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Son haberler 
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Beşinci sayfadadır 

--- <:um1ıuriyettn Ve Oumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabalılart Çıkar Siyasi GaaetMir 
Yeni Aur matbaasında basılmıştır. 
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Köylü 
kalmamalıdır 

çti 
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·r~p;~k~~~······· .. H8beşlerin meşhur kumandanı Ras Seyyum 
nefer gibi siliha sarılarak Makalleyi zaptetti 

Komşu illerde bir inceleme 
gezisine çıkan mubarrirleıimiz· 
_den biri bize Köyceğizden çok 
enteresan bir mektub gönderdi· 
Okurlarımız iki gün önceki sa· 
Yıınızda bu mektubu okumuş· 
lardır, 
Dünyanın en bereketli top· 

raklarından bir parça sayılan 
Köyceğiz bölgesinde limon, 
Portakal bahçelerini, binbir çe· 
_§id ürüne, hele pamuğa çok 
.elverişli olan tarlaları görenler 
bu bölgede yaşayan yurddaş· 
ların her bakımdan ileri bir 
duruında bulunduklarını, refaha 
kavuştuklarını zannederler. Hal· 
buki ınuharririmiz Köyceğizin 
acınacak bir durumda olduğunu, 
Y?.ksunluk içinde çırpındığını 
ll0rınüştür. Buradaki yurddaşlar 
tabiğatın bol sungularından fay
~alanınaınışlardır. Ziraat çok 
iptidaidir. Hayat iptidaidir. 

Niçin böyledir? 
Muharririmiz bu niçinin de 

cev~bını veriyor : . 
Zıra işleyen kolları zengın 

edebilecek olan toprak köylü
~~n ınalı değildir. Birkaç kişi 
ıkınci bir Mısır değerinde olan 
bu bereketli bölgenin bütiln 
toprağına sahiptirler. 
t Topraksız köylü, bayların 
0Prağında ümidsiz olarak çalı· 

11Yor. Tam randmanlı bir ça· 
lışıııa görülemiyor. Köylü didi· 
ııerek, bütün varlığını toprağa 
•ererek çalışabilmek için bir 
liınidi olmalıdır. Çalışmasının 
ıt:ıük.t.iatını görmelidir. . 
Geniş toprakları ellerı_nde 

tutan birkaç kişiye gelınce 
onlar da modern, teknik ziraat 
usullerinden hiç birine başvur
lt:ıadan dedelerinden kalma 
usullerle iktifa ediyorlar. Top· 
tak kendi kendine bereket fış.
kırıyor ya .. 

B · · en urada memleketimızın 
Öneınli davalarından birile kar· 
şılaşıyoruz: Türkiyede bir !op
raklatbrma siyasasına ibtıyaç 
Vardır. Her bölgede toprak
sızlıktan kıvranan insanlar ta
savvur edebildiğiınizden . çok-
t k. · sızlere ur. Bizse şehirlerde ı ış , 
bile Anadolunun bereketlı top· 
raklarını göstererek: "Oraya 
knşuııuz. Hayat ve refah ~r~· 
d ı bilen ıçın adır. Toprağa sarı a 
işsizlik yoktur." diyoruz~ d 

T opra<ra sarılmak agı~d'an? 
,. b · · mı ır 

çıktığı kadar kolay ır ış hak· 
Anadolu topraklarını .. k" 

- · bugun u kıyla işlemek ıçın ld 
kolların iki katına ihtiyaç 0 u· 
- k d r muhakkaksa top-
gu ne a a b" "k bı"r 
raksız köylülerin uyu 
yekün tuttukları da muhak· 

k k Ve asıl bu durumu 
a tır. "k b" 

1 ve ekonomı ır yara sos ya 
halinde belirten de budur. 

Habeşli kumandan Italyanlardan alınan esirlere iyi muamele 
edilmesini, hayat ve istirahatlarının teminini emretti .. 

50,000 
29533 

liralık büyük ikramiye 
numaraya isabet etti 

btaobul, 11 (Özel) - Bugün 
öğleden sonra yirminci tertip 
tayyare piyangosunun üçüncü 
keşidesioe başlanmıştır. Kaza
nan numaraları bildiriyorum: 

50,000 
Liralık büyük ikramiyeyi 

29533 No. 
kazanmıştır 

11112 7619 2715 29207 26438 
27063 17208 11169 14721 23980 

917 22109 
100 lira kazananlar 

12182 13384 7383 2q848 13603 
7878 13491 22351 27228 21076 
3681 134 24749 201 10646 

24392 17948 4854 5138 14199 
11289 29429 14377 1';!1'43 22318 
26500 21055 19777 20~~4 26~8 
22573 20079 27930 20179 11985 
4060 29245 17684 19530 24887 

10859 6905 22039 8276 10924 
8399 26276 15176 

50 lira kazananlar 
numara 10000 lira kazanmıştır 25952 14490 19684 26099 19075 

3000 L. kazananlar 19993 21725 17800 4348 10902 

15635 11100 

27019 28312 22855 3145 17522 1529 4421 
SOO lira kazanan 7789 9947 6567 19029 2679 

2964 18506 7606 4980 

Emniyet memurlarından bay izzetin 
raporu hafi celsede okunacaktır 

Muhakeme ayın on altısına bırakıldı 
An kar, 11 (Telefonla) - Bü

yük öndere suikast teşebhü· 
sünde bulunmakla suçlu olan
ların muhakemelerine b•ıglin 
saat onda Ağır ceza mahke
mesinde devam edildi. Mahil.,. 
me salonu perşembe günkü ka· 
clar kalabalıktı. 

Suikast hadisesi ınünasebe
tiy)e tahkikata memur bulunan 
·ı. .. ı: 11~niyet memurları tara· 
fından veril.;ın raporlar birer 
birer okundu. 

Bir holis raporunda şu kayıt
lar vardı: 

MuıJur suıkustolamı 11111/ıaktmesitıi fuwm11/a tukıb ullll 
Ankarada11 

- Yahu çiftliğinde suikastçı 
yakalamı,lar ! 

bır ı11anzaıa 

katiyen alakası olmadığını 
söyliyerek dedi ki: 

Filhakika devlet topraksız· 
!ara toprak tevzii için canla 
başla çalışmaktadır. Bunu kim· 
se inkar edemez. Fakat bu 
çalışmanın daha sistematik, da
ha geniş programla yapılma· 
sına lüzum vardır. Bereketli 
geniş ovaları işleyecek kollar
dan yoksun bırakarak dağlara 

numaralar 50000 liralık büyük ikrami-
10727 15179 296 27055 25350 yeyi kazanan 29533 numaranın 
19841 12249 3531 14012 14964 750 numara aıağısı ve 750 

200 lira kazananlar . numara • yukarısından sonları 

- Ali Saibin gizli maksatlar 
tahtında koştuğu, bunu kim
seye sezdirmemeğe çalıştığı 
hissediliyordu. Caketinin şiş· 
kinliğinden tabanca taşıdığını 
sezdim. 

Burada aöz alan Ali Saip 
çiftliğinden Ankaraya döndüğü 
zaman Denizli ıaylan Ma.ıbar 
Ml\fidin kendiabıe : 

Dediğini ve beraber iç ba
kanı bay Şükrü Kayayı ziyaret 
ettiklerini, iç işleri bakanının 
"Bunlar uydurma sözler" de· 
diğini söylemiştir. 

- Eğer bu şeni teşebbüste 
zerre kadar alakam olsaydı 
sınıra bir saat mesafede olan 
çıftliğimden öte tarafa kaçar 
ve Halebe giderdim. 

- So11u 2 111i salıiıede -
Şevk.e1. EU.1gl:n 

15204 21056 29163 10377 7774 3 olan biletlerin her biri ikiter 
22420 27065 27663 27~76 23018 lira kaıanmıılardır. 

Ali Saib raporlar hakkında 
baıka bir diyeceği olup olma
dığı hakkındaki ıuale auikutta 

Ali Saibin Kadıköyde iken 
oturduğu evin ııahibi baya• 

( LIJl/m ,evuiniz J 



"f opraksız 
Köylü 
kalmamalıdır 

- Baş lııra/ı l inci sayfada -
çekilen, taşlık arazide tohum 
atılabilecek bir kanş toprak 
arayan insanlar çalışmı. aş

kından elbette ki mahrum 
olmıyan inıanlardır. Onların 

bu hareketlerinde benimseye
cekleri bir toprak parçası bul
mağa ne kadar çok gönül ver
dikleri de anlaşılmaktadır Bun
lar enerjilerini çorak sahalarda 
yıpratacaklarına bereketli ova
lara sarfedecekleri gün, yeni 
verimli topraklar hep işleyen
lerin malı olacağı gün yalnız 
fU veya bu bölgenin yüzü gül
mekle kalmıyacaktır. Bütün 
memleket ekonomik kalkınma
nın gerçekleştiğini yakından 

duyacaktır. Böylece bugün ip
tidai bir hayat içinde sürünen 
insanlar refahın güler yüzüyle 
birlikte memleketlerinin bayın
dırlığa kavuştuğunu sosyal ha
yaf düzeyinin yükseldiğini göre
ceklerdir. 

Bundan ötürüdür ki toprağı 
çalışanlara, işleyenlere dağıt

mak isteyen siyasanın umumi
leşmesini , endüstri programı

mız gibi programlı bir çerçeve 
içine alınmasını iıteyoruz. Yur
dun yükselmesine, ulusun refa
hına ve ilerlemeaiae dokunan 
bütün itlerde tereddütsüz day
ranan bugünkü inkılap rejimi 
bu kadar geniş faydaları olan 
bir işte de cesaretle, azimle 
hareket etnıes:ni elbette ki 
bilir. Köylünün teşkilitlanma

ıını kuru bir söz halinde bı

rakmamak için ilk önce top
rakıız köylü kalmamalıdır. 

Şe-vk.e1. :mlllg:b:ı 

Hıfzıssıhha 
Meclisi dün toplandı 

/Jay Cevdet Saracof!lu 

Vilayet umumi hıfzıssıhha 

meclisi dün sıhhat Oirektörii 
baydoktor Cevdet Saracoğlu
nun başkanlığında toplanmış ve 
Yiliyetin sıhhat durumu hak
kında alınmış olan tedbirleria 
tatbikatı etrafında müzakerede 
bulunmuştur. 

Bu meyanda karasinek mü
cadelesi etrafında da görüşül
müştür. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
Saadet'in istinabe suretiyle 
alınan ifadesi de okundu. 

Şahitlerin dinlenme usulü 
hakkında suçlulardan Ali Sa
ibin vekili ile müddeiumumi 
arasında bir münakaşa oldu. 
Müdafaa vekili suikast hak
kında raporlar veren emniyet 
memurlarının şahit olarak cel
bini ve ifadelerinin alınmasını 
isteyordu. 

Neticede mahkeme rapor 
veren bu memurlann dinlen
melerine lüzum olmadığına 

karar verdi. Yalnız emniyet 
memurlarından bay izzet hafi 
bir celsede dinlenecektir. Keza 
aleni celsede okunmasında 
mahzur görülen bazı tahkikat 
raporları da gizli celsede oku
nacaktır. 

Mahkeme aym on altıncı 
Perşembe gününe bırakılmıştır. 

ŞERİR BA.~ERL~Ri 

Odemiş'te bir cinayet 
Bir hendekte 
katilin • 

evıne 

başlıyan kan 
kadar devam 

izleri, 
ediyor 

Şehirde 
Maskeleme dene

mesi yapılacak 
Hava taarruzlarına karşı ışık

ları maskeleme tecrübesi pek 
yakında bütün lzmire şamil 

- "'""" olmak üzere yapılacaktır. Bu Ödemiş "n Adagide nahıyesine bağlı Kazanlı Hüseyin tul,ulmuş ve isticvap edilmiştir. Öl- denemeler yapılırke.n tam bir 
köyünden ve sabıkalılardan Çetin oğullarından dürülen Hasan Alinin deveci Hüseynin kızını muvaffakıyet elde edilmesi için 
Mustafa oğ: u Hasa::, Ali tara ile başı almak istediği anlaşılmıştır. Fakat kendisi evli şehir muhtelif bölgel eı e ayrı-
parçalanarak öldürülmüş ve cesedi Ba !ab anlı olduğu için kız verilmemiş, bundan ötürü aralan lacaktır. 
köyü altındaki yoldıo bir hendeğe atılı olarak açılmıştır. llbaylık bu hususta incele-
bulunmuştur. ' Cinayetin bu yüzden oldug- u zannedilmektedir meler yapmaktadır. Yakında 

maskeleme denemelerinin tarihi Adliye ve zabıtaca katil erin meydana çıka- Aynı zamanda deveci Hüseyinle boğuşma sıra- tesbit ve ilan edilecektir. 
rılması için derhal tahkikata başlan mış ve sında Hasan Alinin, Hüseyini burnu üzerinden ya- .......... .. 
maktulün bulunduğu yerden uzayıp g iden kan ra lamış olduğu da görülmüştür. Hüseyinin burnu Bay Halim Baki 

Istanbul Beyoğlu vakıf işleri izleri takip edilerek Kazanlı köyüne varı lmı ştır. üzerinde büyük bir yara vardır. Hüseynin damadı, d 
direktörlüğüne tayin e ilen 

Kan izleri bu köyde oturan Kad em oğu lların- hacı Hüseyin oğullarından Arif oğlu Hüseyin de şehrimiz vakıf direktörü bay 
cian Mustafa oğlu deveci Hüseyinin evınin içine nezaret a ltına alınmıştır. Tahkikata ehemmiyetle Halim Baki bugün lstanbula 
kadar gidiyordu. deva m edi lmektedir. gidecektir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kalp para süren şebeke! F uziili döviz sarfı yatına 
zabıtaca yakalandı mani olacak tedbirler 

Azmi kalp 25 kuruşlukları döküyor, 
arkadaşları piyasada sürüyordu 
Zabıta dört kişiden mürek

keb bir kalpazan şebekesini 
meydana çıkarmış ve hepsini 
yakalamıştır. 

Evvelki gece saat 22 de Til
kilikte kalp bir yirmi beş ku
ruıluk sürmek istiyen sabıkalı 
Uşaklı Ali oğlu Ismail Azmi 
tutulmuştur. 

Diplomasız dişçilik yapan ve 
daima elinde dişçi aletleri ile 
dolaşan lsmail Azmi Kestelli 
caddesinde Salihefendi hanında 
oturmakta idi. Manisada kalp 
para sürücülüğü yaparken ya
kalanmış ve mahküm olmuş, 
şehrimiz hapishanesinde mah
kümiyet müddetini doldurduk
tan sonra hapishaneden yeni 
çıkmıştı. Yapılan sıkı arama 
neticesinde odasında daha bir 
miktar kalp 25 kuruşluk bu
lunmuştur. 

soruşturma genişletilmiş ve 
lsmail Azminin yaptığı · kalp 
paralardan bir kısmının ayni 
odada oturan Turgutlulu Meh
med oğlu amele Mehmetle 
Elbistanlı Hüseyin oğlu Hasan 
ve Ali oğlu Hasan tarafların
dan piyasada sürüldüğü görül
müştür. 

Kalp paraların lsmail Azmi 
tarafından kendi odasında 

E111111ytt ılı1tktıHü /Jul' /"f;·zi Akkor 
döküldüğü tespit edilmi şti r. Ka
lıbın sürücüler tarafından par
çalandığı da tesbit edilmiştir. 
İsmail Azminin odasında bir 
miktar kurşun bulunmuştur. So
ruşturmağa devam edilmektedir. •.....• ,. 

Bir lekeli humma 
Vak'asından şüphe edildi 

Seferihisar kazasında, lekeli 
humma ağrazı gösteren şüpheli 
bir musab görüldüğü alakadar 
ilçebaylıktan dün telgrafla il
baylığa bildirilmiştir. Gereken 
sağlık tedbirleri mahallinde 
derhal alınmıştır. 

ELHAMRA 
SINEMASINDA TELEFON 2573 

BU AKŞAM 
Senelerdenberi beyaz perdenin 

Kraliçelik tacını eşsiz 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 film.inde 

AYRICA: 
Paramunt Jumalda 

en son dünya haberleri 

~İlSHALL 
G~BREMT 

Ankara Türkofis başkanlı
ğından şehrimiz • Tecimodasına 
memleketimizden dış ülkelere 
seyahat edecek tecimerlere ve

rilecek döviz hakkında bir yazı 
gelmiştir. Bu yazıya göre son 
zamanlarda tecimerlerin, bil

hassa Avrupaya seyahatları ço
ğalmıştır. Bazan ticari zaruret
leri aştığı görülen bu seyahat
lar yüzünden memleketimizden 

1 harice mühim bir yeküna va
ran para çıkmaktadır. 

'" Fuzuli döviz sarfıyatına mani 
olmak için yapılacak seyahat

ların ancak ticari bakımdan 
azami derecede faydası olması 
gerektir. 

Buodan sonra seyahat ede-

cek tecimerler tarafından yapı
lacak müracaatlar için tecim 
odalarına büyük salahiyetler 
verilmiştir. 

Şehrimiz tecim odası bundan 
sonra seyahat edecek tecimer
ler hakkında daha ince tahki
hat yapacak, seyahatın bir 
maksatla yapılıp yapılmadı

ğını, hangi dış ülkelerde 
kaç gün kalınacagını, ne 
gibi müessese, fabrika ve 
ticarethanelerin ziyaret edile
ceğini inceliyecektir. 

'Odn idare heyeti, ticari bir 
maksatla seyahat etmiyeceğine 
kanaat getirdiği tecimerlere 
Vekalete sormaksızın seyahı.t 

müsaadesini vermekten istinkaf 
edecektir. 

lnebolu vapuru faciası 

Dosya mütalea için genel 
savamanlığa verilecektir 

lnebolu vapuru faciası hak
kındaki tahkikata birinci müs
tantiklikçe devam edilmektedir. 
Kazada kurtulmuş olup vaktile 
müddeiumumilikçe ifadeleri 
alınmış olan ve memleketle
rinde bulunanların ifadelerinin 
tekrar alınması için yazılan 

talimattan bir kısmına cevaplar 
gelmiştir. 

Henüz cevapları gelmemiş 
olan talimat için yerlerine te
kitler gönderilmiştir. Bunlar 
gelip tamamlandıktan sonra 
tahkikat dosyası esas mütalea 
için müddeiumumiliğe verile
cektir. 

Karşıyaka 
Müzik severlerinin 

konseri 
Rarşıyaka müzik severler 

sosyetesi tarafından bu gece 
saat 20,30 da Karşıyaka kulu
bünde bir konser verilecektir. 
Tamamen amatörlerden teşek
kül eden konser heyetinde 
Karşıyakanın tanınmış aile ba
yanları vazife kabul etmişlerdir. 
Develerde çiçek çıktı 
Aydından vilayete gelen bır 

telgrafta Çine kazasının bir 
köyündeki develerde çiçek 
hastalığı çıktığı bildirilmiştir. 

Silah ara,tırması 
Tepecikte genel evler ara

sında dolaşan Mustafa oğlu 
Şevketin üzerinde bir kundu
racı bıçağı, Hüseyin oğlu Yu
sufla berber Hasanın oğlu 
Mustafa ve lbrahimin Üzerle
rinde birer bıçak, Süleyman 
oğlu Osmanın üzerinde bir 
kama bulunarak alınmıştır. 

~....., 

M evkuf luebolu sfivarısı 
Meltmrt Ati kaptan 

Zabıta haberleri: 
Deynekle döğmUf 

' 1 

Kemeraltı caddesinde kebapçı 
Mehmed Ali oğlu Yakubun 
dükkanına sarhoş olarak giren 
Mehmed oğlu Ali ile borç para 
meselesinden aralarında kavga 
çıkmış, Yakub Aliyi bir deynek 
parçasiyle döğmüştür. Yakub 
yakalanıu ~tır. 

Hırsızlık 

Karşıyaka istasyonunda tü
tüncülük eden Ali Riza oğlu 
Pertevio, barakasında bulunma
dığı bir sırada dükkanına giren 
belirsiz bir hırsız tarafından 
35 lira kıymetinde tütün, si
gara ve bisküvileri çalınmıştır. 
Zabıta tahkikata başlamıştır. 

Yanıkara söndU 
Torbalının Arslanlar köyün

deki sığırlarda çıkan yanıkara 

hastalığının söndüğü vilayete 
haber verilmiştir. 

r .., KÖŞE~IDEN l , 
insanlık 

Bir telgraf okudum: lsveç'in 
çok uzaklarında değil, Şimal 
denizlerinin ihata ettiği top
rakların birisinde hararet de
recesi sıfırdan aşağı 40 dere
ceye inmiş, 40 derece.. Aman 
yarabbi! isler santigrad, ister 
Reomür .olsun, sıfırdan aşağı 
40 dereceyi şimdi şu geçirdi
ğimiz kış mevsiminde düşü
necek olursak, bu düşüncemiz
de; ortalıkta ; derecesile hü
küm sürecek olursa acaba ne
ler oluruz, neler oluruz!?. 

Afrikada, hatlı üstüvanın 
geçtiği yerlerle, ona yakın 

olan mıntakalarda hararet de
recesinin sıfırdan yukarı 40 ve 
hatta fazlasını bulduğu yaz 
günleri olurmuş ... 

Şimdi iki şey karşısında 
bunları tabii bulurken; dinle
diğim havadisle, okoduğum 

bir takım siyasi şeyler üzerin
de daha başka tezadlar bul
dum .. 

Derlerdi ki: sıcak iklimde 
yaratılanların -yani insanların -
duyarlığı fazladır, çok soğuk 
iklimlerde yaşıyanlar daha 
maddi, daha duygusuz olurlar .• 

Fakat şu; lsvaçlerin Habe
şistan, Italya harbında; oku
nan ve görülen büyük, insani 
yararlıklariyle tekamül etmiş 

hssasiyetlerine,çok nazik beşeri 
bir varlığın tecellilerine ne 
dersiniz.. Eğer eski inançlara 
uymuş olsaydık ve onlar da 
öyle olsaydı, yurdlarından uzak 
muavenete muhtaç yaralılara 

hisleri ince, merhametleri coş
kun olarak koşmazlar, va~e

tin icaplarını gösterirlerdi. Bu
gün sıcak iklimin içinde yaşa
yan araplar, hazan çok haşin bir 
duygusuzluk içinde yuvarlanır
ken soguk iklimde yaşıyan bir 
kavın ahlak ve insaniyetin işte
diği şahikaya ulaşmıştır. 

Memleketlerini geıip, gören
ler onların içtimai yaşayışlann· 
da daha başka vasıf va en
muzeçlere sahih olduklarına 

şahid olmuşlardır. Bunlardan 
ben kaçını dinledim ve dinle
diklerimede hayret etmedim. 

Şuna inandım ki: in~anlık ne 
soguk, ne sıcak tesirler altın
da tecelli etmez, insanlık der
ken ben bu vasıfta kasdettiğim 
manavı beş hisle duyulur halin
de kabul etmiyorum, insanlığın; 
milletler arasında, devlet içinde 
memleket ve cemaat içinde, aile 
efradı içinde ve kendi içindeki 
saf ve nezih duygularına hasre
diyorum, Zira insanlık bundan 
başkası değildir. 

Şu halde bizim insanlığımıza 
ne soğuk, ne sıcak tesir et
mez, ıklimlerin hücumunu hiçe 
alan asıl varlığımız hükümran 
olur, ah o hükmü bilmek, ve 
onunla Müteselli olarak yaşaya 
bilmek .. 

lsveç siyasi cephede aleme 
kendini bildirdi ve sevdirirdi, 
içimizde ona maddi varlığımız
dan gayri ve ayrı bir hürmet 
besleyoruz. 

TOKDIL 
7//////.////Jlll"ll!!l"J'JZll ......... 

Özür dileriz 
Sayın doktor Bay Abdi 

Muhtarın "insan ruhu ve in
san şuuru üzerinde tedkikler" 
makalesini yazımızın çoklu
ğundan bugün veremedik. 
Özür dileriz. 

r:z.f/T rf/.zzz:r7Z/:ZJV /7Y/7~ 
Hırsızlık eşyası 

Üç ay önce, Alsancakta Türk 
şefkatı sokağında oturan Ah
met oğlu Mehmı:din karısı ba
yan Rukıyenin evinden çalınan 
bir halı, Kemer caddesinde 
Mustafanın elinde görülerek 
alınmıştır. Bu zat halıyı Ruki
yenin evinde oturan Hüseyin· 
den satın aldığını iddia etti· 
i!inden tahkikata başlanmıştır. 



KADIN iSTERSE Haberleri 
"Y aza:n. ; :R.eb:la :13ilg:l:n. 

Edebi Roman Sayı:&? 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••• iki ateş arasında G.saray 

Muhafızgiicüyle 
karşılaşacak 

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

Gobat ne-hri civarında Italyanlar 
Habeşleriağrr zayiata uğrat ışlar Cemil: 

- Söyle, dedi .. 
_ Maatteessüf filcrin ize işti-

rak ediyorum. Bay Demir ş : d
detli bir soğuk algınlığı ile 
zatürrie olmuştur· Ancak v~ · 
cudun mukavemeti bize ümıd 
verehilir kurtarmağa çalışalım 
doktor .. .' iki doktor uzun ?ir 
konsültasyon yaptılar. Suna ılk 
tedaviyi yaptı ... K.anlı vantozun· 
tesiri görülür ~ıhı oldu, nefes
leri daha rahat çıkıyordu. Suna 
kendi eliyle beyaz bir ruhu du
dakları arasına dökerek içirdi .. 

Suna hast:ı. bakıcıya son ta
limatı verit ken ayaklarının 

ucuna basarak gitmeğe hdzır 

!anıyordu .. 
Adis-Ababa 11 ( A.A ) - ',~.~· !'l c...:~:-~~-".""""~,..~ 

imparator, Italyanlardan zapt- V~Y· 
edilen 23 Tankın kullanılmasını \ 

Ankara, 11 (Özel) - Gala
tasaray tak mı Pa~ar günü n>U

hafız gilciıyle karşıla~acaktır. 

ICanıutayda 
nel~- görüşüldü? 

(Oil Kanfre) ile enjeksiyon 
• 

yaptı. 

Bir koltuk çekerek başucuna 
yerlaşti. Fiyevr akşama kadar 
hiç oynamadı. Dudakları. kup
kuruydu. Ateşin şiddetinden 
ağzında tükürüğü bile buhar 
olup erimişti. Suna vakıt vak'.t 
ılık Portakal suyunu ufak bır 
kaşıkla boğazına akıtıy~rdu. 
Hafif bir hırıltıyı andıran ınle
yiş .. 

Suna kendi dairesinde ki
taplarını karıştırıyor, bütün gün 
en büyük alimlerin, profesö~
lerin eserleri önünde Demır 
İçin baş eğmiş, onlarla konsül
tasyon yapıyordu .. 

Üç gün durumda biç bir de· 
ğişiklik görülemedi. Hasta göz 
açınıyordu. Açınca bir şey an
laınadan bakıyor, acı acı inli
Yordu. Cemil bedbindi. Suna 
düşünceli bekliyor, uğraşıyor, 
hastalıkla çarpışıyordu. Yedinci 
lJİİn fiyevr 38 buçuğa düşünce 
Suna, eyi alamet dedi!. Bu 
0Ynayış ömid verici idi. 

Şiındi düşünüyordu: 
Ne yapacaktı? işte ~em:r 

kurtulacaktı. 
Sonra ondan bir şükran mu· 

kabelesi bekliyecek, onunla 
Yine görüşecek miydi? 

Hayır, bunu yapmıyacakt.ı. 
Şiındi artık onu doktor Cemı
lin bakımına bırakacak ihtiyaç 
iC.ı-ülıneyince gelmiyecekt!·· 

Madam ki artık tehlikeyı at
latınıştı.. Onunla karşıla~mak 
bile istemiyordu. T 

Karşısında doktor Cemı 1 

görsün ve onunla anlaşsın!. 

E d .• ·m dersin acısı - vet ver ıgı D 

Bay Cemil, Suna kızım dedi. 
- Evet, hastamız kurtuldu, 

fakat onu muhakkak bir ölü
mün pençesinden sen çekip 
çıkardın, insan üstü çalıştın. 

F.ennin "hayır,, de·:liği nokta<:la 
"evet,, diyerek tabiatla çarpış
tın ve muvaffak oldun. 

Genç mühendis hayatını sana 
borçlu olmalıdır .. 

Suna ciddi ve sakin: 
_ Biz sadece ödevimi1i yap

tık hocam. Eğer her kurtulan 
hastalarımızdan bir bayat borcu 
taşıyacak olursak kendi haya
tımızı nasıl kullanacağımızı şa

şırırız!.. 
_ Sen çok yüksek bir kız-

sın Suna!.. 
_ Ben sadece doktor Feri

din kı zıyım bu kadarı yeter .. 
_ Evet onun tezini tamam

lıyan, yerini dolduran ~ızı!.: 
Suna, Suna yemin ederım kı 
baban, seni bize vermekle en 
mukaddes vazifesini • görmüş, 
adını seninle ölümsüz etmiştir .. 

Bugün bay Demiri kurtar
makla yine fenne, tıb alemi~e 
yüksek bir hizmet göstermış 

oluyorsun ... 
Hastabakıcı arkalarından fı-

sıldadı: 
_ Bay Demir sayıklıyor mu 

bakınız doktor, s~zi çağırıyor 

. galiba!.. 
A) aklarının ucuna basarak 

. yaklaştılar. Hasta gerçek bir 
şey söyliyor gibiydi. Ara sıra 
dudakları arasında Suna, Suna, 
adı kesik kesik çıkıyor. Sonr~ 

.. kapakları oynıyor, sankı 
~:z adın kalbine düşürdüğü 
ateşle yüzü kızararak sayıklı
yordu... 

1 _ Gitme... ) )ur, of; ne acı .. 
Kar, soğuk! Çam~r, çamurlar 
içinde kıvranan bır hayvan var 
orada! .. Görmiyor musun Suna? 
Bu s·vri uçlu Demir de ne? 
Kalbime dokundu bu hançerin 
ucu, çek onu çıkar, of acıtı

yorsun doktor!. .. 

kendi askerlerine öğretmek 
işini mutalıassıslara havaleye 
karar vermiştir. 

r.1AKALLENIN ZAPTI 
TEYID EDiLDi 

Adis-Ababa, 11 (A.A) -
Dessiedaki yerli kaynaklardan 
gelen haber!eıe göre lfobeş 
kuvvd:l'ri iki g<lndenberi Ma
kalleyi zaptelm.~ bulunmakta
dırlar. 

• 

An:-aıa, 10 (A.A) - Kamu
tay bugün Refet Canıtez'in 
başkanlığında toplanmış ve 
hudııd ve sahiller uınum mü
dürliığü 1935 yılı bütçe kanu· 
nunun 5 inci maddesile sarfına 
mezuniyet verilen 300,000 lira
nın 'f50,000 liraya iblağın~ 
daır kanun liiyıhasile, askerı 
ve mülki tekaüd kanununun 
25 inci mad.!esinin tef,;irine 
mahal o!madığına dair bütçe 
encümeni mazbatası müzakere 
ve kabul edildikten sonra Zon
guldak saylavı Celal Sahir 
Erozan ile Erzurum saylavı 
Necib Asım Yazıksızın vefat
ları baş k anlıktan tebliğ edil
miş ve ölülerin hatırlarını taziz 
için bir dakil<a sükiıt ~dil~iş.: 
tir. Kamutay pazartesı gunu 
toplanacktır. 

Afgan dışbakanının 
Zfyaretleri 

Ankara, 10 (AA) - Afgan 
dış işleri bakanı Serdar ~ eyzi 
Muhammed han !>ugün iş ve 
Zıraat bankalarile Sümerbank 

bütün ömrünce yeter bay . ~
ınir. Heveslerinin kuvvetının 

. . rken sen-esırı olduğumu sanı 

Suna doğruldu, ancak ken
disin n anlıyabildiği bu karışık 
sayıklamalarla . Demirin _;ı:ine 
0 müthiş gecenın buhranıyle 

kıvrandığını anladı, hafif titrek 
bir sesle Cemile: 

Tefsirler devam ediyor 
d k ve üstün en ne kadar uza ... 
ıd k ve ogre-o uğumıı anlıyaca 

neceksin.. . k· 
Acı acı gülümsıyere d. b. 

k b. ka ın ır - işte nazi ır • -
genç kız eı.nin kaldıramıyacagı 

.. ster-Yük olmadığını sana go . 
dim. fakat bozulan sinirle~;e 
bir reçete vermeği daima reh ~-

.. enın 

deceğim .. O mülevves şup d. 
. .. ··nU sen ken ı 

düşüncelerinın ocu • d 
. kendinden, hatta insanlı~n ~n 

Ş .• h tı· mekle aldım. ugun up e e ır bu 
ölümden kurtuldun am~a 
hareketin ağırlığı daltbı~ ak çıre-

·ıd· Gün e ın err 
pındııı. ezı ın. kk k 
öleceksin, bu muha a ·· 

- Sonu var -

Yakalanan 
kaçakçılar 
Ankara, 11 (A.A) - Geçen 

bir hafta içinde Gümrük mu
hafaza örğütü 63 diri, biri ya
ralı ve ikisi ölü olmak üzere 
66 kaçakçı, 3000 kilo gümrük 
kaçağı, 59 kilo inhisar kaçağı, 
7300 defter sigara kağıdı, bir 
silah, 124 kağıt lira 519 gü
müş mecidiye, bir altın lira, 
2710 gümüş kuruş ile 38 ka
çakçı hayvanı ele geçirilmiştir. 

~:tanın feci ( Kalkuta katliamını .. ) 
_ 60000 kişilik Hind ordusunun ihtilalini. 
- B nlerce filin görülmemiş harbını. 

Hinistan Kahramanı Filminde 
• 

ilk Defa Göreceksiniz ••• 

AYRICA : İLK DEFA BİLLİ DOV 

AŞK MELiKESi 
FOKS JURNAL... Komik Miki ... Vesaire 

Hepsi Bugün LALE de 

ihracat yasağı hangi dev
letlere tatbik edilecek .. 

Vaşington 11 (Ö.R)- Bita
raflık kanunuyla ilgili olarak 
Senato dış işleri komisyonunun 
muhasım devletlere harbe ya
rayacak maddelerin ihracını 
yasak eden bir kanun projesi 
hazırladığı maliımdıır. Bu pro
jede yapılan yeni bazı tadillere 
göre Amerikanın Cenevr~de 

kararlaştırılan berkitelt., siste
mine giriyor gibi gözÜkmcmesi 
için bazı maddelerin ibracınl\ 

müsaade edilecektir. 
"Echo de Paris,, gazetesinin 

aytarı tarafından haber al!n
dığına göre b~tün değişik
lik bundan ibaret değildir. ih
racat yasağının hangi muhasım 
devletlere tatbik edileceğini 
tal d r için cumıır başkanına 
verilmesi düşünülen salahiyet 
te kaldırılacaktır. Diğer birçok 
tadillerde kanuna Amerikayı 
gittiçe dünyanın diğer taraf
larındaki meselelerden elayak 
çekmiş bir duruma sokacaktır. 
Kanunda yapılan tahdidat Ame
rikayı hım bir tecerrüde doi!:ru 

sürüklemektedir ve bu tadilii-
tın nerede biteceğini kestir
mek te şimdilik güçtür.,, 

SİNEMASI 

10 ikinci kanun cuma günü senenin en güzel ve 
en heyec;;lıllı filmlerinden biri 

Kemanlar Çalarken 
" STRADIVARIUS ,, 

GiiST AV FRöHLlt:ll ile 
SYBiLLE SCI11~111'Z·ıu şah~serlt•ri 

Yüksek bir musiki, büyük bir aşk, heyecanlı bir mevzu 
ve büyük harbın en dehtetli sahneleri 

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

SEANS SAATLARI: 
Hergün 15 17 - 19 - 21,15 Cumartesi günü 13 

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



YENi ASIR 

Müslümanların 13 Anası - İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 
Bölem sayısı : e Yazan : Tokdil , 

Kızımın mihrini verecek, düğünün icabını yapacak 
parayı ben sana ödünç olarak vereceğim.. Bunu 

kabul et .. Vaktın olduğu zaman bana ödersin •. 
Muhammed Ebubek ·rin tek-

. . . 
Kızılay 

Balosu hazırlıkları 
Kızılay cemiyeti tarafından 

dün akşam Şehir gazinosunda 
kulübün ileri gelen üyelerine 
bir çay ziyafeti verilmiş ve 
936 Kızılay balosu komitesi 
seçilmiştir. Balo şubatın ilk ge
cesi ilbaylık salonlarında veri
lecektir. 

Zabıta 

Fransız 
Frangı düşürül

miyecek 
Paris 11 (A.A) - Fransız 

frangının yakında yüzde otuz 
kadar düşürüleceği haberini 
yarı resmiğ çevrenler kat'iyyen 
tekzib ediyorlar. 

Yeni Asır - lngiliz lirası 
üç gündenberi yeniden sukuta 
başlamıştır. Sukutun Amerikan 
parasiyle 25 cent olduğunu dün 
geceki radyo servisi haber ver
miştir. 

ta l\.Hnunusanı 193 & -
• . 

1 Hergün 
111--- Bir fıkra -

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

Maşallah, maşalJah 

Kuyruğuna yanık otlar takı
lan inekler dağlara çıkacak, 
bu bağırtıları bu ibadeti bera
ıer götürecek, lıöğürmeleri 

~ök gürlemesi, kuyruğundaki 
;-+c -ler şimşek olacak, ateşe 

sc len sular da yağmur olup 
!• -:vallı ineklerin kaçtıkları, 

• •' olub kaçtıkları dağlara 
J ur indirecek, Ara bistanın 

Allah birdir. ve mutlaktır, 

kimseden hacet vasıtası gör
meden kanunlarının hükmünü 
yürütür, ne ölüsü, ne dirisi, ne 
hayvanı, ne haşeratı onun ya
nında vasıta değildir. Siz yal
nız onu bilerek insan olursu
nu7., arayerde başka tavassut 
istemez. Dilediğiniz yağmur 
ineklerin kuyruklarındaki ateş
lerin şibdetiyle gelmiyecektir, 
gelmez, birkaç gün bekleyin 
ve ondan sonra bana gelin .. 
Size hak yolu göstereyim,. 

, lifini kabul etmiş ve bu tek
lifi Muhacir ve ensar Müslü
manlara mescidde açarak ver
diği parayı almış ve mihir 
olarak Ayşeye göndermişti. 

Bir hırsız şebekesi 
yakaladı 

Zabıtamız beş kişilik bir hır

sız şebekesi meydana çıkarmış. 
Bu şebekenin beş azasından 

dördünü yakalamıştır. 

ispanyada 
silkônet var 

Benim nazarım değmez, kırk 
bir kere maşallah lzmirin ha
vası yaz gibi gidiyor. Yaz gibi 
dediğime inanın. Çünkü erik
lar çıçek açtı, değil de meyva 
verdi. Badem ağaçları süslendi, 
ortada ne tüten soba var, ne 
de keyfi çıkarılan mangal. Her 
mevsimin bir hususiyeti var
dır. Üst üste hersene (zmirde 
2 incikanunda zangır zangır tit• 
remeğe alıştığımız için bu ka
nun da böyle ilkbahar havaJı 
geçirmeği yadırgamağa başla
dık. lzmir de pek souk olmaz, 
olmaz amma böyle karakışta da 
çiçekler açmakda bir tuhaflık 
görüyorum. 

ırak muhitine sular aka
Bu Arabistanın her 

:nda büyük bir akide ve 
' mevsimlerde yapılan 

,. ıur duası merasimi idi. 
1 l' •n honrizane olmasını dü
f _cek bir kafa yoktu. 

ı3id'atlar bütün kanlılığıyle 
~a .ıb ruhunda bu bedevi ka
vımda yaşıyordu. Onu ancak 
Muhammed düşünmüş hepsine 
balta vuracak bir görüşe sahih 
olmuştu. 

Ve hepsile 
enni ve sabır 
onlara imanın 
ve kuvvetinin 
yordu. 

mücadeleyi te
içinde yapıyor, 

ve iman mantık 
kudretini aşılı-

Ve netekim bu yağmur duası 
merasimi olduğu gece Muham
med Ebubekirin evinden 
aynldığı, gamlandığı bir gece 
idi. 

Sude'yi ğöksünde uyutmuş, 
kızlarının perdelerini açıb, ya
taklarında yavaşça onları ok
şadıkdan sonra onun herzaman 
olduğu gibi heyecanladığı bu 
geceyi de aya, dağlara, göğe 
ve Allaha karşı geçinneği ak
lına almışdı. 

Derin bir istiğrak içinde 
ilerlerken, ayın soluk nurunun 
zor aydınlattığı vahada tiddetlo 
sür'atle ilerleyen bir deli pa
rıltı, vahşi bir böğürtü ve kısık, 
uzak bir şakırtı duydu. Durdu, 
baktı, koyu koyu dinledi. 

Parıltı bir alevdi, böğünno 

bir tuhaf.. Şakırtı uzaklaştı, 

arkadan naralar, dümbelek ses
leri duydu.. Soluna doğru dö
nünce ileride bir ateş kömesi. 
o ateş kömesinin etrafında 
karaltılar seçti .. 

. . . . . . . . . . 
Muhammed geldi. 
Bunda uğur ve hayır var. 

Ve bir çok bağrışıp, çağrış
malar, sevinçlar arasında ihata 
edilen Peygamber kendini daha 
eyi göstermek için ateşe doğru 
ilerledi. 

- Durun ve susun. 
Çıt!. Sesler kesıldi. Dümbe

lekler durdu. 
- Neye toplandınız ey 

cemaat. .. 
Bütün ağızlar, irili, ufaklı, 

karmakaşışık cevab verdiler: 
- Yağmur yağsın diye kur-

ban vermeğe.. • 
Muhammed 'içlerinden en ih

tiyarını çağırdı: 
- Y esripli gel yanıma... Şu 

hayvanların kuyruklarına yanık 

otlar takıp dağ& saldığınızı bi
liyorum ve gördüm. Bu adet 
kötü bir bidahttır. Mahluk
ların canını yakarak yağmur 
istiyeceğinize kimseye zarar 
vermeden çekilip yalvarsayd.
nız bundan daha iyi olurdu. 
Sizin her hangi birinizin baca
ğına yanık ot takıp salıversem 
benim için hayır mı dilersiniz, 
voksa bana küfür mü edersi-
r. ız .. 

O hayvandır diyebilirsiniz; 
fakat hayvanlara eza etmek 
lıize itaatlarını bozmak, bize 
yardımlarını saymamaktır. 

* .... 
Ertesi gün Ebubekir sabahın 

erken vaktında Muhammedle 
görüşüyordu: 

- Size karşı kabahat işle
miş olduğumu sanıyorum . 

- Neden Abdullah? [*] 
- Gece kızımın mihrini 

vermek takatında olmadığınızı 
söylediniz 

- Evet .. 
- Muhammed, benim eski 

• ve yüksek kardeşim. Şimdi ben 
zenginim, bırak da sana bir 
teklifte bulunayım. 

- Söyle ya ehi .• 
- Kızımın mihrini verecek, 

düğünün icabını yapacak pa· 
rayı ben sana ödünç olarak 
vereceğim.. Bunu kabul et .. 
Yaktın olduğu zaman bana 
ödersin .. 

- Düşüneyim, Abdullah .. 
- Bana ne zaman cevab 

verirsin .. 
- Yarın ... 

Ay, şevval ayı idi. Arabis
tanda hüküm süren bir adet, 
şevval ayında evlenmeğe mani 
bozuk bir bid'at yaşatıyor, o 
ayda harbedilmez, yüksek ve 
esaslı işler yapılmaz telakkisi 
atadan, dededen gelen cin, 
peri masallarile mezcedilerek 
fikirlerde, yaşayışlarda yer tu
tuyordu. Ümmü Gülsüm ve 
Fatma üvey anaları Sude'yi 
alarak Ayşeyi ziyarete gittiler. 
Sude yaşlı bir kadın olmasına 

rağmen Kureyş'in yüksek ve 
asil bir ailesine mensup bir kız 
olan Ayşeyi ziyaret etmenin 
kendi tevazuuna zarar vermi
yeceğini biliyordu. Ve Sude 
Arabistanda hüküm süren yir

mi bir türlü evlenmenin kocası 
Muhammed tarafından temiz 
bir şekle sokulduğunu anlıyor. 
Ayşeyi kendine eş etme1de as
la mahzur görmiyordu. Sud:ıye 
göre Ayşe akıllı idi. Ayşe zen
gindi' Ayşe gençti. Ayşe güzel
di. Muhammed fakirdi fakat 
dinç ve güzeldi. Onun için 
Ayşe kocasına, kocası Muham
mede biçilmiş kaftandı. Hem 
Muhammed daha bir bakirenin 
bakir zevkini almamıştı, o 
Allahın kulu olmak itibariyle 
buna layıktı. 

Soıı.ıı Var --

Bu şebeke efradı bir müd

dettenberi geceleri Kordonda 
bay Hasanın Birahanesinde 

fazlaca para sarfediyorlardı. 
Bunu göz önünde tutan taharri 
komiserliği arkalarına adam 
koyarak hareketlerini tesbit 

ettirmiş ve bunların soyguncu· 
lukla geçindiğini anlamıştır. 

Bu hırsız şebekesi bir hafta 
eve), bir gece Osmaniye cad

desinde iplik tüccarı Hayımın 

dükkanına girerek soymağa 
teşebbüs etmişse de farkedil

mesi yüzünden kaçmışlardır. 
Zabıta dört suçluyu yakala

mıştır. Kaçan suçlu Recep ara
nıyor. 

.WJ..oız:;7,7J'~LZZZll7'.//zz:ıo/,;C. 

:': Borsa Haberleri "' 
DUn Borsada 

Yapılan Satışlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı 
76 S Süleymano 
57 Şınlak Z bi. 
4 Ali Naci 
137 Yekün 

485795 Eski satış 

Fiat 
13 50 13 50 
13 50 16 
13 75 13 75 

485931 Umumi satış tJ Abdullah Elmbekirlıı asıl adıdır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Italyan uçakları, yine 
bir hastane bombalamışlar 
Fransız gazeteleri har hın kanunu 
olmadığını açıkca ileri sürüyorlar 

O!!adenli bir kadın tipi 
Adis Ababa, 11 ( Ô.R ) -

Haber verildii!ine 2öre ltalyan 

uçakları, yeniden bir Mısır 
hastahanesini bombardıman 
etmişlerdir. Bunu teyid eden 
veya tamamlıyan başkaca ha
ber alınamamıştır. Adis Ababa 
hükiımeti, mahallinden malu
mat istemiştir. 

Paris, 11 ( Ö.R ) - "L'yon 
Republicain) Dessiye açık şeh
rinden sonra Dolo lsveç hasta
nesinin bombardımanı karşısın
da insanlık vicdanının isyanını . 
kaydettikten sonra diyor ki: 

Bu isyan haklıdır, fakat 
hadiseler bizim evvelce söy
lediğimizi teyid ediyor. Har
bı insanlaştırmak imkanı 
yoktur. Harp kanunu ola
mez . Harpta kanun birinin 

galib birinin mağlub çıkması
dır. Şu halde hasmın manevi
yatını kırmak, onu dehşete 
düşürmek, onu ezmek için her 

vasıtaya müracaat edilir. iş
te bunun içindir ki ha.rb ka
nun harici, hak harici. Jlin 
edilmiştir. Briand - Kellogg 
paktının dediği başka şey de· 
ğildir. iç durumda cinayet 
nasıl yasaksa, uluslar arasında 
da kuvvete müracaat yasak 
edilmiştir. Şu halde Fransada 
ltalyanlara, giriştikleri zaman 
gösterilen sükünete şaşmalıdır. 
Asıl mesuliyeti ltalya o gün 
yüklenmişti,,. 

"Temps,. gazetesi Avusturya 

Daııakilli bir kadın tipi 
şansölyesi Yon Schusehnigin 
Prag seyahatı münasebeyile 

Madrid, 11 (Ö.R) - Sol 
kanad partileri arasında seçim
de tek cepheli hareket ederek 
cumurluğu korumak için bir 
anlaşma olmuştur. Bu anlaş
manın temeli bir bildirikle 
ilan edilecektir. Yazılması B. 
Sancho Raman'a verilmiş o~aıı 

bildirik yarın akşam gazete
lere tebliğ olunacaktır. 

Japonya 
Yeni talimat 
gönderecek 

Londra, 11 (Ö.R) - Deni:ı: 
konferansının akıbetini tayin 
ıçın gözler Tokyoya dön
müştür. Yarın orada fevkalade 
bir bakanlar kurulu topla· 
narak Japon delegasyonu 
başkanı Amiral Naganoya 
son talimatı gönderecekbr. 
Buna bugün saat 14,15 de 
deniz ve d~ işleri bakanları 
ile bu iki bakanlığın eksperleri 
arasında yapılan bir konferans 
üzerine karar verilerek ona 
göre talimat hazırlanmıştır. 

Salahiyetli Japon müşa -
hidlerinin fikrince bu mil· 
nakaşaların gayesi sadece 
Japon dlegasyonunun Londra 
konferansından ne şekilde ay· 
rılacağını tayin etmektir. Zira 
amiral Nagano Ancak konfe· 
ransı sonsuz bırakmağa karar 
ve:diği takdirde yeni talimat 
isteyecekti. 

Fırtına 
Felaket oldu 

Londra, 11 (Ô.R) - lngiliz 
adalarını kasıb kavuran fırtı
nadan onbir kişinin öldüğü 
haber veriliyor. 

Şimal denizinde devam eden 
fırtınanın Bir lngiliz vapurunun 
batmak üzere olduğu telsizle 
bildirilmiştir. Vapurun imda
dına koşulmuştur. 

Taymis nehrinin mansabında 
bulunan Dard Kord ve Dard
son şehirlerinin seylap tehli
kesinden kurtulması için bir 
kanal açılacaktır. Hükümet bu 
kanalın açılma.ı için üç mil
yon sterlin tahsisat koymuştur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Alman gazett"lerinin Avusturya 
siyasasında radikal değişiklik
lerden korkduğunu kaydederek 
diyor ki: 

Almanyanın istediği Yivana 
ve Prağı birbirinden ayırmak
tır. Çekolovakyanın Avustur
yayı müstakil görmek istemesi 
)'eni değildir. Kendi emniyeti 
için buna ihtiyacı vardır. 

Prag seyahati sadece ekono
mik ilgileri berkitmek içindir 
ve Tuna paktı için bu da ilk 
şarttır. 

Berlin, 11 (Ö.R) - Düsel
dorfda müthiş bir tayfun iki 
ölü, 14 yaralı vermiştir. Bir 
fabrika bombardıman edilmiş 
gibi harap olmuştur. Yollarda 
otomobiller birbirine fırlatılmış, 
ağaçlar kökile sökülerek rüz
gar tarafından sürüklenmiştir. 

Tayfunun şiddeti altında Dü
seldorf - Kessil arasında 70 
kilometre süratle gelen bir 
tren devrilmiştir. 

Hayatta da bazı ihtiyarlar 
vardır ki ömürlerinin sonbaha
rını bitirmiş Jı:ışına girmiş,hatta 
kara kışına dalm~ken terütaze 
bahar ha yatının çiçekleı'!bi 
acarlar. ihtiyarlık içinde zin
delik ihtiyarlık içinde aşk ve 
neş'e her kula müyesser olur 
şeylerden değildir. (ihtiyar ol
sam da gönlüm tazedir) diyen 
bir söz vardır, gönülleri taze
likte ihtiyarlamış olanlara çok 
acırım, ihtiyarlıkta gençlik ba
harını yaşıyanlara da gıpte ede
rim. lzmirin bu seneki kışı 
bana cesaret verdi, ben ihtiyar
lığımda bahar hayatını yaşıyan 
nadidelerden olacağım, Allah 
her istediğimi verir, bunu da 
verecektir. Şöyle altmış, yetmiş 
yaşlarında terütaze zinde duy• 
gularında aşk, neşe ve hayat 
dolaşan dimdik bir ihtiyar, şu 
satırları eczanede yazarken 
dostlarımdan birisi yarın Yeni 
Asırda okumaktan ise bugün 
burada okumakta bir mahzur 
yok diye ben yazıyorum o oku
yor, yetmiş yaşında ask duy
gulariyle neşeli ve sıhhatli bir 
ihtiyarlık temenni ediyordum, 
dostum bu temennime canü
gönülden bir amin 1 çektikten 
sonra perşembenin gelişi çar
ıambadan bellidir diye temen
nilerime kuvvet verdi, lzmirin 
bu kara kış ortasındaki baha
rına şubatta nazar deyer diye 
korkuyorum. 

ITALYA 
Mançukoyu 
tanımıyacak 

Roma, 11 ( Ö.R ) - ltalyan 
hükumetinin Mançukoyu huku
kan tanıyacağına dair çıkarılan 
yayıntılar resmen yalanlanmış
tır. Siyasal çevrenler bunu icap 
ettirecek bir hadisenin mevcut 
olmadığını beyan etmektedirler 

;Bombayda_ 
Milliğ bir kongre 

toplanacak 
Bombay 11 (Ö.R)- Hindis

tanın ulusal başkanları Gandiye 
başvurarak anayasaya dönmek 
üzere alınacak karara bütün 
ulusal teşekküllerin iştirak ede
ceğini bildirmiştir. Bunun için 
yakında Bombayda bir Hind 
ulusal kongresi toplanacaktır. 

lhnissuudun 
yıldönüınü 

Necid, 11 (Ô R) - Kral 
lbnissuudun tahta çıkışının 
10 uncu yıldönümü bugün res
mi tören ve şenliklerle kutla
nacaktır. 

~-. -
Ulus 

Onyedi yaşında 
" Ulus ., arkadaşımız onyedi 

yaşına basmıştır. Tebrik e~e: 
riz. Şimdiye kadar olduğu gıbi 
yayım hayatında muvaffak ol· 
masını dileriz. 



Bükreşte suikast • 
ı 

Senatoda Yahudileri temsil eden 
üye zorlukla ölümden kurtuldu 

B.Molotof Almanyayı ith~m etti 
J.lmanya hükiimetinin, memleketi bir jstihkam 

ha ine getirdiği her kesçe malômdur 

Bükreş, 11 (Ô.R) - Busabah yoldan geçen biradam Ayandan 
Senatör Hahambaşı üzerine dört el ateş etmiş ise de kurşunlar· 
dan hiçbiri senatöre isabet etmemiştir. Adam tevkif edilıııiştir. 

Senatör Haham Senatoda Yahudileri temsil eden biricik 
üyedir. Bu cinayet teşebbüsünün ferdi bir hareket olduğa ve 
hiçbir kurumla ilgili bulunmadığı bildirilmektedir. 

Kol om biya zelzelesinde 200 kişi 
enkaz altında kalarak can verdi 
Nevyork 11 (Ö.R) - Bogotadan bildiriliyor: Kolombiyada şid· 

d<!tli deprenme olmuş, 200 kişi diri diri enkaz altında gömüle• 
rek can vermişlerdir. Birçok köyler baştan başa harab olmuştur. 
Felakete uğrıyanlara yardım için iç bakanı uçakla deprenme ge· 
çiren illere hareket etmiştir. 

Ja on a _ Sovyet Rusya ademi tecavüz muahedesi neden imza edilmedi? 
p Y l (O .. R) Mer- riyetleri Bitliğinde elde ed!len mecbur kaldıklarını anlattı. rifen izahatın en mühim kısmı 

Londra, 1 · · l · b ı· tt" B ndaıı •onr- · d'k" d · 1 · S ti b' ı·- · · Al 

k 
. k "tesı" başkanı d ekonomik netıce erı e ır ı, u · a şım ı ı ışış erı ovyo er ır ıgının manya 

ez ıcra omı · · · 1 bakanı B. Edenin Moskovaya ·ı ] ·ı ·ı 

Molo
tof bir söylevinde Alman- Merkezi icra komıt~sı g~ne ı e o an ı gı erine aiddi. B. 

. . .. h sekreteri bu devrenın muza- yaptığı göreli hatırlatarak bu- Molotof, Avrupa ve Asyada Boluda büyük bir yangın 
neticesinde üç bina yandt 

yanın hüsnü nıyetınden şup e 
ettiğini tebarüz ettirerek de

miştir ki: 
- Almanvanın yakın bır 

atide harek~te geçmeğe hazır
landığı ve Alman hüküraet"n:n 
memleketi bir istihkam ha .ne 
getirdiği kimin meçhulüdiir.,. 
Molotof Japonyanın adeıui te
cavüz muahedesini imza etme
mesine teessüf etmış ve Ulus
lar sosyetesinin Faşizmin Afri
kadaki tecavüzünün önüne ge-

-
' Bolu, 11 (Özel\ - Bolu halkı bu sabah korku içinde 

yataklarını ter! · ederek şehirda büyük bir yangın çıktığını 
öğrendi Bir buçuk saat süren yangın neticesinde Jandarma 
mekteb'.ni~ yanındaki bina ile diğer iki bina daha tamamen 
kül balme gelmişıir. itfaiye vak'aya geç yet. miştir. 

n anya fırsat kollıyor 
Lokarno' paktının yeni şartlara 

gore tadili istenecek 
. , 

çecek tedbirler a fmadığı için 
takbih edilmesi lazım geldiğini Paris, 11 ( Ö.R ) - " Journal ,, ın Berlin muhabiri 
söylemiştir. Fransız kurmayları arasında yapılan görüıme ve danışmaların 

soVYET iCRA ·-
L

ANDI J\loskovıı k/Zf/ 111<'1 ıla!lı/1111 bır 1<iiriiııii~ Berlinde uyandırdığı tesirler hakkında yeni malumat verere .. 

KOMiTESi TOP . . . d"k t· es' de d t tr k k b' 1 k 1 diyor ki· 

(
ÖR) Mer· kere gündemını kabul ettır ı - nun ne ıc ın e eme 1 orunaca on ın erce i omet- · ,_ 

Moskova: 11 · - . . . k · - icra ko- meseleler üzerinde iki memle- relik hududu olan s. s. C. - Bu işde Almanyayı ençok ılgilendiren mesele Lokarno paa.· 
k . . k ·t 'nin ıkıncı ten sonra, mer ezıg t d Al b . - . b' il ezı ıcra . omı esı • . . ba kanı B. Molotof söz keti birbirinden ayıran hiçbir B. nin gerek Avrupada, ge· ı ır. manyanın u paktı feshetmesı.n_e. ~ogru hı~ .ır temay 
devresi bugiın açılmıştır. Top mıtesı ş h . ti . . ayrılık olmadığının anlaşılmış rekıe Uzak Şarkta barışı mevcud olmamakla beraber bunun tadılını ıstemek ıçın Almanya 
lantı salonunda 500 delege ile alarak Sovyet cum urıyel er·ıını·n 1 fırsat kollamaktadır . . 

1 
. S • b""tün memleketlerle 0 an 1 gı· olduğunu be ırtti. korumak için sarfettiği büyük "B l b b . . .1 .li yabancı devletler elçı erı, ov l u. . .. d eçirdi Bundan başka 1935 yılı gayretleri göstermiş ve bazı ununa era er şımdıden bu hususta Almanyarun ı gı 

yet ve yabancı gazeteler ay· erını goz en g b. . · ı'çı·nde Sovyet Ru•ya dig" er 1 k ti . b . devletlerle temasa girmesine ihtimal veriliyor. Almanya Lo-

d 
b. k. i Sovyet Rusyanın arış ıçın • mem e e enn u ışte ayni k k ld _ .. . . d _. . tarları halktan a ın ış . b k memleketlerle diplomatik ilgi- itidali göstermemelerı·ne tee•- arno pa tının yapı ıgı zamana gore vazıyetın egışmıt 

' ti' yaptığı gayretlerı ve u ma • • ld - ·ı · .. k b k · d'k' 1 d h vardı. Hükumet erkanı ve par ti ark paktını akdetmeğe lerini t{mamlamış, Belçika ve ıüf etmiştir. b' ugkİu ı knl surere. t u pak~ın şım ı ı şart ara a a uygun 
ileri 1 !eri başlarmdeStalin sa a ş Al Lu" ksemburg ile de diplomasi Bilhassa Almanya ı'le 1·y1• ır şe e so u masını 

19 
eyece r. " 

ge en , 1 t • ını fakat ma11yanın T R A Af h • • • • olduğu halde, toplantıda hazır ;:~~~!ne~i ve Polonyanın da ilgileri kurmuştur. Bu müna· geçinmek isteğini takib eden • • raS gan arICiye VeZlfl 
bulunuyorlardı. K d u hasebiyle bu pakt im· sebet!e M. Molotof,Uraguay ile B. Molotof demiştir ki: "Açık- {" b" • f • d• 

S. S. C. B. başkanı B .. a: k~r:~ olunca Sovyetlerin Fran· diplomatik ilgilerin bu hükii- ça söyliyorum, Sövyet hükii- şere tnC tr çay zıya eti Ver 1 
le · k 'ğ icra komıtesı an ' k ·ı b' metin kararile kesilmesi badi- mef Al ·ı en iyi mü- A k 11 (Ö 1) Af h · · .. · nın mer ezı b' .. 

1 
sa ve Çekoslova ya ı e ır ı manya ı e n ara, ze - gan arıcıye vezırı şerefıne 

celsesini açarken ~r t~Y. ev tecüvuzden sakınma ve karşı- sesi üzerinde de durmuştur. nasebet hallnde geçinmeği büyük elçiliğinde bugün bir öğle ziyafeti verildi . Dış 
vererek bilhassa 193 yı 1 ıçın- lıklı yardım pakti yapmağa B. Molotof tarafından ve- ister.,. Tevfik Rüştü Aras da bir çay ziyafeti vermiştir. 
de Sosyalist So'lyetler cumu- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• ••••••••••••••• 

....... U: .. ·s~syetesi toplanıyor Fransada içsel durum 
-------

ilk toplantıda Danzig ser~est. devleti- Merkez ve sağcenah partilerı, nisb 
nin durunıu söz gelişı edılecek seçim usulünün kabulünü istiyorlar 

Paris 11 (Ö.R)- Yirmi d:rt f'-
saattenberi Cenevre, Lon r~ r 

R d Uluslar sosyetesı i 
ve oma an, t 
k 

. . 20 n kanun op-
onseyının so d" 1 • \ . bir ıp oması 

lantısında yenı haberler 1 

faaliyeti hakkında d 
gelmektedir. Bu kons~y D evr~
sinin alelade gündem• • adnazık~ı 

1 t . topragm 
serbest dev e 1 1 · ı 
durumun tetkiki ıne~e esıy e 
S Rusya ve raguay 

ovyet k ihtilaf meselesi 
arasır~da çı an 
vardır. d esinde eçen evr 

Konsey g D w aoa· 
. t sonu anz" 

Danzıg sene a - d östermege a-
yasasınli saygı g başkanı 
vet etmişti. Senato 1 k · gene se re· 
Uluslar sosyetesı . 

t 1 
... e cevab olarak bır ra-

er ıgın B apor 
or g nderoıiştir, u r 

P I esas olacaktır. 
münakaşa ara T URAGUA Y 

soVYE -
ANLAŞMAZLIGI 

t Uraguay anlaşmazlı
Sovye • 

• l'nce müoakaşanın ha-
gına ge ı h "k' t 

ti . olacag' ı ve er ı ı ara· 
rare ı 
fıo dosyalarını açacak!_ar~ tah.
min ediliyor. Sovyet hukumetı, 
Montevideo elçisinin yabancı 
bir devletin iç güvenine karşı 
hiçbir harekete iştirak etme
diğini göstermeğe çalışacak, 
Uraguay l:ıükümeti ise B. 
Minkinin arsıulusal yükenlere 
muhalif hareket ettiğini iddia 
ederek ilgi kesmek kararını 
haklı göstermeğe uğraşacaktır. 

Fakat Konseyin çalışmaların· 
da en mühim konu yine Ital· 
yan - Habeş harbıdır. Şimdiye 
kadar ne on ücler komitesi, ne 

Daıız(ı['dm 

on sekizler komitesi içtimaa 
çağrılmamışlardır, Bununla be· 
raber, ltalya müstesna, konse
yin bütün üyelerinden terekküb 
eden on üçler komitesi üyeleri 
durum hakkında birbirleriyle 
görüşeceklerdir. 18 !ere gelince 
üyelerden birinin göstereceği 
istek üzerine, berkitelerin tat-
bikinden ne netice çıktığını 
tetkike koyulabilirler. Fakat 
durumun aiaca<Jı şekli bilhassa _, 

bir 1töriinüş 

delegasyon başkanlan arasında 
yapılacak görüşmeler tayin ede
cektir. Fransız başkanı B.Laval 
lngiliz Dışişleri bakanı B. Eden 
muhakkak surette konseyde 
bulunacaklardır. Bunlardan baş· 
ka Avusturalya delegesi kon· 
seve başkanlık edecek ve 13 
ler komitesi başkanı lspanyol 
delegesi, B. Madariaga ile 18 
ler komitesi başkanı Portekiz 
delel{esi B. de Vaseoncelos da 

• .. /Jorboll sara_rı öuiiıule topla11a11 halk /J. l.ul1a/'111 saraya J!trışi·ıi alkışftror 

Parıs'.. lHl -~O.R).- Sayla~la.~ ı ise de muht~lif merkez ve sağ ı usulünün yanında kadınlara s 
odası o~umuzdekı salı gunu kanad partılerinden 150 ki- çim hakkının verilmesi me 
bu senenm alelade devresini şilik bir gurup nisbig" buri oy ı·· ·· "hd ' ·k· 

k 
. . usu unun ı ası, ı ın 

açaca t~r. Komısyonlarda bu- seçım usulünün kabul edilmesi devre seçim'nin kaldırılma 
lunan . bırçok kanunlar arasın- için ısrar etmektedir. Bununla gibi çok münakaşa edilece 
da_. b~l~assa. seçim usulünün beraber bu neticeye varacak- diğer birçok meseleler de va 
degıştırılmesı hakkındaki proje ları sanılmıyor zira meseley'ı dır N' ı d • ·ı · . ' . ısan ayı son arına og 
ı gı uyandırmaktadır. . tahrıke muvaffak olsalar bile yapılacak genel seçimin ye 
G~ne~ oy ~~~ıs.yonı. ;;ıstem- komisyon müzakerenin onune bir sistemle yapılamıyacağı ta 

de hıçbır degışıklık yaı-.hamış geçebilecektir. Zaten seçim min ediliyor. 

konseyde bulunacaklardır. Di
ğer üyelerin dış bakanlarını mı, 
yqlc:sa başka delegeler mi gön
derecel..leri belli değildir. 

BERKİTELER iŞi DE 
GÖRÜŞÜLECEK 

Berkitelerin genişletilmesi ve-

ya uzlaşma esası aranması yol
larından hangisinin ihtiyar edi
leceğine göre : Petrol ambar
gosunun tatbike bu devrede 
karar verilemiyeceği muhak· 
kaktır. Zira konıey önce Ame
rikanın ne vaziyet alacağım 

öğrenmek istiyecektir. H~lbuki
Vaşingtondan gelen haberler 
kongrenin bitaraflık kanunu 
üzerindeki incelemelerinin bu 
ay_ ~o.nun~an evvel bitemiye
cegını gostermektedir. 

Delegasyon başkanları ara· 
sında yapılacak müzakereler
den veya herhangi bir devle
tin teklifinden yeni bir uzlaş
ma esası çıkması hervakıt 
mümkün olmakla beraber şim
d~lik_ orta~a bunu gösterecek 
bıçbır yenı hadise yokdur. 

Diier taraftan surası da 

B. Domerg 
Liyeje gidecek 

Liyej, 11 (Ö.R)-Eski Fra 
sız cumur bakanı ve başbaka 
B. Doumergue 29 Şubatta Liy 
şehrinin misafiri olacacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kayda değer ki 25 son k. 
nunda saat 22 de toplana 
olan büyük faşist konseyin 
toplantsı da 1 şubat cunıar~ 
gününe bırakılmıştır. Bıı t 

diplomasi alanında, şubat 3f11 
dan önce birşey olmıyac• 
göstermektedir. 



Sonmez yı dız _______ ._,__. 
Greta Garbo bu hafta Renkli Peçe 

filminde kendisini gösteriyor 
.. ._. ....... 

Siııema aleminin sönmez yıl- ettirmek istiyen bu genç dok-
dız şöhretıne layık hir tek yıl- tor Çine kadar götürdiiğü genç 
dızı vardır Greta Garbo. Bu dilber ( Greta Garbo ) karısını 
sevimli ar+i<ti bütiirı cliinvarla ihmal ediyor, güzel kadın Av-

bilm i }'en ve se vm '. r"----rr.-:-;7\.:::!~~~-:-?-rr-: 
yen roKtur. Türki 
yede Gfela Garboy ı. 

karakterıstık göz· 
lerıle, her süjeye 
her kılı a u an vü 
cut ve yüzi e hep 
miz t.•nırız. E bam 
ra bil<' bu hatt. 
Renkli P .. çe film i~ 

değil Greta G a 
boyu takc.l m ec' 
yor. Evet Gtt 
Garbo Renkli P~ , 

film,nı baştan başa ı.u.u..ı " '" ,. 
ta bu güzel kadın sadelık iı, .. n
de vakur tavırlarile katı fakat 
tatlı gütüşlerile herkesi mest 
e~mektedir. Renkli Peçenın 
su· ..,. ,. ' ............. -

ı "-t· .... .. ,b .u auı.;~ ve usulıerı 

iç:nde etrafın ibtidailiği arasın
da kalıyor, kocasının vazife 
a•kile hastalık ve kolera etra
fında uğraşması glizel kadını 

,. · - ,. 1.h..... .. ı.::,.,,nrl~·.. ı İr 

(Jr<'tcl (J<:l t· O 

rulmuş değildir. Tabii hayattan genç ile meşgul etmeğe sebeb 
bir sahııe olan Renkli Peçede oluyor. Bundan sonra çok cid-
Çin'i görüyoruz. Sinemacılığın di ve terbiyeli duygu oyunları 
fedakarlığını gösteren bu film- vardır. Renkli Peçe güzel bir 
de Çini, Çinliyi, Çinlilerin ma- eserdir. Greta Garbo bu gü-
bed ve eğlencelerini seyreder- zelliğe güzellik katmıştır. 
ken korkunç bir kolera hasta- Elhamra bayramdan sonra 
hğının ortalığı sarmakta oldu- böyle büyük filimlerlc ortaya 
ğunu görüyoruz. çıkmakla reperetuvarının zen-

Memleketimiz için bir ma- gin olduğunu işaret r.tmiş olu-
aal ve hikaye sujesi olan bu yor, Elhamraya böyle zengin 
pislik ve bakımsızlık hastalığı bir kolleksiyon yaraşır. Renkli 
t:lrafında uğraşar, cidal açan Peçe sinema mevsiminin başlı 
bir Avrupalı doktor vardır. Çi- başına bir kutbu olmu~!ur. 
nin ibtidai halkı üzerinde hıf- Greta Garbo da bu kııtbun ner-
xıssıha esasatını zorla kabul min bir meleği ... ••.•...••...••.•.....................•..................•..................... , ....... . 
G ·· stav Frohlic 

iki gıindenberi Tayyare si· 
neması Güstav Frölhlch'in 
( Keman1ar çalarken ) isimli 
bir filmini göstermektedir. 
ismi tarihe karışan ve yaptığı 
kemanlardan elyevm birkaç 
tanesi müzelerde bulunan An· 
tonyo S!radivarins'un sevgilisi 
İçin yaptığı ve onun ismini 
verdiği meşhur kemani lieat
ris'in efsaneviğ sergüzeşti 
mevzu ittihaz edilerek yapılan 
bu filimde büyük sınema yıl
dızı Güatay Fröhlich aan'at 

harika!arı yaratmakta seyirci
leri tatlı heyecanlar içinde 
yaşatmaktadır. 

Filmin kısaca mcvzuunu ya
zalım. 

Büyük harp arefesinde am
casından kendisine miras kalan 
bir kemanı Büdapeşte de bir 
musiki profesörüne tetkik etti
ren bir Avusturyalı zabit bu 
profesörün asistanı Mariya i3-
minde bir genç kızı sevi
yor. Tabii bu aşk muka
bele ıı:örüvor. Nisanlaruvorlar 

Amerikadan kaçanlar 
Marlene Dietrich Hollyvoodu • 

nıçın 
• 

terkedeceğini anlatıyor .. 
Hollyvood (lkinci kanun) -

Mavi Melek Hollyvood'tan 
uzaklaşıyor. 

Bundan kimsenin şüphesi 

kalmadı. Marlen Dielrich 2a
zete aytarlarına beyanatında 

aynen şunları söylemiştir: 

- Bu lizüntülü hayattan 
usandım.Karyerim mahvolacak
mış. Ne umurumda .. Artık bir
leşik Amerıkada yaşıyamam. 

Bunun maddi ve meanevl se
bepleri vardır. Çocuk hırsızlık
larına, Kindnapp•ng adı verilen 
haydutluklara ır.aııen tahammül 
kalmadı. Maddi sebeplere ge
lince ruali vaziyetım kızımı ko
rumak iç:n altı muhafız besle
meğe müsaid değildir. Bu ka
dar ağır şartlar içinde Hol
lyvood'ta yaşamai(a ne cesa
retim ve de kudretim vardır. 

- Ne dıyor ·unuz, kızınızı 
altı muhafız mı koruyor? 

- Evet altı muhafız. Tıpkı 
meshur haydut Al Capone'nin 
faa!iyette bu'unduğu zamanlar
da olduğu gibi. iki yıl oluyor 
ki bir polis grubu kızımı ihata 
ediyor, gezintilerine, oyunlarına, 
hatta çocu!<ça rüyalarına neza
ret ediyor. Bu bir çocuk ve 
bir an"e için tahammül edilir 
hayat mıdır ? 

Marlen sustu. 
Gözleı i hiç te 

' oro:un 'i oJrnıynn bir 
korku ile büyüdü. 

Artık onun ha
linde Mavı meleği 

temsil eden kud
retli san'atkarın 

veya Kırık ma· 
budenin hali de

ğil bütün diğer 

anneler gibi şef

katli bir annenin 

hassasiyeti, end.

şeleri vardı. Bu 
hürmet tel kin 

eden sükuttan 

sonra şunları ila
ve etti : 

- Vergiler da
ha az yüksek ol

saydı belki daha 

birkaç yıl burada 

kalabilirdim. O 
zaman on, yirmi 

1 

• 

Ka~iforniyada bizi bunaltan yeni 
vergilerle buna imkan yoktur. 
Arkadaşlarımdan Mary Pikford 

,\far/ene Dıdrich 

• 

ve William Powel hadden 
aşırı vergilerle Amerikada ça· 
lışmak imkanını görmediklerin
den Hollyvoodu terketmiş hu
lunuyorlar. Hollyvood'ta bir 
tenis havlısını ve kızımın sağ· 
lığı için elzem olan bir yüzme 
havuzunu ihtiva eden mütevazi 
bir eve ayda bin dolar kira 
verdiğimi düşiinürseniz burada 
hayatın ne karar pahalı oldu
ğunu anlıyabilirs'.niz. 

Burada korku ve tehdit al
tında yaşamaktansa Pariste 
çamaşırcı bir kadın olarak ça· 
lışmayı tercih ederim. 

Çokşükfır ki, daha o halde 
değilim. Korda m >i essesesi ln
gilterede bir film çevirmek 
için dört buçuk milyon frank 
teklif etmiştir. On beş şubata 
kadar bu mürssesenin hazırla
dığı senaryoyu. tedkik ederek 
cevabımı vereceğim. Zira artık 
yalnız kendi hoşuma giden 
filimleri çevirmeğe karar ver· 
miş bulunuyorum. Pariste sahne 
vazii ve arşitekt olan kocam 
Radolf Siebrelle buluşacağım. 

polisi idare e'- ·~E~JZ~ 
m eğe mu ktc d i r "-~---....:.~.ı&ii;;::..:;;;;;..,~~.S!ı:..iiii,; ~ 

Bu sırada lQ yaşlarında bir 
kız odaya girdi. Bu Marlenin 
sevgili kızı Marya idi. Dışarda 
iki dağ gibi adam beni gözet
liyorlardı. Anladım ki, muha· 
fızlar kontrollerinden kim~eyi 
hariç bırakmıyorlar. olacaktım. Fakat Alnıfmi11 kı•ı ,\lruia 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
harp te patlıyor. Avusturyanın ESMER GÜZELİ YILDIZ 
müttefiki olan ltalya tebaasında 
olan Mariya nişanlısını bekle
mek için memleketine gidiyor. 
Harp uzuyor, ltalya müttefik
leri a!eyhine harbe v,ırıyor. 
Genç zabit cephede yaralanı
yor ve Italyanlara esir düşüyor. 
Seneıerce nişanlısından haber 
a!amıyan Mariyayı seven bir 
doktor Avusturyalı zabiti bir 
ameliyatla kurtarıyor onlar mü
tareke günü birbirlerine kavu
şuyorlar ve mesud oluyorlar. 

Beatris kemanı musiki tari
hinde sahibine felaket getir
mekle meşhurdur.Bu yazdığımız 
vaka arasında Heatrisin sebeb 
olduğu zannedilen tarihi fela
ketler de canlandırılmaktadır. 
Fransız inkı!abı kebiri, Napol
yonun Moskova seferi, bilhassa 
büyük harbın en heyecanlı 
safhaları çok mükemmel bir 
surette filime alınmıştır. 

Diyebiliriz ki Kemanlar ça
larken bu sene gördüğümüz 
ve çok beğendiğimiz filmler 
arasında mümtaz bir mevki 
kazanacak büyük bir eserdir. 

Fotoğraf, musiki, dekor ve 
sanat itibarile müken:meJ olan 
bu filmi okuyucularımıza tav
siye ederken gazeteci.ik vazi
fesini yaptığımıza kaniğ bulu
nuyoruz. Çünkü Kemanlar 
çalarken cidden gör:ilecek ve 
görülünce takdir edilecek en
fes bir eserdir. 

iki Çapkınlar filminde baş rolü yapan Jacguebine Daisc esmer 
güzeli olarak tanınmıştır. Bu resim yıldızın ıon filmlııdeki biı 
pozunu 2'Östermektedir. 

Parls mekt&1bları: 
••••••••••••••••••••••••••••• 

Nasıl reklam 
yapıyorlar? 

Üç ayda hazırlanan bir 
oyuncak reklamı, on 
Bin terce elektrik am

pulünden akan 
Işıklar ••• 

PAR.IS, 5 !Kt.VCIKANUN 1930 
Medeni dünyada, reklamcı· 

lığın ne kadar ilerlediğini her
kes bilir. Dünyanın sayılı en 
büyük şehirleri arasında Pa
riste reklam için dökülen pa· 
ralar hesaba sığmıyacak kadar 
yekünludur. 

Pariste,Suvare , Galeries la· 
fayetle Printemps, Samari• 
laine, Bon marche gibi her bi
rinin kışla kadar üç dört dai
resi olan mağazalar mevsim 
satışları için büyük camekan
larını donatırlar ve akla gel
miyecek reklamlar yaparlar. 
Mesela ilkbaharda ( beyaz ) 
satış başlar. Mağazanın bir 
dairesi bütün teşki!atile be
yaz eşyasını sokaklara kadu 
döker. Son baharda kışlık ve 
bilbassa halı satışı yapılır. 

Çok yüksek fiatlı Iran halıla
rından kaba saba yapılmıı 
müstemleke halılarına kadar 
büyüklü küçüklü halılar came• 
kanları, hatta binanın cephe
lerini doldurur. 

Fakat mevsim satışlarının 
en önemlisi yılbaşı eşyası ve 
oyuncak alış verişi zamanında 

görülüyor. Büyük mağazalar 

bu mevsimde yaptıkları rek
lam ve tezyinatı 14 temmuıı: ı 

bayramlarında bile yapmazlar. 
Geniş camekanların arzettiğt 
Canlı kukla dünyaları başlı 
başına birer san'at eseridir. 
Bu görülmeye değer tablolan 
hergün yüz binlerce insan 
hayranlıkla ve takdirle sey
reder. 

Bu yüzbinler~e küçüklü bü
yüklü insanın. hareketli kukla 
sahneleri rahatça görebilmeleri 
için camekanların önüne mu
vakkat geçitler yapılmıştır. Bu 
geçitleri dolduranlar arasında· 
ki küçüklerin neşeden doğan 

çığlık ve yaygaralarını görme
lisiniz. 

Bu sene yapılan camekanlar 
içinde en çok beyenilen Souvre 
mağazalarının yaptığı ve biri 
deniz kenarında bir şehri di
ğeri bir izci kampını tasvir 
eden iki canlı kukla tablosu
c!ur. 

Birincisi. akşamları hava ka
rarıp ta elektrikler yandıktan 
sonra tam manasiyle bir sanal 
abidesi ıtibi kendini gösteriyor. 

Loş mavi bir sema altında, 
ufuklara kadar elektrikleri 
uzanmış, yüksek bir dağ ya
macında büyük bir sahil şehri 
l.oyu lacivert derinliğinde ışık
ların aksi kaynaşan limanda 
harp gemileri var. Bunlar da 
donanmış, kuvvetli projektör
leri vakıt vakıt tepeleri aydın
latıyor ve semaya doğru uza· 
nan ve uzandıkça genişleyen 
ışık büzmeleri setpıyor. 

Bu manzarayı kucaklıyan ta 
önümüzdekı bir tras üstunde

ki gazino ayrı bir alem. Kuk
lalardan mürekkep bir cazbant 
durmadan çalıyor. Bu çalgının 
ahengine uyan kukla çiftler 
büyük pistin üstünde dön:;p 
duruyorlar. Küçük masaların 
etrafındaki kuklaların her bi
rine başka bir hareket ve

rilmiş. Kimi içiyor, kimi 
muhabbet ediyor, kimi ye
mek yiyor. Bunlar arasınca 
burnunu silen, çocuğunu dövEn 
pabucunu bağlıyan... Ararmı

sıoız herkes kendi aleminde. 
ikinci tablo, birinci kadar 

çalımlı olmamakla beraber on
da da büyük bir san'at eseri 
görülmiyor. Kuklaların ızcı 
kampını gösteren bu tablodaki 
canlı komik sahnelerini binlerce 
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Biilem sayısı : 39 

Guy Durbenin şüphesini dağıtmak 
için onların projelerine yardım 
etmeğe hazır gibi göründüm 

_ Guy Durben sözlerimden 
mütehassis olmuş görünüyordu. 
Ayni suali tekrarladı: 

inanayım mı Mac Glone ? 
_ Elbette ki doğru söylü

yorum. New-Yorkta hava tep-
tili için bulunmıyorum. Bütün 
hedefim bir çokları gibi para 
Yapmak, ihtiraslarım• tatmin 
etmektir. 

- Doğru Mac Glone ... 
Nev-Yorkun ıklimi bazılarına 
hiç yaramaz. Burası bazan çok 
tehlükeli bir bava taşır. 

Guy Durbenin imalarına 
ehemmiyet atfetmeden devam 
ettiın: 

- Fikirleriniz şahanedir. 
Beni sizinle teşriki mesaiye 
kabiliyetli görmemiş bulunma· 
nıza hayret ediyorum. Acaba 
bu planın tehakkukuna biç bir 
Yardımım dokunamaz mıydı? 

Durben ansısın ciddileşti. 
- Hayır Danny yanılıyo~s.u• 

nuz. Bu işte sizin zekavetınız, 
değil, zevkiniz ve ahlaki tema· 
Yiilatınızın tesiri vardır. 

- Ben her zaman beni ala· 
klldar ııden ve hayatımı çok 
geniş bir surette kazanmaya 
Yardım edecek olan projeler 
lehinde çalışmaktan zevk duyan 
bir adamım. Benim zevkim de 
budur. Nevyork imkans~zlı~
larfa dolu olan bir şebırdır. 
Burada cüretkar olmıyan yaşı
Yaınaz. Muvaffak olamaz. Şu 
halde herşeyden önce sür'atle 
zengin olmak sonra hayatınızı 
ıneınfeketin s~kin bir köşesinde 
rahatça geçirmek için oraya 
çekilmek lazımdır. 

- Şu şartla ki bu istirab~t 
kötesi ne bir mezar ne de bır 
hastahane köşesi olmamalıdır• 

-.. Elbette Radyo-Monark 
Programlariyl~ size değerimi 
göstereceğim. Ben sadece ar· 
tistik mevhibelere sahih .ol· 
ınakla kalmam. Aynı zamanda 
cüretkarım da ... işlerin ruhunu, 
nasıl çevrildiğini biliriı_n'. •• 

- Bütün söylediklerınız dog 
• rudur Mac Glone .. Fakat pro· 

· ·ı ve insan günlerce seyrettı er 
eğlendiler. .. 

d. m gun 
Şu satırları size yaz ıgı . 

1 bile önünde kalabalık eksık 0 
• 

ınıyan bu reklamlar yıl babşın-
d ·a ar an üç ay evvel yapımag . 
1 b. · lzmır 
anmıştı. Mağazanın, ızı~ l 

h .. k, • d biiyuko an u umet konagın an 
b. re dekor 
ır dairesi çepe çev r 

İçine alınarak bir şato ~a ı~e 
k 1 · daırenın 
onulmuştu. Gece erı 

1 
d.. t caddeler e 

ort tarafını kuşa an b' 
Palais Royal ıoeydanı on kın-

, .. den a an 
!erce elektrik ampu un . . az 
ışık altında bol güneşh bır y 
gününü acdırıyordu. • 

Galeries Lafayette magaza-

1 .• .• deki kocaman Noel 
arının onun b. 
baba ve etrafında yanan ın· 

1 far Paris halkına ve erce mum N 1 küçüklerine haftalarca oe 
gecesi yaşattırdı. 

Yukarıdan beri saydığım ço~ 
külfetli reklamlar sadece bır 

uncak satışı için yapılıyor. 
;{eın de yalnız bir şehir hal
kına hitap ediyor. Ben şimdiye 
kadar, güzel lzmirimizin incirıni, 
üzümünü, bademini ve fındığını 
yiyen bu kocaman Paris şeh
rinde bu değerli ürünlerimizi 
·eklam eden bir satır yazıya 

oile rastlamadım. 
Müçteba Valay 

jelerimizden sizi haberdar eden 
kimdir? Luiz mi? 
-Hayır şahsiyata girm"yelim. 

Birisi müphem bir surette bana 
bütün bunlardan bahsetti. İza
hat vermedi. Şimdi asıl izahatı 
sizden bekli yorum. Aziz dos
tum eyice gözlerimin içine bak. 
Şunu da eyice bil ki p!anınızı~ 
içyüzü ne olursa olsun ben sı
zinle beraberim. Kardeşiniz 
benim en yakın ve en çok sev· 
diğim dostlarımdan biridir.Size 
yardıma hazırım. 

_ Peki projemiz hakkında 
bildiğiniz nedir ? 

- Söyledim ya... Pek mü· 
bim birşey değil... Yalnız şunu 
biliyorum : Bütün bu işi çeviren 
sizsiniz. Kısa mevcelerle en iyi 
bir muhabere vasıtası bulmuş 
bulunuyorsunuz. Kombinezon 
mükemmeldir. 

_ Aşağı yukarı işin esası da 
budur. Şu halde plaklardan 
bahsedildiğini de elbette duy

dunuz. 
_ Evet. Bu sabah Van Me· 

terle Norisi ziyaret ettiğimi, 
kendisinin çok ağır hasta ol· 
duğunu da bilirsiniz elbette .. 

_ Evet ama şimdi çok eyi· 
dir. Hastalığı büsbütü geçmiŞ
tir. Hatta öğleden sonra bü
rosuna giderek işe başlamıştır 

bile ... 
Bu haber beni büsbütün şa· 

şırtmışb. Norisi hasta etmek 
için nasıl bir vasıtaya başvur· 

muşlardı. Sonra nasıl bu kadar 
çabuk eyileşmiş ve batta işe 
bile gitmek imkanını bulmuştu. 

Bana neden telefon etmemiş

lerdi? 
Guy Durbenin merakını tat-

min için bu sefer izahat ver· 

mek sırası bana gelmişti: 

- Mis Noris bize birkaç 
disk gösterdi. Sonra bu sabah 
Radyo telefonik müfettişlerin· 
den Mac Namara namında bir 

adam beni ziyarete gelmiş, 
Bil! Bristofa takdim edilmek 
üzere mühim bir icadından 
bahsetmişti. Görüşürken bana 

bazı garib istasyonlardan, gizli 
çalışan, ne görüştükleri, hangi 

lisanla görüştükleri bir türlü 
anlaşılamıyan istasyonlardan 
bahsetmişti. 

-Sonu Vat-

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 
model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "Jzmir,, eczanesi 

fZll'T.a'~/ZZYL.<LLJl'//ZZL/// hA. 

Mua~lim Doktor 

A~met Hulôsi 

YEMi "SIR 

BAG 
VE 

SEBZE 
Tütün Fideleri 

Kimyevi Avrupagübresi 
Garbi Anadolu umumi 

deposu 
Adres: 
HACIDAVUT ZADE RAHMi 

KARADAVUT 
Cczair - Han Yemiş Çarışı 

IZMIR 
Telefon: 3B09 

'Telgraf: Karar1avut 
3 - 13 (3) 

Uoktor 

Kemal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65 Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramn• r cad
desi No. 596 Tel. 2545 ------a Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneler! 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontlten 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fınn 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

Göz He~iml 
-MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

IZMIR iKiNCi HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

lzmir merkez telgrafhanesin
de muhabare memuru Muhlis 
oğlu Cavid Ok tarafından 
Basmahanede Kemer cadde
•inde eski Akhisar oteli ve 
balen beş sayılı ııile evinde 
Şerif kızı Sabriye aleyhine 
açılan boşanma davası hakkın
daki tebliğat ikametgahı meç· 
bul bulunmasi hasebiyle ilanen 
icra edildiği halde muayyen 
günde gelmemesi ve cevab 
ı:-öndermemesi sebebile aley
hinde istek dairesınde gıyab 
kararı ittihaz ve karar sureti 
mahkeme divanhanesine asıla
rak tahkikatı 11/3/936 çarşam
ba gününe bırakılmasına ve 
bu celsede davacının göstere
ceği şabidler dinleneceğinden 
on beş gün içinde itirazını 
bildirmesine, aksi halde muay·· 
yen günde saat onda gelmedi
ği takdirde bu husustan dolayı 
bir daha tahkikat ve muha
keme celselerine kabul edilmi
yeceği hususu tebliğ makamı
na kaim olmak üzere keyfiyet 
ilan olunur. 101 (57) 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

Muzaffer Eroğnl 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Umum Hastaların ~ azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bajırsak, böbrek ve doğru 

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

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

MuTEHASSISI • 

abrl Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ifa 12,30 öğleden sonra 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

lzmir Eıı razı Sariy~ hastanesi 
baştabibli.~inden; 

Hastanemizin yevmi ihtiyacından 1 ifa 40 kilo ekmek ile 1 ifa 
25 kilo Taze sebzenin açık eksiltmesine istekli çıkmadığından 

münakasa 1 O gün müddetle temdit edilmiştir. İsteklilerin 

13-1-936 pazartesi günü saat onda tepecikte emrazı sariye has-

tanesinde toplanan komisyona müracaatları. 92 (59) 

lzmir ithalat gümtüğünden: 
K. G. eşyanın sandık marka No. 

cinsi 
194 500 ipliği boyalı P.Mensucat fasuneli 1. N. Z. 

182 00 " " " " 1. " 
207 00 " " " " 1. " 
292 00 " " " " l, " 
195 00 " " " " 1. " 
188 500 " " .. " 1. " 
191 500 " " " " 1. " 
182 500 " " " " 1. " 
267 500 " " " " 1. " 
221 00 " " " " 1. " 
191 500 " " " " 1. " 

2313 3000 11 

329, 
894 
327 

7997 
330 

1079 
1078 
893 

1016 
899 
896 

316 

Yukarıda yazılı eşya 27-1-36 ncı Pazartesi günü saat 13 de 
açık artırma suretile dahile satılacağından işine gelenlerin itha
lat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

12-25 65 (61) 

~ahlfe 7 

Bembeyaz, tertemiz 
parıl pa"lıyan 

ve parıl 
dişler 

jju neuceyı aıınak 
için bir tüp 

RAOYOLiN 
kafidir. 

Neden Türkiye haikının ~·o feri mükemmel surette yıkaya-
99 u Radyolin kullanıyor ? rak yemek artıklarının, içkinin, 
Ağızdaki mikrobları % 100 sigaranın husule getirdiği kir 
öldürmesi yüzünden mi ? Fia- tabakasını, lekeleri, kefeke de· 
tının ucuzluğ•ından mı ? F ev- diğimiz taşları söküp çıkanr, 
kalii.de teksif edilmesi dolayı- sonra da bunları mine tabaka· 
sile iktisadi olduğundan mı ? smı çizip hırpalamadan şayanı 
Ağızda çok fazla köpürdüğü, hayret bir şekilde cilalar ve 
kokusu güzel olduğu için mi ? parlatır. 

Radyolinin bütün bunlardan işte Radyolinin kazandığı 
başka en mühim ve esaslı iki emsalsiz rağbete sebeb bu 
hususiyeti vardır. Evveli diş- m_eziyetleridir. 

Sabah ve akşam günde iki defa olmak şartile siz de 

BADTOl~iN 
Kullanmıya başlayınız ! 

~ ~ • ... ' . . . ... . . "Jf. . ...... 

i L A N 
lzmir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin Halkapınar· 

daki kumaş fabrikası mamulatından olan mevsimlik ve kışlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, şal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 

186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasında satılmaktadır. Mezkür fabrikanın metanet ve 
zarııfet itibarile herkesçe malüm olan mamulatını muhterem 
müşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

, 

Toptan satış yeri : Birinci kordon No 186 
Şark halı Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda Mimar Kemalettin caddesi 

Yünlü mallar pazarı F. Kandemiroğlu 

1Karahisar Maden Suyu 

TÜRKİYE 

HllALIAHMER CEMİYETi 

l 
Böbrek, l<araciğer rahatsızlıkları

na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 
şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

lzmir vilayet defterdarl.ağında11; 
Bornovada ismet pa~a caddesi bir numarada oturan ve ebniye 

boyacılığı yapan Con Batliğ tarafından 931 takvim senesi mu· 
amelatı için verilmiş olan kazanç beyannamesinin müstenidatı 
defterler uzerinde tetkikat yapılmak üzere aranılan mükellefiıı 
lzmirde bulunmadığı ve nerede oturduğu da bilinememiştir T~~; 
liğ tarihinden itibaren 15 gün zarfında defter ibraz etmedıgı 
takdirde defter ibraz etmemiş addedilerek hakkında muaınelel 
kanuniye yapılacağı ilan olunur. 95 (58) 



Sahife • 

Yeni OSRAM " D ,, lambalarıdır. Çifte spiralli olan bu lam
balar diğer OSRAM l a mbalarına nazaran yüzde 20 ve ucuz adi 
lambalara nazaran da yüzde 40 daha idarelidir. 

Çifte spiralli OSRAM " D ,, ampullerini alırken ambalajla
rının üzerindeki " D .. işaretine dikkat ediniz. 

Sobalarınız için halis 
.............. ilim ...................... . 

·~z·ö~'ğ'ii'i<l~:i~'i~·~ilı'i~··~~<l~;;-·kö~·rr~rrr 
~Sömikok : Antrasit kömürü : 
~lngiliz: Antrasit komürü . 
~i<oR·~·· .. ·oo[iVi'A······s'AAÇE········ 

No. 10-12 F. Per
Telefon 3937 

Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
kinyani magazasında bulacaksınız, 

. w ~ ; !' ... - -;~ • .-"'<- ' (3508) 
"' ... 1 ............................ 9!1~~~ 

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

Beyoğlu - lstanbul Tel. 44800 
Kışın meyva ağaçlarınızı Y edikule Gazhanesinde 

katranın taktirinden elde edilen 

ANTRASEN Y AGI 
mahli'ılü ile tedavi edip onları böceklerden, kurtlardan ve 

sair parazitlerden kurtarırsanız yarın yüzünüz 
gülo!r, mahsul kurtsuz olur 

Fazla malümat için mezkür şirkete müracaat 
8 10 13 (34) 

··············si'fi'ü'A:'f ····s·;;i~k·y;ğ~·······-· .. ··· 
N orveçyanın halis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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TRAS --BIÇAGtNI 
KULLAN\ YOR 

-IENI ASIR 

İzmir sicilli ticaret memur
luğundan: 

lzmirde Çangırı çarşısında 
16 numarada muamele yapan 
La konkord sigorta şirketi Iz
mir acenteliğine tayin kılınan 
Mustafa Hulüsi Ayçetin ve Se
lahettine verilen vekaletname 
ticaret kanunu hükümlerine 
g öre sicillin 1535 numarasına 
kayt vetescil edildiği ilan olunur 

TÜRK FILl~S LiMiTED ŞiRKETi 

İzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mühürü ve F. Temik 

imzası 

1: Vekaletname 
VEKALETNAME 

Türkiye cumhuriyeti hududu 
dahilinde vekili umumisi bulun
duğumuz, Pariste mukim La 
Konkord Sıgorta ~irketinden 
tarafımıza ita olunan salahiyet 
ve mezuniyete binaen lzmir 
şehri ve mahallatında Türkiye 
Cumhuriyetinin sigorta umur 
ve muamelatına dair mevcut 
ve ilerde vazo'unacak kavanin 
ve nizamalına tevfi kan ve ken
disine ita edeceğımiz tahriri 
talimat dai resinde yangın ve 
nakliyat sigorta ları akt ve bu 
hususta yangın muvakkat ilmü
haberleri ve şahadetname ve 
nakliyat mukave:enameleri imza 
ve itasına ve feshine, her nevi 
keşfiyat ve tetkikat icrasına 

sigorta ücüratını tahsil ve mak
buz itasına ve hasaratı tediye 
ve tesviyeye ve ihtilaf zuhu
runda devairi hükümet nezdin
de bizi temsil ve bilcümle me
hakimi sulhiye ve asliye ve ce
zaiyenin kaffei aksam ve de
recatında müddei ve müddeia
aleyh ve şahsı salis ve muteriz 
ve muterizüna!eyh ve mümey
yiz ve mümey~•izünalevh sıfat 
ve tarikleriyle bidayeten ve 
itirazen ve temyizen ve iade
ten muhakeme ve muhasama 
ve mürafaaya ve işhat ve icti
hada ve tebliğ ve tebellüğa 
ve yemin teklif ve kabul ve 
reddine ve haczi ihtiyati ve 
icrai vaz ve fekkine, ve iflas 
talebine ve konkordato akıd 
ve itirazına ve ehlivukuf ve 
mümeyyiz nasb ve azline tet
kiki hattühateme, sahtelik id
dia vemüdafaasına ve tedabiri 
ihtiyati taleb ve ittihazına ve 
ilamatı müstahseleyi mevkii 
icraya v::z ile muamelatı icrai
yeyi takib ve infazı ile ahz 
ve kabza, ve davayı mezküre 
hakkında avukat nasb ve az
line mezun olmak üzere lzmir
de mukim . Mustafa Hulüsi 
Ayçetin ve Salahaddin acen
te ve vekil nasb ve ta· 
yin eyleClik. 

Y. N. 
S. N. 

17 teşrinievvel 935 
Kılişe ve imza 

9603 
21R 

Sayın halkımıza 1936RADYO 

• 

Modellerini Takdim eder 

Yeni modeller Kat'i bir 

Mükernme- liyettedir 
. 

Bir ~:EI,I~I::l?S ile, cliinyanın 
cereyan eden siyasi vak'aları !Saatı saatına 

dört tarafında 
takibe iınkan 

bulacaksınız. 

• 

Dünyanın her tarafındaki istasyon
ları parlak ve pürüssiiz bir sesle 

duyacaksınız. 

Dört yeni modeli sayın halkımıza 
takdim ediyoruz 

Bir sene kredi ile 
satışa çıkarılmıştır 

Genel acentesi: 

P[NN[TTI vePAHl[NTE 
ikinci Kordon 66 • 

IZMIR 
TELEFON: 2307 

eyva uıu 
Tabii meyva usareleri!• 

'ıazırlanmış yegane meyv
tUzudur. 

Mide, barsak, kara ciğer· 
böbrek hastalıklarında fev
kalade faydalıdır. Hazmı 
kolaylaştırır, inkibazı izale 
e-der. 

lngiliz Kanzuk 
ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

işbu umumi vekaletname 
altındaki kılişe zırıne mevzu 
imz.ının şahıs ve hüviyeti dai
remce maruf ve sirküleri mah
fuz " La Konkord ,, sigorta 
şirketi Türkiye unıum mümes
silleri E. Bivas ve şürekası 
şirketi namına münferiden 
imza eden A. Zaranın oldu
ğunu tasdik ederim. On yedi 
teşrinievvel bin dokuzyüz otuz 

beş. .::~::;:~;;~~;;~;:;::'::~':'~~~~~~~~~~~~~"""~~~,,,,,,~~~~~ 

Yevmiy~!l:~e~:~l~;v:! ~!~a • 0Ô
0

-K-TOR • 1 lzmir ilbaylığından: 
işbu suretin dairede dosya- H I " 1 [ 1 Milli emlak idaresinde tapuya tescil edilmemesinden dolayı 

sın da saklı 17 teşrinievvel 935 u us 1 re b ir çok muhacir, harikzede veya mültecilerin kendilerine teffiz 
tarihli ve 9603- 218 numaralı aslına mutabık olduğunu tas- · edilen emlak kayıtları açık kalmıştır. Binaenaleyh muhacir, ha· 
dik ederim. Onbir kanunuev· rikzede yeya mültecilerden tahsis ve teffiz suretiyle milli emlake 
vel bin dokuz yüz otuz beş. Sinir hastalıkları ait ev, tarla, arsa ieya arazi iş~al edenlerin bu suretle mülkleri 

T 
U e assısı satılarak mutazarrır ve müteessir olmamaları için tapu dairesine 11 kanunuevvel 935 M "t h 

. C. lstanbul beşinci Noteri Sami Tekın resmi mühürü Pazardan mada her gün mürac.ıatla tapularını malan lüzumu ilan edilir. 
dörtten sonra İkinci Beyler 11-12-14-15 16-17-18-19-21-22 85 (56) 

ve ımzası 
Pul üzerinde 11 kanunuev

vel 935 tarih ve T , C.lstanbul 
beşinci noteri Sami Tekin 

resmi mühürü 
Pul üzerinde 35-12-935 tarih 

ve T.C. iktisat vekaleti iç ti
caret umum müdürlüğü resmi 
mühürü ve imza okunamadı. 

Umumi No. 579 
Hususi No. 1-14 
Bu vekaletname suretinin 

sokağında 81 numaralı mua- J 
yenehanesinde hastalarını 2miv- Defterdarlığından: 
kabul eder. ( 3436 ) Hazineye aid arsalar üzerine evvelce bina yapmış olanların 

binalarının yıktırılmasına tevessül edildiği malümdur. Vatandaş· 
ların meskensiz kalmamaları için Maliye vekaleti bilmüzayede 
arsa değerini defaten hazineye yatıranların inşa eyledikleri ev· 
!erin ibkasına müsaade etmiştir. 

görülen tasdikli suretine ve~ 
dosyamızd a alıkonulan nüsha
sına uygun olduğu tasdik kı
lındı. 1936 senesi kanunusani
nin on birinci cumartesi günü. 

lzmir üçüncü Noteri resmi 
mühürü Tahsin Amur imzası 

97 (63) 

Hazine arsası üzerinde elyevm binası mevcud olanların birer 
istida ile defterdarlığa müracaatları ve bu arsaları bilmüzayede 
üç ay zarfında satın alarak tapuya bağlamaları iktiza eder. 

11~12~14~15~16~17~18~19~21~22 86 (55) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERCULES vapuru ı3-ı-936 

gelip ıs.ı-936 da Anvers,Rot· 
terdam, Amsterdam ve Ham· 
burg limaııları için yük ala· 
caktır. 

SVENSKA ORIENT LIEN 
GOTLAND motörü 2ı-ı-936 

da Rotterdam ve Hamburg 
limanları İçin yük alacaktır. 

ROLAND motörü 6-ı-936 
da Rotterdam, Hamburg, Co· 
penhage, Dantzig., Gdyn;a,Go· 
teburg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 
SERVİCE MARITıM RuUMAIN 

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

ilandaki hareket tarih!eriie 
navlunlardaki değişikliklerden 
acentemiz mes'uliyet kabul et
mez. 

Faz'a tafsilat için ikinci Kor· 
donda Tahmil ve Tahliye bina•ı 
arıcasında 72-4 numaıada 
FRA TELLi Sperco vapur acen
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 ,. ______ ,,, 
1 
1 ÇOCUK 

HASTALIKLARI 
ı\IÜTEHASSISl 

Dr. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyahatın

dan dönmü~tür. Hastalarını 
her gün 11,30 dan saat on 

Üçe kadar Beyler sokağın
daki kıliniğinde kabul et
ınektedir. Telefon 3990 

N. 'T· 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
HERAKLEA vapuru Halen 

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

MILOS vapuru 6 son ka
nunda bek!eniyor. ıo 'on 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 
yiik alacaktır. 

GLUCHSBURG vapuru 6 
son kanunda beklenıyor. H<1m
burg ve Anversten yük çıka
racaktır. 

Johnston Warren Lines 
Liverpool 

DROMORE vapuru ıs son 
kan unda bekleniyor. Liverpol 
ve Anversten yük çıkarıp Bur
"as ve Kösteoce için yük 
~'acaktır. 
DEN NORSKE Middelhavslinje 

(D/S. A/S Spanskelinjeo 
OSLO 

BANADEROS vapuru ıo son 
kanunda bekleniyor. Diep~e 
ve Norveç limanlarına yuk 
alacaktır. 

Ayni zamanda lskenderiye 
ve Hayfa için mal kabul eder. 

Vapurların isimleri, gelme 
t 'hleri ve navlun tarifeleri an d . 
hakkında hiç bir taahhü e gı-
ritilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
"'"'"' . '>008 ..__..,.,...,_.c.,s . ....:1ı_<36oı) · 

.........._ 

;__.=_------~--~~~·~\:-NİME~OKÜ~ÜLMffiilİilA 

~
~~ 

mm KA$E 

NEDKALMiNA 
Mu~ la JlbaylıS!nd~n: __ _ 

g b" yo'unun Köyceğız - Dalaman koprusu ara· 
Köyceğiz - Fet ıye · k 

, 0 86 .... 110 kilometrelerinde 284ı2 lıra e-
sında 64 -ı- Ov - f 
'f k ld ım ve imalatı sınaiye inşaatının kapalı zar 

Şı bedeli şose a ır M -ı · 
u . . Z7-1-36 pazartesi giinü saat 15 de ug a vı-

sul le eksılmesı d . ·g· encümen tarafından yapılacaktır. 
liyeti makamında aımı . . . _ 

· ve buna mi.ıteferrı dıger evrak 142 kuruş 
Ekslt e şartnam,sı . · · 1 m •1 Nafia dairesınden alın:ıbılır. 

mukabilinde Mug a 
. t 2130 lira 90 kuruştur. 

Muvakkat temına . . 
k n serbest ış alabılecek mühendis olması 

1 kl ·ı · anuoe · 
ste 1 erın ı· ı k imalatı sınaiyesi mevcud şoseyi iyi • tOOOO ıra ı . 

v~ya en aşalı?. di" 'ne dair ehliyeti fenniye vesikası göstermesi 
bır şekilde. bı~_ırt gı iyen isteklilerin taahhüd edeceği işin bütün 
bu vesikayı gos erm . . . 

kanuniğ mesulıyetını deruhde edecek kanunen 
fenoiğ hususat ve . _ . . 

: abilen bir mühendıs gostesmesı, ve bu takdırde 
serbest ış Y1~P f deruhde eden mühendisin Noterlik vasıtasıle 
fenniğ mesu ıye ı . 

• . bh .. dnameoin teklıf evrakı arasında bulundurulması 
verecegı taa u 

lazımdır. hli t 'k 1 k · t' 1 · 'hal .1• t fıasından e ye vesı ası a ma ıs ıyen erın ı e Vı aye na 
.. .. d en az sekiz gün evvel re'sen müracaat ederek ehli-nunun en 

0 ·kası almaları lazımdır. yet vesı _ , . 
istekli bir şirket oldugu takdırde: 

Eksıltme şartamesiode yazılı evsafı haiz olması lazımdır. 
isteklilerin teklif mektublarını 27-1-36 jJazartesi günü saat 

ı4 e kadar Muğla vilayetinde eksiltme komisyonu reisliğine 
vermeleri lazımdır. -SO- 8-12-16-20 38 (40] 

Izn~i · ithalat sıümrüğünden: 
Gümrük Çatı ve borularının • tamir işi 14.1.36 Salı günü saat 

13.30 da yapılacai!'ı ilan olunur. QO (60} 
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OJiver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BiRİNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Salon, yemek 
Kardeşler 

ve yatak odalarınızı Haraççı 
ınobilyelerile süsleyiniz ..• 

THURSO vapuru 7 ik:nci 
kanunda Liverpool ve Svansea
dan gelip tahliyede buluna· 
eak. 

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

THURSO vapuıu ıs iki11ci 
kanunda bekleniyor. Liverpool 
ve Glasgov için yük alacaktır. 

POLO "apuru 10 ikinci ka
nunda Londra, Anver ve Hull-. 
den beklenıp ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük ala
caktır. 

DUTCHE LEVA T UN 
AQILA. vapuru 5 ikinci ka

nunda Hamburg ve Anversten 
gelip tahliyede bulunacak• 

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

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Yavrularınızın mektepteki 

derslerini hazırlamalarına ve 
İmtihan zamanlarında sıkıntı 
çekmemelerini temin için hu
susi muallimle kendilerini tak
viye ediniz. 

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

H. 3 (lS) 

Tenviratınızda yenı çıkan çifte ispiralli 

METALLUM 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbet•n 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 
ehnıet Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemens fabrikaları mümessili 
l'eştemalcılar 77 - 79 

Zümrüt Damlası ............................... 

Eczacı Kemal Aktaş 
Yeni bir kolonya yaptı cicim,,, 
Bu mu? 
Evet bak yeşil bir koku, atk, neşe, sehir 
ve cazibe kokuyor, HiLAL eczauesinin 
son eseri ... 

iktisat vekaleti iç ticaret umum 
müdürlüğünden : 

Türkiyede yangın 'Ve nakliyat sigorta işlerile çalışmak üzere 
kanuni hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halin
de bulunan La Konkord Sigorta şirketinin Türkiye vekili umu· 
misi, bii:ı: olduğu salahiyete kinaeo bu kerre müracaatla lzmir 
ve mabaUatı acenteliğine şirket namına yangın ve nakliyat si
gorta işleriyle meşgul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda 
bütün mahkemelerde müddei, müddeialeyh ve üçüncü şahıs sıfa
tiyle hazır bulunmak üzere Mustafa Hulüsi Ayçctin ve Salihad
dioi tayin eylediğini bildirmiştir. 

Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabeıi hakkındaki 
2S haziran 927 tarihli kanunun hükümlerine muvafık görülmüt 
olmakla ilin olunur. 96 (62) .;,....., 

•• 
Tek, fakat kat~i çare 

Tecrübe edenler· 
den sorunuz ! 
Baş, diş, adele ağn

larile üsütmekten müte-. . 
. vellid bütün ıstırablara karşı yegane müessir tedbiı 

bir kaşe 

GBiPiN 
almakbr. 

[ Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz ] 
'.'• ,,. .. , .. •, • •'r' '•~~•..r- ~:t.: .s • • • • ' • 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile batka çeşit ye· 
mek baharlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 
Kars südü, Besi. Her boy di~ macunu ve fırçalarını (Leylek) 
marka rubk ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayını:ı. 
Bütün Tilrkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya
larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 

NEZLEYE ... 
Karşı en iyi korunma ve tedavi ilacı 

SELAMET Ferit'dir 

Katran 
Ferit 

Öksürük, göğüs ue:ı:lesi, 

nefes darlığını katiyen te

davi eder. 

Umumi depo: 

S. Ferit Şifa eczanesi 
Hüküınet sırası 
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e Fransayı, Türki 
r 1 

•• •• ki 
Italyanın Afrikada yenilmesine meydan verilmiyecek 
ltalyaya Uluslar Sosyetesi tarafından teklif edilmek şartile, lngiltere bir 
sulh planı tanzime hazırdır - ltalyanın bunu nasıl karşılayacağı belli değildir 

11111111 

Bu teşebbüse başlangıç olarak Habeşistana bitaraf bir tahkik heyeti gönderilmesi teklif ediliyor 
Lonclral l(A A)

Royter ajansı, Ital
yanın yakında bir 
sulh teşebbüsünde 
bulunacağı hakkın
da Pariste şayi olan 
bir haberin Lond
rada teyid edilme
diğini bildiriyor. 
FRANSA UZLAŞ-

MA TEKLiFi 
YAPACAKMI? 

Paris 11 (A.A)
Gazeteler Petrol 
ambargosu meselesi 

nun hemen tatbikine başlanıla- ambargosunu teklif edecektir. 
cağını zannetmiyor. - O zaman buna B. Eden 

iT AL YANIN ZEBÜN DÜŞ- muhalefet edecek! cevabını 
MESINE MEYDAN verdi. 

V ERILMIYECEK LOYD CORC FRANSAYI 
Övr !{azetesi de. siyah soya TÜRKIYEYE HARBA SÜ-

mensup bir milletin büyük bir RÜKLEMEK iSTEMiŞTi 
devlet üzerine bariz bir zafer 1921 senesinde de Loid Corc 
kazanmasındaki tehlikeile ltal- Fransayı Türkiyeye karşı har-
yanın büsbütün zebun düşme- ba sürüklemeğe çalışmıştı.Fran-
sının Avrupa muvazenesinde sız hükumeti bundan sakındı. 
tamir edilmez bir darbe Çok geçmeden lııgiliz gazete-
teşkil edeceğini, bütün bü- !eri bundan dolayı onu tebrik 

ettiler. yük devietlerin anladıklarını 

on ücler komitesine . . """""" J-
f1 - . ,l"t.1.. • •. -.. 

ve Habeşıstana gönderilecek B. Lava! berkitelerin şiddet-
lendirilmesinin barba dayana-

. . ' ""· ·- bitaraf bir tahkik komisyonu cağını göetermekle yalnız ba-
vasıtasile barışın başlangıcını rışa değil, ayni zamanda F ran-
korumak en doğru yol olacağını sa - Jngiltere dostluğuna yar-
söyleniy'Or. dım etmiştir. Netekim lngiliz-
LAVAL DEVRILIRSEFRAN- ler de - geç de olsa - bu teh-

SA PETROL AMBARGOSUNU likeyi anl1yarak şimdi onu tak-
TEKLiF EDEBiLiR MI? dir ediyorlar. Yılbaşında ( Ti-

Paris 11 (Ö.R) - Radikal mes) gazetesinin B.:Laval hak-
sosyalist partisi asbaşkanların- kındaki methiyeleri bu bakım-
dan B. Pfeifer "Eclarieur de dan manalıdır. 
Nice" gazetesinde Fransanın INGILTERE BiR SULH 
dış sıyasasını tarif ederek di- PLANI HAZIRLIYOR 
yor ki : Londra, 11 (Ô.R) - Royter 

"Siyasa ne lngiliz, ne ita!- Ajansı bildiriyor: 
yanlardan yana değildir. Yal- Gazetelerin edindiği malu-
nız Fransızlardan yanadır. Za- mata göre lngiltere hiik6metl 
ten geçen ilk teşrin ayındaki ltalyan _ Habeı muhaaamalına 
lngili7. siyasası ile bugünküsü bir çare bulıumıası taraftandır. iki Habeşli tipi 

arasında hiç bir nisbet yok- Jtalyanın Habeşistanda mubte- yolla tavassut edecektir. geçmek ve tasvip edilmek şar-
tur. Geçenlerde bir lngiliz mel bir mağlübiyeti ltalyanın Gazetelerin bu hususta ver- tiyle ltalyaya teklif edilecek 

' 

gazeteci arkadaşla Fransız devlet otoritesine tesir edeceği dikleri malumata bakılırsa, in· ve fikri alınacaktır. 
. Napolitlen bir görıillliş kabinesinin devrilmesi ihtima- gibi Avrupa devletler manzu- giltere filen böyle bir sulh pla- ı lngiltere her hangi bir sullıı 

venldikten sonra bugün için 1 tasavvur t!dilemiyaceğini söyli- lini görüşüyorduk. Dedim ki: mesindeki mevkiini de saraa- nını ltalyaya teklif tasavvurun- pi im hazırlığının uluslar sos-
F ransanın bir uzlaşma teşeb- yorlar. - Eğer Laval devrilirse cağı için lngiltere bir ıulh da değildir. Plan hazırlansa da yetesi toplantısından sonraya 
hüsünde bulunmasına imkan Maten gazetesi bu ambargo- yenı Fransız hükumeti petrol planı bulunmasına diplomatik Uluslar sosyetesi kanalından bırakılması kararındadır. 
A•••••••••11111111111111111t11111111111111111111111111111ıııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı111aı .. 111111111111111111111111111111111111111111e~•••ııe1111ee111111•1•1•11111111111111111ııı• 

Japonya, deniz erde hak 
müsavatına razı olmıyor 

Amerika ile Rusya arasında Japon
ya ya karşı bir blok mu yapılacak? 

Londra, 11 (Ö.R) - Deniz 
konferansının akamete uğra
raması tehlikesini gözönünde 
tutan siyasal çevrenler yeni 
bir deniz anlaşması hazırlamak 
niyetindedirler, Gazetelerin ha
ber verdiğine göre: 

Londrada bulunmakta olan 
Amerika deniz asbakanı ile 
yapılan görşmeler nikbinane 
kabul edilecek bir sonuç 
vermiştir. Amerika ile ln
giltere arasında bir deniz 
anlaşmasının esaslari hazırlan
mak üzeredir. 

Gazeteler Japonyaya karşı 
bir U. S. Amerika - S. Rusya 
deniz anlaşması yapılması ihti
malini de ileri sürüyorlar. 

Japonya deniz konferansında 
lngiltere ve Amerika deniz 
kuvvetlerinden daha fazlasını 
istemektedir. 

DENiZ KONFERANSI 
SUYA DÜŞTÜ 

Londra, 11 (Ô.R~ - Gaze-

l 

A111nıkam11 Yeni Zrland zırlılısı 

teler Deniz konferansının suya Basın yine şurasını da kay
düşmesini artık sakınılması j dediyor ki, Japonyanın konfe
imkansız bir hadise telakki • ranstan ayrılmasına rağmen, 
etmektedirler. Bununla beraber diğer dört devlet (lngiltere, 
konferansın suya düşmesi en- Amerika, Fransa ve ltalya) bir 
dişe uyandırmamıştır, zira öte- centilmen anlaşmasına ve hatta, 
denberi tahmin edilmekte idi. Japon istinkiifına rağmen ol
Görünüşte, deniz silahlarının 

tahdidi için bir anlaşmaya 

varılamaması teslihat yarışına 

yine yol açacaksa da, gazete
ler finansal durumun ve zaru
retlerin bu yarışı yavaşlataca
ğını umuyorlar. 

dukça değerli kalacak kat'i bir 
anlaşmıya varmak için yine 
mıizakerelerine devam edebi
leceklerdir. 

INGIL TERE iLE JAPONYA 
ARASINDA iŞ BIRLIGı 

YAYINTILARI 
Paris, 11 ( Ö.R ) - Londra 

lngiliz zırhlıları dönüyor 
........................................................................ , .......••.•.•...•...... 

Mısır hudutlarının askeri emniyetini 
temin için acele tedbir1er alınıyor 

Kahire, 11 ( A.A ) - Ala

kadar makamların doğu ve 

ve batı sınırlarının korunması 

için lngiliz-Mısır süel elbirliği 

işini İncelemekte oldukları sa
nılıyor. 

11· « O'" .. 'CI;; 

Cebelüttarık, 11 ( A.A ) -
Rodney .zırhlısı yarın, Anayurt 
filosunum diğer zırhlılar da pa

zartesi günü lngiltereye mü
teveccihen yola çıkacaklardır. im:itternıüı (Co11rago11s) taı:vare J!Zmisi 

Londra, 11 (Ö.R) - Royter 
manevralar lngiltere taraf:ndan 
Mısırda alınan tedbirlerin tam 

Ajansının Kahire Aylarına manasile tedafüi olduğunu 
göre lskenderiyede yapılan göstermiştir. Gettk yerli sivil 

ı================---
deniz konferansının neticesiz 
kalacağı hakkında Lorıdrada 
açıkça kendini gösteren kana
atı kaydeden gazeteler, lngil
terenin uzak şarktaki menfa
atlerini korumak için kime, 
Japonyaya mı, Almanyaya mı 
dayanacağını soruşturmaktadır. 

"Republik., gazetesine göre 
İngiliz diplomasisi Uzak Şark 
aıenfaatlerinin korunma11 için 

Amerikaya bakmakta ise de 
Londrada Japonlarla işbirliği 
lehinde de kuvvetli bir cere
yan vardır. Zaten Anıerika, 

beyaz ırkın Asyadaki menfaat
lerinin bekçiliğini kabule pek 
az temayül göstermektedir. 

"Japonya, bunun tersine ola
rak lngiliz ittifakını paha
lıya ödemeğe hazırdır ve lngil
tere de, şu takdirde, ateı payı 

ahalinin, gerekse süel çevren
lerin isteği ltalyan - Habeş 

anlaşmazlığından ileri gelen 
gerginliği tadil etmektir. 

olarak, uzak şarktaki 
!erinin bir kısmını 
cektir. 

menfaat
terkede-

"Japon yanın bir taraftan 
Sovyet Rusyaya, diğer taraftan 
ltalya ve Almanyaya karşı ta
kındığı tavır gözönünde tutu
lursa, İngiliz siyasasının Tok
voya doğru dönmesinin dünya 
siyasası üzerinde ne kadar te
siri olacağı anlaşılabilir . ., 

1 


