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: İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGiN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat mlldüril: nDa a 

HAKKI OCAKOGLU 
A.:ee>~ ŞE:.Fl..Air:rİ 

~_!tVam mÜddetı Türkiye için ariçiçin1 

Senelik . . . . . . . 1800 - 2500 
700 1300 

Haberleri beşinci 
sahif ededir 

Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçüti, Sabahları t-\kar ~ Gasekdtı- Yeni A.. matbaasında basılmı§br. 
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Türk 
Devrimi 

• •••• 
Yabancı iilkelerdcki 
Miinasehetsizli kler 

Türk devriminin büyüklüğü 
Önünde, dost ve düşman her 
kes saygı ile boyun eğmekte
dir. Tarih bir çok milletlerin 
Yarathkları devrimlerle dolu
dur. Fakat Türk devriminin 
hızı ve yaradılış şeraiti bunların 
lıepsinin üstündedir. Eskiden 
TUrkleri tanıyan yabancılar bu
iiinkü Türkiye Cumhuriyetinin 
lerimli eserlerini görünce hay
ranlık duygularını gizliyeme
llıektedirler. Fakat bütün ya
bancıları, bütün bir dünyayı 
TUrkiyeye Çağırıp kendimizi 
ıöstermeğe ve tanıtmağa imkan 
tasavmr edilemez. Denebilir ki 
biz her kese kendimizi tanıt
llıağa mecbur muyuz? 

Evet mecburuz!.. Çünkü 
dünya efkarı umumiyesi asır
ı.rca Türkiye aleyhine ya
Ptlan propagandalarla, yazı
lan binlerce cild kitaplarla 
2thirlenmiştir. Avrupa müzele
rinin birçoğunda Türkleri vahşi 
föaterecek tablolara, eserlere 
)tr verilmiştir. Hakikatla ali
lraıı olmıyan garez.kar propa
tandanın yarattığı tesirleri yok 
etnıek, Türk ulusunu bütün 
dünyaye olduğu gibi tanıtmak 
devrimin en büyük ödevlerin
den biridir. Devrimci ülkelerde 
Propaganda ve neşriyat işlerine 
•erilen önemi her zaman gör• 
lnekteyiz. Bu iş için bir çok 
llluslar, ayrı bakanlıklar vücuda 
Retirmişler, geceli gündüzlü 
Çalışıyorlar.Aşağı yukan aleyh
lerinde bizim kadar işlenmemiş 
Uluslar, propaganda ve neşri
Yat: ihmal edilmez bir ihtiyaç 
olarak kabul ettiklerine göre 
hiıirn bu işe ne kadar önem 
"ermemiz gerekleştiğini anla
rtıak güç olmaz. Açık söy-
l~rneğe mecburuz ki Türk dev
tırni kendisini yabancı ülkelerde 
tanıtmak için henüz büyük bir 
hareket, hami'! yapmış değil
dir. Birçok batı ülkelerinde 
hatta bize sempati besliyen
lerden bala Türkleri Piyer Lo-

- Sonu 2 mtı sayjada -
' aak.k.ı e>cak.oğ1-u. 
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- Şimdi hangisini kullana
>ı11a ... 

Ogaden 
Habeşistan 

Bağlılık 

cephesindeki seyahatta 
ve Somali halkı imparatora karşı 
ve ihlas gösterileri yapmıŞlardır 
kıta)ara mşan vermiş v~ ordu
nun kuvvei maneviyeninin yük· 
sekJiğini görerek fevkalade 
mütehassis olmuştur. 

BiJdirikte imparatorun yap
mış olduğu bu seynhatın Ital
yan biJdiriklerinin bir takım 

şehirlerin ve bilhassa Sasabe
nek şehrinin zaptedilmiş olduğu 
suretiııde vermiş oldukları ha
berin yanlış oldu~unu ~öster-

Habeşin biricik gazetesinde bir 
emirname peşretmiştir. Necaşi 
bu emirnamesinde diyor ki: 
" Habeşin asil ve cengaver 
evlatları; vatan ve mil ıetine 

ihanel edenleri her vatanseve
ri.o rastgeldiği yerde öldürmesi 
bir vicdan ve şeref borcudur. 
Habeş orduları zafer 

ar tesindedirler. Yalnız 
ordul rımızın fedakar 

Bay Mussolini 1896 daki Jtalyan başbakanı Krispi 
Adisababa, 22 ( A. A ) - blrllkte tahammUI ede-

Resmiğ bir bildirikte Habeşis- cejilz. Yurdumuzu koru-
tan ve Somali halkmın Habeş Habeş süvan,er mak için yapacağımız 
imparatorunun Ogaden cephe- miş bulunduğu ilave olunmak- vatanseverllklerlne inan ledaklrllkların mUk6ta-
ıindeki seyabatı esnasında tadır. besllyerek sabırlı ve tını en çoll iki ay içinde 
kendisine karşı bağlılık ve ib- NECAŞININ E \11RNAMESI metin olmak gerektir. görecejilz. Bu toprak 
las gösterileri yapmış oldukları Budapeşte; 19 (P.N) - Ne- AçhDa ve bUtUn yoksul- t89& da biraz ltalyan 
beyan edilmektedir. Necaşi güs " Manina " admı taşıyan luklara çocuklarımızla - Sonu 7 inci ıay/ada -

-~~==~==~=======· •• -----------
Uzlaşma I Kahirede yeni hidiseler 

••• 
Paris ve Londrada 
Buna çalışılıyor 

• • 
inglllz ve Fransız baş
bakanlar• ltalyan elçllerl 
ile görüştüler 

B. Laval 
Paris 22 (Ö. R) - 11 Son

teşrin tarihli ltalyan protesto 
notasına Fransanın verdiği ce
vab bu akşam gazetelere teb
liğ edilmiştir ve yarın sabah 
neşrolunacaktır. 

Londra 22 ( Ö. R ) - Dış 
işleri bakam Sir Samuel Hoare 
ltalya büyük elçisi B. Dino 
Gandiyi Foreyn Ofiste kabul 
etmiş ve lngilterenin ltalyan 
proteato notasına cevabını yer-

- Sonu beşinri sahi/ede -

Ulusal Partinin kurağı önünde mü
sademeler oldu 7 Polis yaralandı 

Londra, 22 ( A.A ) - Özel 
kaynaktan bildirildiğine göre 
dün Kahirede birçok hadiseler 
olmuştur. Kargaşalık aral.k 
vermeden devam etmiştir. Gös
tericiler birçok defalar polisle 
tiddetJe çarpışmışlardır. Bunlar 
şiddetli bir tenkile maruz kal
maktan kurtulmak için önle
rinde çocuk kafileleri götürü
yorlardı. 

Polis bu çocukları zorla 
kamyonlara bindirmek mecbu
rıyetinde kalmıştır. Bütün ma• 

· ğazalar kapalı idi. Gece he· 
men beıiıen bütün caddeler 
ışıksız idi. Çünkü lambalar 
kmlrıııştı. 

KANLI ARBEDELER 
Kahire, 22 (Ö.R) - Sabah 

sükunetle geçmişken öğleden 
sonra Ulusal partinin kurağı 

olan Halkevi önünde polisle 
arbedeler olmuş ve 7 polis 
yaralanmıştır. Polisler birçok 
kimseleri tevkif ederek göste
ricileri tutmakla iktifa etmiıler 
ye baflDOddeiumumiye haber 
~odererek selip yaziyeti ele 
almasam iatemiflerdir. Adli7e 

başkanı bunu kabul etmemiş 
ve tevkif edilenlerin serbest 
bırakılmalarını emretmiştir. 

Bundan cesaret alan gösteri
ciler polislere taş yağmurunu 
artırmışlardır. Tramvaylarda bu
lunan bazı kimseler de yara
lanmışlardır. Polis 50 kişiyi 

IAEüiz harp ,Eemiün" lskmderi'ye önünde 

teYkif etmiwtir. Alqam aaat ••- ' 
kisde phircle •llkOact yemden 
lmralmQlta. 

MOHIM BiR MAHKEME 
Kahire, 22 (Ô.R) - Mı•ar 

- &mu yedind $tı/ıifldl -

Bir facia 
••••• 

Edirne treni bir 
arabaya çarph --· ... ·- -
İki ölü, iki ağır yaralı 

vardır 
İstanbul 22 (Özel) - Edir

neye giden posta treni bit 
kaza geçirmiştir. Tren Uzun· 
köprü istasyonu makasından 
geçerken bat üzerinde bulunan 
bir arabaya çarpmışbr. Araba 
parçalandı. iç.indeki dört yol
cudan bir kadınla bir erkek 
öldü. iki diğer yolcu da ağır 
surette yaralandıklarından has
taneye kaldmldı. Uzunköprü 
müddeiumumisi derhal hadise
ye elkoyarak kazanın sebebini 
araştırmıştır. Kazadan tren 
makinisti ve ateşçisi kabahatlı 
sayıldıklarından makinist ile 
ateşçi ve makasçı tevkif edildi
ler. Adli ve idari tahkikat de
vam ediyor. 

••• - • 
1 ıK. Y r ........ 

Venizelosun fik
rini kabul etmiş 

••• 
Eski başbakan 
Yunanlstana dönecekmiş 

Kral Yorgi 

Istanbul, 22 (Özel) - Atina
dan gelen haberlere göre Kral 
ikinci Y orği Yunanistanda ulu
sal uzlaşmanın seğlanması için 
bay V enizelos ta rafından ileri 
sürülen düşünceleri esas itiba
riyle kabul etmiştir. Bu bakım
dan kralla bay Venizelos ara
sında ihtilaf 1ı bir nokta kalma
dığı, eski başbakanın Yu
nanistana avdet edebileceği 
bildiriliyor . Muhalif Libe
ral partiai çevenJerinde zan
nedildij'ine glJre bav Venize-
los ve Liberal pa~ti.min bugiln· 

·- Sorıu bqind sahife/Ü -
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Türk 
Devrimi ŞEHİR DABBRLBRİ ...... 
Yabancı ülkelerdeki 

Münasebetsizlikler lskin işleri yenı· kanuna Artt - ı· il 
- Başfarajı 1 nci sayfada - ırma ve yer ) ma ar 

ti'nin gözile ~ hl,illr G •• •• ••ı k H -;~:;:::t :=miz~'\:: ore goru ece tir aftası için hazırlıklar 
hace kn dlldtillllz Aı... 1 b k 1 ... 
.lhuu bite ,..ki,.,.. ukedik ç a an ığma, Sıhhat ve içtimai Muavenet 
b9kımından bir sempati be91e- Bakanlığına aid vazifeler aynlmı~tır 
mekle beraber, onu h.sünkn 'g 

~ile taBimmıaldMll'. 
Soıı seyahatim esasında 

temas ettiğim birçok >Jman 
ımtioevverleri bana kaç karım 
olduğunu sordular. Türkiye ha· 
rem hayatından tafailit istedi
ler. itiraf edeyim ki bu sorgu
lar kalbimde derin yaralar açtı. 
Ve onlara Tiirk devriminin 
w.,öklüğiini anlatabilmekte 
hayli zorluk çektim. 

Bundan bafka bir gün Ber
linin en meflıur eğlence yer
lerinden Falerland'a gitmiştim. 
Faterland her katda muhtelif 
memleketleri temsil eyliyen 
aalonları ihtiYa ediyor. Viyana 
maıuaralarile stialenmit Viyana 
miziği, Bavyera manzaralarile 
slsleDJDiş BaYyera müzigi ve 
saire... Bu yerin birinci ka
tıaı, kapısuua üzerinde Arab 
harflerile yualmıı Türk kah
Y-1 teıkil ediyor. Karanlık, 
Arab tarzında slalenmiı bir 
.Uoo, solda bfuli bir harem 
dairesi ve ODllD yan.mda Haliç
ıteıı elektri_k ziyalarile canlan
tdırıJm ı ş bır manzara cami ve 
~re... Kapıda başuıda fea 
~lu.ııan simsiyah bir Zenci, 
jbufede servis yapan Çingene 
~va lanna bürünmllf, belki 
f>atag Jnya'dan getirilmiı dün~ 
ıyanı .ı en çirkin kadını .•• 

iskan ~riaia .mhat ıre iç
timai muaYeoet ~ekiietine 
dem hakkındaki 2849 numa
rak k.nun bugün Resmi ga
zete ile neşredildi. Neşri tari
hinden muteber olan bu kanuna 
ve 2510 •ayıh iskin kanunu
nun bazı maddelerini değişti
ren 2848 sayılı kanun hüküm
lerine göre iskan işleri şu 
suretle idare edilecektir: 

ı - 2510, 2502, 1771, 716 
ve 488 sayılı kanunlar ve bu 
kanunların zeyl ve tadilJerile 
Dahiliye vekilliğine verilmiş 

olan vazife ve saJihiyetJer Sıh
hat ve içtimai muavenet veka
letine denedilmiftir. 

2 - Yalnız Türkiyede yer
leşmek maksadiyle dışarıdan 

münferiden gelmek istiyen 
Türk soyundan meskun veya 
göcebe ferdler Sıhhat vekale
tinin mütaleası alınmak suretile 
Dahiliye Vekiletince kabul 
edilecektir . 

3 - Türk kültürüne \>ağh 

olmıyan göçebelerin milli sınır
lar dışına çıkarılması, Türk 
kültürüne bağlı olmıyan veya 
Türkçeden baıka dil konuşan
lar hakkında hani, askeri, 
ıiyasi içtimai ve inzibati se
beplerle lüzumlu göriilen ted
birin alınmasa doğrudan doğ· 
raya Dahiliye vekaletine aid 
olacaktır. 

4 - Tıürk tebaasıD<lan ofup 
ta Türk kwtiiriiııe baj'h olmı
J.&n göçebe we afiretler ıfertle
r inin icaba göre hudud dışarı
sına çıkarılmasına Sıhhat ve
kaletine malumat verilmek su
retile Dahiliye vekaleti salahi
yettar olacaktır. 

S - Türk tabiiyetindeki gez· 
ginci çingenelerin ve Türk kül
türüne bağlı olm,yan göçebele
rin toplu olmamak üz.ere kasaba
lara ve Tiirk kültürüne bağlı 
köylere dağıtılıp yerleştirilmeleri 
ve casuslukları sezılenlerio sınır 
boylarından uzaklaşhrılmalan 
ve evelce aşiretlere reislik, 
beylik ve ağalık yapmış olan
lann veya yapmak istiyenlerin 
ve sınar boylarında oturmaların

da emniyet ye asayiş bakımın
dan mahzurlu bulunanların aile 
lerile birlikte münasip yerlere 
nakilleri Dahiliye vekaletinin 
teklifi vo icra vek ileri heyeti 
kararile yapılacakbr. Bu kısım
lara taalluk eden işlerin eskisi 
gibi Dahiliye vekaletine ve 
bunlardan münbeis bususat Sıh
hat bakanlığına bildirilecektir. 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
bakanlığından llbaylağa gelen 
bir telgrafta da bundan sonra 
iskan işleri için doğrudan doğ
ruya sıhhat ve içtimai muave
net bakanlığı ile muhabere 
edilmesi lüzumu bildirilmiştir. 

Dünyanın dört bucağından 
elıen seyyahların uğrağı olan 

mahalde Tlrk kah•esi 
tirle ulusu itte bu ıekild~ 

anlatılmış, teıhir edilmif bulu

........ 
Çam altında Seferihisar' da 

ıaayor. 

Benim görüşüm, bu kahYe 
ile Tilrklerin ilgisi, ancak Ha
iiç manzarasmı gösteren tab-
1Jodan başka birtey değildir. 

Türk ulusu ne zencidir, ne 
~gine gibi geyinir ve ne de 
,.-arkiyede buna benzer bir 
bh•e vardır. Eter salonun 
&zeriilde arab kahYui yazılmıt 
,.. Haliç tablosu ortadan kal· 
duılmıt olsaydı belki bu saloaua 
hakikate yalan bir ifadesi ola
bilirdi. Bizimle alikası olmıyaa 
bir ifin bize izafesi manasızhtıa 
en büyüğiidiir. M6eueae sahip· 
feri para ka7.anmak için gara
betler yaratabilirler. Fakat bu 
hareket bir ulusun şerefile oy· 
namak derecesine varamaz. 

Yine Almanyanın bir çok 
yerlerinde Tirit mallanm satan 
adamlann bapnda fes vardır. 

Bizinı baıımızdan atbpız mu· 
karalığı bAll oalar bizim all
meti farikamız olarak kullanı
yorlar. 

Dost Alman devletinden ha
kikatfa alikaa olauyan ve aley· 

· bimize birer propaganda vesi· 
lesi teıkil eden bu gibi miina
mebetsizlikleri ortadan kaldır-

Yeni bir tuz fabrikası 
Y apılacakbr 

ÇamaJb tmlaııoda ince tuz 
ima! eden yeni bir fabrika ku-
.ıulmamna karar verilmiştir. Bu 
fabrikanın temeli yakında tö
renle ablacaktır. 

Yeni sofra tuzu fabrikası un 
gibi ince tuz meydana getire
cek ve tuzlar yarlJDfaf kilo za· 
rif paketler içinde satışa çıka
nlacaktır. 

Öğretmenler 
Terfi zamlarını nasıl 

alacaklar 
Eylfıl 934 sonunda 3 yılhk 

hizmetleri sırasındaki muvaffa
kıyetleri görülerek birer de
rece terfi ettirilen öğretmenler 
hakkında Kültür direktörlüğün
den bütün mekteplere bir bil
dirim gönderilmiıtir. Bunda 
aybk zamlann 1880 sayılı ka
nuna göre 1 eyliıl 935 den 
muteber olacağı bilclirilmiıtir. 

Birgi Nahiye müdürlüğü 
Armutova nahiyesi eski mü· 

dtirii bay Remzi Ödemişin Bil'gi 
nahiye•i müdürlüğüne atanmıt· 
br. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
masını iatiyebiliriz. bunlar görülmemenin ve ihma-

Esasen Türkiyeye geniş bir lin neticesi olarak devam edip 
sempati besleyen ve inkılibı- gelNektedirler. 
mızın hayranı bulunan Alman Bu Yeaile ilede bizim hükü-
devlet adam.lan bu isteği seve metimizden dileklerimiz vardır. 
seve yerine getirebilirler. Türkiye her ulutan ziyade 

Netekim Fransada Her Hit- kendisini tanıtmağa muhtaçbr. 
ler icin yapılmq olan bir re• Bu ihtiyacı tatmin için yabancı 
vü'nün münuebebiz yerlerini ilkelerde geliş ölçüde çalışma 
kaldırmak için Almanya, Fraa- tedbirleri alınmalıdır. Propa-
sa nezdinde teıebbüste bulun- ganda ve nqriyata gereği gibi 

önem verilmelidir. Eski devir· 
muştur. Nerede kalclıki Alman• Jerden kalma bizleri fena bir 

Bir zavalh tarlasında 
Öldürüldü 

Seferihisann Kavakhdere kö
yünde Giritli Hasan oğlu Ha-
san admda biri tatlasında öl
dürülmüş olarak bulunmuştur. 

Ad~iyece yapılan tahkikatta 
katiJin sabıkalı Pala lbrahim 
oğlu lsmail olduğu anlaşılmış 
ve kendisi tutulmuştur. Katil 
suçunu itiraf etmiş ve tevkif 
olunmuştur. 

• • •••• 11 

Bir yavrucuk 
Mangalda tutuşarak 

Yandı ve öldü 
Evvelki akıam lkiçeşmelikte 

HaliJ efendi sokağında 16 sa· 
yıla evde çok feci bir kaza ol
muştur. Ali kııı altı yaşmda 
Şehribanm avluda yanmakta 
olan mangaldan entarisi tutuş· 
muş ve vücudunun bir çok yer-
leri yanmışbr. Ağır yaralı ola
rak memleket hastanesine kal
dınlan yavrucuk hastanede öl
müştür. 

Bay Naci 
Ilbayhk daire müdürü bay 

Naci 125 lira üuetle Trakya 
b61gesi genel enspektörlilğü 
dosye memurluğuna atanmıştır. 

Otomobil kazalan 
Karantina tramvay caddeain

de şoför Mebmed oğlu Avni, 
idaresindeki otomobili Aziz 
kızı Bedriyeye çarpbrarak aya
ğından yaralamııhr. 

Şof&r Abdullah oğlu İzzet 
de Balcılar caddesinden geçer
ken otomobili Emin oğlu Ga
libe çarphrmıt ve yaralanma
sına sebebiyet vermiftir. 

Bir kaza ya ile Türkiye arasmdaki mü- şekilde ekspose eden eserleri 
nasebetJer, Almanyanm rejim araştırmalı ve onları yok etmek Halkapınarda mensucat fab-
kuvveti bu gibi münasebetsiz- için dost devletlerin yardımını rikasında çalışan 15 yaşlarında 

Kültür bakanlığının mektepleı·e bildirimi 
Birinci kanunun 12 sinde 

başlıyacak olan 6 ıncı arttırma l 
ve rerli .malı haftası lıakkında 
kültür bakanhğmdan ıehrimiz 
kü1tür direktörlüğüne bir bildi
rim gelmiştir. 

Bunda artırma ve yerli malı 
haftasında mekteplere düşen 
6de• hakkında aşağıdaki ma
lumat verimekteclir. 

Önümüzdeki birloci kanunun 
on ikisinde başhyacak olan 
altıncı artırma ve yerli malı 
haf tasında her derecedeki okul
lanmızda geçen yılların arbr
ma ve yerli malı haftaları için 
yapılan genelgeler de gözö
nünde bulundurularak aşağıda 
bildirilen yolda çalışılması uy
gun görülmüştilr. 

1 - ilk okullarda bu hafta· 
nın öğretim ünitesi " Artırma 
ve yerli mala ,. konusu ola· 
caktır. 

2 - Orta okullarla liselerde 
san'at ve ticaret ve öğretmen 
okullarında haftanın uygun sa
atlerinde öğretmenler tarafın
dan bu konu üzerinde konfe
ranslar verilecektir. 

3 - Bu genelgeye bağlı 
dövizler güzel yazılı levhalarla 
okul dıvarlarına asılacaktır. 

4 - Artırma ve yerli malı 

haftasında üzüm, incir, fındık, 

fıstık, portakal, kayısı, elma, 
armud yeneceği için bu yemif
lerimizin faydalan çocuklan
mıza anlablacaktır. 

S - Arb.nna ve yerli malı 
haftasının başlangıcı olan 12 
Biriocikinun 1935 Perşembe 
günü, öğretmenler haftayı tö
renle aç&çak ve artırma ve 
yerli mallara rağbetin lüzum 
ve önemini talebelerine kısaca 
anlatacaktır. 

6 - Hafta içinde okullarda 
birer müsamere verilecek ve 
bu müsamerelere çocuklann 
anne ve babaları çağınlacakhr. 

7 - Arttırma ve yerli malı 
, haftası içindeki pazar günü 
1 hava elverişli olursa talebeler 
' açık havada bir geçit töreni 

yapacaklardır. Bu ğeçit töre
ninde Çocuk!arın ellerinde bu 
genelgenin üçüncü maddesinde 
bildirilen dövizler yazılı levha
lar l;ulundurulacaktır. Yalnız 
çocukların yorulmamaları ve 
terlememeleri için gidilecek 
yolun çok kısa olması lazımdır, 

8 - Bu hafta içinde yatı 
okullandaki talebeye yerli ye• 
miş verilecektir. 

Bildirik albnda şu vecizeler 
de vardır: 

Yurtdq. 
Paranı yabana atma : 
yerli mala kullan r 
Yerli malı kullanmıyan yurt· 

daş. 

Bozgunculuk Türke yakışır 
mı? 

Yerli malı kullanmak, Türk 
ekoaoaıiaine karp borcı•u
dur. 

Her Türk, Türkiye malı kul-
lanmalı. 

Yurtdaş ! 
Arttırma, bir alışma işidir. 
Çocuğunu küçük yaştan art-

tırmağa alıştır. Ona yapacağın 
en büyük iyilik budur. 

( Bankalara vermeyip te pa
ralannı evlerinde sakhyan 
yurtdaılar, fimdiye kadar kay
bettikleri faizleri bir hesapla
salar, başlanm taştan taşa vu
rurlar. ) 

Bankaya yabnJan para, tar-
laya ablan tohum gibidir : 

Ürer. 
Son pişmanbk parar etmez 
Genç yqmda artbrmağa alış 
Türk artbnalannın sayısı 

yıldan yıla çoğahyor. Sen de 
onlara kabl. 

Bankada bir artbrma hesabı 
RÇbr. f 

Bankada bir artbrma hesabı 
olan adam, kara günlere karşı 
aştlanmışbr. 

Banka olmayan ıamanlarda 
atalarnnız: 

"Ak akçe, kara gün dostu· 
dur" demişler. 

Türkiye yemiş memleketidir. 
Yemit en faydah gıdadl.I'. Sen 
de Türk yemitlerini bol bol 
ye, f ayclalan. 

Şimdi biz. 
"Bankalardaki artbrma he-

sapları kara gün dostudur,, 
diyoruz. Kara glinlerinde dost
suz kalma. Kış gecelerinde mi
safirlerine k\lru üzüm, incir, 
ikram et. 

İlim, kuru yemiflerin fayda· 
lannı yeni anlamağa başlıyor. 

Halbuki eski Türkler, uzun kıı 
gecelerinde hep kuru yemiş 
yirlermiş: 

Atalanmızın bu adetini yeni· 
den evlerimize sokalım. 

Az para iJe çok gıda: 
Bu sır, kuru yemişlerimizde 

var. Büyük ıehirlerimizdeki 
kuru yemiş çarııları, atalarımı
zın kuru yemiflere verdikleri 
değeri anlabr. 

Sen de kuru yemifierimizi 
sev ye ve yedir. 

-·-Kalp sektesinden öldü 
Kemerde arabacı Ki.milin 

araba tami.rbaneainde oturmak
ta olan 35 yqlannda araba 
sllrücüsll Oskildarh Hamdi kalp 
sektesinden dilferek yolda aı
mtıştür, 

...... '!'..,.., , 

Bıçalı altndı 
Kabramanlarcla · Esad oğlu 

Mehmedin üzerinde bir pıçak 
bulunarak zabıtaca 

Fevkaladeliğin fevkinde . • • Adeta çılgınlık . . . 1001 
harikalı . . • Dans ve şarkılar filmi .. . 

MARAHUANA .. . 
Amerikanın en güzel yüzlerce danaözü, gözleri kamqb

ran bir güzellik ve zenginlik, emsalsiz ve orjinal musiki 
kraeında geçen meraklı ve heyecanlı bil' mevzu. 

B\I aqam aı,ıs seansından itibaren 

ELHAMRA 1. Milli 
Kütüphane Sinemasında 

Ayrıca: 

PARAMUNT JURNALDA liklere, Türkiye aleyhindeki elde etmeği bir devrim borcu Ziya kolunu kayışa kaptırmış 
ı---~~---~------~.-t-~~~~-=---~~~~~~~-'-~-L-1-~--Jl---L...--':U•~..L...~---1 

rtn sanı e-:9• 

Belediye 
Encümeni 
Ekonomi bakanlığının 
Sorgularına cevap 
Hazırladı 

Ziraat bankasmm piyasaya 
çıkardığı buğdaylardan bir mik· 
darını satm alarak belediyeliİS 
1111 fabrikaNada iajüıttfııld-9 
.oara belediyece pif_.p. •• 
- ıpkanlaa.jmı Ye bu .-ıre* 
ekmek fiatlerinin indUilmesİ 
temin edileceğini yazmışt~ 

Belediyece bunun ıiçin f'.kr 
aomi bakaaA ... na müracaat edil
miş ve teşebbüste bulunulmut'"' 
tu. Haber aldığımıza göre dilll 
Bakanlıktan belediyeye geleD 
bir tabriratta bu mesele hak" 
kında bazı malumat istenmittİI• 

Bakanlık piyasaya çıkanlr 
cak ucu:ı unun hangi cins bul'"' 
dayların paçal edilmesi ile 
meydana getirileceğini ve b•'"' 
nun için ne gibi tetkikat yr 
pıldığını, ekmek imalinde de 
hanıri cins unlann paçal edil• 
mek suretile, nasıl ekmek çı
kanlmak istendiğini sormuıtuf· 

Dün toplanan belediye daiall 
encümeninde vekaletin sorduk
larına verilecek cevap haor
lanmışhr. 

Cevap bugün Ekonomi br 
kanlığına gönderilecektir. 

.. 11 ••• il 

Bay Avni Doğan 
Pazartesi günü 

Ankaraya gidiyor 
C. H. Parti başkanı baf 

Avni Doğanın Pazartesi ,uakl 
ekspresle partiye ait bası İt'" 
Jer için Ankaraya gideceği da'" 
yulmuştur. 

1111111 ... 

Kan bahasına 
Beş on kuruş alanlar 

korunacak 
Savqta sakat kaJanlarJa ,_

hid olanların ailelerine hüki
metçe verilmekte olan :maar 
ların tahsisi ve ikramiyeletİll 
alınması için muakib nadl' 
altmda bir çok kimselerİll• 
yurddaşlann safiyetinden dlİ"" 
fade ederek kanun ve oizaJlr' 
larm tahdid ve tayin ettii'İ 
ücretlerden çok fahiş ve batti 
bazan yarı ve dörtte üç nıiJı• 
tarmda ücret almakta oldu1''" 
ları görülmüştür. 

lçbakaolıktan ilbaylığa gelel' 
bir bildirimde vatan uğrullda 
yaralanıp veya şebid olup d• 
kanları bahasına kendileri "er
aileleri tarafından alınan birk•' 
kuruşa göz koyan bu gibilet 
hakkında ıiddetJe kanuni t•'" 
kibat yapılması bildirilmiştir• 

•••••••• 
Zabıta Haberleri: 

Hır&1zhk 
Eşrefpaşada Nezaket ıok•" 

ğında oturan Mustafa oğlu /.IJ" 
medin evine hırsız girJDİf •• 
on bir buçuk lirasını ÇalautU'• 

Yanlıf kapı çalmlf . 
Sinekli caddesinde lbrabill' 

kızı Hikmetin evine sarbot'" 
lukla tecavüz eden Abd.,o.b 
oğlu Şükrü yakalanmıf!Ir· 

Yankeslclllk 
lkiçeşmelik'te Havai -~

ğında Davi oğlu A lalof 1-!'° 
kesicilik suretile Ömer ott' 
Mustafa'nın parasını çaldıi""' 
dan tutulmuştur. 

Karısın• dövındf . .. 
Kahramanlarda oturan ":.ı, 

kinist lsmail oğlu Meblllk ,. 
kise kağıdı meselesindell a 
rısı Ayteyi dövmüştiir. df 
Yaslljlın altından 11çlfl ,o• 

Karşıyakada Meşrutiyet iltl 
kağında fırıncı Ahmed,, 

0 
51,. 

Feyzinin uykuda bulundugutıO'f 
rada yastığı altından al dl 
lirası çalınmıştır. Ayni fıtl~
yatan Y akup oğl~ ~.e~8 ~ 
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Rer halde biraz fazla hususiyetinıe ka
rıştınız. Bu kıyafetle sizi kahôJ etmezdinı 

Bundan sonra kimseyi bek
lenıiyordu. Bu gece başka bir 
tey düşünmeden burada bu 
lçıkaaçık haliyle öyle gevşe
~' yurgun kafasını öyle din
ltndirmişti ki... Birden genç 
kıllık duygularının tatlı çenbe
rile sar!ldı. Karşıda aylardır 
~Pağını açmadığı piyanoya 
bakb, bir şey onu çekti. Ta
boraya oturdu. Salonu yavaş 
Javaş yükselen bir hayat dal
laaı dolduruyordu. 

Notalara dokunmadan bu 
Yan ışıklanmış gölgeler içinde 
tenç kız, içinin heveslerini ta
lan bir hayal ıibi söyliyor, ça
•1or, sesi muzikle birlik titri
Jor, parmakları, kalem yürüt
lbelde yorulan parmaklan şimdi 
~latr üstünde kanatlanmış 
lrufıar gibi uçuyordu. Yanıba
f\lıda madeni bir ses dokuzu 
Çabyor. 

Daha erkenmiş!.. 
Kapı aralıklandı. Nesrin: 
Doktor misafir dedi .• 
l<im demeğe vakıt bulmadan 

ll'kasından iki kuvvetli el çıp
lak omuzlarına basb .. Onu tek .. 
rar yerine oturttu. 

- Yalvarırım kalkmayınız 
Staııa.. Bu morso güzel, o ka
~~r. güzel ki ..• Hele morso ile 
Qlrlil( çıkan bu ses!. Bana hiç 
bilaıediğim bir Sunayı tanıttı. 
~e güzel çalıyorsunuz doktor! 

- Ôyle mi? Uyuşmuş par
~~~rımı de~eyeyim dedim. 
'-leliıı güzel hır çalı, .•• 

- Bethoven'in ikinci sonatı 
:~ı mi? Ne kadar severim 
illeniz. Tekrar ediniz yalva

llrıın. 

ıı1_Doktor, Suna cevap verme
..._ çaldı. Sonra başını çevire
tek ayakta bekliyen Demire: 

- Doğrusu bu vakıt kimseyi 
~ldemiyorum. Eğer bilseydim •• 
.1_-.. Başka bir şey mi yapar• 
\llllız? 

- Her halde biraz fazla 
h11auıiyetime karıştınız, bu kı
)afetıe sizi kabul etmezdim. 

- Y apmaymız Suna, bu bir :k saadeti baDa çok ğörme
z artık .. 

g Yoksa böyle çok güzel, en 
lt111i tuvaletten daha çekici 

tana yakın bir haliniz var diye 
illi söyliyorsunuz? Bense kar• 
~~da hayalimin genç kızını 
'WQluyorum, inanınız Suna ... 

Suna birden uyanırcasına sıç
'-da. 

Elini komunatöre götürdü. 
~e dalgınlık, elektrik bile yan• 
~laıış, karanlıktan nefret ede
tiııı .• Ziya hayatın esasıdır. 
Denıir güldü ve biraz eğile

ttk: 

el "::" Aşkta anlamı olduğu gibi 
tııı mi? 

Sunanın bu geceki yumuşak 
hali onu o kadar hayran edi
yordu ki dizlerine ürünerek 
içinin coşkun hevesi rinı dök
mek duygularım yaymak isf
yordu. Bwaya niçin gelmişti? 
Anlaşmak bir l .. iiçük " evet ,, 
koparmak! Fakat anlaşacakları 
bir şey var miydi? işte seviyor, 
seviyor, sevgisini söylemekten 
usanmıyordu. Onu dinlemeğc 

mecbur ediyor, bir düziye söy
Jiyordu. Madamki Suna da din
liyor, onu kc,ğmıyordu. Demek 
düşünmüş ve karar vermişti. 
O halde bu beyaz gecenin 
koynunda bir daha ele geçme
den durumdan istifade etmeği 
bilmeli idi. 

Bu gece Sunayı büsbütün ele 
geçirecek ya büsbütün kaybede 
cekti... 

- Suna cevap ver, sevgili 
Suna sükutun cesaretimi artırı

yor, küçük bir ( evet ) bana 
dünya cennetinin sonsuz saa
detini sunacak. Genç kız bir 
türlü ses çıkaramıyor. "Evet,, 
veya "hayır,, diyemiyordu.Yanı-
başında yalvaran bu ses ve 
galiba bu adam onu ipnotize 
ediyordu! Silkindi, bu tesirden 
ayrılmak istedi: 

- Oturunuz bay Demir, 
beni o kadar şaşırttınız ki 
uyanık olduğuma inanaınıyo• 
rum. Biraz açılmağa ihtiyacınız 
var. Haydi size kendi elimle 
bir likör takdim edeyim. 

Demir Sunanın bu havayı 
değiştirmek istediğini anladı, 

arkasından yürüdü. Size yar
dım edeyim .• 

- Sonu var -

Adana da 
Adana, 22 (A.A) - Çukur

ovanın her tarafında ekme iş

leri hararetle devam ediyor • 
Bu yıl yağmurların erken baş
laması ekme işlerini de bir az 
geriy~ vurduğundan çiftçileri
miz bunun telifi için açık ha
valardan azami istifade etmek
tedir. Havalar bir haftadır açık 
ve yağmursuzdu. Fakat bugün 
akşam hava tekrar yağmura 
döndü. 

lnebolu'da 
lnebolu, 22 ( A,A ) - Yaz 

mevsiminin altı ay kurak git
mesi bu civar ürünlerini tama
men mahvettiğinden köylülerin 
yiyeceğini ve tohumluğunu te
min için ziraat bankası 1300 
ton buğday getirmiştir. Bu yü· 
kü getiren vapur Sinopta fır
bnanın durmasını bekliyor. Mal 
çıktığında tevziat başlıyacaktır. 
Bankanın bu hayırlı işi köylüyü 
çok sevindirmiştir. 

tE~~!~N Tayyare Sineması 3161 ---·---Bugün 
Büyük Fransız edibi Alfons Dodenin edebiyat 

inkılap yapan meşhur romanından iktibas 

SAFO 
ileminde 
edilen 

Aleksandır Doma Fils'ın " La dam o kamelya " sı, Emil 
Zolanın " Nana sı kadar kuvvetli ve şöhretli olup bütün 
~illere terceme ;dilen bu eserin filmi romanından daha 

Uvvetli ve daha güzeldir. 
Oynıyanlar : Komedi Fransez tiyatrosunun 

bUIUn artistleri 
Ayrıca : En son gelen F oks Jurnal Türkçe 

sözlü - Miki ( canlı resimler ) 
Seans saatları hergün: 15 -17 -19 - 2~.~s 
Cumartesi 13 - 15 talebe için tenzilltlı bilet verilir. 
Pazar gOnleri 11,30 - 13 de ilAve aeaular. ·n ...... ı• 

f• de • • "k oklar. 30. 40. 50 k 

c muriyetin bir zaferi daha 
1 Bakır yolu Çetinkayanın elile dünden 
'itibaren işletmeye açılmış bulunuyor 

Kanarya ........ 
Şilebi batmadı 
Zonguldaktadır 
Istanbul, 22 (Özel) - Kara· 

denizdeki şiddetli fırtınada Ka· 
narya şilebinin battığı bal.kın· 
da bir haber neşredilmişti. Şi· 
lep fırtınadan küçük koylardan 
birine sığınmış olup ltattığt 
doğru değildir. Bugün llimür 
hamulesile Zonguldaktan lıstan• 
bula hareket etmiştir. 

Oiyarıbekire varmış bulunan bu hat 60milyona mal oldu 
Ankara 22 ( Telefonla ) -

Fevzipaşa-Di)·nrl ekir hatlı bu
gün (dün) büyük ve parlak bir 
tören!e açılmıştır. Hattı açan 
Bayındırlık ba ~anı A i Ç'!tin
kaya önem i bir söylev ver
miştir. 

Çetinkaya söy'evin:le Diya
rıbekir'in 14 ve 15 .nci asır
lardaki ticariğ chemmıyetin-len 
bahsctmis u~ de ni1fr ı,·, a
z ma la Diyaraa~·,ir bjj, · . ve 
mühim uir ujrak yeri id. Ş.m
di d_ Akdeniz ve Karadeizle 
beraber İstanbul ve Ankara ile 
de b.,ğlanmıştır. G:ırb!:a da 
ta E ... e Denizine ve lzmire 
kadar hağ nnhsı vardır. Ve 
bu hat garptan şarka ilim 
ve fen getirecektir. Çetin-
kaya süylevinde devam 
ederek bu hat sayesinde 
ve bu hattan 2,5 milyonluk bir 
halk kitlesinin istifade edece
ğini anlatmış ve şimendifer 

siyasamıza temas ederek on 
senedenberi Cumhuriyet hü
kumeti tarafından 2628 kilo
metrelik demiryolu yapıldığını 
ve bu şebeke için devlet hazi
nesinden 282 milyon üçyüz bin 
liranın sarfedildiğini ilave et
miştir. 

Bundan başka hattın mem
leket müdafaası noktasından 
olan önemini de itaret eden 
Bayındırlık Bakanımız Sivas -
Erzurum ve Malatya - Sivas 
istikametlerinde yapılmakta 

olan hatlar hariç olmak üzere 
bugün devlet demiryolları ida
resi tarafından işlerilen hatla
rın 5700 kilometre uzunluğun-

Kuzey 

da olduğunu beyan ederek 
şiddetle alkışlanmıştır. 

Fevzipaşa 21 (A.A) - Ana
dolu Ajansının özel aytarı bil
diriyor : 
Yarın Diyaribekirde açılış 

töreni yapılacak olan Fevzipaşa-

Diyarıbekir hattının başlangıç 
noktasındayız. Buradan başla
yarak üzerinden geçeceğimiz 
hat cumhuriyet idaresinin ilk 
gündenberi büyük bir önem 
verdiği demiryolu siyasasının 
ilk planında geçen hatlardan 
biridir. Birkaç gün evvel Fil
yosta kömüre varan hattı aç
tıktan sonra Bakır yolu da ya
nn Ali Çetinkayanın eliyle 
işletmeğe açılmış olacaktır. 

1927 Yıh Nisanında Fevzi 
paşa istasyonundan inşaatına 

başlanan ve artık bir münteha 
değil fakat daha ileriye sınır• 
larımıza doğru uzanacak hat
larımızın bir başlangıç noktası 

5 ....... 

olan ve Diyarbekire varmış bu
lunan bu hat 60 milyon liraya 
mal olmuştur. Yurdun en önem
li ana demiryollarından biri 
olan bu hattın büyük bir kıs
mı çok arizalı yerlerden geç
mektedir. Hattın deniz seviye-

sine nazaran en alçak noktası 
50 ci kilometredeki 496 rakımla 
Eloğlu istasyonu ve en yüksek 

noktası da 1400 rakımlı Şef· 
kat istasyonu civarıdır. 505 ki-
lometre uzunluğunda olan Fevzi 
paşa - Diyarıbekir hattı üze
rinde en büyüğü 670 metre 

uzunluğunda 64 tane tünel bu
lunmaktadır. Yine bu yol üze• 
rinde yapılmış sayısız küçük 

büyük köprüler arasında çok 
önemli fen ve san'at eserleri 
vardır. inşaat masrafları bir 
milyon 950 bin liraya varan 
Göksu ve Frat köprüleri bu 
meyandadır. 

Çinin Istiklili --------

Vapurun acentesi de ba ha· 
beri yalanhyan sarih maMmat 
almıştır. 

Pamuklarımızı 
Islah kanunu 
Ankara, 22 ( Özel ) - Pa· 

muklarımızı islah planının tat· 
bikine dair kanun layihasının 

yakında Kamutayda görişül

mesine başlanacaktır. Uyiha 
Ziraat bakanlığına lüzum gör-

düğü sahalarda ekilecek olan 
pamuk çeşidlerini tayin etmek 
salahiyetini vermektedir. 

Zecri tedbirler -
den sonra 

Istanbul, 22 (Özej - Zecri 
tedbirlerin tatbikinden sonra 

ilk olarak Italyaya 120 sandık 
yumurta, 150 çuval ceviz gön· 
derildi. 

5000 Göçmen 
Geliyor 
lstanbul, 33 (Özel) - Kös· 

tencede toplanan 5000 g6cmen 
ay sonuna kadar lstanbul yo

luyla Trakyaya nakledilecektir . 

ine bulu 
Kaptanı 

lstanbul, 22 ( Özel ) - ine
bolu kaptanının 328 senesinde 
bahriye mektebinden mülizim 
~aptanlık rütbesiyle çıkbğı, 
Konya vapurunun suvariliğinde 
bulunduğu tetkikler neticesin-

8 u hareket Mareşal Çan Kay Şekin bir de aolaBük~eşte 
Teşebbüsü üzerine takarrür etmiş e:,:.~~~~ y~~::n 

Bükreş 22 (ÖzeJ) - Bükre-
Londra, 22 (Ö.R) - "Times,, gazetesi kuzey Çin durumunu gözden geçirirken beı eyalet~ şin en büyük resim atelyesi 

muhtariyeti teşebbüsünün akim kalmasiyle Japon emellerinin geriye bırakıldığını, yoksa Japonyanın olan Arthur Veronun atölyesi 
bundan vazgeçmİf olmadığını yazmaktadır.Japonların bu suretle besledikleri emellerin 1922senesinde dün akşam çıkan bir yangında 
Vaşingtonda verdikleri vaitlere hiç uygun olmadığı Londra çevrenlerinde ileri sürülmektedir.Büyük tamamen kül olmuştur. Burada 
Londra gazetesine göre Çinin uluslar sosyetesine baş vnrması pek az muhtemeldir. 

Tokyo 22 (Ö.R) - Rengo Ajansı bildiriyor: Gazetelerin verdikleri haberlere göre şimali Çin kral Karolun bir milyon ley 
istiklalini ilan hareketinin durması mareşal Çan-Kay-Şek'in teşebbüsü üzerine olmuştur. Bununla değerindeki bir taplosu da yan-
beraber bu istiklal ilanı işi herhalde ğeri kalmıyacaktır. Ancak şimali Çinin istiklali cenupta mıştır. Zarar yekunu 8 milyon 
Kanton iline tanınmış olan muhtariyet tarzında clacak ve Çinden toprak aynlması veya büsbütün leydir. Atelyelerin sigortası da 
müstakil bir hükumet teşkili halini almıyacaktır. bu kadardı. .. ........ H;ı;;şı~;i~ ........ ~·;f ~ri .......... T~dhiŞÇii~;i~ ...... ;~kiii'iği~i 
200 tüfenk, 4 makineli tüfenk bir komünist deruhte etti 

8000 mermi almışlardır 
Adisababa, 22 (A.A) - D· 

N. B. ajansı bildiriyor: 
Şimal cephesinden gelen 

emirberlerin getirdikleri ha
berlere göre, 12 birinciteşrinde 
Makallenin doğusundaUonberta 
mevkiinde şiddetli bir savaş 
olmu~tur. Italyan ileri hareke
tini dikkatli surette takib et
mekte olan ve dağlık arazide 
saklanmış bulunan Decaz 
Kassa Sabahat'ın kuvvet-

leri sabah saat yedide 
hiicuma kalkmıflardır. Başlayan 
muharebe akşamın saat albsına 
kadar devam etmiştir. ltalyan
lardan bir albay, iki istihkim 
sübayı ve 300 nefer ölmüştür, 
200 nefer yaralanmıştır. Ricat 
eden İtalyanlar, yaralılarını be
raberlerinde götürmüşlerdir. 

Habeşler İtalyanlardan 200 tü
fek ve 8000 mermi almışlardır. 

Mısırdaki karışıklıklar 
Yeniden 300 kişi tevkif edilmiştir 
Roma 22 (Ô.R) - Kabirede bugttn çıkan k•~tı~ldarda ye

niden 15 i polis olmak bere 70 yara! vardır. 300 kiti tev~ . . . • . -·· ... :at..,.... . . 

Paris, 22 (Ô.R) - Aiks en Provenct! mahkemesi Yugosl&vya 
kralını öldüren Ustaşilerin muhakemesinde suçluların avukatını 
barodan kaydını terkin etmek suretile mahkemeden çıkarttıktan 
sonra mahkeme namına maznunları müdafaaya memur edilen 
Baro reisi 24 saat içinde dört bin parçalık bir dosyayı tedkike 
imkin bulamadığından bu vazifeyi geri vermiştir. Bunun üzeri~~ 
mamunlar müdafaalarını komünist avukat Berthona verdiklennı 
bildirmişlerdir. Avukatın dosyayı tedkik edebilmesi için dava 
Aiks Ağırceza mahkemesinin ikincikanun ayındaki ikinci devre· 
sine bırakılmıştır. 

Cephedeki durum 
Habeşler ölüler bırakarak çekilmişler 

Roma 22 (Ö.R) - 52 numaralı resmiğ_ bildiriktir: 
Mar~I de Bono teJgrafJa bildiriyor: Tempieade hareketler 

devam etmektedir. Bir Eritre mafreıı:eai Abarıro clafında dOtm•n 
teıekktWerini bozmuftw'. Bu daf Makallenin cenubunda, Kebe 
nehri llzerindedir. I>Gtman 610ler bırakarak çekilmiıtir. Italyanlar 
tarafıncfan da bir s\ibayla iki askeri 61müıtiir. Uçaklar Antalo 
Ye Bula ·&zerinde uzun 9'afiar yapma dır. · 
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Bölem sayıcı: 4 

Danny 
Dostum, 

şu mektubu almıştı: "Aziz 
bu akşam güzel çalıştı . " 

- Danny bak, senin şar
kım soylüyorlar. 

Bu sözü biraz gür sesle söy
leyen Lee idi. 

Az önce bize yolu tıkayan 
polis dikkatle yüzüme bakarak 
sordu: 

- Siz Danny Mak G!one 
misiniz bay? 

- Evet. 
- Akşam sizi radyoda din-

ledim. Cidden enfessiniz. 
- Şarkılarımı bu kadar çok 

mu seviyorsunuz? 
- Çok mu da söz mü? Gü

zel, boş şeyler canım. 
Biraz gülünç olmağa çalışa

rak: 
- Siz daha boşsunuz, de-

dim. 
Saf bir delikanll olan polis 

neferi gülmeğe başladı: 
- Burada Helen Demarın 

apartmanında, bu akşam kü
çük bir suvare verilecektir. 
Ö jen Hanson, Lee Morse, T ed 
Husing ve daha birçok artist
ler suvareye çağrılı idiler. 

- Hepsi geldiler ve dön
düler bay ... 

- Niçin? ne oldu ki, dön· 
dftler? 

- Çok vahim birşey. 
Lee sabırsızlanarak sordu: 
- Yahu meraktan çatlıya· 

cağız. Şu vahim şey ne imiş. 
Bize de söylesen a . Yukarıya 
çıkıp anhyamaz mıyız yoksa .. 

Polis omuzlarını kaldırdı. 
Cevap vermeğe bife tenezzül 
etmedi. Sonra kaynaşmaya baş· 
layan kalabalıktan bir kısmını 
geriye itmek için yanımızdan 
ayrıtdı. 

Tam bu sırada Word Tele· 
!!ram gazetesinin radyo yazanı 
Jak Foster göründü. Kendisini 
iyice tanıdım. Middle West ga· 
ıetesinde çalışırken daha sıkı 
bir dostluğumuz vardı. Elleri
ınizi sıkb. Kara gözleri kıvıl· 
cım saçıyor gibi parlıyordu. 
Halinden belli ki çok heyecan
da idi. 

- Hello Danny, yazık bu 
geceki suvare dansanımız suya 
düştü. 

Jak Fostrei Husmana ve 
Lee'ye takdim ettim. 

Neler oldu biliyor musu-
nuz? 

Hayır .. Amma öğrenmek 
isteriz. 

- O kadar hoş bir şey de· 
ğil .. Yukarıya yalmz ben çıka
bildim: Gördüklerime nazaran 
hiç şüphem yok. Kenny Dis
more Helen Demarı öldürmüş, 
sonra intihar etmiştir. Lee açık 
ağızla alıklaşmıştı. Gözlerinin 
kara.sı akına karışmış gibiydi. 
Husmana gelince lakayd duru· 
yordu. Yüzünde en küçük bir 
işmizaz lıile olmadı. 

- imkanı yok .. Buna inan
mam dedim. 

- Bununla beraber inanmak 
liiumd ır do.stum. Yarım saat 
önce ben orada idim. Daha 
yedi sekiz davetli gelmişlerdi. 
Kapı önünde haylı bekledik 
lçerden radyo sesi geldiği hal
de kapıyı açan yoktu. Bu hiçte 
tabiiğ görünrniyen bir durum
du. Bir fevkaladelik olduğuna 
hükmettik. Nöbetçi polis Be
Jeker Staveyte başvurarak vak
ayı anlattık. O da daha birkaç 
arkadaşım yanına aldı. Helenin 
apartmanına döndük. Kapı kı
rılark içeriye girdik. 

Bu sefer Husmaıı sordu : 

- lçerde ne gördünüz ? 
- Anlatayım. Görülmesi İcab 

eden şeyleri görmeden radyo· 
nun çalışmakta olduğu nazarı 

dikkatimizi ce!betti. İlltönce 
onu susturduk. Kenny Dismore 
bir koltukta oturmuş bulunu· 
yordu. Helen Demar ise di
vanda yatıyordu. Tabanca Ken· 
ninin elınden koltuğun yanıba
şmda parke üzerine düşmüştü. 
Her ikisi de cansızdılar. Helen 
kalbinden vurulmuştu.Kennynin 
ise kafasından ... 

Polis Sulivan ilk anketini 
yaptı. Helenin telefon cıhazmı 
buldu. Karakol amirine telefon 
etti. Birkaç dakika sonra bü· 
tün odanın polis ajanları, 
detektiflerle dalacağım bili
yordum. Diğer davetlilerle bir
likte oradan ayrıldım. Köşeyi 
sapmak üzere idim ki bir po
lis yakama yapışb. Vak'anın ilk 
şahitlerini gözden kaçırmak is
temiyorlarmış. " Üzülme dos
tum. Dedim. Şahidlik etmeğe 
de hazırım. Fakat sanat ale
minin bu en meşhur sim::ı ları· 

nın da bu faciaya isimlerinin 
kanşmasını istemiyorum. 

- Jak bu anlathklann çok 
korkunç şeyler. Biraz bizimle 
beraber gelmez misiniz? Biraz 
tafsilat verirsin. 

- Beni mazur gör arkadaş .. 
O kadar çok işim var ki .. 

Husman ve Lee ile birkaç 
adım yürüdük. Yedinci avcnü
de bir taksiye atladık. Lee 
sordu: 

- Akşamki konserden sonrn 
nerede yemek yedin? 

- Lindy'dc ... 
- Buradan biraz uzak 

değil mi? 
- Evet ... Haydi Dave gide· 

lim. Orası hem daha yakm. 
Hem de daha sakindir. Şoföre 
gitmek istediğimiz lokantanın 
adresini verdim. Kamım zil 
çalıyordu. Lee ile ilk muhave
rf'mizde daha iki saat önce 
yemek yediğimi soylemiştim. 
Bu s6ıümü unutmak üzerey
dim. Belki de Husman ve Lee 
bu sözüıı:ıü unutmadılar. Daha 
düşünceli hareket etmeğe lü· 
zum görüyordum. 

Vakit çok ilerlemişti. Lokan-
ı tada pek az müşteri vardı. 

Oturdukları masadan biraz ile
ride oturan bir adam ayağa 
kalktı. Bir başka masaya ken· 
disini davet edenlere yanaşta. 
Biraz konuştuktan sonra hızlı 
adımlarla lokantadan çıkh. 

Husman bu adamın Walter 
Vinsel olduğunu söyledi. 
Husmanın hoca Brodvay'da 

tanımadığı yok gibiydi. 
- Broadway halkını çok eyi 

tanıyacaksınız, dedim. 
Bu kısa konuşmadan aonra 

tekrar düşünmeğe daldım. Vak 
anın cereyan tarzına göre ca
ninin kim olabileceğini düşü
nüyozdum. Yemek bitti. Kalk
tık. 

- Yorgun um: Yatmaga gide 
ceğim. dedim! 
Husmanın elini sıktım, iste: 

diği zaman büromda beni ziya
ret edebileceğini söyledim. Bir 
taksi çnğırdım. Leeyi yanıma 
aldım. 

- Ben de uyumağa gitme
liyim, diyordu. 

- Hayır Lee, benimle bir· 
likte gel. Sana göstereceğim 
şeyler var. 

Otele geldik. Kapıcı odamm 

YENi ASIR 
ı 
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Göçmenlerin lskin işleri 
rakyadab .. ükkalkı ma reket· e 

ne deva e e ço •• ed. 
••• ------------·· .. -----------8 .. yük sfalt yol 937 sonunda bitecek 

Edirne 21 ( Özel ) - lstan· yapılacak işler arasındadır. 
bul ve Trakyayı Avrupaya bağ- Peynircilik, sütcülük, at ve 
Jıyan büyük asfalt yolun yapıl- boz sığır ırkının ıslahı, kıvırcık 
masana lunavla devam edil- hayvanların daha iyi bir surette 
mektedir. lstanbul - Edirne yo- seleksiyonu ve merinos tecrü· 
lunda, bu ayın sonuna katlar ı besi, şarapçılık, yaş üzüm ve 
30 kilometrelik bir kısım daha meyve, balıkçılık, arı, koza, 
bitirildıkten sonra bu yo!un kuş yemi, zahire, kavak ve 
Tophapıdan itibaren 45 kilo- fidancılık ve gübrecilik gibi 
me1:resi yapılmış hulunacaktır. Trakyanın kalkınmasına ve 
Şosanın 937 yılının sonlarına zenginliğine . ayn ayrı etkin 
doğru biteceği namlmaktadır. olan bu işleri başarmak için 
Bununla güzel Edirne turizm muntazam bir plan hazırlan-
bakımmdan da bütün bediala- makta ve ayrıca bu işlere ihti· 
rile ve eski eserleri!e ortaya sası olan uzmanlar beklenmek-
çıkacaktır. tedir. 

936 ve 937 yılları ~çinde açı- Göçmen iskan işleri de 
lacal: tohum üretme ç:ft likle· program tahtında yapılmalda-

rinin plan ve hazırlık cırı da dır. Romanyadan son gelen 
bamiş ve Tralcyanın ekonom'k 500 hane göçmen hususi tren- · 
bakımından kalkınması için lerle Çerkes köyüne nakledil-
gerekli baz1:liklara başlanmıştır miş ve buradan iskln bölgesi 

Trakyadaki bütün göçmen olan Demirköyüne peyderpey 
evleri müntnz1m bir plan al- yerleştirilmiştir. Bu yıl tertibi 
tında bu yıl ağttçlanacaktır. 

olan yeni göçmen evlerinin 
Şimdiden bütün meyve fidan· 

Pekaz olan eksikleri de tamam-ları, ağaçları, Tarım bakanlığı· Trak11a O e11el T:llspektöıü Oenernl 
nın büyük yardımlarile temin Kazını Dirilt lanmaktadır. On beş günden-
edilmiştir. Erganinin bütün yardım yapmaktadır. Keza ipek beri yağan yağmurlar Trakya· 
akar su vadilerinde bir pilin böceği ve kozacılık işlerine de nın gelecek yıl için bereket 
altında büyük mikyasta kavak- önem verilecek ve 936 yılı ilk kaynağı olacağını göstermek-
lıklar açılacak ve bütün Trak- baharında koza ve tohum kurs- tedir. Bu yağmurlar yapı işle

Edmıeden 

yada fidancılığa önem verile~ 
cektir. 

Bunlardan başka Trakyada 
peynircilik ve mandracılık ku
rümlarına da hükumet izimi 

/Jır Manzara 
ları açılacaktır. 

Trakyanın ziraatı kadar hay
vancılığı da yürüyecektir. At· 
cılık, boz renk sığır ırkının ıs
lahı içia üreme çiftlikleri ilk 

Macaristan n Muhaç 
Şehrinde bir kundakçı 
Şölene çağrılmıyan bir fabrikatör 
Villayı ateşledi. 14 kişi yandı ·--Budapeşte 19 (P.N) - Ma- nedilmektedir. 

catistanın Muhaç şehrinde çok Jekopi şölene çağırılmayınca 
feci bir kundakçılık vakası ol- canı Hkılmış, ve o hırs!a çok 
muştur. Bu şehir halkını derin içmiştir. Sonra otomobiline at· 
heyecanlara düşüren vak'anın lıyarak Zibo Çeniçin mükellef 
kahramanı Macaristaoın tanın· villasına gitmiştir. Burada ilk 
mış endüstri manyalarından iskaodal olmuştur. jekopi sa-

rine o derece tesir etmemiştir. 

Göçmenlere dağıtılmak Dzere 
dört milyon tohumluk buğ· 

day satın alınmış ve yerlerine 
yollanmıı.:.ı r. 10 milyona yakın 

yemeklik buğday vapur ve 
trenlerle Trnkyaya gönderjmek-

tedir. Göçmenlerin pullu~ları 
kısmen dağıtılmış ve miktarı 

kafi siparişte bulunulmuştur. 
Bununla beraber bütün Trak-

yada göçmenleri toprağı imece 
ile sürülmekte birbirlerine 
kardeş yardımı yapmaktadırlar. 

Bunlardan başka hukiimet 
aynca 17 traktörle göçmenle
rin toprak sürümüne yatdım 
etmektedir. Şimdive kadar 
T rakyaya yerleştirilen göçmen 
nüfus miktan 65 bin kişiye 
yaklaşmıştır. 

R. Yamanlt 

Sjnopta 
••••• 

Şiddetli fırtınalar 
Sinop, 22 (A.A) - Bir gün 

evvel başlıyan fırbna bütün 

şıddetiyle devam etmektedir. 

Denizde münakalat durmuştur. 

Laradeniz, Üsküdar, Atilla, Yıl· 
maz ve Sami yolcuları limanı
mız sığınmaşlardır. Karadeniz 
vapuru Samsuna çıkaramadıği 
yolcularını bugün lstanbuldan 
gelmesi beklenilen Ankara va· 
puruna aktarma edecektir. 

Balıkesir 
Bayındırlık yolunda 

Balıkesir 21 (Öı.el) - D&rt 
aylık bir çalışma sayesinde Ba· 
lıkesirin Ilyaslar mezarlığı ta· 
nınmıyacak bir hale gelmişti~ • 
20 - 30 Eb'adındaki fıskıyeH. 
kameriyeli muazzam havuz, ı•· 
zino, dans yeri, çocuk bahçell 
ve tenis kordu, yüzme bavu111 
ile Gün doğan parkı yurdu• 
hemen hemen en büyük park• 
larından biri olacaktır. 

CUMHURiYET ALANI 
Burada, ulusal günleri kut· 

lulamak için büyükçe bir mey· 
dan yoktu. Bu yolduğu dii,tl• 
nen ilbay ve Şarbay Salİ.111 
Gündoğan, büyük bir çalıflD~ 
ile istasyon önündeki caddeyı. 
dört tarafından yer alınmak 
suretile genişletmit ve buraıılll 
lstanbulun taksim meydanıDI 
benzetmiştir. Buradaki çalıtaaa 
henüz bitmiş değildir. Şimdi 
bu alanın civan asfalt olarak 
döşeniyor. 

SOUKLAR 
Hava souk gitmekte, berkel 

sobaları yakmış bulunmaktadır· 

Al pullu 
G. EnspektörU 

Alpullu 20 (Özel) - Şeket 
fabrikaları genel enspekt6rltl• 
güne atanan fabrika direkt~ 
bay Şefikin yerine, Eskite. 
şeker fabrikası mühendisle:; 
den P. Ahmed atanmıı ve ev 
gün şarımıza gelerek yeni adr 
vine başlamışhr. 

Çivrilde durunı 
Çivril, 21 (Özel) - Çivrild• 

aylardanberi kayda değer sa· 
bıta vakası olmadığı gibi k~ 
lerde de durum istenilen b 
dedir; Muhitte en ufak bir bl• 
dise bile zabıtaca çok ciddi•• 
cezri karşılanmakta olduğUI&" 
dan sükunun en çok bund .. 
ileri geldiğine şüphe yoktur, 
Diğer yandan Çivril halkı .... 
kin ruhlu mütevazı yaşa,... 
yurddaşlanmızdır. Bunun ~ 
asayiş üzerindeki büyük fat' 
daı-n inkar edilemez. ilçe ıÇ 
jandarma komutanı yilzb•fl 
bay Rıdvan çalışkan bir ~k 
mutan olduğu kadar ha • 
kendisini sevdirmiştir de.. Mo• 
maileyhin mesaisi zabıta batr 
ketlerinin daha düzgün b!r ';i 
yir takip etmesinde bitt& 
müessir olmaktadır. 

Yurdsever genç 
Karapmar 21 (Ôzel) - Br 

raya bağlı "Sınırtekeli" k6,0Z 
de ölen bayan Fatma a~ de 
bir göylü kadın son nefeııD 
oğlu Mehmede on lira pat• 
vererek: 

" Bu parayı ıskat'a ıarfet " 
diye vasiyet' e bulunınuıto'· 
Mehmet bu vasiyet &zerin~:; 
lirayı hemen, Hava teblik rl 
kurumuna teslim ve te~er tli 
etm;ş olduğundan bamı1e 

gencin bu yurdseverliği k•ID': 
halkında derin bir haz yara 
mıştır. Ali oğJu Mehmet par•,. 
teberrü ederken: "Kamunum; 
da ( devr ve zekit ) par 

11 
.. 

tayyareye vermek çığınDI b 
nunla aça bilirsem bürl\k b~ 
duyacağım,, demittır. Yurdıe 
var ve duygulu genci kutlutarı'" 

Jekobidir. Bu seçkin adamın Jona girince Zibo huzurunun '.. . . ,::- ·.. . .. 

böyle bir tasaddiye neden mec· arzu edilmediğini beyan ederek 
bur olduğunu araştıran gaze- villasından gitmesini istemiştir. 
teler şu garib had seyi ortaya Jekopi bu ikinci hakaret üze-
koymaktadırlar. rine villayı terkeder etmez şo· 

Muhaç borsa başkanı bay förünü şehre göndermiş, on 
Zibo Çeniç, memleketin tanın· teneke benzin getirtmiştir. Son-
mış endüstri ve tecimerlerine ra ahşap villanın dışıoı benzinle 
bir şölen vermiştir. Fakat bu sulayarak ateşlemiş ve oradan 
şölene yalnız Jekopi çağırılma· uzaklaşmıştır. Yangm çabuk 
mışbr. Niçin ? Bu muammayı büyümüştür. itfaiye yetişinceye 
çözmek henüz kabil olmamış· kadar villa alevler içinde bulunu-
tır. Eakat burada bir kadın yordu. Şölende kadın erkek 
parmağının rol oynadı~ı zan· 24 kişiden valnız on kici kur-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••...... J y 

anahtarı ile birlikte elime kü- tarılmış, on dört kişi diri diri 
çük bir teıkere uzattı. yanmıştır. Jekopi aranmış ise 

Lee ile birlikte asansöre bi- de onun da olü cesedinden 
nerkcn tezkereyi açtım ve başka birşey bulunmamıştır. 
okudum: Anlaşıldığına göre kundakçı 

"Aziz Danny bu akşam çok işini bitirince işlediği cinayetin 
iyi çalıştınız." G. E. ağarlığını düşünerek intihar et· 

- So11u var - mistir. 

. . 
.A. 

SANATKAR 
Münir Nureddin 

Fahire Refik, Refik, 

VE 
arkadaşları 

Arta ki 
Tarafından (Çocuk esirgeme kurumu Hlm•Y•: 

elfal ) cemiyeti menfaatına 23 ikinci teşrin CUMARTES 
günü saat 21 de Kar,ıyaka KULÜP binasında uınu~ 
serbest olmak üzere muazzam bir musiki konseri verilecektır. 

Hamiyetli yurtdaşlarımız hem nezih bir gece geçit1118 k 
hemde fakir yavrulara yardım etmek fırsatını kazanacaklardır. 

Biletler kulüpten temin edlleb 



tedkik eri 

ı ceza 
··südür 

aldvin abine • 
1 zlaşma • • ceza evının Yapısına başlanan 

Bitirilmesi kesin bir zarurettir 

Yalnız Lortlar kamarası ş 
Sü bakanı değişecek - Bir ha 

• 

Londra, 22 ( Ö. R ) - B. --~.---. ..,,......,,..,.,_.........,..."""T.'"..,...,,.,,""T°',~~ 

Stanley Baldvinin kab:nesinde 
yapacağı değişikliklerin pek az 
olacağı şimdi kesin olarak bi
linmektedir. B. Ramsey Mac
donald Lord Kurul başkanı sı

fatile kabinedeki mevkiini mu
hafaza edecek ve kendisi 
batar için muhafazakarların ek
seriyette oldukları bir seçim 
dairesinden saylav çıkarılacak
tır. Deniz bakana Sir Bolton 
E vres Monsell Lordlar ka-
marası üyesi olarak baş-

ı anlağını muhafaza edecek
tir ve deniz konferansı müza
kereleri dolayısiyle buna lüzum 
~' .irülmektedir. 

Aynı suretle lordluğa yüksel
tilmiş olan hava bakanı Sir 
Philip Cunliffe - Lister de ka-
binec\en ayrılmıyacaktar. 

Sömürgeler bakanı olan B. 
Malcolm Mac Donalde de ba-
babası gibi hatır için bir say
lavlık temin edilecektir. 

Lordlar Kamarası başkanı 
ve Özel Mühür Lordu Lord 
Londonderry yerine bu vazi
faye şimdikı Sü bakanı Lord 
Vikont Halifaks geçecektir. 
Sü bakanlığına kimin geçeceği 
henüz bilinmiyor. Kont Van
dervun kabineye alınacağından 

ran a 

Jngiliz Dış Bakanı Samuel Hoare ve kansı 
bu porföy belki de ona verilir. ticesi de ancak gelecek ha~a 
B. Vinston Churchill'in kabi- başında öğrenilecektir. 
neye girmesi şüpheli görülmek- Bukanlardan birisi bu sabah 
tedir. Bu kararlarla kabinenin ölmüştür. Bu, lskoçya bakanı-
o meşhur birlik mahiyeti mu- dır. Uu bakan lskoçya liniver-
hafaza edilmiş olacaktır. sitesi saylavı idi. Böylece bu 

Londra 22 ( Ö. R ) - B. saylavlık ta inhilal etmiş olu-
Stanley Baldviıı öğleden sonra yor. B. Ramsey Mac Donaldın 
Cbekers villasına gitmiştir. Pa- buradan namzetliğini koyarak 
zartesi günü Londraya döne- muhafazakarların müsamahasi-
cektir. Şu halde kabinede ya- le seçileceği muhakkak farze-
pılacak değişikliklerin kat'i ne- diliyor. 

• 
1 

••• 
Paris ve Londrada 
Buna çalışılıyor 

- Baştara/ı 1 inci say/ada -
miştir. Ga'Zetelere tebliğ edil
miş olan bu cevab yarın sabah 
neşredilmiş olacakbr. 

Londra 22 ( Ö. R ) - ltal
yan büyük elçisini kabul et
mezden önce dış işleri bakam 
Sir Samuel Hoare Dovning 
Street' e giderek Başbakan B. 
Baldvinle görüşmüştür. ltalyan 
Habeş anlaşmazlığı ve bergite
ler bu konuşmanın konusu ol
muşlardır. 

Paris 22 ( Ö. R) - Başba
kan ve dış işleri bakanı B. La-
val bugün öğleden sonra tek
rar Italya sefiri B. Cerruti ve 
ondan sonra sırasile Türkiye 
Büyük elçisi B. Suad ve Çe
koslovakya elçisi B. Okuskiyi 
kabul ederek kendilerile uzun 
uzadıya görüşmüştür. 

sta ....... 
Italyaya karşı 
zecri tedbirler 
Tunus, 22 (Ö.R) - Fransız 

genel komisarliği bildiriyor: 
Tunus ile Fransa arasında mev
cud olup Tunusun dış işlerini 
Fransaya veren muahedeye uy· 
gun olarak Tunus beyi Fransa 
vasıtasiyle temsil edildiği Ce
nevrede Italyaya karşı tatbi-
kine karar verilen bergiteler;n 
Tunusta da tatbiki için bir emir 

Boldan, 21 (Özel) - Maal
esef bir çok il ve ilçelerimizde 
bulunan ceza cv/erı, içinde barı
nılamıyacak haldedir. Öyle ceza 
evleri görüyoruz ki oraya dü
şenler için bir müddet sonra 
sağlık felahı kalmamış demek
tir. Hafif ve ağır cezala her 
mahkum bu istirap ocakların
da ölmeden ölüm mahkumiyeti 
çekmektedir. 

iç sızlatan böyle hapishane
leri gördükce durumu yazmak
tan geri kalmıyoruz. Buldan 
ceza evi de yazdığimız diğer 
beza evlerinden daha bedter 
bir haldedir. Cezalılar hükumet 
binasının bodrum katında dar, 
luş ve karanlık bir odacık için 
de çile dolduruyorlar. Hem de 
üstüste olmak üzere izdiham 
içinde .. 

Evvelce genel savaman Nef'i 
Demirlioğlu Bulcianın iyi bir 

ceza evine ihtiyacı olduğunu 
ileri sürerek müracaatta bulun

muş ve Vekalet de bu müra
caata bin liralık bir tahsisatla 

mukabele etmişti. Yapıya 
başlanmışsa da paranın kifa-

yetsizliği anlaşıldığından tekrar 
müracaat yapılmış, Vekaletten 
ikinci bir keşif izni ahnmiştır. 
Bu defa yapılan iki bin liralık 
ikinci keşfin parası henüz ve
rilmiş değildir. Şimdiki dar ve 
köhne ceza evinin müsaade
sizliği yüzünden hatta az cezalı 
mahkumların bile bir çoğu 

Ralı•adm müddewmumisi 
baı• NeJ'i Demirlioğlu 

vekaletin emrile Denizll hapis· 
hanesine sevkolunuyor. Bunun 
birçok noktalardan zara~~ ~l
duğunu bilmek güç degıldır. 
Yapısı yarım kalmış olan Bul· 
dan cez.a evine mahsus para· 
nın biran evel verilmesi hayati 
bir ihtiyacı cevapbyacağı bakı· 
mandan çok önemli bir iş ola
caktır. 

Buldanda adliye işleri ise 
tabii seyrinde yürümektedir. 
Bir hakim, bir müddeiumumi 
ve bir müstantik ile idare olu
nan bn ilçenin tüzesinde kadro 
darlığı olmadığına göre yalnu 
hapishane derdinin giderilmesi 
öyle sanılır ki güç birşey ol• 
mıyacakhr. 

H. CUnaJ 

Gazeteler hükiimeti u •• 
z -

name neşretmiştir. Fransa ve 
Tunus arasında dış sisasa bakı
mından kurulmuş olan birlik 
bunu zaruri kılmaktadır. Bu
nunla beraber Beyin hükümeti 
bu tedbirlerden çıkacak eko
nomik güçlüklerin ortadan kalk 

e ince Yu an Baş
vekili kim olacak ? 
Kabineyi ne Çaldaris, ne de 

~ e tefsirlerine devam ediyorlar 
maşı için Fransız hükümetinin 
başlamış olduğu uzlaştırma gay 
retlerinin bir an evvel net:ce
lenmesini de dilemektedir. 

Kondilis teşkil edecektir 
Atina, 22 - "Elefteros An

tropos,, gazetesinin hükumet 
retile şimdiki aşbaşbakan 8. 
T eortokis tarafından kurulacağı 
ve meclisi dağıtarak 22 ilk kA
nunda yeni intihabat yapbra
cağı zannediliyor. 

Pari~ 22 ( Ö. R ) - Gaze
teler hükumetin durumu üze
rinde tefsirlerine devam edi
yorlar. " Petit Gironde ,, fi
nans komisyonunda hükumetin 
uzlaşma tekliflerini radikallerin 
kabul etmelerini frangı tehli
keye düşecek bir mes'uliyet 
yüklenmek istemediklerini de
lil sayıyor. Fakat ilgiler mese
lesi üzerinde hükumetin tehli
keden kurtulduğunu sanmıyor. 
Bunun için radikallerin finans 
meselesindeki uysallıkları ni
hayet kendi lehlerinde ola· 
caktır. Zira Bay Lava! kabinesi 
yuvarlanacak olursa yerine ge
çecek hükümet sağlam bir büt
çe bulacaktır. 

41 Ouest Eclair ,, gazetesine 
göre radikallerin ruüf t ;!ri de 
frangı tehlikeye koymaktan 
sakınmak lüzumunu anlamış

lardır. Çünkü aksi takdirde 
hükumet altın üzerine ambargo 
koyarak frangın altınla değiş
tirilmesi kaydını kaldıracak ve 
frank ta lngiliz Jirnsı ve dolar 
gibi altın esasından ayrıla· 
caktır. 

Ligler mest"lesine gelince 
hükumat asaym ve emniyeti 
korumak için ilbaylara fazla 
salahiyet veren ve umumi içti
rnaları nizam altına alan bır 
kanun projesile radikallerin 
gönlünü almağa çalışacaktır. 

"Dermieres Nouvelles de 
Strasbourg,, gazetesi maH ted
birlerin halka yük olduğunu, 
herkesin geliri azaldığı halde 
vaitler hilafına hayatın ucuzla 
rnadığını yazıyor. 

"Eclaireur de L'Est,. asayişi 
korumanın kanon meselesinden 

ziyade otorite meselesi oldu
ğnnu ve parlemento toplanın

caya kadar hilkiimetin bunu 
gölermek fırsatını bulacağını 
tahmin ediyor. 

" Lyon Republicain ,, finans 
komisyonunda hükumetin tad
birlerini kabul etmekle solların 
hükumet mt v .mne geçmek 
mes'uliyetinden sakındıklarmı 
kaydederek bunun par!ak ol-
madığını kaydediyor ve diyor 
ki: " Halk cephesi bir hüku
met programına sahip değilse 
solların birliğinden birşey çık
maz. O vakıt her partinin bil
diği gibi hareket etmesi mü
müreccahtır. 

" Retit Provençal,, iUDU so-
ruy >r: "Birinci mesele şudur: 
Radikaller, sosyalistler ve ko-
münistler birlikte bir hükumet 
kurmağa hazır mıdırlar. Hazır 
değillerse, üçüncü bır defa 
daha seçmen erin ekseriyetini 
aldıktan sonra ulusu aldatmış 
olacaklardır. Bilakis müştorek 
bir programları olursa hiç çe
kinmeden mücadeleye girişe
bilirlel'. 

"Deeche de Brest,, Sosyalist 
partisi başkanı B. Bluma ça
tıyor: 

"Biz de liglerin aleyhindeyiz 
ve onları tehlikeli buluruz, di-

yor. Fakat Lnoj hadiseleri tesa
düfi midir ? Sosyalislerin işine 
o kadar yarıyor ki buna ihti
mal verilemez. Qnların maksadı 
B. Lavali finans meselesi üze
rinde değil, cumhurluğun ko 
runması meselesinde düşünerek 
hem ligleri, hem kamutayı da
ğıtmaktır. Şimdiye kadar mak
satlarına muvaffak oldular. Ba
kalım bundan sonra da olacak-
lar mı ? 

Paris 22 ( Ô. R ) - Mecli
sin açılma günü yaklaştıkça 
kamutay koridorlarındo hararet 
artmaktadır. Finans meselesi 
üzerinde hükiimetin durumu 
sağlamlanmış görünmektedir. 
Bugün Finaos komisyonu fi
nans bakanhğmm uzlaşma tek
liflerini gözden geçirmiş ve 
uzun mUnakaşalardan sonra 
kabul etmiştir. Şu hale göre 
parlamento açılınca komisyon 
vazifesini bitirerek yeni bütçe 
hakkındaki raporunu kamuta
ya yetiştirmış olacağı umuluyor. 

Sollar delegasyonu da sabah 
toplanmış ve 16 sonteşrinde 
cakan hadiseler hakkmda Li
~oj şehri murahhaslarını din
lemiştir. Sosyalistlerin ileri sür
dükleri istizah takrirleri müza
kere edilmiş ve bütün sol ka
nad parti grubları bunlara işti
rak için anlaşmışlardır. Çar
şamba günü toplanacak olan 

INGILTE EDE 
Şimdiye kadar 5000 ln

giliz müslüman pldu 
Budapeşte 19 ( P. N. ) -

Londradan bildiriliyor : lslam 
olduktan sonra Ömer adını 
alan Sir Stuart gelecek bahar-
da Londradan Mekkeye İ!lam 
olmuş 300 lngilizi götürecektir. ' 
Sir Ömer Stuart gazetecilere 
diyevinde : " Ben arzumla müs
lüman oldum. Kuran hakikatin 
bilgisidir. Yıllardanberi devam 
eden çalışmalarım sayesinde 
şimdiye kadar 5,000 lngiliz 
müslüman olmuştur. ,. 

kaynaklarından öğrendiğine gö
re kral gelince B. Kondilis ka
bineden istifasını verecektir. 
Yeni kabinen n ne Kondilis, 
ne Çaldaris tarafından değil, 
fakat her ikisinin de müzahe-

Bir batında 
Dört çocuk doğurdu 
Budapeşte, 19 ( P. N ) -

Sisivka kasabasında Jozef is
minde bir bakkalın 27 yaşın
daki karısı Zili bir balında 
dört çocuk doğurmuştur. Ço
cukların ve ananın sağlıkları 
yerindedir. 

....... 1 

Yeni kamutay 1911 kanunu 
esasisi hükümlerinde bazı tadi
lat yapacakbr. 

Bir vapur battı 
Londra, 22 (u.R) - HalD"' 

burgun 993 tonlu "Lansi" va· 
puru sis yüzünden Teres adlı 
bir Norveç vapuruyla çarpışmıı 
ve batnuşbr. T eyfasından bir 
kişiden mada hepsi kurtarıl· 
mıştır. Teres vapuru çok hasara 
uğramıştır. 

FransaAlmanya an aşması 
sollar delegasyonu müşterek Al b b t kk •• 
~!tdı!~tizah takriri hazırlıya• manya şu veya u arış eşe u-
K"~""YOrgi lüne değil ~ar.ış!n teşkila~l3:ndırılma-

. ........ . sına ıştırak etrrıelıdır... . 
V entzelOSUD ftk- Paris, 22( Ö.R) - Berlın gö- 1 nlmasına iştirak etmelidir. AI- 1 rını görstcrmesi sevinecek bır 
• • k b l • rfişmcleri hakkında "lnforma- manyanın yardımı olmaksızın ~ şeydir. Fakat bundan genel 

rını a u etmış tion,. şu malumata veriyor : buna jmkan da yoktur. ,. bir müzakerenin açıldığı mi-
- Baş taraft; lnci sayfada - B. Boncet, B. Hitlere Fran- Her iki taraf dostluk fikrin· nası çıkanlmamahdır. Ve. b4:° 

kil şefleri Kral tarafından nor- sanın hislerini, Fransız bükıi- den ve hüsnüniyetten bahiste men ortaya önemli yenı bır 
mal duruma avdet için alınacak metinin gorüşlerini anlath.Fran- mutabık kalmışlardır. Fransız - hadise çıkhğı farkolunmamalı-
tedbirle.rin sonuç!arını bekl~ye- sa ile Sovyot Rusya arasındaki Alman yabıması Avrupanın dır. . . 
ce.k~er.dır. M. Venızelosa gelınce paktın hiç bir auretle bir harp ıükünetine yardım edebile- Bu görüşmede Fransız elçısı 
p.ırıdh k!bvle~ a!}d-~· 5tK? bir haçlı seferi vasıtası olma- cektir. Fransız hükumetinin genel 
w ır mle f ·ı~n 8

d"ld"ykte ıgı gı 1 dığını Almanyaya karşı bir " Tempı " da görüşmelerin m~seleler üzerindekı fikirlerini 
gene a ı un e ı ı en sonra ' . d" . F h ·ı d iı-
dahi Yunanistana dönmemesi hakaret sayılamıyacağıaı, belki ehemmiyetini kabul etmek- bıl_ ırmış ve u r-:r 1 e . 1.f t 

• • JJ • ._ • • ·11ı: ,_ b b k t b" Jerı bakanı da aynı sammuye pek muhtemeldır. yem yo ara gıtmea ıÇlll ı n:: era er va ı sız ır . d. . J • J tm _ 
Roma, 22 ( A.A) - Yunan bir konak olduğunu slSyJedi ve netice çıkarmanın yanlış olaca- ıle ken ı görüş ennı ana lf 

kralı Brcudiziyc gitmek ü:z.ere şunu illye etti : .. Almaya ıu ğını yazıyor: .. Görüşmelerin Jardır. Bu da muhtemel müza-
gece Romadan hareket et- veya bu bant teıekkülüoe de- dostaoe fikirle yapılmış olması kereler için faydah bir gazır-
mistir. 2-il. fakat barı11n teskilitlaodt-- " her iki tarafın ivi niyetle- bktır. 



-
Bir Müze gezintisi 

Asarıat·ka müzesindeki Venüsün 
Başı Leningrad müzesinde mi? 

-1-
_ Ooo! Hoş geldin T okdil. 

Gel bakalım, ne var yine? Kö
şenden bir muziplik mi yap
mağa hazırlanıyorsun ? 

_ Hayır hocam. Seni ziya· 
rete geldim, Müzeyi de şöyle 
bir gezmek canım istiyor. 

ı 

lar arasında gözler dalıyor, 
merak canlanıyordu. 

Hele bunların arasında ön 
sırada sessiz bir kadın heykeli 
vardı ki Venüse çok benziyor
du. Bunun başını, Almanyanın 
Kil şehrmde ünivrsite tarihi 

.Müzeden bır manzara 
- Peki ben gezdireyim se- kadim müderrisi profsör Şi-

ıai, bele otur bir cigara yak! mid'in aradlğım öğrendim. Le-
Kantarağası oğlu Bay ningrad müzesinde bulunan bir 

Salahaddinin Efelik damarı başın bu heykele aid olduğu 
1alnız sözünde, sohbetinde zannı varmış ve profesör bu-
belli olmıyor, bakıyorum ki nun üzerinde tetkikat yapıyor-
•üdüriyet odasında en çok muş. 
göze çarpan şeyler zeybeklik Biraz daha ilerledik: Bahçe-
hatıraları.. Mesela : Müdürün nin ilerisinde çok nefis başlık 
aol tarafında. iki tablo var, koleksiyonlarına daldık. Mima-
tablonun birisinde efelerin co- rinin bedii tarzı olan iyon larzı 
pcoşa zeybek oynadıkları can- mimarisinde ve ondan doğan 
landırılmış, insanın kulağına Koren tarzında başlık kollek-
nerde ise el şaklattıklarmın siyonları Üzerlerindeki emeğin 
ıesi gelecek gibi oluyor, üst- ne kadar sanatkarane olduğu-
teki tablo Mecene bir dağ ba- nu gösterecek birer güzellik 
flnda tam tip bir zeybeğin el- ve incelik taşıyorlar. 
lerile güneşe s\per alarak Miladdan evel albncı asıra 
karıılardan dü man gözetle- ait olduğu söylenen ve eski 
eliği canlandınlmış.. valiler tarafından toplanıp idadi 
Sağ tarafında: Efenin silah- mektebinde bulunan eserler-

lan, mütenasip ve mütenazır den bir arslan ağzı, daha doğ· 
bir ıekilde dıvara mıhlanmış.. rusu bir arslan heykeli vardı, 
Masasının üstünde çamdan ya- miize müdürünün merak ve 
pılmıı bileğim kalınlığında, ko- zevki selimine bakınız ki: Bu 
-lumun uzunluğunda bir sigara eski hat.rayı o taşta tekrar 

d b. canlandırmak için su tertibatı ağızlığı, ucun a ır sıgara, 

bunları görünce zar[ açmak. yaptırmış, arslanın ağzından 
kiğıt kesmek için herhalde mükemmel su fışkırtıyordu. 
pala, yatağan, falan kullanıyor, Geçtik, heykellerin arasında 
cıgarasmı tabanca ile yakıyor öyle şaheserler sanat parçaları 
zannettim amma bu kadar mü· vardı ki sanki sanatkar taşa 

· kı· ona doku· balağa yerinde değilmiş. can vermış, san 
Oç, beş hoş beşten sonra nursan iliklerine kadar bir 

kalktık, müdüriyet odasının canlılık sıcaklığı, gıdıklaması 
karşısında müzenin kütüpba- duyacaksın hissi doğuyor 
nesi vardı., genişçe bir kütüp- insana, hele bir heykel 
hane, şöylece karşıdan bir göz var ki taş üzarinde tülün nasıl 
attım, ğeçtik müdür odasına tersim edilecegine havretler ve-

d riyordu. Tülün altmdan meme-bitişik tekkeler o asına girdik. )er köbek ve kadın vücudu-
Dıvarlar defler, dümbelekler, nu~ güzelliği, nefaseti 

0 
kadar 

tığlar, teberler, kurzlar, külah· güzel hak edilmiş ki ... 
lar, "ya hazreti Pir" levhaları Burayı da keçtik, i!eride, 
yer: O ;tünde, kim bilir ne ka- yine bahçe içinde hakıkaten 
dar hora teptikleri postlarla tam bir san'at ve tarih eseri 
do:u idi. Bunlar lzmir ve mül- olan .. Nebriilahi,, vardı. Efezde 
hakatı tekke'.erinden toplanmış, Vedüyüz jimnazının Soğuk su 
müıeye verilmişti. içlerinde havuzuna su kumalığı yapan bu 
yalnız şu kıt'ayı taşıyan levha heykel yan yatmış ve bereket 
hoşuma gitti: boynuzuna yaslanmış, boynuzun 
Eyleni/mrz dcyfı gam cekmt bu fani başıoda su bereketile doğan 

dünvada mahsulleri temsil eder meyve-
7 ut kı bağı dlıana seyrana geldin.. ler belirtilmişti. 

Bu güzel parçayi notettikten - Sonu Var -
sonra bahçeye çıkbk. TOKDIL 

NI ASIR 
< 

Ustaşi erin muhakemesi 
tedhişçilerinin Eksteki mu

heyecanlı başlamıştır 
Hırvat 
h • 

Si ÇO e 

23 Teşrinisani t93S zt 

"" 
Güzelliği ····-Korumak için ne
ler yapmalı ? 

laşhnr. Temenni edelim ki ya
şayanlar bu uzlaşmayı bulsunlar. 

Bu sakin Fransız şehri örfi idare altına alınmış gibidir 
u akemeye karşı b·r suikasttan korkuluyor 

Aix - en • Provence, 18 ikinci 
teşrin (Entransijan) - Aix-en· 
Provence'ta tedhişçilerin muha-

Mükemmel yüz güzelliği 17 
ile 25 yaş arasındadır. Deri 
hala çocukluğun elastikiyet ve 
tazeliğini mnhafaza eder. Deri 
bu çağda gençlikten miras 
kalmış olan güzel ve sık bir 
yağ tabakasile desteklenmek· 
tedir. Yağ deriye elastikiyetini 
vermek ıçın baki kaldıkça 

yüzde hiçbir vakıt çizgi, bu· 
ruşuk ve pörsüme olmaz. 

kemesi başlamıştır. Dava ü2e
rinde bir tehdid dalgası gibi 
ağır basmak istiyen çeşid çeşid 

iLK HADiSE 

İddianamenin okunmasını mü
teakib Kraliçe Marinin müddei 
şahsı olarak şikayettenJeraga
tını bildiren mektubu okundu. ihtilalci Hırvatların avukatı 

mahkemeye getırilen tercüma
nın Sırp polisinin gözcüsü ol-

T ercemana bunu terceme et
mesi söylendi. Suçlular: 

rivayetler üzerine şe- __ ..,......,,.,.,..~-.'"":'.""~~';?'~..,..,,,~~......,.~~~~T""~,..,...:;:ryG"~'ç-·;:~·~ 
bir çok sert ve ciddiğ 
bir mnnzara almıştır. 
AlınmaGI gerch:en ted
birlerin hiç birinin 
unulm&mnrı için bol 
güneş ışığı altında bir 
kat daha sevimli ve 
heybetli bir manzara. 
arzeden Adliye sarayı 
etrafında hakiki bir 
ablokası çenberi ku
rulmuştur. Geniş bir 
saha içinde adliye sa
rayına dayanan sokak· 
lara girmek bile polis 
kordonları tarafından 
yasak edilmiştir. Her Kral 
dar kapıda bir polis guru· 
bu bekçilik etmektedir. Mah· 
keme salonuna girebilecek şa
hıslara tamamen özel kartlar 
verilmiştir. Yanında bir jan
darma bulunmadan kimse ablo
ka çenberinden geçemez. 

Mahkeme salonu da üç kat 
muhafaza kuşağı altına alın
mıştır. Ellerindeki ruhsatiye
lerle salona girmek istiyenler 
bile hüviyetlerini ve içeriye 
girmeğe hakları olduğunu isbat 
etmeğe mecbur tutulmuşlardır. 

Bütün bu tekayyüdat bir 
örfi idareye yakındır. Dün şi
mendifer garında ve otobüs
lerin terminuslerinde polisler 
trenlerden ve otomobillerden 
çıkan yolcuları gözden ge
çirmekte idiler. Atlı polis
ler şehrin her yanında do
laşmaktadırlar. Otellerde hü
vüyyet varakalarını kapıcıya 
tevdi etmeyi unutmuş olan yol
cular gece yarısı uykularından 
uyandırıJarak polisin tetkikin
den geçmişlerdir. Bu derece 
geniş ve istisnai tedbirlere 
neden Jüzum görüldüğü sorula
bilir. Bunun tam cevabını kimse 
veremiyor. Yalnız şehirde dola
şan rivayetlerin bu fevkalade 
tedbirler üzerinde müessir ol
duğunu zannedenler de vardır. 
Ustaşileri muhakeme ve ceza-
landırmak istiyen mahkemeye 
karşı tethişçiler tarafından sui 
kast yapılmasından korkulduğu 
söyleniyor, Meşum suikastta 
parmakları olan üç suçluyu ka-
çırtmak için bir plandan bahs-
edenler de bulunuyor. 

Bütün Avrupa gözleri Aix
en-Provence 'a çevirmiş bu mah
kemenin safhalarını büyük dik-
katle takib etmektedir. Mah
kemenin ilk celsesinde dünya
nın her tarafından gelmiş 97 
g::zete ayları bulunmuştur. Ro~ 
ma-Londra· Belgrad ve Berline 

katili Ustaşilerill ve avukatlarumı 
duğunu söyliyerek değiştirilme
sini istemiştir. Bu suretle baş
lıyan münakaşa avukatın söz
leriyle müessif bir hadise şek
lini alarak mahkeme tatil edıl-
miştir. 

ŞAYiALAR 
Bu inkita esnasında ağızdan 

ağıza dolaşan bir şayiada bu 

davada şehadet etmek üzere 
Belgrattan hareket eden sabık 
Yugoslav Hariciye nazırlarından 
M. T rom biçin Zagrepten sonra 

bir daha görülmediği söyleni
yordu. Çok heyecan uyandıran 
bu rivayetin herkes teyidini 
veya tekzibini bekliyordu. Mah
kemenin ikinci celsesinde reis 
müdafaa vekilinin hareket tar
zını takbih ederek kendisine 

itidal ile harekette bulunması 
lüzumunu ihtar etmiştir. 

Avukat Desbons - Fakat 
bu dosye deşilmesi gereken 
apselerle doludur. 

Müddeiumumi RolJ - Dosye 
hakkında bu tarzda söz söyle
mekten sizi menederim. 

Suçluların çok sakin olan du
rumları avukatlarının heyecanlı 

durumu ile tam bir tezat teş
kil ediyordu. Pospidil, Retiç 
ve Kralyi Pasiftiler. 

Lik şampiyonasının ikinci 
hafta maçlarına bu Pazar günü 
devam edilecektir. Bu hafta 
maçlar birinci ve ikinci plan
daki takımların yekdiğerleri
le karşılaşmasından nisbeten 

ehemmiyetsiz görünüyor, bu

nunla beraber her sene olduğu 
gibi bir sürpriz de olabilir. 

mallkrmetlc a/Nnuş resimleri 
- T ercemesine lüzum yok. 

Dinlemek istemiyoruz, dediler. 

Fakat onİarın bu sözlerine ba
ktlmıyarak terceme yapıldı. 

Miyo Kralijinin isticvabı baş
ladı. Suçlu: 

- H1rvat devletinin kurta
nlmasına çalışaceğıma yemin 
ettim, dedi. 

_. Seni birkampa gönderdi
ler mi? 

- Hayır bir çiftliğe ... 
Müddeiumumi - Hepinizin 

sahte adlarla buluduğunuz ve 
kral Aleksandri siluheti üze
rine ateş talimleri yephğınız 

bir çiftlige değil Mi? 

Bundan sonra iddia makamı 
Kraljinin hareket tarzlarını an-

lattı. Suçlu Hırvat istiklali ga
zetesinde yazdığı bir makalede 
ıöyle diyordu : 

.. Aleksandr,Bartu, Benes ve 

Tituleskonun milletleri daha 
çok zaman boyunduruk albnda 

tutmalarına müsaade edilmiye
cektir. Ustaşilarin bombalarını 

patlatacakları yer ve dakika 
henüz bilinmiyor. ,. 
Avukatın şiddetle takbihini 

mucip olan hadise öğlenden 
sonraki celsede vukubulmuştur. 

cektir. Hakem Mustafa ( Alb
nordu) dır. 

IZMIRSPOR - BUCA 
Geçen hafta Alhnorduyu 

yenen lzmirsporun karşısına 

bu Pazar Buca takımı düştü. 

Bucalılar geçen maçta Altaya 

karşı eyi bir netice almamış

larsa da oyunları hiç te fena 
değildi. 

Vücut sağlığım muhafaza et· 
tikçe, genç kadın boynna gü· 
zelleşir; az dikkat edilmek su· 
retiyle kadın saçları güzel par· 
lakhklarım günlerinin sonuna 
kadar muhafaza eder. Marifet 
işte bu güzelliği sonuna kadar 
sürdürebilmekte ve daima genç 
kalabilmektedir. 

*** 
Gençken güzelliğinize dikkat 

edecek olursanız, bunun mü· 
kafatını hem de fazlasile gö· 
rürsünüz. Bunun kaideleri ba· 
sittir. bir kere her gece yatağa 
girmeden eve) yüzünüzü adam· 
akıllı yıkamak için kendi ken
dinize söz vermelisiniz. Bir ka· 
dın daima temiz yüzle yatma· 
ğa çalışmalıdır. 

Böyle bir öğüt size tuhaf 
gelebilir. "Bunda yapılamıyacak 
ne var ki J ., diye dudak bü· 
kebilirsiniz. Evine uzun bir 
günlük çalışmadan, yahut geç 
vakte kadar danstan sonra 
yorgun ariın gelen bir kızın 
musluk başına geçip y!izünü 
iyice yıkaması oldukça bir me· 
seledir. 

Bu yıkanma için bol ılık su 
ve gayet iyi bir tuvalet sabunu 
ile birlikte bir de lastik sün· 
ger lazımdır. Eğer bütün günü• 
nüz açık havada geçmişse v~ 
yüzünüzün de çok kirlendiğinı 
hissediyorsanız, evvela makiya
jınızı yağsız kremle iyice siliniz, 
ıonra yıkayınız. Yıkandıktan 

sonra yüz, yağsız kremle ovul· 
malı, krem yumuşak bir havlu 
yahut tülbent parçasiyle ıilin"' 
melidir . 

Bu yaşta yüz yıkandıkta~ 
sonra her iki iiç günde bıt 
yağsız krem ile deriyi ovmak 
kafidir. Hele sabahlan yüıti 
bol sabunla ve süngerle sildik· 
ten sonra soğuk sularla yıka• 
mak elzemdir. Bu iş bütün ka· 
dınların her sabahki egzersiz· 
leri olmalıdır. 

Bu yaşta yüz boyalariyle, 
profesyonel maşajlara hiç ihti
yacınız yoktur. Yüz boyaları 
güzelliği bulandırır. Derinin al· 
tındakı yağın tükenmesi dola· 
yısiyle gevşeyen yüz deri • 
lerini ancak professiyonel m~
sajlar bir parça derJeyıp 

to plıyabilir. 
* • • 

Genç kızlar için yüze pudra· 
dan evvel temel olmak üzer• 
bir lüsyon yahut krem sürmek 
lazımsa bu, muhakkak, en ha· 
fif cinsinden olmalıdır. 

Hele pudrayı seçmekte çok 
dikkat etmek lazımdır. Pud· 

· ce ranın halitası ne kadar ın 

olursa, deri için o kadar iyidir: 

Zemin kumla döşenmiş ve r 
bergün tesviyesi yapılan bir 

Satılık 

bu muhabirierin çekecekleri 
telgrafların otuz milyon keli
meye varacağı tahmin ediliyor. 

~ MAHKEME SALONUNDA 

Yann yapılacak ilk karşılaş
ma saat 10 de Alhnordu-De
mirspor arasında olacaktır. Bir
leşmeden sonra Demirspor ta
kımını şampiyonumuz karşısın
da görmek her halde zevkli 
olacaktır. Bu maçın hakemi 
Sabri (lzmirspor) dur. 

Bu itibarla bu hafta daha 
muvaffakıyetli bir oyun ile 

lzmirsporu müşkül mevkie sok
maları kabildir. Her halde bu 

Pudra, güzelliği yüzde yiraı~ 
nisbetinde ya artırır. yahu 

düzgünlükte, bertaraf terte-
miz çok muntazam dikilmiş, 

şük~ana değe~ bir. emekle yer
leştirilmiş asarıatıka sıra sıra 
göze çarpıyor. Buse::e Belevi 
mUzelerinden ~elen türbe, mer
kad, lahid kapakları, kanadlı 
ejderhalar, Afrodisyos hamam
larının direk başlığı olan ars-
lan başlan, Ege havzası hara
belerinden gelen Jahid kapak-
ları ve onların arkasında Sel
çuk ve Osmanlılara aid taribt 
ve kıymetli taş eserler, mezar 

Celal Bayar Bu!varı üzerinde 
kain 4 numaralı ev (870 lirasi 
sekiz senede ödenmek üzere) 
5500 liraya satılıktar. 

Yeni yapılmıştı , Şehir ga
zinosile denize çok yakından 
nezareti vardır. Bahçesi ge· 
niş, havası günesi, ziyası 

boldur. Her türlü konforü 
haizdir. Senelik iradı 650 
liradır. Müracaat yeri Büyük 
Kardiçalı Hanı numara 66 

Salon hıncahınçtır. Başkan
lık yerinde La Broise, iddia 
makamında ise Roll bulunuyor. 

Üç debşetçinin müdafaa ve
kili olan M. De.sbons da eski 
muharip sıfatile iddia makamı-
n n teessürlerine mukabele 
ederek kendi teessürlerini bil-
dirdikten sonra diyor ki: 

- Bu hadise etrafında bü
tün hakikat meydana konulma

.. mıştır. Bu mahkemeden isteni
len hakikat ışığının çıkacağını 
umanm. Eaki bir Hırvat prklm 

GÔZTEPE - ŞARKSPOR 
Bu iki takımı ilk defa olarak 

bu pazar sahada göreceğiz. 

Geçen seneki liklerde iyi bir 
netice alan Göztepenin bu se
neki kuvvetini beJki bu maçta 
anlamış olacağız. Bununla be· 
raber bu cihet Şarksporun çı
karaca.. kuvvetli •eya zayıf 

maç günün en heyecanlı bir 

karşılaşmasıdır. Bu maçı Göz
tepeden Ferid idare edecektir. 

HALK STADINDA 
ikinci takımlardan saat 9 da 

lzmirspor-Buca hakem Reşad 
(Postabanede memur ). Saat 
10,15 de Göztepe - Şarkspor. 

Hakem Baba (Altay) dır. Saat 
11,25 de Albnordu-Demirspor. 
Hakem Ahmed Hamdi (Halke-

çirkinleştirir. Gençkızlann kuf-
i nıe· lanacağı pudra beş gö ge 

rinedir: " 1 ve 2 numarala Ra· 
ıel, natürel, şaftali ve güneş· 
teni... ,, t 

Kız sarışın, kumral ya~~
esmer olduğuna göre bu go 

l d b. . . Gerıç ge er en ırını seçer. 
• 11 ınas• kızların " ruı " ku anma 

daha iyidır. Hele dudak b,,0; 

yalanndan mümkün oldug., 
kadar çekinmelidir. Hiç ~; .. 
boya genç bir kızın dudak 

tab.. . ı ... dal 
rının taze ve 11 rengı .-
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adam! Navar Kraliçesi tarafından 
ardayan'a teşekkür için gelmiş ... 

Katerin köpekleri okşar gibi 
hareketlerde bulundu: 

- Aman devam et! 
Dedi, Rojiyeri gördüğünü 

eyice anlatabilmek için gözle
rini sabit bir noktaya dikmişti. 

- Yüreğim heyecandan ezi
Uyordu. Pansiyona girerek acele 
ile merdivenlerden çıktım. Ve 
delikanlıya yetiştim O da Par
dayanın odasına giriyordu. Ku
lağımı kapıya dayadım, ne ko
nuştularsa hepsini işittim. Bu 
sözlerden de bizim çocuğumuz 
olduğunu anladım. Hakikaten 
Jan Dalbre tarafmdan Kilise 
merdiveninden alınıp büyütülen, 
terbiye edilen, felaketten kur
tarılan oğlumuz olduğunu daha 
İyi öğrendim . 
Dedılden sonra sustu. Bu 

sessizlik içinde Katerin dö 
Medı çi derin düşünceye dalmış 
idi, düşünüyordu. Nihayet te- , 
ıcddüd.e sordu: 

Ya o!... acaba ht:rşeyi 
biııyoı mu? 

Hayır, hayır! hiçl.ir şey 

bi.nıediğini iimid ediyorum. 
- Parise niçin gelmiş? ... 
- Navar Kraliçesinın ya-

nında bulunuyormuş. 
Katerin tekrar düşünüyordu. 

Birdenbire Katerin dö Mediçi 
titredi. Cinayet esnasında ya
kalanan katilJerin duçar olduk• 
ları korkudan doğan şaşkın· 
lığa benzer bir tavır ile: 

- Kapı çalınıyor! 
Dedi. Rojiyeri: 
- Şövalye dö Pardayandır. 

Saat onda buraya gelmesini 
söylemiştim. 

Katerin Dömediçi elini alnı
na götürerek: 

- Şövalye dö Pardayan bat.. 
Dinle Röne Rojiyeri çocuk 
lliçin Pardayanıo yanına git
lllişti. Yoksa · bunun arkad&fl 
lllı? 

Sözlerini mırıldandı: 
- Hayır! Madam Navar 

kraliçası tarafmdan Pardayane 

teşekkür etmek iç.in gelmiş. 
- Demek aralarında bir ar· 

kadaşlık yok öyle mi? 
- Hayır; 
Kraliçe gülümsedi.Bu gülüm· 

senıenin derin ifadesini Roji
Yeri okumak istedi ve bu dii
ŞÜncenin tesirile de titredi 
tekrar kraliçe: 

- Git kapıyı aç, Röne Ro· 
jiyeril 

Dedi. Katerin ya'.nız kaldığı 
iki dakika zarfında planını ta
sarladı. Kendisine de çeki dü
ten verdi. Pardayan yanma 
girdiği vakıt karşısında kibar 
tavırlı bir kadmdan başka bir 
Şey görmedi. Saygı ile eğildi. 
l<aterin Domediçiyi tanımıştı. 
l<aterin sesine bir tatlılık ve
tt!rek: 

- Bny benim kim olduğumu 
Qİliyor musunuz? 

Dedi. Pardayan karşısında
kini taklit eder gibi agır ve 
metin bir tavırla: 

- Madam, kim olduğunuzu 
söylemek bilyüklüğünde bulu
nuyor musunuz? 

Sözlerini söyledi. Katerin 
Yavaşça: 

- Kralm annesinin huzurun
da bulunuyorsunuz. 
. Gevabını verdi. Rojiyeri bu 
ısabetıi sözü takdir etti. Par
dayan sadeliği kendisine yakış· 
dırarak saf adamlar gibi durdu. 
ICaterin karşısındakini tepeden 
tırnağa kadar dikkatle süzdü. 
Şövalye vücudünün düzgünlü
ğürıü gösteren yeni elbisesini 
giymişti. Kuvvet ve çeviklik 

alabilirdi. Endisesiz 

bakışı Katerinin üzerinde tesir
ler yapıyordu. O vakit : 

- Bay dünkü kahramanlığı
nız görülmemiş bir şeydi Böyle 
kudurmuş halkan ıçi::e atılarak 
iki kadını kurtarmak ölümü 
küçük görmek demekti. Cid
den çok yigitsiniz. 

Diye iltifatta bulundu. Şö
valye sade ve kayıtsız olarak : 

- Biliyorum, kraliçe haz
retleri 1 

Dediğini işidince vücudunu 
bir ürperme aldı: 

- bilhassa bu iki kadmı 

tanımadığınız halde böyle bir 
fedakarlığa kalkmanız her tür· 
lü takdirin fevkindedir. 

- Pek doğru söyliyorsunuz. 
iltifat ediyorsunuz kraliçe 
hazretleri... Bu iki kadını asla 
tanımıyordum. 

- Fakat sonra isimlerini 
öğrendiniz değil mi? 

- Evet öğrendim. Bütün 
mevcudiyetimle müdafaa etti
ğim ve kurtardığım iki kadın 

Navar kraliçesile nedimi Jan 
Dalbrcdir, 

Sözünü kraliçe hayretler 
içinde d inliyordu: 

- Ben de biliyorum . Bay! 
lşte sizi tanımak istediğimin 

sebebi de budurKrahçalar daima 
birbirlerinin hamisidirler. Kuze
nimin size karşı yapamadığı 
şükran borcunu ben ödemek 
isterdim anladınız mı Şövalye? 
Ne yazık ki Navar kraliçesi sı· 
kınla içindedir. Bu özverenliği
niz ( fedakarhğmız ) mükafat
sız kalmamalıdır. 

- Evet çok iyi söylediniz. 
Bundan dolayı hiç endişe et
meyiniz. Ben !ayık olduğum 

mükafah gördüm. 
Katerin oda içinde gezinme

ğe başladı. Delikanlının sözün

de sadelik, yükseklik, nikbinlik 
vıdı. Bu erkekçe cevap karşı
sında Kraliçe daha ziyade ok
şayıcı bir li8an .kullanarak tatlı 
bir sesle: 

- Navar kraliçesi yanında 

bir memuriyet mi verdi? 
Sorgusunu sordu : 
- Evet! Öyle bir teklifte 

bulundu amma ben istemedim. 
- Niçin? 
- Çünki Parisi terketmek 

bence mümkün değildi. 
- Şayet benim hizmetimde 

bulunmanızı rica edersem ne 
dersiniz? 

Evet.cevabını vermaden ~vvel 
biraz sabırlı olunuz. Siz Parisi 
terketmek istemiyorsunuz de
ğil mi? Ben de bundan başka 
bir şey istemiyeceğim. Y aloız 
körii körüne hiç tanımadığmız 
iki kadını kurtarmak için bü
yük bir özverenli~te bulundu
nuz. Fakat asıl kraliçenizi mü
dafaa etmek istemez misiniz? 

- Ne demek! Sizler benim 
müdafaama muhtaç mı bulunu-
yorsunuz? 

- Somı Var --·-Acaba kim? 
Kemerde Arslanlar sokağm

da velespitçi Arifin dükkanına 
giren belirsiz bir hu sız bazı 

eşya çalmıştır. 

Bavulu yUklenmıf 
Servili mescidde Borç soka· 

:ında oturan Mehmed oğlu 
Mehmedin evine giren Aydmla 
Necati bir bavulla 30 lira ve 
bir mıktar fotoğraf malzeme
sini çalmıştır. 
Paklzenin evine girenler 

Asansörde 9 Eylul sokağaoda 
Mehmcd kızı Pakizenin evine 
giren hırsız tarafından 170 lira 
psra ile bir altm saab çalın 
mıstar. 

'' 
""' ere acagz 

' İtalyada erzak fiatleri yükseliyor. Şekerin fiatı 
iki kat oldu. Hayat g·ttikçe ağırlaşmak adtr 

Paris, 18 (P.S)- Paris-Soirio ı diren gazeteler bu fedakar- 1 kadın da şunları ilave etti; 
Roma avları be..rgitelerin tat- lıklan İcab ettiren sebebleri de - Sizin fütursuz.luk veya ka-
bike başlanması üzerine ltalya- anlatmamışlardı? Ve bizim yıtsızlık şeklinde zannettiğiniz 
daki psikolojik durumu anlat- memleket severliğimize baş- durum ltalyan kadının sen de-
maktadır. Ayların sorularına vurmamışlardı?Sosyal hayattaki rece disipline riayetinden doğ-
T orino endüstriyelilerin- M'.";~~~,,,..."~---~.··-....,,.,~,,.,..,,,.-· :!,,,,.....,.,..._-=-·r---: muş yanlış bir zehaphr. 
den birinin kansı şu ce- Muhariplerin zevcelerin-
vablars vermiştir: den ve harb dullarından 

- s ;zi bekliyan }'arını teşkil ettiğimiz kollar ev-
idrak edebilecek dere- ı lerc giderek hül,fımetin 
cede gazete okuyoruz. ;1 emirlerine ltalyanlarm ne 

dereceye kadar saygı 
Fransa dan gelen son gösterdiklerini tetkik ede-
moda roplara, kürklere, ceklerdir. Yasaklarda hiç 
kokulara, pudralara veda bir istisna, hiç bir suiisti-
edileceğini biliyoruz. In- mal yapılmıyacaktır. Evin-
giliz kumaşlarmı g~yme- de frigideri var diye:! pa-
nin yasal: olduğunu, ltal· zartesi g ününden hazırla-

dığı eti salı günü kulla-
yan "Do!ce feiyle., 0 foı- nan ev kadmlarına rast-
dar eyi giden Ingiliz çay· lanmıyacaktır. 
larını arhk içmiyeceği- Roma gazetelerinden 
mizi de biliyoruz. Daha birinin direktörü kadın 
ileri giderek bu yıl ev- okurlarından aldığı birçok 
!erimizi ı sı tmakiçin kö- mektupları bana gösterdi. 
mür bulabilecek miyiz, Bunlardan birinde denili-
bunu da bilmiyoruz. Haf- yor ki: 
tada bir gün yemekleri- lt,~Mk~M; " Ankona muhasar-
mizden eti hariç tutaca- asında Stamura adlı bir 
ğlz. Daha şimdiden ba- kadın ölüm yatağında olan 
zı erzakm kıymetleri biz askere ka nını vermiş-
yükseliyor. Mesela şeker- . ..,,,,,.~ _ __,..._....._"""',."'--""'~---->--..,.._.~,,.,.,-, .. --=·"'"""~- ti. Açlığa mukavemete 
in fiatı iki kc:.t olmuş gi- Bugite/eı karşısında ita/ı,ıan kadınları yardım için, bir ltalyan 
bid:r. Esans üzerin&- konan 1 ödevimizin zevce ve anneliğe kadınlan, hepimiz birer Sta-
reisim\er taksilerin tarifelerini inhisar ettiğini çoktan kabul mura olacağız. ,. 
o derece artbrdı ki bundan etmiştik. Bugün devlet bizim Halktan biri de şöyle söy-
sonra hepimiz yalnız otobüs- zorlu bir harekete yardımda lüyor : 

b 1 l - Zecri tedbirler mi ? Er-lere bineceğiz. Bütün bunlara ulunmamızı iştiyor. steni en 
k IAk k ld v şekı'lde bı'r y'ardımı yap ·"'a!-!'ta n n'-c fiatleri yükselmesinde bu arşı a ayt a ıgımızı sıın- ... - .ehditten korkmayız. 

çekinmiyeceğimizi tasavvur e:le · _ Ya Etsiz geçen günler mayınız. 

mezsımz ya... ,1 ;! yapacaksınız ? 
Romanın sosyal iş'erinde ço - Biz her gün et yemeğe 

faaliyetile tanmmış olan b:r 1 alışmış değiliz ki ... 

- O halde? 
- O halde zanneder mısı-

niz ki, bize bu tedbirleri bil-

•11•aae~ı••l••C••••l8lllll&8&•aaaıew11e•11aa•11ae1a1••••1sa11e1aeı•aaaaa1a1aaaa1911e1111111a11•• 

Habeşistau ve Somali halkı imparatora karşı 
bağlılık ve ihlas gösterileri yapmışlardır -- Baştarafı 1 11cı savtada -

kanın boyanmıştı. t93S 
senesinde de ltalyan 
mUstevll ordularının me
zarı olacaktır. 

OGADENDE DE MÜTHiŞ 
FIRTINALAR BAŞLADI 

Mogadiscio, 22 ( A.A ) -
Somali cephesinde şiddetli yağ-
murların devam etmekte oldu
ğu öğrenilmiştir. Müdbiş farh· 
nalar bütün Ogaden ve yollan 
geçilme7. bir bale getirmiştir. 

TIGRE CEPHESiNDE 
Paris, 22 (Ô.R) - Adis -

Ababadan bildiriliyor: Tigre 
cephesinde Habeş seyyar kol
lan ltalyanları siddetle taciz 
etmektedirler. Önlerinde Hebeş 
askerlerine rastlamayan Italyan-

lar arkalarından ve yanlarından 
baskınlara uğradıkça şaşırıyor
lar. 

Gittikçe yzayan ltalyan cep
hesi Habeş seyyar kollarmın 
sık sık ltalyan hatlarının arka
sına aarkmalaranı temin etmek
tedir. ltalyan ileri hareketinin 
Tigre cephesinde kesin olarak 
duruşu da bu tehlikeli durum• 
dan ileri gelmektedir. 

HABEŞ ORllULARI 
HAREKETE GEÇMEGE 

HAZIRDIRLAR 
Adis-Ababa, 22 (A.A)- im

paratorun cephedeki askerle
rini ziyareti, burada Habeş 
ordu annın n"hayet harekete 
geçmeğe hazır bir hale gel
dikleri tarımda tefsir edilmek
tedir. 

Filhakika gerek şimal gerek 
cenup cephelerinde Habeş tah· 
şidab fiilen bitmiş demektir.ltal
yanlann Makalleoio cenubuna 
ağır top bataryaları koymalan 
bizzat İtalyanların muhtemel 
bir Habeş mukabil taarruzunu 
nazan dıkkate aldıklarına de
lalet etmektedir. 

MAKALLENJN 
CENUBUNDA 

Roma, 21 (A.A) - Burada 
haber verildiğine göre Makal
lenin cenub mıntakasında hiç 
bir Habeş askeri kalmamışhr. 

Napoli 22 (Ö.R.)- Piemonte 
prensesi doğu Afrikaya giden 
Kaliförniya vapurunu gezmiştir. 
Bu vapurla 25 sübay ve sü
bayla 312 deniz, hava ve kara 
eratı yola çıkmışbr. 

K;hi;~d~. ····y···~~i""bi~""hidi;~··••••••••••s·;ı;i;k··~;·•••••••••• 
Namazgah civarında Sarım

sak sokağı Tahtahmesçit kar

şısında 89 No. da alb odalı 
Ulusal partinin kurağı önünde mü
sademeler oldu 7 polis yaralandı 

- Baş taraİı / . inci sayfada -
Düyunu umumiyesi davasa ls
kenderiyede açılmışbr. 

Çok önem verilen bu dava 
aylarca sürecektir. Gelecek 
celse 25 son teşrindedir. 

ÜNiVERSiTE 9 KANUNA 
KADAR KAPALI 

Kahire, 22 (Ô.R) - Üniver· 
site otoriteleri 9 ilk kanuna 
kadar üniversitenin kapalı kal· 
masına karar vermişlerdir. Ta
lebeler ancak gerece devam 
etmek kararlarını teyid etmek 
üzere üniversiteye . döomeğe 
karar vermişlerdir. Üniversite .. 
nin tekrar açılacağı tarihe ka
dar fikirlerin süküı;ıet bul~cağı 
umulmaktadır. 

Portsaid; 22 (Ö.R) - Iskcn
deriyede bulunan logiliz zırh
lılarandan birisi' bir torpido ·ile 

ı birlikte buraya gelmiştir. 
50 KiSi TEVKiF EDiLDi 

Kahire, 21 (A.A) - Bugün· 
kü tezahürat esnasıoda elli kişi 
tevkif olunmuştur. Nasyonalist
lerin merkezi onünde 200 kadar 
tezahürcü polislere hücum ede
rek bunlardan yedisini yarala
mışlardır. Halk bundan sonra 
dağılmıştir. 
. Tramvaylara ve otobüslere 
hücum edildiği zamanda baza 
yolcular yaralanmıştır. Akşama 
doğru şehir sakin halini yeniden 
almıştır. 

SÜEL HAZIRLIKLAR 
Kahire, 21 (A.A) - lngiliz

Jerfo Misirdaki aUel hazırlıkları 
devam etmektedir. Süveyf li
manının Mısırlı kumandanı de-
ğiştirilmiş v~ yerine bir İngiliz 
getirilmiştir. · 

' iki salon iki koridor bir kiler 

bir yemek odası ve mutfak bir 
kızma hamam ve soğukluğu 

bir bodrum ve müteaddit yer

lerinde suyu bir büyük bahçeyi 

havi ev satıhktır. Talib olan

ların mezkür hanedeki sahibi 

bay Rifata müracaatları ilan 

olunur~ 1-5 (3500) 
~ :J7LZZZ-~..LZZJr.xzr.L7.:z.z.azn 

Mua~1im Doktor 

~ 
ALATAŞ 

iç haslalıkla~ı doktoru 
Kemeraltı Samlı sokak No.20 

~~ !'7..Ah.Hbll'.Z 

Müzayede i e fev
kalade büyük satış 

24 ikinci teşrin pazar günü 
sabahleyin saat onda Başturak 
caddesi Çivici bamamı karşı

sında Müftü sokağında 25 nu
marala bay Y emişçilerin büyük 
konağıııda doktor operator 
bay TahAine ait emsali görül
memiş fevkalade lüks zarif ve 
nadide mobilyeler müzayede 

suretile sahlacalctır. Fransız 

mamulatmdan 22 ayar albn 

yaldızla emsali görülmemiş jar
dinyer ve modern vitrinli maun 

büfe ve konturabüfesi, maun 
kristal camlı vitrin, Ingiliz ma-

mulatından ikişer kişilik bronz 
kesme iki direkli karyolalar ve 

cibinliideri, modern iki aynalı 
sifonyeralı dolap ve üç aynalı 

tuvaleti, komodinolar, kUçük 
şıfonyera, kadifeli şezlong, ln-

giliz mamulatından zarif çocuk 
karyolası, Viyana mamulabndan 

altın mekik fabrikasının ipekli 
kumaşından mundus kanape 

takımı, ayni takımın orta ma
salariyle 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
fonyarlı dolab, orta masası, 
şezlonku ve koltuk ve sandal
yeleri, üç aynah şemsiyelikler, 
sıılamandıra ve madeni soba
lar, lngiliz mamulatından 105 
ve 90 santimlik ikı direkli ve 
kısa karyolalar, kristal camlı 
demir komidinolar, ceviz tuva
letJi komidinolar, bir iki kişi-

lik kırk kadar pamuk yataklar 
ve 60 kadar yün battanilcr, 
ve müteaddid cibinlikler, bronz 

sehpalar, dört odalardaki si
yahlı beyazlı petikare zeminli 

taban muşambalar, dört aded 
maroken kanape gayet şık ve 
znrif Amerikan modeli yazı-

hane, maruken dönerli koltuk, 
lake küçük yazıhane ve dönerli 

koltuk, Avrupa mamulabnd~n 
hezaran şezlong, 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 ayakh lava· 

bolar ve müceddet sıcak 
vo soğuk su muslukları, 

yünkers fabrikasının otomatik 

termosifon, bakır galvanizli bü

yük termesifon, ve emayi ban
yosu, Rus semaveri, porselen 

tabak takımları, kristal süra

hiler, Avrupa mamulatından 

alatı cerahiye dolabı, ve nike

lajla büyük dört etrafı ve raf

lara kristal camlı alatı cerrahi

ye dolabı, göz, kulak, burun, 

bogaz bö)ye 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 kapılan ve dıvar 

aynaları, bakır tencereler, ve 

kavanozlar, miiteaddit çicekler 

ve saksılar, yedi milim kalınh

~nda 210/115 santim büyük· 
lüğünde kristal büyük camlar, 

müteaddit keten ve etamin 
perdeler, hava ga2iyle yanar 

yünkers fabrikasının müceddet 
büyük termosifon, Isparta, Gör-

dös hah ve seccadeleri, ve sai· 
re bir çok eşyayi nefise mü· 
zayede suretHe satılacaktı. Sa· 
tış peşindir. Fırsatı kaçırma
yınız. 

Türk Müzayede Salonu mü
düriyeti Telefon No. 2798. 

1 - 2 ( 3493) 
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SIHHAT Balıkyağı ~ 

Norveçyamn haalis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satıf Yeri 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat E zanesi 

. . . 

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

z ır Yün e uca 
T .. rk A onim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

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

D 

Hulüsi [r 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada hergün 

dörtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mu
ayenehanesinde hastalarını 

kabul eder (3436) 

T enviratınızda yenı çıkan çifte ispiralli 

LU 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

tenzi atlı fiyat ar 

e lik 
Elektrik, telefon ve mal emeleri deposu 

Ve Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

O adan "eçnıey·niz 
• • • • y yerıne ervea çınız 

"HERVEA,, denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz ta:cdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar· 
rat veren bamızı belvin itrahına muvaf
fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahathk hissedersiniz, ve 
ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide temin etmiş olÜrsunuz. 

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

lznıirUJer Istaııbulda nerede buluşurlar 

Beyoğ unda • stol otelinde 
1 

Sirkecide Os aniyeotelinde 
•• Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

aa T9frlnleanl t.a• 

Izmirlilerin Sevgili Ilac.ı 

KORiZOL KEMA~ 
Grip, nez.le, bronşit gibi hastalıklara karşı 
agız ve burunda yaşayan bütün mikroplan 
anide öldüren çok cittig bir 

DEVADIR 
Şu mevsimde her evde her cepde bulunmalıdır 

DEPOSU: 

Saç Eksiri . 
Saçlann dökülmesine ve kepeklenmeaine mani olur. KomoJell 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçlarJJI 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. I<f,: 
mojen Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat maiazaları• 1~ 
bulunur. 



Sahife 9 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
OBERON vapuru 8 ikinci 

tetrinde beklenmekte olup yü
künü boşalttıktan sonra 14 
ikinci tetrinde Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limar.'Jrı 
için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 8 
ikinci tetrinde gelip 14 ikinci 
teşrinde Anvers, Rotterdam, 
Amsterdam ve Hamburg liman
ları için yük alacaktır. 

UL YSSES vapuru 20 ikinci 
teşrinde gelip yükünü tabli

Yeden sonra Burgu, Vama ve 
K6stence limanları için yük 
alacaktır. 

CERES vapuru 21 ikinci teş
rinde gelip yükünü tahliyeden 
sonra 25 ikinci teşrinde An
vcrs, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanları için yük 
a!acakbr. 

SVENSKA ORIENT LINEIN 
FREDENSBURG vapuru 28 

ikinci teırinde gelip yükünü 
t~bliye ettikten sonra 21 ikinci 
teşrinde Rotterdam, Hamburg 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Goteburg, Oslo ve lskandi
ııavya limanlanna hareket ede
cektir. 

GOTLAND vapuru 30 ikinci 
teşrinde 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 limanlanna 
hareket edecektir. 
SERVİCE MARJTıM ROUMAIN 

DURUSTUR vapuru 20 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup yü• 
künü tahliyeden sonra Köstence 
SuJina - Galas ve Bryla liman
lııırı için yük alacaktır. 
ALBA JULIAvapuru 20ikinci 

teşrinde gelip 21 ikinci teşrinde 
Malta - Cenova - Marsilya ve 
Barselona limanlanna yük ala
caktır. 

ilandaki hareket tarihleriie 
navlunlardaki değişikliklerden 

acentemiz mes'uliyet kabul et
ınez. 

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

Zee & Co. 
SOFIA motörü Halen limanı

mızda olup Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yük 
almaktadır. • 

AMSEL vapuru Halen lima
nımızda olup Anvers, Rcıtter· 
dam, Hamburg ve Breınen için 
yilk almaktadır. 

AVOLA vapuru 9 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Hamburg 
Bremen ve Anversten yük 
çıkaracaktır. 

HANAU motörü 11 ikinci 
teırinde bekleniyor. 15 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter· 
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

MACEDONIA vapuru 25 
ikinci teşrinde bekleniyor. 30 
ikinci teırine kadar Aııven, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 

YEfflASIR 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRiNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Li verpool Hattı 
OPORTO vapuru liınanımız

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 bekl~nip Li- ı 
verpool ve Svanse'dan yllk 
tahliye edecektir. 

Londra-Hull battı 
1. BULGARIP N vapuru 18 

ıon teırinde Londra ve Hull
den gelip tabliyece bulunacaktır 

OPORTO vapuru ilk kanun 

Doktor 

iptidasında dönüp Londra ve 
Hail için yük alacaktır. 

American Export Lines 
Nevyork 

EXCELSIOR vapuru Halen 
limanımızda olup Nevyork için ,.. 
yük almaktadır. 

The General Steam Vavi
ıration co. Ltd. 

PETREL vapuru 19 •on teş
rindP. gelip 21 son teşrine ka
dar Londra icin yük alacktır. 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

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
rinci kanunda bekleniyor. Nev
york için yük alacaktır. 

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

Service Direct Danubien 
Tuna battı 

ALISA vapuru Halen lima
nımızda olup Beo~rad, Novi
sad, Komamo, Budapeşte,Bra
tislava ve Viyana için yük 
alacacaktır. 

Arment Deppe - Anvera 
ESPAGNE vapuru 5 ikinci 

teşrinde bekleniyor. Aııvers 
l1irekt için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

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

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

OSLO 
BANASERAS motörü 21 

ikinci teşrinde bekleniyor.Dnn
kerk ve Dieppe için yük ala
caktır. 

johnston Warren Lines 
Liverpool 

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

NOT : Vr • ·' tarihleri, va· 
purların isimıen ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Evi Ka.antina tramH"ı cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Eczacı başı 

s. Feritl 
Yapar 

Taklitlerine aldanmayınız 

Depo: 

Şifa 
Ec: anesi 

453 Numaralı Hamidiye Zirai 
Kredi kooperatifinden: 

453 numaralı Canlı [Hamidiye) Bayındır Zirai kredi koo
peratifi anbarında mevcut (33500) kilo arpa (23435) buğday 
açık müzayede usulü ile satışa çıkarılmışbr. Talipler şartna
meyi Canlı [Hamid ye) de kooperatif binasından Bayındırda 
Ziraat bankasından öğrenebilirler. 

Muvakkat teminat arpa için (150,75) kuruş buğday için 
(19600) kuruştur. ihale 28-11-935 Perşembe günüdür. 

1 

1 

1 

i 

Fazla tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve Tabliye binası 
«rkasında 72-4 numarada 
FRA TELLi Sperco vapur acen
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

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

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

14-15-18-21-23-26-27 3697 (3442) 1 

Telefon: 2004-2005-2663 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 -2008 

Umum Hastaların ı· azarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağ:arı, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ibtir olanaımız 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalı~ma esda fır-nasın 
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
İçin korsalar. 

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

MuTEHASS!SI 

Fa.hı·i Riza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

sonra 14 - 16 ya 

cadesi No. 20 
( 355) S.7 

P. T. T. Başmüdi:rlüğünden: 
Mübayaa edilecek asgari yirmi azami 35 ton maden ve asgari 

15 aıami 25 ton kok kömürü 11-11-935 tarihinden itibaren 15 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 1 

Kardeşler n1ohil!elerile süsleyiniz ... 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3776 

Şube: 
Aakara 

Anafartalar 
Caddesi 

lnşaatınız için atidekiibtiyac;Iarınızı pek ucuz fiyatlarla 
temin etmek isterseniz Halim a~a çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcaretbaneKine müracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nevi çlçekll 

Çmi ve levazımı sıhhiyeden ldvhalar ve bunların 
teferrüafı envaı banyolar ve termosıtonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 1 

1 

ı·;ınci teşrinden it baren YENiCE 
paketienrıde ıkramıye fişlerı bulacaka_ınız 

Bu fişle• mukabılnde par-a l'lara 
• n yırmı. elit vey 

iR 
Z BiliRSiNiZ 

Kina Lütfi 
Yirmi senedenberi mevküni ve şöhretini mu

hafaza eden KUVVET ilacıdır. 

1. ina Lütfi 
KUVVET ve İŞTAH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olanların can kurtaranıdır. 

Niçin tercih edilir, 

Niçin sevilir. 

ÇUnkl . Lezzeti boştur, herkes içebilir. • 

ÇUnkl . Tesiri kat'i ve seridir. • 

ÇUnkl . içenlerin yanakları kızarır, • 

ve neşe alametleri belirir. 

ÇUnkl . Yemek yiyemeyenler fevkalide bir . 
iştibaya sahip olurlar. 

Çi!!!ld içenler memnun olur ve arkadaş-

larına tavsiye ederler. 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek babarlarımızı, 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 ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

Karı südü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarını (Leylek) 
marka rasbk ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayıws.. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kuma, boya
larının genel satış yeri yalnız Jepomuzdur. 

Telefon : 3882 

Devlet demivyorllarından : 
Aşağıda yazılı gayri menkuller, 10-12-935 Salı günü saat 15 

de lzmir • Alsancakta 8 inci işletme binasında açık arttırma 
usulü ile ve üçer sene müddetle ayrı, ayrı kiraya verilecektir. 
isteklilerin aşağıda gösterilen mikdarda muvakkat teminat ver
meleri ve işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair .b~
yannamelerle aynı gün ve saatte Alsancaktaki komisyon reısli· 
ğine bizzat veya tahriren müracaatları lizımdır. 

Şartnameler Alsancakta komisyondan ve Çatal, Horsunlu •e 
Keçiborlu istasyonlarında, istuyon yazıhanelerinden parasız 
alınır. 
Mevkii Cinsi Muhammen 3 senelik 

Kira bedeli lira k. 
Çatal istasyonu 30 dönüm tarla 170,0Q 
civarında. 
Horsunlu istuyo- 2 dükkan ve bir fırın 25,00 
nunda. ar•a•ı 91 metre 

murabbaı 

mu. teminat 
lira k. 

12,75 

1,88 

Rün miiddetle münakasaya konulmuştur. . . _ 
Taliplerin başmildürlük kalemine ve münakasaya ıştırak dmck 

iizere 26 cari Salı günü saat 15 de komisyona miı6.r5a5caa(t314r34) 
12~15~19~23 3 

Yerli Çhnentol•r, BOtOn M•rk•l•r 
En M D••l t Şer•ltle 
M•ğ•z•mtzd• S•tı lır h 3 

• • • • \ ... :!" ··!lilli!t 
2 No. Iı baraka 108,00 8,10 

23 26 3795 ( 3499 ) 
ı Keçiborlu istasyonunda 
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an - ransa a yak n ı 
--iııııiııı---------------·---------------------------------------Berlin Fransız elçisinin Bitlerle önemli mülikatı 

Bü iın Fransız gaz 
bahsediyorlar 

1 • • • r ı 

üş tere 

• ke ın i giler · nde bariz bir salalı~ 
uk 

bakanı B. Von Neurat
hın huzurunda Fransa 
elçisi B. François pon· 
cet'yi kabul ebniştir• 
Görüşmenin gayesi ge
nel esaslar üzerinde dır 
rumu tedkik etmekti• 
Dostane bir ruhla yapı· 
lan bu görüşme her iki 
hükumetin hüsnü niye
tıni meydana çıkarınıŞ-

Paris, 22 (Ö.R) - Fransanın 
Berlın büyük elçisi B. François 
Andre Poncet, dışbakanı B. 
Von Neuratb'ın huzurunda 
Reichsführer ve Şansöyle Hit
lerle bir saat süren bir müla
katta bulunmuştur. Üç devlet 
adamı bütün genel siyasa me
seleler ıni gözden geçirmişlerdi r. 

Berlin, 22 (Ô.R) - Resmiğ 
D. N. B. ajansı bildiriyor: 
Devlet önderi başbakan B. 
Hitler dün dışbakanı von Neu
rathın huzurunda Fransa bü
yük elçisi B. François Poncet 'yi 
kabul etmiştir. Göret iki hü
kumetin de hüsnüniyetini gös
teren bir dostluk havası içinde 
bir saat sürmüştür. 

MÜ LAKA TIN MAHiYETi 
Paris, 22 (Ô.R.)- Fransanın 

Berlin sefirinin B. Hitlerle mü
lakatı Fransız-Alman ilgilerinde 
başhösteren gevşekliği teyid 
etmiştir. Bununla beraber bu 
görüşmenin fevkalade hiç bir 
mahiyeti yoktur.Paristen dönü
ıünde B. Poncet'nin Fransız 
devlet adamlarile yaptığı gö
rüşmelerin neticelerini B. Hit
lere bildirmesi normaldi ve bü
tlln büyük elçilerin hükümetle
rini temsil ertikleri devlet baş
kanları nezdinde bunun gibi 
teşebbüslerde bulunmaları nor
maldir. 

Bununla beraber bu görüşme 
iki memleket arasında ger~in
liği daha ziyade azaltmağa ya
nyacaktır. ve her iki taraftan 
gösterilen uzlaşma zihniyeti 
Fransız - Alman ilgilerinin hava 

sını büyük mikyasta eyileştire
cektir. 

Paris. 22 (Ö.R) - Gazete
ler Berlinde Fransız sefirile B. 
Hitler arasındaki mülakatı önem 
le tefsir etmekte ve bu AI
manyanın tecerrütten çıkmak 
temayülünün bir delili saymak 
ta dı r. 

lab göze çarptığını, bununla 
beraber şimd i l i k bir anlaşma 
başlangıcı mevcut olmadığını 
kaydediyor. 

BiR ŞART 
" Oeuvre .. Fransa ve Al

manyanın barışması fıkrini tas
vib etmekle beraber bunun bir 
şart olduii'unu hatırlatıyor: "Al-

~~~~"""''--~~~--··~-""""""~~~-
H itler ve muavuıi 

ALMANYANIN YENi manya - Fransız - Rus ittifa-
TEMA YÜLA Ti kını kabul etmelidir. ., 

GÖRÜŞME HANGi 
ŞARTLAR AL TINDA 

OLDU? 
işte Berlinde Fransız elçisile 

B. Hitler arasında, dış bakanı 
B. Von Neucathın huzurunda 
yapılan görüşme hu şartlar 

içinde olmuştur. Von Neurat
hın hazır bulunması bunu alel-

Almanya Uluslar Sosyetesinden 
çekileli beri Fransız • Alman 
ilgilerinin eyileştirilmesi müza• 
kere!eri ölli noktasına gelmişti, 
Çünki Fransanın siyasası Ulus
lar sosyetesine ve mlişterek 
güven esasına dayanıyordu. 
Bu senenin ilk altı ayında çı· 
kan hadiseler de Fransanın 
ihtirazını değiştirecek mahiyet
te değildi. Hatırlardadır ki ge
çen martta Almanya Versay 
muahedesinin süel hükümle
rini yırtarak mecburi asker
lik usulünü iade etti ve 
az sonra lngiltere ile bir 
deniz anlaşması yaparak do- tır • " 
nanmasına da, tahdid edilmiş İlk defa olarak Fransız • A!• 
olmakla beraber, veni bir mev- man ilgileri için dostane keli• 
cudiyet verdi. Bu hal Fansayı mesi kullanılmaktadır. 
ilkönce durumdan kendisi ka- Fakat buna bakarak yakıP" 
dar endişeye düşen Küçük iti- lığın hemen hasıl olduğııPll 
laf deletleriyle bir güven paktı ve anlaşmanın yakın olduğıııı• 
yapmağa sevketti. bundan farzetmek bir yanlış olur. Atı" 
sonra da Fransa ile Sovyetler cak bu görüşme anlaşıJJa~: 
arasındaki protokol imza edil- doğru ilk adımdır. Şüphesi 
di. Bu protokol Almanyaya daha birçok güçlükler va~~ı~ 
karşı olmayıp sadece müşterek Fakat Fransız çevrenlerııt • 
emniyet esasına dayanmakta- fikrince Almanya şifahi inıınÇ 
dır. Hükümet ve kamoyun gö- !arla iktifa etmiyerek bu inan; 
zünde bu paktlar bir harp Alman ılış bakam Baro11 Vo11 Neuratlı caları hareketlerile teyid eder

1
s. 

aleti deyil, birer sulh vasıtası ade bir nezaket göretinden bu güçlükler ortadan kaldırı • 
idi. ibaret olmadığını göstermiştir. bilir. ti' 

" Petit Parisien diyor ki : 
" Bu görüşme Alman hükümt
tinin ulu~lar ailesinden uzak 

HABEŞ ANLAŞMAZLIGI Alman devlet reisile Fransız Fransa Almanyanın şidd~ .~ 
Umumiyeti itibarile bütün Bundan sonra çıkan İtalyan- büyük elçisi genel sıyasa uf- silahlanması karşısında ilgbısı. 

gazeteler Fran~ız - Alman il- Habeş anlaşmazlığı aylardan· kunda geniş bir gezinti yap- kalamaz. Bununla beraber a
1 gilerindeki deği şikliği memnu- b mışlar, yani Almanya ve Fran- k Al · fraki e eri Avrupa devletlerinin dik- sayı ilgiliyen bütün meseleleri rış anca manyanın ış ı 81 

durmamak ve Londra ve Pa- niyetle karşılamakta, fakat katini harptan sonraki bu en gözden geçirmişlerdir. tam alabilir. Buna da FraAI· 
risle bağlarını yeniden düğüm- muhtemel müzakerelerin ne vahim durum üzerine çevirmiş- MÜŞTEREK TEBLIG mani olacak değildir. Bu b"s• 
!emek istediğini göstermekte- esa ıa dayanabileceğini henüz tir. Bu sırada Almanya hadise- Bilhassa müşterek bir teblig manyanın hareketlerine ve ~·r 
d. F"h b · t - · M p k d' ı nü niyetine bağlıdır. Böyle !1 ır. u rer u ıs egı . on- görememe te ır er. !ere seyirci kalmakla iktifa etti, neşredilmiş olması hatırda tu· hareket Fransanın hudutları .. 
cet'ye açıkça gösterdi mi ? Bu YAKINLIK iHTiMALLERi Bir müşahid rolü takındı ve tulacak bir noktadır. Bu teb· ber 
da ihtimal harici deg" ildir. Paris, 23 (Ô.R) - Almanya - İngiltere ile İtalya arasındaki !iğde şöyle deniliyor: amniyet altına almakla berk]a• R h f Ş ·· l Cenevreye ve bütün dostlu a• 

BARIŞ BiR SALAH Fransa arasında bir yakınlık anlaşmazlıkta bitaraf durmağa ay S urer ve anso - rına karşı siyasasını da mub 
" Journal ,, de bariz bir sa- ihtimalinden bahsedilmektedir. karar verdi ye B. Hitler bugün dış faza ettirecekti-. ,,. 

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

Habeşlerin Verdunu neresi Cenevrede çalı-· malar 
Vehip paşa Çercer dağlarındaki istih- On sekizler komitesi bu ayın yirIIl1 

kamların ~eçilmez olduğuna kanidir dokuzunda toplantıya çağırılmıştı~ 
Cenevre, 22 (Ö.R)- Cenev- toplanmağa çağırmıştır. 1 rerek kati bir karar verecektır~ 

• 

Bu istihkamların yapılmasına Isveç zabitleri nezaret 
Etti - Ras Desta Somali de ilerliyor mu? 

Paris; 19 (J.İ) - Romadan 
bildirilyor: Süel çevenlerin tah
minlerine göre, Ras Nasibu 
Harar' ın batısında Çerer dağ
larındı;n başlıyarak Cicika'nın 
biraz güneyinde Kuredelli'ye 
dayanan bir hat üzerinde Ha
beş ordusunun mukavemetini 
organize etmektedir. Bu mü
dafaa hattı deniz yüzünden 
1700 metre yükseklikte ieliş

mektedir. Siperler, galeriler, 
ınitralyöz yuvaları gibi özenle 
hazırlanmış istihkamlarla takvi
ye edilıniş olup Vahip Paşanın 
hazırladığı müdafaa planla
rına göre bu tahkimat lsveç 
mühendislerinin nezareti altın
da yapılmıştır. Geçen Mayısta 
başlıyan tahkimat faaliyeti an
cak şimdi bitmek üzeredir. 
Vehip paşanın gerilmez Habeş 
Verdunu dediği bölge işte bu
raıııdır. 

Italyan çevenleri Habeş as
kerlerinin harb ruhları bu İs· 
tihkimlara uymadığını, onların 
daha ziyade kütle halinde ve 

' 

A·fo![adiçadaıı bir 111anzara 

açıkta harbı tercih ettiklt'rini dar ltallan uçaklarının bu mev-
söyliyorlar. Aynı çevenlere ba- ziler üzerinde ne dolaştıkları 

kılırsa bu istihkamlarla savaşın ne de bir saldırışa teşebbüs et-

en ağır yükünü Italyan bom- tikleri görülmemiştir. Sadece 
hardıman filoları deruhte ede- ilari müdafaa mevkilerinden 
ceklerdir. Tullih-Farso-Geo Adaya bir 

Bununla beraber şimdiye ka- kaç defa bombalar atmıılarcbr. 

rede bergitelerin tatbiki işi EKSPERLER KOMiSYONU Londra, 22 (A.A) - 1talY11
, 

üzerinde çalışmalar devam et- Diğer taraftan ayın 27 sinde l'ın Londra büyük elçisi Gra~ 
mektedir. lta!yaya karşı ulus- bir eksperler komisyonu top· di Paristen avdet etıniştıt• 
)ar ahdlaşmasının 16 ncı mad- !anacak ve yeni bergiteler hak- Grandi gazetelere diyevde bil" 
d · 1 k k k d 1 J P rıse esme uygun o ara tatbi ın a soru an sua !ere hükiı- lunarak yakında tekrar a 

11 
edilmekte olan zecri tedbirleri metler tarafından verilen ce- gitmesinin muhtemel olduğııP 
idareye memur irtibat komi- vapları tetkik edecektir. lrti- söylemiştir. il• 
tosi başkanı Portekiz dış ba- bat komisyonu petrol, bakır, Vaşington, 22 (A.A) - fI I 
kanı B. de Vaskonsellos, ko- maden kömürü, dökme ve çe- kümet, petrol endüstrisini ita;. 
mitenin kendisine vermiş oldu- )iğin de ltalyaya ihracı yasak yaya yapılmakta olan ihraca t 
ğu salahiyete dayanarak 18 ler edilen maddeler arasına sokul- kendiliğinden kesmeğe dave 
komiıesini bu ayın 29 unda ması meselesini gözden geçi- etmiştir. ,.,,,<' 

j~p~·~····çi~fi~üii'~d~;k~~b~~git~i~fitl 
yalnız ltalyaya tatbiki haksızlıktı~ 
. ~~ma, .22 (Ô.R) - Nevyorkta çıkan "Nev-York Herald and Tribuna., gazetesi Japonya Çfık 
ıstıla etmışken ve hala da ederken bergitelerin yalnız ltalyayaya karşı tatbikinin bir baksıı . 
olduğunu ve Uluslar Sosyetesinin tarafgirliğini yazarak bunun böyle olmaması için bergitelerıP 
Japonyaya karşı da tatbikine cesaret gösterilmesinin şart oldug" unu yazıyor. ,,.•• ............ ··················· ····' B · · · ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · de11 

u ıl~rı. mevkıler Saşsabanek- ı ·talarda duman bulutla.rı yarat- 1 etrafındaki ihata hareketıtı 11• 

le d'~ıcdıkad. 
1 

araHsınbda kCerer mak suretiyle de uçakların ha- sonra Somaliye girince ltalya;;.Jı 
va ısın e ır er. a eş as erle- k . . . bıı,, 
· it 1 • fk f h k 1 • re etlerını güçleştirmektedirler. !arın Mogadıço limanına pdid d a Yk ıs ıktşa are etlerı.n: Budapeşte; 19 (P N) _ Adis olan menzil hatlarını te i•• 
en sa ınm.a a ve yer erını b b 'd · · b" h k · rişıtı • b il' t k . . . t'k f a a a an gelen yeni haberler ıçın serı ır are ete gı odıl it 
e ı e meme ıçın ıs ı şa R D , 20 . . . . tir. Habeşler Dolo ile • 

uçaklarına ate<> etmemektedir- as esta nın bın kışılık . . 1 de~ 
" d ·ı S ı· · · 1 şehrı arasındakı yarı yo ıı " 11 ıı !er. ,. Bunun gibi ordularının or _usu ı e . oma ıye gırmı~ 0 - mişlerdir. Adis-Ababa lt•1ta· 

karargahları da sık yapraklı dugunu teyıd edecek mahiyet- ııüel çevenlerinin bili ~d;,ıe• 
dallardan örülmüt perdelerle tedir. Bu haberlere inanmak beri yalanlamakta ısrar 
ııakl•naııı sibidh'· Mabtelif aok· lbmırelirae Ru Deata Dolo rine pımaktacbr. 
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