allah aşkına bunu yap

?1a. Senin hiç merhametin, hiç 
•ı:ısafın yok mu? 

i - Asıl senin merhametin, 
llsafın yok mu? Beni seven 

sen d - ·ı .d. ? B . 
haı- e~ı mı ın • en senı 

a sevıyorum .•. 
ö Bu cevnb karşısında susuyor, 

~ zlerini yere dikiyor idi. 
onra: 

~a - O zamanlar gecti •.. O 
lllanlar cahildim. Şimdi ko· 

~rn var. Ona nasıl hiyanet 
k erim? Beni mahvetmekle ne 
azanacaksın? Diyordu. 

L .. - Seni mahvetmek ..• Hayır, 
tlQyJe bir nivetim vok. Fakat 

1 • 
bu işde ben ziyanlıyım. Ziyani
mı tazmin etmelisin.:. 

- Ediyorum ya... Daha na
sıl edeyim .. 

- Kafi değil.. Arasıra be
nim olmalısm. Bak ne kadar 
kanaatkanm, arasıra diyorum .• 

Birden yerinden kalkıyor: 

- Dur sana toptan tazminat 
vereyim. Fakat söz ver, bir 
daha yalnız kalmak istemiye
ceğine, böyle bir şeyi aklından 
çıkaracağına dair söz ver ... 

Herifin gözleri parlıyordu, 
seviniyordu: 

- Vereceğin tazminat nedir? 
Razı oluyorsun, değil mi? 

- Gerdanlık... İnci gerdan
lığımı l 

Böyle söyliyerek çıkıyor, bir 
az sonra odaya dönüp : 

- Al... Diye büyük bir mah
fazayı uzatıyordu. Belalısı, hırsla 
bir istical ile mahfazayı açıyor, 
iri daneli gerdanlığı eline ala
rak evirip çeviriyordu. 

Bir taraftan muayene eder
ken, bir taraftan da düşündüğü 
yüzünden anlaşılıyordu. Nihayet 
kararını vermiş olacak ki : 

- Sende kalsın bu ... Benim 
aşk hediyem olsun sana.. Di
yordu. 

Sonra, ansızın ilci eliyle be
lini kavrıyordu : 

- Seni seviyorum ben ... 
- Bırak beni ! Şimdi bağı-

nrım ... 
- Bagır... Hizmetçi gelsin, 

kocan gelsin, mahalleli gelsin .• 
Herkes hcrşeyi öğrensin .•. 

- Allahaşkına yapma, bırak •• 
- Parkta yolumu kesen, ba-

na sevgiden bahseden sen de
ğilmiydin ? .• 

Nefret ediyorum senden •• 
- Nefret mi? Beni a'dattan 

ha... Bir kaç kuruş vererek 
şimdi beni susturacağım sanı
yorsun ha! 

- Bırak diyorum, şimdi ba
ğıracağım ! 

- Bağır ... işte ber:.ı bağırı

yorum. Hey, mahalleli! .. Buka
dın benim delikanlılığımı aldı, 

aklımı nldı... Sonra başkasına 
vardı. Bu yüzden iş göremez 

oldum, serseri oldum... Bana 
sevgi vadetmişti. Meğer beni 

kandırmış ... Şimdi benden nef· 
ret ediyormuş... Seksen, yüz 

lira para verdiği için nefret 
ediyor galiba... Siz de şahid 

olun, bu parayı ona borçluyum .. 
Çünkü foyasını meydana çıkar-

dım, aklı sıra kurtulmak için 
verdiği tazminatı iade edece
ğim ... 

Hizmetçi kadın koşarak ge

liyor, şa kın bir halde kapının 
eşiğinde duruyor; gözlerini yır-

tılmış elbiseleri içinde dilşüp 
bayılmış olan hanımı ile ağzına 

geleni söyliyen erkek misafir 
arasında gezdiriyordu. 

Bu aralık kapı çalınıyor, hiç 
mutadı olmadığı halde kocası 
öğle yemeğini evde yiıneğe 
geliyordu ... 

- Ne var, ne oluyor? Ha
nım nerede? 

. . . . . 
- Neden cevab vermiyor

sun? Aptal aptal ne bakıyor
sun? 

- Şev beyfendi... Bilmem 
nasıl söyliyeyim ... 

Bu muhavereyi duyan belalı; 
- Beyfendi, beyfendi... Bu

ray\l teşrif ediniz de herşeyi 
görünüz ve anlayınız, diyordu. 

*** 
Belalı, intikamını almıştı, 

kndm korktuğuna uğramış, 

hem kocasından ayrılmış, hem 
de herkese rcı.il olmuştu. 

Mazi Om 

Y-ENI ASIR 

ta yan emt·asın n i a ·n·n men'ine 
Ve. raca ambargosuna ait ısı lar 
(8503) mınıaralı kararname ile tatbikine karar veıilen ve Uluslar Sosyetesince 
llabul edümiş bu/ıma11 bergilelerin mali tedbi!lere, Jtalpan emtiası ühalinüı 

nıen'ine ve ilullClzt ambargosuna ait olan kısımlamu neşrediyoruz: 
irtibat komitesi taratın- lrl bat Komitesi tarafın-
dan t4 blrlnclteşrln 935 

tarihinde kabul edilen 
ikinci teklif 

MALİ TEDBiRLER 
Paktın 16 ıncı maddesi mu

cibince kendilerine terettüb 
eden mükellefiyetlerin icrasını 
Akvam cemiyeti azası hükü
metlere kolayla«Jhrmak üzere 
şimdiden aşağıdaki hükümlerin 
kabulü icabedeı: 

Akvam cemiyeti azası hü
kümetler ~şağıdaki muamele
leri imkansız bırakmak üzere 
icabeden bütün tedbirleri der
hal alacaklardır, 

1 - lta!ya hükümet'ne doğ
rudan doğruya veya bilvasıta 
ikrazat ve ltalya hükumeti ta
rafından doğrudan doğruya 
veya biltrasıta, ltalyada veya 
ahar bir mahalde çıkarılan 
istikrazlara işlirak, 

2 - Doğrudan doğruya ve
ya dolayısile ltalya Hükumeti 
nam ve hesabına her türlü 
banka ve saire kredisi ile ke
zi ltaJya hükumetine gerek 
doğrudan doğruya gerek bil
vasıta ikrazı tazammun eden 
her türlü mukavelelerin avans, 
açık kredi veya sair herhangi 
bir suretle icrası, 

3 ltalya ara1jsindeki 
umumi camialarla (teşekkül) 

hakiki veya hükmi eşhas he
sabına doğrudan doğruya veya 

bilvasıta yapılacak her rürlü 
ikrazat ve keza ltalyada veya 

ahar bir yerde bu gibi istik
.ıazl:ıra iştirak, 

4 - ltalya arazisinde mües

ses umumi camialarla (te!şekkül) 
veya hakiki veya hükmi eşhas 

nam ve hesabına doğrudan 

doğruya veya bilvasıta her 

türlü banka ve saire kredileri 
ile keza bunlar hesabına ğcrek 

doğrudan doğruya gerek bil
vasıta ikrazı tazammun eden 
her türlü mukavelatın avans 
açık kredi veya sair her hangi 

bir suretle icrası. 
S - Italya arazisinde mü

esses umumi camia (teşekkül) 

lar ile hakiki veya hükmi şahıs 
lar nam ve hesabına yapılan 

hisse senedatı ıhracı veya ser· 
maye talebleri ve keza· Ita1ya 
da veya sair yerlerde yapılan 
bu ğibi hisse senedatı ihracile 
sermaye taleplerine iştirak· 

6 - Birinciden beşinci fık
raya kadar derpiş edilen mu
amelat ister doğrudan doğruya 
ister herhangi bir tabiiyetteki 
mutavassıtlar tarafından yapıl

mak istensin bu muameleleri 

imkansız bırakmak için HükU .. 
metler icap eden herlürlü ted
birleri alacaklardır. 

HükümetJer, tavsiye edilen 
tedbirlerden yeni kanun ı&da
rına mahal bırakmadan tatbik 
edebileceklerini derhal tatbika 
ve teklif edilen tedbirlerin 31 
Taşrinievvel 1935 tarihinden 
itibaren tatbikini filen temin 
etmek için İcab eden tetbirleri 
ittihaza davet olunurlar. 

f cab eden kanunları bu müd
det zarfında temin edemiyecek 
mevkide bulunan Hükumetle· 
rin bunları hangi tarihte temin 
edebilecekleri hakkmda, Ko· 
miteyi, Katibi Omumilik vası
tasile haberdar etmeleri reca 
olunur. Yukarıdaki ahkam mu
cibince ittihaz ettiği kararla11 
Akvam Cemiyeti Katibi Umu
miliği vasıtasile Kemiteyc 
en kısa bir müddet zaıfında 

bildirmeğe her hükumet med ·
uvdur .. 

dan 19-10-1935 tari
hinde kabul edilen 

UçUncU teklif 
iT AL YAN EMTiASI 

iTHALiNiN MEN'i 
Pakhn 16 ncı maddesi mu

cibince kendilerine terettüb 
eden mükellefiyetlerin icrasını 
Akvam Cemiyeti Azası hüku
metlere kolaylaştırmak üzere 
aşağıdaki tedbirlerin kabulü 
İcab etmektedir: 

1 - Akvam cemiyeti azası 
hükumetler Italyadnn veya ltal
ya hakimiyeti altında bulunan 
memleketlerden gelecek olan 
altın ve gümüş nakid ve kül· 
çelerinden maada bilumum em
tianın ithalini. bunlann mahalli 
sevki neresi olursa olsun mene
deceklerdir. 

2- ltalyada veya ltalya ha
kimiyeti altındaki arazide istih
sal edilip ahar bir memlekette 
tadilata uğramış olan ziraat 
mevaddı ile ticari emtia ve ke
za kısmen ltalya veya ltalya ha
kimiyetine tabi memleketlerde 
ve kısmen de başka bir memle· 
kelle imal edilmiş olan emtea 
işbu memnuiyet hükmüne tabi 
addedilecektir. Şu kadar var 
ki işbu emteadan ltalya ve 
ya ltalya hakimiyeti altında 

bulunan memleketlerden kat'i 
surette çıkıp ta son ihracat 
memleketini terkedinceye ka
dar uğramış oldukları tadilat 
dolayisile eski kıymetlerine na
zaran yüzde yirmi beş veya 
daha ziyade bir nisbette kıy
metlenmiş olanlan bu memnui
yete dahil değildir. 

3 - Cari mukavele mevzuu 
olan emtea memnuiyetten istis
na edilmiyecektir. 

4 - Memnuiyetin tatbikine 
başlandığı sırada yola çıkmış 
bulunan emtea memnuiyetten 
istisna edilecektir. 

işbu hükmün tatbiki husu· 
sunda ve kendileri için idariğ 
bir suhulet olmak üzere hüku
metler ltalyadan nakliyat için 
lizımgelen normal müddeti 
razarıitibara alarak emteanın 
memnuiyete tabi olmıya başh-
yacağı muvafık tarihi tesbit 
edebilirler. 

S - ltalyadan veya ltalya 
hikimiyetietleki araziden ge .. 
len yolcuların 2ati eşyaları 
dahi keza memnuniyetten müs
tesna tutulabilir. 

Tavsiye edilen tedbirler hu
susunda müşterek ve mümkün 
mertebe ayni zamanda yapıla-
cak bir hareket temini matlup 
ve mültezem olduğundan her 
hükumetin bu tedbirleri hangi 
tarihle tatbike hazır olabilece
ğini en kısa bir müddet zar
fında ve nihayet 28 teşriniev
vel tarihinde katibiumumilik 
vasıtasiyle komiteye bildirmesi 
rica olunur. 

Alman cevaplara nazaran bu 
tedbirlerin mevkii tatbike gir
mesi tarihini tesbit etmek 
üzere irtibat komitesi 31 teş
rinievvel tarihinde toplana
caktır. 
irtibat komitesi taratın
ct an 19-1 -935 tarihinde 
kebul edilen 4 ncU teklif 

lHRACAT AMBARGOSU 
Paktın 16 ncı maddesi mu

cibince kendilerine terettüb 
eden mükeJlefiyetlerin icrasını 
Akvam cemiyeti azası hükumet
lere kolaylaşhrmak fizere aşa
ğıdaki tedbirlerin kabulü icab 
eder. 

1 - Akvam cemiyeti azası 

hUkumetler irtibat komitesinin 
2 numaralı teklifininin tatbikmı 

BAYAN TAI~YEN 
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Çabuk ışığı azaltır, abajorun odur, zira kiyotin biraz da be-
müsamehasma sığmır,başmı ko!· nim küçük elimle devrilmiştir. 
tuğa dayar, yalnız güzel kalan Bu korkunç kelimeyi tekr r 
ellerini ışığa gösterirdi. Ve etmiyelim. Arkaya bakmağa 
yeniden hnbralar canlanırdı. 

Üzerine ol dokunulamıyacak 
bir çehre... Bir kardeşin aşı· 
kane duygusu ... 

Bütün bu kucaklaşmalar 
arasında hakikiğ aşk hangisi 
idi? ihtiyar kadm beyhOde 
arıyordu. Çok sevmemişti. 

Bununla beraber, geçmişin 
en derin noktasında, hayatının 
şafağında, Karanlık bir park 

b r esef ve acı alanı, sanki 
kaybolmuş bir cennet vardı. 

Burası Mervil şatosunun parkı 
idi. 

Terezya hala '{Üzel görün

mek isterdi. Dostlarına: 
- Beni yalnız bırakmayınız, 

de-rdi. Zaman bana kafi dere-

cede oyun oynıyor, siz de bu
nu artırmayınız. 

Sözleri çekici idi. Hiç beJli 

etmeksizin nüktedan olmasını 
biJirdi. Kudretli bunca erkeği 

hükmü altına nasıl aldığı anla

şılıyordu. Altmış yaşına girdiği 

halde prenses de Chimay ihtilal 
sırasındaki rolünden seve seve 

bahseder ve bir siyasal kahra
man sıfatile şan hakkmı ileri 
sürerdi. 

- Jakoben kulübünün ka
pısının anahtarlarını kaçıran 

benim, derdi. Tnlyeni Pobes· 

piyere karşı silahlandıran da 
yine ben. 

Enstitü üyelerinden biri ha-

tıralannı yazması için onu zor· 

byordu: 
- Ben mi ? O zaman ya

bancı diyarlara kaçıp herşeyi 

bilir gibi görünmek gülünçlü

ğüne düşen kağıt karayıcılarm 

haline düşeyim... Hayır, dos

tum. Zaten hakikatin bir azını 
bile söylesem, roman yazıyo
rum sanacaklar. 

cesaret edemiyorum. Zira, be
nim üzerime yığılan bütün ifti-

ralar İhtilal hırslarından geli· 
yor. 

Fakat şanının da orada ol

duğunu biliyordu. Çok gurur 
duyduğu prenses unvanını bile 

bırakıp bazı mektupların altı
na: "Bır zaman T ermidor Me· 
leği olan,, imzasını atıyordu. 

ÖHim döşeğinde olduğu va· 
kıt, büyük ailelerde adet 
olduğu üzere, hizmetçiler bile 

odaya ğirmiş, diz üstü dua 
ediyorlardı. 

T ARIH ÖNÜNDE 

Gözlerini kapamış, hafif ne· 
fes alıyordu. iskeletten ibaret 

kalmış zayif çehresi renksizdi 
ve kırışıkları bile silinmi ti. 

Bakışsız ve adeta hayatsız olan 

bu maske tekrar güzellik mas
kesi olmuştu. 

Prens de Chimay om:n üze-

rine eğilmiş, sonuna ğeJen bu 
nefese asılt kalmıştı. Çocuk-
ları ağlıyarlardı. Papas ölülerin 
duasını okuyordu. 

Gözlerini açtı. Işıldayan ve 

anlıyan bakışı son bir defa 

daha ailesini ve evini kucak
ladı. . Sonra kendi üzerine 

düştü. Talih onu dehşet zın· 

danlarından ve direktuvar re· 

zaletlerinden, Tatyeo, Barras 
ve Uvrarın yataklanndan şu 
asılzade. yatağına çıkarmıştı ve 

burada çok muhterem Bayan 
Mari - T erez lnyas, Kontes de 

kabarus, Kontes de Caraman 

ve prenses Chimay olarak son 

nefesini verdi. 
T ebesı:ıüm etti, adeta gaş· 

yolmuş gibi idi. Ağzmdan bir 
fısıltı çıkıyordu: 

- Notre Dame (Meryem) 

Dund ilerledi. 
Kadın, son bir nefosle sözü· 

nü bitirdi: 
- Notre Dame de Thermi· 

dor (T ermidor Meryemi) 
Ölmezlik en büyük unvanı 

olan bu sözlerle, Terezya te
- Beni il1 hayatım ne inanıl-

maz romandır, bilseniz... Ben bessümünü fazlalaşbrdı, gözle· 

Kendini değişik isimler al

tında görüyordu. Muhalif asil

zadelerin ilham perisi, mahbus, 

cumhuriyet tanriçesi, kurtarıcı, 
direktuvar kıraliçesi... Sonra 
başını eğerek tekrar ederdi : 

rini kapadı ve kat'i olarak ta· 
bile artık inanmıyorum. Cün rihe girdi. 
oluyor, bir komedi oynanıyor (SON) 
sanıyorum. Bir akşam, 0 Robes-
piyer bayan Talyen nezdinde., Bir haydut çetesile 
adla bir tiyatro ilanı gördüğüm ıniisadeıne 
gibi, Zındanların rahp hasırları 
üstünde, idam satırından an- Kudüs 21 (Ö.R.)- Polis müf· 
cak 24 saat uzakta iken yine rezelerile bir haydut çetesi ara· 
ruya görüyor sanıyorduk. O. sında bir müsademe olmuştur. 

kadar kaynaşan gençlik bizi, 1 polis ve 6 haydut öldürül· 
korkunç yarına lrnrşı körleti· müştür. Çetenin elebaş~sı da 
yOl"du. Bu yarın, 9 termidordu. ölüler arasındadır. 4 haydut 
ve hayatımın en güzel günü esir edilmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••W 
atideki mevaddın ltalyaya veya ganez, ferro·siliko-manganez· 
ltalya hakimiyeti altındaki yer- alominyom) kalay ve ham ka-
lere ihraç veya tekrar ihracı laylar. 
hususuna teşmil edecekler ve Yukarıdaki (c) listesi zikre· 
binnetice işbu ihraç veya tek· dilen madenlerin bütün ham 
rar ihraç meuedilecektir. şekillerini, tasfiye edilmiş ma· 

a) At, Katır, Merkeb, Deve denlerini, curuf ve halitalarırıı 

ve nakliyatta kullanılan Maır da ihtiva eder. 
2 - Akvam cemiyeti azası 

hayvanlar. 
bükümetler yukarıda birinci 

b) Kauçuk, fıkrada zikredilen mevaddı~ 
c) Boksit, alominyom, alumin Italyaya veya ltalya hakimiyeti 

(humuzu alominyom} ham de· altındaki yerlerden gayri ma· 
mirle her türlü demir, lcrom, hnllere scvkedildiklen takdirde 
mangnzne,nikel, titan,tungsten, tekrar doğrudan doğruya vey& 
vanadyorn ve bunların ham dolnyısile ftnlynya veya JtaJya 
madenleri ve demirle karışık hakimiyeti aHandaki yerlere 
halitaları (keza ferro-molibden, ihraç edilmemeleri için İcab 

farro-silisvom, ferro-siliko-man- eden tedbirleri alacaklardır. 



S-ahlf"e IS 

B rsa Hab:I:r~ıMüzayede ile fev-
00: Borsada kal3de büyük satış 

Yapllan Satışlar 24 ikinci teşrin pazar gunu 
~ sabahleyin saat onda Başturak 

z caddesi Çivici hamamı karşı-
Çu. Alıcı Fiat d M 
368 Üzüm kurumul l 75 13 50 sın a üftü sokağında 25 nu-
265 K A Kazım 11 12 SO maralı bay Yemişçilerin büyük 

konağıııda doktor operator 137 Alyotı bi. 7 50 9 75 
117 Suphi Emin 11 75 l l 75 bay Tah.iine ait emsali görül· 

32 Albayrak tic. 10 75 lO 75 memiş fevkalade lüks zarif ve 
25 S Celardin 11 50 11 50 nadide mobilyeler müzayede 
24 H O Süley. 11 11 suretile satılacaktı!". Fransız 
13 L Golemidi 12 50 12 50 mamulatından 22 ayar altın 

981 Yekun yaldızlı emsali görülmemiş jar-
439317,5 Dünkü sabş yekünu dinyer ve modern vitrinli maun 
440298,5 Umumi satış yekunu büfe ve konturabüfesi, maun 

Enc!r kristal camlı vitrin, lngiliz ma-
Çu. Alıcı Fiat mulatından ikişer kişilik hronz 
1088 Muhtelif 6 75 15 50 kesme iki direkli karyolalar ve 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
30 ton Buğday 7 75 
50 FasuJya 10 50 

7 75 
10 50 

50 Kendir T. 4 75 4 72 
14 62 50 Susam 14 62 

347 bal ye pamuk 43 50 45 50 
10 harar " 

6763 kilo K ceviz 14 
462 ki T B içi 67 

1550 kilo Çöven 14 

15 50 
67 
14 

Para Piyasası 
21-11-1935 

Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 617 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 
Belga 21 12 
İtalyan lireti 10 16 
İsviçre Fran. 40 80 
Florin 85 30 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 50 

Doktor 

Satış 

50 70 
622 

8 30 
79 40 1 

21 50 
10 26 
41 05 
85 87 

5 27 
24 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fınn 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 
........................ 

DOKTOR 

ulüsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada hergün 

dörtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mu
ayenehanesinde hastalarını 
kabul eder (3436) 

Zayi 
lzmir Kültür direktörlüğün

den 1933 senesi temmuz niha
yetinde a.lmış olduğum yeni 
harfler 335 No. lı şahadetna
memi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Kırşehir vilayeti Giyecek 
karyesinden 

Sadık oğlu Hidayet 
3784 (3492) 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabip eri 

Muzaffer Eroğul 
Keınal Çetiııdağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

cibinJikleri, modern iki aynalı 
sifonyeralı dolap ve üç aynalı 
tuvaleti, komodinolar, küçük 
ş fonyera, kadifeli şezlong, ln-
giliz mamulatından zarif çocuk 
karyolası, Viyana mamulatından 
altın mekik fabrikasının ipekli 
kumaşından mundus kanape 
takımı, ayni takımın orta ma
salatiyle camlı sigara masa
ları, gayet şık ve zarif poker 
masası maun paravana, Avru
pa iskemleleri, nadide lake üç 
aynalı dolab, tuvalet, iki kar
yolası ve iki komidinoları, şi
fonyarJı dolab, orta masası, 
şezlonku ve koltuk ve sandal
yeleri, üç aynalı şemsiyelıkler, 
salamandıra ve madeni soba
lar, lngiliz mamulatından 105 
ve 90 santimlik ikı direkli ve 
kısa karyolalar, kristal camlı 

demir komidinolar, cevJZ tuva
letli komidinolar, bir iki kişi
lik kırk kadar pamuk yataklar 
ve 60 kadar yün battaniler, 
ve müteaddid cibinlikler, bronz 
sehpalar, dört odalardaki si
yahlı beyazlı petikar e zeminli 
taban muşambalar, dört aded 
maroken kanape gayet şık ve 
zarif Amerikan modeli yazı-

hane, maruken dönerli koltuk, 
lake küçük yazıhane ve dönerli 
koltuk, Avrupa mamulatından 
hezaran şezıong, fevkalade 
nadide melekli jardinger, yağl 
boya tablolar, havagazı sobası, 
kristal camlı iki ve üç katlı 
beş aded atajer, müteaddid 
elektrik avizeleri ve akisleri, 
madeni ve camdan mamül 
müteaddid peşkirlik, porse
len mücedded ayaklı lava
bolar ve müceddet sıcak 

vo soğuk su muslukları, 

yünkers fabrikasının otomatik 

termosifon, bakır galvanızlı bü
yük termesifon, ve emayi ban
yosu, Rus semaveri, porse!en 
tabak takımları, kristal süra
hiler, Avrupa mamulatından 

alatı cerahiye dolabı, ve nike
lajh büyük dört etrafı ve raf
ları kristal camlı alatı cerrahi
ye dolabı, göz, kulak, burun, 
bogaz bölye kadın hastalıkları 
doğum ve saire ameliyatı ce
rahiyeleri yapan mütead-

dit alat ve ameliyat masaları, 
baskül ve malzemei tüccariye 
için bakır ve nikelajli müte
addit cam kapıları ve dıvar 
aynaları, bakır tencereler, ve 
kavanozlar, müteaddit çicekler 
ve saksılar, yedi milim kalınlı

iında 210/115 santim büyük
lüğünde kristal büyük camlar, 
müteaddit keten ve etamin 
perdeler, hava gaziyle yanar 
yünkers fabrikasının müceddet 
büyük termosifon, Isparta, Gör
dös halı ve seccadeleri, ve sai
re bir çok eşyayi nefise mü-
zayede suretiJe satılacaktı. Sa

tış peşindir. Fırsatı kaçırma-
yımz. 

Türk Müzayede Salonu mü
düriyeti Telefon No. 2798. 

- 2 3493 

--

T enviratınızda yeni çıkan çifte ispiralli 

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

e · tenzilat'ı fiyatlar 

e 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemens fabrikaları mümessili 
J>eştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

• 
eırı 

an 
e 

• • 
eyınız 

• • • ervea ıçınız 
"HERVEA,, denilen nebattan ihzar 

edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar
rat veren hamızı belvin itrahına muvaf
fak o!ursnnuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahatlık hissedersiniz, ve 
ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide temin etmiş olursunuz. 

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

lzınirliler stanbu daneredehuluşurlar 

Beyoğlt1nda otelinde 

ani ye otelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki ote!dc konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütiln bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

lzmir Belediyesinden: 
1 - Beher kilosu beş buçuk 

kuruş tutarı dört bin yetmış 
lirn bedel. muhammenli yetmiş 
dört bin kilo arpa baş sekre
terlik teki şartnamesi veçhile 
26-11-935 günü saat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edile
cektir. iştirak için üç yüz altı 
liralık muvakkat t~minat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve saat
te komisyona gelinir, 

2 - Üç yüz yetmiş yedi lira 
elli kuruş bedeli keşifli erkek 
lisesine giden Necati bey cad
desinde molo?: kaldırılması, dö 
şeme tamiri, yeni döşeme yapıl
ması ve kordon çekilmesi işi 
baş sekreterlikteki keşif ve 
şartnamesi veçbile 26-11-835 
salı günü saat 10 da açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 

iştirak için yirmi dokuz lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka mektubu ile söy
lenen gün ve saatte komisyona 
gelinir. 

3 - Muhammen bedeli yüz 
doksan lira Karşıyakada inti· 
bah sokağında yeniden yapıla
cak adi döşeme baş sekreter .. 
likteki keşif ve şartnamesi mu
cibince26-1 l-935 günü saat 10 
da açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. iştirak için on beı 
liralık muvakkat teminat mak .. 

MITATOREL 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

buzu ile söylenen gün ve saat
te komisyona gelinir. 

4 - Belediyenin Yemiş çar
şısında eski çeşme mahallinde 
1411 sayılı dükkanın bir sene
lik icarı elli lira muhammen 
bedellebaş ekreterlikteki şart 
namesi veçhile 26-11-935 salı 
günü açık artırma ile ihale edi
lecektir. iştirak için dört lira
lık muvakkat teminat makbu
zu ile söylenen gün ve saatte 
komisyona gelinir. 

5 - Bin üç yüz yirmi beş 
lira bedeli muhammenli Tepe
cikte yapılacak pazar yeri baş 
şekreterlikteki keşif ve şartna 
mesi veçhile 26-11-835 salı gü 
nü saat 1 O da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. 

iştirak için yüz liralık muvak 
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile söy
lenen gün ve saatte komisyona 
gelinir. 10-13-16--22 

3647,.,., 

~2 Tefrlnlsanl taas 

mlası 
Eczacı Kemal Aktaş 
Yeni bir kolonya yaptı cicim •.. 
Bu mu? 
Evet bak yeşil bir koku, aşk, neşe, sebir 
ve cazibe kokuyor. HiLAL eczanesinin 
son eseri ... 

~E~ 
PUDRAS\ 

-
Katiyen zarar vermeden teri keser. Kokuyu tamamen izale 

eder. Elbise ve çoraplarınnı uzun müddet yeni olarak saki r. 

Taze as 
Sütlerimiz geldi 

~··············~~~~~;_j:'····~·;;i~~~~~i"""""·········· 
. . 

Norveçyanın hcalis Morina balık yağıdır 

iki defa süzülmüştür 
Biricik Satıf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZı.IET 

Sıhhat Eczanesi·_ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'1 



, Sahife 9 
c::;-~--

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
OBERON vapuru 8 ikinci 1 

teırinde beklenmekte olup yü
künü bopltbktan 10nra 14 
ilciııci tqriııde Rotterdam,Ama· 
terdam ve Hamburg limanlan 
İçin yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 8 
ikinci teırinde gelip 14 ikinci 
teşrinde Anven, Rotterdam, 
Aınıterdam ve Hamburg liman
ları için yük alacaktır. 

UL YSSES vapuru 20 ikinci 
letrinde gelip yükünü tahli
Yeden sonra Burgaıı, Varna ve 
Köıtence limanları için yük 
alacaktır. 

CERES vapuru 21 ikinci teş· 
rinde gelip yükünü tahliyedf:n 
l<ınra 25 ikinci te§rinde An
'fers, Rotterdam, Amsterdam 
'Ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINEIN 
FREDENSBURG vapuru 28 

ikinci teırinde gelip yükünü 
tahliye ettikten sonra 21 ikinci 
teşrinde Rotterdam, Hamburg 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Goteburg, Oslo ve lskandi
lla'fya limanlarına hareket ede
cektir. 

GOTLAND vapuru 30 ikinci 
teırinde beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Rotter· 
dam - Hamburg - Copenhage· 
Dantzig - Gdynia - Oslo ve ls
kandinavya limanları için yük 
alacaktır. 

Zegluga POLSKA S. A. 
SARMACJA motörü 20 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup doğ
ru Anvers - Gdynia limanlarına 
hareket edecektir. 
SERVİCE MARJTıM ROUMAİN 

DURUSTUR vapuru 20 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup yü
kiinll tahliyeden sonra Köstence 

5ulina - Galas ve Bryla liman
l•rı için yük alacaktır. 
ALBA JULIA vapuru 20ikinci 

teşrinde gelip 21 ikinci teşrinde 
Malta - Cenova - Marsilya ve 
8arselona limanlarına yük ala
caktır. 

ilandaki hareket tarihleriie 
navlunlardaki değişikliklerden 

acentemiz mes 'uliyet kabul et
mez. 

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

Zee & Co. 

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Geceleri sık sık abdeste kal
kanlar rahat etmek için 

Katran Hakkı 
SOFIA motörü Halen limanı

mızda olup Anvers, Rotterdam 
Hamburız ve Bremen için yük 
almaktadır. . 

AMSEL vapuru Halen lima
nımızda olup Anvers, Rotter
dam, Hamburq' ve Bremen için 
yiik almaktadır. 

A VOLA vapuru 9 ikinci 
teşrinde bek1eniyor. Hamburq' 
Bremen ve Anversten yük 
çıkaracaktır. 

HANAU motörü 11 ikinci 
tetrinde bekleniyor. 15 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yllk alacaktır. 

MACEDONIA vapuru 25 
ikinci tqrinde bekleniyor. 30 
ikinci teşrine kadar Anvera, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre· 
men için yük alacaktır. 

American Export Lines 
Nevyork 

EXCELSIOR vapuru Halen 
limanımızda olup Nevyork için 
yük almaktadır. 

EXMINISTER vapuru 12 
ikinci teşrinde bekleniyor Nev
york için yük alacaktır. 
EXERMONT vapuru 18 ikinci 
teşrinde bekleniyer. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXARCH vapuru 30 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır~ 

EXECUTIVE vapuru 15 bi
r; nci kanunda bekleniyor. Nev
york için yük alacaktır. 

EXILONA vapuru 31 birinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

Service Direct Danubien 
Tuna hattı 

ALISA vapuru Halen !ima· ' 
nımızda olup Beograd, Novi
sad, Komarno, Budapeşte,Bra
tislava ve Viyana için yük 
alacacaktır. 

Arment Deppe - Anver1 
ESPAGNE vapuru 5 ikinci 

teşrinde bekleniyor. Anverı 
llirekt için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

HANSBURG vapuru 8 ikinci 
teşrinde beklenıyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

DEN NORSKE Middelhavs 
Linje (D/S. A/S Spanakelinjen 

OSLO 
BANASERAS motöril 21 

ikinci teşrinde bekleniyor.Dnn
kerk ve Dieppe için yük ala• 
cakbr. 

Johnston W arren Linea 
Liverpool 

QETRNMORE vapuru 4 
ikinci teşrinde bekleniyor. Li
verpool ve Anversten yük çı• 
karıp Burgas, Kii stence, Galaç 
ve Braila için yük alacaktır. 

Liverpool Hattı 
OPORTO vapuru limanımız

olup Liverpol ve Svanseadan 
tahliyede bulunmaktadır. 

BULGARIAN vapuru 18 son 
teşrinde gelip 20 son teşrine 

kadar Liverpool ve Glaskov 
için yük alacakbr. 

ROUMELIAN vapuru ikinci 
teşrinin sonunda beklenip Li
verpool ve Svanse'dan yük 
tahliye edecektir. 

Londra-Hull hattı 
1. BULGARL.A N vapuru 18 

son teşrinde Londra ve Hull
den gelip tahliyf:ce bulunacaktır 

OPORTO vapuru ilk kanun 
iptidasında dönüp Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

Tbe General Steam Vavi
gation co. Ltd. 

PETREL vapuru 19 ~on teş
rinde gelip 21 son teşrine ka
dar Londra için yük alacktır. 

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

kullanmalıdırlar. Zira Katran 
idrar yollarının nezle 
haplarını iyileştirir. 

1 - 8 

Doktor 

ve ilti-

(3408) 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

EviKa.antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Yavrulannızın mektepteki 

derslerini hazırlamalanna ve 
imtihan zamanlannda sıkıntı 
çekmemelerini temin için hu
susi muallimle kendilerini tak· 
viye ediniz. 

Yeni Asır idarehanesi mual
lim (Z. M.) e müracaat. 

H. 3 (15) 

Altın 
Damlasını 
Eczacı başı 

s. Ferit 
Yapaı 

Taklitlerine aldanmayını:ı: 

Depo: 

Şifa 
Ecı:anesi 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 1 

Kardeşler mobiJyelerile süsleyiniz ... 

Merkez: 
lzmir 

ikinci Beyler) 
Sokak 

Şube: 
Aııkara 

Anafartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
' 

Kina Lütfi 
Yirmi senedenberi mevkiini ve şöhretini mu

hafaza eden KUVVET ilacıdır. 

Lütfi 
KUVVET ve IŞT AH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olanlann can kurtaranıdır. 

N• • 
lÇlll tercih edilir, 

Niçin sevilir. 

ÇUnkl : 

ÇUnkl : 

Lezzeti hoştur, herkes içebilir. 

Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanakları kızanr, sıhhat 

ve neşe alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalade bir 

iştihaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : içenler memnun olur ve arkadaı· 

larına tavsiye ederler. 

Genel istek üzerine (Tir· 
yaki) Hannan çayını bu 
sene p 0 yasaya çıkardık.Ku
tui•r 5 ve 10 kuruştur. 

( - ., t ryakile rine müjde
ler z 

Y rl i ın dlı ıhlamur ve 
sa lep i:e başka çeşit ye
mek l:aharlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya -çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle v• Turan fabrikalarının tanınmış çcışitleriııl 

Kars südü, Besi. Her boy diı macunu ve fırçalarını (Leylek) 
marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınız. 

Bütün Türkiyede tanınmıı ve denenmiş (Arti) kumaı boya
larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 

Diş macunu piyanko bileti değildir 
Fazla tafsilat için ikinci Kor

donda Tahmil ve Tahliye binası 
'ltt<asında 72-4 numarada 
F'RATELLI Sperco vapur acen
ta.lığına müracaat -edilmesi rica 
0 1unur. 

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

Nu. 102 
Ti. 3778 Nu.5 Tel.1426 "" 

Telefon: 2004-2005-2663 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 ,~ · iZ Mi R 

lzmir 

--=ı-.::ıı=-....:o:ıı;;mmmmamı~------------

1 LAN Pamuk Mensucatı Türk 
" .. gunden 

~illi Fmlak l\füdürlü- Anonim Şirketi 
• 

Daraifaç ~ehitler mahallesinin sepetçi sokağında 
123 - 127 No: lu Pirina pamuk yağı fabrikası. 
Altındağ köy altı kandere mevkiinde 69500 metre 
nıurabbaı 421 zeytin ve 42 adet incir ağacını ha\•İ 

36680 

5600 

ıeyfnlik. 

Seydiköy mazgana mevkiinde meyhane ev ve yağhane 6790 
"e iki adet bağ ile 12000 adet zeytin ağacını havi 
Zeytinliğin beşte bir ve tarlanın üçte bir hissesi. 
~.?rnova çingene mezarlığında 19 dekar bağın be~te 3920 

0 rt hissesi. 
8 uca aşağı mahalle mecidiye yeni belediye caddesinde 14000 
~4· eski 34-1 taj No : lu ev ve dükkan. 
kınci kordonda 422/162 - No : lu ev 
l<arşıyaka bayraklı menemen caddesinde 24 No: lu ev 
Alsancak mesudiye caddesiode 184 No : lu 1239, 62 
ıtıetre murabbaı arsa. 
~orn~va topuz sokağında 29 eski 37 taj No : lu ev 
k aragaç paralı köprü caddesinde 53 - 69 No : lu 

24500 
4200 
7000 

4550 
5040 

ahvehane. 
.. Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri g:ıyri mübadil l:onosile 
ı,tJenınek üzere ve kapalı zarf usulile arttırmıya konulmuştur. 
A!!cıların 25-11-935 Pazartesi günü saat on dörtte milli cml,;k 
'lludüriyetinde müteşekkil sabf komisyonuna müracaat arı. 

14 22 3700 ( 3453 ) 

Şirkotin Merkez ve I!'abrikRsı: lzwirde Hıılkapınardadır 
Yeril PamuOundan At, 1 aggare, /(öpekbaf, De#lrmen, 

Geyik ve Leylak Markalarını lıaYi lıer neYi Kııtıot bezi 
iwal eylı•mekıe olup mallan A vrnpaoın ayni tıp menMu 
oatıııa faiktir. 

Telefon !f o. 2211 ve 306'1 
Telgraf a.dresi: Bayrak Izmir 

(H 1) Per. 
• ,. • . . • 1 • -.::: ..... , .. - ' . 

428 Numaralı Çırpı Zirai Kre· 1 

·di Kooperatifinden : 
428 Numaralı Çırpı zirai kredi kooperatifi anbarında mevcut 

( 75,000 ) kilo Buğday üçe taksim suretile ( 59,000 ) kilo arpa da 
keza üçe taksim suretile ve açık müzayede usulü ile satışa 
çıkarılmıştır. 

Talipler şartnameyi Çırpıda kooperatif binasından, Bayındırda 
Ziraat bankasından öğrenebilirler . 

Muvakkat teminat buğday beher müzayede kaimesi için (200) 
Jira arpôlnın beher müzayede kaimesi icin ( 90 ) liradır. 

adece talihe güvenilerek 
raesgle seçilmez 

RADYOLIN güzel kokulu hoş ve lezzetlidir. Çocuklar bile 
kullanabilirler. 

RADYOLIN mine tabakasını tahrib etmeden çok kısa bir za
man içinde dişleri beyazlatır ve parlatır. 

J1ADYOLiN 
ihale Buğdaylar 23 ikinci teşrin Cumartesi, arpalar 27 ikinci 

' 

teşrin Çarşamba günüdür. , Bütün bu evsafı bir araya topladığı için hiç tereddüd etme· 
14-17-19- 21-22-24-25-26 3698 ( 3443) • '._den seçilecek en mükemmel dit macunudur. 
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Paris e • 
ıpom 

anla azlıgı e rafınd 
görüşmeler yeniden başladı • Si 

Lava} zecri tedbirlerin Italyada husule ~etirdiği şiddetli akisler 
dolayisile görüşmelerin tacili lüzumundan bahsetti .. 

Japonya arsıulusal ihtilatlardan çekinerek kuzey Çin cumhuriyetinin ilanını tehir etmiş ... 
Paris, 21 ( A.A ) - ltalya . 

Habeş anlaşmazlığının halli 
hakkındaki diplamatik goruş
ınelere bugün Pariste tekrar 
başlanacaktır. 

Övr gazetesi B. Laval'm dün 
Jngiliz büyük elçisi ile mülaka
bnda zecri tedbirlerin ltalyada 
husule getirdiği şiddetli akis
ler· dolayısiyle mü 
zakerelere derhal 
başlanması lüzu
ınunu kaydetti
ğini yazıyor. 

BiR ITALYAN 
EKSPERi De 

GELECEK 
Gazete, Parise 

yalnız lngiliz eks-
peri Petersonun 
değil aynı zaman
da bir ltalyan 

esasını müzakere edeceklerdir. 
Ovr ıazetesi Petersonun ev

velce yaptığı teklifleri tekrar 
edeceğini zannetmektedir. 

Bune mukabil Eko Dö Pari 
gazetesi Rete-conun lngiliz bü
yük elçisine yardım için gel
mekte olduğunu bildiriyor. 

Gazetenin Londradald aytarı 

+ 

zakerelerin Van Zeelandın 
teklifi üzerine uluslar kun.unu 
tarafından gösterilen müzake
reler çerçevesinde dahil olaca
ğını B. La vale bildirmiştir. 

KUZEY ÇIN DAV ASI 
Pekin 21 ( A.A ) - Kuzey 

Çin cumhuriyetinin ilanının te-
hiri Japon dış bakanlığının ar
sıulusal ibtilaltar zuhurundan 
korkmasından ileri gelmektedir 

daki görüşmeler yavaşlamış ola 
caktır. Çinliler bu avantaj 
dedtal istifade etmışlerdir. Ti 
eotisin ve Pekin gamizo 
Soung Cheyouan'nın rakı 
ve Chan T oun ilbayı ba 
lunan Hanfouchou rei · 
kabul hususunda gittikçe ·~ 
tan bir taallfıl göstermiş di 
ğer taraftan da Hopei ilb~., 
Pekine seyabatmı tehir ettı 

eksperinin de ge- Habeş de/ef!tsi Ce11evrede Romadaki nümayişler Laval siyasal salısiye,t/erle göriişurke1ı . 
J leceğini bildiriyor. Bu eks- B. Mussolini ile Sir Drummond tedir. lngiliz büyük elçisi ltalya ile Bu gibi ihtilatlar zuhur ettiği 1 gibi Soucheyouan'ın maiyetıP 
perler Fransız dış bakanlı- arasındaki müzakerelerin de RQMADAKI GÖRÜŞMELER müzakerelerin tekrar başlaması takdirde Kuzey Çin otoriteleriy- deki zabitler de bu h~sust 
ğının eksperile bir anlaşma tekrar başladığını bildirmek- Pöti Jurnal gazetesine göre, mümkün olduğ:unu ve bu mil· le Kouag Toung ordusu arasın- tereddüd izhar etmişlerdır. •• 

.............................................................................................................................................................................. •••·••••·•··········•••·········••·•·················································••· 

Lo kon • s ra e 
t nlu • 

e 
Amerika beşer bin 
Kru~azör yaptırmaga karar 
Londra, 21 {Ö;R) - iyi • il gemisinden ibaret her grup 

bab.~~ kay.?aklardan bild~- · üz~rinden bir kruva~ör~n to-
rildıgıne gore Londra denız .... · 1f na1nı kazanmak nıyetınde-
konferansına gelecek olan ~ !'i.4 'l dirler. Diğer cins gemilerde 
Aınerikan delegelerı, Ame- ... 1W~'6~~ de lüzumuna göre böyle 
ıikanın yapm~ğa son derece ı~ r;.e~~ azaltmalar yaparak bu 20 
ınuhtaç oldugu beşer bin 'il< - ./ yeni kruvazörü mutlak yap-
tonluk 20 yeni kruvazörün mağa karar vermişlerdir. 
tonajını, Londra mukavele- Londra, 21 (Ö.R) - De-
sine göre şimdi kabul edil- niz konfornn ında japon-
ıniş olan genel tonajın di- yanın vaz:yeti ı ;.merikanın 
ğer cins gemilerinden azalt- Bir Amenka k11ıı•azo1Li Pa!lama'lat • ı•ık ıı <len·ı tec i halında ittilı;ız 
mak suretile elde etmeği teklif edecektir. Ame- edeceği karar !arın genişliği üzer nde tesirini 
rikalılar yapmakta oldukları denizaltı gemilerinin gös erecektir. Amerika bahriye nezareti çok 
tonajını 2500 den 2 bin tona indirerek on denizaltı mühim bir program hazırlmıştır. 
••••••••••••• 1 •• 1 •• 11 •• 1 1ııaıı11ıı111ıı•ı•ııııı•ııııııııı••• ıııııeıııııaııı•ı ııııııeıaııııııııııııeıııııı ıı•ıı•ıııııeaıeıııımaıeıaaa 

e 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. e g 
Dağıtılmasını 

a ş·st ig 
ısrar a is" emektedirler 

Paris, 21 ( Ö.R ) - Dün 
Elize sarayında Cumur başkanı 
B. Albert Lebrun'un başkan
lığı albnda toplanan bakanlar 
kurulu saat 17,30 dan saat 
20,45 e kadar devam etmiştir. 
Kurul parlamentonun yeni top
lantı devresini hazırlamağa aid 
işlerle uğraşmı.ş ve kamutayın 
26 son teşrın günü top-
lanmağa çağırılmasına ka· 
rar vermiştir. Kamutayda 
görüşülecek mühim meselelerin 
başında bütçenin kabulü gel-
mektedir. Hükumet ilk önce 
kamutayın bütçe işini bitirme
sini istemekte ise de muhale-
fet grupları gittikçe teşkilatı 
artan faşist liglerinin dağıbJ-
ması işine c:laha büyük önem Wiii~~~~~.-ıılia.iı.:~~~; .... A< ,'iiV 

vermektedirler. Bunun için ka· 1 Htrriot ve Daladier ı 
mutay sabah bütçe ile, öğle- gul olacaktır ve kabinenin mu-
den sonra bu ligler itiyle meı- kadderatını tayin edecek çar-

pışmada bu son mesele üze
rinde yapılacaktır. 

B. Laval hükumet tarafından 
neşredilen kanun ergelerinin de 
parlamento tarafından bir an 
önce tasdikım istemektedir. 

Finans~l meseleye gelince, 
Radikal sosyalist grubunun ka
rarları ilan edilmiş olmamakla 
beraber, Parti başkam B. Her-
riot'nun bütçenin gecikmeden 
kabulü için hükümetle bir 
anlaşmaya varılmasının ne ka
dar acele ve gerekli olduğunu 
bildirdiği haber verilmektedir. 

Diğer taraf tan sollar dele
gasyonu finans meselesi üze
rinde yeni bir karar vermemiş 
ve finans komisyonundaki üye
lerini kendi guruplarından ve
rilen direktifler dahilinde ha
reket etmekte serbest bırak
mışbr. 

1914 harbının büyük simalarından 

t. miral kont Jellicoe 
Londrada vefat etti 

/ı1utmrktnm J'ıldönü111ıi11de Lo11dıada yapı/atı törm 
Londra, 21 (Ö.R) - Bfıyük rak Anlantik filosu as ko-

harpte lngiliz donanmasının mutanhğına geçmiştir. 1912 
baş komutanı olan amiral Kont de Amiralhk ikinci lordu ve 
Jellicoe Londrada vefat etmiş- 1914 de baş lordu olarak bü-
tir. tün lngiliz filosunun komutanı 

Amiral Jellicoe 1914 harbı- olmuş ve genel harbin en 6ü-
nın sağ kalan son büyük sima- yük deniz harbi olan Gutland 
larından biri idi. Askerlik ha- muharebesini idare etmiştir. 
yatı çok değişik safhalardan Bu muharebede kazandığı za-
geçmiştir. fer çok münakaşa edilmiştir. 

5 ilkkanun 1859 da doğmuş- Zira bu geniş bir zafer olmak-
tu. 1872 de 13 yaşında iken tan ziyade stratejik bir za-
muçu olarak donanmaya gir- ferdi. 
miş ve sonra sübay olarak1882de Londra, 21 (Ö.R) - Amiral 
Mısır seferine ve 1900 de Çin Jellicoe mütarekenin yıldönümü 
Bokser barbma iştirak etmiş- olan 11 Sonteşrinde meçhul 
tir. Bu son muharebede Pekin asker abidesi önünde yapılan 
lngiliz büyük elçiliğini korumı- törende bulunurken soğuk al-
ya gönderilen deniz müfrezesi- mış ve hemen yatağa düşmüş-
nin komutam idi. . tü. Bununla beraber dün sabah 

1907 de Atlantik filosu Kontr saat 10 da sıhhi durumunda 
amirab olmuı ve 1911 yılına bir iyilik görülmüştü. Fakat 
kadar bu •azifede kala- iSjleden ıonra 7.40 da baıtalık 

Bükreşte ...... 
2 albay bir profe 

• 
sör tevkif edilını 

Büdapeşte, 18 (Pesti Napl) 
Bükreşten bildiriliyor: Pariıt 
Fraasızca olarak kral Karolu 
ve kraliçenin hakkında b 
brofiir neşredilmişti. fr 
mz zabdaauıca toplanan 
brot6r hakkında yap 
tahkikat iki albay ile 
profeaöriln de bu broşürün 
z:minde · gileri olduğunu PleY 
dana çıkardığından bunlar te 
kif edilerek yüksek süel ba 
yerme Yerilmişlerdir. Bükf 
üniversitesinde yahudi talebe 
teYkif edilen profesörden ya~ 
olarak bir nümayiş yapın0• kakışınca arbede olmuştur. 0 

versite rektörünün müsaade 
alınarak içeriye giren poli~ 
arbedeyi bastıı mışlar 28 ta 
beyi tevkif etmişlerdir. Rolll 
talebeler bir nümayiş yap•b 
yahudilerin üniversiteye a 
mamalarını istemişlerdir. 
tevkifat haberinin Bükref 1 
zetelerinde yazılması da ya 
edilmiştir. 

Habeş 
Dört tayyare satın abY 

Londra. 20 (A.A) - ti•~ 
hükümeti, bir motörlü üç k 
lik dört uçak ısmarlamıştır, 
uçaklar, Necaşinin kurPl•Y

1 

nakledecektir. ti 
Adisababa, 20 (A.A) -

kfımet, Fransız uçmanı DruYY 
"kse 

ye verilen nişanların en Y~ Ol 
bulunan Sinte Trinite nıfl 
vermiştir. • ••• 

••••• •••••••••••• ••••••••••••••••••• f t e 
nüksederek amiral ve a 
miştir. 75 yaşında idi. ~ 

Paris, 21 ( Ö.R ) - AtJJ iJı 
Jellicoe'nun ölümü dol~~İJ 
deniz bakanı B. Pietrı un'! 
lngiliz amirallığı baş lo~..,,ı 
diğeri ~ady jellicoe'ye 0 ~ 
üzere iki tazıyet telgraf• 
miıtir. 


