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Beşinci sayfadadır 

ltalyanların Afrika seferi her 
bakımdan koskoca bir sergü
zeşt halini aldı. Yarım milyona 
yakın ltalyan askeri, dört ay· 
danberi rüyalannda bile ibti
nıal vermiyecekleri korkunç 
mahrumiyetler, ıshraplar, salgın-
1.,la ve nihayet günClen güne 
granitfeşen bir mukavemetle 
karşılaştılar. ilkin bu seferin 
askeri bir geçit resmi kadar 
kolay, çabuk biteceği umul
muştu. Muhakkak ki ltalyan 
k~ınoyu böyle ağır ve çetin 
bır savaşla didikleneceğini ha· 
lınna getirmemişti. Modern 
harp tekniğinin perfeksiyone 
araçlanyla silahlanan bir ordu, 
yalınayak, çınlçıplak, topsuz, 
tüfeksiz İnsan sürülerinden iba· 
ret sayılan Habeş ordusunun 
ne mukavemet azmını yenebil· 
di, ne de istiklal davasının 
zaferine olan İnancını kıra
b' ld' 1 1• Ve bugün durum o 
şekle girmiştir ki Jtalyan ordu
su taarruz kabiliyetini kaybe
derek yerinde sayan, zorlan
dıkça gerileyen, labiiğ, moral 
şartların günden güne ağırla-

tazyiki altında buna-
lan bir ordu manzarasını 
veriyor. Hakikattır ki ltal
ya gibi muazzam ordular 
çıkarmak kudretinde olan bir 
m~mleket, bir istila harbı önün
de büyüklüğünden, kudretin· 
den çok şeyler kaybetmiştir. 
Bu da yaşadığımız devrin müs
temleke harpleri için eskisi 
kadar elverişli olmadığını, top
rak ••tünlükleri ve i•tiklalleri 
uğrun dasavaş yapan milletlerin 
ne kadar (iptidai) şartlar içinde 
bulunurlarsa bulunsunlar eski 
çağlarda olduğu gibi kolay ko
lay boyunlarına kemend geçirt
miveceklerini göstermeğe yeter. 
Doğu Afrikasındaki seferi 

kanlı bir sergüzeşt yapan sa
d~ce Habeşlerin yurdseverlik· 
leri, istiklal ciavalarına olan 
bağlantıları değildir. Burada 
bilhassa dünya kamoyunun ilk 
defa olarak ayni iilkü etrafın
da toplanmış bu lunduğunu, 
ltalyayı suçlu mevkiinde gören 
bir aleme karşı sadece yumruk 
sıtmanın, atıp tutmanın fayda
sız olduğunu anlama!< lazımdır. 
Fı!hakika "Avrupada bir harp 
lehlükesi yaratmaktansa bıra

. kınız ltalya Aabeşte gtnişlesin 

Cumhuriy.U.. Ve Otunhuriyet &eriniH B~ Çtluw ~ Gasetedw Yeni A•r matbaasında basılmifbr. 
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~ldılar - Habeş impratoru ordusunu 
Makalle ile Adua arasıdaki ltalyanları~ sıkı tehdit altına 

tebrik etti .. 
Londra 10 (O.R) - Royter 

Ajansı muhabiri bildiriyor : 
Bugünkü savaş, denilebilir ki 

doğu Afrika harekatı başlaya· 
lıdanberi en şiddetlisi olmuştur. 
Sabahleyin Makalle cephesinde 
kuvvetli bir tayyare filosunun 
himayesinde ilerleyc;n 15000 
kişilik ltalyan kuvvetleri, bir 
merkezde toplu bulunan Habeş
leri üç taraftan sarmışlardır. 

Kuvvetli topçu at eşi, tayya
relerin bombardıma ıı ı önünde 
§aşıran muhasım kuvvetler 
adeta şaşkına dönmüş! erdir. 
Amba Arada dağına doğru 
ricat mecburiyetinde kalan Ha
beşler orada s ı kışıp kalmış· 
!ardır. 
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Öğleye doğru Habeş kuv
vetleri cenubi Makallenin on 
iki mil uzağındaki G abat nehri 
kıyılarına kadar çekilmiş bu-
lunuvorl"rdı . lı .br.1tlım 11 e Jı aı ı rç k.ı;; ıl ·"" Jıa,_<ı.ırıe ı ıırıe 

Lond!"a, 10 (0.R) - Royter Oenrra/ Hrzm Bırolı Ala.~atle linimdr mudafaa 
muhabirinden: tertibatı alırkrtı 

Adls-Ababadan alınan devam ederek asooo men istihbar etmiştir: makta olan ıiddetli yağmurlar 
haberler, lfalyan cephe kişilik seçme ordusuyla lmpartor Haile Selasiye şimal cephesindeki ltalyan "' 
kumandanlığından aks- ltalyan somallslnde "51- cephe kumandanlarını son dört Habeş kuvvetlerini hareketsir;-
ettirllen haberleri tama- doma,, önlerine gelmiş- gün içinde elde edilen yüksek !iğe mecbur etmektedir. Buna 
men nakzetmektedlr. tir. "Sldoma,, ya Habeş muvaffakıyetten dolayı tebrik mukabil Cenubda Kerelle Ye 

Adls-Ababa, Habeş kuv- bayrağının çekilmesi bir etmiştir, imparator, gösterile· Gibi de ve Corahain garbında 
ti 1 1 K il 1 i • saat meselesi telakki k ve er n n ere ey .,.- ce gayretin kat'ı zaferi ya- çarpışmalar olduğu haber ve-

gel ettiğini ve hızını kayb edilmektedir· kınlaştıracağını, esasen bu ne- • rilmektedir. 
etmeden ileri harakatına iMPARATOR ZAFERDEN ticeden emin olduğunu da ilave Adis -Ababa'da tahmin edil-
devam ettiğini blldlrlyor. EMiNDiR etmiştir. diğine göre ıeneral Graziani 

üzerindeki Habeş tazyikını lıu 
suretle hafifletmeye çahtacak-

tır. d' Ah Royter Ajansının A ıs- a-
badaki aytarı şu telgrafı yol-
lamıştır : . 

Buradaki bitaraf müşabıtle-
• - e ge-rin umumi kanaatıne gor 

neral Graziani Dolodan Ginir 
şimali garbisine doğru ve Adis
Ababaya müteveccih kuvvetH 
bir taarruz hareketi tasarla

maktadır. 
ÇETiN ÇARPIŞMA_L~.R 

Sôylendiğine göre Gınır de 
ve Gorabai'nin 110 kilumetre 
garbında çetin çarpışmalar ol· 
muştur. 

Resmen haber verildiğine 
göre, Babı ilbayı Mac B~yne• 
merdin Decaz kuvvetlerı Ke• 
relle de bulunan bir ltalya• 
kıtası ile çarpışını ve birçok 

• İtalyanları öldürmüştür. 
lTALAN PLANI 

DECiŞIYOR 
Baradakı umumt kanat şu

dur: . 
Ceneral Graziani Harrara 

doğru yapılacak bir taarruzun 
şimdi imkansız olduğun anla
mıştır. Böyle bir taarruzdun 
aarfınazar ederek general bü· 

• tün kuvvetlerini hafif Habet 
· kuvvetlerinin işgali altında bu

lunan Babı ve Sidamo illerini• 
Ras Desta kuvvetleri de Londra 10 (Ö R) Royter SON VAZIYET b b' 'k · - u şe ır istı ametinde kuvvetli zaptı için toplamaktadır. 
bugUn llerl harekatına muhabiri Adis-Ababadan res· Londra, 10 (A.A) - Yağ- bir tearruza geçecek ve Tigre _ S<inu btşinci snlıiJ,dt -

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

Suikasd davası lngiliz hükômeti: 
Suikasdcılara 

verilmesi 
aid kararın bugün 
muhtemeldir 

Ankara, 10 (Özel) - Büvök 
öndere suikasd hazırlamakla 
suçlu olan sekiz maznunun 
muhakemelerine yarın (bugün) 
Ağırceza mahkemesinde de
vam edilecektir. Mahkemenin 
bu celsede derhal karar ver
mesi de kuvvetle muhtemeldir. 

Dünkü muhakeme esnasında 
maznunlardan İdris, Ankaraya 
getirilinceye kadar suikasddan 
maznun bulunduğunu bilmedi· 
ğini Ş<!mseddinin söylediğı sui
kasd kelimesindeki ~~'yp l.:!-

Japonya ile anlaşırsa,japonyanın Çin
de ekonomik üstünlüğünü tanıyacak 

diğini, kasdın ""~r.iiasını Fransız lıııı/11dunt!a İtalyan ta~ıdalının yn/n11ln11111ası 111ü1<asrbl'/ivle· f-rmısız 11 1 
-
1 

it k _, 
/ • • • · · ' - a rafl sı a 111 auaş 11:ı 

anlamadığını söylenı;~ ve Parıs 10 (A.A) - O·:r g:ı- Japon ıttıfakının yenileştirilme- yapılacak · t kf'fl · • 
b 1 "I · · d' 1 'k h b' · · · t · - . . E yem e ı erın mu u söz er dinleyicileri gu - zetesının ıp omalı mu a ırı, sını arzu e tıgını ve denin vaff k' t 'ht' ]' d b h 

Alı Saip dürmüştür. Ingiliz amirallığının eski lngiliz· dış bakanlığına geçişindenberi d ~.;J.e 1 ıma ın en. ~- se-
~to777 // V/.n:<"JIZl!ICV.l'.Zil · " . 0'7'~ amirallığın bütün top]antılann- ~n ıgaro " gazetesı ıyor 

~ K k d k• d da bu işten bahsedildiğini kı: "Bu tekliflerin muvaffeki· 

arş.ya a a 1 eneme haber vermektedır. Amirallık yetle yapılabilmesi için anlaş· 
Japonyaya. yeni bir muahede- mazlığın daha fazla inkişaf et-
name teklıf etmek tasavvurun- mesini beklemek lazımgele· 

~ Kırmızı işareti veren bir tayyare 
dadır kf F'k · • ı 

Bu muahede mucibince Çin ce ır. ~ rımızc.e m~rt ortaı°-
v_e Mançuko arasında diploma- rı_na ~o.g~u te.~lı~lerı~ ya~ı a· 
tık münasebetler kurulunca bılmesı ıçın musaıd hır vazıyet 

istediği toprakları ele geçirsin,, 
diyenler de yok d.,ğildir. Bun
lara göre davanın gerçek çeh
aesi empervalizmanın ~enişle
mek istiyeıı hırsı önünde 
boyun eğmekten, saldırışı ya· . 
panlara yol vermekten iba
rettir. Fakat bereket ver
sin ki bu zihniyeti Cenev
rede bu kadar bayağı bir 
çıplaklıkla müdafaa etmek me
suliyetini üzerine alacak devlet 
adamı çıkmamıştir. Bugün asıl 
mesele saldırışa uğrıyan mem
leketin özel vasfı değildir. Bu 
memleket geri midir, ileri mi· 
dir, medeni mi, yoksa vahşi 
midir düşüncesine bir an için 
yer verilirse uluslar sosyetesi 
muhakkak ~urette çökecektir. 
Habeşistan hakkında böyle bir 
mülahaza onun uluslar sosye
tesine namzed gösterildiği gün 

1 
denemenin muvaff akı yetini ilan etti 

lngilter~ Japonyanın Çind~ basıl olabilecektir. Zira o va· 
ekonomık Ostünlüğünü tanıya· kıt hakikat artık basımların 
caktır. 

YENi BARIŞ ÜMiTLERi 
BELiRiYOR 

Paria, 10 (Ö.R) - Bant için 

gözlerini kamaştıracaktır. 
" Gelecek uzlaştırma teşeb

büwü ne L ndradan, ne Paril" 
( LiJıJm f"Vİrilliz ) 

- S<inu 2 ncı sahiJedr -
Şevke1. .El:Ugt:ıo. 

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

ı . (Dtntmt ~snasında bil' muharririmizin lllbil dti/I notlar (>.na sny/4111ızdadır.} 
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Bir sergüzeştin 
dört aylık tarihçesi 

- ~-

Ş E U ia ElBERLERi 
- Baş tarafı J iJırı siıJ'/ada -

belki ileri sürülebilirdi. Bugün 
artık bunun hüknıü yoktur. 
Ortada aynı haklardan istifade 
eden aynı vecibeleri yapmakla 
mükellef bulunan müstakil bir 
devlet vardır. Burada dostluk
ların, sempatilerin de yeri ola
maz. Hiç bir devlet ltalya ile 
Habeşistan arasında bir tercih 
yapmak nıevkiinde değildir. 
Yüksek bir kültür memleketi 
olan ltalyaya karşı dünyaca 
beslenen saygı ne derece de
rin olursa olsun uluslar sosye
tesini ve onun yaşatmak iste
diği ideali korumak ödevinden 
hiç bir milleti geri bırakamaz. 
Nihayet bariz bir haksızlığa 
karşı isyan eden meder.iğ bir 
şuur, sempatiler ve gösterilerle 
gömülemez. 

Şev~e1. EU.1ı;:;in 

••t ~·;i~gk~lÜp·········· 
binası 
Türkiye Turing ve otomobil 

kulüp Izmir şubesi dünkü hey
eti umumiye toplantısında ka
rarlaştırıldığı üzere Türkofisin 
Müşür Fevzi paşa bulvarındaki 
dairesine nakledilmiştir. 

Berlinde 
Üzüm piyasası 

yükseldi 
ihracat mahsullerimizin Al

manya piyasalarındaki son 
hafta durumu hakkında Berlin 
Türkofis direktörlüğünden şeh
rimizdeki alakadarlara bir ra
por gelmişrir. Bu raporda mü
him bulduğumuz kısımları 
yazıyoruz: 

Kuru üzüm piyasasında bir 
hafta evvele nazaran miihim 
terakkiler gö~Ulmüştür. 

lzmir piyasasının kuvvetleş
mesi Hamburg pazarı üzerinde 
derhal tesirlerini gösterm i ştir. 
Iemir pazarına uyarak Hamburg 
piyasalarında üzüm fiatları 
yükselmiştir. lzmir fiatlarına 
karşı yüzde beş ila 1 O kadar 
aşağı olan Hamburg fiatları 
üzerinden haylı işler yapıl· 
mıştır. lzmir piyasası sağlam
lığını muhafaza ettiği takdirde 
istenen fiatları Hamburg piya
sasının vereceği muhakkaktır. 

Üzüm piyasasının inkişafına 
rağmen Hamburg İncir piya
aasında durgunluk vardır. 

Şimdiye kadar vilayette is
tatistik müdürlüğü idaresinde 
JrÖrülmekte olan Turing kulüp 
itleri badema Türkofiste Yar
direktör ve kulübün genel 
sekreteri bay Rahmi Erand 
tarafından görülecektir. 

. 

Muamele vergisi 
defteri tutmıyan

lar hakkında 

ricinde satın alınacak ara1! 

aid mübayea muameleleri, r 
türlü inşaat levazımı ve bur
rın imaliyesi. çift hayvanı 
ve koşum malzemesi, zirt 
aletleri ve teferruatı. hay\t 
yemi, her türlü ıcıda ma
deleri ve bunların ihza, 
ilaçlar ve pansıman malzeme 
ve(Kızılayda bulunmıyanlar içil 
çadır ve teferruatı, hastahar 
tesisat ve malzemesi, tıbl 
aletler, arazi islahı masrafla 
inşaat levazımı tesisatı (ta: 

...... --. - -

Stl>'ilk ve &syal yardım Haku11ı 
' Dr. Refik 

san, hayvan ve bütün malze
me). merkezde ve vilayetl~rd~ 
2490 numaralı kanunun yırmı 
sekizinci maddesi mucibince 
teşekkül etmiş olan komisyan
lar tarafında~apılmak lazım
dır. 

Vilayet merkezlerinde bu 
komisyonlara sıhbat ve içtimai 

verilir. 
Derhal ifası müm kiin olmı

yan ve daha yüksek makam
dan istizan edilerek yapılacak 
işler için usul dairesinde muka
veleler komisyonlar tarafından 

yapılır ve temina~a b~ğlanır. lh~
le miktarı beş bın !ırayı geçmı-
yen işlerde komisyo?la~ca ve;i
len ihale kararları ıskan umum 
müdürlüğünce ve on bin liradan 
yukarı olanları Sıhhat vekale
tince tasdik edilmedikçe mute
ber olmaz. 

11 Kanunusani 0 "6 

l 
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KÖŞE~IDEN 1 ... , 
Tenkid 

Her görüşten ilmi bir kıymeti 
olan "Tenkid,. in yüzünü ruhu 
saf, gönlü temiz, düşüncesi sa
mimi kimseler güldürmüştür. 

T enkid birçok şahikalar ya· 
rattığı gibi, birçok da ucuru~:· 
lar açmıştır. Yalnız onu ıyı 

idare etmek, daha doğru

su bilmek lazımdır. Münekkid; 
ortaya atılan herhangi bir eser 
hakkında dil yorup, kalem ça
larken evvela kendi bilgisi sa
hasında geniş ufuklara sahip 
olması ve bu ilimde mütehas
sis olması, malumatlı olması 

la:c.ımdır. 

Vekaletler arasında görüfül
mekte olan Turizm kanunu 
çıktıktan sonra bu itlerin da
ha ziyade tekimill ettirileceği 
öğrenilmiştir. 

Üç de-v-le-tl-e posta 
anlaşmamız 

Muamele vergisi kanununun 
20 nci maddesi mucibince mu
amele vergisi mükellefleri ta
rafından tutulması icap eden 
tudikli muamele defteri ile 
iptidai maddeler alını ve sarf 
defterine, muamelelerin günii 

Devlet ~-------~---=--.-:--11 s p an ya ile klerin~ an] aş-

ikincisi: Herhangi bir eserin 
lehinde, aleyhinde söz söyle
mek, yazı yazmak istediği za
man kaçamaklı ve kapaklı değil, 
açık ve dürüst hareket et
melidir ve alacağı cevabı dü
şünerek kendine kuvvet tedarik 
etmelidir. Bu; ilmi bir mahiyet 
alırken, bir de, mertlik sıfatını 
haiz olur, herkes dinler, herkes 
okur, alimi, cahili takdir eder 
ve bu zeminde işlenen, yürü
yen fikir· ve muhayyile ilmi 
esaslarla bezenerek gerek mü
nekkidin ağzında, kaleminde; 
gerek tenkide cevab ~e~eni.n 
ağzında, kaleminde samımı bır 
cephe tutar, onun otoritesi olur. 
Çok acınacak bir hale gel
dik : Eline her kalemi alan; 
ilmi esaslara istinat etmeksizin 
kapalı kaçamaklı tenkide giriş
tiler, Istanbul matbuatında da 
görüyor, ve lzmir matbn~tında 
okuyoruz ki bu adeta bır hu
talık halini aldı. 

Ben umumi hatalar üzeriııdc 
kalem yürüten bir kişiyim. Ten
kit salahiyetini: kendimde; şahsi 
eserlere inhisar ettirecek kadar 
cüret bulmamış ve yahut bul
mak istememiş bir düşünce ile 
v~ .. - ... __ Çü. .. Lr.i. bu. ib.tiaaa sa-

Türkiye, Yunanistan, Roman• 
ya ve Yugoslavya arasında 
posta, telgraf ve telefon an
laşmasr projesi Bakanlar Ku
rulunca kabul edilmiştir. 

Maaşlardan yapı
lan hacizler 

icra daireleri tarafından 
maaşları haczedilecek memur
lara yapılacak tebligatın mu
basipliklere yapılması hakkında 
Kamutayca verilen karar Fi
nans bakanlığınca ilgililere 
tebliğ edilmiştir. 

Havalarımız 
yaz gibi gidiyor 
Son kanunun yarısını buldu

ğumuz halde kara k1Jın orta• 
1tnda h:mir bahar hayatı yaşı
yor. Sobalar, mangallar, pal
tolar taşkın bir haldedir. lzmi
rin kışı vakıa şubattadır ama, 
o :ı:aman da lzmire bahar ba
yatı veren Eczacı Kemal Ak
tafın Bahar çiçeği kolonyası 
Yardır. Hilal ecuneai, kokucu
luğun ne olduğunu lzmire gôa
termek için Bahar çiçeği ko
lıınyasının Zümrüd damlası adıle 
bir de lüayonunu yapmış Ye 
kokularına l.ir zafer çelengi 
asmışbr. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ten deiH. amk doj'rudan doğ
ruya Cenene'den çıkmalıdır. " 

BiR HABER 
YALANLANIYOR 

Roma 10 (Ô.R) - Fransız 
hududundaki ltalyan kuvvetle
rinin yakında arbrılacağı yalan
lanıyor. 

MÜSTEMLEKE HARBi 
AVRUPA YA SİRAYET 

ETMIYECEK 
Roma 10 (Ô.R) - ltalyan 

gazetelerini mütemadiyen bir 
harp havası yaratmak suretiyle 
tahrikatta bulunmakla itham 
eden Deyli Herald irazetesine 
cevab veren Trihuna gazetesi, 
Duçenin müstemleke harbini 
Avrupaya sirayet eltirmiyece
ğini müteaddit defalar Duçenin 
söylemiş bulunduğunu babrlatı
yor. 

xün..'9 ... s-"T:_:ı_ __ ~ • 'J •• , 

ayni m:oddede tasrihan zikre
dilmiş olduğu halde, bazı mü
kellefler tarafından bu mecbu
riyete riayet edilmiyerek mua
melelerin on beş günde veya 
ayda bir kere defterlere işlen
diği anlatılmıştır. Bu vaziyet 
karşısında kanunun bu mecbu
riyetine riayet etmiyenler hak
kında ce:ı:a kanununun 526 ncı 
maddesi mucibince kanuni ta
kibat yapılması için Finans 
bakanlığı ilgililere emir ver
miftir. 

KomUr musaderesl 
Ruhsatsız kömür yaptıkla

rından otürü Bornovada dün 
16 çuYal kömür musadere 
edilmiştir. 

Dairelerinin ta
mir işleri 

936 '"'ln..f•n :>:J..-r-- -' 
let daire erıne aiıt ınşaat ve 

tamirat hakkında Dahilive ve

kaletinden valiliğe bir emir 

gelmiştir. Bunda inşaat ve esaslı 

tamirat tahsisatının Nafıa büt

çesinde toplanması hakkındaki 
2779 sa vılı kanun hükümlerinin 

tatbik edıleceği bildirilmekte
dir. Bu işler için 936 bütçe

lerine konacak tahsisat mik
tarları için şimdiden hazırlıkta 

bulunulması ve şimdiye kadar 
alakadar idare bütçesine ko

nulmakta olan bu tahsisatın 
936 yılından Nafıa bütçesinde 

açılacak fasla nakledilmek için 
o idarenin bütçe yekunundan 
ayrılması emredilmiştir. 

EL HAMRA 
SINEMASINDA 

BU AKŞAM 
Senelerdenberi beyaz perdenin 

Kraliçelik tacını etsiz bir mu· 
vaffakıyetle muhafaza eden - .. 
1 LA HI 
KADIN 

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

çok beğenilen 

RENKLi 
PEÇE 

Fransızca sözlü Metro-Goldvin 
Mayer süper filminde 

AYRICA: 
Paramunt Jurnalda 

en ıon dünya haberleri 

TELEFON 2573 

Her!ıert' 
MARSHALL 
G~7:BREMT 

ması imza edildi 
Türkofüı merkezinden lzmir 

şubesine dün gelen bir telgrafta: 
-- 6"•J- ~--.- .. .,,... .. ...... u..~ .. 

ve klering anlaşmaları 1 
ikinci Kanun 936 tarihinden 
itibaren meriyete girmek ü~ere 
31 ilk Kanun 935 tarihinde 
Madridde imzalanmıştır. Bu an· 
!aşmanın miıddeti iki senedir. 
Anlaşmanın ana hatları şunlar· 
dır: 

1 - Ticari mübı:delelerden 
mütevllid tediyat klering yoliyle 
yapılacaktır. 

2 - Bütün lspanyol müs
temleke ve Pratektalarından 
vaki olacak mübayaatımız kle
ringle girecektir. 

3 - Türkiyeye biç bir nevi 
anlaşma ile bağlı olmıyan mem
leketlerden ispanya transiti ile 
gelecek mallar tarafeyn muva
fakatı ile yüzde yüz takasla 
girecektir. 

4 - Anlaşmada kontanjıınlı 
listede vardır. 

Serbest liste her iki tarafça 
ithali serbest olan malları ih-
tiva eder. 

1 
S - Yumurtalarımız için se

nelik kontenjan elli bin ken
uuun. DilZı Kllyt Ve şartlar da• 
bilinde ayrıca sene içinde ila
veten otur bin kentalin kor.
tenjan temini derpiş edilmiştir. 

6 - Gümrük tarifesi bakı
mındau en ziyade müsaadeye 
mazhnr millet Klozundan isti 
fade edilecektir. 

Kloz iberik, Balkan klozu ve 
Lozan klozu hariçtir. 

7 - Klering anlaşması yüz
de yirmi serbest dövi:ı: esas
lıdır. Yani ispanyadan sek9tn 
ithalata mukabil yüz ihraç 
edeceğiz. 

8 - Her iki tarafın klering 
müessesesi yüzde yirmiler gö:ı: 

önünde tutularak hususi takas
lara müsaade edecektir. 

9 - Barı maddelerin idhal 
veya ihracı halinde kleringteki 
sırayı beklemeden her iki ta
raf hak sahibleri parasını ala
bilecektir. 

Bu anlaşma hakkında ala
kadarlar için Türkofisde daha 
baz:ı malümat dahi vardır. 

Ceviz a~açları, yabancı ülkelere 
ihraç edil mi yecek 

Orman dışında kalan ceviz 
ağaçlarına aid her işin ziraat 
memurluklarınça takib edile
ceği, evelce Ziraat Vekaletince 
bildirilmişdi. Ceviz işleri ziraat 
dairelerince şu ıekilde yürütü
lecekdir: 

2636 numaralı kararname 
mucibince cev;z kütükleri ile 
urlarının yabancı memleketlete 
ihracı yasak olduiundan. zira.at 
idarelerince kütük Ye ur ihracı 
için hiçbir kimseye vesika ve· 
rilmiyecekdir. Kararnamenin 
neırinden evvel kesilmiş olan 
ağaçlann sahibleri mahalli hü
kümetin ilanından itibaren bir 
ay içinde ellerinde bulunan 
kütükler hakkında birer be
yanname vereceklerdir. Zama
nında beyanname Yenniyen-

!erin ellerindeki malların ihra
cına hiçbir suretle müsaade 
edilıniyecekdir. 

Kesilmit ağaçlardan tüfek 
yapmağa yarayanlar ayrılarak 
ihraç edilmiyecekdir. Yeniden 
ceviz kesecek olanlar yerini ve 
kime aid, ve kaç ağaç kese
ceklerini istida ile vilayete 
bildireceklerdir. Bu gibilere 
evveli ceviz kütük ve urunun 
ihracı yasak olduğu anlatıla
cakdır. Memleket içinde kul
lanılmak üzere kesileceği an
laşıldıkdan sonra ziraat me• 
murları ceviz ağacının kesil
mesine müsaade edeceklerdir. 
Kesilecek ağaçların kartlık 
sebebile meyvadan dÜfllliiş ol
ması veya hastalık ylizünden 
kısmen kurumuş bulunması 
lazımdır, 

hası bam başka bir alemdir. 
Bunu ben idrak ctmitken 

başkalarının idrak etmediğine, 
tenkidine; açık ve ilmi bir 
mahiyet vermeyib kapaklı söz
ler arasına boğmalarına esef 
ediyorum, sakızlar ağızlarda 

· çiğneniyor, baklalar ağızlarda 
kalıyor, o sakızlari o baklalar 
ki ağızlarına ancak onları 
almağa laJık olanların ağzında 
geziyor. 

işte tenkidin uğradığı son 
ağlanacak perişanlığı ..• Tenkid 
kelime~i canlı bir ~ey olsaydı 
ya oturur bu; kendini defe 
alanlara, hakaret edenlere ağ
lar, yahud heyecan ve gale
yana gelip istediği gibi şaıoar
lardı. 

Galiba ben biraz bedbin ol
dum, ve bu ilmin huzurunda 
af dilerim. Neden derseniz: 
Elmas, Altın, şuraya, buraya 
atılmakla kıymetini kaybeder 
mi? 

Tenkit ilmi de; bir takım 
herzevekillerin dıllerine dolan
dığı zaman [ ben bunu görme
dim] dememelidir. Zira onların 
dilinde gezen tenkid değildir. 
Şimdi anlatması kiraz abe• 
olan başka bir şeydir. it ürer 
karvan yürür. 

T etkid ilmi ve onun ilimleri 
asla esef etmesinler, hiç olmaz
sa ortada gezen o değildir. 

Zaman gelir, o da hakkını 
alır, hakkını verir. 

TOKDIL 

Bornova .. Mersinli 
Şose•• .çok bozuktur 
Bornova ıle Mersinli arasın· 

daki şose çok fena bozulmuı
tur. Otobüslerle gidip gelmekte 
cidden müşkülata uğranılıyor. 
Yolcuları müthif bir sarsıntı ile 
üzen bu yolun tamir edilmesi 
lazım ve zaruridir. Bayındırlık 
batmühendisliğinin ehemmiyet
le alakasını bekleriz. 
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Son :-e graf Haberleri 
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Edebi Roman 
•••••••••••••••••••••••• 

Ah gençlik! kim 
heves, bir sevda 

.. A 

sovuğu, ruzgarı 

Fabrikanın adresini verdi .. 
Şoför hayretle: 
- Ben de uıağa gideceğiz 

sanmıştım. iki dakikalık yol 
ıçın binmenize bakılırsa çok 
üşümüş olacaksınız ... 

- Üşümek de laf mı? l>on
dum arkadaş ... Oto arıya arıya 
ne kadar yürüdüğümün nereye 
geldiğimin farkın~a bile .deği
lim ahiretten erışen bır ses 
gib'i imdadıma yetiştin. iki da
kika değil a bir adım _atacak 
halim kalmadı. Denıek bır saat
tır buzlar içinde bata çıka do
laşmışım! .. 

Bu kapalı arabanın içinde 
bütün mukavemeti kırıldı, ken
disini bıraktı, sessiz; baygın 
gibi başı mindere düştü ... 

biliyor 
peşinde 
göğsüne 

Sayı:6& 
•••••••••••• 

nasıl bir 
koşarak 
yemiştir 

şoförün yardımiyle onu daire
sine çıkarabildim. Çok üşümiış: 
sabaha kadar ısınırsa bir şeyi 
kalmaz diyordum. Halbuki hala 
göz açmıyor. 

Sunanın sessız dinledif(ni 
görerek: 

- Fabrikad:~ size bir mek- ı 
tup doktor .. 

Suna fabrika adiyle doğrul
du. Bu kadar erken ondan ne 
istiyorlardı? 

- Vallahi doktorcuğum bay 
Demiri böyle görmek benı de 
hayrete düşürmedi desem ya
lan olur. Önüne buz dağ!arı 
yığılsa geçer gider. Yapacağını 

yapmaktan, gençlik heveslerini 
gidermekten ııeri kalmazdı. 
O demir gibi vücudu böyle bir 
anda şaşırtan, karlara, çamur
lara seren elbet bir şey olmuş
tur diyorum .. Ah gençlik! Kim 
bilir na~ıl bir heves, bir sevda 
peşinde koşarak sovuğu, rüz
garı hep göS?"süne yemiştir. 

Suna kapıcının sözlerinde 
kendine bir taş var gibi geldi. 
Cevap vermedi.. Otomobil sar
sılarak durunca uyanır gibi 
yere atladı. Zarfı elinde çevirdi, yazıyı 

tanıdı. Doktor Cemil gönder
ıniş dedi .. 

- Bunu kim getirdi Nesrin? 
Fabrika kapıcısı, aşağıda 

b~kliyor, cevap verecek misi
ııız? 

- Suna acele yazılmış üç 
dört satıra bir göz gezdirerek 
okudu: 

"B. Demir hasta .. Kendini bil
miyor,sağlı sollu konjesyondan 
yatıyor, şaşmaz teşhisinizi koy
mak için hemen geliniz Suna .• 
Kağıd elinden düştü, yata

ğından sıçradı .. 
- Hasta, -hasta... Geceki 

kar tipisintlen ,..;ı.h:, hi• ıu;ı.
ğnk almış olacak, ya ölürse(. 

Bu ölüme sebep olmak gibi 
içinde bir acı duydu. 

- Hayır ölmesini istemiyo
rum diye söylendi .. Bilakis y~
şamalı, ona içirdiğim zebırın 
acısını benliğinde duymalıdır 
diyerek acele gitmeğe başladı. 

- Gidiyor musunu~ doktor? 
Fakat daha bir çay bıle alma
dınız. 

-- istemem, çabuk çanta~ıı, 
man.omu çıkar.. Eldiven.lerım 
nerede? Beni bekleme ... Bır şey 
istersem telefon ederim .. 
Koşar gibi inerek apartıman• 

dan çıktı. 
- Taksi bekliyor doktor, 

buyurunuz? .. 
Cevap vermeden bindi.Sonra 

kapıcıva sordu: 
_ Sen bay De.miri gördün 
'"? mu. 
- Gordüm, gördüm ya dok

torcuğum, Al!ah o ne felaket!.. 
Baş açık üstba~ su içinde, pal
tosuz, g~ce _aa ~ iki var miydi 
bilmem, otor.ıobille geldi. Dü
şününüz o donda, fırtınada so
kaklarda düşe k:ılka bir oto
mobil bulmak için saatlarla 
böyle yürümüi:.. Bereket na
sılsa bir taksiye rastlamış girer 
girmez kendinden geçmiş, ben 

Pavyonun önünde Cemille 
karşılaştı, iki doktorun elle:i 
birleşti. Doktor Cemil beyaz 
saçları üstüne bir elini götü
rerek: 

- Hele geldin Suna dedi. 
- Çok mu ağır hocam? 
- Öyle görünüyor bir kerre 

de sen muayene et.. 
Genç kız ihtiyar doktorla 

yan yana içeri girdi. 
Suna şimdi varlığından ayrıl

mış, mesleğin kızı olmuştu. 

Kalbi susmuş, hislerinin sesi 
boğulmuştu. Başını dayadığı bu 
L-lt...:- t~ - ...ı.• • • 1 •• ••• 

o ağır darbe ile ezilerek inti
zamını kaybettiğini düşünmi
yordu bile. U::mn uzun sesledi, 
hastalığın nev'ini, derecesini 
teşhise uğraşarak tansiyonu 
saydı, fiyevri tetkik etti.Hasta 
hep uyuşmuş gibi anlamadan 
acı acı inliyordu. Ara >1ra sar
sıldıkça kapalı gözleri açılıyor, 
bu cam gibi parıldıyan ruhsuz 
bakışlar bir saniye bebeklerini 
dört yana çeviriyor, yine ka
patıyordu. Suna doğru!duğu 
vakıt düşünceli ve çatıktı .. 

- Bitnır,li -

Hoptman 
Lindbcrgin çocuğu un 

öldiirınedi mi'! 
Nev-York, ıo (A.A)- Deyli 

Niyuz gazetesi, Hulkler ~dlı 
bir adam tarafından yeni Jer
sey Valisine gönderilen bir 
mektup neşrediyor. Mektupta 
Hauptmanın, Lindbergin çocu
ğunun katili olmadığını ve asıl 
suçludan necat fidyesi olarak 
verilen banknotları sarfedebili
rim ümidiyle almış olduğu ya
zılmaktadır. 

·~·i· , . ; ' . . .. -~:fı . >' 

TELEFON TAYYARE 
31G1 SİNEMASI 
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10 ikinci kanun cuma günü senenin en güzel ve 
en heyecanlı filmlerinden biri 

Kemanlar Çalarken 
" STRADIVARIUS ,, 

GiiS'l'A V FRölILICll ile 
SYBiLLE SCIJl~Jl1'Z"ın şaheserleri 

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

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

SEANS SAATLARI : 
Hergün ıs - ı7 - ı9 - 21,ıS Cumartesi günü 13 

ıs talebe seansı Pazar günü saat ı3 de ilave seansı vardır. 

ı 
1 Harp doemesi yapıldı C. H. P. . 

Saylav namzetlerı 
Iskenderiyeddüşman denizaltı gemi- seçildi 

lerinin liman!Yiriş tecrübeleri yapıldı sa:ı:~a~b(din(~ö~~-: t;;::~ 
~ bekir say!avı Zekaı Apaydın, 

llf ••••••••••••••••••••••••••••··,·····:····:•••••••••••••••••::·J•J•• • • } • ) ' Erzurum saylavı Tahsin Uzerin 
lnµ:iJterc~, "'ısır 111iJli:Jl<'l'Yl.'l' ('J'llllll t< 11, H) U t'J'llll >eHllllSCC l istfaları, Çankırı saylavı Sami 

lskenderiye, 10 ( A.A 1 - Çölgeçen Çoruh saylavları B. 
lngiliz gemileri ve uçakları Ali Okar ve Ömer Fehmi 
l~kend~rıyenin müdafaa tec- Noylan ve Erzurum saylavı 
rubesını yapmak üzere busabah Necib Asım Yazıksız ve Zon-
fecirdt:n evvel bir hava taar- guldak saylavı Celal Sahir 
ruzu tecrübesine iştirak etmiş- Erozarıın ölmeleri üzerine bo· • ferdir. ; şalan Aydın say!avlığına eski 

Taarruzun en bariz vasfını, garp cephe~i sıhhiye r'-isi Dr. 
d şman dcn' za !tı genıiler;nin Hulüsi Alataş; Diyarıbekir say-
ln~iliz gemilcr:ıı; torpillemek lavlığıqa eski genel ispektı:r 
üzere lımana girmek teşebbüs- İbrahim Tali Öngören, Çankırı 
leri ve limana yapılan hava hü- saylavlığına Emekli öğretmen 
cumu teşk.l etmiştir. Hatice Özgene!, Zonguldak 

INGIL TERE MISIRIN saylavlığına Erzurum saylavı 
TAMAMıYETINI TANl'rOR Raif Dinç Çoruh saylavlıklarına 
Kahire, 10 (A.A) - lngilız Emekli yüzbaşı Ihsan Kurtka~, 

yüksek komiserile Vefd partisi lskt'ddm rı · limamııa giı11uk üzere bıılıınan bir İrıgili:ı: rapıım eski saylavlardan Ilyas Samı, 
şefleri arasında~ müstakbel ıt itimada değer kaynaklara sahih surette istediğini söyle- Erzurum saylavlıklarına E~~k!i 
lngiliz _ Mısır münasebetleri öre yüksek komiser, müttehid diği rivayet ediliyor. Mumailey- general Pertev Demirhan, Unı-
hakkındaki siyasal görüşr::ıeler ephe teşekkülünü iyi bir tarz- hin beynelmilel vaziyet dolayı- versite profesörlerinden Dr. 
devam etmektedir. ıa karşılamıştır. Komiserin siyle bu muahedenaıııenin süel Saim Ali Dilemre, Parti gen-

Vaziyette biraz salah hasıl ı930 lngiliz - Mısır mua- maddeleri hakkında görüşmüş başkurca parti namzetleri ola-
olmuş gibidir. Gayri resmi fa- ııede•ini inıı.alamayı, lgilterenin olduğu da söylenmektedir. rak onaylanmışlardır. Sayın se-

Badogliyo 1Bütün ümidlere rağmen 
'I'akviyc kıtaları 

istedi 
Paris, 10 (Ö.R) - General 

Badogliyonun 90 bin kişilik 
takviye kıtaları iste l iği haberi 
Romadan tekzib edilmedi. 

B.1'ardiyö,miiracaatı 
rf'ddt•tti 

--·=-- -, . ' 
Merkez cumhuriyet partisi baş
kanlığını kabul etmesi etrafın
daki müracaatı tekrar reddet-
miştir. 

iş kanununun son 
incelemeleri de 
bitmek Üzeredir 

Ankara, 10 (Ö.R)- iş kanu
nunun muvakkat encümende 
incelenmesi bitti.Kanunun otu
za yakın maddesi üzerinde 
tadilat yapıldı. Komisyon liman 
idareleri hakkındaki kanun 
projesini de tetkik ederek 
haftaya mesaisini bitırecektir. 

Koıni.inizın harı•keti 
Buenos-Ayres 10 (Ö.R) -

Cumur başkanı komünist ihti
lalinin bastırılmasındaki yardım
larından dolayı gazetecilere 
teşekkür etmiş ve şu ma!ümatı 
vermiştir : 

"Hükumetin ve~a hükümete 
tabi umumi müesseselerin hiz
metinde bulunan komünist me
murların listesini yapmak üzere 
hususi bir komisyon teşkiline 
karar verdik. Ayni komisyon 
alınacak ihtiyat tedbırlerini 

tayin edecektir. 

Şusninğ 
Pe~teye gitı:!~yecl'k 

Viyana, ıo (O.R)~ v- sturya 
dış bakanının Peşteye seyal:ı.ıtı 
mutasavver olduğu tekzip edi
liyor. 

Geçen ay içinde başbaka~ ı 
Şusninı, Macaristanda bir av .. 
partisine davet edilmişti. O 
zaman bu davete icabet etme
sine imkan olamadı. Şimdi de 
böyle bir ziyareti icap ettirecek 
siyasal vaziyet yoktur. 

'. Doların kıymeti 
düşürülmiyecek 
Vaşington, ıo (ÖR)- Do

lar kıymetinin hükümetçe dw
şürüleceği haberi kesin olarak 
yalanll\n.V. • • 

Deniz konferansında lngiltere ile 
Japonyannı arası buluuan11yQr 

Londra 10 (A.A) - Royter 
Ajansı bildiriyor: 

Dün Japon ve lngiliz deniz 
heyeti murahhasaları arasında 
Japon teklifinin yeniden mü
zakersi hakkında cereyan 
... .... - o • .. ......,-. - .. • 
rada müşterek azami had hak
londaki müzakerenin tekrar 
görüşülmesine amade olmakla 
bunun kabulüne amade bulun-
mak arasında bir fark o uduğu 
kaydedilmektedir. 

Royterin öğrendiğine göre 
lngilterenin .deniz müsaviliğine 

daır o!an Japon talebinin önü
müzdeki durumu zayıflamamış
tır. Konierans mahfellerinde 
dün akşam l:onferansın duıu
mu her zamankinden karanlık 
görünmekte ve bu çıkmaz uzun 
müddet önüne geçilemiyeceği 

korkusu hüküm sürmekte idi. 
Japon tabyesinin konferansı 
evvelki gün münakaşa edilen 
malümat teatisi meselesi yü
zünden değil müşterek azami 
had meselesi yüzünden inkıtaa 

ö .. _ , _ _ .._ ... 1,ln(Jn '~nn•dil-

mekte<lir 
Loodra, 10 (Ö.R) - Deniz 

konferansındaki delegasyonlar 
arasında uylaşmalar devam et
mektedir.Bugün öğleden sonra 
yapılması kararlaştırılmış olan 
komisyon toplantısı pazar
tesi gününe bırakılmıştır. lngi
liz delegeleri bütün gün Japon 
Amerikan, Fransız ve ltalyan 
delegelerile fikir teatisinde bu
lunmuştur. Bu görüşmelerin 

konusu, Japonların müşterek 
bir teslihat hududu kabul edil
mesi hakkındaki istemleridir. 

ltalyada vatanseverlik 
~~~~--~~~--~~~~ 

Marl~oni 660 gram altın külçesini 
U. müdafaa ku!:'umuna verdi --------...-.··-----

Roma, ıo (Ö.R) - Markoni 660 gram altın külçesini bugün 
milli müdafaa kurumuna hediye etmiştir. Bu külçe, birçok ma
dalyaların eritilmesinden hasıl olmuştur. Markoni kendisinin ve 
karısının alyanslarını da aynı kuruma teberrü etmiştir. 

Atlan tik 
f1rtınalar 

denizinde şiddetli 
hüküm sürmektedir 

Brest, 10 ( Ö.R) - Bu sabahtanberi Atlantikte son derece 
şiddetli !:ıir fırbna hüküm sürmektedir. Brest'te demir atmış 
olan ikinci Fransız filosuna mensup gemiler müthiş bir şiddetle 
hücum eden dalgalard~n korunmak için halatlarını çifte olerak 
bağlamağa mecbUt kaıı~ışlardır. Açık denizde tehlikeye 
düşmesi muhtemel gemilere yardım etmek üzere iki tahlisiye 
gemisi açık denizde dolaşmaktadır. lsveç bandıra ı "Sunat,, 
vapuru Uessan burnu açıklarında yanmaktadır. SOOO tonluk bu 
"l"~purvn imdadına iki tahlisiye apuru gönderilmiştir. ._ 

Balkan ekonomik konseyi önemli 
konular görüşecelc 

Bükreş, ıo (Ö.R) - Balkan antaı.ciının ekonomik konseyi ı7 
Sonkanunda Bükreşte toplanacaktır. Türkiye, Romanya, Yugos
lavya ve Yunanistan adına birçok delegeler, ekonomik ve fi
nansal eksperler müzakerelere iştirak edeceklerdir. Kongrenin 
gündemi: Balkan devletleri arasında ticari ilgilerin inkişafı için 
ekonomik bir plan yapılması, şimendifer idareleri arasında iş 
birliğinin teşkili, müşterek hava servisleri tesisı, dört devlet 
arasında turizm münaseb inin sıklaştırılması meselelerini ih
tiva etmektedir. 

çicilere bildirir ve belilirim. 
C. H. P. Genel başkan vekili 

\iSMET INÖNÜ 

ANKARA DA 
Tarih, dıl, coğrafya 

fakültesinde 
Ankara 9, (A.A) - Tarih, 

Dil, Coğr~fya fakültesi bugün 
büyük törenle açılmıştır. Açıl
ma töreni halkevinde yapılmış
tır. Saat 15;30 da salo.ı baş
tan aşağı davetlilerle dolmuştu. 
Localarda sefaretler erkanı yer 
almışlardı. 

B. M. Meclisi başkanı, b. 
),anlar, C. A _ P. genel sekre
teri törende hazır bulunuyor
lardı. 

Misafirimiz Afgan hariciye 
nazırı ekselans Serdar F eyz 
Muhammed han refakatında 
Afgan sefiri Sultan Ahmet han 
olduğu halde Cumur reisi lo
casında bulunuyor ve Dışişleri 

bakanı Dr. Tevfik Rüştü Arasla 
görünüyörlardı. 

Cumur reisi Kamal Atatürk 
saat 1S,30 da Halkevine gel
diler. Ve k.ırşılandılar. Cumur 
reisimiz localarına girdi•ıten 
sonra törene. lstıklal marşiyle 

başlandı. 
Kültür bakanı Saffet Arıkan 

kürsüye çıkarak çok alkışlanan 
nutuklarını okudu. Nutuk bit
tikten donra fakültenın tarih 
müderrisi ve Türk tarih kuru
mu asbaşkanı Bayan Afet ilk 
tarih dersini verdi. 

Şehinşah 
Muallim mektebi~ 
nin açılış töreninde 

Tahran, ıo (A.A) - Şehin
şah, ilk defa olarak berabe
rinde kraliçe, prensesler ve 
bir çok Iran kadınları olduğu 
halde dün ilk muallim mekte
binin açılış törenini yapmış ve 
talebe.>e diplomalar dağıtmış
tır. 

Italya:ıı 
• 

ı\sker ka~aklaı·ı 

azal<h 
I.ondra, 10 ( A.A) - Roy· 

terin lsviçreden öğrendiğine 
göre, Titino Kantonu memur
ları Italya - lsviçre huvı:lun
dan son on be~ gün içır.de 
Italyan asker kaçağı olarak 
ancak üç kişinin iltica etmiş 
olduklarını söylemektedirler. 
Evvelce kaçak miktarının daha 
çok olduğu da yine bu ıııe· 
murlar tarafından söyleniyor· 
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atarak 
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tabancasını çantasına 
bürosundan uzaklaştı 

Hiçbir eseşuur ve tahteşşuur kanu
nuna uyndıkça muvaffak olamaz 

-------------------~--------------..... ----~ "'Yaza:n; .~l.l:u.a1llm ::c:>:r • .A.bd1 'r\l.Cu.b.1:a:r 

Hatta intikamını almağa mu
vaffak bile olmuş olsaydın 
Kenny Dismure'u yeniden ha
yata iade edecek değildin. 
Yıllar geçtikçe onu unutacak 
bir başkasına kalbini verme~ 
İcab edecekti. Haydi Jaoet 
Flyo makul olmağa çalış. 

çıkdığınızı öğrenince merakı
mız da zail oldu. 

Tabiattan gelen duygula! 
mızla, doğtuktan sonra içtin! 
hayatın akıl ve şuüra uğram~ 
sızın ruhumuza telkin ettj 
duygular, her zaman, şimdi 
kadar tarif ettiğim gibi tez 
halinde bulunmazlar . Baz 
ruhumuza bu iki kaynaktı 
gelip birleşen duygular birbi 
!erini takviye ederek kayrn 
şırlar. 

Memurlarıma Wadevi tak
dim ettikten sonra yemeğe 
gittik. 

- Şn halde oe yapmamı ıs
tiyorsunz? 

Yemekten sonra büromda evra 
kı incelerken, proğramları ha
zırlarken, hatta Kurteney Ho
lunda Guy Durbeni beklerken 
de Luizi düşünmekten hali kal
mıyordum. 

Janetin ifadesi büsbütün yu
muşamış-ı. 

- Sizi buraya, aleyhimde 
suikastlar tertibine gönderen
lere deyiniz ki bu yolda muvaf
fak olmanıza imkan yoktur. 

Çifte tabancalarla mücehhez 
iki adamla karşılaştığınızı, da
ha müsait bir zamanı bekle
mekten başka çare olmadığını 
söyleyinız. Bilhassa aynı yolda 
devam eder gibi görünerak bir 
komedi oynayınız. O adam kim 
olursa olsun, artık kendilerine 
güveniniz kalmadığını, onların 
caniyane teşkilatindan uzaklaş
bğıoızı bilmemelidir. Bütün bu 
sözlerime rağmen hala beni 
Kenny Dismore'un katili olarak 
tanımakta ısrar ediyorsaniz 
bürom her zaman için size 
açıktır. istediğiniz gün beni bü
romda yalnız basar, kafama 
kurşunlarınızı sıkabilirsiniz. Her 
halde şunu size ehemmiyetle 
tavsiye ederim: Daha 24 saat 
sabrediniz. Bu 24 saat içinde 
vaziyetin tavazzuh edeceğini 
ummaktayım. 24 saat sonra 
'belkide burada bir başkasını 
bulacaksınız. Şimdilik Radyo -
Nevyork stüdyosuna gidiniz. 
Proğramda değişiklik olma
malıdır. 

Janet sözlerimin tesiri altın
ia görünüyordu. Tebessüm etti 
Elimi sıktı. 

Onun halindeki başkalığı . 
görünce bazı ihtiyat tavsiye
lerde bulunmağa da lüzum 
gördüm. 

- Sakın acele etmeyiniz. 
Tavsiyelerimin eyi neticeli ola-
bilmesi ihtiyatı elden bırakma
manıza tabidir dedim. Benden, 
her kesten sakınınız. Kimseye 
aşırı bir itimad beslemeyiniz. 
Hatta burada gördüğünüz mu
bafızıma inanmayınız. Bana is
terseniz tebessüm ediniz.Fakat 
bu tebessümünüz bana güve~ 
ninizden ziyade kendi şahsı
nıza itimadınızın ifadesi olma
lıdır. Yarın repetisyonuouz var. 
Yarına kadar kendinizi tama
men toplıyacağınızı, heyecanı

nızın sesinizin cazibesini boz-
1Dıyacağını umarım. 

ikinci defa olarak elini uzattı 
ve ellerımi uzun uzun sıktı. 

- Tabancamı bana iade 
.-der m?siniz? dedi. 

Benır.ı ihtiraz ettiğimi gö
rünce: 

Guy Durbeni kendi apart
manımda kabul etmek isteme
diğimden oou Kurteney oteli
nin restoranında kabul etmiş
tim. Bütün şüplıelerime rağmen 
Guy Durbene karşı samimi 
bir dost gibi görüomeğe çalı
şıyordum. Yemek salonu ol· 
dukça boştu. Biz başbaşa bir 
masada oturduktan az sonra 
Wade de lokantaya girerek 
bizden pek uzak olmıyan 
bir masaya oturdu. Muhavere
mizi işitmiyordu.Fakat Wadenin 
orada yer alması da Guy Dur
benin kendisine pekte itimad 
telkin etmediğini gösteriyordu. 

Ben muhaveremizde doğru
dan maksada girmeğe karar 
vermiştim. Dedim ki: 

- Durben, Nevyorka gel
meden öoce esrannızdan beni 
haberdar etmiş olsaydınız bir 
çok can sıkıcı vaziyetlerle 
karşılaşmaktan kurtulacakhk. 

- Sonu Var -

Pamuk piyasası 
LlVERPOL BORSASI: 

Birgün evvelki bugünkü 
kapanış fiatı açılış fi. 

AMERiKA 
Mart 5,91 
Mayıs 5,86 
Temmuz S,79 
llkteşrin 5,SS 
MISIR SAKA
LARIDlS 
Mart 
Mayıs 
Temmuz 
Son teşrin 
UPPER: 
Mart 
Mayıs 
Temmuz 
Sonteşrin 
NEVYORK 
BORSASI: 

8,60 
8,37 
8,22 
7,95 

7,17 
7,16 
7,12 
6,63 

(sa. 10/55 fiatı) 
Sonkiinun 11,54 
Mart 11,05 
Mayıs 10,73 
Temmuz 10,50 

5,83 
5,79 

5,46 

Fiatlar: Liverpool borsasında 
Amerikan ve Mısır pamukları 
için Ingiliz !ibresi ( 4550.50 
gramdır) başına pens ve de
simdir. Nevyork borsasında ise 
lngiliz !ibresi başına Amerikan 
senli ve desimdir. 
ISKENDERIYE BORSASI: 

- Onu burada bırakırsam 
benden şüphe edecekler. Sizio 
tavsiyeicriniz yerini bulmıyacak. 

- Do;ı-ru. Ben de böyle dü
şünüyordum. Masam üzerinde 
duran küçük tabancayı Janet 
Flyne verdim. O da derhal 
çantasına koydu ve gitti. 

Bugünkü 
açılış 

F.G.F. SAKA
LARADIS: 

kapanış 
fiatları 

Kızı kapıya kadar götürdün 
Wade tekrar büroma geldi
ğinde: 

Son kanun 
Mart 15,11 

14,82 

Eker çemiyet hayatı, böy 
uygun duygularla kur11lmuş o 
saydı, hayat bugiin gördüği 
müzden ne kadar farklı ve n 
kadar tatlı o!acaklı. 

Mesela; bakınız, tab;aua 
~e~en ~enasül sevki tabiisiyltl 
ıçtimaı hayattan doğan "evla 
sevgisi., insiyakı, birbirlerin 
yüzlerce agırdanberi ne mıikem 
mel bir surette takviye ederdi 
yürüyorlardı. ~ 

Evlat, biri tabii diğeri içti 
timai iki kaynaktan gelen v 
birbirlerile sımsıkı kaynaşan! 
muzaaf duyguların, mukaddes 
bir mahsulü oluyordu. Bir in
sanın gözünde dünyanın en 
kıymetli ş , yi evladı sayılıyordu. 

Evlenen bir kadının, herşey
den evvel ve her şeyden üstün 
olan emeli, ana olmak, çocuk 
sahibi olmaktı. Annelik kadın
lığın ~n büy~~ şerefi sayılıyor- ı 
du. Bır erkegın en derin saa
deti de yetiştirdiği çocukların 
babası olmaktı. 1 

Medeniyet, kendini tamamen 
mater,y,alist Bir çervana Jan
tırdığı güncfen itı baren ve hele, 
iktisat mefhumu hayata hakim 
olunca, her mefhum iktisadi 
cebhe karşısında kıymet hü
kümlerini değiştirmiş oldu. 

Halbuki Bugüne kadar gös
terdiğim misallerden anlaşıldığı 
üzere, cemiyette değişen kıy

met hükümlerinin, insan ruhun· 
da zaruri değişikliklere sebeh 
olması mecburi bir kanuo idi. 

Bu materyalist gidişin, evlat 
sevgisioi, çocuk nefretine inkı
lap ettireceği belki vehlei ulada 
kimsenin • aklına gelmeınişti. 
Fakat bu, böyle olınağa mah
küm olmuştu. 

Birçok cemiyetlerde iktısadi 
imkan bakımı hayata hakim 
olunca, çocuk mevzuu, mahi
yetini değiştirmiş oldu. lctimai 
hayatın maddi iycabları. çocu
ğa bir iktısadi gaile gözüyle 
bakmağa başlayınca, tabii in
siyaklarırnız asırlardanberi, ayni 
gayeye müteveccih bir ictimai 
insiyakla, takviye edilmekten 
mahrum kalmakla beraber, 
bir de fazla olarek aksini ilti
zam eden bir kuvvetle tesa· 
düm etmek vaziyetine düşmüş 
bulundu. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kaynaklarındaki bu tezad, ve sini insanlık kabul edebilir mi 
kaynaklardan birinin inhilili diye anketler açtığını görünce, 
yüzünden evladlar, düşünülme- insanlığın ne feci bir dalalet 
den kabul edilecek ve heye- içinde yaşadığını görmemek 
canla beklenecek birer mefhum mümküo olmıyor. 
olmakdan çıkmışlardı. Fakat ey benim aziz kariim, 

Artık muasır medeniyet in- bir bankanot numarasına bak-
sanların ruhu, evlad mefhumu mak gibi en manasız bir hare-
karşısında ayni heyecanla tit- keti bile, insana herşeyi feda 
riyen bir ruh olmakdao kat'i- ettirecek kadı.r heyecanla ka-
yen çıkmışdı. Teşekkür olu- bul ettirenin tahteşşuur oldu-
nur ki, bizde bilhassa köyle- ğunu sen öğrendikten son 
rimizde evlıid telekkisi, evlad bir evlada bağlanan en mu· 
sevgisi bu materyalist tereddi· kaddes sevgiyi bile, kiralana· 
nin dışında kalmış safiyetioi cak bir evin fiatı gibi bir ik-
koruyabilmiştir. tisat ve bütçe mevzuu adiliğine 

Bu günün insanlarının ~uu- indirenin de yine bu tahteşşuur 
runda iki müd hiş kuvvet çar- olduğunu artık öğrendin. 
pışmaktadır ve denilebilir ki, Materyalist cemiyet tuttuiu 
bu iki kuvvet adeta birbirine hattı hareketle insanın tahteı· 
müsavi olacak bir vaziyete şuurunda ne gibi tezatlar ya· 
gelmişdir. Ikitsadi hayatın ya- rattığını bilmemekte ve bundan 
ratdığı korkunç tazyik, şehvani bihaber kalmakta devam ettik· 
insiyakın yaratdığı müdhiş çe, kimbilir belki yarın gözll 
tazyika adeta muadil olacak siyah ve yüzü esmer olduğu 

mertebeye gelmiştir. için bir adamı öldürmek kara• 
Artık bu günün insanın şuu- rını verecek müsamebayı da 

runda şehvet istiyen tabiatın tereddi edeo ruhuoda doğmllf 
insiyakı ile, çocuk istemiyeo bulacaktır. 
ceıniyet insiyakı kıyasıya bir Tahteşşuurda inhilal eden 
mücadeleye tutuşmuşlardır. Bu bir İnsiyakın, iohililinden doğan 
mücadelenin şuura ilham ettiği ruhi vaziyetin, insanıo şuur 
muhakeme ya evlatsız aileler ve vicdanında eo caniyane 
veya ailesiz evlatlar düşünce· hareketleri ve en feci katil ve 
sini yaratmıştır. cinayet fiillerini bile hot gö-

Içi dışı yalanla dolu muasır recek müsamahayı ilham etti• 
materyalist bayat içinde bütün ğini gördükten sonra akıl, şuur, 
dünya doktorlarının gozune zeka, mantık ve hafıza gibi; 
batan en müthiş hakikat ev- hissiyatın da tahteşşuurdaki 
liitlarını. vavrularını bile bile duruma bai!-lı olduiZunu kavra-
ve seve seve yoK eden ınsan· "''il uıuyursunu:ı: sattınm, 
farın dünyanın bertarafını kap- Materyalist milletler istedik· 
lamakta ölduğu hakikatidir. leri kadar şiirler ve edebiyat· 

Pastör'den evvel koleranın lar, istedikleri kadar heyecanlı 

ve vebanın öldürdiiğü inRanla
rın yekıinu, bugün anaları ve 
babaları tarafından imha edilen 
yavruların yekünu yanında 

solda • sıfır mesabesinde kal
maktadır. 

Diyeceksiniz ki, bu satırla
rımla analara ve babalara ka
tillik isnad etmekliğim müba
leğaJı bir harekettir. Hayır 
aziz karaerim, gerçi ben dün
yaya gelmiş yavrusunu öldüren 
ne bir ana ve nehir baba 
tanımıyorum. Fakat dünyaya 
gelmediği ve annesinin karnın
da yaşadığı için bin defa da
ha masum olan yavru anasının 
ve babasının arzusuyla ve kas· 
tiyle imha edilirse, bu çocuk 
ölmüş ve öldürülmüş olmıyor 
nıu? 

Masunı gözlerinin içine ba
karak öldürmediğiniz bir yav
ruyu, kendi gözlerinizi kapıya· 
rak ve onun yüzünü görmeden 
öldürmekliğiniz, öldürmek fiili 
olmaktan mı çıkıyor? 

terennümlerde bulunsunlar, ak
lın felsefeleri ve mantığın istin
tacları istedikleri kadar ku.-
vetli propagandalar, istedikleri 
kadar marifetli olsunlar bun· 
lann hiç birisinio, beoim gös
terdiğim fU §uur Ye tahtef§uur 
kanununa uymadıklan zaman 
muyaffak olmalarına imkin 
yoktur. 

Bütün bunlan söyledikten 
sonra şunu da haber vereyim 
ki bugün çocuktan korkmnk 
illeti sadece iktisadi durumun 
mahsulü değildir. Zevahirio bü
tün aksine olarak bu amil en 
SOD gelen amildir. 

- Bitmedi -
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Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Çu. 
111 

Yapılan Salltlar 
~ 

Uzum 
Alıcı Fiat 

S Süleymano 12 50 15 
Zahire 

Çu. Cinsi Fiat 
3913 Buğday 7 625 8 312 

50 Arpa 4 50 4 50 
9 fasulya 9 9 

1600 P. çekirdek 2 65 2 65 
418 Palamut k 400 595 
215 balye pamuk 43 43 50 

8 K " 

u Kanunusani 193& -
• 

Dereden---1 

.. tepeden 
Yazan , Balzac 

Çevirm · Hilmi Ö11sel 

Kadın yalanları 
Her kadın yalan söyler 

Hayatlarında, bir kerre ol· 
sun, su götürmez bir hadise 
üzerinde, kocalarının açık, sert 
ve kesin bir sorgusile karşı
laşmamış; onların insafsızca 
ortaya attıkları, daha idraki 
içe souk ürpermeler veren, ve 
ilk kelimesi bir hançer gibi 
kalbe saplanan sualleri karşı
sında kalmamış, pek az kadın 
bulunur. Buradao şu akziyom 
"mütearife,. ortaya çıkar: Her 
kadın yalan söyler. 

O, bu yalanları, baz an iyilik, 
hazan küçük günahlar, bazan 
yüksek maksadlar, hazan da 
pek çirkio hareketler için kul
lanır. Fakat, kullanması, bir 
mecburiyettir. Bu mecburiyet 
de kabul edilince iyi yalan 
söylemesini bilmesi de gerek
mez mi? 

Fraosada kadınlar şaşılacak 
derecede iyi yalan söylerler. 
Oolara bu aldatmayı bu kadar 
iyi öğreten de yine Fransız 
görenekleridir! Kadın yalan 
söylerken, çok masum, çok 
güzel, çok latif ve son derece 
samimidir. 

Onlar sosyal hayatta saade
tin dayanamıyacağı şiddetli 

çarpışmalan önlemek :çin ya
lanın faydasını çok iyi anla· 
mıtlardır. Onun kendilerine 
ıinetlerini koydukları kadifeli 
kutu kadar lazım olduğuna 
inanmışlardır. 

Bunun içio kadında, dilin 
temeli yalao, hakikat ise bir 
istisna olmuştur. 

Hakikatı ancak, o da fazi
letli oldukları zaman, başkalık 
oJ ... n .t:y~ vay.. laf kabilioden 
söylerler. 

Sonra; karakterlerine göre, 
bazı kadınlar yalan söylerken 
güler, bazıları ağlar, bazıları 
ciddileşir, bazılan ise kızarlar. 

Hayatta, kendilerini en çok 
okııyan iltifatlara karşı da ya
laodan hissizlik göstermekle 
ite başladıklarından, nihayet 
çok zaman kendilerini de alda· 
tırlar. Aşklarının esrarengiz 
cazibeleri için titredikleri anda 
bile onlardaki üstünlük göste
rişine hayran olmıyan var 
mıdır ? 

Hayatın en büyük çetinlik
leri karşısında onlardaki dil 
çabukluğu, kolaylık ve fikir 
açıklığına kim dikkat etme
miştir? Kadınlarda tutukluk ve 
eğretinik yoktur! Yalan gök
ten kar iner gibi ağızlarından 
dökülür. 

Hele karşılarındakinin için
deki gizli doğruyu bulmakta 
ne kadar ustadırlar[ 

Ne kadar ince bir sezişle 
sorulan mesele üzerinde en 
doğru mantıln kullanırlar! 

Saf bir adam için onlano 
yanında sorgu ile işe başlamak 
daima içindeki sırdan bir par
ça kaptırmak demektir. ..... _ 

Zeytin ağaçları 
llbaylık dün alakadarlara 

mühim bir yayım göndermiştir. 
Bu yayım memleketin en ve
rimli serveti olan zeytin ağaç· 
!arının bazı kimseler tarafından 

- Küçük biraz gücendi ga
liba, dedi. 

Mayıs 
Temmuz 
Sonteşrin 
F.g.f.Ashmoni: 

15,49 
15,03 
14,76 
14,53 
14,18 

Artık tabiat, bir taraftan 
insanı herçebadabad ve her 
şeye rağmen cin:ıi insiyakını 

tatmine cebrederken, ictimai 
hayat; en büyük tazviki ile 
cinsi insiyakların ınahsulü olan 
çocuğu yaratmaktan mene· 
diyordu. 

Evet, ben de biliyorum ki 
bir gazetenin sütunları arasında 
bu kadar tilyler ürpertici ve 
bu kadar menfur bir cinayet 
levhası alan bu hareket, ameli 
hayatın dekoru içinde biç de 
böyle sayılmıyan bir hareket 
oluyor. Elbette ki, hiç bir kadın 
ve hiç bir baba cini olmayı 

,.ııı.-------••••ııı•• izinsiz kesilerek öteye beriye 
taşındığından ilgililer hakkında 
kanuııi kovalama yapılması lü
zumu bildirilmiştir. 

Para Piyasası 
10-1-1935 

- Zannetmem. Zavallıyı al· 
datmışlar. 

- Olabilir. Şimdi yemeğe 
gidelim mı? 

- Önce sekreterimle Lee· 
nin gelmesini bekliyeceğim. 

Az sonra her ikisi göründü
ler. Çok neş'elidiler. Miss Gole\ 
man biraz laübali olarak ses· 
lendi: 

- Günaydın Mac 
Sizden epice meraka 
Fakat Van Meterle 

Glone, .• 
düşdük. 

birlikte 

Sonkinun 12,88 12,77 
Şubat 12,98 12,88 
Nisan 12,63 12,53 
Haziran 12,23 
Sonteşrin 11,62 11,64 

fiatlar: Kantar başına ( be
her kantar 00,05 Ingiliz !ibresi) 
Mısır tallarisidir. 

Istanbul borsasında bir güo 
evvelki kapanış kambiyo fiat· 
ları: 

lngiliz lirası 620 
Dolar O. 7960 

Bu suretle artık muasır me
deniyette; evlad mefhumu da 
şuürun ve tabteşşuıirun tezadlı 

muideleleri arasına sokulmuş 
oluyordu. Bu girişin neticeleri 
hesaba sığmıyacak kadar feci 
neticeler verecekti. 
Tahteşşuurumuzun muzaaf 

kaynaklannın evladı takdis et· 
tiği devirlerde, her ıstırab ve 
her mabruruiyeti, uğrunda seve 
seve ve güle güle kabul etti· 
Rimi:r evlid yerine, ruhuınuzıın 

istiyenıez ve istemediklerine 
vicdanen ben de şahidim. 
O halde, bir katil fiili ile ve 
cinayetlerin en acıklısı ve en 
fecii olan bir cinayet fiili ile, 
bu fiili asla bir cinayet saymı
yan bugünkü insan hissioi nasıl 
tefsir etmelidir? 

Tüyü bile ürpermeden kendi 
yavrularını öldüren bu mater· 
yalist alem içinde, bazı gaze
tecilerin, ölüme mahkum olan 
hastaları bir hekimin öldürme· 

v-
akçılartsoka\t o ~"' 93'/ 

-\:elefon 3 

Alış 
Mark 50 15 
İsterlin 619 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 79 95 
Belga 21 05 
İtalyan lireti 10 04 
İsviçre Fran. 40 75 
florin 85 12 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 37 

Satış 

50 62 
621 

8 30 
79 70 
21 25 
10 10 
41 
85 37 
s 27 

23 75 

öıu.;;'i;;·ı;'hdıt 
lkiçeşmelikte 221 numaralı 

dükkanda manav Ramazan oğlu 
Recep; dükkan önüne koyduğu 
eşyayı kaldırmasını söyliyen 
belediye memuru Ismail ve 
Hıfzıya: 

- Defolun şuradan. Sizi te
mizleriz. 

Demek suretile tehditte bu· 
lunduğundan tutulmuştur. 
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Almanyadan =çıkan yahudiler 

Almanya Reni işgal tascvvurunda 
Bir Akdeniz devleti olan ltalya >rdiı bozanlık 

·eder de Almanya ile anlaştığ takdirde ••• 

Kendilerine bir va a 
arıyor ve bulamıyorlar 
Yahudi muhacirlerin vaziyetleri 
13 üncü asırdaki durumu andırıyor 

Londra, 10 ( Ö.R ) - Son 
zamanlarda Almanyada yabu
diler hakkında tatbik edilen 
sıkı kayıtlar, yahudi zümrele
rinin Alrnanyada her türlü me
deni haklarını kullanmak su
retiyle oturmalarını imkansız 

bir hale sokmuştur. Yeniden 
Alman topraklarını terke mec· 
bur olacak yahudi muhacirle
rinin neresini vatan ittihaze<le· 
edecekleri belli değildir. 

sızdır. Filistindeki iktisadi za
ruretler, yeniden gelecek ya
hudi kafilelerinin isteklerine 
cevab verecek bir durum taşı
maktadır. 

Burada yapılan bir toplantı
da Almanyadan çıkarılacak mu· 
hacir kafilelerinin vatan mes· 
elesi uzun uzun görüşü!· 
müştür. Yahudilerin vaziye~, 
tıpkı on üçüncü asırda oldugu 
gibi muallakdadır. Yahudi ziim
resi kendisine vatan bulamıyor. 

Bu hareket, haklarından ferajitı 
' için ltaiyanın anlayış· ve jsnü 

ltalyanın bütün 
Paris, 10 (Ö.R) - Alman· 

yanın Raya sahillerindeki yad· 
süel ( gayrı askeri ) mintakayi 
yeniden süel işgal altına almak 
tehdidi bütün Fransız gazetele· 
rini düşündürmektedir. 

"Liberte do sud Est., Berlin 
Roma ve Türkiye arasında bir 
menfaat birliği olduğunu kay· 
deden ltalyan gazetelerinin 
neşriyatını dikkata şayan gö· 

rüyor. 
MUSAVATSIZLIK MiLLET· 

LER ARASINDA DAiMA 
HAKiM OLACAKTIR 

herşeyden feragati demek olur. 
Almanlar Avusturyayı ilhak 
etmekten vazgeçmiyeceklerdir. 
Bu da ltalyan emniyeti için dai-

niyet ıı-östermesi şarttır. 

"Depechc de Brest,, ıunu 
kaydediyor : Almanlar İ:iliz-

demek olacak 
bölgeleri yine askeri işgal al

lına alacakları tehdidini savu
ruyorlar. Almanyanın silahlan
ması kafi derecede ilerileyince 

Rayn bölğesinin askerliği mes
elesini ileri süreceğini biliniyor

du. Fakat Almanya burasını 

işga!e kalkarsa Lokarno mu
ahedesini ihlal etmiş olur. 
Zira bu muahede Alman· 

ya - Belçika - Fransanın karşı

lıldı lıudutlarile birlikte Rayn 

bölgesinin askersizliğini de te
keffül etmektedir. Buna aykırı 

Amerika, Avrupaôan gelecek 
muhacirlere kapılarını kapamış 
bulunmaktadır. Ne şartlar al
tında olursa olsun, yahudi küt
lesinin tek bir muhacirin bile 
Amerıkaya yerleştirilmesi imkan 

Almanyadan çıkarılacak Ya
hudilerin lngiltereye kabulü 
mümkün o'.ursa Lord Klarentona 
ait Field'de bazı inşaat yapı
larak gelecek aileler yerleştiri· 
lecektir. 

ün çok şiddetli bir 
muharebe oldu 

bir hareketle Almanya; Fransa 
ile birlik ' e durumun kefilleri - Baş tarafı ı i11ri sııı'fadıı maktedlr. Bu arada ,1. 

"Marseille • Matin,, diyor ki 
Bu üç miUetin, fazla doymuş 
zengin milletlere kızmaları 
boştur. Bu müsavatsızlık, fert· 
ler arasında olduğu gibi millet· 
ler arasında da daima bakı 
kalacakbr. Fakat ltalya böy
lece harb tehlikesini kızışbr· 
dıkça B. LaYalın harptan sa· 
kınm~kta haklı olduğu göze 

olan lngiltere ve Italyayı da Dolo ve Ginir arasındaki mali garblde ayın tutul 
Cmn•wl' l!/11,/ar Sosy''"·'' Ri1111 ı k d b 1 k arazi arızasız ve aşıbıası ko- masından istifade eden arşısın a u mıyaca mı? 1 tal 

mi bir tehlikedir. japonyaya Fransız iştirakinden sJcmıyor !aydır. Buna mukabil Ginir ile Habeş kuvvetler 1 yan 
ALMANLAR FRANSIZ-IN- k 1 

gelince, Habeşistanda ve bat~a ve onu bozmak istiyorhr. Bu- Adis-Ababa arasında bulunan hatları arasına so U -

A
nupadaki faaliyeti daha bır nun için, Uluslar sosyeteıi pak- GILIZ ANLŞMASI dağlık ve arızalı bölge aşılması mOflardır. 

ALEYHiNDE d k k h b 
kaç ay evvel ne kadar Italyayı tının 16 ıncı maddesini. 3 ,cü son erece müş ül olan tabii alıDndoığg_ rınuabgiro"rkeayl_lnaas tlamnru a.Tea~. 

Paris, 10 ( A A ) - Bütün bir mania teşkil elmektedir. 
d. d" ·· · mıydı? f,krasını tatbik için İnaıiz- · k d en ışeye uşurmıyor " gazeteler Alman basınının ltalyanlar Ginir üzerine bir kazı:e nehrini aşara şım 1 

Fransa Italyaya dostluğunu is- Fransız erkanı harbiyeleri ara- F I .1. 1 I taarruza geçtikleri takdirde maideri vadisini takip etmekte çarpıyor. 

tTALYA, ALMANYA 
iLE ANLAŞIRSA 

ransız - ngı ız an a~ma arını 
bat etti. Ingiltere de Italyayı sındaki görüşmelerin Habeş Şebeli nehri yaylasını takibe· olan Habe~ mubariplerinden 

tefsir edişleri aleyhinde bu- d ki d' • 1 · 1 1 bakir düşürmek, felı\kete sü· meselesinden ileri gittiğini ece er ır. mürekkep kıta arı şıma e yo • 
uEclaireur de l'Est,. gazete· _ k . t Ş fi' bir tahmin ederek bunu lokar- lunmakda ve bu anlaşmaların GESARETLERI KIRILMADI lamıştır. 

si e göre bir litin devleti ve rukleme ıs emez. ere 1 
' L k 1 f ·ı b' ı · ltalyanların Ru Desta kuv- Ras lmrunun sağ ce-

n . · b sı bulması Cenev- no andlaşması adına protesto 0 arno an aşma arı e ır a a-
b' kd · devletı olan ita!· arış esa vetleri üzerine yaptıkları de- nahı ise Ras Seyyumun 
ır a enız . . . nin elindedir. Fakat bunun ediyor ve askerlikten çıkarılan kası olmadığını yazmaktadırlar. I tib lt yanın AJmanya ıle bırleşmesı re •••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••······························· vamJı hava taarruzu bu kuv- kuvvellarlyte r a a .. '"s······.·····M········u .... s .... s ... 0 ..... 1 .. J:·n·"··ı;·"'"tt"'"'"'a"'"""b"'·e·· şı·standa bı·r mu- Fransada vetlerin maneviyatını bir de- dır. Öteki Habeş kuvvet-receye kadar sarsmaya muvaf- lerl l\e blrtlkte hare-

fak olmuştur. Fakat gerek ket eden bu iki ordu şl-• ı·" .., d - fak,;ıı·r·.;.ıe Jlukıtk- · ı.;kült"""'.I Rae Deata •e ge•ek&e Ru mall şarki lstlkıtmetlne 

VaffaklyetslZ ıge ugra JgJ U U •• ~.., Beynemeret'nin kumandasında do§ru yUrUmeğe başlı-
- kapatıldı harbeden askerlerin cesareti yacaklardır. 

l
.t 1 n Avrupadakı· nu''fuzu 1un nasıl muhafaza ô ciddi bir şekilde kırılmış de- Muhtelif Habeş kuvvet-Paris, 10 ( .R ) - Hukuk ğildir, !erinin danışıklı hara-

a yanı . b •t d"l C k fakültesi talebelerinin, bir ÇETE Hı\RBI keti Makalle He Adu 
edileceg"' ı teS ı e l e e ,Profesör aleyhindeki nümayiş· arasındaki ıtalyan mu. 

tl · · ·ı ıwl crpltesimle bir riic'at rsmrn11dcı lrsbit eılılaı /o/of!ra/r 
ıta/ı'atl k11vvı• emwı ~ ı . b' m. ·u·z.akere yolu açıla· ile beklenmektedir. Zira Ingi-

10 (A A) - Musso· 1 yenı ır Londra, · . - östermemektedir. 20 liz hükümetininCenevrede nasıl 
li 

. . H be istanda her hangı cagını g . _. 
nının a ş . 

1
• - - Son kanunda toplanacak olan bir siyaset takıb edecegı hak-

b- vaffakiyetsız ıge ugra· d 1 ır mu . . d it 1 A • Uluslar Sosyetesi konseyi üye· kında kafi derece e unsur arı 
mail takdırın e ayanın v 'b · d kf 

d ki nufuzunun ne suretle !erinin Italyan - Habeş mese- ı tıva e ece ır. 
rup: : dileceği meselesi lesine karşı nasıl bir tavır Fransız çevrenlai Frannnın 
~u ~ ~zanl -~ çevrenlerini çok takınacaklan bilinmeden ye- durumunda bir değişiklik ol-
ış al a d~ır ni bir müzakere ihtimali madığını ve B. Lavalın, parla· 

meşgu e ıyor. l d' b Ayın yirmisinde C~nevrede yokdur. Diğer tarafdan, Lon· mento önünde söy e ıği gi i, 
toplanacak zecri tedbırler ko- dradan Cenevreye hareket ortaya çıkabilecek en küçük 
mitesinin petrol ambargosuna etmezden iki gün önce B. uzlaştırma ihtimaUeriıı.den bile 

t 
'hini geri atması bu itibarla Eden tarafından intibah daire- istifadeye çalışacağını kaydet-

arı ·ı · k d' 1 "tt' sinde verilecek söylev çok ı gı me te ır er. 
varı ır. GO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~~:ı~~iL~~t:::~DE lngiltere yenibirsulhkon 
BULUNACAK MI ? , 

· b 1 h'nde f ı •• •C •• Sovyetlerın aın argo e ı a sına UZUffi go..,,...'f•yor 
müdahalede bulunmaları mubt~: er n .s-, \ti, 
mel ise de Eden ile Sovyet elçısı 
arasındaki görüşmtde iki tarafık 
da vukuatı tağyir etmeme 
arıusu olduğu sanılıyor. Uzak 

Şark meselesinde de k~r
'hf t gos· şılıklı olarak ı ıya . 

t 'ld' - . lıyor Ve nıha· erı ıgı sanı • . 
yet lngiliz yüksek çevenle~ 

· 'kyasta sı· 
Almanyanın genış mı 
lahlanmasını da tec~ssüsle ta· 

kibetmektedir. 
YENi GÖRÜŞMELERE 

DOGRU 
Paris, 10 (Ö.R) - Iogiltere 

ve Fransanın Roma büyük d· 
çilerinirı bükümetlerile teması 

Londra 10 (A.A) - İyi bir menbadan öğrenildiğine ıöre nü· 
fuzlu birçok mahfeller İngiliz hükümetinin mevcut muahedena
meleri Milletler cemiyeti paktının onuncu maddesine göre tekrl#: 
gözden s:eçirmek için bir sulh konferansı toplaması lazım olduğu 
fikrindedırler. . 

Konferansın gayesi, Almanya ile Italyanın toprak ve müstem· 
ı ke işleriyle ekonomik işleri nazarı itibare almak olacaktır. 

e Arzulariyle kısırlaşanlar da var 
Istokholm, 10 (Ö.R) - 1935 yılı zarfında bine yakın ki'i 

k rlaştırılmıştır. Bunlardan 230 zu kadındır. 510 u kanun mu
c;~;nce, diğerleri kendi a~zulariyle kısırla,tırılmıştır. • • 

Avusturyada Jandarmanın vazıfesı 
V

. a 10 (Ö.R) - Jandarma kanununda yapıları tadilata 
ıyan , d k • b' 'f · .. harp halinde jsn armaya hııausl Ye as erı ır vazı e ven• 

gore 
lecektir. 

General Grazianinin bir ta-
leri bugün çok şıddetli bir · nakale vasıtalarına karcı 

arruzu takdirinde bu muharib- T mahiyet aldığından Kültür Ba- ciddi bir tehlike ve teh-
kanlığı fakültenin knp;ıtı!ma· ler çete muharebesi yaparak dit teşkil edecektir. 

. ltalyanları tehlikeli bir şekilde 
sını ..-mrctmıştir. Fakülte, an· Harr.ıdan bildirildig"ine göre, 

yormıya muvaffak olabilecek· 
cak pazartesi günü açılacaktır. ferdir. Bir muharip koluna kumanda 

ı, f1'cl"' •· •• ). • Şimal cephesinde Tembien eden Mac Deccar Dagalmado 
.>. • '"il 1 H ~O t'lll vararak Ras Nasibu kuvvetle-
L d O .. bölgesinde ve Takazze nehri 

on ra, 1 ( O.R ) - Bay "' rine katılmıştır. 
Eden, Amerika dışişleri as· boyunca vukubulan çarpışma· Adi!. Ababa, 10 ( Ö.R ) -

!arda muvaffakiyet elde etmiş 
başkanı B. Filips şerefine bir Buraya gelen haberlere göre 

olan Habeşlerin maneviyatı 
şölen vermiştir. yükselmiş bulunmal<tadır. Gurahaiye takriben elli mil 

Isveç Vapuru iMPARATOR CEPHEYE mesafede Nurelli'de Balli vali-
sinin kuvvetlerile Habeş ordusu 

GiDiYOR arasında vukubulan çok kanlı 
yanıyor Şiddetli yağmurlardan dolayı bir çarpışmada Habeşler üstün 

Ö 
Pessie'de kalmağa mecbur ı k ı k d Brest, 1 O ( .R)- Somaska 1 I k ge ere a tı tan , okuz mit-
o an mparator ya ında Tigre ı .. b' k ·ı b · · 

adında 5000 tonluk Isveç va· cephesine hareket edecektir. ra yoz ve ırço sı a ığtınam 
f 

etmişlerdir. 
puru ırtınaya tutulduğu gibi Habatlerln Makalleyl k Bu muharebede bir ltalyaıı 
yanma. tadır. iki romokör va· yeniden lfgal için hara- zabitile yüzlerce ltalyan askeri 
purun ımdadına koşmuştur. kete geçmeleri baklan- maktul düşmüşlerdir. 

•••••••••••••••••••••••••••••• 

Akdeöiid·e··ıe111ik·e···b·eı·i·ri·rs·e 
F r~~~·;·bÜ·t·Ü~····ı;i;i~~i- .. d~~i~···f il~~-~n u 
Akdenizde sefer her ilan edecektir 
Paris, 1 O • (A~A."':)~°=p-.:i)~~~P·a~ri·· ""!"'•s•on•r•e•d":'a-6~0~00~~k-iş-iy•e-y•ü•k•se•l•en ___ F•r•an•s•a-A-lp hududunda kıs-

zien gazetesi Akdenizde bir mürettebatı silah altına ça- mi seferberlik yaparsa doğu 
tehlike halinde Fransanın ala- ğırması icabedecektir. Bundan cenubunda bulunan birinci ihti-
bileceği müdafaa tedbirlerini başka Toulon ve Bizert harb yat fırkasiyle belki de ikinci 
anlatıyor : ı· 1 · 1 K t D d k aman arıy e o azür e i ihtiyat fırkasının bazı sınıflarını 
f t~'lsa halen bütün birinci filo- ve şimal Afrikasındaki biltün silah altına çağıracaktır. 

yu Akdenizde bırakmakla iktifa tecim limanlaaını müdafaa Fransa, huduttaki bütün İtal-
etmektedir. Eğer lngilizlerin haline koymak ve bunları ag· ı h yan u usunun arp zama· 
yaptığı gibi bu denizde fevka· ve torpillerle teçhiz: etmek, nında gibi yaşamakta oldu-
lide durum ilan edecek olursa sahil muhafaza hizmetleri teş· ğunu gözönünden uzak tutma· 
evveli bu birinci filonun ve kil etmek ı'cab edecektı'r. k F d d ma la beraber ransa a a 
uçuncü ve dördüncü deniz Bunun için Donanma için mü- buna benzer bir tedbire miira· 
fırkalarının mürettebatını ta· bim mıktarda ihtiyat efradını caat edilmesi mevsimsizdir. 
mimlaması yeni bir kruvazörle silah altına çağırmak ve sahil F ransızlarıa bu tedbirlerinin 
üç torpido muhribi yedi tor· mildafaasını 1 O bin kişiye gecikmeksizin tatbik ediJeb!-
pido ve 25 deoiıaltı ıremisini yükseltmek suretiyle kuvvet- leceğinden emin olmalar• "a· 
b.arbedecek hale koymuı •• lendirmek iktiza eder. lidir. 
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Müslümanların 13 Anası Ih.beşlerin umumi taarruzu 
.. 1 Kanunusani 1 sa& 
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- İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak ltaJyanJarı çok şaşırttı 
Bölem sayısı : 7 Yazan : Tokdil 

1 

A_~ı? sol~k nurunu~ zor aydınlattığı vahada şiddetle, Jabeşler Adua ve Abbi-Addi yolu 
sur atle ılerleyen hır parıltı, vahşi bir böğürtü ve Üzerinde ilerlemektedirler ... 
kısık, uzak bir şakırtı duydu. Durdu, baktı, dinledi. 
Ebubekirin hastalığının ara

sından beş on gün geçmiş ve 
hazret ayağa kalkmıştı. Fakat 
kendisine bakan kızı Ayşe ile 
karısı aynı hastalığa tutulmuş
lar~ı Bu bir Hummayı 

--------·········-----------
Asmarada ay tutulması korku uyandırdı - Muhammed b · o enım ... 

Ben onun.. Hurmalar... Deve 
kaçtı, ana su ver; 

racıaya benzeyen sıtma gi-
bi bir şeydi. Bekirin 

Diye sayıklamağa koyuldu. 
H. Muhammed içinde ezgin 

ve baygın bir kaynamanın ak· 
tığını, kalbini yaktığını hissetti, 
Yalvarmusını inilti gibi derin
leştirerek: 

ineklerin dört çevresinde 
kuru otları yakıyorlar ve kalka 
halindeki arablar; dümbelek 
çalan donsuz hey heycilerin 
önünde yerlere taban teperek 
bağıra çağıra naralar atıyor
lar, zıplıyorlar, ve herkes zor 
tedarik ettiği birer meşin tulum 
dolu suyu ateşe; raksederek 
serpiyorlardı. 

babası su istiyen karısının 
kızının başında fırfır dönüyör, 
geçirdiği nakahet devresine 
aldırıf etmeden başlarında 
isteklerini yerine getiriyor ve 
allahına duadan vaz geçmi· 
yordu, 

Kı:ıının hastalığından korktu. 
Muhammedin kendisine dua
sına inandı. Ayşenin hastalı
ğının •on hızını verdiği zaman 
bir gece yarısı idi. 

Ebu Bekir pürtelaş Muham
medin mescide bitişik evine 
koştu: 

- Kızım ve karım çok şid
detli hastadır. dedi 

- Evvelden neden haber 
•ermedin. Haydi gidelim, ziya
ret edeyim.Muhammed Ebube-
kiri kendi hızına uydurarak 
mahalleleri, sokakları geçti, 
eve vardılar. Kendine malik 
olmıyan A yşenin hastalığını ge
çirdiği yatağın kenarına oturdu 
Ye tıpkı Ebubekire yaptığı gibi 
aJnını avuçlarına alarak koyu 
koyu baktı ve yine yalvardı .. 

Ayfe, o İslam dininın Mu
hammedden sonra gelen büyük 
Yaizi sonunun ne olacağından 
bihaber yaşayan bu genç ve 

güzel kız hafif esmer yüzünde 
hummanın ateıleri kalbinin 
her carpmasile çakar ve ya
narken kendini kaybetmişti. 

Muhammadin avucu, yanan 
alninda tuhaf bir serinlik ve 
garib bir rubu cereyan uyan
dırmıı, kımıldayarak: 

- Ya ilahi kurtar. 

Tazarruunu göğe bakarak 
mırıldandı. Gözleri nemli bir 
halde kalktı: 

- Merak etme.. Kızın eyi 
olur. 

Tesellisini Ebubekire vererek 
ayrılırken, Ebubekir kapıda 
Muhammedi tutup: 

- Ya Resul nikahlını ne 
:ı:aman yanına alacaksın O ar
tık senin karındır. 

- Sıddik biraz daha sabre
delim, zira vakti var. 

- Niçin? 
- Onun nikahında vaad ve 

ahdettiğim mihrini vermek için 
biraz ta kat bulayım,. 

.......... 
Medine halkının İslam olan 

araplarından kendi akidelerine 
bağlanan bir cemaatla İslam 
olmıyan yabudi taifesinden bir 
büyük cemaat ortalıkta bütün 
şiddetiyle hüküm süren kurak
lığa manevi bir çare bulmak 
uğrunda eski ananelerinin sü
rüp gelen törelerine baş vur
muşlardı. Biri beyaz, biri siyah 
ve berikisi de ilk defa dişi do
ğurmuş, ba•ka yavruları olmı
yan iki inek tedarik etmişler 
Medinenin açık bir alanında 
ortalarına inekleri bağlayıp, 
etrafında halka çevirerek ipti
dai telakkilerin Tötem hurafe
lerine yakışır bir ibadet şen
liğine başlamışlardı, Gecenin 
geç vakıtları idi ... 

Duman, ateş, çığlık, dümbe
lek, huy huy a . asında ihtiyar 
bir kişi ilerledi. Yanan çalılar
dan büyük bir parça aldı, ke
narda duran kuru ot yığınından 
bağlı kocaman bir tutamı ona 
süratle ekleyip beyaz ineğin 

kuyruğuna hurma dalından 
yapılmış bir sicimle sıkı sıkıya 
bağladı ve ıneği çözdü. Süratle 
hareket ederek siyah ineğe de 

aynı şeyi yaptı. Çalı ve kuru 
otlar ineklerin bacaklarını ve 
arkalarını yakmağa başlayınca 
!nekler . acı bir böğürtü 
ıle hır döndüler kıçla-
rını yalamak tutuşan ot-
ları koparmak istediler... Ne
rede... Dönüşleri tekerrür 
etti, ve fır fır döndükden sonra 
kendilerini kurtarmağı becere
meyince daha korkunç ve yü
rek paralayıcı bir böğürtü ve 

inleme ile halkaya saldırdılar, 
halk açıldı, inekler tos vurdu. 

Kaçamıyan bir ikisinin karnına 
basarak ve bağırarak olanca 

hızlarile geniş kum deryasına 
daldılar: 

- Şakır, şakır, şakır .. T! 

Bir böğürtü, bir gürültü, bir 
şakırtı, bir feryad... Kulaklar 
tutuldu.. Dümbelekler patla
yıncıya kadar yumruk yiyor, 
gırtlaklar çatlayıncıya kadar 
bağırıyor, tabanlar yarılıncıya 
kadar kumlarda dansediyordu. 

- Soml var -

ll lEGGE E UCUllE ?ER 1UlTI 
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Asıa1ada }la/yan askPri f'Urnizonlarından biri Bir ilo~ron ve bir yerli zabit 
Adi-Ababa 9 (A.A) - Şi- ketlerine devam etmektedirler. yemekleri ikram ettiler. Açlı· 

mal epbesinde bir kaç zaman- Ayni zamanda büyük mıktar- ğımıza rağmen bu yemekleri 
danberi taarruz hareketleri daki diğer kuvvetler de Ge- yeyip yutamadık. Bunun üze• 
hazırlamakta olan Habeş ordu- ralta eyaletine doğru yol al- rine Habeşler bize yiyebilece-
laıı iki gün evvel Şire arazi- maktadır. Bu hareketin sebebi ğimiz yemekleri hazırladılar. 
sine bir hücum yaptıktan sonra Geralta ile Makalle arasında Bugün de birçok esirlerin 
Makalle mıntakasında şimale bulunmakta olan İtalyan kuv- gelmesi bekJenilmektedir. 
doğru ileri harekatına başla- vetlerinin üssülbarekeleriyle ASMARADA AY TUTUL-
mı1lardır. k k · MASI KORKU UY ANDIRDI 

l'ENBIEN EY ALETi temasını esme tir. 
KURTARILDI MÜTHiŞ BiR F AALIYET Asmara, 9 (A.A) - Royter 

Ajansından: 
Tembien eyaletine karşı Ras 

Seyyum ordusunun kuvvetleri 
ileri kıtalarmın iştiraki ile iki 
o::--t...._- ...:.. L--..-'----'-- -•--
umumi taarruz Kanunusaninin 
altısında başlamış ve daha 
o gunun akşamı bu eyaletin 
büyük bir kısmı tamamen geri 
alınmıştır. 

NEYE UGRADIKLARINI 
ŞAŞIRDILAR 

Cenub - cephesinde ltalyan 
iki saat kadar süren çüz'I tayyarelerinin faaliyeti mütbit 

bir ay tutulması cephenin bet surette artnıışbr. Buna muka-
iki hattındaki yerlilerde fev• bil simal ~ıe.oh~ind.- b.AvAla r an 
kalade mühim hadiseler vukua fenalığı dolayııile ltalyan tay-
geleceğine dair bir his uyan• yareleri, askeri harekita Ye 
dınnıştır. Bulutsuz bir semada muharebelere ittirik edeme-
gayet iyi olarak görülen husuf mişlerdir. 

ESiR EDiLEN TANK ZABiTi binlerce ahaliyi evlerinden çı• 
NELER SÖYLÜYOR ? karmıştır. Bir çok evbamh 

kimseler de müthiş bir korku 
Dessie, 9 (A.A) - Habetler ve telaşe kapılarak evlerinde 

tarafından esir edilmiş bir kalmışlardır. 

Karşıyakadaki deneme 
Yağmurlar dolayı~iyle Ha

beşlerin hareketsiz kalacakla
rından tamamen emin bulunan 
ltalyanlar, bu taarruz karşısın
da o kadar şaşırmışlardır ki 
layıkı veçhile mukavemet dahi 
edememişlerdir. 

ltalyan tank zabiti Royter ajan- KERELLE HAREKAT! 
•ının bir muhabirine töyle Harrar, 9 (A.A) - Resmen 
demiştir : haber verildiğine göre, Tafari 

Etrafımın aanldığını 11e kaç- Fideuari humandası altında bu-

Kırmızı işareti veren bir tayyare 
denemenin muvaff akı yetini ilan etti 
Diin gece saat 20 - 20.30 

arasında Karşıyaka mıntaka
ııında ışıkları maskeleme dene
mesi yapıldı. Bu münasebetle 
J(arşıyakada, fevkalade zaman
lara mahsus bir hal çökmüştü. 

Işıkları maskeleme denemesi 
esnasında Karşıyaka mıntaka
•ında dolaşan bir muharririmiz 
gördüklerini şöyle tesbit edi
ı·o:: 

- Saat yirmiye yakın Kar· 
şıyakada oturanlarda ğöze çar
pacak kadar belirli bir heye
can olduğu sezilebilirdi Mubte
lıf evlerde güme güme toplanış 
vaziyetinde olan halk dediko
dn mevzuları yaratıyor. Kimisi 
ı ay yarelerin bomba, zehirli gaz 
atacağıni söyli;yor, bazıları da 
daha heyecanlı bazı tahminler
de bulunuyordu. 

Saat sekize on var.. Karşı
yaka mıotakasında emniyet di
rektörlüğü, şarbay ve ilbay 
sıkı tertibat aldırdı. Polis me
murları, uray zabıtası memur
ları imdat sıhhi teşkilatı koşu
şuyor. ve son tertibat saniye 
kaybedilmeden tamamlanıyor. 

Durumu yakından takip eden 
ilbayımız Fazli Güleç. şarbay 
ve emniyet direktörü alınan 

tertibatı kontrol ediyorlar. 
Karşıyaka, ışıkları maskele-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
me tecrübesinde beş mıntaka
ya ayrılmıf bulunuyordu. Bütün 
mıntakaların her biri maskesiz 
ampüllerle işaret edilmişti. Bu 
suretle ışıkların maskelenme
sinde en ufak bir bata yapa
cak olan mıntaka tesbit edile
cekti. 

Saat tam yirmi.. Karşıyaka 
mıntakasindaki vapur iskele
sine yaklaşan körfez vapuru 
ışıklarını maskelemiş olarak 
mıntakaya yaklaşıyor ve mas· 
kelenme denemesinin başladı
ğını bildiren ilk işaret düdü
ğünü öttürüyordu. 

Bunu takiben top ve kilise 
çanları halka denemelarin baş
ladığını ilan ediyordu. Herkeste 
büyük merak ve heyecan fazla
laşmıştı. Ne olacaktı acaba ? 

Bütün mıntakada bir, iki sa
niye denecek kadar büyük bir 
süratle bütün ışıklar söndü
rüldü .. Ve Karşıyakayı kucak
layan beş ayrı mıntakada ka
ranlık bir maskeyi omuzlarına 
almış gibi zulmetlere büründü. 

Bu şayanı dikkat ve muvaf
fakıyetli ilk sonuçtu. Halktaki 
bu hareket birliği takdirlere 
layıktır. Evlerine gitmek üzere 
vapurdan çıkanlar sokakta 
birbirine çarp!'Damak için yanı 

yürüyor, kazaen çarpışanlar san
ki konuşmak yasakmış gibi bir
birlerinden af bile dileyemiyor
lardi. Halk memlektin müda
faasına taalluk eden bu ışık 
maskelenmesinde daha pratik 
hareket ederek ışıklarını sön
dürmeyi tercih etmişti. 

Saat 20 yi 7 dakika geçiyor .. 
Seydiköy istikametinden bir 
tayyarenin geldiği göründü.On 
binlerce kişi tayyarenin geldi
ğini görüyor, fakat tayyare on 
binlerce kişiyi göremiyordu. 

Tayyarenın solunda mavi, 
aağında kırmızı,ortasında beyaz 
ışık vardı. Tayyare tam Kar
şıyakanın üzerine geldiği za
man muhtelif beş mıntakanın 
üzerinde ikişer kırmızı havai 
~enk atarak denemelerin mu
vaffa kiyetli geçtiğini ilin et
miştir. 

Eğer bu beş mıntakada ya
nan tek bir ışık dahi görülseydi 
hatalı mıntakaya tayyare tara
fından mavi fişenk atılacaktı. 
Yarım saatlık deneme za

manı tamamlandığı :ı:aman tam 
bir muvaffakıyetin elde edil
diği görüldü ve atılan topla 
denemenin bittiği ilan edildi. 
Işıklar da yandı. Deneme es
nasında Karşıyakada ıayanı 
kayd bir hadise olmamıştır. 

iLERLiYORLAR 
Habet ileri kolları, Gaccia

nio yolu üzerinden Adua ve 
Abbı - Addi yolu üzerinden 
de Abora'ya dağru ileri hare-

mak imkanının kalmamış oldu- lunan Bali ilbayının kuvvetleri, 
ğunu anlar anlamaz ellerimi Kere ile• de bir Italyan kıt' asına 
havaya kaldırarak ilerıye atıl- hücum ederek, bir çok yerli 
dım ve ( biz de Haile Selasie ve ana vatan ltalyan askerini 
gibi bıristiyanız) diye bağırdım. öldürmüş ve yaralamış ve bir 

Bizi hatların gerisine götür- telsiz istasyonunu müsadere 
düler ve orada bize Habeş etmişlerdir. 

======================-========================= 
Yarınki rrıaçlar 

Bu haftanın en mühim karşılaşmasını 
Altay-Göztepe yapacaktır. Cezalılar .. 

Yarın lik maçlarına devam 
edilecektir. Bu haftaki karşı
laşmaların en önemlisi Altay -
Göztepe arasında yapılacak 
olan maçtır. Bu maç o karşı
laşmalardandır ki mağliip ola
nın şampiyonluktan temamen 
denilecek kadar uzaklaşma
sına imkan verir . Çünkü 

her iki tarafın da birer 
hükmen mağlubiyeti vardır. 
Son verilen ceza kararları 
yüzünden takımların çıkaracak
ları kadrolar üzerinde de du
rulmağa değer. Göztepe öyun
cularından Fuad, Hakkı ve 
Muzafferin cezalarına itiraz 
ettikJeri cihetle bu maçta 
oynatılacakları söylenmektedir. 
Diğer taraftan Altay, ka
lecileri Cemil'i lzmirspor 
maçmda oynatmak düşüncesile 
cezasına itiraz etmedikleri ve 

fakat llyas için itiraz ettikle
rinden oynatnııyacakları aöy
lenmelı.tedir. Bıı ik.i oyuncu fut-

bol heyetinin geçen içtimaında 
cezalandırılmıştır. Cemil bir ay, 
llyas on beş gün yine ayni 
içtimada Altınordulu Adile de 
on beş gün müsabaka boy
kotu verilmiştir. 

Buunn için takımların vazi
yeti karışık bir durum almış
tır ve maçın neticesi hakkında 
şimdiden birşey söylemek 
doğru olmasa gerekdir. Bu 
maçın hakemi lzmirsporlu Sab
ridir. 

DEMIRSPOR-ŞARKSPOR 
ilk maçı yapacak olan bu 

iki takımdan Demirsporun ka
zanması beklenebilir. Mamafih 
Demirsporluların bu galibiyete 
kolaylıkla erişemiyeceklerini de 
ilave edelim. Bu maçın ha
kemliğini Altınordulu büyük 
Mustafa yapacaktır. 

IZMİRSPOR-BORNOVA 
Saat 12 de karşılaıacak olan 

lzmirspor-Bornova takımlarının 
maçının oldukça heyecanlı ııaf-

Bir memurun 
ifadesi alındı 

Panayır yerinde eczacı Meh· 
medi bıçakla yaralıyarak öldü
ren Talib oğlu Arifin muhake
mesine dün ağır cezada devam 

edilecekti. Şahit, taharri me• 
muru Ağoşun lstanbulda ol
duğu anlaşıldığından istinabe 
suretile lstanbul ağır cez'a 

mahkemesince ifadesinin alın
ması takarrür ederek muhake
me 27 soniinuna bırakılmıştır, 

•••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••• 
balar yaratal ağını kestiriyoruz. 

Yenilecekleri tahmin edileıı 

Bornovalıların İzmirspor karşı· 
sında çetin bir karşılaşma 

yapacakları ve tecrübesizlikleri 
dolayısile yenileceklerini tah

min edenler çoktur. Hakem 
Halkevinden Ahmed Hamdidir. 

HALK STADIN DA 
Saat 9 da ikincilerden lzmir· 

spor - Bornova, hakem küçük 
Mustafa, saat 10,15 de Altay

Göztepe, hakem K.S.K dan 
Hamdi. Saat 11,30 da Demir· 

spor - Şerkspor, hakem Halke
vinden Reıat. 



,., ıulftunusanı t••• 

PARDAYANLAR 
-68-

Jan dö Piyen evden kıziyle 
ayrıldıktan sonra ev sahib ı k~
cakarı derhal Diviniyer pansı
yonuna koşmuştu. Ki_racısını~ 
tevkifiyle beraber pansıyondakı 
Pardayanın Bastil hapishane
sine tıkıldığını öğrenince derin 
bir korku içinde evine döndü. 

ilk evvel aklına gelen J an 
dö Piyenin kendisine bıraktığı 
mektubu yakmak geldi. Bu işte 
her ikisinin de müşterek olmak 
kuruntusu kalbinden çıkmıyor
du. Ev sahibi Makeleon ihtiyar 
ve mutaassıp idi. Şimdi yanın· 
da bulunan bu mektuptan ödü 
.kopuyordu. Merak ve . end_işe 
içinde kaldığı halde bıle yıne 
mektubu yakmadı. Yal~ız ~a,ı
dığı zamanlar da hissıyatıy.e 

Çarpışarak: 

- Acaba içindeki kağıtta 
ne yazılı? 

Diye saatlarca düşünür du
rurdu. Zavallı kadın günden 
güne endişe ve merakında.n 
Zaifliyordu, zarfı evirir, çevı

rirdi. Uçlarını tırnaklariyle 1<a
zıdı. Bir toplu iğne ile zarfın 
kapağını açmağa çalıştı. Niha
yet zarfı açb. Madam Make
kon bir saniye kadar heyecan 
're hayret içinde kaldL Sonra: 

- Ben açmadım! 
Diye de mırıldandı. 
- Bir kerre okuyabilirim yal 
Deyerek kararını verdi. Oku-

blağa başladı. Zarfın içinde 
Şövalye dö Pardayan namına 
Yazılı bir pusla vardı. Siyah 
elbiseli kadın ilişik mektubu 
•11.bibine verilmesini rica edi
Yordu. Bu mektubun sahibide 
F raıısuva Mareşal dö Monmo
raıısidir. 

· · de llıtiyar kadın hayret ıçın . 
kaldı. Hakikaten siyah elbı
leli kadın ile Şövalye dö 
Paraayan arasında bir mü
llll.sebet olmadığını gördü. Şaı
kınhğı da bundandı. F ~kat 
ıtıerakı zail olmamıştı. 

.....: Siyah elbiseli bir i~çi ka· 
dııı ile Mareşal dö Monmorans 
heyııiııde ne münasebet ola• 
bilirdi? İşte şimdi de i~t.iyar 
ltıiitaassıb kadını azab ıçınde 
bıl";\ktırmag· a başlıyan mesele 
b ünler u olmuştu. Birkaç g ' 
biçare bir işçi kadının F raosova 
dö • b' .. fuz ve Moıımorans gi ı nu 
'L e 
•udret sahibi bir Sinyora n 
aöyliyeceğini bilınek ve .ö~ren· 
ıtıek arzusu başgöstermışh. 

Bir gün mektubu eline al~ı. 
.. d mu· .. ıasanın üstüne koy u ve d 
hür mumunu kaldırdı. Bu an e 
Yerinden sıçradı. Çünküd kabpı 

. e e u vuruluyordu Aynı sanıy l 
k · k hayrete 
apı açıldı, koca arı kt bu 

bağırdı. Şabırsızlıkla ıne k~lit-
açmak düşüncesi kapıyı b 
lenıeyi unutturmuştu. b~ş~e. eu 
ihmal neticesi olarak ırı ıçd: 
. O d Şövalye 0 

rıye girmişti. a 

Pardayen idi. masanın 
Madam Makeleon b tit· 

.. . d oıedtu u 
Uzerında urau ora· 
reyen ellerile örttnkten so · 

- Siz misiniz? f 1 d Şövalye a a • 
Diye ·naykır ı. . dü nndn: 

1 K ndi kendıne ş amıştı. e · tanıyor 
- Kocakarı beoı 

galiba! ti ihtiyar ka-
Sonra nezake e 

dını selamladı ve: . 
_ Madaın ınüsterıh olunuz. 

S. bir fenalığıın dokunmaz. 

Yızle odanıza girdiğimden 
anız b k 

dolayi kusuruma a mayınız. 

Mühim bir iş bana bu nezaketi 
unutturdu. 

Dedi. Hakikaten korkan ko
cakarı: 

- Evet, mektub meselesi 
Sözünü söyledi. Gittikçe 

hayreti artan Pardayan: 
- Nasıl mektub? 
Diye sordu. Madam Make

leon dudaklarını ısırdı Kendi 

- , 
YAZAN : Mlşel Zevako 

kendini ele verdiğ"ni anladı. 

Beceriksiz bir suretde mektubu 
gizlemeğe çalışdı. Fakat Par
dayan kağıdları görmüş oldu
ğundan gözlerini onlardan 
ayırmıyordu. 

Kocakarı vakıt kazanmak 
için tekrar söze başladı: 

- Demek ki artık hapisten 
çıktınız övle mi? 

- işte görüyorsunuz madam, 
işte bir yanlışlık vardı. Bu ba
ta anlaşıldı ve beni b1raktılar. 
ilk işim de sizi ziyaret etmek 
oldu. Bir kelime ile yüregimin 
azabını hafifletebilirsiniz. 

Kadın kendi kendine: 
- Acayib, hiç mektuptan 

bahsetmiyor. 
Dedi. Pardayan sözü bitir

mek için: 
- Yahud biç olmazsa yü

reğimi müthiş bir sıkıntıya dü
şüren b.r süphemi halletmek 
hususunda bana yardıın ede
hilir~iniz. 

- Zavallı delikanlı!,. Söyle 
sana istediğin kadar malumat 
vereceğim. 

_ Madam on gün evvel bir 
yanlışlık eseri olarak tevkif 
edilip Baslile götürüldüm. fa· 
kat iş anlaşıldı ve bende bıra
kıldım. Odamı bastıkları za
man evinizd., oturan iki kadın 
büyük bir tehlike geçiriyor:ar
dı. Beni de yardımlarına çagır
dılar. 

Bu iki kadının benim tevkif 
edildiğim gün buradan şiddetle 
çıkarılarak götürüldüğünü de 
biliyorum. 

_ Aynı dakikada: . . 
_ Eveti Çok güzel, şımdı 

bana bu mesele hakkında bil
diğinizi söyliyebilir misiniz? 

Padayan ihtiyar kadına da 
sirayet eden heyecanla söyli-
yordu. . . 

_ Ne biliyorsam hepsını 

söyliyeceğim. Siyah -~lbisel~-~a
dınla kızı Luiz... Soylendıgıne 

öre sizinle beraber bir fesad 
g ld - .. ocağına mensub o ugu ıçın 

tevkif edilmişler. 
_ Benimle beraber mi? 
_ Fakat, 0 zavallıların da 

masum oldukları gün gibi 
aşiklrdır. Çünkü siz beraet 
ettiniz. Tabiiğ onlar da kurtu
lurlar. 

- Onları kim tevkif etti. 
Bana onu söyle? 

- Askerlerle beraber zabit.. 
- Kralın zabitlerinden biri 

mi? 
- Pek iyi bilemiyorum. 
Pardayan sustu. Kocakarıdan 

bir şey öjrenemiyeceii'ini anla
dı. Sır anlaşılacak yerde da
ralıyordu: 

- Kadınların nereye götü
rüldilklerini öğrenebildiniz mi? 

- Hayır! Siz de anlarsınız 
1 

ya pek heyecan içindeyim. 
- Buraya girdiğim zaman 

bir mektuptan bahsetmiştiııiz. 
Mektubu bu zavallı kadınlar 
mı yaır:dılar? 

Kocakarının elleri büzüldil. 
Kağıtlar da önilne düştü. Ke
keliyerek: 

- Yani ... 
Pedi. 

-Sonu Var-

Doktor 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütebassıaı 

Muayenehane: ikinci Bey· 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

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

1 Umum Hastaların 
En son sistem mide, klU'ln ,batırsak, bö rek ve doğru 

neticesi lüzum ırösterilen pilotlu, ıilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar İçin ta1an korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticeıi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir olanaımız 
müteharrik el ve ayaklar. talebe'erin çalışma esda fır-nasın 
!ayan kürek kemiklerinin gayri bbiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MLESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve lTıMAT KAZ.~NAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSlSl 

Jıa 

Kabul sııatleri 

kada•. 

Bey tarafından yapılır 
10 i\a 12,30 öğledt'" sonra 14 - 16 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cadeqi No. 20 

lzmir- belediyealnden: 
- Gündoğduda Altmış iki 

adanın beş sayılı arsa,ı bas 

sekreterlikteki şartnamesi veç
hile 21 - 1 - 9:16 Cuma gil• ü 

saat ood. açıic artırma i'.c iha
le edilecektir. 

Bedeli muhammı>ni beher 
metre murabbaı iki yüı el

li kuruştan 437. 50 metre mu
rabbaı bin doksan üç lira yet
miş beş kuruştur. l~tirak için 
ıeksen iki liralık muvak-

kat minat makbuzu veya 
Banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte gelinir, 

3-7-11-14 3 (4) 
Bin allı yüz a'tmış lira be

deli mııhammenli Kahraman
larda Çay rlıbahçede 9-t ada
nın 37 sayılı ars:Hı üıerinc 
piyango için yaptııılmış olan 
ev bedeli on senede ödenmek 
üzere başsekreterlikteki şart
name vf'çhile 17·1-36 Cuma 
günü saat onda açık artırma 

( 355) S.7 • 
BAG 

VE 

SEBZE 
Tütün Fideleri 

Kimyevi Avrupa gübresi 
O arbf Anadolu umumi 

deposu 
Adres: 
HACIDAVUT ZADE RAHMi 

KARADAVUT 
Cezııir - Han Yemiş Çarısı 

IZMIR 
Telefon: 3809 

telgraf: Karar1avut 
3 - 13 (3) 

ile ihale edilecektir. iştirak 
içiu yüz yirmi beş lirıılık mu
\•akkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatta ko
misyona gelinir. 

31-4-R-11 4106 (3681) 

1 

mbe 
1 ran 

Sahife 7 

ve parı 
• 
1 

Bu neticeyı almak 
için bir tüp 

Rt\OYOLiN 
kafidir. 

Neden Türkiye haikının % !eri mükemmel surette yıkaya• 
99 u Radyolin kullanıyor ? rak yemf'k art klarının, içkini~, 

· d.,.. kır Ağııdaki mikrob/ rı % 100 sigaranın husule getır lal 

öldürmesi yüzünden mi ? Fia· tabakasını, lekeleri, kefelıe de-
tının ucuzluğundan mı ? Fev- diğimiz taşları sökilp çıkarır, 
kalade teksif edilmesi dolayı- sonra da bunları mine tabaka· 
ile iktisadi oldu undan ını ? smı çizip hırpalamadan ıayanı 
Ağızda çok fazla köpürdüğü, hayret bir şekilde cilalar ve 
kokusu ırüıel olduğu için mi ? parlatır. 

Radyolinin bütün bunlardan işte Radyolinin kazandığı 
başka en mühim ve esaslı iki emsalsiz rağbete ıebeb bu 
hususiyeti v rdır. Evvela diş- meziyetleridir. 

Sabah ve akşam günde iki defa olmak şartile siz de 

RılDTOl,.4iN 
Kullanmıya başlayınız ! 

Ilaıı 
Jeş seneden beri lzmir' de 

( iş evi ) fırması altında hali 

faaliyette bulunan müessesemi 
9 11936 tarihinden itibaren ka
pattım. Müesseseme tevdi edil
miş evrak ve sairesi bulunan-

ların 15 gün zarfında müraca

atla alakalarını kesmelerini ve 
keyfiyetin muteber gazetenizle 

ilinını rica ederim. 

ikinci Beyler sokak No. 49 da 
Kemal Orçun 

(49) 
' . ..~ ,. . . . . . ~ . ', ....... 

Radyolar~nın l D 3 6 Modeli geldi 
Bu model cidden en meraklı Radyo meraklılarını hayrete düşürdü 
(1936) TELEFUNKEN radyosunu gelip görünüz ve neşriyatını 

işidiniz. Sesine, ahengine, yapısına hayran kalacaksınız 

Radyosu musikiden anlıyanların Radyosudur 

Bourla Biraderler ve Şsı. lzmir - Gazi Bulvarı 



En Güzel Renklerde 
Sayın halkımiza 

'l//////////;f///////////////////////////////////////J 

En Güzel Kalitelerde Modellerini ' . akdim eder 
fL//,/../////.L~/////////////J..//.////L/////fJr////L//L//h 

En Ucuz Fiyatlarda 
<////////L////////////////////////7/~Lh':.///////////, Yeni modeller Kat'i bir 

Yeni kumaşları çıkarmakla yurddaşların geyim 
zevklerini tamamile tatmin ettiğine kanidir Mükemme- liyettedir 

BAYANLAR VE BAYLAR için Tayyorluk, Pardesölük, Elbiselik, 
En yeni ve en zengin çeşitler geldi 

Her ölçü ve her renkten en cazip desenlerde mükemmel Isparta halıla rı 

BiRiNCi KORDON ÇOLAK ZADE Halı Limited şirketi vit-
rinlerinde teşhir edilmekte 

Toptan ve perakende satılmaktadır 

Bir F":EIII--I::E>S ilt>, diinyanın dört tarahnda 
cereyan eden siyasi vak'aları saatı ısaauua takibe imkan 
bulacaksınız. 

P/////////'////////////////////////////L/!U////////////////////////////////////T/I 

., Devlet memurlarına ve resmi teşekkül mensuplarına Tv/L///L///L////////////J . 
• V///////////////////////;f(//////;r////l//////J aksitle Kumaş ve halı verir 
W!//.//////////~.././/.///////////l/////.////JV/.L/////////,L///////L//f///////////7//../J 
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KAllDICALI HAN ALTINDA 

1 LAN 
Miili Emlak müd_üriyetinden; 

No. Lira 
2 Buca aşağı Uzun sokağında 9 eski numaralı dükkan 11 
3 Buca aşağı Çay sokağında 16 eski numaralı dükkan 39 
4 Bornova Topçukuyu sokağında 11 eski numaralı dükkan 12 
5 ,, Mersinli caddesinde 68-2 eski numaralı ahır 18 
6 Süleymaniye hacı Mevliıt sokağında 26-13 eski No. lı ev 60 
8 Karşıyaka Alaybey Piliç S 10-12 eski No. lı ev ve arsa 24 

10 Birinci kordon 550 eski numaralı arsa 150 
11 ~ostanlı Mektep sokağında 143,64 eski numaralı ev 11 
12 Uçüncü Karataş ve ikinci Karantina 275 dekar 700 

metre mera ~ 

13 Üçüncü Mortakya Kahramanlar 6 dekar 433 metre tarla 50 
14 Seydiköy demiryoltı 13 dekar 785 metre bağ 150 
15 Uzundere Emrez tımarında 183 dekar 800 metre cebel 

ve tarla 30 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarına haddilayıkiyle talip 

zuhur etmediğinden on gün müddetle uzatılmasına karar veril
miştir. Al:cıların 16-1-936 perşembe günü saat 14 te Milli Emlak 
müdüriyetine müracaatları. 88 (54) 

~YV~ lllU 
Tabii meyva usarelerile 

hazırlanmış yegane meyva 
tuzudur. 

Mide, barsak, kara ciğer 
böbrek hastalıklarında fev
kalade faydalıdır. Hazmı 
koiaylaştırır, inkibazı izale 
eder. 

İngiliz l(anzuk 
ECZANESi 

Beyoğiu - fstanbul 
... -------DOKTOR 

rHulüsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra İkinci Bey:er 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 

kabul eder. ( 3436 ) 

DAIMON 
YILDIRIM 

Marka pil ve elektrik 
cep lambalaıı 

lzmir ve havalisi umumi deposu : Su:uhan civarında 
Anadolu Hurdavat mağazası Ödemişli 

Hüseyin Hüsnü 

Ticarethanesi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SIHHAT Balıkyağı 

Norveçyanın hıtlis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZl-IET 

Sıhhat Eczanesi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

... 

Dünyanın her tarafındaki istasyon
ları parlak ve pürüssüz bir sesle 

duyacaksınız. 

Dört yeni modell sayın halkımıza 
takdim ediyoruz 

Bir sene kredi ile 
satışa çıkarılmıştır 

Genel acentesi: 

P[NN[JJI vePARl[NJ[ 
ikinci Kordon 66 

IZMIR 
TELEFON: 2307 

Izmir ilbaylığından:· 
Milli emlak idaresinde tapuya tescil edilmemesinden dolayı 

bir çok muhacir, harikzede veya mültecilerin kendilerine teffiz 
edilen emlak kayıtları açık kalmıştır. Binaenaleyh muhacir, ha

rikzede yeya mültecilerden tahsis ve teffiz suretiyle milli emlake 

ait ev, tarla, arsa {eya arazi işl!'al edenlerin bu snretle mülkleri 
~atılarak mutazarrır ve müteessir olmamaları için tapu dairesine 
müracdatla tapularını almaları lüzumu ilan edilir. 

11-12-14-15-16-17-18-19-21-22 85 (56) 

l2mir Defterdarlığından. 
Ha1ineye aid arsalar üzerine evvelce bina yapmış olanların 

binalarının yıktırılmasına tevessül edildiği malumdur. Vatandaş

ların meskensiz kalmamaları için Maliye vekaleti bilınüzayede 

arsa değerini defaten hazineye yatıranların inşa eyledikleri ev
lerin ibkasına müsaade etmiştir. 

Hazine arsası üzerinde elyevm binası mevcud olanların birer 

istida ile defterdarlığa müracaatları ve bu arsaları bilmüzayede 

satın alarak üç ay zarfında tapuya bağlamaları iktiza eder . 

11-12-14-15-16-17-18-19-21-22 86 (55) 

Sobalarınız için hali~ 
·~z·ö·~·i~'i<l~·k·k~i·61~·~~<leii.kö~.ü~ü~· 
~Sömikok : Antrasit kömürü ~ 
~lngiliz : Antrasit komiirü : 
······i<oi<······15c5[MA······sA·AçE:·······~· 

Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10-12 F. Per-
kinyani magazasında bulacaksınız, Telefon 3937 
"'"-":' 'I ,. . ' (3508)-

Kuşadası malmüdürlüğünden; 
Mevkii Cinsi Bir senelik Mu. bedeli 

Lr. K . 
14 Selçuk menderes Eski barba Andon gölü 60 00 

civarı denil~n küçük dalyanın 

maa saydıs~mek yüzde 
12 saydiye rüsumu 

13 Selçuk Alman gölü Alman gölünün maa saydı semek 
yiızne 12 saydiye rüsumu 10 00 

15 Selçuk Civaşir Civaşir " " " 10 00 
Yukarda evsafı yazılı dalyan ve göllerin balık avlama hakkı 

ile beraber yüzde 12 saydiye rüsumlarının 3 senelik icarlarına 

birinci ve ikinci arttırma müddetlerinde talih çıkmadığından 
talibi çıktığında ihale edilmek üzere bir ay müddetle pazarlığa 
bırakılmıştır. Taliplerin bu müddet zarfında, memuriyetimize 
müracaatları. 84 t51) 



• 

u Kanunusani 936 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASl 
HERCULES vapuru 13-1-936 

gelip 18-1-936 da Anvers,Rot· 
terdam, Aınsterdam ve Ham· 
burg limanları için yült ala· 
caktır. 
SVENSKA ORlENT LIEN 
GOTLAND motörü 21-1-936 

da Rotterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

ROLAND motörü 6-1-936 
da Rotterdam, Hamburg, Co- ı 
penhage, Dantzig, Gdyn;a,Go· 
tehurg, Oslo ve İskandinavya 
limanları için yük alacaktır . . 
SERVİCE MARJTıM RUUMAIN 

N. V. 
W. f"'. il. \'an Der 

Zee & Co. 
HERAKLEA vapuru Halen 

limanımızda olup Anvers, Di
rekt, Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen limanlarına yük almak
tadır. 

MlLOS vapuru 6 son ki
nunda bek'eniyor. 10 son ka
nuna kadar Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla· 
rına yük alacaktır. 

American Export Line 
EXCHANGE vapuru: Ha

len limanımızda olup Norfolk 
ve Nevyork için yük almak· 
tadır. 
EXİLONA vapuru: 29 Bci 

Kanunda bekleniyor. Boston 
ve Nevyork için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 30 birinci 
kanunda bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 

ı yük alacaktır. 
GLUCHSBURG vapuru 6 

son kanunda beklenıyor. H<1m
burg ve Anversten yük çıka
racaktır. 

ALBA JULIA vapuru 9-1· 1 
936 da gelip ayni gün Pire, 
Malta, Marsilya ve Barselona 
hareket edecektir. 

llandaki hareket tarihleriie 
navlunlardaki değişikliklerden 
acentemiz mes'uliyet kabul et· 
ınez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve Tahliye bi nası 
ar1<asında 72-4 numarada 
rRATELLI Sperco vapur acen
ta .. ına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: '2004-2005-2663 ,... __ .. ___ " 
ÇOCUK 

HAST ALtKLARI 
ı\I ÜTEHASSISl 

Or. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyahatın· 

dan dönmü~tür. Hastalarını 
her gün 11 30 dan saat on 
~ . 
uçe kadar Beyler sokağın· 
daki kıliniğinde kabul et
IDektedir. Telefon 3990 

(S.7) (3601) 

;< .. . , 

Johnston Warren Lines 
Liverpool 

DROMORE vapuru 15 son 
kanunda bekleniyor. Liverpol 
ve Anversten yük çıkarıp Bur
<Tas ve Köstence için yük 
~ acaktır. 
VEN NORSKE Middelhavslinje 

(D/S. A/S Spanskelinjen 
OSLO 

BANADEROS vapuru 10 son 
kanunda bekleniyor. Oieppe 
ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

Ayni zamanda lskenderiye 
ve Hayfa için mal kabul eder. 

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

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

Iımir Yün Mensucat 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
T e graf adresi : İzmir Sancak 
l'elefon numarası 2432 ve 3564 .. . 
. . . . . .. . lira sermaye ile teşekkul etmış vo 
_lkı mılyon ıkı yuz bın T MANUFAÇÖRER LIMİTET 

DJ ORYENT AL KARPE · 
(ş 

1 •t j mirde Halkapınardaki kumaş fab-
. ark Halı şirketine aı bz 'k bütün teşkilat ve tesisat ve 
rıkas t almıştır. Fa rı a . . . 

.. ını sa ın k' . ı'bı' ı kanunusanı 1935 tarıhınden 
mu t hd" · · ·ı es ısı g 5 a ımını 1 e f d işletilecek her nevi yün 
itiba · irket tara ın an 
. . re~ yeeı ş b ttaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa-
ıplıklerı. kumaş, a kd' edilmiş olan fabrika mamu
lin f "k' f h r tarafta ta ır 
1
- e aı ıye 1 e b nda eski Orozdibak ittisalindeki 
atı P t alcılar aşı d 1 

eş em d'I kte ve satış fabrika derunun a yapı -
sergide teşhir e ı me S.8 H.2 (43) 
maktadır 

D let denıiryollarından: 
ev . k ller 22-1-936 Çarşamba günü saat 15 de 

A • d k' yrımen u • 
1 

şagı a 1 ga 
8 

. . 'şletme komisyonunda açık artırma usu-
zrnir Alsancakta ıncı 1 

-

1.1 .. .. . k" ya verilecektır. 
ı e uç senelıgı ıra . . 

• d k' miktarda muvakkat temınat vermelerı 
isteklilerin aşagı a '. b' anileri olmadıg· ına dair beyanname-v . . Kanunı ır m 

1 
e ışe gırmeye b' at veya tahriren müracaatları lazımdır. 
erle K · yona ızz omıs Al cakta komisyonda ve Ortaklarda istasyon 
Şartnameler san 

. d rasıı: alınır. 
yazıhanesın en pa c· . 

ınaı Üç senelik Muvakkat 
muhammen teminat 
kira Lira K. Lira K. 

Mevkii 

lzmir - Alsancak Şehitler 
Yadigar sokağında 
Ortaklar istasyonu yanında 
99 1/2 kilometre 
Ortaklar istasyonu yanında 
100 2 kilometre 
Ortaklar istasyonu yanında 
Söke şubesinde 100 7/10 
kilometrede. 

11 No. depo 432 32 40 

bir dönüm incir 12 90 

bahçesi 
Beş dönüm incir 60 4 50 

bahçesi 
yedi dönüm incir 30 2 25 

fidanlığı 

11-15 52 (48) 

Milli ·Emlak ıv.: üdürlü~ünden; 
434 lira 16 kuruş keşif kıymetli adliye binasının yangından 

koruma tesisatı pazarlık suretile yapılmak üzere münakasaya 
konulmuştur. isteklilerin 13-1-36 pazartesi günü saat 14 de Milli 
Emlak müdürlüiüne müracaatları. 87 (52) 

YENi ASCR 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELl HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

THURSO vapuru 7 ik!nci 
kinunda Liverpool ve Svaıuea· 
dan gelip tahliyede buluna
cak. 

ADJUTANT vapuru 8 ikinci 
kanunda bekleniyor.Londra için 
yük alacaktır. 

THURSO vapuru 15 ikioci 
kanunda bekleniyor. Liverpool 
ve Glasgov için yük alacaktır. 

POLO vapuru 10 ikinci ka
nunda Londra, Anver ve Hull
den beklenip ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük ala· 
caktır. 

DUTCHE LEVA T LIN 
AQ!Lı\ vapuru 5 ikinci ka· 

nunda Hamburg ve Anversten 
gelip tahl iyede bulunacak• 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve nav!un üc
retlerinin değişik liklerinden me 
suli~.~ kabul edilmez_. __ . .. __ 

Salon, yemek 
Kardeşler 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 

A•kara 
Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

Nazar1 dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta· 

lebeleri velilerine 
Yavrularınızın mektepteki 

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

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

H. 3 (15} 

T enviratınızda yeni çıkan çifte ispiralli 

Sahife e 

ve yatak odalarınızı 11araççı 
ınobilyelerile süsleyiniz .•. 

1 

Tek, fakat kat~i çare 

T ecı übe edenler
den sorunuz ! 
Baş, diş, adele ağn

larile üsütmekten müte-
• 

META.LLUM vellid bütün ıstırablara karşı yegane müessir tedbiı 

Lambalannı kullanınız. Bu marka emsallerine niabeten 
bol ışıl.it az: sarfiyathdır. · 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

llehnıeı Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemenı fabrikaları mümessili 
l'eştemalcılar 77 • 79 

Zümrüt Damlası 

Eczacı Kemal Aktaş 
Yeni bir kolonya yaptı cicinı ... 
Bu mu? 
Evet bak ye'il bir koku, aşk, nete, aehir 
ve ca&ibe kokuyor. HiLAL eczaneainin 
son eaeri ... 

lzmir Milli Emllk Müdürlüğün
den; 
No. 
16 Birinci Kordonda 

kahvehane. 
balıkhane albnda 5 eıki numaralı 420 

17 Karşıyaka Y emifçipaıa sokağında 32 eski numaralı 76 
dükkan. 

18 Burnova Topçukapı sokağında 7 eski 9 yeni numaralı 25 

ı 
dükkan. 

Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı artırmağa konulmu,
tur. Talibleıin 23-1-936 perşembe günü saat 14 de Milli Emlak 
Müdüriyetine müracaatlırrı. 11-19 89 (5_31 

bir kaşe 

GBlPi"N 
almaktır . 

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

Çay tiryakilerine müjde· 
!eriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye· 
mek baharlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firm .... mı:u 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabı
lirsiniz. 

N estle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

Kars ıüdü, Besi. Her boy dit macun• ve fırçalannı (Leylek) 
marka raatık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınız. 
Bütiin Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya
larının genel satı, yeri yalnııı: depomuzdur. 

Telefon : 3882 

NEZLEYE ... 
Karşı en iyi korunma ve tedavi ilacı 

SELAMET Ferit'dir 

Katran 
Ferit 

Öksürük, göğüs nedeai, 
nefes darlığını katiyen te· 
davi eder. 

Umumi depo: 

S. Ferit Şifa eczanesi 
Hükümet sırası. 
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1 
• • u a e e ın yenı e 

Bazı lngiliz mütehassısları bunu istiyorlarmış .. 
lngiliz hükômeti bu 

davet olunacakmış 
nıaksatla bir barış konferansını içtimaa çağırmağa 
- Almanların endişeleri Pariste nasıl karşılanıyor? 

-----------------------11111111-----------------------
GENERAL FRIÇIN POTESDAM HARBiYE MEKTEBiNDE GENÇ ZABiTLERE HIT ABI •. 

Londra 10 (Ö.R) - Birç<•k 
mütehassıslar, mevcud sulh mu
ahede!erini Uluslar sosyetesinin 
19 ncu maddesi mucibince ye
niden tetkik etmek üzere ln
gilterenin bir sulh konferansını 
içtimaa davet etmesini istiyor- ı 
!ar. 

INGILIZ-FRANSlZ SÜEL 
GÖRÜŞMELERi AÇIK 

YAPILMALIDIR 
"Republik,, lngiliz - Fransız 

süel görüşmelerıni haklı bul
makta ve hatta apaçık yapıl

ması müreccah olduğunu bildi
•erek şöyle yazmaktarlır : 

rinden dolayı tebrik edilmeli
dirler. 

"Oeuvre" Almanların şimdi· 
ki zihniyetinden deniz konfe
ransı hakkında şu neticeleri 
çıkarmaktadır: "lngiliz ve Fran
sız erkanı harbiyelerinin da
nışma'arını Lokarno ruhuna 
uygun bulmıyae Alman diplo
lomasisi Foreyng Office'i biraz 
endişeye düşürmektedir. Bütün 
bunlar lngiltereyi Japonya ile 
yakınlaşmaya sevketmektedir.., 

"Echo de Paris., de deniz 
konferansının bir çok sebep
lerle inkıtaa doğru gittiğini 

yazıyor. Japonyanın tecerrüdü 
den.z siıah'arının azaltılması 

ıçın her anlaşmayı imkansız 
kılm~i7a ,.,.t .. r .. ktir. Deniz kon-

anlaşmalardan başka çare kal
mamıştır. 

VERSA Y MUAHEDESiNiN 
IMZASININ 

YILDÖNÜMÜNDE 
Berlin, 10 (Ö.R) - Yılbaşı 

kabul töreni, Versay muahe
desinin imzasının yıldönümü 

olan bugün Vilhelmstrasse de 
Şansölye Hitlerin evinde ya
pılmıştır. 

Elçiler heyeti, ordu mümes
silleri ve bir nazi delegasyonu 
sıra ile mutad törenle kabul 
edilmişler, ıtemerken şeref 
kıt'ası ve müzıka tarafından 

selamlanmışlardır. Yağmura 

rağmen kalabalık bir halk yı· 
ğını dışarıda beklemekte idi. 

Tam öğle üzeri, B. Hitler, 

yor Sezare Oresnika kendisi
nin ve arkadaşlarını yeni yıl 
dileklerini bildirmek llzere 
Fransızca bir söylev vermiı 
ve burada Şansölye iş ar
kadaşlarına ve bütün Alman 
çocuklarına saadetler dile
miştir. 

yükselmesi için iş birliği yap
mak istemekte ve onların da 
ayni dileklerle hareketlerini 
temenni etmektedir. Yeni yıha 
milletlere istirahat ve sükunet 
getirmesi ve hararetle bekleni
len hakiki barışı sağlamasr 
hakkındaki dileklerinize iştira\ 

,•ıuun vr1111_u1;du11 bir 11ı'i.Jtı"t 

HiTLERIN SÖYLEVi ederim.,, 
B. Hitler teşekkür ettikden GENERAL FRIÇIN BiR 

sonra, şu cevabı vermiştir: NUTKU 

Ra;'ş/üllrer /Jlııı-r, ,,ı.~ ... ı .. ııuüll (Je11truı J·ıı(, l<.arşt,.tr J.uı.'illllllutıl 

(irfl{rnf IJ/omberg ve filo kumnnt/11111 

M 1935 yılının ulusuma önemli Potesdam 10 (Ö.R)- Ordu 
ilerlemeler temın ettiğini m~m- başkumandanı general Fritc!.ı, 

'euniyetle müşahede edebili- Potesdamda yeni harbiye mek· 
Bu fikrin galebesi halinde 

Almanya ve ltalyanın müstem
leke ve ekonomik istemlerini 
tedkik ve bu ihtiyaçları kar
ıılamak kabil olacaktır. lngiliz 
kabinesinin böyle bir talebi 
tetkike amade bulunmakla 
beraber bunu kabul edip et
miyeceği kestirilemez. 

ALMAN ENDiŞELERi PA
RIS'TE NASIL KARŞILANDI 

Berlin, 9 (Ö.R) - - Fran
••z ve lngiliz erkanı harbiye
leri arasında yapılan gorüşme 

ve duruşmalardan endişeye 

düşen Alman gazeteleri bunun 
Lokarno andlaşmasını bozdu

ğunu ve bundan dolavı Alman
yanın Versay muahedesi hü

kümlerine bağlı kalamıyacağını 
bildirmışti. 

Hemen hemen bütün Fransa 
gazeteleri bu Aiman tefsirle-
rıne cevab vermektedirler. 
" Eksels.yor ., diyor ki: " ln
giliz ve Fransız Erkanıbarbi

yeleri arasında ki danışmalar 

ne fili, ee de hukuki olarak 

Lokarno paktının metnine ve 
ruhuna aykırı degildir.Bununiçin 

Rayn hududuna tecavüz edil
miyeceğini inanlıyan bu pakt 
olduğu gibi durmaktadır. 

"Petit Journal,,e göre, Lo
karno ile hiçbir ilgisi olmıyan 

lngiliz-F ransız süel görüşme

lerile Rayn bölgesinin asker
likten tecridi ışını Lirbirine 
karıştırmamak gerektir. 

"Journal., Berlinin bilhassa 
kalbi andlaşmanın sıklaşma

sından kuşkulandığını ve Streza 
cephesi yeniden kurulacak 
olııa, bundan daha çok müte
euir olaca{ıını tahmin ediyor. 

"Fransa ve Ingilterenin bu 
görüşmelerden maksatları Ulus
lar sosyetes! paktının 16 ıncı 
maddesinid tatbikidir ve müş
terek güvenlik gayretlerine 
müsbet bir netice vermektir. 
Almanyayı hesaba katmamak 
meselesi yoktur. Bilakis Ingil
tere ve Fransa bu teşebbüsle-

/.Jotr~tla11ıdau bir 111a11znıa 

feransı da sılabsızlanma kon· 
feransı gibi ırnya düşecktir 

Deniz ve kara silah yarışının 
önüne geçmek içın siyasal 

dış bakanı B. Von Neurath ve 
diğer kimseler kabul salonuna 
girmişlerdir, ElçilMin en kıdem• 
lisi olan Papa vekili Monıen-

rim. Mühim miktarda : şsizlere tebinin küşad resmini yapmış-
ı yeniden iş bulunmuş ve daima tır. Mektep on dört hektarlık 

daha geniş yığınların daha iyi arazi üzerinde kurulmuştur. 
gıda alması, daha iyi barın· General Fritch mektep tale· 
ması ve ailelerinin ihtiyaçlarına besine hitap eden bir söylevin-
daha iyi cevab verebilmeleri 
sağlanmışdır. de şunları söylemiştir : 

"Barışı temin etmek iııteğile "Almanyanın azameti, ordu-
dolu olan Alman ulusu, diğer ~ı:nun temsil ettiği askeri fazi-
aluslarla hf'r alanda insanlığın ıetlere istinad eder ... 

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

bir nota verdi ' 
Taymis nehı \ yükseliyor Mısır, 

. . Mancesterde, halk fırtı-
ltalyan uçaklarının Mısır hastanesını ada k .... k r 

d·ıd· n n so aga çı amıyo 
bombardımanı protesto e ı ı .. .'J .... ·~r·. . · ... 

Arsıulusal K!zılhaçı da, ltalyanları haksız buldu ~t 'f l~ ,~, · , ~ 
Kahire, 10 (Ö.R) - Mısır arslanını tırnaklarını çıkarmış 

hükumeti, bugün ltalya hükü- olduğu halde gördüklerini iddia 
meline bir nota göndererek ediyorlar. Halbuki Habeşlerin 
Dagaburdaki Mısır seyyar itikadına göre vaziyetin sakin 
hastanesinin bombardımanını olduğu zamanlarda Yuda ars· 
protesto etnı.ştir. lanı muhteşem olmakla bera-
IT AL YANLAR HAKSIZCA ber sakin görünür. 

HAREKET ETMiŞ ! Halk, ay tamamiyle meydana 
Adis-Ababa 10 (A.A)-Arsı- çıkıncaya kadar imparatorun 

ulusal kızılbaç delegesi doktor sarayı önüne toplan ara' gös-
Junol lsveç seyyar sıhhiye he· teriler yapmış, dua etmiştir. 
yetinin bombardımau edildiği Kahire, 10 (Ö.R) _ Royter 
yere kadar gitmiş ve Cenevre· ajansının aytarı bildiriyor: Mı-
ye bir rapor göndermiştir. sır hastanesinin Daggaburda 
Doktor raporunda maiyet bina- bombardımanından sonra, bu-
larının uçaklar tarafından mü- radan 7 kilometre ötede diğer 
kemmelen görülebileceğini ve bir Mısır seyyar hastanesinin 
binaenaleyh bombardımanın ar- de İtalyan uçakları tarafından 
sıulusal kanunlara tamamen , {t4itj bombardıman edildiği bildirili-
abyı·ıkd- ı-'m' ebkitredhı·rareket olduğunu '% '~": yor. Mısır kralının kayın bira-

r · deri ve kızılayının başkanı olan 
YUDA ARSLANI -.. ',ı prens Davud Harrardan çek-

TIRNAKLARINI ÇIKARMIŞ! .. :~x tiği bir telgrafta bu bombar-
Adia-Ababa, 10 (Ö.R)-Ayın Aksumlu bir Habeş tipi dımana 2 son Kanunda seki:ı: 

tutulması hadisesi burada bü· um bir harp çıkacağına ve kan ltalyan uçağının iştirak ettiğini, 
yük heyecanla karşılandı. Ha- dökülece{ıine alamet sayarlar. fakat insanca zayiat olmadığını 
beıler bu gibi hadiseleri met'- Evvelki gün Habeıler, Yuda bildirmiıtir. 

Londra 

Times nehli Loıulrayı bu lınle getırdi 

10 (Ö.R) - Şiddetli fırtına telgraf ve 
beresini durdurmuştur. Rüzgarın tiddeti saniyede 

tredir. 

telefon muha-

150 kilomet· 

Mancester polis müdürü fırtınanın şiddetinden dolayı halkı 

evlerinden çıkmamağa radyo ile davet etmiştir. 

Thames "Taymis" nehrinin suları yükselmektedir. Kentte bir 

çok evler au altında kalmııtır. Bazı hava kazaları da olmuıtur· 


