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Londra 9 IA.Al 

T embien bölı?esini tamamen işgal ettikleri teeyyüt 
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Berkitelerin şiddet· 
Jenmesini istiyec~k 

Ö:z:eı. a.y1'a:rımızd.a:n. 

Rovrer 
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Yağan kuvvetli yağmurlar 1 
yalnız İtalyanları değil, Habeş- "' 

perleri yıkılmış re Hebeş kuv
vetleri cenuba çekilmeye mec
bur edilmiştir. Fransa ile yakınlıktan bah

seden ·Alman gazeteleri, Ber
lin siyasal çevenlerinde hayret 
uyandıran bazı haberlerin te
siri albndadırlar. Yılbaşında 
Fransız büyük elçisi François 
Poncet Fransanın Almanya ile 
münasebetlerinde büyük salah 
emareleri belirdiğini söylemişti. 
Onu takip eden günlerde, 
Fransız Başbakanı Pierre La
•al saylavlar odasındaki söyle
vinde Fransız - Alman dava
ıını Avrupa siyasasının temel 
taşı olarak göstermişti. Ayni 
söylevde Fransız - lngiliz ge
nel kurmaylarının görüşmele

rine temas eden noktalar dün
ya basınında birtakım önemli 
tefsirlere ve ifşaata yol açmıştı. 
Bunlardan anlaşıldığına göre 
Sanksiyonlar siyasası yüzünden 
ltalya ile başgösteren ayrışma
lar F ransanın şimali şarki sınır
larında, yani Fransız - ~iman 
hudutlarında ihtiyati tedbırlere 
haşyurulması ihtiyacını duyur
muştur. Ilkönce şüpheli görü
len bu haberlerin bugün tahak
kuk etmiş bulunması Berlin 
J'esmiğ çevenlerinde bir hayal 
kırıklıj{ı yaratmıştır. Zira Al
man (t:ijanları kendi memle
ketleri ve niyetleri hakkındaki 
şüphelerin dağıldığını umuyor
lardı. Fransız - Alman yakın
lığından kuvvetle bahsedilme
sine imkan veren vaziyet te 
karşılıklı güvensizlik havasının 

gittikçe dağılmakta bu .unduğu 
ümitlerine dayanıyordu. 

BiR HAVA LOKARNOSU 
Fransa - ngiltere-Belçika ve 

Holanda arasında bir hava lo
karnosu aktedileceği, bu paktın 
A'manyaya açık bu'undurula
cağı haberleri, son şüpheler:ıı 
doğ urduğu hoşnutsuz:uğu azalt· 
ınış değildir. Salahiyettar ~i
man melıafılinde deniliyor kı : 
"Almanya bir hava paktın~ 
t: ı•rneğe hazırdır. Fakat "açı 
iınza formülü doğu paktının 
mah:t muhtırasını hatırlatmak
tadır. Fransız-Sovyet ve Çek
Sovyet paktıyla vücud bulan 
doğu paktında vaziyet bundan 
farklı değildi. Bay Laval b~ 
Paktı tasdik ederken asken 
bir ittifak mahiyetinde olma
dıii:ını söylemişti. B. Radek'in 
hvestiyadaki bir yazısında bu 
Fransız tefsirinden hoşnud ol
ınadığı göz önüne getirilirse 
F ransanın iki partöneri olan 
Sovyetler ve Çekoslovakyanın 
doğu paktını askeri ittifak 
ıeklinde kabul ettikleri anlaşı
labiJir." 

itte Berlinde, resmiğ çevren
lerin hava paktı hakkında bes· 
!edikleri tereddütler bu mahi
yettedir. 

( &.nn 5 i11d zay/nda ) 

. R. A. Seler 

leri de rahatsız etmiştir. Yağ

murlar böyle devam ettiği müd
detçe Habeşler şimal ordularını 
şimdilik güçlükle takviye ede
bileceklerdir. 

Tembien hareketi hak
kındaki Habeş ve lt a lyan 
haberleri birbirin _ tama 
men zıd bulunmaktadır. 
Habeş kuvvetlerinin Ma
kalle şarkındak i Tembi
en bölgesinin bütününü 
lfgal ettiğine dair olan 
haberin doğru olup ol
madığı henüz belli değil
dir. Bu haber doğru ise 
Makalleyl sararak ıtal
yanları şimale doğru çe
kllmeğe mecbur etmek 
maksadını takip eden 
ileri ııı:areketlerinln ilk 
safhasının muvaffakıyete 
erltmlŞiolması deme~liı-

IT AL Y ANLARlN iDDiASI 
Diğer tarafta.n Eritre ka~?a· 

ğından gelen bır telgrafa gore, 
ltalyanlar Makalleye cenuben 
20 kilometre kadar sokulmaya 

Oriknıla 

muvaffak olan Habeş kuvvet
lerini dağıtmış ve geri çekil
meğe mecbur etmiştir. Bu kuv
vetler Ambaradam yaJ.ı,.mda 
bulunan yüksek araziye kadar 
ilerliyerek 'iperler kazmaya ve 
tel örgüleri arkasında yerleş

meğe başlamışlardır. 

iT AL YAN KUMANDAN
LiGININ KORKUSU 

Habeşlerin burada makinalı 

/la beşler 

tüfek ve şimdi ellerinde bulu
nan topları yerleştirerek İtal
yan ileri hatlarını tehdit etme· 
lf'find~n korkan ltalyan komu
tanlığı Habeş hatlarının kuv
vetli bir bombardıman altına 
alınmasını emretmiştir.Uçakların 
yardımiyle bu hareket muvaf
fakıyetle inkişaf etmiş ve bir
kaç saat süren şiddetli bir bom· 
balama neticesinde Habeş si-

TIGRENIN iLERiSiNDE 
Eritreden gelen telgrafların 

ilave ettiğine ıröre Italyan 
uçakları Tigre cephesinin öteki 
kısımlannda biiyük bir faaliyet 
göstermişlerdir. 

iT AL YAN ESiRLERi 
Royter ajansı Dessie muha

birinin haber verdiğine göre, 
Habeş otoriteleri Takazze neh
ri yakınındeki bir çarpışmada 
esir edilip Dessie'ye getirilen 
yedi Italyan sübayının imkan 
dairesinde giydirilerek Avrupa 
yemeklerile beslenmelerini em• 
retmiştir. 

imparatorun oğlu esir edilen 
sübayları ziyaret etmif ve yaz
dıklan mektuplarını ailelerine 
yollayacağını kendilerine vadet
miştir. 

MESAGERO NE DlYOR? 
Roma, 9 ( A.A ) - Stefani 

Ajansı bildiriyor: 
Doğu Afrika11ndaki ltalyan 

hareketi hakkında bazı ecnebi 
Ajanı Ye gazeteleri tarafından 
Yerilen yanlış haberleri mev

/svt'( kralı ()ıislav 

Londra 9 (Ö.R) -Akdeniz
de Italyan filosu tarafından 
lngiliz filosuna karşı bir sald!· 
rış vukuu takdirinde Akdenız 
devletlerinin müşterek yardım
da bulunup bulunmıyacaklan 
hakkında İngiliz sorusuna is
panya ancak umumi seçimden 
sonra cevap verecektir. 

Burada hakim olan kanaata 
göre lngiltere Cenevrede zecrt 
tedbirlerin şiddetlendirilmesi 
teşebbüsünü kendi üzerine al-
mıyacaktır. Bu teşebbüs başka 
bir devlet tarafından yapılacak 
olursa lngiltere müşterek mü
zaheret kaydiyle muvafakatını 
bildirecektir. 

·K;;ş;y;kaw;~:··:··:········Maıtada .. ··ıı;ıya;· .. ·~·;·s;sı;~~-- Sonu il{ündl $a/ıifede -

Dolonun bombardımanından 
sonra zecri tedbirlerin şiddet
lendirilmesi teşebbüsünün lsveç 
murahhasları tarafından yapı· 
lacağı tahmin edilmektedir. 

Bugece Işıkları maske- lngiliz süel planlarını ele geçirmek 
.leme denemesi yapılacak istiyen bir casus grubu yakalandı 

}\ar~ıyukadan bır .!JÖriı11üş 

B Karşıyaka ile ev· yapılacaktır. Işıkları maskele-
u gece, d · · b ı d -· ı ·ı- ed'ılen mıntakada me enemesının a~ a ıgı vece ı an • 

aat tam yirmi - yirmi buçuk Soğukkuyudan atılacak top 8 

d hava hücumuna karşı ve Karşıyakadaki katolik kili-arasın a . . 
ışıkları maskeleme tecrübesı - So1111 2 11d salıı/ede -

Şeni suikast 
Suçluları dün Ankara
da muhakeme edildiler 

k 9 (Muhabirimiz te-
An ara, B .. • . . . _ un on-

Jefonla bıldırıyor) .ukg t h -
A t .. ke suı as a 

derimi.: ta ur ' k" 
la suçlu olan se ız 

zı.rl.a~ak bakemelerine saat 
kışının ınu Muha-

d • tte başlanmıştır. 
on o~ _ da baolıyııca-
kemenıo agırceıa 

ğını haber alan binlerce halk 
adliye dairesine giden yolları 
kaplamış bulunuyordu. Kara 
oğlan çarşısından başlamak 

üzere mahkeme binası önü ge
çilemiyecek kadar kalabalıkb. 

- Samı üriillcıi sahi/ttk - -

Casuslardan biri dul ve güzel bir İtalyan kadını imiş 

Malta, 9 ( A.A ) - Royter 
ajansından: 

Polis, ekserisi ltalyan ve 
ikisi lngiliz kadını olmak üzere 
14 !,işinin evinde araştırma 
yapmıştır. Bunlardan sekizi is
ticvap sonunda tahliye edilmiş
lerdir. 

ltalyan olan diğer altısı bu
gün sürüleceklerdir. 

Londra, 9 ( Ô.R ) - Malta 
adasında bazı süel planları el
de etmek üzere faaliyete ge
çen bir ltalyan casus grubu 
yakayı ele vermiştir. Malta 
casusluk hadisesi hakkında 
elde edilen en son malumat 
tudur: 

- Madam Bufaıı adında 

Malla adasının gme/ görıinıişıl 
bir ltalyan dul kadınının 
son zamanlarda lngiliz sü-
baylariyle temas ettiği nazarı 
dikkatı celbetmişti. Yapılan 
İncelemeler sonunda bıı kadı
nın hareketleri şüpheli görül
müş ve dul kadının bazı gizli 
maksatlarla faaliyetine devam 
ettiği anlaşılmıştır. Madam Bu
fas 32 yaşlarında, uzun boylu, 
esmer bir kadındır. 

Bu kadının evinde yapılan 
araştırmada bazı vesikalar da 
ele geçiri!miştir. 

]AN DARK GEMiSi 
Buenos - Ayres 9 (Ô.R) -

" Jan Derk" Fransız mekteb 
kruvazörü Kap bumuna doğru 
buradan hııreket etmiftir. 

Amerika filosu 
Bat Amlrelhöı 

Nevyork 9 (Ô.R) - Amiral 
Arthur Hepburn Amerika filo
su Başamirallığına tayin edil
miştir. 

MANEVRALARIN GÖRÜŞ
MELEJ{LE ALAKASI YOK 

Paris 9 (A.A) - Gazeteler 
lngiliz-F ransız genel kurmaylan 
arasındaki müzakerelerin bazı 

Londra gazetelerinde görüldü
ğü gibi iki devlet filolarının 
Akdenizde müşterek harekete 

geçmeleri gibi bir manayı ta
zammun etmediğini ve anlaş

maların esasen ·nemsiz feyler 
olduklarını yazıyorlar. 
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Avrupa 
Siyasasının 
Temel taşı .. 
lngilt~re - Fransa 
Arasında askeri 
Bir pakt hazırlandı 
Sertinde derin 
Hayret ve hayal 
Kırıklığı vardır 

- Baş lara/t / inci say/ada -
KARADA • DENtZDE 

VE HAVADA 
İyi malumet alan çevrenlerin 

tahminlerine bakılı.sa B. Ant
hony Eden'in Forayn Ofiste 
yerleştiği günden beri Fransa
lngiltere arasında elbirliği siya
sasını en geniş ölçüde tahak· 
kuk ettirmek için devamlı bir 
gayret sarfolunmaktadır. ilk 
defa olarak lngiltere ve Fransa 
arasında havada, denizde ve 
karada tam bir elbirliğinden 
bahsediliyor. iki devlet erkanı 
harbiyesine mensub eksperlerin 
bu meseleyi inceden inceye 
gözden geçirmiş oldukları mu
hakkaktır. 

BiR ÇEK ZABiTiNiN KIT ABI 
Pragta, Çekoslovak erkim 

harbiyesine mensup bulunan 
kolonel Morovac "Orta Avru· 
pada harb ihtimalleri ve Ha· 
beşistan seferi., başlığı altında 
bir kitab ne,retmiştir, Muhar· 
rir bu eserinde kızıl ordunun 
medhiyesini yapmakta ve Sa· 
detes ıunırlarının Fransanın Şark 
sınırları örnek tutularak ayni 
fekilde tahkim edilmesini iste
mektedir. Morovac eserinde ~u 
dikkate şayan cümleyi kullan· 
maktadır : "Çekoılovakya Kü· 
çük Antant bayırında bir ileri 
kaladır. Ayni zamanda Sovyet 
Rusya ile Fransa arasında ilti
sak köprüsüdür. Bu kalanın 

garnizonu daha ilk saatta hazır 
bulunmak ve müttefik Rusya· 
dan yardım kuvvetleri gelin· 
ceye kadar mevkiini müdafaa 
etmek mecburiyetındedir.~ 

Almanlar bu eseri Fransa • 
Sovyetler ve Çek - Sovyet pak· 
tının askeri bir ittifaktan ba~ka 
birşey olmadığını göstermek 
için delil olarak ileri sürmek 
isteyorlar. Buna mukabil doğu 
paktının Almanyaya açık bu· 
lunduğu gizli birşey değildir. 

iT AL YANIN AVANSLARI 
Burada durum, bu şekilde 

'mütalaa edilmektedir. Bununla 
beraber ltalya ile bir askeri 
ittifak akdına ihtimal veren 
yoktur. ltalyanın Almanyayı 

son bir atu olarak ele almak 
istediğinden şüphe edilmiyorsa 
da Hitlerin Mussoliniye alda
nacağı, Almanyayı böyle leh· 
lükeli bir siyasetin arkasına 

takacağı zannedilmiyor. 
R. A. Seler 

Karşı yakalılar 
••••••••••••••••••••• 

Bugece ıtıkları maske-
leme tecrübesi yapılacak 

-- Baş tarafı I i11ri say/ada -
sesinin çanı ile, tren, vapur 
ve fabrikalann işaret düdük· 
!erile halka bildirilecektir. Bü
tün vasıtalar üç dakika müte· 
madiyen düdük çalacaklardır. 

Hava hücumlarına karşı ya· 
pılan hu denemenin büyük bir 
önemi vardır. Deneme mınta• 

kasında oturan herkes mubak· 
kak suretde bugün hazırlık· 
!arını tamamlamış olmalıdır. 
Dışarıya ışık sızması ihtimali 
olan yerler güzelce kapanmalı 
ve ışıkler hiçbir şekilde dışa· 
rıdan görülmiyecek şekilde 
mask elenmelidir. 

Tecrübe esnasında maskele· 
me mıntakasına girmek istiyen 
nakil vasıtalarını iyice maske
lemek suretile girebilecektir. 
ihmal cezayı müstelzı::.ıdir, 

Tecrübenin bittii'i de aynı ıe· 
kilde düdük ve çan çalmak 
•uretile halka ilin edilecektir. 

• 
YENi ASIR 

.. iiiiiıı ........................................ _ ~ - - -

ŞEUiR &A~ER_LERİ 

ihracat . 
istatistikleri nasıl 

tutulmalı? 
istatistik umum müdürlüğün

den şehrimiz ticaret odasına 
gelen bir mektupta umum mü
dürlük harici ticaret istatistik· 
!eri mümeyyizi Mecdettinin tet
kikler yapmak üz.,re ya
kıoda lstanbula gideceği ve 
oralardan da şehrimize geleceği 
bildirilmiştir. 

Bu tetkikat ihracat malları
mızın sevkine mahallerini tayin 
için tüccara verilen 15 günlük 
müddet içinde istatistiklerin 
tanziminde mecburi bir gecik
me husule geldiğinden onun 
düzeltilmesi içindir. 

Modern bir 
garaj yapılacak 

Gazi bulvarında modern bir 
garaj inşası için belediyeye 
müracaatlar vukubulmuş ve 
belediyeden arsa satın alınmak 
istenmiştir. Belediyece bu mü
racaatlar tetkik olunmaktadır. 

Kültür işyarları 
Kemalpaşa kazası Kültür 

işyarlığına Kemalpaşanın Parsa 
mektebi baş öğretmeni B.Saıiık 
Foça Kültür işyarlığına ve mer
kez mektebi baş öğretmenli· 
ğine lzmir Alsancak mektebi 
öğretmeni Ahsen atanmışlardır. 

t.-.,ı 'Hl • 

Yurd gazetesi 
BUtUn köylUler tarafın

dan taklb edilecek 
Cumhuriyet Halk Partisi ta

rafından büyük emekle çıkarı
lan, köylere yollanan Yurd ga
zetesinin halk yığınları tarafın
dan okunmasına köy öğretmen
lerimizin husust bir alaka ile 
yardımda bulunmaları Kültür 
bakanlığından şehrimiz Kültür 
direktörlüğüne bildirilmiştir. -
Lağım teşkilatı 
genişletilecek 
Ballıkuyu mahallesinin yukarı 

kısmından aşağıya inen su ve 
lağımlar muhteviyatını alabile· 
cek derecede büyük bir lağımın 
belediyece yaptırılması karar
laştırılmıştır. 

Belediyece bunun için lazım 
gelen keşif de yapılmıştır. 

Oda raporunu hazırlıyor 

Yılan balığı ihracatı için 
teşkilat lazım 

Ekonomi bakanlığı Yılan ba
lığı ihracatını temin için ticaret 
odasından bazı malumat iste
mişti. Odaca bu malümat ha· 
zırlanmış ve bir rapor halinde 
Bakanlığa gönderilmiştir. Ra
porda lzmir körfezi içinde ne 
mıktar yılan balığı tutulmakta 
olduğu ve bunların avlanma 
şekilleri ve nerelere ihraç edil
dikleri, avlamak için nekadar 
masraf ihtiyar edildiği hakkın· 
da malumat verilmektedir. 

Sermayeleri bulunmıyan lz
mır körfezindeki balıkçılara 

yardım edildiği takdirde balık 

avlama vasıtalarının istihsalatı 
artıracak bir hale getirileceği, 
deniz ve karada suğuk hava 
ve buz teşkilatlı nakil vasıta· 
!arının temini suretiyle balık

ların ihraç edilebilecekleri, ba
lıkların fenni bir şekılde üret· 
me, koruma veya avlama usul· 
!erini öğretmek için bir balık 
mütahassısının celbi lazım gel
diği de bildirilmektedir. 
Aynı zamanda lzmirde bir 

balık konserve fabrikası kurul· 
ması, taze balık ihracatı için 
ecnebi memleketler nezdinde 
teşebbüslerde bulunularak mah
reçler temini istenmektedir. 

T uring kulubün yeni faal 
komitesi dün seçildi 

Turing ve otomobil kulübü 
l:ı:mir komitesi umumi heyeti 
dün Türkofiste Direktör bay 
Ziya Argonun başkanlığında 
toplanmıştır. 

Bu toplantıda geçen senenin 
faaliyet raporu okunmuş ve 
kabul edilmiştir. 

Bundan sonra hazırlanmış 
bulunan yeni yıl bütçesi müza
kere ve kabul olunmuştur. 

Valinin tabii başkan bulun
duğu yeni idare heyeti reisli
ğine Türkofis direktörü bay 
Ziya Argun, umumi katipliğe 
Türkofis yar direktörü Rahmi 

ı Erand, mes'ul muhasipliie mü· 
teahhit ve seyahat acentesi 
Hadi Cemil, üyeliklere yarşar
bay Suad, merkez bankası di· 
rektörü bay Cemil, Ford 
acentesi bay Avni Meserretçi, 
tüccardan Buldanlı oğlu bay 
Ahmed Edhem seçilmişlerdir. 

Komitenin geçen sene olduğu 
gibi memleket içinde tertib 
edeceği seyahatları idare et· 
mek üzere bay Rahmi Erandın 
başkanlığında olmak üzere B. 
Suad, Hadi Cemil ve Avni'den 
mürekkeb ayrıca bir komite 
seçilmişdir. 

Mükerrer menşe şahadetnameleri 

T ecirrı odası, transit mua
melelerini tanzim edecek 

Bazı tüccarlar mallannı ec
nebi memleketlere transit ola
rak göndermekte ve gönder
dikleri memlekette satabilmek 
ihtimalile transit memleketler 

için Ticaret odasından menşe 

şehadetnamesi almaktadırlar. 

Mallarını transit mahallerin
de satamayıp başka bir mem· 
lekele nakledenler odadan 
ikinci defa olarak yeni gön· 

derdikleri memleket için menşe 
şehadetnamesi istemektedirler. 
ilk ihraç memleketi için veri· 
len menşe şehadetnamesi iptal 
edilmeksizin ikinci şehadet· 
name verilmesi odaca mahzurlu 
görülmüştür. 

EL HAMRA 

Onun için bu gibi malların 
başka bir memlekete gönde
rildiğine dair transit mahalle· 
rinden alman vesikalar da kafi 
sayılmamakta ve bu yüzden 
uzayan muhabereler sonunda 
ihracatçılar çok defa parala· 
rını alamıyarak müşkil vaziyet· 

lere düşmektedirler. Bunu or• 
tadan kaldırmak ve ihracatçı· 
ları bu müşkil vaziyetten kur
tarmak istiyen Ticaret odası 

bundan alakadar makamları 
haberdar etmiş ve bazı teşeb· 
büslerde _bulunmuştur. 

SINEMASINDA TELEFON 2573 

BU AKŞAM 
Senelerdenberi beyaz perdenin 

Kraliçelik tacını eşsiz bir mu· 
vaffakıyetle muhafaza eden 
p .. 

1 LA HI 
KADIN 

••••• 
Beyoğlunda büyük takdirlere 
mazhar olan ve senenin 

çok beğenilen 

RENKLi 
PEÇE 

Fransızca sözlü Metro-Goldvin 
Mayer süper filminde 

AYRICA: 
Paramunt Jumalda 

en son dünya haberleri 

.,, 
~1rfSHALL 
G~BRENT 

Ticaret odasının isteğine gö· 
re transit mahallinden başka 

bir memlekete sevkedilen mal
lar için odalardan alınan men· 

şe şehadetnamelerinin esas tu· 
tularak dosyalarında saklan

mak üzere mahalli konsulos· 
luklar tarafından yeni sevk 

edilen memleket namıoa menşe 
şehadetnamesi verilmek usulü 
temin edilecek ve bu cihet 
bir karara bağlandıktan sonra 
tatbike başlenacaktır. 

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

Belediyece 
cezalandırılanlar 

Yaya kaldırımlarını ifgaleden 
beş seyyar satıcı ve sokağe 
başı boş geçi bırakan üç kiıi 
belediyece cezalandınlmıtlardır. 

Ege 
Ürünleri müzesi 

yapılıyor 
Kültür park içinde Ege ürün· 

leri müzesi namiyle bir müze 
yapılacaktır. Bu müzenin esas
ları haşarat enstitüsü direktörü 
Nihat lğriboz tarafından hazır· 
!anacaktır. 

Bu müzede Ege ürünleri en 
canlı ve güzel bir şekilde teş· 
hir olunacaktır. 

Yangın musluk
ları yapılacak 
Belediyece yukarı mahalle

lerde bin beş yüz lira sarfile 
muhtelif yerlere yangın mus· 
lukları konulecaktır. Bu suretle 
yangına karşı her hangi bir 
tehlikenin önü alınmış olacak· 
tır. 

Bunun için icap eden mek
tup Su şirketine yazılmıştır. 

Tarım istasyonu
nun su tasisatı 
Bornova ziraat mü<·adele is· 

tasyonunda yaptırılacak su te
sisatı karşılığı olmak ür:ere 
Ziraat Vekaleti bütçesinden 
1500 liralık havale gönderildiiti 
vilayate bildırilmiştir. 

Kuşadasında 
BUyUk bir park yapılacak 

Kuşadasında kasabanın orta· 
sında Kurşunlu hanı namiyle 
anılan eski bir han vardır. Kaza 
belediyesi bu hanı istimlak et· 
tirip yıktırmak ve yerine bir 
park yaptırmak istemektedir, 
Bunun için şimdiye kadar ya
pılmış olan teşebbüsler müsbet 
bir şekilde ilerlemiştir. Yalnız 

bu bianın asirıatikadan olup 
olmadığıoın tesbitine lüzum 
görülmüştür. Müzeler direktörü 
Salah ... ddin Kantarın iştirak 

edeceği beş kişilik bir komis· 
yon 18 lkincikanunda Kuşada· 
sına giderek bu binanın tarihi 
değeri olup olmadığıoı araştı· 
racaktır. Değersiz ise beledi· 
yece yıktırılmasına müsaade 
edilecektir. 

am- ı -

inşa edilen ağıllar 
Ağıl kanununun neşri tarihi 

olan 929 yılından şimdiye ka
dar muhtelif vilayetlerde ya
pılmış olan fenni ağıllar mik· 
tarının kanşık bir şekilde bil· 
dirildiği ve bu yüzden hersene 
yapılan ağıllar miktarının liyıkı 

ile tesbit edilemediği ve yan· 
lışlıklar yapıldığı görülmüştür. 
. Dün Tarım Bakanlığından 
llbaylığa gelen bir bildirimde 
bu karışıklığı ortadan kaldır

mak için, kanun mucibince ya· 
pılmış olan fenni ağıllar mik· 
tarıııın 929 dan itibaren muh· 
telif senelere aid olanlarıoın 
herbirinin ayrı ayrı bir cedve· 
linin hazırlanarak gönderilmesi 
istenmi~tir . 

..... -----
Memurlar 

kooperatifi 
lzmir memurları istihlak koo· 

pııratifi idare heyeti dün akşam 
vali bay Fazlı Güleçin başkan· 
lıiında toplanmış ve kooperati· 
fin yeni yıl içinde yapacağı 
mühim işler etrafında görüşiil· 
müştür. 

•••••••••••• 
Tayin 

Bornova istasyonu hareket 
memurluğuna Balıkesir hareket 
memuru bay Eııver naklen tayin 
edilmistir. 

to KAnunusanı ..,.,& 
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KOŞEMDEN 

Gammazlık 
En sevmediğim huy, en nef· 

ret ettiğim tabiat budur. Bunun 
ıçıne kısmen boşboğazlık ta 
karışır, zaten boşboğazlık ol
masa gammazlık olmaz. 

- Falan seoın aleyhinde 
şöyle dedi, 

- Falan şunu yaptı, 
- Şu adamı bilir misiniz? 
- E? 
- O şöyledir, böyldir de 

senin hakkında, şunun hakkın· 
da demediği kalmamıştır. Şöyle 
yapmıştır, böyle etmiştir ..... 

Meşhur feylesoflardan birisine 
sormuşlar: 

- Senin en büyük düşma

nın kimdir, kimden nefret eder
sin? 

- Bana, benim aleyhimde 
söylenen sözleri getiren tıyneti 
bozuklardan ... demiş ... 

Bu hakikaten böyledir. Ga111-
mazların ruhlarındaki aşağılık, 
insanların çeşit çeşid tipleri 
arasında en berbadı, en cehen
nemin dibi olası halidir. 

Hem gammazlar öyle korkak, 
öyle seciyesiz ve cıvıktırlar ki 
tasvir edilemez, gammar:ladığı 
kimseyi anlatırken el uğuştu
rur, acı acı güler, bir takım 
tuhaf tavırlar alır. 

Yaptıkları şey: birisini öteki
nin gözünden düşürmek, biri
sini birbirinin düşmanı etmek, 
uklanacak, söylenmiyecek şey· 
feri söylemekle adilik yapmak
tır. 

Guya onlar; bunu yapmakla 
bir şey kazandım, başkasının 
nazarında yer tuttum, ona iti
mad telkin ettim sanırlar ama, 
ne yazık ki ahlakın vasıflan, 
insanlığın çerçivesi dışındadır· 
!ar. 

Benden sana ve senden ba
na gammazlık getirip götürenler 
içtimai tesanüdün, ferdi iyilik
lerin nezahetinden behresiz ve 

ahlak tereddisine sahiptirler. 
Onun igva ve gammazlığile baş· 
kasına düşman olan da ayni 
seciyede demektir ki onun kö· 
tü telakkisini ve varlığını se· 
çememiştir. 

Gammazlık duyan bir insan 
düşünmelidir ki kendi sözleri 

ve hareketleri de ayni dere· 
cede başkasına o ağızla naklo
lunuyor. 

Bana kalına, nesli 
etmek için bilmem nerenin 

ameliyatına girişeceklerine gam· 
mazların köküne kıran koy
sunlar .. 

Fazla yazamıyorum, uzun, çok 
uzun gidecek ... 

Sevgili dostlar; işte size bir 
düşünce mevzuu ve vesilesi, 
haı eketinizde takip edeceğiniz 
bir esas. 

Varın ilerisini, gerisini siz 
düşünün; Arkadaş, bilmem ne 

seçtiğimiz zaman sır küpü olma
sına dikkat edin! Zira insanlar 
sevmek, sevilmek ve sevişmek 
mecburiyetindedir, bunu ihlal 
edenler insan değildir. 

TOKDIL 

Kalb sektesi 
Çorakkapıda Gaziler cadde· 

sinde Yeni handa oturan Kan
diyeli Melek oilu Ali hastalan· 
mış ve Memleket hastanesine 
götürülmüşse de yolda ölmüş· 
tiir. Yapılan muayenede kalb 
durmasından öldüğü anlaşılmış· 
tır. 

Bir şikayet 
Kemer polis merkezine mü

racaat eden Kuruçay mahal· 
lesinde hayvan cambazı ibra· 
him oğlu lsmail kaputunun ve 
daha bazı eşyasının Ömer oğlu 
çoban Hasan tarafından çalın· 
dığını şikayet etmiştir. Tırhki· 
tata başlanmıştır. 
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s~·~~'i""'s~~~! bu silinmez . tahkirin 
hıncını almak için çıldır!yorum 

Son kozunu sivri bir kamçı 
· · ddct iy!e Demirin suratına ~ır
~ttıktan sonra muvaffakıyetını: 

güvenen insanlarda görülen bir 
inanla kalktı: 

- Artık birbirimize söyliye
cek sözümüz de kalmadı, gide
bilirsiniz bay Demir ... 

Eliyle kapıyı gösteriyordu .. 
Demir kızardı morardı, son

ra sapsarı kesildi. 
Her şeyi bekliyebilirdi. Şid.

det, kavga, dava hepsi'. hepsı, 
olabilirdi. Fakat ken~ı va~~~
ğını bir hayvan derekesıne . ~
şüren bu damızlık kelimesını.n 
ağırlığı altında çiğneniyor, ezı
liyordu. Sanki kafası dank, 
dank hu çirkin sözü tekrarlı
yor, kulakları uğuldıyor .kımıl
dıyamıyordu. Boğuk bır ses 
çıkardı.. . 

Doktor aldırmıyarak elinı 
zile götürdü. 

N . Bay Demirin - esrın ... 
paltosunu getir, ı:idiyer. Salo
nun elektriklerini söndür, ka
pıyı eyice kapa... Ben yorgu." 
num odama çekiliyorum, dedı. 

Bir defa daha yaptığı gibi 
ardına bakmadan salondan 
çekilip çıktı .. 

Demir ses çıkarmadı. Kurul
muş bir makine gibi o da ~~i
lana sallana yürüdü. Nesrının 
çıktığı salon kapısından ne pal
tosunu giymeği, ne de şapk~
sını almağı düşünemiyerek b~n 
bir heyecan ve ümitle çıktıgı 
merdivenleri sarhoı; gibi sen
deliye sendeliye inerek sokağa 
atıldı. 

Dışarıda zehir ~ibi bir soğuk 
vardı. Soğuk, bıçak gibi nefe
sini kesiyor, her nefes dudak
ları arasında katılaşıp buz ha
line geliyordu. Dizleri kara 
gömülüyor, adımları karışıyor, 
yolu bulamıyarak sallanıyordu. 
Ne araba, ne otomobil, ne de 
kendisi gibi ümidinin ~rı~ları 
listünde yürüyen canlı bır golge 
vardı. 

Bu saatta ve bu havada bü
tün vesait durmuş, her tarafı 
karanlık, kar ve aoğuk sar
mıştı. Ayakları kunduraları 

içinde odunlaşıyordu. Bu katı
lık dizlerine, sonra vücuduna 
yayıldı. Şırak, şırak yüzüne 
çarpan rüzgarla kar parçaları 
çıplak başına, ensesine ölüm 
soğukluğu veriyordu. Soluğu 
bu soğuk hava ile kesiliyor, 
gözleri karanlığı yararak dört 
yana bakınıyor, bir otomobil, 
bir araba arıyordu. Derinden 
derine, tak tak, kazma kürek 
sesleri ııeliyordu. Gece yarısı 

- - a•an bele-yolları açmaga ugr y 

diye işçileri olacak... Sırt~nda 
palto, başında şapk~, el'.~~e 
bir baston olsaydı barı .. Yuru-

d " "nde Yemiyordu. Her adım a onu 
b .. udunu ir çukur açılıyor, vuc _. 
bir külçe demir ağırlıgıyl.e 
içine çekiyor, düşe kalka gı
diyordu. 

Buzlar içinde sürükleniyordu: 
Hissi uyuşmuş, başı içinde zek~ 
anlayış ve düşünce hüceyrelerı 
kapanmış da tek (bir söz) Su

nanın dudaklarından bir kamçı 
şiddetiyle suratına fırlatılmış 
0 çirkin söz kulaklarında çın· 
lıyordu: (Damızlık) ... Hakim ve 
galip geldim sanırken hiç ol· 
~uştu. Aşk ararken, en sivri 
bır tahkirin <t.:tında çamurlara 
Yuvarlanmıştı. Gerçek bir hay
van derekesine indirilerek kapı 
dışarı edilmişti. Bu hareket 
o~u kudurtuyor, bir çılgın gibi 
Yıne geri dönmek, onu dişlerile 

.Parçalamak. haykırmak. öcünü 

almak istiyordu Ne geri, ne 
ileri gidebiliyordu. Bacakl arı 
onu çekemiyordu. Şidde tle sal
landı. Önünde bir kar birikin
tisi içine yuvarlandı. Yine ka lk
mağa çabaladı. 

Oradan çıkalı ne kadar ol
muştu? Saat ne kadardı? Ko
lunu yokladı o bile donmu~ 
durmuştu! Fakat ne garip, Su
nanın hayali bir an bile karşı

sından kaybolmıyordu. Şam

panya rengi. ka.di.fe entarisi 
yüzünün cazıbesını arttırmış, 
saçlarının dalga <!alga kızıltısı, 

gözlerinin yeşil parıltısı bum
buz varlığına ateş saçıyordu. 

Derin bir hırsla boğuk hırıltıyı 
andıran sesiyle: 

- Suna! Suna! Senin düş
manınım, seni seyiyorum! Bu 
silinmez tahkirin hıncını almak 
için çıldırıyorum. Gözlerinin 
ateşi bağrımı yakıyor! ~~~!ar 
içinde beni kavuran benlıgıme 
yayılan bu sı':ak.lı~. s:nden gel
diği için, kalbımı sokup atmak, 
bu karlar içine gömülerek 
bumbuz olmak etimi, derimi 
yakan bu cehennemi b~mbeyaz 
karlarla soğutmak kabıl olsa!. 

Çekil karşımdan, insanlığımı, 
izzeti nefsimi, sinirlerimi parça 
parça eden kız! 

Çekil! Beynimi, pl~nlarım!, 
irademi elinde oynattıgın o sı· 
hirbaz değeneği ile karıştırma.: 

Demir böyle söylerken, kendı 
sesinden kendi ürktü! Donuk, 
kısık bir ses!.. 

- Sonra bir gayretle iler
lemeğe başladı. Bir taksiye 
rastlamak uroguııuyla kulağını 
en ufak bir gürültüye vererek 
dinliyor~u . Hir şeyler görmeğe 
çalışıyordu. 

Ne derin ses•izlik yarap! Is
tanbul baştan başa uykuya 
dalmıştı. Kulaklarında uğuldı
yan müstehzi bir kahkaha var
dı. Şikarını kaybeden Kurd 
gibi karlar içinde yuvıırlanı
yordu işte ... 

Dudaklarında acı bir inilti 
ile: 

- Vücudumun her yanı sız
lıyor, göğsüm sancıyor, eğer 
bu geceyi atlatırsam gerçek 
demirden olduiuma inanaca
ğım!.. 

* . .. 
- Bu taraftan bay! Orası 

batak geçemezsiniz!. Demir bu 
insan sesiyle canlandı, hemen 
döndü köşe başında bir taksi 
duruyordu. 

Şoför dışarı fırlıyarak ara
bayı açtı: 

- Buyurunuz bayım. 
Can kurtarana sarılır gibi 

içeri atıldı, o kadar donmuşt.u 

ki hiç bir şey söylemeden bır 
kenara büzüldü. 

_ Nereye efendim? 
- Sonu var 

ltalyanları 
Sarmağa çalışıyorlar 

_ Baştarajı / nci sayjada -
zuubahseden Mesagero gaze
tesi · dağrudan doğruya ltalyan 
askeri kumandanlığı yahud 
Stefani Ajansı tar~fında~. v~-

·ı . en her haberı kaydııhtı
rı mıy ld""' . yatla karşılamak lazımge ıgını 

yazıuaktadır. . 
Bu gazete diyor kı: 

t .. t ve birbir-Biday ette üs us e 

1 . zıd h-ecanlı haberler 
erme ., b' A' . 1 ecne ı ıans ve 
vermış o an . fh 

1 · hadiselerın me um gazete erı 
mi etini şimdi daha nor-

e:~m bi: şekilde göstermekte-
~ Isveç kızılhaçı, tama-
dırler. 1 Daggabuı-. ı asılsız 0 an • . 
mıy e 'k kızılhaçı badı-
d k' Amerı an 'ld 

a ı kk da ayni şekı e 
!eri ha ın se . f 

hareket e~ilmıs ıF • 
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Son Telgra:f Haberleri 

Ankara ağıırceza mahkemesinde 
suikastçılar sorguya çekildi 

Ali Saib hakyeri başkanına. n yedi yıldanberi 
Ata türkün bir neferi idim, di \ıerek ağlamıştır 

Dünkü celse fasılasız olarak sekiz saat devam etti !~aş -c11 a tı / fl r i saıfa tla -

ANKARADA FEVKELADE 
BIR GÜN 

Mahkeme bina s ı içinde top
lanmış bulunan halk, bu dava 
görülmezden önce rüyet edilen 
bir davanın suçlularını suikast 
davası suçlusu zannederek ar
kalarından: 

- Kahro!sunlar ... 
Diye bağırmışlardır. 
Nihavet muayyen saat gel

miş bulunuvordu.Ağırceza mah
kemesi Bay Talatın başkanlı
ğında tesekkül ederek ıddia 
makamıma genel savaman B, 
Beha Ali geçmişti. 

SUÇLULARIN BAŞLARI 
ONDE iDi 

olduğundan 3 aya mahküm YAHYA'YA MEMLEKETiN Azizi dört buçuk yıldanberi 
edildiğini söyledi. ASKERİ DURUMU tanırım. Suçlulardan diğerlerini 

Aziz - 314 doğumlu, çiftlik SORULMUŞ hiç görmedim. Eğer aksi meyda-
sahibi bulunduğunu, mahkü- Suçlulardan Y ahya ' nın ifa- na çıkarsa en ağır cezalara razı· 
miyeti o : ırı a dı ii; ını söylemiştir. desi şudur: yım. Katiyen tanımıyorum. 

Arif-· Ha~c..ı oğullarından - Şam'da akrabam vardır. BEN ONYEDI YILDANBERI 
o:duf; unu, bekar ve sabıkası Ancak bunlar fakirdir. Bu iti- ATATÜRKÜN NEFERiYİM 
bulunmadığını anlattı . barla Şamda onların yanlarında ilk defa masunlyellm 

Şı-nıseddin - Ali Rin oğ- kalmıyarak Amman'a geçdim. kaldırılmıstır. H kimin 
!u olduğunu, 314 doğumlu bu- Orada Ethemle karşılaştım. karşısına' ilk çıktıgım 
lurduğunu Tokatta nahiye mü- Ethem bana Türkiyenin dahili gün çocuk gibi ağladım 
dürü bulunduğunu ve dörl çocuk ve askeri vaziyeti hakkında Ağlamağa hakkımda var 
babası olduğunu anlatmıştır. :_:; sualler sordu. ve en sonunda dır. Çünkü 17 yıldanberl 

idris - 294 tevellüdlü oldu- da bana: Alatürk'Un bir neferly-
ğu ve evli bulunduğunu söy- - Türkiyeden mektup aldım. dim. Maalesef sulkasd-
lemiştir. Dört kişi Türkiyeye giderek çılar arasına adım karış-

ALI SAIBIN HÜViYETi suikast yapacaksınız. dedi lı" 
En son Ali Saibin hüviyeti TEŞKILA Ti KiM iDARE SUÇLULARA 

tesbit edilmiştir. Ağırceza baş- EDiYORDU DAYAK ATILMADI 
kanı suçluya sordu: B k Mahkemede Ankara emniyet Suçlular sıra ile mahkeme u sui astın nasıl yapılacağı direktörü bay Sadreddinin ifa-

salonuna, başları önde olarak R - Adın ne? sualine karşı da: 
1 

·• "I 
S - Ali Saib. desine müracaata üzum goru -girdiler. En arkada masuniyeti - Meraşta Çakmak köyünde düg-ünden şahit sıfatiyle din-
R - Babanın adı? ld · d B d b k kaldırılan saylav Ali Saib lrn- rıs var ır. u a am üyü lenmiştir. Suçluların sorgu sıra· 

Iunmakta idi. S - Emin. vilayetlerde teşkilat yapıyor sında karakolda dövülüp dövül-
Reis celseyi açtı Önce suç- R - Kaç yaşındasın? hep birlikte gidersiniz. mediği sualine karşı B. Sad-

lulardan Yahyanın, ondan S - 303 Doğumluy.um. Vaktile burada şoförlük ya- reddin: 
Sonra da dig" er su.-fuların hü- R - Nerede doğdun? pan Arifin (Azizin kardeşi) -"Bu Suçlularden hiç birine 

r S - Geıgükte. evinde saklanırsınız. dedi ı 
viyetlerini tesbit etti. Suçlula- dayak atılmamıştır. Ben on ara 

- Evli misin? [liğer suçluların da ifadeleri yemek yolladım. istirahatleri rin hüviyetleri şunlardır: S D · t - ı t b' d'J' k hk · · 
- or çocııgum var. es ıt e ı ır en ma eme reısı- için karyola gönderdim . ., 

SUÇLULARIN HÜViYETLERi - Sabıkan var mı? nin zorlu sualleri karşısında Demiştir. Muhakemenin her 
TESBIT EDiLiYOR S - Sabıkam yokdur. suçlular kekelıyorlar, müşkülata sa hası hararetli geçmiş ve halk 

Yahya - lsmail oğulların- Bundan sonra dört saat de- uğruyorlardı. derin bir temkin içinde muha-
dan, Çarşambanın yukarı otluk vam eden ve yüzlerce sayfayı Nihayet sıra suçlulardan Ali kemeyi takip etmiştir. 
nahiyesinden , 316 <logumlu , ihtıva eden müstantik karar- Saibe geldidi. Ali Saib şunları Gündüz saat on dörtte baş-
okuyup yazma bilmiyor, namesi okunmuş, bunu müta- söyledi : lıyarak gecenin saat onunda 
bekardır, Karamezar köyünde ldben de iddia makamının - Kendi talihsizliğimin eseri biten muhakeme cumartesi gü-
oturduğunu ve asker kaçağı iddianamesi dinlenmişdir. olarak bu davaya karıştırıldım. nü saat ona talik edilmiştir. 

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

Afğan Dışişleri bakanı 
dün enstitüleri gezdi 

Dost bakan şerefine Marmara köş
künde bir ziyafet verildı 

Ankara, 8 (A.A) - Afgan 
Disişleri bakanı Serdar F eyz 
Muhammed han bugün sıhhat 
enstitülerini, Etnoğrafya müze
sini ve Halkevini ziyaret etmiş
tir. 

Ankara, 8 ( A.A ) - K ~bil 
büyük elçimiz Mahmud ŞevKet 
bugün saat 13,30 da Afgan 
Dışişleri bakanı F eyz Muham
med han şerefine Marmara 
köşkünde bir öğle yemeği ver
miştir. 

Bu akşam da şerefleri~e Af
gan büyük elçiliğinde bır ye
mek ziyafeti verilecek ve ye
meği bir kal.uf resmi takibede
cektir. 

Serdar Feyzi Muhammed han 
yarın İş bankasını, Cumhuriyet 
merkez bankas:nı, Sümerbank 
ve Ziraat, Eytam bankalarını 
ve Yüniş müessesesini ge7.ecek
Ier, öğle ve akşam yemeklerini 
de Ankarapalasta hususi suret
te yiyeceklerdir. 

Ankara, 8 (A.A) - Afıran 
Dışişleri bakanı Serdar Feyz 
Mühammed han bugün öğleden 
evvel sıhhat Enstitülerini ve 
nümune hastanesini ziyaret et
mişler ve Marmara köşkünde 
şereflerine verilen öğle yeme
ğinden sonra da çiftliğin müze
sını ve imalathanelerini gezmiş
lerdir. 

SİNEMASI 
. -~ 

10 ikinci kanun cuı .... .ı. günü senenin en güzel ve 
en heyecan~ - fümlerinden biri 

Kemanlar_ Çalarken 
" STRADl\I A~IUS ,, 

GüSTAV FRöHLICH ile 
SYBiLLE SCIJil\tlTZ'ın şaheserleri 

Yüksek bir musiki, büyük bir aşk, heyecanlı bir mevzu 
ve büyük harbııı en dehşetli sahneleri 

Ayrıca FOKS ( Türkçe sözlü dünya haberleri ) MiKi 
MA VZ ( canlı karikatürler ) 

SEANS SAATLARI : 
Hergün 15 - 1-7 - 19 - 21,15 Cumartesi günü 13 

15 talebe seansı Pazar günü saat 13 de ilave seansı vardır. 

• Türk resım • • 
sergısı 

Moskovada ümitlerin fevkinde taşkın 
bir muvaffakiyet kazandı 

Moskova, 9 (A.A) - Gazeteler Moskovada açılan Türk resim 
sergisi hakkında sitayişkar yazılar yazmağa devam ediyorlar. 
Milli müdafaa komiserliğinin erganı olan Kresnaye Zevda 
gazetesi diyor ki: 

Bu sergi eserlerinin mevzuları itibariyle her şeyden evvel 
karekleristtir. Sergideki en büyük eserler Milli mücadelenin 
muhtelif safhalarını, harf inkılabını, kadınların kurtuluşu gibi 
mevzular tasvir etmektedir. 

Bundan başka sergi yeni Türkiye üç san'at neslinin mevcud 
olduğunu göstermektedir. Bu nesillere mensub artistlerin 
eserleri, san'at prensipleri itibarile birbirlerinden farklıdır. Bu 
artistlerin bir çok eserleri beynelmilel modern ressamlığı en 
mükemmel eserleriyle kıyas edilebilecek derecede mükemmeldir. 

Kresnay Zevda gazetesinin yazdığına göre Türk resim 
sergisi büyük bir muvaffakiyet elde etmiştir. Moskova 
garnizonlarının kumandan ve askerleri sergiyi büyük bir alaka 
ile geziyorlar. 

Sovyetlere ikrazat 
F ransadan sonra Ingiltere de yirmi 

milyon isterlin istikraz verecek 
.. L?ndr~, 9 !Ö.R) .- "Nevs Cbronivle,, gazetesine göre lngiliz 

hukumetı lngıltere ıle Sovyet Rusya arasında ekonomik müna-
sebetleri inkişaf ettirmek neticesini verecek bazı teklifleri tetkik 
etmektedir. Bu tekliflerin esası lngiltere tarafindan Rusyaya 
kısa vadeli krediler açılması veya bir istikraz verilmesidir. 

. Gazete bu iki y~ldan hangisinin ihtiyar edileceğinin kabine
r..ıın gelecek ~aftakı ~o~Iantısında münakaşa edileceğini yazarak 
~erhald~ verılecek ıs~ıkrazın veya kredinin 20 milyon Ingiliz 
!ırası mıktarında olacagının muhakkak sayıldığını ilave ediyor. 

Arsıulusal yardım komitesi, siyasal 
göç~enler işini görüştü 

Genevre, 9 ,Ö.R)- Göçmenlere arsıulusal yardım komitesinin 
toplanması münasebetile Uluslar sosyetesi genel sekreterliği 
bugün bu göçmenler hakkında bir rapor neşretmişt: r. Komite 
Çekoslovakyanın Paris elçisi B. Uzunskinin başkanlığı altındadır. 
Neşredilen rapo. a göre dünyadaki siyasal göçmenler sşağıda 
gösterildiği kadardır. 

Rus göçmenler 700-800.000, Ermeniler 240.000, Asuriler ~e 
Asuri-kaldiler 7000, Türkler 150 (Yüzellilikler olacak), Almanfır 
30-100.000. 



.. 

........ 
• •• 

Olüm Stüdyosu 
l!~x.~~~.?.~.~---~~!~~---~~.~~.'!:?· 

1 'YA:z:An ; F" reci. Smi"th 

Biilem sayısı: 37 

Janet (sevgilimi sen öldürdün 
Alçakça öldürdün) diyordu 

Janet Flyn gözlerini açarak 
bağırıyordu: 

- Onu sen öldi!.dün ve al
çakça öldürdün. 

Bu sözlerden hayret içinde 
idim. 

YENi ASIR 

insan ruhu ve • 
ınsan 

şuuru üzerinde tetkikler 
lnhilali beklenmiyan neticel!!r 
inhilali hiç beklenmiyen şahsi 
ve içtiniai neticeler verebilir -----------------------~-

.Şu eytamhane müdürünün vaz
iyeti fikirlerde iyice yerleşme
lidir. Tab•i hayatta, tabii ola
rak yaptığımız ef'alin bile bu 
şuür ve tahteşşuur mücadele-

'Y"aza:n; 1'ıl:u.alli.m :ı::>-r . .Abdi. ~u.h:ta:r 
··········································~····························· dilen hissi, şuura çıkmaktan 

men 'e yarı yan hisler, hastayı 

marazi ve gayrı tabii faaliyete 
sevkederler. 

işte arkadaşımın vak'asında - Kimi kastediyorsunuz, de
dim: 

Bilmiyormu!j gibi gornn· 
nıe Mac Glone Danny... Onu 
sen pek güzel tanının. 

; sine bağlı oldğunu ~östermek· 
tedir. Yakın zam tına kadar an· 

cilr'ettir. Şimdilik beni•nle bu 
kadar eylenen, bütün bu tu
zakları kuran adamı henüz 
bilmiyorum. Fakat onu mu· 
hakkak surette meydana çıka· 
racağım. Ve bana siz de yar· 
dım edeceksiniz değil mi Ja· 
net ... Şayet bana yardım etme
yi göze alırsanız herşey halle· 
dilmiş olur. Hissiyatınıza mah
kum olacağınız yerde aklı se
liminize neden başvurmıyorsu

ııuz? Aşıkınmn katili olduğum 
ittihamını, bu kadar çılgınca 

bir düşünceyi ne diye talıki
katsız, sorgusuz kafanıza sığ

dırabiliyor, bana inanmıyorsunuz. l 
Harekete geçmeden önce Dis· 
ıııorun ölümüne sebabiyet vert:n 

Fakat karilerim öğrenmiş
lerdir ki şuurdan atılan bir 
duygu, çöplüğe gidecek de
ğildir. Tahteşşuf.ıra atılmıştır. 
Artık kadın ondan haberdar 
olamaz, hatta onu hatırlıyamaz; 
fakat o duygu, uzviyetin, batıni 
benliğin hasret çektiği o duy
gu, ilelebed oradadır ve asla 
ölmiyecektir. 

o hatıranın kirliliğini unuttur
mak ve boğmak için onu tah
teşşuurda hapsetmek için,şuurun 
mübalağalı bir temizlik telkini 
vaki oluyordu; bununla beraber 
arkadaşım bu faaliyetin nere· 
den geldiğini bilmemekte de· 
minki kadının vaziyetinde idi. 

- Kim bu adam? 
- Hayatta sevdiğim biricik 

adam ... Kenny ... 
Bu saçmayı da size kim söy

lemiş ... 
- Şikagonun iğrenç haydu

du, .. Bu cinayetin senin elinden 
çıktığını biliyorum. Bana kim 
mi söylemiş? Bunu sen tahmin 
edebilirsin. Sen N vyorka bir ' 
seri cinayetler işlemek için gel
din? Ancak ölümün çılgınca 
cinayetlerine son Vt"rebilir. 

hadiseyi tahkik etmeli bu cina· 
yetin hangi eller tarafından ya· 
pılabil :ceğini düşünmeli değil 
mıydiniz? Bana iyice bakınız. 
Luizin akibetini öğrenmek için 

- Yanılmıyorsam dün ak
tamdan beri size çok masallar 
anlatmışlar. Eğer Kenny Dis· 
moru hakikaten seviyorsanız 

beni de dinleyiniz. 

1 çıldırıyorum. Bugüne kadar 

Nefretle bakıyordu. 
- Size bu saçmaları anlatan 

adamın kim olduğunu söyler· 
seniz Kennyyi öldürenin kim 
olduğunu ben de size söyli· 
yebilirim. 

Janet ayağa kalktı. Yum
ruklarını sıkarak yanıma kadar 
geldi: 

- Bırakınız bu cehennem· 
den çıkayım. Asıl suçlunun 

1 

kim olduğunu meydana koya
cağım. Polise itimadım yok· 
dur, fakat işittiklerimin hep
sini sizden daha fazla inandı· 

, ğım bir polise anlatacağım. 
- Haydi Janet bu budala

lıkları bırakınız. Biraz sakin 
olunuz. 

Polise haber verdiğinizi ve 
hatta bir polisin benim arkama 

1 

düştüğünü farzetseniz bile ne 
olacak ? 

Üzerime atılarak yumrukla
/ rını indirdi. 

W ade ayağa kalkarak Jane· 
tin ellerini bağladı. 

- Oh ne kabalık... Rica 
ederim söyleyiniz şu adama 

ı ellerimi serbest bırkksın. 

1 Vadeye Janetin ellerini çöz· 
mesini emrettim. 

Sonra onıın yanına yaklaşa· 

rak şunları söyledim: 
- Şimdi polisi ben çağıra

cağım. Beni öldürmek istediniz. 
Bu hareketınizin size çok pa· 
halıya mal olacağını bilirsiniz. 
Fakat sizin masum olduğunuzu 
biliyorum. Sizi aldattılar. Zaten 
bütün bu dava zannettiğiniııı

den daha şaşırtıcı ve başdön
dürücüdür. Ona karışan aklını 
kaybeder. Ben de bu anlaşıl· 
maz h' diseler içinde yuvarla
nırken sokukkanlılığımı muha
fazaya çalışıyorum. Siz ilkönce 
söyleyin bana: Luiz nerededir? 

Derhal sükunet bulmuş gi
biydi. Çehresinde eski kin ali
metlerinden birşey kalmamış 

onun yerine yeis çökmüştü, 

- Luizin nerede olduğunu 

bilmiyorum. Yemin ederim ki 
bilmiyorum. Bunu bilmek için 
çok şeyler vermeye razıyım, 

Geçen gece bana kurduğunuz 
tuzaktan sonra ... 

- Ben mi size tuzak kurmu 
şum. Bunlar ne hayali sözler 
Sizin tarafımzdan aldatılan. 
hatta ihanete uğrayan bir 
adama bunları söylemek de bir 

lekesiz bir hayat sürmüş bu
lunuyorsunuz. Ne diye doğru 

yoldan şaşıyor, c:nayetle elle
rinizi bulaştırmak istiyorsunuz. 
Güzel ve kudretli bir sanatkar 
olmakla iktifa edin. istikbali
nizi yok etmeyiniz. Kenny 
Dismoru seviyorsanız onun 
öcünü almak için bir masumun 
kanına girmeğe çalışmayınız. 

- Son« va, -

11 yaşında 
Cesur bir çocuk 

Bunıova Q Fylıil ilk o/ııılıı dötdiiııcü 

sıml111d1111 Dnııir ll'ti/ıoz 

Son günlerde havaların bir
denbire ısınmasından Burnova 
ovasında yılanlar görünmeğe 

başladı. 
Bunlardan bir tanesi geçen

lerde ıerçe kuşu avlamak için 
bağjarda dolaşan Demir iri· 
boz'un ayaklarına sarılmak 

istemiş. {Ju küçük çocuk tüfe· 
ğini yılanın üzerine boşaltmış 
ve karnından yaralamıştır. Yı
lanın ölmediğini görünce ikinci 
fişekle yılanın kafasına nişan 
almış ve yılanı öldürmüşdür. 

Resimde henüz oynamakda 
olan yılanı boynuna atan De
mır lriboz görülmektedir. 

Ağaçlanma taallyetl 
Belediyece şehrin ağaçlandı· 

rılmasına ehemmiyetle devam 
edilmektedir. Bu yıl şehrin he
men hemen blltlln caddeleri 
ağaçlandırılacaktır. 

!aşılması mümkün olmıyan bir 
çok hadiseler de bu suretle ay
dınlanmıştır. 

Mesela; hepiniz bilirsiniz ki, 
bazı kadınlr, gayri tabii de· 
recede-temizdirler. Ev:erini, 
sokak mt>rdiven!erin:, e!I. rini 
ıe yü.Ierini günde seksen defa 
temizlerler yine !cifi derecede 
temizlenmiş olduklarına kan· 
maz!ar. 

Bazı insanların, gayri tabii 
baı:ı hareketleri vardır, onla· 
rın tamamiyle manasız olduğu
nu kendileri bilirler, anlarlar; 
fakat yine bildilerine rağmen 

ondan vazgeçemezler. 
Mesela bakınır. Bernahard'ta 

tesadüf ettiğim şu vak'a ne 
kadar güzeldir: 

Kadının biri nerede bir ban· 
knot görse hemen yapışır nu· 
maralarını marazi bir dikkatle 
gözden geçirirdi; fakat o nu
marayı tetkik ederken, bir treni 
kaçıracak veya bir vapuru ka· 
çıracak olsa yine tetkikten 
vazgeç.ıme:ı:di . Bankanot onu 
zapteder, kendi numara
sını kadına okuturdu. 

Sizin elinizde bir banknot 
görse yine bunu yapardı. Pek 
tabiidir ki bu hareket, çok 
münasebetsiz, çok yakışıksız 
bir hareketti ve bir kadın, bir 
sosyete kadını için deli dedir
tecek kadar kötü bir tabiatti. 
Kadını bundan vazgeçirmek 
mümkün olamıyordu. O da bi· 
liyordu ki yaptığı delicesine 
bir harekettir, münasebetsiz
liktir, utanılacak bir çirkinlik
tir. Fakat ne yapayım muka
vemet etmek elimden gelmi
yor, bu his benden kuvvetlidir 
diyordu. Ve nereden geldiğini 
de bilmiyorum .diyordu. 

Bu hadiseyi izah etmeğe İm · 
kin yoktu. Asırlarca düşünse
niz akıllı bir kadının delicesine 
olduğuna bizzat kani olduğu 
bu hareketi yapmaktan imtina 
edememesini izah edemezsiniz. 

Halbuki bu gayri kabili izah 
ve gayri kabili tedavi olan 
muamma bakınız nenin neticesi 
idi. 

Bu kadın Avrupaya seyahat 
etmişti. Otelde gönlünü tutuş
turan bir erkeğe tesadüf et
mişti. Erkek ona kur yapıp 
bütün gönlünü fethetmiş ve 
onu ebediyyen unutamıyaca· 
ğına dair yeminler etmışti. Ta
bii bu tenıinahn bütün meyva
larını da toplamıştı. Bir gün 
erkek bir Altın bozdurmak is
tedi, kadın bozdu. Erkek bu 
banknotu ebedi bir hatıra ola
rak saklıyacağını kadına söy
ledi. Kadın seyahattan avdet 
etti. Erkeğe mektuplar yazdı, 
tabii "93., kuralı olan erkek 
hanımı çoktan unutmuştu. 
Kadın hüviyetinin en derin 

kaynaklarından kopan aşkını, 
yabancı ve adi bir erkeğe 
verdiğini anlayınca kendinden 
ve hareketinden derin bir nef
ret duydu, çok ehemmiyet 
verdiji'i izzeti nefsinin parça· 
landığını duydu, ini bir hamle 
ile bu macerayı şufirundan attı 
unuttu ritti. 

Derken günün birinde bu 
kadında bir merak uyandı. 
Bazılarında pul toplamak, ba
zılarında bilmece halletmek 
merakı gibi bu kadın da ban· 
knot numarası okumak mera· 
kı uyandı. Bu merak kendisini 
sardı ve dedijrimiz hale geldi. 

Kadının aşk macerasından 
kimsenin haberi olmadığından 
ve kendisi de onu tamamen 
unuttuğundan, havadan gelen 
bu merakın bu derece ısrarına 
kimse akıl erdiremedi. Halbuki 
tahteşşufira gömülen his, o 
yakıcı aşk hissi, şuura ve ha
fızaya aşk hatırası olarak çık
masına kadının izzeti nefsi 
mani olduğunu gördüğü için, 
dolambaclı bir manevra ile bu 
merakı uyandırdı. Ve ka· 
dın aşıkına hediye ettiği 
banknotun numarasını aramak 
ve aşıkının sarfetmiyect"ğini 

vadettiği banknotu sarfedip 
etmiyeceğini anlamak arkasın
ddo gittixiuiu ve a~ıkıyle meş

gul olmakta olduğunun asla 
farkında olmadan onunla meş
gul oluyordu. 

Fakat bunu ne kadın ne bir 
başkası bulmuş değildi, bunu 
tekmil sarahatile bulan ve 
aramasını bilen mütahassıs 

doktor meydana çıkarmıştı. 
işte ınsana güvendiği ak· 
lını, hafızasıoı, mantığını alay 
eder gibi elinde oynatan tah
teşşuura güzel misallerden 
birisi de budur. 

Aziz Kari'lerim: 
içinizde melek haslet olma

yan arasıra kaçamaklı kaba
hatlar yapanlarınız vardır. Be· 
nim tanıdığım bir arkadaşım 

günün birinde temizlik illetine 
tutuldu. Günde yüz defa yıka
nır ve yıkandıkça ferahlardı. 
Yıkanmazsa kendinden nefret 
eden bir hale gelirdi. Uzatmı
yalım. Bakıoız bu illetin gizli 
sebebi ne idi? Karanlık bir 
gece cebeli diruzda bir köyde 
bir kadınla hecanlı bir aşk 
macerası geçirmişti. Ertesi 
günü doğan sabah güneşi, be
raber geçirdikleri heyecanlı 

gecenin kadını kim olduğunu 

ona göstermişti. Karanlıkta 
çıldırasıya sevdiği bu kadıo, 
pis, mendebur, müstekreh, iğ
renç bir bedevi çingenesi idi. 
Kendinden ve hareketinden 
vicdanında uyanan nefret ve 
ikrah hissi müthişti. Derin bir 
azab hüviyetini yakıyordu. 
Günün birinde esasen temiz 
olan bu arkadaş yıkanmaktan 
doymıyacak bir temizlenme 
arzusuna kapılmıştı. Bedenen 
temizlendikçe senbolik olarak 
maneviyeti de kirlilikten kur
tuluyordu. 

Buradaki temizlenme faali
yeti yukarıdaki vak'anın tersi
nesi olan bir sebepten müte
vellittir. 

Bazan şuura atılan his, ken
dini dolambaçlı yollardan şuura 
soktuğu gibi, bu.an da defe-

Bazı evlenmemiş kadınlar 

mübalağalı derecede namuslu 
olurlar. Tatmin edilmiyen cinsi 
insiyaklarını tahteşşuurda boğ

mak vuifesini deruhte eden 
namus telakkileri marazi dere· 
cede şahlanmıştır. 

Fakat dikkat edilirse görü
lür ki, başkalarının ırz ve na
mus kabahatlarını, yine onlar 
en mübalagalı bir suretde ten
kid ederler.Bu gayri tabii mü· 
baleğa ve ısrarla yapılan ten
kid, çinsi ve şehvani mübaha· 
seleri istismar eden ve ondan 
zevk duyan tahteşşuurdaki 

cinsi iştiyakdır. Bu nevi vak'a· 
!arda gömen hisle, gömilleın 

his, birbirinden haberdar olma· 
dan ve çatışmaya tutuşmadan 
her ikisi de tatmin olunmanın 
yolunu bulmuşlardır. 

Görlllüyor ki, şuurumuzda 
çatı maya tutulan ve birbirinin 
zıddı olan duyguları, şahsiye
timiz hiç haberdar olmadan 
hallediyor. Ve bizim şuurlu 

benliğimiz, haberimiz olmadan 
içimizde geçen hal tarzlarının 

neticesini tatbik etmekten 
başka birşey yapmış almıyor. 

Ve yapdığımız şeyleri, tuttu
ğumuz hattıhareketleri kendi 
irademizle yapdığımıza dair de 
mağrurane bir iddiada bulu
nuyoruz. 

Bazan da çatışan duygular
dan birisinin inhilali vaki olur
ise hıç beklenmiyen şahsi ve 
içtimai neticeler verir ki: On· 
!arı da yarın göreceğiz. 

- Bilmedi -

Pamuk piyasası 
LIVERPOOL BORSASI 

Bir gün evelki kapanış fiatı: 
Amerika; mart 6.06, mayıs 6. 
temmuz 5.93, 1. teşrin 5.69 
Bugünkü açılış fiatı: mart 6, 
mayıs 5.94 

Mısır Sakalaridis; bir gün 
evelki kapanış fiatı: mart 8. 71 
mayıs 8.50 temmuz 8.39 S. teş
rin 8.15 

Upper: bir gün evelki ka
panış fiatı: mart 7.31 mayıs 
7.31 temmuz 7.28 S. teşrin 6.76 

NEW-YORK BORSASI 
S. 10/55 fiatı 

Bir gün evelki kapanış fiatı: 
S. kanun 00 mart 11.20 mayıs 
10.91 temmuz 10.67 

Fiatler: Liverpool borsasında 
Amerikan ve Mısır pamu\ı:ları 
için lngiliz !ibresi (455,50 gram· 
dır) başına pens ve desimdir. 
Nev· York borsası fiatleri ise 
lngillz !ibresi başına Amerikan 
senti ve desimdir. 

ISKENDERIYE BORSASI 
F. G. F. Sakalaridis: Bukün

kü açılış fiatleri; S. kanun 15.98 
mart 15.47, Bugünkü kapanış 
fiatleri; S. kanun 15.69 mart 
15.22 mayıs 14.92 temmuz 14.69 
S. teşrin 14.27 

F. G. F. Aşmoni: Bugünkü 

10 Kanunusani te3• 

Hergün 
Bir fıkra 

Yazan: Eczacı Kemal Aktaş ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iş serlevhayı 
bulmakta mı? 

Gazetelere göz gezdirirken 
dikkat eder misiniz, serlevhalar 
insana selam dnran, iltifat eden 
sizi içeri davet eden bir kapıcı 
gibidir. Soğuk, abüs yüzlü İn· 
sanJar gibi dargın dargın size 
bakan serlevhalar da vardır, 

bazan da güler yüzlü; tatlı 
dilli sevimlilerine bakarsınız, 
buyurun der, sizi yazının içine 
çeker, okutur, dikkat edıniz, 

serlevhası soğuk ve bozuk ise 
yazılar da baştan aşağıya 

kadar o soukluk içinde gider, 
hazan cazibeli, sevimli, yatgın 
bir serlevha basit bir süjeyi 
size tatlı tatlı okutur. Gazete· 
cilerin sanatının en ince nok
tası bu serlavhacılıktır. Yazı 

yaıanlar da süjelerine eyi bir 
serlavha bulmak hakkını taşı
malıdır. Kitaplarda, romanlar
da ad koymak ta serlavha bul· 
mak gibi incedir. Souk bir ad 
ile kitap insanın yüzüne bön 
bön bakar, tadsız bir ad ile 
kitabın mahiyeti, maneviyeti 
kaybolup gider. Ben serlavha· 
cılığı esnaflığa pek benzetirim. 
Dükkanların mosturaları yazıla· 
rın serlevhalarının aynıdır. Dük· 
kinın mosturasında güzel istif 
edilmit, şık sıralanmış eşya 
dftkkinın içinin ifadesidir. 
Karma karışık, ve 
uıak bir dükkan mostra
sı sahcılıkta neyse isabet
siz bir serlevha da yazıcılık
ta odur. Hayatın her tarafında 
bu serlevha ve mosturayı gör
mek memkilndilr. Harhangi bir 
takdim pisikolojisinde bu var
dır. Bir bardak suyu şöyle 
uzatmakla, bardağın altından 
tutarak ince bir tebessümle 
uzabş ruhta ayrı ayrı tesir 
yapar • Serlevhacılığın en 
ince tarafı nedir bilir mi
siniz, kendini prezanta 
mekte yazılarına güzel ser· 
levha bulup cazibeli süjeleı 
yaradan bazı yazıcıların ken
dilerine iyi serlevha bulmakta 
acemi olduklarını görmek müm
kündür, hayat yazısına iyi ser
levha bulanlar hayat mostra
sına güzel istif yapanlar haya
tın romanını hayatın ticaretini 
iyi yazan ve ehli olanlardır. 

Bugünün tüccarı da romancısı 
da işte bunlardır. I~ serlevhayı 
bulmak, mostrayı istif etmekte. 

Zabıta haberleri: 
Kapıyı kurcalarken 
Eşrefpaşadp deşteban soka· 

ğında Hasan karısı Zeynebin 
evinin kapısını hırsızlık mak
sadile açmak için kurcalayan 
kadri oğlu Galip yakalanmıştır. 

Bıçak araştırması 

Keçeciler caddesinde sarhoş 
oldukları halde nara attıkları 
görülen ve karakola götürülen 
sabıkalılardan Rizeli Ali Riza 
ile arkadaşı Denizlili Ali oğln 
Ali Rizanın Üzerleri aranmış, 
bir bıçak bulunmuştur. 

Bu da bir zevk 
Tepecikde Alman kulesinde 

Bahçeler sokağında 
Haydar oğlu Hasanın sessiz 
olarak evindeki çifteyi iki defa 
ateş ettiji'i görülmüş ve ken
disi tutulmuşdur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
açılış fiatler ; S. kanun 
şubat 13.22 S. teşrin 
Bugünkü kapanış fiatleri; S. ka
nun 13 şubat 13.09 nisan 12,72 
haziran 12.42 S. teşrin 11.75 

Fiatler: Kantar başına (beher 
kantar 99.05 lngiliz !ibresi) 
Mısır tallarisidir. 

İstanbul borsasında bir gün 
evelki kapanış kambıyo fiatleri: 

Ingiliz lirası 620, 75 
Dallar 0.7952 



Habeşler zafer eşinde 
Habeş kuvvetleri, dün saat on birde 

Gayati kasabasını işgal ettiler 
Londra, 9 ( Ö,R ) - Doğu • f'. 

70,000 
ilk mektep 
taleb~si var 

lst.anbul, 9(Ö1el) - Yapılan 
te~kıkatta lstanbul llkmektep
l~dın~e 70,000 den fazla talebe 
o ugu anlaşılmıştır. 

Afrikasından gelen harp ha· 
berleri Habeşlilerin lehine te
zahür etmiştir. Mareşal Ba
doğliyo, Romadan aldığı tali
mata uyarak Makallenin ba71 
mevkilerini muhafaza etmek 
şartiyle kuvvetlerini geri çeke· 

cektir. 
Bugün ltalyanların Şimal 

cephesindeki topçu ateşine 
rağmen Habeşler ilerilemekde 
devam etmişdir. Italyan uçak· 
ları Makallenin üzerine bom· 
balar yağdırmışdır. Şehir esa· 
sından boşdur. 

Londra, 9 (Ö.R) - Habeş 
kuvvetleri bugün saat onbirde 
Gayati kasabasını işgal et

miştir. 
ŞiDDETLi Y AGMURLAR 

MEVSiMi GELDi 
Adis - Ababa, 9 (A.A) -

Habeşistanın muhtelif yerlerin· 
de bulunan Royter Ajansı 
muhabirlerinden gelen haber· 
ler memleketin hemen hemen 
bertarafında şiddetli yağmur· 
lar yağmakta olduğunu bil
dirmektedir. 

' • 

. ·' 
•. · +> 

' 
Hararda bir hafta mütema· 

diyen yağmur yağmış ve ça· 
mur yüzünden münakalat inkı· 

ffabe~ yrrlilm 

nının azalmış olması her türlü ajansının muhabiri Deccaz Ra-

taa uğramıştır. müessir hava faaliyetlerine ma· veozun kıtaatının Kereli mın· 
ni olmakta ve otomobillerle Dessie ahalisi, alelade üç 

hafta devam eden "Küçük 
yapılmakta olan nakliyatı güç- takasını istirdad etmiş, bir çok 
leşti•.mektedir. yerli ve beyaz ltalyauları öl-

yağmurlar" mevsiminin başla
mış olduğunu söylemektedirler. 

KERELI BÖLGESi HABEŞ- dürmüş ve bir telsiz istasyo· 
LERİN ELiNE GEÇTi nunu ele geçirmiş olduklarını 

Bulutların .,:ok alçaktan geç· 
mesi ve etrah görmek imkl-

Harar 9 (A.A) Havas haber vermektedir. 

1 ........ 

Bombardıman nasıl -oldu? 
Prens Davut, uçakların sistematik 
şekilde hastane bombaladığını söyledi 

Harrar, 9 ( Ö. R ) - Mıaır 1 hastanesine de on bomba at- ı nin göndereceği vesaiki ve 
Kızılay ba~kaoı prens Ismail blar. Doktor Hofman feci su· cenub ltalyan ordusu baş ku-
Davud Cicikadan Harrara rette öldü. mandanı general Grazyani'oin 
geldi. 4 ikincikinunda Daga· Bombardımaoın insanca baş· raporunu beklemektedir' 
b_u~da Mısır Kızılay hastahane· k.t zayiatı yoksa da ınaddi Ancak bu rapor ve vesaik 
sının bombardımanı hakkında zarar çok önemlidir. Yeni bir alındıktan sonra kat'i kararını 
şu tafsilatı verdi: bombardıman iht:maline karşı verecektir. 

- Dagaburun cenubu şar· yaralılar Disuduaya nakledil- lsveç Kızılhaç kurumu Ha-

kisinde kain Bilale'de bulunan diler. beşistandaki Kızılhaç ha~tane-

kızılay işaretli hastahanemiz ISVEÇLILER RAPOR 
üzerinde dolaşan ltalyan uçak- BEKLiYOR 
!arı tarafından hastahanemiz lstokbolm, 9 (Ö.R) - Ha-
üzerine bombalar atılmıştır. beşistaoda lsveç Kızılhaç has· 
Beş bomba hastahaneye isabet tanesinin bombardımanı üzeri-
etmiştir. ne lsveç hükümeti tarafından 

Sonra Dagabur ordugahı ltalya bükümeti nezdinde he-
bombardıman edildi. ltalyan nü7. bir teşebbüs yapılmamıştır. 
uçakları Dagaburda Amerikalı Hükümet, bir teşebbüste bu-
Hofmanın idaresiııdeki Kızılhaç lunmazdan evvel tahkik heyeti-

Varşovada 
Sekiz kişi açlık 

grevi yaptı 
Varşova 9 (Ö.R) - Geçen· 

!erde kapatılan bir gazete mat· 
haasının müstahdiınini binayı 
terketmekten bili imtina gös
teriyorlar. Müstahdinıin sekiz 
gündenberi açlık ıırevi yap· 
maktadır. 

Viyanada zelzele 
Viyana 9 (Ö.R) - Granzda 

ve Viyanada kuvvetli bir zel· 
zele hissedildi. Zelzelenin Yu· 
gosla vyada da şiddetli geçtiği 
haber verilivor. 

Paris. 9 (Ö.R) - Cenevre· 
de Uluslar konseyinin toplan
masına yalnız on gün kaldığı 
için Londra, Paris ve Romada 
diplomatik faaliyet yeniden 
kızışmıştır. Bu üç devlet ara
sındaki görüşmelerin fail un· 
suru olan büyük elçiler karşı
lıklı olarak şeflerile temasa 

gelmişlerdir. 
Dün Italyanın Paris büyük 

elçisi B. Cerutti Mussolini ta
rafından kabul edilmifti. B. 
Laval yakında Fransanın Roma 
büyük elçisi Kont de Cham· 
bruıı ile q&üıecektir. 

sine liizımgelen eşyayı hazırla
maktadır. Bunlar yeni bir 
heyetle gönderilecektir. 

Kızılhaç kurumu bombardı
mandan mütevellid zarar ve 
ziyanın tazminini istemek için 
resmi raporun gelmesini bekli

yor. Ve bu maksatla hükümetle 
daimi temas halinde bulunuyor. 

Nihayet lngilterenin Romııı 

büyük elçisi Sir Eric Drummond 
bu sabah Londrada başb~kan 
B. Stonley Baldvin ve öğleden 
sonra dış işleri bakanı B. Eden 
~arafından kabul edilmiştir. 

B. Edenin Konsey içtimaıo
da hazır bulunmak üzere ayın 

19 unda Londradan Cenevreya 
bareket edeceği bildirilmiştir. 
Hareketinden önce B. Eden 
ke~di seçim dairesinde seçmen· 
lerıne bir söylev vererek Ce
nevrede lngilterenin güdeceği 
ana hatlaruu anlatacaktır. 

Ga.t:ett> sayfalarının 
tahdidi 

Bay /lerro 

Ankara, 9 (Özel) - Gazete 
sayfalarının tahdidine aid ka· 
nunun iktıs.ıd encümeninde 
tedkikine başlanmıştır. 

!Vapurculuk şirke
ti tasfiye ediliyor 

ibtimali yoktur. Partinin başın
da B. Herriot bir bayrak ise 
B. Daladier bir nişangahtır. 
Bunun için Herriot'nun başkan· 
lıkta kalmasına çalışılacaktır. 
Şu takdirde partinin Laval ka· 
binesine karşı uysal hareket 
etmesi muhtemeldir. 

Ank?ra 9 (Özel) - Vapur
cul~k ş ı rketiy!e yapılan anlaşma 
netıcesmde şırketin h .. k • d d • . u umete 

evre. ecegı vapurlar yirmi üç 
tanedır. Bunlar yakında t r 
edilecektir. es ım 

· Kon.yada 
Kıymetli çalışma

lar var 
Konva, 9 (Ö~el) - Halkevi 

ç~lışmalarına devam etmekte
dır. Halkevinde açılan in ·ı· 

F 
gı ızce 

ve. ransızca kurslarına bü .. k 
ragbet gösteriliyor. yu 

Konya, 9 (Özel) - Konya-
nın e ··k k n. yu se yeri bulunan 
Alaettın tepesine elektrikli bir 
çan. konulacak ve sesi b.T. 
şehırden işidilecektir u un 

Suikast 
Tren hattının denıir

Jerini çıkarmıl'lar 
v .. ·' 
arşova, 9 (O.R)- Bir tren i-?1dy çıkmış, altı kişi ölmüş

~·· . aralananların sayısı on 
bırdır. Bunun bir suikast oldu
ğu sanılıyor. 

Italyan baŞku;;;daılı 
G T akviy~ kıt' alan jstedi general 
razyanı Harrarın Üzerine yürüyor 

Roma, doğu Afrikasınd ff k 
Roma, 9 (Ö.R) - Habeşis- an mu va a 1yet haberi bekliyor 

tanın Bali ilbayının kumanda l • ... 
a~tındaki kuvvetlerle Eritrey: 
gıder~k Italyanlarla çarpıştığı 
ve bırçok zayiat verdirdiği 
hakkında Habeş kaynağından 
gelen hal.ıerlere dair ltalyan 
kaynaklarında birşey bT 
mektedir, ı ınme-

90 NUMARALI iT AL y AN 

R TEBLIGI 
oma, 9 (Ô.R) - 90 sayılı 

ltalyan resmi teblig" ·d· M 1 ı ır. are-
ş~ Badogliyo telgrafla bildi
rıyor; 

Makallenin cenubunda Ga
bareyc doğru toplanmakta olan 
Habeş gruplan top ate~ile 
d - tıl ' agı mıştır. Repre - Se,~.; şi-

malde Habeş muharipleri.,_ay
yareler tarafından b~ •· ~ _ınoar"'ı-

man edilmiştir. Eritre ve So
malı cephelerinin başka nok
talarında bildirilmeg· e d -
h. b" eger 
ıç ır şey yoktur. 

HAREKAT HIZLI 
GiDECEK 

Roma. 9 ( Ö.R) - Mareşal 
Badoglyonun dört ay için her
türlü nakliyatı va ask • h erı are-
katı . i~kansız: kılan yağmur 
mevsımınden önce Habeşistan
d~ hatırı sayılır bir muvaffa
kıyet kazanmak için harekatı 
hızlaştırmağa karar ve d. _. 
b.ld' ·ı r ıgı 

ı ırı mektedir. Elindeki huv-
vetler buna yetmedii:indea 

1 ı ' ., 
...._._ __ 

Mareşal Badogli ltahı.~kııı~ Y"lıleruııleıı bir karı 
f d yo u ume- d k' b ın en takviye kuvvetlerı· . t ır ı u kuvvetin tutan 400 

. b d ıs e· bin f d" mış ve u a kendisinde · ne er ır. Bunların 100 bini 
gen . . . n esır- s r 

kmemış.tır. iki Alp fırkasının oma ı cephesinde bulunmalı:. 
şar t Afrıkaya gönder·ı . tadır. k ı mes:ne 

arar verilmiştir ve b 1 Yarım milyona yaklacan bu 
nakli on .. k un arın v . gune adar yeni 'k· muazzam kuvvetle Mareşal Ba-
naklıye · · ı 1 

d l gemısıyle başlıyacakt og io Habeşistanın dağlık şı· 
. Şurasına dikkat edilmeli~~; mal geçitlerini müdafaa et· 

kı Mareşalın emri altınd . kt l diki halde 6 K .. a şım· me o: 0 an Negüs kuvvetlerine 
fırkası b ara gomlekliler karşı şiddetli bir harekete gi· 
k b.' eş muntazam süel fır- rişecek ve ayni zamanda so· 

a, ır mosörlü kuvvet f k l. h r E . ır ası ma ı cep esinde General Gra· 
yer ı rıtre askeri . d ' . ~olordu, muavin dub:~n k~:aı~~: zıyani de Harar üzerine yürÜ· 
ıle Trablusgarbda b l . . meğe çalııacaktır. Fakat bu 
it I u unan ıkı k b a yan ve bir verli fırkası var- ço güç ir iş telakki .,,m. 

m•lctedir. 
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Müslümanların 13 Anası -
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

Bölem sayısı : 7 

rAyişe Muhammed'in yanında babasının yatağı ucuna 
çöküp o da bu duaya · ağlıyarak iştirak etti diz 

Yazan : Tokdil , 

Köyceğiz ilçesinde 
Dünyanın bu en feyizli toprak) arı 
üzerinde yoksulluğa şaşılabilir 

Köyceğiz,8{Özel)- Muğlanın 
Güney ilçelerinden biri olan 
Köyceğiz, topraklarının bere
keti ve yetiştirdiği Subtropika 
bitkilerle Meozopotamya veya 
Nil kıyılarında bir parçayı an
dıracak kadar kımetli bi'r yer
dir. Burada topraktan fışkıran 
binlerce çeşit bitkiler senenin 
hiç bir ayında durgunluk 
göstermeden büyür yeşillenir 
ve urun verirler. Dağlardan 
başlıyarak ta Köyceğiz gölü 
kıyılarına kadar her tarafta 
sıgala ( günnük ağaçı ) or
mancıklarına rastlanır • Bu 
ağaçlar oranın natürel gelir 
kaynaklarından biridir. 

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

............................................................................. ~·~····························· 
Muhammedin kızları Fatma, 

ve ümmi Gülsüm babalarını 

mescide yaklaşırken karşıladı
lar. Fatma Muhammedin boy· 
auna atıldı. Muhammed biraz 
evvelki heyecanına; kızlarına 
ve karısına kavuşmak sevinci 
de karışınca daha fazla heye
canlandı, kızını kucağında ba
aarak: 

Ebubekir sıcağın şiddetinden J 
ve havanın, suyun değişmesin· 
den bozulmuş hastalanmıştı. 
lslamlardan pek çokları da 
hastalannnşlar, yatmışlardı.Çok
tanberi yağmur yüzü görmiyen 
Medine ve civarı olanca şidde
tile kurumuş, bu kuraklık orta· 
lıktaki hastalığı bir kat daha 
arttırmıştı. 

- Fatma yavrum, hoş gel
din, boş geldiniz. Kızım yolda 
sıkıntı çektin mi? 

- Hayır baba .. Ayşeyi gö· 
türen kiirvan bizden üç, dört 
aaat evvel yola çıkmışlardı. 
Fakat biz de bazı arkadaşlan· 
mız müslümanlarla yola çıktık, 
ifte onlardan bir saat sonra da 
Hna kavuştuk baba .. 

- Kızım! daha ben onları 
görmedim. Ümmi Gülsümü de 
kucakladı ve okşadı. Peygam· 
berin karısı Sude, baba ile kJZ
lann kucaklaşmalarını tatlı bir 
bakışla seyrediyordu. Sude kı-
11aca boylu, kaşı, gözü yerinde 
tiımanca güzel bir kadındı. 

Muhammed sözünü bitirince 
.Sudeye döndü: 

- Yolda üzüldün mü Sude? 
-Hayır ya Muhammed, sana 

kavuşacağımızı bildiğimiz için 
sevinerek geldik, Allah yardım 
etti. 

- Hamdolsun .. 
Peygamber ilerledi, bir kaç 

gündenberi mescidin kenarında 
kerpiçten küçük bir odacık 
yaptırmakla da uğraşıyordu. 

Basit bir oda olan burada ka
rısiyle beraber oturacaktı. 

Kızları ile karısının geldiği 
gün bu odacığın dört dıvarı 
yarı yerine kadar örülmüı, 

üstü açık bir halde idi. Mu
hammed o sırada çalışmakda 
olanlara kadar ilerleyib: 

Ebubekirin hasta olduğu gü· 
nün ertesi gün Ayşe hemen 
bir bürnüse bürünüp Muham· 
medin evine geldi. 

Muhammet bu genç, güzel 
ve zeki Arap kızım, bu nikah
lısını tatlılıkla karşıladı: 

- Ne var Ayşe? 
- Babam çok hasta, Allaha 

yalvarda iyi olsun .. 
- Allah bizimle beraberdir. 

Merak etme Ayşe, haydi be
raber görmeğe gidelim. 

Diye Ayşe ile beraber yola 
çıktı. Yolda Ayşe ile epice 
konuştular. Muhammet öıi'ren
di ki bir kaç gündenberi has
talığın başlangıcını geçiren 
Ebu Bekire Ayşe olanca ihti
mam ve gayretle bakmış. te
davisine uğraşmış babasından 
gizli Medinenin büyücülerine 
fal açtırmış, yıldızına haktırmış, 
Fakat fal açmalar, yıldıza bak
malar hep Ayşeyi korkuttuğu 
için Muhammede koşmuş. 

Muhammed bunları merak 
Ye tebessümle dinledikten 
ıonra: 

- Ayşe dedi bunlar yalan
dır, her şey alla ha bağlıdır, fal 
ve yıldız kötü ruhların hoşuna 
giden esrarlar ve boş tefaül
lerdir. Onlardan ancak şeytan 
hoşlanır .. 

- Bana sık sık haber ver. 
- Lebbeyk ya Resul .. 
H. Muhammed Ebubekirin 

karısına da teselli verdikten 
sonra çıktı. 

Mescide doğru ilerilerken 
kadın, erkek toplu bir cemaat 
önünü kesti. Bunlar hep Mek
ke muhacirleri idiler. Önden 
birisi: 

- Ya Mahammet, Bir çok
larımız Medinenin havasına 
uyamadık, hastalandık. Çoluğu· 
muz, çocumuz, babamız, ana
mız yatakta hasta kaldılar, 
Allahımıza yalvarda şifa bul· 
sunlar. 

Muhammed: 
- Hastaların hepsini gör· 

mek ve ziyaret etmek isterim, 
kimin hastası varsa gidelim. 

Dedi ve Muhammed Medine
nin içinde ansar evlerinde mi
safir kalan, kendi paralariyle 
yurd kuran muhacir lslamların 
hastalarını birer, birer gezmeğe 
başladı. Pepsine de verdiği 
telkin ve teselli şu idi : 

- Siz kendinize riayet edin. 
Temiz olun, temizliğe ehemmi
yet verin. Melaikeler sizinle 
bir olsun. Ölülerden meded 
ummayın, Kuranın ayetini has
ta başında üflemeyin. Ölüler 
Allahın huzuruna kavuşmuş 
birer ruhdur. Kuran dün vada-
kilerin ahlak ve c~maat 
kaideleri salabetini temin 
eden birer emirdir, nasihattır, 
ve hepsinin başı Allahtır. Gön
lünüzü, elinizi, dilinizi temiz 
tutun size hak yardım eder. 

H. Muhammed hasta muha
cirlerin gönüllerini almak için 
gezdiği bütün evlerde eğlene 
eğlene vakit geçirmiş ve vakit 
çok geç olmuştu. Evine döner
ken mescidin ilerisinde Fatma 
karşıladı. 

Hertarafından su fışkıran bu 
topraklarda gelişi güzel dikilen 
ve hiç q;r teknik sistem gör
meden limon portakal mandarin 
ağaçlarının bu kadar sağlıklı 
ve gürbüz duruşu ve yemiş
lerinin büyüklük ve güzelliği 
bin türlü teknik usulden çalı· 
şılan başka ülkelerde ve ülke
mizin öteki alanlarında görüle-
mez. 

Geçen yıldan kalmış ekiz ve 
ya çiğ toprak üzerine tohumu 
atarak ve üzerine hasır geçi
rerek hasıra tarlayı ezdirmek 
suretiyle ekin ekilmekte oldu· 
ğuııu Köyceğizde dinledim. Böy 
le bir ekiliş bire (20) ürün ver
mekte imiş. 

Panııık buraya .)'etıi trimıiş deni
lebilir. Pamıık üretiminden anla
yan hir yok tribilllr. Bu yıl tar
layı hazulamada11 bir kez siirerek 
ekdıklerı pamuklar o kadar bıiyü
miişlerki böyle bir tarlamrı iri11de 
pamuk Jid(/lı/al/ insanıa omuzları-
11a kadar yükseliyor her /it/amil 
iiurinde ıoo /erce kozalak rar. 
Bu kadar bereketli topraklar ve 

her çeşit ıirü11ü yetiştiren bir iklim· 
de yaşayan insan/arw genlik ve 
getıişlik içinde olacaklar1111 unı11yo-
111m. Fakat K.övcet]izde bir l(ii11 
kalıp köylere doğru iferledik(r bu 
ıungııla11m boşa (lkfı 01ada kasa
balı ve köylıi her bvimizden daha 

• 
E J<.,ö;1lii toprak salıibi olına<lı
E i!ırıdan bereketli ovalan bıraka
: rak daiftı olmuştur. Bakımsız 
E topraklarda Malarya saltrı11 ha· 
E /indedir. Bu topraklan satın ala-
: rak çiftçiye dağıtmak l{üı uğra-• 
: sılmaktadtt. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

içindeki bıı yoksulluk bana acı 
verdi. Sebebini araştırdım. iki 
ö11emli sebeb gözüme çarplt. 

1 - Bütün bu bereketli 
topraklar 2-3 beyin elindedir. 
Ve bütün köyler ve köylüler 
bu beylikler içinde ortakçı ve 
kiracıdırlar. Tek tük bazı cift-

çiler bu topraksızlık ve eme· 
ğinin çoğunu başkası için har
camaktan kurtulmuk kaygısı 
ile dağlara çekilmit orada taş· 
lıklar ve kayalıklarla ormanlar 
arasında bir karış toprak bu
lup tohum atmağa uğraşıyor
lar. Güzel bereketli ovaları 
bırakmış dağlı olmuşlar... Ka
yalıklar arasında tam primitiv 
(iptidai) bir yaşayış içinde 
bucalayip duruyorlar. 

Aşağıda bereketli geni, ova
lar ise nüfus kesafetinin azlığı 
yüzünden işlenemiyor. Yaba
niliğe yüz tutmuf... Orta kısmı 
ve kiracıler saz kulübelerde 
ıu içinde yaşıyorlar. Bir yapı 
temeli atamazlar. Çünkü top
rak kendilerinin değildir. Fazla 
calışmakdan ellerine birşey geç· 
miyeceğini bildikleri için ancak 
yiyeceklerini çıkarabilecek ka
dar uğraşıyorlar. Bütün yıl dur
madan çalışsalar da çıkardıkla
rından çoğu toprağın sahibine 
verildiğinden ötürü çok çalış· 
mağı gerekıi:r: görüyorlar. 

2 - Burada e~enlik ve sağ· 
lık da çok bozuktur. Bereketli 
toprak işlenmezse elbette za· 
rarlı olur. Her taraftan kaynı
yan sular bu güzel ovayı ba
taklık yapmış... Halkın çoğu 
malaryalı ... 

Bütün ovayı tapulu malım diycı 
Eline geçirerek birkaç kuşak 
öncesindenberi bu topraklarda 
yerleşip çalışmakta olan ortak
çılara müşkülat çıkaran ve ge
reksiz davalarla zava llı çiftçiyi 
oyalıyan beylere devlet yiız 
vermemekte ve çiftçiyi elden 
geldiği kadar korumaktadır. 
Bir yandan da bu topraklan 
satın alarak çiftçiyi dağıtmak 
için uğraşılmaktadır.Fakat satın 
almakla bu işin başarılabileceği
ni zannetmiyorum. Bunun daha 
kestirme bir çaresi düşünülme
lidir. Her yıl eski bir mültezim 
ıribi yalnız ürününün devşirme 
zamanında köşküne gelip kira 
ve yan payını toplayan bu top
rak sahibi baylar, Paylarına 
aldıktan sonra Avrupanın veya 
ülkemizin güzel şarlarına gi
dip bütün yıl safa ve eğlen
ce içinde yaşıyorlar ve top
raklarında yaşayan ve çalı
şan halka yardım etmek on
ların ilerlemesini gözetmek 
istemiyorlar. 

Bu toprakları çalışan kollara 
dağıtılmasının herhalde kesin 
bir çaresi bulunabilir. 

ikinci kötülüğü kaldırmak 
için de devlet var kuvvetile 
çalışıyor. ilçenin yeni ve genç 
ilçebayı, durma ve dinlenme 
bilmeden yıpranırcasına çalışan 
bu genç'ten çok işler bekle· 
nebilir. 5-10 ay içinde ilçenin 

. ıarbay ile el ele vererek ka-
sabayı bataklıktan kurtarmak 
ıçın açtığı büyük kurutma 
kanalları akıllara şaşkınlık ve
recek kadar büyük işlerden 
biridir. Daha şimdiden kasaba 
bataklıklardan kurtulmuştur. 
Bu çalışma kısa bir zamanda 
köylere kadar yayılmış cumu
riyetin yetiştirdiği bu genç 
adam kendisini yetiştiren rejı
min çocuğu olduğunu isbat 

- Biraz dinleniniz. Diye 
emir verdikden sonra berabe
rinde gelen cemaate de yol 
verdi. Kızlarını, karısını alarak 
yarı örülü odaya girdi. Mek
ke'den beraberlerinde getir
dikleri bir desti, bir iki parça 
örtü idi. Onları indirdiler. Bu 
yarım odanın içinde üçü bir
likde çalışıb çarçabuk oturu· 
lacak bir hale sokdular. Bir
kaç hasır bulub yere serdiler 
ve odanın bir köşesin .. , bir 
perde gerib Ümmü Gülsümle 
Fatmanın yatacağı yeri ayır· 
dılar. 

Bu sıra eve gelmişlerdi. 
Ebubekirin karısı yarı hasta 

bir halde Muhammedi kar· 
ııladı. 

- Ya Resül, Ebubekir has- ı 
talandı, korkarım ben de has
talanıp yatacağım kendisine 
bakmak güçleşecek 

- Baba .. Geciktin. Ne ol
dun babacığım? 

etmiştir. Birinci kötülüğü kaldırmak için 
rok voksuldur. Botluk ı•e vuruk elden geldiği kadar uğraşılıyor. *** 

····--···"Iıaıyan······uıusuna .. ····ııitap ......... .. 

işte böylece yerleşmiş olu
yorlardı. 

Helecan 
karşılanan 

Medinenin 

.. 
" " 

ve heyecan içinde 
Ayşenin karvanı 

Beniharis mahalle-
'ıııde babasının mekan tuttuğu 
tvde inmiş onlar da kenoi hal
lerine göre yerleşmişlerdi. .. 

,, " 
Aradan bir iki ay geçmişti. 

Muhammedin evi gündüzün 
müsait vakıtlarıyle ıı-ecenin bir 
iki ııaatında çalışanlar sayesin
de tamamlanmış ve hatta iki 
odacık daha yapılmış, mescit 
üslü açık olarak büyük bir 
avlı halinde duvarlarla ibate 
edilmiş. Şimdilik Kudüse çev· 
rilen kıblenin istikametini gös
teren mihrap yapılmış ve mes
cıdin mihrap tarefında hurma 
ağacından bir minber tedarik 
r·dilmişti. 

Sıcak çok fazlalaştığı ve ha
zıranın ortasında bütün şidde
tini gösterdiği için gazalara 
çıkılamıyor, öteye beriye ha
berler salıp tertip ve tedbirler 
::ı.'tnamıyordu. 

- Ayşe var, o bakar, fakat 
siz inşaallah hasla olmazsınız 
diye Ebubekirin yerde serili 
yatağına ilerledi. Ebubekir 
hummalar içinde yatıyordu. 
Kendisini kaybetmiş, hafif bir 
inilti ile inliyor ve şiddetli bir 
hararet içinde yanıyor, tutu· 
şuyordu. 

Muhammed, elile Ebubekırin 
alnını tuttu, gözlerini hastanın 
yüzünden hiç ayırmıyarak me
rak ve teessürle onu uzun 
uzun seyretti ve başını kaldı
rarak, gözlerini göve dikip, 

- Allahım, kullarına merha
met et, Ebubekir kulunun has· 
talığına şifa ver, dinin bu 
kuvvetli emini şifayab olsun 
diye münacatte bulundu. 
Ayşe Muhammedin yanında 

babasının yata., ı ucuna diz 
çöküp o da bu duaya derin 
bir huşu içinde ağlıyarak işti
rak etti. 

- Kızım mahacirlerin hasta
larını ziyaret ettim. 

- Beni de götürseydin a 
baba .. 

- Sonu Var-

Me 'hazJarım 
Du bir metburiydlır .11u .razıl'O· 

runı, berı bu tefıikayı roman hali11-
ıle size s11!larkr11 laril1 .. i.'l•ri11 raptık
laıı .l.!ibi sert bir f.fl'iıiişlr tltf'i'. ta
ıihci/rrin ıarilı/criur dnra11run:t. roş
k11rı rulı11"111n haya/ili· ınrz~cdt•ıek 
est'r ııaral11ıaf{rı ra!tştıın. 

Alr'l1t'z/eru11 ş1111fartlır: 

l - Hind tltimi Afrrlıirın Ş.1Mi-
11irı J't biliırmedii!i, ii111ıii11u:: .rar 
u/r11atlıjfı za"ıa11 01111 d'l'flfll crlrız 
daırntlı Siiil'~·nıaıı Nt'tlrrı'11iıı l"!Jl'ri
dir/ıi Ömer Rıza hiu Asrr Snadet 
dire dokuz rifdk li'ıa/mt• etmışfi. 

2 - Alımet Rl'fik'üı 11mumi fa
ıihı'nill bttşinri rıltli .. 

3 - Hald11n 'da~ bazı paıralar. 
4 - Zakir K.at!ir.iıı " Hayatı 

.1W11'1ammed '' i. 
5 1909 senesinde Urrnb111tr'ta 

Vakıt gazetesi mafbaasuıın ilk eser 
olarak lab etti/fi ve Ziy11eddi11 Fah· 
rüıi11 "Muhammed ıtleylıisse/am,, ı 

Ebubekir hummalar içinde 
sessiz ve beyhuş yatıyor. Bun
ların birisinden haberi olmı
yordu. 

(J - Umumi kıifıiplıanede bııla
cnklaTI " Hazreti M11lıammed nirin 
çok evlendi ,, adında yüksek bir din 

I 
adanıımrı kitabı .. 

7- Öme' Rızamn Mevlana Meh
met Aliden te1Cüme etli/fi "Peygwn· 
berimiz,, Muhammet hastanın yanında 

bir müddet daha oturdu, Ebu 
Bekirin karısı ayakta ve me· 
calsız bir halde duruyordu. 

Kalktı: 

- Merak etmeyiniz Tanrı 
şifasını verir. O bizimledir. Kul
larını merhametinden mahrum 
etmez. 

Diye:.kuvvetli bir teselli ve 
telkin verdikten sonra: 

Ayşe babana iyi bak.. 
- Bakı)'orum ya Resul.. 

esini 

8 - Melımet L11t/11ltalı Ahmedin 
)'azdığı ür cilil " Hayatı huzuti 
M ıı!ıam med ,, 

9 - Hayat A11sikolopedi.sinin ı 
nci, 5 nri, 7 nci ci/d/eı i. 

Buinci bölümde küçük bir tarih 
hatası yaptığımı itiraf edertnı, lıikin 
bu coşkun bir hayal'in hatasıdll. 

Bıı nıe'hezlerime babamın " Hi· 
caz uyyahat11amrsi ,, de büyük yar· 
dını etmiştir. Onıı hörmetlt ve ruhu
na fazını ve rabmrtle anarım. 

T. -D. · 

Eski Fransız muharilberi başkanının 
çok kuvvetli bir makalesi •.. 

ltalyadan her gün ihtarlar, 
hatta tehditler geliyor. Bu, ne 
kibar, ne yakışıklı bir usul de
ğildir. Fransızların yanında 
muvaffak olacak bir usul de-
ğildir. Fransızların yanında mu
vaffak olacak bir usul değil. 

Romadan aldığım şu mektu-
· bun neticesini kendim için sak
lamak istemiyorum. Bunları ya
zan, Mussolininin yakın iş ar· 

· kadaşlarından bir ltalyan harp 
malulüdür. Diyor ki: 

B. A111ssoli111 
bele edecek ve bu da lngiltere 
tarafından aldatılan ve oyala
nan Avrupa için bir intihar 
olacektır , .. 

"Yakın hadiseler, barışa ve -
hakka yardım ettiklerini sanır
ken, Fransayı ve Avrupayı 
haksızlığa ve barba sürükle
diklerini anlayan arkadaşları
nızı haksız çıkaracaktır.. Size 
söylediğim şeyin hakikatından 
eminim. Bunun vehametini 
düşünmenizi rica ederim." 

Bu satırları bir blof sanmağa 
temayül edecek kimseleri dü
şünmeğe davet ederim. Eğer 
bir Avrupa harbı olursa bir 
tarafta mütecaviz ltalya, diğer 
tarafta Avrupa görünecek de
ğildir. Şimdilik sükutu muha
faza eden üçüncü şahıs da 
var. Ve belki başkaları da. 
Berkiteler ağının geniş yarık· 
ları beni düşündürüyor. _ 

Bunları yazanın samimiyetin
den eminim. Bu adama açık ve 
derin bir tavsiyem vardır. Yaz
dıklarının manası şudur: 

uEğer berkitelerin ağırlaştı
rılmasile ltalyan ordusunun 
mecali, Habeşistanda harbın 
henüz başladığı bir sırada, 
kesilirse, Musıolini şerefi ba
rışa 1 ekaddüm ettirecek ve 
böylece yapılacak kuru ve 
utançlı barba bütün ltalya 
ayaklanarak silah harbile, açık 
hakiki, merdce harbla muka-

Bu muharebe, kanlı bir arap 
saçı, bir kaç harbın ve bir kaç 
ihtilalin birbirine karışması 

- olacaktır. Fransız ulıu barba 
_!İrismeğe ıazi olııa bile F ran· 

sanın bu muharebede ne ıçm 
çarpışacağını bilmek isterdim. 

Fakat asıl mesele bu değil, 
gelecek bahardaki harp hak· 
kında herkes kehanetlerde 
bulunabilir. Asıl mesele şudurı 
Sulh veya barb Mussolini adlı 
tek bir kişinin kararına bağlı
dır. Bu mektubu alıncaye ka· 
dar ben de düşünüyordum: 

- Mussolini kendi memle-
. ketini ve Avrupayı, ltalyayı 
hudutsuz bir muhataraya dü· 
şürecek bir barba atacak 
adammı dır? 

Bunun cevabı: Evet'tir . 
Bu cevabı samimi farzediyo

rum. Bo"ş bir tehdit olmadığını 
sanıyorum. Bana yazan adam 
ulusla yeniden andlaşıyor. 

O halde bıı.şlarıınız üzerine 
asılı olan uevet,. in niçinini arı· 
yorum. Italyanın verdiği cevab 
şudur: 

-Çünkü benim için öyle de 
böyle de tehlike aynıdır.Habe· 
şistanda dibine kadar saplan· 
dım. Oyunu kazanmak için bü
yük fedakarlıklar yapıyorum. 
Eğer sizin berkiteleriniz beni 
boğarsa (ve şu itirafını onların 
müessirolduğunu gösterir)o vakıf 
ordum fütuhatının esiri kala
caktır. Askeri şerefim lekelene
cek, finansım yıkılacak, eko
nomim boşalacaktır, Atdında• 

• 
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kimden korkar? Japonlar Grevciler işçiler 
Avustura1yada 
zor1uk görüyor 

Boenos Ayreste 
vagonları devirdi 

Federasyona girect 

Habeş işine karışacaktır 

Kambera, 9 (Ö.R) - Japon 
Azahi gazetesinin Avusturalya 
otoritelerinin ecnebi tüccarla
rın, bilhassa Japon yün itha
latçılarının memlekette yerleş· 
mesi hakkında yersiz tedbirler 
aldığı hakkındaki makalesini 
ileri süren İç bakanı Japon 
yün tacirlerinin Avusturalyaya 
girmesine ve bu sıfatla yerleş
mesine hiç bir mani olmadı
ğını, fakat bu sıfatlarını teyid 
edebilmelerinin şart olduğunu 
söylemiştir. 

Boenos Ayres, 9 ( Ö.R) -
Çıkan grev dün akşam saat 
altıya kadar devam etmiş, kar
gaşalıklar olmuş, halk vagon
ları devirmiştir. Şimdi şehirde 
sükünet -hükümfermadır. 

inhisarlar başmüdürlüğü m 
esseselerinde çalışan işçilen 

işçi birlikleri federasyonur 
üye olmadıkları görülmüş 

hepsinin de üye yazılmala 
kararlaştırılmıştır. 

lstrazburgta çıkan "Dernieres 
Nouvelles,. diyor ki, Afrikada 
hasıl oian dururluk Avrupada 
Yoktur. Kimsenin tabdid etmek 
istemediği veya edemediği Al
ınan teslihatı ergeç Habeşis
tandan çok daha yakın bir böl
gede vahim giiçlüklere sebep 
olacaktır. logilizler de artık 
bunu anlamış görünüyorlar. 

Paris. 9 ( Ö.R ) - "Liberte 
de Sud gazetesi Amerikanın 

" Parlak bir tecerrüd içinde ka-
panmak temayülünü tenkid 
ediyor ve diyor ki: 

- Amerikaya göre Avrupa 
bir türlü rahat yüzü görmiyen 
bir karınca yuvasıdır. Fakat 

. Amerika, hiç kimse tarafından 
tehdid edilmediği halde, ne 
diye deniz kuvvetini son dere· 
ceye çıkarmıştır? Harb için 
~n mükemmel endüsriye malik 
olan bu devleti bir tehdit eden 
Yar mıdır? Hudutlarında Av

. rupayı ve garp medeniyetini 
tehdit eden 150 milyon Bol
şevik yoktur (1) Fransa gibi 
bir asırda 4 defa istila da gör
memiştir. Başlı başına bir alem 
olan Amerika için kendi kabu
ğuna kapanmak kolaydır. Di-

Sai cenalı Hafuş ord11smıda11 
leriz ki bunun cezasını çekme· b 

bir mü/ reze 

Janmıyacağını ir şey 
sin. Zira Ayrupa anarşi işine b ld 

isbat tına aykırı olmaz. Bir andlaş· 

d edemez. Her a e bita- ma ile karşılıklı teahhütler al· 
dii .. erse Amerika da bun an -. raflık kanunu ıçın 
müteessir olacaktır. . 

ortaya tına girmiş devlf tlerin bu teah

E sürülen metinler bizim ıste-
AMERIKA ClNA YETLER diğimizden az olsa bile bazıla-

ILGISIZ KALMIYACAK rının tekliflerinden yine daha 
" Frano de Bordeon " bu-

R fazladır. 
k . . or B oz· 

nıın a sını yazıy • · ALMANYANIN KUŞKUSU 
velt cinayetlere karşı ~l~i~iz (Matin) ır,uetesi lngiliz·Fran-
kalmak niyetinde degıldır. · şız erkanı lıarbiyelerirıin görüş-
Onun yüksek ruhu ve idealizm. i d ı 

melerinde fokarno paktı o a.vı· 
. buna manidir.Fakat kongrenın . . ~ - u 

sile Rayş vaziyetını goruşm ş 
ıııuvafakatını alması lazımdır. 1 • d Al 

1 k tt olmaları ihtıma i üzerın e . • 
D~mokratik bir meme e e · "lt"I " gazetelerinin giıru u e· 
bu bir kaidedir. Zaten Avru· man k d' k' 

rine cevab verere ıyor ı: pada hürri•·etlerin azalmasına 1 t 7 Böyle bir görüşme o mamış ır. 

hütleri tatbik vasıtalarını gö-
' 

rüşmeleri pek tabiidir. kaldı ki 
Almanya da aynı paktın bir 
tarafıdır ve Fransa ile ayni 

mevkidedir. Taraflardan birile 
yapılan diğerile de yapılır ve 
Almanya da ayni şekilde te
masa girebilir. • Binaenaleyh 
hadiseler Almanyanın asker)ik
ten tecrit edilmiş o'an mıntakayı 

yine askeri işgal altına alma· 
sına bir sebep yo'<tu~. Böyle 
bir hareket mazeretsiz bir 

' . ' 
tecavüz olur. ·karşı bir hareket halinde Ame· k 

Fakat olsa da Lokar.no pa • 
rika vicdanının yy·e~n~i~d~e~n_'.'.a:y:a:k~-..'....:.:::::.;;;11 .... ++*"~ .. ---~~-;--;---- ......... . 

ftalya hükumeti, Mukdende .baş- j Makedonya 
konsolosluk ihdas ettı Komitesi iiza1arı 

Londra, 9 (Ô.R) - Tokyodan bildirildiğine göre ltaly~ M~n- serbes bırakıJdı 
çurinin merkezi olan Mukdencl.e bir başkonsoloslu~ .. a~.krg:lçili~ Sofya, 9 (A.A) - Hükumet 
rar vermiştir. Bu vazife evvelce Italyanın Tokyo .uyuk . B' 

.. . . . f dan işgal edılece tır. ır pek büyük cinayetlerle mütte· 

bın.~şavırı olan B. Leon Vecbıo. t.arabın b k nsoiosluğa özel bir hem olanlar müstesna olmak 
uyük elçilik müsteşarının tayını, u aş 0 

, önem vermektedir. k 1 1 • simdiye kadar üzere bütün Makedonyalı mah-
D.• ft 1 1 M kden onso os ugu ' . b k t ıger tara an ta yanın u b k solosluk derecesıne pusları serbest ıra mış ır. 

adi 1>ir konsolosluktu. Bunun aş ond k' ilgilerın mü· d 
k ·ı ı ya arasın a ı Yunanı"stan a çı arılması ltalya ı e apon f . t bükümetinin Mançu-

kemmelliğini göster~~~te ve . aşı~ östermektedir. Man- ı'syan suçluları serbest 
Ku devletine verdıgı ehedmmk~y~ıtı·ı !? sıklıg" ı da dikkate 

P 1 k akamı ara•ın a ı 1 gı erın .. b ak lıyor çuri ile apa ı m . M kdende bir mu· ır 1 
değer. Daha 1933 senesBindenb~fr•.,:apş:b•~ ve u muvakkat olarak Atına, 9 (A.A) - Kra11935 

b J ktadır u vazı ey B . k V . 1· messili ıJ unma '. . k tayin edilmişti. u pıs opos Martında vukubulan enıze ıst 
Man~urideki bir katolık .~19 

oposu haiz değilse de Çindeki isyanı üzerine iRlerinden çıka-
mümessılı novanın• ~ 

resmen papan.•~ bi bulunmamaktadır. rılan memurların yerlerine ia· 
Papa mümessdıne de ta •••••••••••• ••••••••• •••••••••••••••••• 

•••••••••••••••• 1 nuz delerine dair olan ka~ ••••••••••••••••·:··~·:•••Ö•·İ;de böy.. istiyenleri de azar ıyorsu . 
da belki bir ıhtılal. Y B d dünya h:ıksız da yalnız bine kararını tesdik etmiştir. ld ktan son- un an 
lede mahvolacak 0 u • Roma mı haklı? J ·ı· Al 
ra yalnız ınahvolmıyacagım. Muhakemenizin bir ölçü yan· ngt iZ- man . 

• m ve ora· 1 · · 
Yangını tutuşturacagı . lışı vardır 1 ita/yan u usu ışçı C • t" • • rtimaı 
ya hep birlikte atlayacagız. /u9udur toprağa ihtiyacı olan .-:mı ye IDlll 1~ -

ltalyan komşularıma şu cevabı ~eliid , ul~stur, ol~bilir. . Fakat Berlin, 9 (Ö.R)-lngiliz: /i,:~ 
· ' . ·. ·E . bu işde ltalya· k'mse inanamaz kı Habeşıstanın man cemiyetinin ilk içtimaı bu 

verırım: ger H 1 
• • h t memat 

b"t" mukadderatını a· fethi ltalya ıcın aya . günlerde Şarl Edvar Kobıokun 
~~~ist:nU:a, Rom adan birkaç mesel~si. ~!sun. Bunu böyle ya- başkanlığında yapılacaktır. Top-

kt ortaya pan sızsınız. b 
bin kilometre uza a . niz Birde ulusal intihar yal?mak, lantıya bir kabul resmile aş· 
atacak gibi hareket etmışse'h A upayı da intihar ettırmek lanacaktır. 

1 ve tarı e vr • 
sizi takibeden u usa · t' rsunuz Bu ne zarurı, ne Londra Alman cemiyeti aza-

l. et yüklen· ıs ıyo ' d'ld' N 
karşı ag· ır bir mesu ıy ı ne de mute ı ır. e !arı da bu kabul resminde ezem, 
mişsinizdir! h kla 45 milyon ltalyanı bu bulunacaklardır. 

Eg" er ahval böyle ise ka.ba·t at raba mahküm edebileceğini· Hı~tJer 
b. esulıye ıs 1 k b'I hat kimin? Siz ır m . bir dünya yangını çı a . a ı e-

. sunuzl zı, · it 1 h d Jd" b·ı k bul •tınıyor •. 'zi kesdiremıyorum. aya· asta eg" ı· ır payı ı e a • h"kü· cegını . . b 
1 ·ı· 1 · ili devlet ve u do~tu olduğum ıçın unu 
ngı ız erı, e k k dar nın . 'h . B ı· 9 ( Ô R ) Res~ .• 

t . bl · e ataca a .. 1.. or ve Romanın ı tırasına er ın, . - ,...ıg 
me ı ce erın ? Siz soy uy .. 1 H' 1 . b • d 
ku·rnaz mı sanıyorsunuz karşı aklıselimine muracaat çeven er ıt erın ogazın an 

• · · Cenev• h.asta olduğunu tekzib ediyor-
çok şey alabilecegınız . harpla ediyorum. Herıri Pıch~t 1 
reyi çiğneyerek herşeyı ar· 
almak istediniı. şimdi ~zlaşma 

• 

Muğla da 
Bu suretle federasyona dah 

olan üyelerin gördükleri m· 
him yardımlardan bu işçiler 
istifade edeceklerdir. 

Kızıl hastalığı var B. Edib 

Laponya da 
soğuklar 

SuhOnet derecs sı sıfırın 
altında kırktır. 

Stokholm, 9 ( Ö.R ) ...!.. La
ponyadan blldirildığine göre 
müthiş soğuklar vardır.Suhunet 
derecesi sıfırın altında 40 tır. 
Kurd sürüleri geyiklere saldır
mışlardır. Yü7. elliden fazla 
geyik boğulmuştur. 

Kont Ciano 
Burnundan amellyat oldu 

Roma, 9 (Ô,R)- B. Musso· 

!ininin damadı Kont de Ciano 
Florensada bir klinikte burun 
ve boğazından ameliyat olmuş
tur. Kont yakında klinikten 
çıkacaktır. Tekrar şarki Afri
kaya gidip gitmiyeceği belli 
değildir. 

Fransız bakanlar· 
kurulu toplanıyor 

Paris, O (Ö.R) - Parleı:::ıen
tonun son devresinin açılma
sından önce salı sabahı Eliıe 
sarayında bir Bakanlar kurulu 
toplaQacakiır. Parle;mentQ 14 

sonkanunda mesaisine tekrar 
başlıyacağından teşrii ve icrai 
faaliyet tam olarak canlanmış 
bulunacaktır. Bakanlar Parle
mentonun çalışma gündemini 
hazırlıyacaklar ve işlerinde han· 

gi sıra ile yürütüleceğini ka
rarlaştıracak !ardır, 

Italyan hava müsteşarı 
Roma, 9 (Ö.R)- Hava müs

teşarı bugün Asmaraya var
mıştır. 

Gandi 
Ölüm döşe~inde 

Muğla, 9 ( Özel \ - Şehri
mizde kızıl hastalığı çıktı. 
Halkevi, halkın sağlık tedbir
leri alması için propaganda 
yapıyor. 

Kamutayda 
Tunçell vilayeti hakkında 

bir l<anun 
Ankara il (A.A)- Kamutay 

bugün Tevfik Fikret Si/ayın 
başkanlığında toplanmış ve 
matbuat kanununun 9 ncu mad
de~ine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun layihası iktisat en
cümenine, belediye teşkilatı 
l)lan yerlerde muhtar ve ihtiyar 
heyetlerinin kald ı rılması hak
kındaki karıun layihasına ek 
kanun layihası da Dahiliye en
cümenine havale edilmiş ve 
Tunçeli vilayeti halkından olup 
ta müddeti içinde nüfus ve as
kerlik şubelerine müracaatla 
kayıtlarını yaptırmamış olan
larla yok lama kaçağı, baka ye, 
firari ve izinsizlerin yazımı ve 
cezalarının affı hakkındaki ka
nun layihası kabul edilmiştir. 

Kamutay cuma günü toplana
caktır. 

Habeşliler 
isyan etti 

Paris, 9 (Ö.R) - Addis -
Ababadan Cibutiye gelen yol
cular Goccam eyaletinde Raa 
Hailunun yeğeni tarafından 
Addis - Ababa hükümetıne 
karşı çıkarıCan isyandan ileri 
gelen vaziyet oldukça vahim
dir. Addis - Ababadan isyanı 
bastırmak üzere ,;t"Önderilen 
kuvvetleı in kolay kolay bu işi 
başaramıyacakları tahmin edil
mektedir. 

Fransız 
Saylavlar 
kurulunda 

Ailesini almak üzere bir haf 
evvel izinli olarak şarımıza g 
len Trakya genel müfettişli! 
iskan şeflerinden B. Edib Ô 
yaman dün lzmir vapuru il 
vazifesi başına avdet etmiş.ti 

Arazi lhtllc'ifları 
Bazı arazi ve hudut ihtilaf 

!arının halli için bir haftadı 
Bucada maha!Jt tedkikatta bu 
lunmakta olan Burnova Kamun 
bayı bay Şefik Erolun bu ince 
lemeleri daha bir müddet uza 
yacağı haber alınmıştır. 
.er~ v.,rr. rn. 

' Borsa. Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Salıflar 
~ 

Çu. 
451 
56 

Zahire 
Cinsi 

Buğday 

ton " 
7 25 

40 Bakla 5 
19 Kumdarı 7 
28 Nohut 6 75 
13 Fasulya 9 25 

116 balye pamuk 43 50 
Zeytinyağı 

Kilo Alıcı Fi at 
10000 vadeli 36 36 

Para Piyasası . 
9-1-1935 

Alış 

Mark 50 15 
!sterlin 619 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 79 75 
Belga 21 05 
İtalyan lireti 1 O 05 
İsviçre Fran. 40 75 
Florin 85 10 
Kr. Çekoslo. 5 24 
A vstr. ilini 23 3 7 

SabŞ 
50' 62 

621 
8 30 

79 50 
21 25 
10 10 

Astirya prensleri 
Tokyo'da 

Şanghay, 9 (Ö.R) - Balayı 
seyahatlarını yapmakta olan 
Astirya prens ve prensesi Tok· 
yodan buraya gelmişlerdir. 

Londra,9(Ô R)- Royter ajan 

sının Bombaydan öğrendiğine 
göre Gandi ağır surette has· 

tadır. Doktorlar hayatından 
ümit kesmişlerdir 

Sovyetler 
Mançuri hududu

na girmedi 
Moskova 9 (Ô.R) - Tas 

ajansı bildiriyor: Bütün Japon 

Psris 9 ( Ô.R ) - Hırvatçı 
tedhişcilerin ilk avukatı Des
bond tarafından vapılan tale
bin temyiz mahkemesince reddi 
üzerine sağ ve sol cenaha men
sub saylavlar tarafından say
lavlar kuruluna bir kanun la
yıhası verilecekt r. 

Bu kanun layıhasında mah· 
kemelerden avukatlar aleyhin· 
de verilen ve avukatların şeref 
ve haysiyetlerile alakadar ol
mıyan disiplin cezalarının affı 
istencektir. 

Arnavutlukta bir 
• • • 

nışan merasımı 
Tiran, 9 (Ö.R) - Gazeteler 

p~enses Münire ile prens Ha
, ı bibin nişanlanmasını büyük 
j J,,a_rflerle yazmaktadırlar. Birkaç 

gazeteleri Tien-Çinden aldıklan 
bir habere göre 6 atlı Sovyet 
askerinin 21 ilk kanunda Man

çuri toprağına girdiklerini ve 
ffe son kanunda neşredilen bir 
tebliğe göre 26 Mançuriliyi 
s~vyet toprağına sürükledikl..-

ri.ıi yazmaktadırlar. Tas ajansı, 
Marı\uri kurmayı tarafından 
verikı,ı bu haberler:n hakikate 
uygun olmadığını bildirmeğe 
mezundur. 

1 

gun~enberi resmiğ olarak bil-

i 
dirilmesi beklenmekte olan bu 
haber büyük bir memnuniyet 
uyandırmış ve memleketin her 
tarafından kral Zogoya tebrik 

Paris, 9 (Ô.R) - Cenevrede 
Habeşistanı temsil ettiği içiu 

Hukuk fakültesi talebeleri ta·
rafından boykut edilen B. Gas

ton Jeze bugün de hukuk fa
kültesinde dersini verememiş· 
tir. B. Gaston Jez'in ders sa

lonuna girmesi talalebeler ta
rafından gürültülerle karşılan
mış ve 7.aif bir devleti müda
faa etmiş olmakla suçlu olan 

profesör bir söz söyli
yemeden çıkmağa mecbur kal

mıştır. Alınmış olan bütün 
inzibat tedbirlerine rağmen te

kerrür eden bu hadise üzerine 
Kültür bakanı B. Mario-Rustan 
yeni emir verilene kadar hukuk 
fakültesinin kapaiı kalacağına 
karar vermiştir. 

telgratları gelmiştir. 

Japonya ile lngiltere ara .. ında siyasal 
müza~ereler haberi yalanlandı . 

Londra, 9 (Ö.R) - Japonya ile Ingiltere arasında 5· ı 
.. k ı · · ·ı -· h ıyasa muza ere ere gırışı ecegı aberleri teyid edilmemi•t' s· ı 

1 · f'k · . , ır. ıyasa 
çeven erın ı rınce genış müzakerata girişmeden .. d · 

·· k 1 . . once enız 
muza ere erının şona erdirilmesi lazımdır • 

Japo_?dY_:ı.nın uzl'!t!D:ıYa meyyal görünmesi,deniz konferansındaki 
\emerru unün tesınnı azaltmak içindir. · 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 
model 

TİLKİLİKTE· 
Yeni "lzmir,, eczanesi ... 



S-a11na • 

Kültür'ün 47 inci 
sayısı çıktı 

Bu sayıda lriboz'un " Kuva· 
perasyon ,,, Dr. N. Kip'in " in
siyak ,,, Ali Kemalin " Avru· 
pa'da kültür telakkisi ,,, M. 
Rauf Inan'ın " lzmir köyleri ,, 
Leman Duran'ın " Bethofen ,, 
Ihsan Çetin'in " Avrupa ,, ve 
öğretmenler için bir plan ör
neği, yine Dr. Kip 'in " Sıhhi 
hurafeler ,, Aytekin Kültü
rün çocuk edebiyatından bir 
hikayesi, Kurali'nin hayatı gibi 
yazılar bulunmaktadır. Okuyu
cularımıza tavsiye ederiz. 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65, Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramrr-, cad! 
desi No. S96 Tel. 2545 

BeJediyeden: 

*' mı ff 

DOKTOR 

Hulüsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 

• 

- Yirmi Lira bedeli muham
menli Tire kapısındaki eski 
duhuliye barakasının bir sene
lik kirası baş sekreterlikteki 
şartname veçhile 24-1-36 cuma 
günü saat 10 da açık artırma 
ile ihale edilecektir. iştirak ~çin 
bir buçuk liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta komisyona geli-
nir. 7-10-14--18 

Pazardan mada her gün 
dörtten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-

37 (28) 

Manisa icra memurluğundan: 
Izmirde Hüseyin Galip ve 

şürekasına 16SO vermeğe 
borçlu Sultan mahallesinden 
çorbacaki Ahmedio hacızlı fatış 
tımarında Sulu sokak mevkiin
de doğusu Giritli bağı batısı 
tapucu Ali bahçesi poyrazı 
kısmen yol kısmen tapucu Ali 
bahçeşi kıblesi demir yoliyle 
çevrili bir hektar 3800 M. M. 
ve beher M. M. 11 kuruş kıy

meti muhammeneli bağın kanunu 
medeni mucibince karısından 
intikalen gelen dört hisseden 
bir hissesi ile bağ derununda 
bulunan 300 lira kıymeti mu
hammeneli iki oda bir mutfak 
ve önü betonlu saya ve bir 
tulumbayı havi bağ kulesi açık 
artırmayla paraya çevrilmek 
üzere satılığa çıkarılmış ve 
artırma şartnamesi herkesin 
görebilmesi için icra divanha
nesine asılmış olduğundan 
12-2-936 çarşamba günü saat 
14 den IS şe kadar birinci 
artırması icra kılınacaktır. Tak
dir edilen kıymeti yüzde 7S ini 
bulduğu· takdirde müşterisine 
bırakılacaktır. Bulmazsa son 
müşterisinin peyi baki kalmak 
üzere satış ı5 gün uzatılarak 
28-2-936 cuma günü ayni saat
te ikinci artırması yapılacaktır. 
Verilen bedel kıymetin yüzde 
7S ini bulursa alıcı üstüne bıra· 
kılacaktır bulmazsa 228.!) nu
maralı kanuna uyularak satış 
geri bırakılacak borç beş sene 

yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) 

BAG 
VE 

SEBZE 
Tütün Fideleri 

Kimyevi Avrupa gübresi 
Garbi Anadolu umum! 

deposu 
Adres: 
HACIDA VUT ZADE RAHMi 

KARADAVUT 
Cezair • Han Yemiş Çarışı 

IZMIR 
Telefon: aaog 
Telgraf: Karadavut 

3 - 13 (3) 

Or.Be~cet 
Avrupa tetkik seyahatın· 

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

(S. 7) (3601) 

Izmir inhisarlar başmüdür
lüğünden: 

ve beş müsavi taksitte öden
mek üzere tecil olunacaktır. 
Satış peşin parayladır. Tellaliye 
resmiyle tapu harcı alıcıya ait
tir. isteklilerden yüzde 7,5 pey 
akçesi alınır bu şerait altında 
istekli olanların memurluğa ve 
tellala müracaatları bu gayri 
menkul üzerinde bir hak iddi
asında olanlar varsa 20 gün 
içinde vesaiki tasarrufiyeleriyle 
9331221 numaralı dosya ifade
siyle memurluğa başvurmaları 
eksi takdirdt hakları tapu 
kaydile sabit olmadıkça satış 
tutarından istifade '!demiyecek-
leri ilan olunur. 72 (47) 

Altındağ mevkiindeki daire· 
mize aid barut deposu arazisi 
üzeYinde küçük tipte bir tecrid 

deposu pa22r'ıkla yaptırılacak
tır.Deponun keşif bedeli 4S7. 71 
muvakkat teminatı 34.SO lira

dır. isteklilerin keşif ve şart

nameyi görmek ve IS - ı · 36 
Çarşamba günü saat ıs de 

pazarlığa girmek için başmü

dürlüğümüzdeki komisyona gel-
meleri. 59 (44) 

KiRALIK HAN 
Izmir vakıflar direktö-lüğünden 

Kemeraltı caddesinde kain büyük Salepçioğlu hanına kiracı 
cımadığıodaıı bir ay zarfında pazarlıkla ihalesi kararlaştırılmıştır. 
Daha fazla malümat almak istiyenler hergün varidat memurlu-
ğuna müracaatları ilan olunur. S8 (43) 

znıir vilayeti deft,prdarlığından: 
Şehitler caddesi 18 numarada icra yi faaliyet eden ve halen 

burasını terk ile Londraya giden Vilyam Grifitin 93ı takvim 
senesi muamelatını mübeyy'n kazanç beyannamesinin 
müstenidatı olan defterler üzerinde tetkikat yapılmak üzere 
mezkür defterlerin ibrazı ve bu ilan tarihinden itibaren ıs gün 
zarfında ibraz edilmediği takdirde defter ibrazından imtina 
etmiş telekki edilerek hakkında defter ibrazından imtina 
edenler hakkındaki maddei kaouniyenin tatbik edileceği ilin 
olunur. 69 146) 

YENi ASM 
ıo Klnunusant 193 

KoLONYAu · 

LosYoNL~ 

Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
kinyani magazasında bulacaksınız, No. 10-12 F. Per· 

Telefon 3937 
(3508)-

... ....... ı::m ......... ıı:mı ....... mıc ...... ~v~ .. , 

ANTRASEN Y AGI 
Yedikule Gaz şirketi, Metro Han, Tünel meydanı 

Beyoğlu - Istanbul Tel. 44800 
Kışın meyva ağaçlarıııızı Y edikule Gazhanesinde 

katranın taktirinden elde edilen 

P~NTRASEN Y AGI 
mahlülü ile tedavi edip onları böceklerden, kurtlardan ve 

sair parazitlerden kurtarırsanız yarın yüzünüz 
gül.!r, mahsul kurtsuz olur 

Faz!a ma:ümat için mezkür şirkete müracaat 

8 10 13 (34) ~ , 
Daima Sabit Daima Tabii 

• 

. . Juvantin Saç Boyaları 
lNGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju· 

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
lizerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. .• , 
lnşaatınıı i~ın atıdekiibtıyaçlarınızı pek unuz /iyatlarla 

teının etmek ıstersenız Halim aga çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ııcaretbane~inA müracaat edinı~ 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ner! çiçekli 

Çını ve levazımı sıhhiyeden llivhalar ve bunlafln 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 
ve .ngiliz künkleri ve bunlafln te/erruatı vesaire ... 

fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, BiitDn Markalar 

En Müsait Şeraitla 
Mağazamızda Satıhr 

l;lirketin Merkez ve Fabrikası: Izmirde Halkapınardadır 
Yeril Pamuğundan At, 1 aygare, Köpekbaf, DetJlrmen, 

Geyik ve Leylak Markalarım havi her nevi Kabot bezi 
imal eyltımekte olup malları Avropanın ayni tip nıenKu 
c:ıtırm faiktir. 

Telefon N o. 2211 ve 3087 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir 

(H 1) Per. 

... ~ ' • ...... , - •• > 

Bembeyaz, tertemiz ve pa 
parıl 1>a"'lıvan dişler 

Bu neticeyi al 
için bir tüp 

RADYOL 
kafidir. 

Neden Türkiye haikının % !eri mükemmel surette yık 
99 u Radyolin kullanıyor ? rak yemek artıklannın, içki 
Ağızdaki mikrobları "o 100 sigaranın husule getirdiği 
öldürmesi yüzünden mi ? Fia- tabakasını, lekeleri, kefeke 
tının ucuzluğundan mı ? F ev- diğimiz taşları söküp çık 
kalide teksif edilmesi dolayı- sonra da bunları mine taba 
sile iktisadi olduğundan mı ? sını çizip hırpa!amadan şa 
Ağızda çok fazla köpürdüğü, hayret bir şekilde cilalar 
kokusu güzel olduğu için mi ? parlatır. 

Radyolinin bütün bunlardan işte Radyolinin 
başka en mühim ve esaslı iki emsalsiz rağbete 
hususiyeti vardır. Evvela diş- meziyetleridir. 

Sabah ve akşam günde iki defa olmak şartile 

BADTOLi 

lzmirliJer Istanhuldanerede buluşurlar 
Beyo v lunda Bristo) otelinde 

~irkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldlr. 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 

Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğ, u 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayı:i tabii 
doğan çocukların vücutlarıııdaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kanıbur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir olanaımız 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır-nasın 
!ayan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLER! 
!LE RAGBET ve ITtMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSlSI 

Fahri Rlza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila ı2,30 öğleden 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

sonra 14 - 16 ya 

cadesi No. 20 
f 35S) S.7 
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..__ - N. V. Oliver Ve Şii. Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Fratelli Sperco W. F. H. Van Der LiMiTET Kardeşler mobilyelerile süsleyiniz .•. 
Vapur Acentesi Zee- & Co. Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS HERAKLEA vapuru Hale~ CENDELI HAN BtRİNCi 

KUMPANYASI . ıda olup Anvers, Dı· KORDON TEL. 2443 HE 6 lımanımı 
RCULES vapuru 13-1-93 kt Rotterdam, Hamburg ve THE ELLERMAN LINES LTD. 

gelip 18-1-936 da Anvers,Rot- ~:e~en limanlarına yük almak- • THURSO vapuru 7 ik!nci 
terdam, Amsterdam ve Ham- tadır. 

6 
k" kanunda Liverpool ve Svansea-

burg limanları için yük ala- MILOS vapuru son ~- dan gelip tahliyede buluna-
calı:tır. N nunda bekleniyor. 10 son ka- cak. 
SVENSKA ORIENT LIE nuna kadar Anvers, Ro~terdam AD JUT ANT vapuru 8 ikinci 
GOTLAND motörü 21·1·9

36 
Hamburg ve Bremen lımanla· kanunda beklerıiyor.Londra için 

da Rotterdam ve Hamburg a yük alacaktır. yük alacaktır. 
li k rın L' manları için yük alaca tır. American Eı<port ıne THURSO vapuru 15 ikiaci 

ROLAND moto··rü 6-1-936 CHAN,l'.E vapuru· Ha· 
C EX '-' · kanunda bekleniyor. Liverpool da Rotterdam, Hamburg, o· ı· zda olup Norfolk 

len ımanımı ve Glasgov için yük alacaktır. penhage, Dantzig, Gdynia,Go· ve Nevyork için yük almak-
. d' POLO vapuru 10 ikinci ka-teburg, Oslo ve iskan ınavya d 

k ta ır. 9 B · nunda Londra, Anver ve Hull-limanları için yük alaca tır. . EXİLONA vapuru: 2 cı 
SERvl.CE MARITIM RV"MAIN B t den beklenip ayni zamanda u Kanunda bekleniyor. os on 

ALBA JULIA vapuru 9-1- ve Nevyork için yük alacaktır. Londra ve Hull için yük ala-
936 da gelip ayni gün Pıre, ARMEMENT H. SCHULDT caktır. 
Malta, Marsilya ve Barselona Hamburg DUTCHE LEVA T LIN 
hareket edecektir. NORBURG vapuru 30 birinci AQILA vapuru 5 ikinci ka-

llandaki hareket tarihleriie kanunda bekleniyor. Anvers, nunda Hamhurg ve Anversten 
navlunlardaki değişikliklerden . Rotterdam ve Hamburg için gelip tahliyede bulunacak' 

k b J et ı yük alacaktır. NOT : Vürut tarihleri, va-
acentemiz mes'uliyet a u • GLUCHSBURG vapuru 6 1 · · 1 · 1 

pur arın ısım erı ve nav un üc-
mef~zla tafsilat için ikinci Kor· son kanunda beklenıyor. Ham- retlerinin değişikliklerinden me 
donda Tahmil ve Tahliye binası burg ve Anversten yük çıka- suliyet kabul edilıtıc:_ı. __ 

da racaktır. arkasında 72-4 numara 
en Johnston Warren Lines FRATELLI Sperco vapur ac • Liverpool 

talığına müracaat edilmesi rica DROMORE vapuru 15 son 
olunur. kanunda bekleniyor. Liverpol 

Telefon: 2004-2005-2663 ' ve Anversten yük çıkarıp Bur-

• -------"'• ı:ras ve Köstence için yük 

b• b• ' a 'acaktır. Ta 1 1 . DEN NORSKE Middelhavslinje 
(D/S. A/S Spanskelinjen 

Göz 
Jsmail 

Sala~ettin 
.. k~ün,ıuz 

OSLO 
BANADEROS vapuru 10 son 

kanunda bekleniyor. Dieppe 
ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

Ayni zamanda lskenderiye 
ve Hayfa için mal kabul eder • 

Merkez: 
İzmir 

llcinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 

An icara 
Anafartalar Caddesi 

Kınact Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Yavrularınızın mektepteki 

derslerini hazırlamalarına ve 
imtihan zamanlarında sıkınb 
çekmemelerini temin için hu
susi muallimle kendilerini tak
viye ediniz. · 

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

H. 3 (15) 

Tecrübe edenler
den sorun uz ! 
Baş. diş, adele ağn-

Merkez. hastanesi göz has
talıkları mutahassısı Fransa
nın Bordo tıp fakültesi göz 
kliniğinden mezun. . . 

Muayenehane : Ikıncı Bey
ler sokak şerbetci karşısın

da No. 18 _ <3607) -

Vapurl~rın isimleri, ~elm~ 
tarihleri ve navlun tarıfelen 
hakkında biç bir taahbllde gi· 
rişilmez. 

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

T enviratınızda yeni çıkan çifte ispiralli 

METALLUM larile üşütmekten müte
l vellid bütün ıstırablara karşı yegane müessir tedbiı 
1 bir kaşe Birinci Kordon Telefon No. 

2007 -200~ 

•••••••••••••••••••••••• 
~ .............. si.Fitt'AT ..... ö.~i~kyağ• ~ . . 
~ Norveçyanın hali• Morina balık yağıdır E 

ıki defa süzülmüştür E 
Biricik Satış Yeri : 

• . 
: BAŞDURAK ; 

: HAMDİ NÜZflET ~ . . 
~ Sıhhat Eczanesı .... J 
• •••••••••••••••••••••• •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lambalarmı kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 
bol ı,ıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

Jlehnıet Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemens fabrikaları mümessili 
l'eştemalctlar 77 - 79 Tel. 3233 

lzmir viaayeti defterda ·Jığınd~.n:ı 
"t" ü tahsili emval yasasına gore 

lssısının vergi borcu~dan ° ~r d k.. 22 dönüm bağ tarihi 
haciz edilen Buca. Iz~ır. ca~~esın"dd t~;;' satılığa çıkarıldığından 
ilandan itibaren yırmı. bır gun mu k e h Tt kalemine gelmeleri. 
pey sürmek istiyenlerın defterdarlı ta sıSa 10 4077 (3669) 

26-31- - Zümrüt Damlası -
Eczacı Kemal Aktaş 
Yeni bir kolonya yaptı cicim ... 
Bu mu? 
EYet bak yeşil bir koku, aşk, neıe, aehir 
ve cazibe kokuyor, HİLAL eczanesinin 
son eaeri. •• 

1 ızo: ir viliyeti defterdarlığından: 
Mükellefin Ticarethanenin Matrahı kazançV. Buhran V. 
ismi san'ab mevkii No. lira lira Lira K. 

! Dimitri Sabuncu Mesudiye 72 900 396 79 20 
tütün tüccarı 

Yukarıda ismi yazılı mükellef namına Alsancak şubesince 935 
yılı için tarholunan kazanç vergisi ismi hizasında göşterilıniştir. 

Kendisiuin Yunanistana gitmiş olınası ve Türkiyede ihbarname 
tebelluğuna slahiyettar kimsesi de bulunmaması hasebiyle Hukuk 
usulü muhakemeleri kanunu mucibince teblig makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 68 (45) 

lPi 
almakbr. 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 1 O kuru~tur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ye 
salep ile ba,ka çeşit ye
mek baharlarımızı, 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 
Kara südü, Besi. Her boy diı, macunıı ve fırçalarını (Leylek) 
marka raatık ile (Nermin) saç boyalannı 'bizden arayınız. 
Bütün Türkiyede tanınmıt ve denenmiş (Arti) kumaş boya
larının genel •atış yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 

NEZLEYE ... 
Karşı en iyi korunaıa ve tedavi ilacı 

SELAMET Ferit'dir 

Katran 
Ferit 

Öksürük, göğüs nezlesi, 
nefes darlığını katiyen te
davi eder. 

Umumi depo: 

S. Ferit Şifa eczanesi 
Hüküm et raaı 
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.kuvvetleri de Akdenizde· topland 
Geçen yıl Romaya giden B. Edene duçenin odasınd 

1 

Italyan harp gemilerinin . plinları gösterilmişti 
lngiltere, hu meydan okumaya karşı harekete ~eçmiş bulunmaktadır 

Almanlar, Ren hududu anlaşmasından endişe ediyorlar ••• 
Londra, 9 (0.R) - lngiliz filosunun 

manevralarını söz gelişi eden ltalyan 
basını, bu manevraların ehemmiyetini 
belirterek ltalya için büyük bir tehli
keye işaret etmişlerdir, İngiliz donan- ,,.,, 

lngiliz filosu da derhal Akdenize dil-

masının manevra için en tehlikeli f 
denizlerden birini tercih etmesi : 

- "ltalya gözünü aç,. ... 
Anlamına gelmektedir. Bununla be

raber lngiliz dostlarımıza haber vere-

-~ 

·v 

.. 

~ Paris, 9 (Ö.R) - Eko De Pari ga-

'

. necektir. 

·. zetcsinin istibbarahna göre Fransız " 
i lngiliz genci kurmayları arasındaki 

müzakerelerin nihayet Ren hudutlarını 
da içine alacak bir takım anlaşmalara 
yol açmasından Berlinde endişe edil
mektedir. 

lim ki bugün ltalyanın şüpheli haberler .., ~ " ~ 
onünde vakıt kaybedecek sabrı kalma- kama paktına tecavüz saymaktadır, Şu 
mıştır. Tehdit, Jtalyaya göre değildir. halde Alman ordusu Ren'in gayri aıkeri 

Almanya böyle bir anlatmayı Lo-

B. EDENE HARP GEMiLERiNiN kısmını işgal edecektir. Şayed böyle 
PLANLARI GÖSTERiLMiŞ bir harekete girişilecek olursa Lokarno 

Londra 9 (Ö.R) - Gazeteler, bilfüs- pektı kalmıyacak ve bundan çok vahim 
tisna bugünkü nüsha'arında InR"iliz ve neticeler çıkacaktır. 
Fransız mancvra'arını ınevzuubahsedi- MANEVRALAR ATLAS DE-
yorlar. The Peaple gazetesi şu malu- NIZINDE OLACAK 

matı veriyor : Londra 7 ( A.A ) - Deniz bakan-
lngiliz filosu manevralar lığının salahiyetli bir rüknü anayurd do-

için denize açıldl. Bahar gei- nanmasının evvelce ima edildiii gibi 
med:an yapılan bu manevralar, Akdenizde değil, Atlas deni:ııinde -
ltalyan siyasal ufuklarında tir- nevralar yapacağını bildirmiştir. 
tınalar koparıyor. Manavraların Atlas denizınia haD(fi 

Geçen ) il B. Eden Romaya noktasında yapılacağı tavzih ed~ gittiği zaman kendisine siyasi Frn11s,,:tnn endişeye sevkede11 Alnıa11 hava kuvvetleri miştir. 
nezaketlere muhalif bir ki musamaha ile karşıv 1 Telgraf gazetesi, lngiliz ma- ı FRANSIZ DENiZ BAKAN-
durumda, Dı.çenin me- lanamazdı. nevraları münasebetiyle şunları LiGiNiN TAVZiHi 
sal od sında yeni llal- INGILIZ MANEVRALARI yazmaktadırlar: Paris, 9 ( A.A ) -· Deniz 
yan zırhlılarının Pli'in TEHDlD DEGIL IHT ARDIR - Genel savaştanbcri ilk bakanlığının salahiyetli bir rük-taslaklai"ı gösterilmiş· lngiliz manevraları tehdid defa olarak bu çapta ve büyük nü ikinci Fransız filosunun tı, Bu bir hadise, da- değil, ihtardır. Akdeniz dev- deniz kuvvetleri Akdenizde hareketiyle bu günkü arsı-ha doğrusu lnglltereye Jetlerine yapılan sorunun müs-
karşı bir meydan oku- bet cevabından sonra bu ma- toplanıyor. Deniz filolarındall'. ulusal durum arasında ~ 
madır. lnglltere şimdiye- nevra başkaca bir kıymeti de başka, muhtelif memleketlere bir münasebet olmadığını " 
kadar meydan okuyan- haizdir. eid hava kuvvetleri de timdi lngiliz - Fransız genel kur-
lara dalma musamaha HAVA KUVVETLERi DE yerleri ifşa edilmiyecek nokta- mayları arasındaki müzakerele-
ile karşılık vermiştir. AKDENIZDE TOPLANIYOR larda hazırol vaziyettedir. Ba rin bu işle asla alakası bulun-
Ancak bu tehdit, elbette Londra 9 ( Ö.R ) - Deyli bir tedbirdi. icap ederse lkind madığını söylemiştir. Mussolilli 

·····x;ı;ş;; .. ····ii;1di·····k;1;·a«i·~·····r·xk·s;;;· .. ··-diiş;;k·· .. ···~z;;;d1;·, 
1-Jııu t 
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Japonlara göre, samimiyet havası 
esmediği için konferans can çekişiyor 

Londra, 9 (Ö.R) - Deniz 1 
konferasında ileri sürülen bütün 
tezlere Japonyanın muhalefeti 
ve üç millet için müşterek ola
cak bir teslihat seviyesi üzerin
de ısrarı için öğleden sonra 
toplanan komisyon celsesinde 
Japonyanın lr.[!ı.ız ve Italyan 
projelerine karşı şiddetli bir 
mukavemetile kendini göster
miştir. Japonların serdettik
leri İtirazlar teklifleri he
men hemen red mahiye
tinde olduğundan müzakerele

Ras Desta ltalyan 
koldan sıkıştırmış 

·---
ordusunu üç 
bulunuyor .. 

rin devam edeceği Cuma cel
sesinde Japon delegasyonunun 
her hangi noktada olursa ol
sun hareket hattını değiştir
mesi şüpheli bulunmaktadır. 

İngiliz ve Italyan delegasyon
ları dün akşam karşılıklı pliinla
rının faydalarını uzun uzadıya 
anlatmışlardır, Zaten bu iki 
plan arasındaki fark oldukça 
az olduğundan lngiliz delegas
yonu bilhassa müşterek nokta
ları ve bunların doğurduğu an
lafma imkanını ortaya koymağa 
çalı§mışlardır. 

iNŞAAT GIZLILIGININ 
ÖNÜNE GEÇiLEMiYOR 

Fransız dcle2asyonu da ken-

... - ,.--
> 

.\: 

söz sahibi olsalardı anlaşma 
muhakkaktı. 

Amerikan de:egasyonu tek
lifleri hayırhah bir fikirle ted· 
kike hazır olduğunu söylemiş, 

japo11/aruı 111rşlıar Afatsa safjı lıarp t•lmisı 
!atmış ve yeni gemileri tezgaha yalnız teferruat ü:ı:erinde bazı 
koymazdan önce birbirini ha- mülahazalarda bulunmuştur. 
berdar ederek mühlet koyma Bütün muhalefet, iki esaslı 
usulünün devletler arasında İstemi biç değişmiyen Japon 
danışmalara yol açarak bazı delegasyonu tarafından gelmiş-
çarpışmalardan ileri gelen güç- tir. Japonların fikrince bu üç 
lükleri ortadan kaldıracağını proje haWarın müsavatı ve 
iddia etmiştir. müşterek tahdit seviyesi hak-

JARONY A OLMASA YDJ kındaki Japon istemlerini hiç-
ANLAŞMA ELDE EDiLiRDi bir suretle tatmin etmemek-

Italyan teklifleri de bir an- tedir. Bundan projeler tesliba-

Adis - Abal.a, 8 (A.A) -
Gerek şimal gerek cenub 
cephelerinde mühim çarpışma
far yapılmakta olduğuna dair 
şayialar deveran etmektedir. 

Şimal cephesinde Ras Kassa 
ve Ras Seyyum kuvvetleri bir
denbire başlıyan yağmurlardan 
istifade ederek Aksuma doğru 
ilerleyişlerine devam etmekte
dirler. 

• 

ı-
.. 

Italyanlar Blokhauzlara ve 

diğer sahra istihkamlarına sı- b1T 111011zara 

ğınarak şiddetli surette muka- sıkıştırmaktadır. Ras Desta böyle bir açılış 
Aks11111da11 

Birinci kol Yet'e doğru, hareketi yapmakla beraber 
vemet gö~rmektedirler. ikinci kol Kollugh Ferrandiye yanlardan gelebilecek her han-

Cenub cephesinde Ras Desta doğru, üçüncü kol ise Ingiliz gi bir sürpriz hücumuna karşı 
ordusu, general Grazyani kuv- kenyası yakınlarında ilerlemek- da kendisini muhafaza eyle-
vetlerini üç muhtelif koldan tedir. mektedir. 

===================~======================~ feti arasında beş taraflı bir I Mişşi gazetesi, Deniz konfe- ı 1907 
deniz anlaşması imkanları çok ransından bahsederken çok 
şüpheli görünmektedir. Buna bedbinane bir lisan kullanarak 
mukabil, konferansın akameti diyor ki: 

halinde dört taraflı bir müza- Ne Amerikanın ne de lngil-
kere fikri gittikçe daha ziyade tere ile ltafyanın samimiyeti 
kiıvvet buluyor. yoktur. Hepsi de deniz kuv

TevellütJü SühayJar 
siJah a)tına çağ.rıJdı 

laşmayı mümkün kılacak bir tın azaltılması hakkında da 
anlaşma kaygısı göstermekte- hiçbir kaydı ihtiva etmemek-
dir. Eğer bu üç devlet, lngil- tedir. 

tere, Fransa ve ltalva yalnız Japonların bu kat'i· muhale-

vetlerinin tahdidi hususunda KONFERANSDA SAMiMiYET 

ESERi YOKMUŞ iitıldırlar. Bunun için can çe
kişen deniz konferansını can

Tokyo, 9 ( Ô.R ) - MifŞİ - landırmaıla imkan yoktur. 

Roma, 9 (Ö.R) - Hava kuv
vetleri mürettebatından 1907 
sınıfına mensub iht.iyat Siıbay
ları ıilah altıP• çağrılnııffardır. 
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