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, İmtiyaz sahibi : Ş~VKE! Bl~.G~.N- • 
1 Başmuharrir ve umumı neşrıyat muduru: 

HAKKI OCAKOGLU 
.A.:Eı:C>N""E Ş~İ'I'İ _. 

Devam mU. ddetlrÜrkiy_eiçiıır~~fçiçin 
Senelik . . . . . . . l:JOO ~.>00 

A ltı mı/ık. . . . . 700- - 1.100 ' 

I _·_· _TEL~F~ON : - 2&97 

Son haberler 
Beşinci sayfadadır 

ltımlturiyetin Ve Cumhuriyet Eseriniıı Bekçi8i, Sabahları Ç\kar Siyas-i Gazetedir 
Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

~ ~ ~~OOOOOOOO~oooooooooooooooo~oo~oooooooooo•OOOoooooooOOOoooooOOOOOH000000000000~0000000000ooooooo~oOOOoooOOOOOOOOHOOOOOooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo~ooooooOooo000•00000000000000~ 
it~I;; ........................ Adı ifşa edilmiyen bir devlet, Habeşistanda 
Almanya ile el 
birliği yapabilirmi 

Uluslar paktını çiğneyen ltai
ya ile Uluslar sosyetesi arasın
daki ihtilaf bütün şiddetiyle 
devam ederkeıı Almanyanın 
durumu önemle göze çarpmak
tadır. 

ltalya, Büyük Britanyaya 
karşı diş bileyor. 

ltalya, en çok giivendiği 
F ransaya karşı bile tehditler 
•avuruyor. 

Bu durumda olan bir mem
leketin lngiltere ve Fransayı 
düşündürmek için olsun, Alman
ya ileelbirliği yapacağını sanan
lar vardır. 

Almanya Cenevrenin dışında 
Yer almıştır. 

Statukoyu koruyan bir sıra 
•ndJaşmaların devamlı bir barış 
&istemi olabileceğine inancı 
Yoktur. Muahedelerin tıpkı ha
Yat gibi tabiiğ bir d~ğ~şimden 
kurtulamıyacağına, tarıhın a~ışı 
ın~ahedeler içinde hapsedıle
tıııyeceğine inanmaktadı~. . _ . 
. . Almanya genişlemek. ıstedııp 
ıçındir ki muahedelerın yem
den gözden geçirilmesini, eli~
den alınan kolonileriu kendı
aine iadesini istiyor. 

Bu bakımdan Italyanların di
lekleriyle Almanlarınki arasında 
bir birlik var gibi gözükii~. 

Italya büyük barbın ganı
nıetıeri paylaşılırken aslan pa
Yını lngiltere ve F ransanın al
dıklarını ileri sürmiyor mu? O 
da ınuabed!'lerin yarattığı top
~~k durumundan şikayetçi de
gıl ınidir? 

ltalya - Almanya arasındaki 
bu dilek birliği nedenbir yakın
lık Yaratmasın denebilir. 

6ıınun siyasal, ekonomik v~ 
topraksal birçok sebeplen 
Vardır: 

En önemlisi şudur: Alm.~n,r: 
Statukodan davacıdır. Çunk 
Yedi milyon Almandan baş a 
birşey olmıyan Avusturyanın 
Alman birliği içinde yer kalda
sına engel olan bu statu 0 .• ur. 
A · · ruya nşelus Almanlar ıçın 
sayılam~z. Halbuki Alma:,~: 
Avusturya ile birleşedek k lını· 
Alınan ı"stemleri bura a a · 

.. · ötesın-
Yacaktır. Zira ~r~ner.ın altında 
de Italyan hakımıyetı d 

1 d var ır. Yaşayan Alman ar a d 
Italya ile Almanya arasın e a 

elbi r.. . . k-nsız kılan ş y r ıgını ım a d daha 
de budur. Fakat bu.n a~ t da 
az Önemli olmıyan bır noi< dad 
b nıuka eugün Almanyanın. . bil-
ratını idare eden eılerınltalya 
ba sa süel adam!a~ı~ "Alınan 
haklundaki görüşlcrıdır. .) it , 
k h biyesı aı
urmayı (erkanı ar hava 

yan ordu donanma v.e .. ·· 
k ' b" bakır goru-

uvyetlerini ırHaz b · tandaki 
1 1 a eş ıs • yor. ta yanın J ların bu 

~ t' d Aman serguzeş ı e . . - sevke-
te !i'ıkkisini dcğıştıdrm_~jfd~r 
d ı · tle cgı ' · " ecek ma 1ıye I ·ı 

.. d Almanya ngıı-

Ote yankı~~1 • 1 lıerşeye terci.b 
le rey e ya ;. g . mcşlmr hı r 

kt d" h1t erın · 
etme e ır. "V'lhelm Alman-.. .. dır- 1 • 
sozu var · b"" ük hatası aynı 
yasınınd enlngi~~re ve Fransaya 
zaman a k b"l 1 
karşı lıa~p ~apmanı~ . a ı o a-
bileceğinı duşunmesıdır.,, 

U. Sosyetesi mandeterliği kurulmasını istiyor 

Demir fabrikamızın 
temeli atılmak Üzere 
Bu yıl yalnız Filıstindeki T elaviv 
serğisine iştirak edece~iz 

l l'la vfrdaı 
Ankara 13 (Özel)- Beş yıl

lık endüstri planım•za uygun 
olarak Karabükte kurulması 
kararlaştırıl.an demi~ .fabrikas~
nın temelim atmak ıçın sondaj· 
lar yapılmaktadır. Bu Türkiye
nin en liüyük fabrikası olacak· 

bir ına11za; a 

tır. Fabrikada on bin işçinin 

çalışabileceği anlaşılmaktadır. 
TELA vıv SERGiSi 

G. Kondilise göre halka dayanmıya
rak ilhamlarını saraydan alıyormuş 
Patrik seçimi işinde gazeteler uzun neşriyat yapıyorlar 

Atina - " Katimerini ,, ga
zetesi Türk hükumetinin pat-
rik seçim ne müdahale edeceği 
haberine inanmadığım yazarak 
diyor k: 

- '"Buna inanmıyoruz, zira 
komşu dost devletin hükumeti 
kendisine karşı yalnız resmiğ 
Yunan devletinin değil , lstaR
bul Rum azlığının da durumu
nun ne kadar samimiğ oldu
ğunu ve dij;er tarafıan P;; ';;ik-
h:ınenin lstanbulun fethil"t· 
den beri bütün Ortodoks 

I 
işte durum bu çerçeve içinde 

tetkik edilince Alman yanın Italya 
ile akibetini niçin birleştirmek 
istemiyeceği kolaylıkla anlaşılır. 
Bugünkü Almanya zamanın 
kendi için çalıştığına inanara~ 
ltalya ile Cenevre arasındakı 
ihtilafta müşahici mevkiinden 
ayrılmamağa karar vermiştir. 

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

Ankara, 13 (Özel)- iktisat 
vekaleti bu yıl içinde yalnız 
Filistindeki Telaviv sergisine 
iştirake karar vermiştir. 
KLASiKLERiN TERCÜMESi 

alemi .çin ne büyük hir mane
viğ ehemmiyeti olduğunu bilir. 
T111'dire değer bunca medeni
yet ve nezaket eserleri gös
termiş olan bugünkü Ankara 
hükumetinin yalnız ve ancak 
Ortodoks kilisesinde Hıristiyan 
nizamını ilgileyen bir işi kendi 
işi tutmasına imkan yoktur. 
Buna aykırı bir hareket An
kara hükumetinin son zaman· 
larda bazı müessif tedbirleri 
hasebile tehlikeli bir buhran 
geçirmiş olan Türk - Yunan 
dostluğuna tedavi edilmez 
bir yara açar. Fakat iki komıu 

-

O daha ziyade tedric: emriva-

kiler yaratarak mevküni bir 
kat daha sağlamlaştırmak için 
çalışıyor. 

Şevke1. :mtıgı:n 

Aukara 13 ( Özel ) - Maa
rif vekaleti önümüzdeki yıl 

- Sonu iitündi salıi}elk -

01'!ıeral Kondi/is 
ulusu bağlıyan ilgilerin samimi- 1 yalanlanacağı umudunu göate• 
yetine yeni bir dalil olmak üze- relim. ~ 
re bu haberin de fi'li olarak -Sonu 4 unrü say/rtla -



Tayyare I 
• 

pıyangosu 

Pazar keşidesinde 
kazananlar 

•• 

YENi ASIR 
14 Kanunusanı 0 -& 

--- - - -

ŞEDiR B~DE~LERİ 
1 incir 

Mahsulü tükendi 

Karşılıklı ateş edildi Sakız 
Hava kurumu piyangosunun 

keşidesine pa:ı:ar günü devam 

~~~~:·:Kazanan numaralar şun- Olüm tehdidiyle haraç isti yen bir sa-

2sOOô L: hıkalı, komser B.Liitfiyi ağır yaraladı ,:,:.;;;:.~:2;;~~:~:'.~:: 
lstihsalatı için 

tedbirler 

Berlin Türk ticaret odasından 
üzüm ve incir mahsullerimizin 
son haftaki satış vaziyeti hak
kında şehrimizdeki alakadarlara 
mühim bir rapor gelmiştir. Bun
da deniliyor ki : 

Hamburg kuıu üzüm piya
sası rapor haftası içinde 
- araya yılbaşı tatilinin girmesi 
üzerine - pek canlı geçmemiş· 
tir. Buna karşı İzmir piyasası
nın sağlamlığını muhafza ettiği 
görülmüştür. Jf a Dün akşam gün kararırken bine götürürken taharri me- yüz lira göndermezse telefonu sakız mahsulü hakkında bir 

28091 No bir komiserimizin ağır surette murları Hayreddini görmüşler derhal kapatacağımı söyledim. rapor hazırlamış ve Ekonomi lzmirden istenen fiatlar da 
bir hafta önceki seviyelerini 
muafa:ı:a etmişlerdir. 

• yaralanması ile neticelenen ve yakalamak için üzerine yü- Bunun üzerine bay Davi Sidi 
bakanlığına göndermiştir. 12000 L • müessif bir lıadise oldu. rümüşlerdir. gönder ve aldır, dedi. Esasen Bu rapora göre erazi ve ik-

ır a Aldığımız tafsilatı yazıyoruz: Memurları gören Hayreddin btnim bu adamdan böyle para lim bakımından Sakız adasının · 
25204 N - Bankaaltı sokağında deri yakalanacağını, kurtuluş çaresi almam ilk defa değildi. Bundan bir eşi ve yetişen Sakızı daha 

ihracatçılarımızın hafta için
de yü:ı: kilo başına sif Ham
burg şartiyle yaptıkları teklif
ler şöyledir: 

O. tüccarlarından Bay Davi Sidi olmad ·ğını anldyınca hamili bu- bir buçuk ay kadar evvel yine nefis olan Çeşmede bin kadar 

10000 L • dün emniyet direktörlüğüne lunduğu tabancasını çekerek böyle mektup yazarak bir ha- Sakız ağacı vardır. Bu ai!açlar 
ıra müracaat ederek kendi mağa- memurların üzerine ateş etmeğe malla beşyüz lira almıştım. Bu bakımsız bir halde oldukların-

zasına arap harflerile yazılı ve ve kaçmağa başlamıştır. Me- ikinci defa oluyordu ve vere· dan ıaahsullerinden istifade 
7 numara 18 lira, 8 numara 

18 buçuk lira, 9 numara 19 
lira, 10 numara 20-25 lira, 11 
numara 22 liradır. 

Biner lira kazananlar 

19938 23462 
500 lira kazananlar 

805 1391 1931 2227 3131 
3284 3447 4686 5191 5364 
6624 6674 6912 7086 7452 
7728 8068 8111 8270 8676 
1427 11856 13705 14177 15792 
5819 16803 17168 18481 18505 

21192 21200 21314 22871 23222 
3375 23426 23817 24189 24811 
5275 25288 25522 26040 26994 
7975 28305 28659 29270 29291 
9912 

200 lira kazananlar 
1247 4200 4515 4916 6102 
5549 6779 7886 8404 8540 
8962 9324 9508 9710 9720 

~
0179 10539 10793 13322 14867 
5943 16566 16915 18615 19167 
9276 19668 20495 22335 22395 

j23027 23211 24975 25302 25603 
/25710 28112 29309 29712 

Yüz lira kazananlar 
29 47 391 400 872 

879 1381 1929 2483 2701 
2806 3029 4974 5523 3885 
7535 3825 8324 8407 8806 
9197 9969 10164 10756 

10816 11086 12103 12795 15308 
!t7835 19835 17954 18563 19324 
\19467 20327 20379 21166 25304 
~5312 27407 28047 28229 29124 
,.29952 . 

Bir firmanın 
müracaat! 

Hindistanda mühim iş yapan 
bir firmadan Türkofis lzmir 
şubesine vuku bulan bir müra· 
caatta memleketimizden muh-
telif konserve, meyve, tereyağı 
ve deri mamulatı almak iste-
diğini bildirmiştir. 

imzasız bir tehdit mektubu murlar mukabil ateş aç- ceğini muhakkak biliyordum. 
atılarak kendisinden iki bin li- mışlar ve tabanca kurşunlan Akşam üzeri Keçec•lerde bir 
ra istendiğini ihbar ve şikayet yağmuruna rağmen mütecasir hamal buldum. Bu hamal Te-
etmiştir. Direktör Bay Feyzi kaçmakta ve memurlar kurşun pecikte Yeni mahallede 44 nu-
Akkor ait olduğu kısma ver- atmakta devam ediyordu. Attı- maralı evde oturduğunu söy· 
diği emirle tam bir cürmü ğı kurşunlardan ikisi bay Lut- lamişti. Beraberce mağaza önü-
meşhut yapılmasını istemiştir. fiyi kolundan ve ayağından ne kadar gittik, hammalı içe· 

Adli kısım riyaseti, araştırma ağır surette yaralamıştır. riye gönderdim: 
komiserliğine icap eden talimatı Nihayet Hayreddin etraftan - Git buruda Sidi adında 
vermiş ve bu mağa:ı:adan para yetişen gümrük önünde nokta birisi var, Telefonla istenilen 
alınırken cürmü meşhut yapıl- Deniz merkezi resmi polis emaneti almağa geldim. Diye 
masını temin etmiştir. memurlarından 69 numaralı B. söyle ve verilecek emaneti se-

Bundan başka mektubu ya- lsmail Hakkı, Kantar resmi Po- pet içinde bana getir, dedim. 
zanın telefonla da istifadeye !is memurlarından B. Hilmi ve Hammal parayı almağa gitti, 
kalkışması ihtimaline binaen yine Kantardan resmi polis ben de sokağın ağzında bek-
ayrıca tertibat alınmıştır. memuru 73 numaralı B. Ala- liyordum. Hammal karşıdan 

Filvaki saat 17 otu:ı: sırala- eddin taraflarından yakalan· elinde sepet göründü. Bu sı-
nnda mağazasında bulunan mıştır. rade yanıma birisi sokuldu, 
bay Davi Sidi bir de telefon Tam bu sırada mağazaların- ben açıldım ve tabancamı çe-
almış ve bunda da saat altı dan çıkan halk sokak muha- kerek üzerine ateş ettim, kaç-
ııralarında gelecek olan bir rebesini andıran bu vaziyet mağa başladım. Kimin ne oldu-
hamala iki bin lirayı muhakkak karşısında ne olduğunu bilmi- ğunu bilmiyorum, dedi. 
teslim etmesi tehdidi tekrar yerek müthiş heyecanlı daki- Tahkikata devam edilmekte-
edilmittır. kalar geçirmişlerdir. dir. Yaralı komiser derhal 

On sekizi çeyrek geçe, araş- Yakalanan Hayriddin cür· Memleket hastahanesine kal-
tırma komiseri bay Lütfi bera- münü tamamen itiraf etmiş dırılarak tedavi altına alınmış-
berinde iki araştırma memuru ve hulasatan demiştir ki: tır. Bugün rontken muayenesi 
olduğu halde Bankaaltı sokağına - Mektubu ben yazdım ve yapılacaktır. 
yakın yerlerde siper alarak iki bin lira istedim. Arabca Emniyet direktörü bay Feyzi 
parayı almağa gelecek olan harflerle yazdığım hu mektu· Akkor, direktör muavini bay 
adamı beklemeğe koyulmuş- bun zarfını yeni harflerle ya- lsmail Hakkı hastaneye gide-

olunamamaktadır. 

Müskirat imalinde ve şeker
lerde kullanılan, hatta ağızlar
dan eksik olmıyan bu mahsul 
için her yıl memleketimizden 
dış ülkelere yüz bin liraya ya
kın bir paramız gitmektedir. 

Bu mahsulün ishhsali için 
ehemmiyetsiz bir çalışma, mem
leketin sakı:ı: ihtiyacını karşı
layacak ve hatta harice bile 
sevkiyat yapılmasını temin ede
cektir. 

Raporda Çeşme ha valisindeki 
sakız: mıntakasını memleketin 
bir servet kaynağı haline getir
mek için neler yapılması lazım 
geldiği hakkında mütalealar 
vardır. 

Mısır hükumetinin 
kararı 

Mısıra ithal edilmekte olan 
fındtlı:, cevi:ı: badem ve kaysı
ların da yaf meyveler gibi 
lı:ontrola tabi tutulduğu An
kara Türkofis merkezinden 
ıehrimiı şubesi direktörlüğüne 
bildirilmiştir. 

incir: Yine tatil sebebi ile 
Hamburg incir piyasasası dahi 
durırunca geçmiştir. Ancak fiat
ler geçen haftaki seviyelerini 
muhafaza etmiştir. Yani kilosu 
68 ila 70 danelik ekstrisma 
Cenevin, I:ı:mirin natürel incir
leri Türk ihracatçıları tarafın
dnn 13 lirayo1 teklif olunmuştur. 

incir üzerinden başlıca işler 
şimdiye kadar yapılmış olmakla 
beraber incırın Almanyada 
fa:ı:laca istihlaki havaların so
ğuk geçmesine bağlı bulundu
ğundan ve en yukan soğuk· 
!arda ikinci kanun ve Şubat 
aylannda çıktığından incir 
piyasasının yine kuvvetleşeceği 
llmid edilmektedir. 

• •• 
- Şimdiki halde l:ı:mir pi-

yasasında on bin çuval kadar 
incir kalmıştır. Incir mıntaka
larında müstahsil elinde bulu
nan incir miktarı iae 5 bin il.i 
7 bin çuval kadardır. 

Berberlere 
konferans verildi 

Belediye makine ve elektrik !ardır. zarak dün akşam mağaza ka- rek bu arslan yürekli vazife- L d E d •• f • 
1 • 'k OD ra ll US rJ mühendisi bay Hurşit Çag· laı Evve a magazaya tepecı te pandıktan sonra kapıdan ıçe- şinas memura geçmiş olsun 

oturur hammal Mehmed adında rıye aralıktan attım. Bu demişlerdir. "'" tarafından dün akşam Öndü-
b. · ı · · hib. panayırı lasyon makinası kullanan her· ırı ge mış ve magaza sa ın- gün de akşam saat beş Hayreddin, Uşaklı Emrullah 
d 1 f 1 k d A k T k f. b k ı berlere bir konferans verilmiş· en te e on a onuşan a amın buçuk raddelerinde Davi Sidi- adında birisini yaralamakla n ara ür o ıs aş an ığın-
emaneti istediğini söylemiş ve ye telefon ederek mektupla sabıkaldır. O va kıt yaşı küçük dan şehrimiz ticaret odasına tir. • • " • ..., 
buna mağazadan numaralan istediğim iki bin lirayı akşam olduğundan cezası tecil edil- gelen bir mektupta lngiltere Yanlışlık olmuş 
tesbit edilen beş yüz lira bir üzeri göndereceğim bir ham· miştir. sanayi panayırının 17 şubatta Kemeraltı caddesinde seyyar 
sepet içine konularak veril· malla muhakkak göndermesini San'atının derici ve as- açılarak 28 şubata kadar de- satıcı Yusuf oğlu Akifin tab-
miştir. söyledim. len Seferihisarlı olduğunu vam edeceği ve panayıra işti- !asından dört çift ipekli çorap 

Hamına! Mehmed sepetle pa- Davi Sidi bana cevap vere- lzmirde Ballıkuyuda Abbasaga rak edecek Türk sanayicileri- on iki çift kahve renginde 
rayı kendisini Banka sokağın- rek bu par3Jlın çok olduğunu, tarlasında Kuyu çıkmazında nin meccani vize alabilecekleri muslin çorap, dört kutu muh· 
da bekliyen ve yapılan lahki- parası olmadığını, ancak iki oturduğunu söylemektedir. ve nakliye işlerinde de kendi- telif renkte çoraplarının çalın-
katta Mehmed Hulusi oğlu 330 üç yüz lira verebileceğini Hadiseye müddeiumumi mu- !erine ten:ı:ilat yapılacağı bil- dığını iddia eylediğinden tah-
doğumlu sabıkalı Hayreddin bildirdi. Ben hiç olmazsa beş avini bay Ali vaziyet etmiştir. dirilmiştir. kikata başlanmıştır. 
olduğu anlaşılan mektup sahi- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••« 

Otobüs seferleri yeniden Trakya illeri iz mir pana· 
ELHAMRA tanzim ediliyor yırına iştirak edecektir SINEMASINDA TELEFON 2573 

BU AKŞAM 
Senelerdenberi beyaz perdenin 
Kraliçelik tacını eşsiz bir mu· 
vaffakıyetle muhafa:ı:a eden . .. 
1LAH1 
KADIN 

••••• 
Beyoğlunda büyük takdirlere 

mazhar olan ve senen:n 
çok beğenilen 

RENKLi 
PEÇE 

Fransızca sözlü Metro-Goldvin 
Mayer süper filminde 

AYRICA: 
Paramunt Jurnalda 

en son dünya haberleri 

,,,,, 
H~t' 
MARSHALL 
Geo~BREMT 

Şarbaylıkça otobüs ve seyri 
sefer işlerinin son günlerde 
ıntizamını kaybettiği ve bu iş· 
!ere iyi bakılmadığı na:ı:arı 
dikkate alınarak alakadarlara 
sıkı emirler verilmiştir. 

Buna göre Eşrefpaşa hattına 
işliyen altı otobüs sahihlerinin 
kazanamadıkları anlaşıldığın
dan bunların seferlerini Ke
mere tahsis etmeleri ve halen 
Kemerle Konak arasında işle
mekte olan dokuz kaptıkaçtı-
nın Eşrefpaşa ile Kül-
tür park arasında işleme· 
leleri uygun görülmüştür. Bu 
kaptıkaçtılar bugünden itiba
ren Eşrefpaşa - Konak - Kültür 
park seferlerini yapmağa baş
lıyacaklar ve bu suretle Kor
donda ekseriya otobüs bekli
yen yolcuların şikayetlerine de 
nihayet yerilmiş olacaktır. 

Güzelyalı - Konak arasında 
işlemekte bulunan 14 otobüsde 
Güzelyalı - Kültür: park ara· 
sında işliyeceklerdir. 

Gerek kaptı kaçtılar, ge
rekse Güzelyalı otobüsleri Ko
nakda gidişde ve gelişde üçer 
dakika durarak yolcu alacak· 
!ardır. 

Bundan başka otobüslerdeki 
biletçilerin son zamanlarda çok 
gayri muntazam kıyafetlerde 

bulundukları görülmüş ve bu
na da bir son verilmesi takar
rür etmiştir. 

Müşteri alınmasına yersizlik 
dolayısile imkan olmıyan oto
büslerin arka kapılana ( yer 
yoktur ) levhası muhakkak su
rette asılacaktır. Bu şekilde 
halkın otobüsler arkasından 

lüzumsu:ı: yare koşmasına mey
dan verilmiyecektir. 

Bay Lütfi 
Vilayet jandarma komutanı 

bay Lütfi Baykara bugün Ber
gama, Menemen ve Dikili ka
zalarındaki jandarma işlerini 
teftiıe gidecektir. 

Arsıulusal Izmir F uvarına bu ipek ko:ı:ası, kıvırcık yapaiJ. 
yıl Trakya illerinin de toplu balık konservesi ve örnek de-
bir halde iştirake karar ver- necek kadar lıüyük yetişen 
diği Trakya genel müfettişli- meyveleri ve firjiderlerde tu-
ğinden Fuvar başkanlığına bil- tulan taze üzümleri teşhir edi-
dirilmiş ve Trakyanın dört ili lecektir. 
için Fuvarda büyük bir pavyon Balkanların ·Ve Akdeni:ı:in 
ayrılması istenmiştir. tam hudut kapılarını tutan 

Bu pavyonda Trakyanın muh- Trakyanın ve yeni gelen Ro-
telif ürünleri, el işleri, trova ve manya ve Bulgar göçmenleri-
Edirnenin büyük ve tarıhsel nin eserlerine bedizcilik bakı-
anıtlan, acunda tanınmış büyük mından ver!lecek düzenden de 
çaptaki kültürel Türk eserinin takdirkar bir lisanla bahsedil-
foto serisini; şarap, peynir, kaşar miştir. 

Ege ürünleri 
•• • 

muzesı 

Kültürparkta vücuda getiri· 
lecek olan ( Ege ürünleri mü
zesi )hazırlıklarına devam edil· 
mektedir. Şarbay doktor Beh
çet Uz ile Bornova mücadele 
istasyonu direktörü bay Nihat 
iri Bo:ı: dün iki saat kadar bu 
mesele üzerinde belediyede 
meşğul olmuşlardır. 

B. Mazlum 
Beyoğlu evkaf müdürlüğüne 

atanan bay Halim Bakinin ye
rine tayın olunan evkaf müfet· 
ttişi bay Mazlum gelerek yeni 
vazifesine başlamıştır. 

• 
OçUncU komiserlerin 

imtihanı 

Üçüncü komiserlik terfi 
imtihanına giren polis memur
larının imtihan evrakı mühürlü 
olarak emniyet umum müdür
lüğüne gönderilmiştir. 
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KADI~a~a~~!~~~~ 1 
Sahife a 

Son Telgr~f Haberleri 
'-------------------~--' Sayı:Ga Edebi Roman Dört devlet misakı Almanyada •••••••••••••••••••••••• •••••••••••• 

Kim bilir o iki satırla "Piyerloti vapurun
dayım gel,, diyişine ne kadar şaşmıştı 
_ O şimdi uyanacak ben 

kılniğe gitmeğe mecburum, sız 

buradasınız değil mi doktor? 
_ Evet.. Amma uyanınca 

•eni görmesi daha eyi bir tesir 
ıapar sanırım .. 

- Bilakis ben kadın oldu
ğum için biraz fazla konuşma~ 
istiyecek boş nezaketler, fı
lan.. Ve falan .. Orövvar sayın 
hocam... Hastamız kurtuldu. 
Bana lüzum kalmadı .. 

Onlar konuşarak kapıya Y?
rürlerken hasta ağır ağır derın 

' .. 
bir uykudan uya.?ır~~~na goz· 
!erini açtı .. Ilk gordugu hayale 
dalgın dalgın baktı. Bu. ~id~n 
kadın ve erkek?.. Ellerını goz 
kapaklarına götürdü .. 

Ne olmuştu? Of, bu ne s~
ğuk gece! Ne ağır uyk~! _Bu
lün vücudu acıyor, yatak ıçınde 
kımıldanamıyor fakat ~u ka: 
dın? Bu kız? .. Gidiyor, ışte elı 
kapıya dokundu, o! Odur!. 

Bir nefes gibi kesik bir ses: 
- Doktor!. Suna! .. 
Kapı açılıb kapandı. Bu ses, 

bu şikayet, bu son ümid boş
lıığa yayılıb dağıldı .. 

Demir odada yalnız hasta· 
bakıcının üstüne çevrilmiş olan 
Yabancı gözlerini gördü ... 

iKiNCi KISIM 
Kış gününün ılık güneşi (~i

Yerloti) vapurunun güvertesıne 
Soluk ışıklar dağıtıyordu. 

Vinç gürültüleri arasında do· 
laşan taifeler koca gövertede 
Yığın olmuş 

1

balyalar, anbara 
atılan eşyalar arasında uğraşı· 
Yorlardı. Gelib çıkan yolcularda 
bir kaynaşma vardı. Doğudan 
batıya dümen çeviren bu vapur 
İçinde olanlar artık lstanbul 
liınanında Marsilyanın koku
sunu alır gibi oluyorlardı. Bu 
vapurda küpeşteye daramış 
kınuldamadan duran genç kız 
gözlerini rıhtıma dikmiş birini 
bekliyor sabırsızlanıyordu.Ken· 
d. ' 

1 kendine: 
- Muhakkak gelecek .. Tez· 

keremi alınca her şeyi bırakıb 
bur;.ıya koşatak amma ya ye· 
tişemezsel.. , . 

Kim bilir o iki satırla ' Pı
Yerloti vapurundayım gel., diyi· 
. t 1 Şıme ne kadar şaşmış ır ... 

Küçük Şubatın bu büyük. ~o
ğııklarında Avrupa gezıs~~e 
Özenenler de o kadar ad !" 
Genç kız etrafında duy ugu 

. d ·, halde seslerı hiç yadırma ıg 
bu yabancı diller ona ana v:
tandan uzakları diişiirıdür~eg~ 

Doktor başını eğerek Şenilin 
koluna girdi: 

- Haydi gel salona girelim. 
Ancak görıişebiliriz. Yadımı 

tutmadan gitmek istemiyordum. 
"Sana bir kozum var, onu oy
nıyacağım., demiştim .. Bitti!. Ve 
bu sonucu bekliyordum ... 

Sunanın sesi biraz pürüzlü 
idi .. 

Şenii, merakla! 
- Hiç beklenmiyen bir se

yahat gibi hiç umulmıyan b r 
sonuç elde ettinse! .. 

O cevab vermedi .. Salonda 
karşı karşıya geç~.il~r, .. dokto~ 
bir elini başına goturdu. Sankı 
nereden başhyacağmı düşünü
yordu. Sonra etrafına bakındı, 
bir iki kişi kendi aralarında 
konuşuyorlar, onlara bakmıyor
lardı. 

_ Şenii! .. diye baş!adı .. ?~na 
sözümü yerine getırmelıyım, 
maçı bitirdim, şimdi sor da 
söyliyeyim ... 

_ Demirle değil mi? 
_ Evet yanılmadın, onunl'.l 

baş'adım ve bitirdim.. Şenıl 
gözlerini yüzünden ka~d.ırara.~: 

_ Demek 'en de bızım ba
lüğümüze ı(rdin, onu seviyor
sun öyle mi? 

_ Hayır böyle bir şey d~
medim. Daha doğrusu bu cı
heti düşünmek veya ince~enıek 
. · oyunun sonunu bekliyor
J~:. Şimdi düşünmene ~e lü
zum kalmadı!. Bu yapragı çe
virdim .. 

_ Anlamıyorum!. 

_ Bırak da anlatayım .. 
Burada doktor ))emirle ilk 

tanıştıkları günden beri . ü~ . se
nelik arkadaşlıkta bırbırıyle 

çarpışarak nasıl birbiriyle uğ-
raştıklarını anlattı: . .. 

_ Avrupa gezısınden don
dükten sonra durumumuz de
•· tı' Ben onu rontkende muagış . 
yene ettikten sonra çok entne
san bir tip bulmağa başlaı:lıın. 
O, belki her kadıua, her kız~ 
gösterdiği ilgiyi veya .h~vesı 
bana da gösteriyor, peşımı bı
rakmıyordu. Ben de artık _ne 
olursa olsun kararıı~ı vermış-
t 'm vücudumu tezıme feda 1 

' k d • edecek, sonra aş a eger ve-
recektim ... 

- Suna! Sen? .. 
Sözünü keserek: 
- Evet ben babamın sesını 

duyuyordum. O, "ilmi araştır

maların sınırı olmaz., diyordu. 
Hem bu serbest düşüncem:e 
iki kesin tecrübeye birden gi· 
rişmiş olacaktım. 

Bilmcıli --

başlamıştı. içine çöken ıçse 
t h .. ı yurdunun a assürlerle guze B - Beş yıllık proğram 
dört yanına bakınıyordu. ura. 
d b d.•. k'mi kimsesı a enimse ıgı 1 ' • b 
Yoktu gerçek, fakat yıne ~-

. .. varlıgı nim ded ği her şeyı, oz 
b k or onu il topraklarda aynıy ' 
llğurlıyordu sanki .. 

Dakilrnlar uzıyordu. . k 
. elmıx,ece - O gelmıyor, g 

mi yoksa!.. . k 

. 
- /Jaş tarafı l 111ri sar/ada -

içinde Fransız - Rus - Alman
Italyan - lspanyol edebiyatının 
meşhur klasik eserlerini tercü
me ettirerek neşredecektir. 

Türkiy·~~ .. J~~~·~ .. İ;~k-~~·J\f·g· .. ·~~i~t~n dış 81~a~~3 e~!~!;1 ~ı~~~k~:rr 
müdürleri mutad toplantılarını bakanları bl•r İOpJa f kJ d Felemenk milli bankası müdü-D ı yapaca ar ır dürü bay Fılipin başkanlığında 

- ......... yapmışlardır. Alacaklı memle-
Bir h_abere göre toplantı yeri Bağdat olacaktır ketlerin bir konferans halinde 

Paris, 13 ( Ö.R ) - Ankaradan bildiriliyor: Türkiye, fran, Irak ve Afganistan arasında pek ikinci kanun sonunda bir top· 
yakında bir tecavüzsüzlük paktı aktedilecektir. Bu arıdlaşma garbi Asyanın dört devletini, Bal- Jantı yapması ve Almanyada 
kan a~dlaşmasına benzer bağlarla birbirine bağlıyacaktır. Türkiye, İran, Irak ve Afganistan ara- bloke bir halde kalmış olan 
sındakı bu andlaşmanın esası Cenevrede parafe edilmişti. krediler hakkında bir muka-

Dört devletin dışbakanları andlaşmayı imza için henüz tayin edilmemiş olan bir yerde toplana· velename aktı hususları görü-
caklardır. Bu maksadla Bağdad'ın toplantı yeri olarak tayin edileceği zannediliyor. şülmüştür. 

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

Arnavutluk pa yıtahtında 1 · ··f ü;k····~İ~~~~~····~-~~!!İ 
Muhteşem bir düğün 

yapılmıştır 
•• • 
torenı 

Tiran 13(Ö.R) 
Prenses Sen -
yenin Prens Alı 
ile e~lenmesı 

dün sarayda 
kralın, ailesı 

efradının, par
lamento dele
gelerinin, sivil 
ve süel yüksek 
otoritelerin ve 
elçiler heyeti
nin huzurunda 
büyük töcenle 
yapılmış V'! 

bundan sonra 
hazır bulunan 

kimseler kralı J ııaıu/,, k11ı l111 smaı·ı 
ve evlenen pren~lexi tebrik et· muş ve yollar baştan başa dol-
mişlerılir. Bu tören bitince muştu. 
kral v" ailesi erkanı bir şölen- Öğleden sonra genç evliler 
de bulunmuşlardır. Bu evlenme Avrupada balayı sevahatine 
şerefine Tiran bayraklarla do· çıkmak üzere ailelerile Tiran-
natılmış, mutattan başka bır dan Draca hareket etmişler ve 
görünüş g5steriyordu. Halk I halk tarafından alluş'.anmış-
arasında büyük gösteriler ol- !ardır. 

Afganistan dış bakanı 
Iran dış iş)eri bakanına samimi bir 

dostJuk telgrafı gönderdi 
Tahran, 13 (A.A) - Fars iki memleket arasındaki dos-

Ajansı ~ildiriyor; . . tane münasebetlerin takviyesi 
Afganıstan dış ışlerı bakanı ve mevcud t "d" 'd · 

Iran dış işleri bakanı Kazımiye . . esanu un ı ames; 
• d k' l f .. d · t' faalıyetlerı hakkında Iran mü-aşagı a ı te gra ı gon ermış ır. .

11 
• 

Ankarada Iran mümessilinin messı erı içın ekselansınızın 
bena gostermiş olduğu dostane ifade ettikleri samimi hissiyat• 
tesanüd hislerinden dolayı sa- tan çok mütehassis oldum. 
mımı teşekkürlerimi kabul Bu münasebetle ve ekselansı-
etmenizi rica ederim. Yaşasın nızın seyahati dolayisile size 
Iran Şabinşahı Yaşasın Asil en samimi hissiyatımı vererek Iran Milleti. 

şahsi saadetiniz ve gerek dost Iran dış işleri bakanı bu 
telgrafa Iranın Ankara büyük ve komşu Afganistanın terakki 
elçiliği vasıtasiyle aşağıdaki ve refahı için en samimi te-
cevabı vermiştir. mennilerimi bildiririm, 

==~~~--~ı--.--~~~.......;; 

Iran başbakanı ajans vasıtasile 
ulusumuza selamlarını gönderdi 

Tahran, 13 ( A.A) - Pars 
Ajansı bildiriyor: 

Anadolu ve Pars Ajansları 
arasında havadis teatisi servi
sinin açılması münasebetile 
başbakan ismet Inönünün dos
tane beyanatına cevab olarak 
Iran başbakanı B. Mahmud 

Çam Anadolu Ajansına aşağı
daki beyanatı vermek lütfunda 
bulunmuştur: 

- Ajan,larımızın havadiste
atisi suretiyle iki !<ardeş mil-

i !eti birbirine daha iyi tanıtmak 
yiık8ek vazifcsıne başladık ' arı 
gün hakikaten mesut bir sevinç 
günüdür. Ekselans ismet Inö-

nü'nün tebarüz ettirdiği gibi 
bu yeni bağın milletlerimizin 
birbirlerini daha iyi anlamaları 
ve daha sıkı surette birbirlerine 
yaklaşmaları için hakiki ve 
kıymetli hizmetler göreceğine 
kaniim. 

Iran milleti yüksek ve bü
yük şefinin aydınlatıcı önderliği 
altında Milletler camiasında 
kendisine gıpta değer bir y~r 
alan asil Türk milletine aıt 

haberleri büyük bir zevkle ala
caktır. Anadolu Ajansı vasıta
siyle asil ve alicenap Türk mil
letine Iran milletinin sevgilerini 
ve candan gelen hissiyatını 

göndermekle bahtiyarım. 

Yalnız baba kurtuldu 
Bir ana sekiz çocuğiyle birlikte yandi 

Londra 13 (A.A)- Bir anne ile sekiz çocuğu Langşayırda bir 
amele mahallesinde evlerinde çıkan bir yangın neticesinde telef 
olmuşlardır. Çocukların babası yatak odasının pencerc:sinden 
kendisini dışarıya atarak kurtulmuştur. itfaiye efradı yangın ye· 
rine geldikleri zaman ev ateşten bir kütle haline gelmiş bulu
nuyordu. Bu sebepten dolayı binaya yaklaşmaları mümkün ola
mamıştır. 

~~~~----~----~~~-

Romanya kralı Karol bir 
av partisinde bulundu 
Belgrat, 13 ( A.A) - Yarı 

resmi bir tebliğe göre, Roman· 
ya kralı Karo! ile veliaht Mi
şel dün Dedinje şatosuna gel
mişler ve derhal Petroviç'e gi
derek kraliçe Mari tarafından 
tertip edilen ava iştirak etmiş
lerdir. 

1 
refakat etmişlerdir. 

Alman haber alma bürosu
nun siyasal mahfellerden aldığı 
malümata göre Romanya kra· 
lınm bu ziyareti yalnız ltalyaya 
karşı tedbirler meselesiyle, 

bundan çıkan duruma taalluk 
Avda Romanyalı devletliler- etmekte aynı zamanda ve bil-

Zonguldak 
halkevinde 

den başka, Kn.liçe Mari, naib hassa Avusturya başbakanı 

1 
Af prens Paul ve başbakan Sto- Şuşningin Pragseyahatı ile ala-

gan Ha. yadinoviç bulunmuşlardır. Misa- kadar bulunmaktadır. 
V • • l b Jd firler ğece yarısı Bükreşe ha- Yugoslavya ile Romanyı Ha-ezırı stan u a reket etmişlerdir. bisburg hanedanının yeniden iş Zonguldak 12 (A.A) - Hal

kevinin bütün şubeleri birbir
lerine rekabet eder bir hız ve 
canlılıkla kış çalışma proğra
mıoa geçmişlerdir. Ayrıca kış 

konferansları da tesbit edil
miştir. 

Istanbul, 13 (Özel) - Af- Kraliçe Mari ile Prens Paul başına gelmesine bugün dahi 
gan hariciye veziri Ankaradan ve niyabet azası Topciser is- mutlak surette muhalif bulun-
geldi ve merasimle kar~ılandı. tasyonuna kadar kendilerine maktadırlar. 

·------------------.... 1----------------------T~~;ı;oN TAYYARE SİNEMASI 
.. • .. geçırere Hafifçe bir gogus 

döndü. Y anıbaşında geçen 

süvariye: d h 
V kalkmasına a a - apurun 

;:ok var mı? .. 
- Bir saat vaktımız v~r ... 

k ettı· Diyib yürüdü, 0 te rar .... · 
- Bir saat, ancak goruş~

biliriz. Onunla konuşmadan gı-

DAHİLiYE VEKİLİ HASTA 
Ista.ıbul, 13 (Özel) - Dahi

liye vekilı Bay Şükrü Kaya 
kalbinden rahat~ız olduğundan 
iki aylık mezuniyet almış ve 
İstanbula gelmiştir. Kendisine 
ekooum! bakanı bay Celal Ba
yar vekalet edecektir. 

~-~ -

Saylav seçildiler 
Ankara, 12 (A.A) - C. H. 

P. Genel Sekreterliğinden : 

Bu gece 800 den fazla hir 
dinleyici önünde proıj;:ımın ana 
hatları hakkında parti ·l>ii~kanı 
bir konferans vermiŞ, temsil 
kolunun gösterdiği Himmetin 
oğlu piyesi, Ar kolunun verdi
ği konser çok başarılı oldu. 

10 ikinci kanun cuma 
en heyecanı. 

günü senenin en güzel ve 
filmlerinden biri 

Kemanlar· Çalarken 
dersem!.. d b' 

Düşüncesi yarım kal ı, ıraz 
daha eğilere~ el_ini sallamağa 
başladı .. Genış bır solukla: 

- Nihayet geldi, dedi ... 
Şık ve zarif bir kadın kol

larına sarıldı. Heyecanla: 
- Suna!. Çıldırdın mı? Ne

reden çıkardın bu Paris gezi
sini de? Bizi hep emri vakilerle 
karşılaştırmaktan usanmıyacak 
mısın? .. 

Boşalan saylavlıklara parti
mizce aday gösterilen General 
Pertev Demirhan, Dr. Saim 
Ali Dilemre Erzurum saylavlık
larına, Dr. Hulüsi Alataş Ay
dın saylavlığına, Hatice özge
ne! Çankırı saylavlığına, Ihsan 
Kurtkan ve Ilyas Sami Muş, 
Çorum saylavlıklarına, Raif 
Dinç Zonguldak saylavlığına, 
lbrahim Tali Öngören Diyarı· 
bekir saylayhğına oybirliği ile 
rey alıp seçilmişlerdir. 

Bu devrede Ereğli, Devrek, 
Safranbolu, ilçelerinde açılacak 
hallı evlerinin bütün hazırlıkları 
bitmiş gibidir. 

Bozdoğanda 
Aydın, 13 (Öze) - Bozdo

ğan kaymakamı bay Kemal 
bütün Bozdağan köylerinde 
telefon tesisatı yaptırmakta ve 
şimdilik kırk köyü merkeze 
bağlamak için çalışmaktadır. 
Köycü olan bu arkadaşımıza 
başarımlar dileriz. 

" STRADIVARIUS ,, 

GiiSTA V FRölILICII ile 
SYBiLJ_,E SClll\111'Z"ın saheserleri .. 

Yüksek bir musiki, büyük bir aşk, heyecanlı bir mevzu 
ve bü};'ük harbııı en dehıetli sahneleri 

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

SEANS SAATLARI : 
Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 Cumartesi günü 1.3 

15 talebe seansı Pazar günü saat 13 de ilave seansı vardır. 
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Şeker meselesi 
Şeker fabrikaları genel direktörlü
.., .. 
gunce "Zamaıı ''a verilen cevablar 

Zamn gazetesinin 2/1/936 
tarihli nüshasında( Şekerde de 
propaganda olu mu?) Başlıklı 
yazı,. Türkiye şeker fabrikaları 

şirketi genel direktörlüğünce 
tetkiki edilerek mezkur maka
leye verilen cevaplar söyle sı
ralnmıştır : 

Şekerde de propeganda olur 
mu imiş makalesinde üç mevzu 
göze çarpmaktadır; 

1) Şeker propagandasının 
lüzumsuzluğu ve gülünçlülüğü 

2) Hükumetçe şeker fiatları 
indirildiği halde şeker istihla
kinin çoğalmadığı ve bunun da 
mesela ekmek gibi en zaruri 
gıda madde fiatlarının yüksel
mesinden ileri geldiği, 

3) Şeker şirketinin elyevm 
şeker ve şekerleme fi atlarını 
da ucuzlatmak üzere teşebüs
lere girişmesinin daha faydalı 
olacağı, 

Gerek alakadar makamları 

ve gerekse umumi efkarı ten
vir edebilmek ve lüzum görül
düğü takdirde tensib buyu;:-u
lacak şekilde neşredilmek üzere 
hakiki vaziyeti aşağıya kayde
diyoruz: 

1) Şeker propagandası yal
nız Türkiyede yap•lmış veya 
yapılmakta olmuş bir teşebbüs 
değildir. Nüfus başına şeker 
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sarfı yatı bize nazaran 5-7 misli 
daha fazla olan memleketlerde 

bile büyük ve ayrı teşekküller 
bu mevzu üzerinde esaslı ça-

l lışmaktadır. Bu büyük ve müs
} takil teşekküllerden başka şe

ker istihsali ile uğraşan mü
esseselerin de ayrıca propa
ganda teşkilatları vardır. Bun
lardan bazı mühimlerinin isim-

i !erini aşağıya kaydediyoruz: 
Almanyada: 
Studienbüro zur Hebung cles 

ı zuckerverbrauhes. 
Amerikada: 
Mellon lns itut of lndustrual 

Reserch. 
Yine Amerikada: 
Suger lnstitut. New - Y ork 
Çekoslovakyada: 

Komite zur Hebung lnlandisc
hen zuckerkonsume des zen
tralvereins der Tcheckoslowak· 
ischen zeuckerindustie. 

Belçikada : 
Die Commisipn nationale 

d'expansion Economi ue Brus
sel. 

Bu adresleri dünyanın her 
köşesinden sayarak çoğaltmak 
kabil olduğu gibi şeker hakkm
da yapılmış olan propeganda
lara aid dosyalar dolusu evrakı 
da makale sahibine göstermek 
imkanına malikiz. 

2) Şeker fiatlarının tenzilin
den sonra memlekette şeker 
istihlakioin artmadığı yolundaki 
iddia da tamamen yanlıştır. 

Mukayeseye imkan vermek 
üzere şeker fiatlarının tenzil 
edildiği Haziran 935 tarihinden 
itibaren ve 934 senesi aynı ay
larının satış rakamlarını aşağı

da gösteriyoruz: 

Aylar 1934 1935 
Haziran 2860 7705 ton 
Temmuz 3429 6261 ,, 
Ağustos 2871 4435 ,, 
Eylul 3095 3884 ,, 
Birinciteşrin 3763 6511 ., 
lkinciteşrin 4534 6684 ,, 
Birincikanun 5842 6875 

" 3) Aynı makaledeki " Şeker 
idaresinin sarfiyatı artırmak 
için akide şekerleri, şekerle
me ve şeker mamulatını ucuz 
satmak ve sattırmak ,, tavsiye
sini geç kalmış bir bilgiçlik te
lakki ederiz. Çünkü aynı sa
tırların bir az aşağısında da 
kaydedildiği gibi şeker şirke

tinin böyle bir teşebbüse giriş
mek tasavvurunda olduğu 29 
Birincikanun 935 tarihli Ak
şam gazetesinde intişar et
miştir . ., 

. . 

pamatlaK. peder birbiri-

r~.~~~~~ !~~~.ı~.~~~!~~~~? 
damadı Halili ustura ile boy
nundan ağır surette yaralıyan 
Hüseyin ile kain pederi Hü
seyini kolundan ve memesi al
tından tabanca kurşunile yara
lıyan Halilin muhakemeleri
ne dün Ağırcezada devam edil
miştir. Halil dem:ştir ki : 

Bazı sebep!erden karım ya· 
rıımdan kaçaralc babasına git
mişti. Bir gün kendisini gör
düm: 

Nohud tarlasına çalış

mağa gideceğim. Oraya gel 
beni al, dedi. 

Tarlaya j!İtlim alıp gelirken 
babası Hüseyin hayvanla bize 
yetişti ve: 

- Bu kızdan ne istiyorsun? 
diyerek bağ desteresi ile üze
rime hücum etti, beni boynum
dan kesmek istedi. Kendimi 
kuı tarmak için tabancamı üç 

lanmış. 

Dinlenen Hüseyin de vakayı 
şöyle anlatmıştır: 

- Halil tarlaya gelmiş, ta
bancanın namlusu ıle karısı 
Şerifeye vuruyor ve saçların
dan onıı sürüklüyordu, Kızımı 
kurtarmak için Halilin üstüne 
atıldım. Fakat o tabancasını 
bir el ateş et i. Kolumdan ya
ralandım. Sonra gogus goguse 
geldik. O sırada ikinci bir 
kurşunla mememin üstünden 
yaralandım. Onun nasıl ~ara
landığı hatırlayamıyorum. Gö· 
zümü açtığım vakıt kendimi 
hastahanede buldum. 

Okunan doktor raporlarında 
Halilın iki buçuk ay, Hüseynin 
de ıki ay yaraları yüzünden iş 
ve güçlerinden kalmış olduk
ları anlaşılmıştır. Şahitlerin din
lenmesi için muhakeme başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Demircis hükumeti 
Baş tarafı I illet sav/ada -

Atina - Seçim devresi baş· 
ladığından bütün ilbaylar yeni 
saylavlar seçilinciye kadar me· 
zun sayılmaktadır. İlbay ödev
leri istinaf mahkemesi olaıt yer
lerde bu mahkeıırelerin, diğer 
yerlerde ilkmahkemelerin baş· 
kanları tarafından görülecek 
ve polis, jandarma kuvvet
leri bunlara tabi olacağı gibi 
seçimle ilgili belediye işleri 
de onlar tarafından gö-
rülecektir. Bu münasebet 
ile hakimlere gönderdiği bir 
tamimde Tüze Bakanı se
çimin bitaraf olması ıcın 

1 
kendilerine gösterilen büyük 
İnana liyakat göstermelerini 
dilemiştir. 

Atina, - General Kondilis 
bir diyevinde Demercis hü· 
kunıetinin hareketlerinde halka 
dayanmıyarak bütün ilhamlarını 
saraydan aldığı için onun mes'
uliyetlerine Kralın iştirak et
memesin '. n ımkanı olmadığını 
söylemiştir. Halk partisi gaze· 
teleri Kralı mes'ul edecek en 
son adamın B. Kondilis oldu· 
ğunu, zira anormal şartlar için· 
de memlekete gelmesine ken
disinın sebebiyet verdiğini ya
zıvorlar. 

•• 

insan ruhu ve 
şuuru üzerinde 

• 
ınsan 

tetkikler 
Okurlarımız bu yazılarla tahteşşuur 

alemine nüfuz edebilmişlerdir 
-----------------------·------------------------

Aziz okuyucularım! 
Bugüne kadar yazdığım ya

zılarla, insanın aklının, zekası

nın, mantık ve muhakemesinin 
arkasında karanlık ve engin 
bir başka varlık olduğunu ve 
bu bizce meçhul olan ve bizim 
tarafımızdan hiç hissolunmıyan 
ve bilmediğimiz halde içi· 
mizde yaşayan, bu gizli varlı

ğın, pek gururlandığımız o ze
kamızı, hafızamızı ve mantığı
mızı istediği gibi kullandığını 

ve istediği tarafa sürüklediğini 
göstermiş oldum. 

Aziz karilerim! içinizde bun
ları, ilk defa olarak benden 
öğrenmiş olanlarınız varse, on
lara küçük bir tavsiyede bulu
nacağım. Bu öğrendiklerinizi 

şimdilik bir ciakika için unu
tunuz ve öğrenmemiş olduğu

nuz zamandaki vaziyetinize 
avdet ediniz. Siz l:ıunları 

bilmediğiniz devirde, mesela 
her hangi bir mesele veya 
hattı hareket karşısında 

" ben böyle düşünüyorum, 

ben böyle hissediyorum. Benim 
kanaatım böyledir ., gibi cüm
leler kullandığınız zaman bu 
"ben,, likten kastınız ve size 
hissettiğiniz bu "ben,. liğinizi 

size ihsas eden şey, vicdanınız 
ve şuurun uzdu. V .o sizin naza
rınızda, sizin bütün "ben,. liği
nizi hulasa ve icmal eden bu 
şuur ve vidanınızdı ve ondan 
başka da bir şey degildi. Bnnu 
siz benden öğrenmişsen!z, baş
kalarının da bunu kaliı beladan 
beri bildiğini zannetmeyiniz. 
Bunu muasır ınsanlık bile öğ
renmeğe bazırlanalı ancak kırk 
elli sene o!muştur ve bugün 
bile ilim adamlarının dahi 
umumunun kafasıoa yerleşmiş bir 
şey değildir. Bu muazzam 
alemin perdesini ilk defa ola
rak kaldıran el, Fransız dahisi 
Şarkonun elidir. Ve hu per
denin arkasından ilk geçilecek 
yolu yine Fransız dahisi Piyer 
Janet açmıştır. Ve bu yolun 
üzerinden geçerek bu alemi 
en geniş mıntakalarında dolaş
tıran Avusturyalı dahi Freud
dır. Ve bu esrarlı aleme içti
mai hayattan kopub gelen 
muazzam bir cereyanı ke~feden 
de meşhur Trotter'dir. 

Demek ki, daha beş on se
ne evveline gelinceye kadar, 
"ben,. liğimiz ve "şahsiydimiz,, 
dediğimiz zaman bütün insan
ların kasdettiği şey bizim şuu
rumuz ve vicdanımızdı. 

Ve Materyalist ilim, bizim 
içimizde bunlardan başka bir 
varl k olduğunu asla kabul et
miyor, böyle bir telakkiye asla 
yanaşmıyordu.Şuurumuz, bütün 
muhtevasını kendi yaratır de· 
niliyor ve kendi muhtevasının 
mantığına göre kararlarını ve· 
rir deniliyordu. 

Halbuk;, başlangıç maka
mında yazdığım ilk makalede, 
ilk çağ ve orta çağ insanlarının 
bu husustaki telakkilerini kay
detmiş ve bu telakkilerin ro· 
nesanstan sonra doğan ilim 
tarafından gülünç bulunduğuqu 
söylemiştim. 

Bu gülünç zannolunan telakki 
ne idi? Onu burada bir daha 
tekrar edelim. ilk ve orta çağ 
insanları, kendi dikkatlı müşa· 
hedelerinden şu neticf'yİ çıkar
mışlardı: insan şuuru ve insan ı 
vicdanı kendi kendine hakim 
değildi, insanın suurunu da, 
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vicdanını da, mantığını da, 
muhakemesiui de, iradesini de 
elinde oyuncak gibi oynatan 
bir gizli varlık muhakkak su· 
rette mevcuttur diyorlardı. 

Ancak düne kadar bizim de 
bilmediğimiz gibi onlar da tah
teşşuiiru bilmiyorlardı ve bunu 
bilmedikleri için şöyle bir düşü
nüş yapıyorlardı: insanın aklını, 

idrakini,frasetini,zekasını ve ha
fızasını kukla gibi oynatabilmek 
için, bu varlığın onlardan çok 
daha kudretli ve akıllı olası 
lazımdır; bu da olsa olsa, ya 
Allah, ya şeytan olacaktır di
yorlardı. 

lşio içine Allahm ve şeyta
nın karıştırıldığını gören Rone
sans ilmi, derin müşahedelerin 
mahsulü olan bu düşünüşü bir 
hamlede defetmiş ve işin için
den Allahı ve şeytanı çıkarmak 
için de böbreğin idrar ifraz et
tiğ ğibi, dimağın da akıl ve şu
ur yarattığını ve akılla şuurun 

beyin hücrelerinden başka bir 
şeye bağlılığı olmadığı iddiasını 
kurmuştu. 

Ronesans ilmi Allahı ve şey
tanı kovayım derken müşahe
denin en derin ve en belagatlı 
kısımlarını da beraber atmış 
oluyordu. 

Eeskilerin bu müşahedesin
de saklanan ve derin hakikati 
bulmak için bir kaç yüz sene 
geçtiği gibi, bulunan hakikati 
hazmeJecek kafaları yaratmak 
için de elli sene geçmiştir. 

O halde birinci makalemde 
söylediğim ilk ve orta çağ in
sanlarının gülünç bulduğumuz 

telakkisi içinde saklanan derin 
bir hakikatle, son çağ insanla
rının ciddi bulduğumuz tetki
katı içine sığınan müthiş bir 
hatanın sezilmesiyle yepyeni 
bir ilim doğmuş ve bu yepyeni 
ilim yep yeni bir alemi bize 
açmıştır, Cümlesinin manasını 
şimdi hepiniz kavramışsınızdır. 

Bu alemi aziz okuyucularıma 
tanıtacağımı ilk makalemde va
detmiştim ve bugün bütün ka
rilerim artık istese de, aklın
dan ve fikrinden çıkaramıya
cağı bir tarzda bu tah· 
teşşuur alemini tanımışlardır. 

Artık bu tahteşşuur alemi 
hakkında sözümü uzatmıyaca
ğım. On sene yazı yazssam bit
miyecek olan bu yeni alemin 
hadisatını karilerin son tefer
ruatına kadar öğrenmelerine 
lüzum yoktur. Ancak bu verdi
ğim izah tarzı ile her hangi bir 
kari, buna dair ilmi kitaplar
dan her hangi birisini okursa 
bir doktor kadar anlamak im
kanını elde ettiğini de bil
melidir. 

Şimdi aziz kariluim vaatle
rimin ikinci serisine geçiyorum. 
ilk makalemde demiştim ki, 
Nevyork Rokfeller enstitüsün· 
de, muasır müsbet ilmin im
paratorlarından Aleksis Kare
lin neşrettiği yeni bir eser, işa
ret ettiği mana itibarile yeni 
bir devrin mukaddemesi olu
yordu. Medeni dünya tarafın· 
dan kapışılan bu eserin, müs
bet ilmin muasır en yüksek 
dahilerinden birinin ağzından 
çıkması cihanşümUI bir hadi
sedir. Vaktile muasırı olan dün
yayı şaşırtan Şarkonun " kur· 
tarıcı iman ,, eseri, bütün hid
det ve infiallere rağmen bu
günkü zihniyeti nasıl yaratmış· 
sa, Karelin eseri de tıpkı onun 

gibi yarını ve yarının zihniye· 
tim yaratacaktır. 

* • • 
Fakat aziz okuyucularım; 

şimdi artık o kurduğunuz yere 
sımsıkı yapışmanızı ve adam 
akıllı tutunmanızı tavsiye ede· 

rim. Çünki şimden sonra söy
liyeceklerim, bugüne kadar 
söylediklerim gibi, hayretle ve 

haz il~ kabul ettiğiniz sınıftan 
olmıy;;caktır. Söyliyeceklerimi 
evvela dinleyebilmek kudretini 
kendinizde bulmak için aklını· 

zın bütün çivilerinden fırlaması 
lazımgeldiğini his edeceksiniz 
ve bu lakırdıları söyleyen bizim 
bildiğimiz doktor Abdi Muh· 
tar mıdır,acaba bu adamın ak· 
lına birdenbire bir bozukluk 
mu gelmişdir diye kendi ken· 
dinize sualler ~oracaksınız. 

Fakat size önceden haber 
vereyim ki, bunları size söyle· 
mezden çok zaman evvel, si:ı:e 
söyliyeceklerimi kendim bili· 
yordum. Eğer okuduğunuz ya
zılarım ve satırlarım arasında 

cinnete veya müvazenesizliğe 
veya belahetle hamakata dair 
bir ize tesadüf etmemiıseniz, 
söyliyeceğim şeyleri taşıyan 
kafamın hala müvazenesini mu· 
hafaza etmekte olduğunu gör· 
müş bulunuyorsunuz demektir. 
Aziz karilerim; şimdiye kadar 
gösterdiklerim, akıl ve şuuru· 
muzun haricinde bir alem oldu· 
ğunu isbat etmişlerdi; fakat 
bütün dikkatınızı şu noktaya 
çekeceğim : akıl ve şuurumu· 
zun haricinde olmakla bera
ber. bu alem bizim içimizde idi. 
Bundan sonrakilerin bizim içi

mizdemi bizim dışımızdamı ol
duğunu anlamakta müdhiş bir 
imkansızlığa düşeceğiz. Bu ise 
bir harikadır. Esrarengiz bir 
haldir. 

- BittMdi -

Aydın 
Işığa ve temiz su

ya kavuşuyor 

Aydın şehrinin elektrik tesi
satı bir aydanfıeri hummalı bir 

faaliyetle ilerlemektedir. Di· 
rekler dikilmiş elektrik santra
lının motörü monte edilmiş dün 

de telleri gelmiş gerilmeğe baş
lamıştır. Yaptığım soruşturma· 
da tenviratın on güne kadar 
şehire verileceği sanılmaktadır. 

Binaenaleyh Aydın senelerden· 
beri hasret kaldığı ışığa ka
vuşmaktadır. 

Memleketin büyük ihtiyacın· 
dan biri bu suretle başarılmış 
bulunuyor. ikinci dert de mem· 

leketin en büyük ve miıhim 
derdi olan şehir suyu mesele· 
sidir. Elektrik işi gibi bu su 

işi de Aydının senelerdenberi 
halledilemiyen ve başarılamı
yan dertlerinden biridir. Bu 
işin de başarılabilmesi için (yap
tığım tahkikatta ) yeni sene 
bütçelerine elli bin lira tahsi· 
sat koymak suretiyle başarıl
ması ciheti karar altına alındı
ğını memnuniyetle haber aldım. 
Şu halde belki bir sene sonra 
Aydının bugünkü ışığa kavuş

tuğu gibi temiz bir suya kavu
şacağı muhakkaktır. 

t4 Kanunusanı t93& 

Doğum 
lngHterede yüzde 
14 noksan 

Londra, 13 (A.A)- 1933 se
nesinde lngilterenin nüfusu hak· 
kında neşredilen resmi malô
mata göre, gerek lngiltere 
gerek Gal bölgesindeki do
ğumlar şioıdiye kadar kayde
dilmemiş bir tenezzül göster· 
miştir. Bu doğum nisbeti bin 
kişiye yüzde on dörttür. Ayni 
malumata göre 19,300,000 i 
erkek yirmi bir milyonu kadın 
olmak üzere lngiltere nufusu 
kırk milyon üçyüz bindir. 

Mısır hastaneleri 
ziyaret ediJecek 
Kahire, 13 (A.A) - Hab;ı-

şistanı müdafaa komitesi Müs
lüman gençliği cemiyeti reisi 
Dr. Abdülhamid Sayidi Dag~ 
gabur, Bolelli ve Cicika'daki 
Mısır hastanelerini ziyret etruek 
ve seyyar sıhhiye heyetleri~in 
bombardımanları hakkında tet· 
kikatta bulunmak üzere Ha
beşistana göndermeğe karar 
vermiştir. 

Lovva 
Vapuru hattı 

Nevyork 13 (A.A)- Astorya 
istasyonu, Lovva adındaki 1389 
tonluk geminin fırtınadan bat
tığını ve 35 mürettebatının 
mahvolduğunu bildirmektedir. 

Nevyork 13 (Ö.R)- Valpo· 
rezo adlı sahil muhafaza gemisi 
fırtına yüzünden iki ve belki 
üç vapuru kayalar üzerine otur
duğunu ve battıklarını bildir
miştir. Ölüler çoktur. "Vasovga" 
vapurundaki 85 adam, mizena 
direğine çektikleri bir imdad 
işareti üzerine görülmüşlerdir. 
Kurtarılmalarına çalışılmaktadır. 

•Yuva,, adlı 380 tonluk vapur 
batmıştır. içindeki 35 kişi öl
müşlerdir. 

Kızılırmak köprü· 
sü tamamlanıyor 

Bafra 13 ( A.A ) - Kızılır· 
mak üzerinde yapılmakta olan 
köprünün inşaatına faaliyetle 
devam edilmektedir. Samsun 
ilbayı evelsi gün inşaatı ma
hallinde teftiş eylemiş, Ala
çamda yeni bir ilk mektebin 
açılma törenini yapmıştır. 

Akhisarda 
bir toplantı 

Akhisar, 13 (Özel) - Şeh
rimiz Orta okulu ile Misakı
mili ve Gazi ilkmekteblerinin 
öğretmenleri tarafından evvelki 
gün, akşam muallimleı: birliği 

binasında umumi bir toplantı 
yapılmış, bazı ihtiyaçlar üze
rinde iki saat kadar konuşul
muştur. Bu vesile ile Akhisar 
muallimleri, ani bir ölümle ara
larından ayrılan Orta okul 
Türkçe öğretmeni bay Lutfü 
içiır- mermer taşdan iyi bir 
kab;r yaptırılmasını görüşmüş
ler, bunun için İcab edecek 
parayı kendi aralarında temin 
eyl~meği kararlaştırmışlardır. 
Muallımlerin bu kararına orta 
okul talebelerinden bazılarının 
velileri de iştirak edeceklerdir. 

Münevver ve kadirşinas mu
allimlerimizin bu kararını kut
luları::. Filhakika merhum bay 
Lutfü birçok yerlerde ve An· 
kara lisesinde öğretmenlik yap· 
mış kıymetli ve değerli bir 
zattı. iki senedir Akhisarda da 
çocuklarımıza ıyi derecede 
kültür aşılıyabilmiş ve kendi
sini çok sevdirmişti. --- . -Kumar 

İtfaiye binası arkasında geç
mişi bozuklardan Esad oğlu 

Yaşar, lbrahim oğlu Abdullah, 
Yako oğlu Hayım zarla kumar 
uynarlarken yakalanmışlardır. 



Prağ seyahatının hedefi 
Şuşing B. Benesle görüştükten sonra 
A vusturyanın ilerisi anlaşılacak 

Bft.LDVIN 
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Kültür bakanının Yeni cumur baş
kanı seçildi 

İ Laval kabinesini düşür
mek için birleşiyorlar 

1 
13 ( A.A ) - ler, sol fırkaların B. Lavalın 

Angou eme, ·c l d F 
M

.. k'l - yalist fırkasın· enevre top antısın a ransayı 
usta ı uç sos ·ı · · 

d kk
"I tmiş olan sos· temsı etmesıne manı olmak 

an teşe u e · · k b · d" A ıçın a ineyi düşürmeye çalı-
yalist birliği kongresı un n· 
goulemede açılmıştır. Kong~e şacaklarını yazıyorlar. Radikal· 
Belediye salonunda yapılan bır ler için bay Lavalın düşmesi 
halk nümayişile açılmıştır. . . seçim bakımından bir zaruret 

Kongre başkanı, partının olarak telakki ediliyor. 
Briand siyasasına sadık oldu- Paris,13 (Ö.R)-Angouleme· 
ğunu ve B. Lava~ı~ . siyasası~• deki sol cenah partileri kon-
tasvib edemiyecegını ehemmı- gresinde bir söylev veren eski 
yetle . kaydeylemiş va ilave başbakanlardan Pol Bonkur 
etroiştır: ı h ·ı · · 

Biz Ingiltereye taraftarıı:. 50 cena partı erının yalnız 
Jngiltere faşist ve harpçı ltal· intihabatta değil, intihabattan 
yaya karşı muahedelere riayet sonra da parlamentoda sağlam 
tarafını iltizam etmiştir, Millet- bir iş birliği yapmak için bir-
ler Cemiyeti avrupada muha· !eşmeleri lazımgeldiğini söyle· 
faza edilmelidir. Oradan harp· miştir. Dış siyasa hakkında 
ların önüne geçecek olan mü· milletler cemiyetinin daha mü-
essese odur. Bu cemiyetten essir icraatda bulunması lüzu-
çekilmiş olanlar harb istiyorlar. munu kaydetmiştir. Sol cenah 

FRANSIZ SOLLARI partileri meclis açılınca B.Lavalı 
VE LA VAL davirmek için bir koalisyon ya-

Pari~ 13 (Ô.R) - Gazete· pacaklardır. 

istifası 
Atina, 14 (Ö.k) - Üniver· 

site meselesinde kabina erkanı 
ile anlaşmazlığa düşen Kültür 
Bakanı B. Balados istifa etmiş 
ve istifası kabul olunmnştur. 

İngiliz 
kruvazörleri 
Cebelüttarık, 13 ( Ö.R ) 

Hood, Neptün ve Oryent kru· 
vazörleri bugün lngiltereye 
gitmek üzere Cebelüttarık su
larını terketmişlerdir, 

ispanyada seçim 
Mücadelesi 

Madrid, 13 (Ö,R)- Seçim 
nıücadelesi şiddetle devam et
mektedir. Eski sü bakanı ve 
Aksiyon Demokratik partisi 
başkanı B. Jil Robles Kurtulıa· 
da büyük bir söylev vererek 
cumur ve hükumet başkanları· 
na hücum etmiş ve cumur baş
kanını en kuvvetli olan kendi 
partisini, hakkı olduğu halde, 
hükumete çağırıp rejim ıçın 

merdçe çalışmasına imkan ver
mediğinden dolayi tenkid et
miştir. 

So~yalist partisi lideri B. 
Largo Caballer~ lla beraetin· 
denberi ilk defa ..,t,:.-ak büyük 
bir söylev vermiş ve ihtilal 
hareketinden bahsederek:"Sos
yalistler bu hareketle kanun 
dışına çıkmışlarsa buna kanun,· 
tatbik etmiyen hükümet sebep 
olmuştur." demiştir. 

Yüzme rekoru 
kırıldı 

Kopenhag, 13 (A.A) - Fe· 
lemenkli kadın yüzücü Maksen 
Bruk bizzat kendisinin olan 
400 metrelik sırt üstü cihan 
yüzme rekorunu beş dakika 
59 saniye ve 8-10 da kırmıştır. 
Eski rekor altı dakika ve beş 
ıanive idi. 

Havana 13 (Ö.R) - Küba 
adasında yapılan cumur baş

kanı seçinin 5117 seçim kolleji 
üzerinden 213 seçim kollı> ji

nin neticeleri anlaşılmıştır.Buna 
göre bay Minokalın almış ol
duğu 189.303 oya karşı bay 
Gomez 237.770 oy almıştır. 

Havana 13 (.ÖR) - Her ne 
kadar bay Gomezin cumur 
başkanı seçildiği henüz resmi 
olarak ilan edilmiş değilse de 
bay Gomez kendisini alkışlı
yan on binlerce kişinin göste
risine cevap vermek üzere evi
nin balkonuna çıkmış ve halka 
teşekkür ederek başkanlık 

ödevini ulusa karşı devletlerin 

sıkı bir saygı göstermek sure
tiyle yapacağıoı bildirmiştir. 

Komünist 
hadiseleri 
Dublen, 13 (Ö.R) - Dublen 

varuşlarında komünistlerle ka
tolikler arasında vuruşmalar 

oldu. 

Sir Con Saymon 
Montekarlo 13 ( ô. R ) -

Eski lngiliz dış işleri bakanı 
Sir Con Saymon ve ,.evcesi 
burada üç haftalık ikamdten 
sonra Londraya döndüler. 
Deniz konferansında 
Tokyo 13 (Ö.R) - Deniz 

konferansındaki Japon heyeti 
başkanı amiral Naganı, Tok
yodan aldığı talimat mucibince 
taarruzi deniz . silahlarının orta
dan kaldırılmasını istiyecektir. 

Yoksullare yardım 
lzmit, 12 (A.A) - Taraklı 

nahiyesi muhtarı Kemal Yılmaz 
kendi hesabına 23 erkek ve 
on kız çocuğunun elbise, ayak· 
kabi vo mektep kitaplarını 
almak suretiyle 33 yoksula yar
..t."11 etmi&tir. 

• am ıyo a a r 
Altay 2 - 5 Göztep;ye, lzmi:r-spor 2 • 3 
Bornovaya, O.Spor 1-4 Ş. spora g-alip 

Afgan Hariciye veziri 
merasimle karşılandı 

Ekselans Serdar Muhammed Tak
sim abidesine çelenk ko~du 

lstanbul, 13 (AA) - Afgan Perapalas oteline gitmiştir. 
hariciye veziri ekselans serdar lstanbul 13 (A.A) - Afgan 
Muhammed Han, refakatında Hariciye veziri öğleye kadar 
Kibil büyük elçimiz Memduh Perapalasta istirahat etmiş, saat 
Şevket olduğu halde Ankara· 12 de vali Muhiddin Üstün-
dan şehrimize gelmiştir. dağı ziyaret etmiştir. Mevki 

Ekselans serdar Mehmet Han ve merkez kumandanlarına da 
trenden indikten sonra kendi- birer kart bırakan Afgan 
sini karşılıyanların ellerini Hariciye veziri öğle yemeğini 
bl'rer b' k 

1 
Perapalasta Muhiddin üstüo-

ırer Si mış, se am du-
k dağ, general Halis ve general 

r~n as eri kıtayı teftiş et· Fehmi ile birlikte yemiştir. 
tıkten sonra bir romorkörle lstanbul, 13 (Özel) _ Af· 
1: ophanede deniz yolları idare- gan hariciye veziri, akşam üzeri 
~nın .~ıhtım;n~ geçmiştir. Ora- Taksimdeki Cumuriyet abide· 

an 1 amet erıne tahsis edilen sine hır çelenk koymuştur. 

lngiliz ul~ısal nıi!dafa koıııitesi toplandı 
Londra 13 (O R) B .. ..-1 d D · s ı'te b ' · . -:- ugun og e en sonra ovnıng tre~ • 
aşbakan B. Baldvının başkanlığında ulusal müdafaa koııııtesı 

toplanmıştır. Noel yortuları dolayısile tatildenberi yapılan il~ 
toplantıdır. Dışişleri bakanı B. Edenle üç harp bakanlığı şefleri 
bu toplantıda hazır bulunmuşlardır. 
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Müslümanların 13 Anası - İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 
Bölem sayısı : 9 Yazan : Tokdil 

Artık iyi olan Ayşe! Muhammede gelin gelecekti. Mu
hacirlerin ve ensarın bütün genç kızları Ebubekirin 

evine dolmuş, Ayşenin etrafını almışlardı 
Ayşe Sude'yi Mekke'de gör

müş ve sevmişti. Ziyaretleri 
basta Ayşenin yatağının baş
ucunda Geçti. Ayşe bir iki 
gece evvelki buhranını atlat
mış, etrafını görebilecek kadar 
toparlanmıştı. 

Sude . Ayşenin 
eğilerek: 

kulağına 

- Bize gel, bizim yuvamıza 
gel, Muhammed senindir. Sana 
terkediyorum. 

Diyerek tatlı bir tebessümle 
fısıldadı: 
Ayıe başını döndürüb Sude

ye bakarak: 
- Hepimizindir. 
Diye döndü. Fatma Ayşenin 

ellerini avuçlan içine a' mış: 
- Sen kalksana .. Ayşe ... Sen 

relsen a bize. 
Diye bağrına basıyordu. Üm

JDÜ Gülsüm Ayşenin anasıyle 
başbqa bir uzun bahse dalmış
lar, birisi söyleyip, birisi susu
yordu. 

. . 
• • 
Artık iyi olan Ay11e Mubam

mede gelin gelecekti. Muhacir
lerin ve ensarın bütün genç 
kızlan Ebubekirin evine dol
muş, Ayşenin etrafını almışlardı. 

Medine rei.•i Bera'ın kansı 
•e kızları Ayşeye birçok hedi
yeler getirmişler, ashabın ka
dınlan, Medineliler tarafından 
Ayşeye gelinlik süsü yapılıyordu. 
Ellerine ayaklarına kınalar koy
dular ve her millet ve kavimde 
olduğu gibi bir düğün eğlencesi 
yaptılar. 

Ebu Talibin oğlu genç Ali 
arkadaşlarını teşvik ederek o 
gün bir eğlence tertip etmiş
lerdi. Gençler eğlenmişler ve 
ondan sonra Muhammedin ya
nına gidip halkın alay ve 
gürültü içinde Muhammed ve 
Ayşe u,;iruna yaptığı şenliği 
eyre dalmışlardı 

.1üslümanlar Muhammedi o 
kadar fazla seviyorlardı ki bu 
se,·gi ve hürmet o asrın içinde 
•· aşı yan hiç İlır hükümdara, hiç 
..ı ı r başbuga göster lmemiş ve 

oru ll'Cmışti. Bunun en büyük 
m lı telkin ettığ dınin temiz

ve yukselc!iği i!e beraber 
ı ni şahsının mii'"evazi,Halllk, 

t•"'" o ına~ı vt: ınağrur o:ma· 
~ •I, as ı a doğruluktan ayrıl

maına~ı idı 

arasında yaşıyan Mediııenın 

Beni Neccar kabilesi kızlarının, 
kadınlarının, şecaat taşıyan 
rublarile dolu bir kabile idi, 
enlar erkeklerini harbe teşvik 
eden, harpte onlarla beraber 
gezen, ok ve silah yetiştiren 

kahraman, pulad gibi kızlar 
ve kadınlardı. Aynı zamanda 
açık hareketleri, doğru ve dü
rüst halleri, ahlaklarile, hele 
mertliklerile temayüz etmiş
lerdi. 

Arab kavminin hepsi bozuk
tu, ve hala da ,öyledir. Fakat 
Beni Neccar kadınları bunlar
dan bambaşka bir asalet, şe
ı:aat taşıyorlardı. 

Ayşe süslenmiş, Medinenin 
bir mahallesinden bir mahal
lesine kızların ortasında yaya 
götürülüyordu. 

Ayşayi götüren kızların en 
şen ruhluları Beni Neccar kız
ları idi, Ayşenin anası kızının 
eline yapışmış, çevik deri ter
liklerinin kumları gıcırdatan 
ahengine uyarak yavaş yavaş 
onu yürütüyor, Beni Neccarın 
kızları ellerinde birer def hal 
hallı kollarını, ayaklarını şıkır
data şıkırdata, deflerini çala 
çala dört koldan etrafını 
sarmış, Medinenin diğer 

kabile kız ve kadınları 
bu halkaya dahil olmuş geli
yorlardı, Muhammedin evine, 
hücresine geliyorlardı ... 
Biz hamaset ve şrrarıl/a mrşlıur olan 
Beni Nrecana ltmız kızlarır12 . 
Nebİ1li11 ilôlıi visaünr 
Ayşe11in rıik.<rk v11rlıifuıı t:rlırironız. 

Düm, tek, düm düm tek! ... 
Yaleylim, yaleyl! ... 

Medine ayakta ... Bir gulgule, 
bir zevk ve neş' e ... Kendilerine 
gelen Muhammedin düğün me
rasimini o kadar aşk ve hara
retle tes'it ediyorlardı ki, tarih
ciler ne kadar tevazua sapsa
lar da bu başka bir cuşeş ol
muştu .. 

Gelin geliyor, gelin Muham
mede gidiyor, gelin Ebu Beki
rin kızı taze ve bakire Ayşe 
Muhammede ulaşıyor.. Cihan 
bir cihan daha yaratıp kaza
nıyor. 

Gelin geldi, gelin Muham
medin evine geldi . . Ayşenin 
elinden tutan anası kızını Mu
hammedin basit hücresine so
kup elini onun eline verdikten 
sonra : 

- Kızım senindir, o senin 
olacak, ölünceye kadar .. 

Ebu Bekir; derin bir sevinç 
tufanına boğulmuş, sevinçle ağ
lıyarak : 

- Ya nebi .. Kızıma ne mut
lu ! diyebildi .• 

Muhammed ayakta; bu me
ra~im ve takdimi heyecan ve 
tebessümle karşıladıktan, karı
sını elinden tutup sağına aldık
tan sonra: 

- Allahıma şükrediyorum. 

Ayşe benim bayat yoldaşım ve 
Müslümanların Hadiceden son· 
ra en yüksek varlığı olacak,bu 
kız bizden sonra geleceklere de 
benim getirdiğim dinin vaiz ve 
müdafii olacaktır. Allah böyle 
istedi .. 

Dıye küçük ve heyecanlı 
bir hitabe yaptı. 

Herkes: 
- Saadet ya resullallah. 
- Beşaret ya nebi .. 
- Ümmülilsamdır ya resul.. 
Diye ellerini göğüslerine ko

yup eğilerek hücreden çıktılar .. 

Muhammed Ayşeye, 

Muhammede kavuşmuş, 
lerinin olmuşlardı. 

Ayşe 

birbir-

Muhammed; Mekkede 
zaman Ebubekire : 

bir 

- Senin burmaların ne ka
dar güzel. 

Dediği vakit, Ebubekir evi
nin bahçesindeki hurma ağaç
larından hurma indirip bir ta
bağa koyarak, kızına, Ayşeye: 

- Git bunu, Muhammede 
götür 

Demişti .. Ayşe daha o zaman 
çok genç ve toydu, Ayşenin 
vücudu henüz tekamül edi
yordu. Elindekı tabakla Mu
bammede gidince, Muhammet 
A yşenin elinden hurmayı almış: 

- Git babana hurma çok 
güzel de .. 

Diye kızın elini sıkmıştı. 
Ayşe bunu masum ruhunun 
bütün saffetiyle babasına an
latırken, Ebubekir: 

- Kızım sen Muhammedin 
zevcesi olacaksın! dive bir söz 
söylemiş ve evvelce islam ol
mıyan bir Kureyş gencine ni
şanını o kureyş gencinin anası: 

- Ayşenin anası, babası 

Müslümandır, bizim itikadımızı 

bozar, biz bu kızı almayız .. 
Dediğini sevinçle kabul ede

rek nişanını bozmuştu .. 
işte şimdi kendisine kaç sene 

evvel hurma getiren kız, Mn
hammede yargar olacak bir ka
dın olmuştu .. 

- Soıııı Var -

Türk - Yunan d stl · ğ 
................................................................................................ 

Bir Atina gazetesinin patrikhane 
etrafında yersiz kuruntuları ..• 

- ••••••••• 

Dostlarımız bize tavsiyede bulunacaklarına 
Türkiyede hakim olan ruhu kavramalıdırlar 

Atina: 12 (Özel) - "Proia,, 
gazetesi yazıyor: 

Patrik seçiminde Türk bükü

metinin müdahale temayülünü 
gösteren haberler Yunanlıların 
dikkatine değer. Türkiye Yu· 
nanistan arasındaki dostluk 

ilgilerinin engelsiz inkişafına 
yardım edecekgibi olmıyan ha
diselerin onune geçmek için 
bu meseleyi aydınlatmak fay

dalıdır. Türk gazeteleri 1stan
bul patrikliğinin hukuk bakımın
dan bir Türk müessesesi ol
duğunu ve içsel bir iş olan 
seçimin de İstanbul idari oto
ritelerinin kontroluna tabi bulun 
doğunu kaydediyorlar.Bu görüş 
tamam değildir. lstanbul Rum 
azlığının dini başkanı sıfatile 

patrik ve ona tabi metropolit 
ve papaslar şüphesiz Türk ka
nunlarına ye kontroluna bağ

lıdırlar. Fakat lstanbul patrik
hanesi sadece İstanbul Rum-

lannın dini mercii veya Tür
kiye içinde müstakil bir kilise 
değildir. Durumu Yunanistanın 
da ımzaladığı Lozan muahede
sile tayin edilmiştir, 

Lozanda Türk delegasyonu 
Patrikanenin lstanbuldan uzak
laştırılmasını istemişti ve 10 
son kanun 1923 te konferansta 

• 

Dostluk lıatıralatında11 : Ça/ılarisüı 7i1ıkiyryi ziyareti 
yapılan genel münakaşa netice- ederek patrikliği yıkmağa ça-
ıinde buna aid olarak muabe- lıştı. Türk hükümeti ise seçime 
deye girecek maddelerin esas- hiç bir suretle karışmıyarak 
ları hazırlandı ve ittifakla ka· neticesini tasdik etti. Bugün 
bul edildi. Lord Gürzon tara- başka türlü hareket edeceği 
fından yapılan bu teklife g6re sanılamaz. Patrik seçimine, bu 
patrikane eski ıiyasal ve tuzel tareftan da, gazetelerin yazıları 
haklarından mahrum olarak ıırf şeklinde bile olsa, hiç bir mü· 
dmi vazifelerle lstanbulda kala- dabale caiz değildir. Fakat bu, 
caktı. Y nnan ulusunun patrikliğin nü-

Ölen patrik Fotyos seçil- fuzuna dokunulmasından müte-
diği zaman Türkiye-Yunaniıı- essir almıyacağı demek değildir 
tan münasebetleri henüz bugün- ve bunu Egenin karşı tarafın-
kü dostluk devresine girme- daki dostlarımıza samimiyetle 
mişti. Papaeftim kiliseleri igal söylemeğe mecburuz. 

Yunanistanda seçiıiı var 
Parti başkanları Selanikte pazar 

günü seçim söylevlerini verdiler 
·-·"":::-"'":'"~":'l:r" .... ..,·.1 mr.,;.-'!' dilisin tarafdarı olan eski muba

Srlıiniktl'll bır 11ıan2ııra 

Selanik 13 ( Ö. R ) - Önü
müzdeki 26 sonkanunda yapı
lacak seçim münasebetile dün
kü Pazar günü Selanikte üç 
seçim toplantısı yapılmıştır. 

Bundan ötürü gün heyecanlı 

olarak geçıniş~e de sükünet 
muhafaza edilmiştir. 

ribler tarafından üçüncü bir 
toplantı yapılmış ve Kondilis 
kabinası tarafından hazırlanıp 
Demercis kabinası tarafından 

tadil edilen eski muharibler 
lehindeki kanun hükümlerinin 
tatbiJ.i istenmiştir: 

MIHALAKOPULOSUN 
SÖYLEVi 

şte et rafında toplananların 

r:onul!erinde yaşayan bu derin 
~evgi Arabları bugün Muham
med için şenlik yapmağa sev
ı<elmışti. Def çalarak rakıslar 
yapıyorlar, boplayıb zıplıyor· 

!ardı. 

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

Liberal partisi başkanı ve 
B. Venizelosun halefi olan B. 
Sofulisle Ulusal halkçı partisi 
başkanı B. Teotokis sabah er
keııclcn Selaniğe gelmişler ve 
tarafdarları tarafından gösteri
lerle karşılanmışlardır. 

Atina, 13 (Özel)- Eski dış 
bakanı ve muhafazakar cum- ı 

bariyetçiler partisi başkanı B. j 
Mihalakopulos gazetelere gön- ı 

derdiği bir mektupta seçim 
için nisbiğ usulün kabulü ba
sebile seçime girmemeğe karar 
verdiğini bildirmektedir. B.Mibaı 
lakopulos bu sistem içinde ya
pılacak seçimin parlamentoda 
hiçbir partiye memleketi idare 
için kuvvet vermiyeceğini ve 
bir anarşi devrinin başlıya· 

cağından korktuğunu, seçi
lecek kurulun çok geçme
den dağıtılmasına zaruret gö
rüleceğini yaımakta ve Yuna
nistanın dış tehlikelere kartı 
koymak için kuvvetli bir ida
reye muhtaç olduğu bir zaman
da böyle bir çağrının açılma
sını protesto için seçimde yer 
almıyacağını seçmenlerine bil
dirmektedir. 

Medine bir sevinç dalgası 

iç nde dalgalanıyor ve herkes 
Muhammedle Ayşeden ba~se
dıyor, ağızlarda gezen sözier 
bundan başka birşey olmıyor 
idi. Şair Hassan 'ın şu meşhur 

şı'ri büyük bir vecd içinde 
yekterennüm söyleniyordu: 
liı1 bir gliz se11ıltn tlnlia 1111;:.t'lt 11 .ı:ıfa 

g oFnlrdi 
fhrbır kadın N"ıulrn dalın J'iizrli asla 

ı/of: "' 111 ""' 
/fatürlıi fll'1bı/u11 heri olarak ha/110-

/u111/un 
,\ılllkı se.ı ıslnlıf!irı i•ıbı lıa/kl'(/i/duı 

Ve ahsen mink .... diye baş
lıyan bu arapça şiirin cazibe
sı"e Ali kapılmış, bu genç 
kahraman cuşeş içinde arapla
rın arasına katılıp harmanisini 
•avura, savura terennüme baş
başlamıştı. 

. . . . . . . 

' 

\ 

lngilizlerin manevraları 

• 

' 

Atina, 13 ( Ö.R ) - Pirede 
demirli bulunan lngilz destro
yerleri Varaniton körfezindeki 
manevralara iştirak edecekler
dir. Bu manevralarda 30 kadar 
Yunan sübayı da bulunacaktır. 

Atina, 13 ( A.A ) - lngiliz 
barb gemilerinin yarın Yunan 
sularında yapacakları talimleri, 

Yunan Veliahdı prens Paul, 
Yunan deniz kurmay başkanı, 

bir lngiliı torpidosundan taki· 
bedeceklerdir. 

Atina, 13 (Ö.R) - Veliahd 
Prens Polden başka donanma 
genkurmay başkanı, deniz ba

. ...:.-6'.:.ı - kanlığı genel direktörü ve ser-

ma
bulunacak 

!erinin bütün komutan vı: as
komutanları lngiliz destroyer-

!erinin yarın Yunan sularında 
yapacakları talimlerde hazır 

bulunacaklardır. 

Cebelüttarık 13 ( Ö. R ) -
" Hood " " Neptune ,, ve "Ori
on ,, zırhlıları bu sabah lngil
tereye barektt etmişlerdir. 

Londra 13 (Ö. R) - Peap
le gazetesi lngilterenip iki drit
notun inşası ıçın lazımgelen 

tahsisatı bütçeye koyması elzem 
görüldüğünü yazıyor. Ayni ga
zeteye göre gelecek senenin 
deniz proğramında bu tipten 
daha dokuz Süper dritnot in· 

SOFULISIN SÖYLEVi 
Bay Sofulis sabah önemli 

bir söylev vererek Liberal par
tisinin krallığın iadesile ortaya 
çıkan durumu göz önünde tut
mağa mecbur olduğunu söyle
miş ve şunları ilave etmiştir: 

"Liberal parti kral tarafın
dan sarfedilen uzlaştırma gay
retlerini teveccüh ile takip 
etmektedir. Eğer kral ulusal 
çekişmeye nihayet verir ve 
ulusun birliğini sağlarsa Libe
ral parti rejim meselesini kesin 
olarak halledilmiş telakki ede
cektir. " 

TEOTOKIS NE DiYOR? 
B. T eotokis te B. Çaldarisin 

başkanlığı altındaki Halk parti
ıinden ne sebeble ayrılarak 10 
llkteşrinde yapılan kuvvet dar
besile kırallığı tesise niçin yar
dım ettiğini siyasal dostlarına 

anlatmıştır. 

Gerek Liberal partisi, ge
rekse Halk partisi kendi aday 
listelerinde, siyasal iştirak ma
nasını göstermemek kaydiyle, 
B.Mihalakopulosa bir şeref yeri 
bırakmağı teklif etmişlerse de 
eski dış bakanı, teşekkür et• 
mekle beraber, bu teklifleri de 
reddetmiştir. 

Atiııa 13 (Ö.R)- Yunanis
tanın her tarafındı:. bir çok se
çim toplantıları olmuşsa da seç• 
menler biç bir hadisesiz dağıl-
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Bakalım 

ruşturduğnuz 

Kocakarı: 

madam 
kağıtlar 

şu bu
nedir? 

- Bay onları açan ben de· 
ğilim. isterseniz yemın 

ederim. 

bile 

Diye bağırdı ve titriyerek 
kağıtları Pardayana uzattı. Şö
valye hemen kendisine ait sa
tırlara göz gezdirdi. Ev sahibi 
sözüne devam etti: 

- Bu aziz kadın, bu kağıt
ları size teslim etmekliğimi 
istirham eyledi. Ben de sözü
mü yerine getirmek üzere he
men [liviniyer pansiyonuna 
koştum. Fakat siz de tevkif 
edilmiş olduğunuzdan bunları 
yanımda sakladım. 

Pardayan titrek bir sesle 
sordu: 

Bunları kimse görmedi 
değil mi? 

- Hiç kimse görmedi aziz 
evladım,. Meryem ana üzerine 
andederim ki hiç kimseye gös
termedim. 

- Öyle ise zarfları kim 
açtı? 

Kocakarı şaŞırarak: 
Kendiliğinden açılmışlar 1 

mumla Zaten fena surette mü
hürlenmiş .. 

Cevabında bulundu: 
Siz mektuplan okuma· 

dınız mı? 
- yalnız şu puıılayı oku· 

dum. Size aid olan da bu .. 
- Ya öteki •.. 
- Mareşal dö Monmoransi· 

nin mektubu.. Bunu da oku· 
mak isterken siz geldiniz. 
Ayağa kalkan Pardayan: 
- Madam bu kılğıdlan alı· 

Yorum. Siz de görüyorsunuz ki 
bu mektubu Mareşal dö Mon· 
'moransiye vermekliğim istir· 
ham olunuyor. Bana karşı bir 
İtimad hissi beıliyen bir kadı
nın arzusunu yerine getirmek· 
liğioıe dünyada kimse mani 
olamaz. Size gelince Madam, 
bu kağıtları açtığınız için bü· 
Yük bir kabahat işlediniz. Fa· 
kat sizi bir şartla affedebilirim. 

Dedi. 
-- O şart nedir delikanlı_? 
- Hiç kimseye bu kagıt-

lardan behsetmemek ... 
- Bu hususta emin olunu&. 

Kendimi mes'uliyete sokmak· 
tan, künaha girmekten korka· 
rım. 

Pardayan: . 
- pek güzel, bu söz yemın· 

den daha kuvvetlidir. , 
D. d"" .. d.. Senra kedı-
ıye uşun u. . 

sini dışarda bekleyen Pıposunu . 
buld V kag· ı neş'e ile katettı 

u. e so u Pan-
Pansyonun yolunu tu~ · . 
. . . Landerı kendı-
sıyona gırıpte . 
sini görünce bir adım bıle ~t-
mağa muktedir olamadı .. elın· 
deki şarap göğümünü elınden 
düşürdü. Pardayan: 

- Yakıtlar hayırlı olsun 

Landeri usta! 
Dedi. Otelci alıklaşarak ağ-

Zlodan: 
_ Al Al Şövalye. 
Sözünü fırlattı. Afallamıştı. 

Alıklaşmıştı. 
- Kendinize geliniz azızım. 

Beni gördüğünüzden dolayı ne 
kadar sevinmiş olduğunuzu an-

F k t · ç ve hay· lıyorum. a a sevın 
retinizden karnımın aç olup ol
madığını bile sormayı akıl et
mediniz. 

Landri öfkesinden tıkana· 
caktı. Kederinden sendeleye 
sendeleye mutbaha kaçtı bir 
iskemlenin üzerine oturarak 
başını yumrukladı. Karısı Hü· 
ket bu manzarayı görünce bir 
felaketin vukubulduğunu hisset
ti. Hemen salona koştu. Salonda 
masa başına oturmuş Paradayan 
ile küpeği görünce herşeyi an
ladı Bu da kocası gibi müte-

YAZAN : MiJel Zevako 

essir oldu ise de gizledi. Kı
zardı. Hemen Şövalyeye yak
laştı ve avdetinden dolayı teb
rik etti, Sonra da çabucak sof
rayı hazırlamağa başladı. 

Tatlı bir sesle: 
- Ah mösyö lö şövalye: si

zin için ne kadar korkmuştum. 
On gündenberi gözüme pek az 
uyku girmişti. 

Dedi. Pardayan : 
- Zavallı Hoket ! Yazık ki 

Luizi sevdiğimin farkında ol
mamış! diye düşündü. ince ve 
kısa bir entari geymiş olduğu 
halde hafif sesle bir şarkı söy
lüyordu. Hizmetçi karıları ite 

. kaka gülümseyerek gidip ge
liyor ve Pardayana layık bir zi
yafet hazırlıyordu. Landeriye : 

- Zavallı dalikanlı ! ne ka· 
dar zayıflamış!. 

Dedı .. 
- Kaşki tavadaki yağ gibi 

eriyeydi. 
- Mösyö Landeri ne kadar 

fena bir adamsınız 1 
- Değilim, Madam fakat 

bu adamla köpeği on günden
beri oruç tuttuklarından oca
ğıma incir dikecekler! 

- Eyi amma, siz daha ev· 
vel bol bol paranızı aldınız! 

- Nasıl! 
- Bu Jantiyomun odasında 

bıraktığı parayı almadınız mı? 
Şayed bunları iserse ne diye
ceksiniz? Sizden hesab sorması 
için misafirinize güler yüz 
gösteriniz. 

Lımderi karısının. sözunu 
haklı buldu. Madamın sevinçle 
hazırladığı yemeği yemekte 
olan Pardayanın etrafında do
laşmağa başladı. Sonra : 

- E Hüget, açlıktan yala
nan zavallı Pipoya baksana! 
Bu sevimli Pipo da geldi. 
Mösyö lö Şövalye si1in ne kadar 
sadık, ne kadar iyi b~r köpe
ğiniz var! Hüget haydı, çabuk 
birkaç etli kemik bul ... Şu kü
çük şişedeki Somor şarabından 
içiniz. Bunu da si~e sakladım. 

Sözlerini söyledı. 
Pardayan bıyık altından gü

lerek usta Landerinin ikramla
rına teşekkür etti. Pi Po ise 
hırlayarak gözünün ucuyla usta 
Landerinin ayağına bakmakla 
ıktifa etti. işte bu suretle tek
rar barışmışlardı. 

Pardayan ahıra giderek hay
vanının daima orada bulundu
ğunu ve gaybubeti esnasında 
iyi bakılmış olduğunu gördü. 
Odasına çıktı. ilk işi duvarda 
asılı duran kılıııcını kuşanmak 
oldu. Sonra siyah elbiseli ka
dının kendisine yazdığı mek
tubu üç dört defa okudu. 

- Demek ki bu mektubu 
mareşal dö Monmoransiye tes· 
lim edeceğiz ... 

Dedi. Bu da Makeleon 
gibi Pardayan da fakir bir 
işçi olan bu kadınla mare
şal Dö Monmoransinin bey
ninde ne münasebet olabilece
iini düşündü. Mektup orada 
masanın üzerinde duruyordu. 
Pardayan ise düşünceli düşün· 
celi odanın enine boyuna dola
şıyor ve her dönüşünde gözleri 
mektuba ilişiyordu. Mektup 
açık idi. Fakat onu okuyamı
yordu. Belki Mareşaldan yar
dım istiyor, bunun himayesini 
istiyordu. 

-Sonu VM-

Mua;Iim Doktor 

A~met Hulüsi 
ALA TAŞ 

lç hastahlkarı 
Mütehassısı 

Kemeraltı Samlı sokak No.20 
TELEFON : 27&0 
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Dessiede hazırlık var Yakındoğu 

Necaşi buraya önemli kuvvetler 
gönderdi. Bir taarruz bekleniyor 

Önderi Türkiye 
Nasyonal Sosyalist partisinin 

ve bu suretle tekmil Almanya· 
nın en büyük gazetesi olan 
"Völkischer Beobachter ,, son 
günlerde " Yakın doğu önderi 
Türkiye,, adı altında ülkemiz 
hakkında çok önemli bir yazı 
neşretmiştir. Bir müddet önce 
Türkiye, Iran ve Irak arasında 
imzalanan anlaşmaya temas 
eden bu yazının bazı satırları
nın tercümesini aşağıya yazı

yoruz: 

.. IIABEŞLER ON HAFiF' TANKI NASIL AVLADII~AR? ESiR 
ZABiTLER BAŞLARINA GELENi ANLATfY( )RLAR 

Adis Ababa, 13 (A.A) - Bir 1 
şayiaya göre Necaşi, şimdiye 

kadar Dessienin kuzeyinde ka
rarg.lh kurmuş olan imparator· 
luk muhafaza kıtalarının büyük 
bir kısmına Dessieye hareket 
emri vermi~tir. Şu hale göre 
yakında Habeşlerin bu cebhe
de yeni bir taarruza geçmeleri 
muhti'meldir. 

MAKALLE HARBi 
Londr:ı, 12 (A.A) - Royter 

ajansından : 
Bu!!"Ün d · Habeşler tarafın

dan işaa edilen Makallenin 
alınması haheri her halde dolıru 
olmasa gere•:tir. 

Adis - Abebada da'ıi buna 
inanılmamaktadır. Bununla be
raber muhakkak olan bir şey 
varsa e da bu mıntakada ltal
yanların müthiş surett" Haueş
ler tarafından sıkıştırı'.mış ol
malarıdır. Hergün Habeş kıta
ları ltalyan kuvvetlerine hücum 
etmekte, yahut ltalyan hatları 
gerisine alımlar yapmaktadır. 

T AKAZE NEHRiNDE 
Daha garpta Takazze neh

rinin şimal kıyısında kalmış 

bulunan Habeş kıtaları lta!yan 
karkollarıııı sıkışt rmaktadır. 

TAYYARELER TAARRUZA 
GEÇINCC: 

Tigre Lephesinde ltalyan 
tayyare kuvvetleri her zaman 
hücuma hazır bir halde bulun-

I 
\, 

I fabt"Ş V~fJQf1t/t 

l 

1 
_l 

ltalyaıJa11 a/ma11 lıatif ta11k111r 

makta fakat tayyareler bom- HABEŞ VELIAHDl ÖNÜNDE 
bardıman için hareket yerlerine AT YARIŞLARI 
geldikleri zaman Habeşleri tlly- Habeşistanın her tarafında 
yare hü~umların_a karşı. tahaf- son zamanlarda yağmış olan 
fuı etmış ve dagılmış bır halde yağmurlar Adis-Ababa mınta-
bulmaktadırlar. kasını fazla çamurlalmamıştır. 

1 
Bembeyaz, tertemiz 

par,1 n~ ... lıvan 
ve parıl 

disler 

Bu netıceyı aımak 
için bir tüp 

RADYOLiN 
kafidir. 

Neden Türkiye haikının ~. !eri mükemmel surette yıkaj-ıa-
99 u Radyolin kullanıyor ? rak yemek artıklarının, içkinin, 
Ağızdaki mikrobları % 100 sigaranın husule getirdiği kir 
öldürmesi yüzünden mi 1 Fia· } 'abakasını, lekeleri, kefeke de-
tının ucuzluğundan mı 1 Fev- diğimiz taşları söküp çıkarır, 
kalade teksif edilmesi dolayı- sonra da bunları mine tabaka-
sile iktisadi olduğundan mı 1 sını çizip hırpalamadan şayanı 
Ağızda çok fazla köpürdüğü, hayret bir şekilde cilalar ve 
kokusu güzel olduğu için mi 1 parlatır. 

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

kazandığı 
sebeb bu 

Sabah ve akşam günde iki defa olmak şartile siz de 

BADTOLiN 
Kullanmıya başlayınız l 

Çünkü Royter ajansı muhabi
rinin bir telgrafı dün Veliahd, 
Habeş bakanları; diplomatları 

ve yabancı gazeteciler önünde 
at yarışları yapıldığ'nı ve hava 
açık olduğunu bildirmekted "r. 
10 TANGI NASIL ALDILAR? 

Yine Royler muhabirin n 
Adis • Aba ba' dan bildirdiğine 
göre, Bendegina geçidi muha
rebesini bizzat görenler bu 
muharebe esnasında '') hafıf 
hücum tangınııı ele geçirilme· 
sini şöyle anlatmaktadırlar· 

Tepelerde yer almış bulun~n 
Habeş nöbetçileri ltalyan tank
larının vadide durmakta oldu
ğunu görmüşler ve derhal bu
nu lazım gelen yerlere bildir
mişlerdir. Bunun üzerine yüz
lerce muharip gelmiş ve gece
leyin yukarıdan aşağıya büyük 
kaya parçaları yuvarlama'< su
retiyle geçidi iki taraftan da 
tanklara kapamışlardır. Şafakla 
beraber Habeşler hücum etmiş 
ve tanklaı dan yapılan ateşlerin 
verdiği büyük zayiata rağmen 
nihayet tanklar ele geçirilmiştir. 

Tankların içinde bulunanla
rın bir kısmı ölmüş ve diğer
leri de teslim olarak Dessie'ye 
getirilmiştiı. 

Royterin Dessie muhabiri 
dün ltalyan konsolosluk bina
sında bulunan dört zabit iki 
küçük zabit ve iki nefer ile 
mülakatta bulunmuştur. Bunlar 
kendi tanklarının esir edilme
leri hadisesoni şöyle anlatmış

lardır: 
Habeşler bu iki tankı yolda 

yürürken devrilmiş olarak gör
müşlerdir. Habeşler tankları 

sardalye kutusu açar gibi aç
mışlar ve •çinde sağ ltalyanlar 
bulunca şaşırmışlardır. Bize tes· 
liıa olmamızı ve teslim olduğu
muz takdirde çok fena mua
meleye maruz kalacağımızı bil
dirmişlerdir. Halbuki bize ga
yet iyi muamele olundu. Vazi
yetimizden çok memnunuz. 
Diğer esirler de ayni tarzda 
konuşmuşlardır. 

"Kuruluşu bakımından Tür
kiye bir Avrupa devletidir. 
Türkiye bunun hariç tarafından 
aynen tasdikini haklı olarak 
istemektedir. Türkiyenin kuv
vet merkezinin çoğrafya bakı
mından Avrupa dışında bulun
ması bu hakikati değiştiremez. 
Ancak siyasa görümünden 
Anadolu asil ve kahraman 
ahalisile Türkiyenin kuvvet 
menbaını ve devletin te· 
melini teşkil ede ken, dış si
yasa alanındaki tesir ve kuv
vetlerini de Türkiye yine Ana· 
dolu'dan almaktadır. işte Tür· 
l.iye'ye düşen ödevlerden biri
sini, şimdiye kadar ihmal edi
legelmiş olan özyurdun imarı, 
siyasal tabirile, yakındoğu dev· 
Jetleri için bir imtisal nümfıoesi 
teşkili ve sonra da bütün bu 
devletleri siyasal ve kuvvetli 
bir menfaat birliğinde topla
mak gayesi olmuştur. 

Bir lüzum ve vazifeyi takdir 
etmek, onu etraflıca araştırmak 
ve - ne kadar zor olursa ol
sun - onun derhal hallir'e git
mek Ankaranın siyasal alanda 
gösterdiği varlığın mümtaz va· 
sıflarıııdandır. Gerçekten Tür
kiyede on yıl gibi kısa bir za
man içinde, sakin ve vakur 
çalışma ile hazırlanıp başarılan 
eserler dünyanın her hangi bir 
tarafında başgösteren ve ajans
lar tarafından etrafa bildirilen 
hadiselerden çok daha fazla 
dikkata şayandır.,, 

Yazıda bundan sonra Türki
yenin öteki yakın şark ülke
leriyle olan çok dostane mü
nasebetlerine işaret edilmekte 
ve büyük Önderimiz Atatürk 
başta olmak üzere Türkiye ve 
Türk hükumeti hakkında pek 
sitayişkar bir lisan kullanılmak
tadır. 

Pastil Antiseptik 
:EC.A.~Z"'CJ~ 

Teneffüs yollariyle geçen hastalıklara karşı koruyucu, 
tesiri kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğaz 
rahats!zlıklarında, ses kısıklığında pek faydalıdır. 

lngiliz KANZUK eczanesi 

Tü~!Y?~:ı!vr~~a~a~!i~~l=i~l~~ur~~ ~?:dide 1 
da~mzl_ıklardan aşılanmış ve gayet itina ile yetiştirilmiş muh
telıf cıns ve yaşta meyva fidanları ucuza satılıktır. Görmek 
v~ t_~ptan alrnak istiyenler Kayas istasyonu yanında yeni 
çıftlıge, perakende almak ve sipariş vermek istiyenlerio 
Başdurakta Batak hanına müracaat etmeleri ilan olunur. 

1 - 26 h.3 (74) _ _._, 
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TAN OTELi 
Müsteciri Beşir Korkut 

lzmirde Basmahanede Dibek sokağında 12 numaralı Hacı 
Gedik otelini bu kerre Tan oteli namı altında yeniden aç
tım. Gerek binası ve gerek mobilyası yeni bir hale ifrag 
edilmiş olup bol güneş ve hava almakta ve bahçe, banyo 
gibi miiştemilatı havi bulunmaktadır. Temizlik, emniyet ve 
müşterilerin huzur ve rahatı her veçhile temin edilmekle 
beraber fiatlarda itidal muhafaza edilmiştir. Teslim edilecek 
emanetlerin hıfzında hususi ihtimam gösterilmektedir. Ote
limizi teşrif edecek müşterilerin her suretle memnun kala
caklarına itimadımız vardır. 

1 - 15 (67) h 3 

=·· ··-, 
Sobalarınız için halis -·~·ö~'i'~'i<l~'k'k';ibl~··~~d~~·kii~'ü'~ii'~' 
~Sömikok : Antrasit kömürü 
~lngiliz : Antrasit komürü _ 

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

KOK DOLMA BAHÇE 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10-12 F. Per-

kinyani magazasında bulacaksınız, Telefon 3937 
(3508)111E 

lzmirlthaiat gümrüğü müdür
lüğünden: 
K. Eşyanın cinsi Tesbit No. 

1092 Sanayide müstamel - Hayvani yağ - 320 
iç yağı 

127 Parafin 
38 Anilin Boya 

1257 Yekun 
Yukarda yazılı eşya 15-1 36 nci Çarşamba günü saat 14 de 

açık artırma suretile dahile satılacağından işine gelenlerin ithalat 
Gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

31-14 4094 (3677) 

lzmir ithalat güarüğü müdür
lüğünde": 

K. adet 
2307 100 
1282 500 
128 60 
128 60 
64 500 

3909 1220 

Eşyanın 
pulluk 
pulluk 
pulluk .. .. 

cinsi 

uç demiri 
tolean demiri 
kulağı 
vidası 

• 

Yukarıda yazılı eşya 15-1-936 ncı çarşamba günü saat 14 te 
açık artırma suretiyle barice satılacağından işine gelenlerin 
Çeşme gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

31~14 4095 (3676) 

ıtba1at giimrüğü ınüdürlüğün
den: 
K. G. Eşyanın cinsi Parça tesbit No. 
21 000 ipekli karyola örtüsü 20 34 
Yukarıda yazılı Eşya 15 - 1 - 36 ıncı Çarşamba günü saat 

14 de açık arttırma suretile dahile satılacağından işine gelenle
rin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

5 - 14 4093 ( 21 ) 

lznıirliler Istanbuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristo) otelinde 
•• 

~irkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

boyçe Oriyantbank' 
DRESDNER BANK ŞURESI 

IZMiB. 
l\LEHI\Ehl : BERLI~ 

Almanyada 175 ŞubC!sl Meucutlur 
l:lı!ı maye ve ihtiyat akçe~i 

16f>,000,000 HRyhsınark 
Ttirkıyede l;lnboleri: fSTA~BUL ve iZ.MiR 

l\Iıijırıla Şuheleri: I\AlllHE ve lSKENDEUlYE 
Her tiirlii banka nınaınelfttnı ifa ve kabul eder 
• ALl'ıIA~YAl>A seyahat, ikamet, tahsil ve saire için 
~hnn ~Mnitlf' HEOJ~TF.R\IARK ~atılır.• (h-1) 

"'""" ~q- .... ---=·r·=-

YENi ASIR ---- 14 Kanunusani 1936 

lzmlr belediyesinden: 
- Yıllığı otuz altı lira bede

li ınuhammenle Namazgahda 
cadde üzerinde mezarlıktan 
metruk altı metrelik yol fazla
sı sergi olarak kullanılmak üze
re başsekreterlikteki şartname 
veçhile 28 - 1 - 36 Sah günü 
saat onda açık arttırma ile iha
le edilecektir. 

iştirak için üç liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatta Komisyo
na gelinir. 
14 -17-21-24 98 (65) 

- Hava gazı fabrikasının 936 
yılı mayı~ nihayetine kadar 
kok kömürü doldurma boşalt
ma ve nakliyesi başsekreter
lıkteki şartname veçhile açık 
eksiltme ile ihalesi 21-1-1936 
cuma gününe temdit edilmiştir. 
Bedeli muhammeni beher to
nunun nakliyesi fabrikadan 
Karşıyakaya, Bucaya, Borno
va ve Güzelyalıya iki yüz 
kırk kuruş Karataşa kadar yüz 
elli kuruş, Kemer ve Basma
haneye yiiz elli kuruş Salhane 
ve Karanfnaya yüz seksen 
kuruş, A!sancak ve c.varına 
yüz kuruş. 

İştirak için otuz sekiz liralık 
muvakkat teminat makbuzu ve 
ya banka teminat mektubu ile 
söylenen günde ve saat onda 
komisyona geliniz. 

99 (64) 
2/3642 sayılı ve 5112/35 

günlü kada.•tro ve tapu tahrir 
nizamnamesi genel hükümleri 
hakkındaki kararname beledi
yedeki tahtaya asılmıştır. Bi-
linsin. 116 [68) 

- Beher metre murabfıaı iki 
liradan beş yüz on bir metre 

murabbaı yirmi iki lira bedeli 
muhanımenle Alsancakta altmış 
sekiz sayılı adanın bir sayılı 

arsa.ı başsekreterlikteki şart

name veçhile 31-1-936 cuma 

günü saat onda açık arttırma 

ile ihale edilecektir. iştirak 

için yetmiş yedi liralık muvak

kat tenıınat makbuzu veya 

banka teminat mektubu ile 

söylenen gün ve saatta komis
yona gelinir. 

14-18-21-24 115 (70) 
- Gündoğduda Altmış iki 

adanın beş sayılı arsası bas 

sekreterlikteki şartnamesi veç
hile 21 - 1 - 936 Cuma günü 

saat onda açık artırma ile iha
le edilecektir. 

Bedeli muhammeni beher 
metre murabbaı iki yüz el

li kuruştan 437. 50 metre mu
rabbaı bin doksan üç lira yet

miş beş kuruştur. iştirak için 
seksen iki liralık muvak-

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

3-7-11-14 3 (4) 
- Yirmi Lira bedeli muham

menli Tire kapısındaki eski 
duhuliye barakasının bir sene
lik kirası baş sekreterlikteki 
şartname veçhile 24-1-36 cuma 
günü saat 10 da açık artırma 

ile ihale edilecektir. iştirak için 
bir buçuk liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta komisyona geli-
nır. 7-10-14--18 

37 (28) 
1 - Bin ikiyüz on dokuz 

lira kırk beş kuruş bedeli 
muhammenli havagazı fabri
kasının atelye ve deposunun 

tamirı işi başsekreterlikdeki 

kt'şif ve şartname veçhile 
21-1-936 salı günü saat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edile
cektir. iştirak için doksan iki 
liralık muvakkat teminat mak

buzu veya banka teminat mek

tubu ile söylenen gün ve sa
atta komisyona gelinir. 

2 - Uray sokak lenviratını 
yakıb söndürmek için alınacak 
on iki aded otomatik enterüp· 
tör başsekreterlikdeöi şartna-

Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

En Güzel Renklerde 
'L///.///////,rzrJ////LZLZT///////.///////////f./L////LLJ 

En Güzel Kalitelerde 
fti!'YTAZZr.ı::i "0'2:7////:z'LZZZ.z)')'jf/7//7/.r////f/LZ//Ll 

En Ucuz Fiyatlarda 
z; 09 :/. C//,Z/LZZLfL/.;. 

Yeni kumaşları çıkarmakla yurddaşların geyim 
zevklerini tamamile tatmin ettiğine kanidir 

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

Her ölçü ve her renkten en cazip desenlerde mükemmel Isparta halıları 

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

Toptan ve perakende satılmaktadır 
W~//////XZL'/..,"E/7.7./.ZZZ7/L////.L/77.//,Cnm:zx7L/~~/L/L. Z ~ 

Devlet memurlarına ve resmi teşekkül mensuplarına Tf/7///////////////L////,Q 
V/////////////////////rLY//////Y///7L//////J aks"tle K h 1 • 

ı umaş ve a ı verır 
~.///////~::.///-..E/;//./ 7.<:/.//././J // L // L//Al/CZL/./.L//// LL6/CL// L/~/Jl:rJGt:LZG.f;j~:t:.Z::a.ıii 

H. 3 (50) 

DOKTOR 

Hulüsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) -
Göz He~imi 
MlTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

BAG 
VE 

SEBZE 
Tütün Fideleri 

Kimyevi Avrupagübresi 
Garbi Anadolu umumi 

deposu 
Adres: 
HACIDA VUT ZADE RAHMi 

KARADAVUT 
Cezair - Han Yemiş Çarışı 

IZMIR 
Telefon: 3ao9 

Telgraf: Karadavut 
3 - 13 (3) 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65, Tel. 3956 

EviKa.antina tram\·sy cad
desi No. 596 Tel. 2545 

me veçhile 21-1-936 salı günü 
saat 10 da açık eksiltme ile 

ihale edilecektir. Bedeli mu

hammeni beheri seksen beş 
liradan bin yirmi liradır. işti
rak için yetmiş yedi liralık 
muvakat teminat makbuzu ve
ya banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve satta komis
yona · gelinır. 
,5-8-14-17 22 [231 

lzmir ilbaylığ.ından: 
Milli emlak idaresmde tapuya tescil edilme~esinden dolayı 

bir çok muhacir harikzede veya mültecilerin kendilerine teffiz 

ediren emlak kayıtları açık kalmıştır. Binaenaleyh muhacir, ha

rikzede yeya mültecilerden tahsis ve teffiz suretiyle milli emlake 

ait ev, tarla, arsa veya arazi işgal edenlerin bu suretle mülkleri 

satılarak mutazarrır ve müteessir olmamaları için tapu dairesine 
mürac.ıatla tapularını almaları lüzumu ilan edilir. 

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

lzmir Defterdarlığından: 
Ha1ineye aid arsalar üzerine evvelce bina yapmış olanların 

binalarının yıktırılmasına tevessül edildiği malumdur. Vatandaş
ların meskensiz kalmama1arı için Maliye vekaleti bilmüzayede 

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

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

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

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

Norveçyanın hı.lis Morina balık yağıdır 

iki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yeri 

BAŞDURAK • 

HAMDİ NÜZI-IET 
Sıhhat Eczanesi 

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

lzmir vilayeti defterdarlığın .-. 
dan: 

lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

hacz edilmiş lsareis mahallesinden Ikiçeşmelik caddesinde kain 

eski 83 yeni 75 sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir 
gün müddetle satı'ığa çıkarılacağından pey sürmek istiyenlerin 

defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 14,18,22,26 106 (72) 

MiLLi EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Lira 
829 Tepecik Halkapınar Demiryola 12 dekar 119 metre 25 

tarla altı aylığı 

599 Bornova lstanbullu oğlu sokağında 11 No. lu ev 6 aylığı 40 
620 Buca aşağı mahalle uzun So. 51-63·67 No. lu arsa 6 M 4 
660 Bornova merkez sokak 2-2 No. lu dükkan 6 " 12 
179 Buca belediye sokak 3-17 " " 6 " 12 
249 Karşıyaka Donanmacı Talat bey S. 23 eski 25 

yeni No. lu ev altı aylığı 125.5 
647 Bayraklı tebeddül sokagı 3 No. lu hane 6 " 30 
591 Turan Menemen Ca. 32 eski 197 yeni No. lu ev 6 " 48 
667 Buca istasyon Ca. eski 21-57-81 yeni No. lu ev 6 " 90 
307 Buca Sulh sokağında 1-3 dükkan 6 " 12 
277 Göztepe Şahin sokak 33 No. lu ev 6 " 18 
700 Bornova Hacı bey S. 5 eski 7 yeni No. lu ev 6 " 6 
703 Bornova Asım bey S. 14·16 No. lu ev 6 " 15 
858 Darağaç Demirhantt sokak No. 29-23 No. lu ev 6 " 18 
147 Göztepe Mısırlı caddesi 559 No. lu ev 6 " 36 

Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin altı aylık icarları artırmaya 
konulmuştur. İsteklilerin 20-1-36 Pazartesi günü saat 14 de 
Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 102 (69) 



t4 Kanunusani 93& 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERCULES vapuru 13-1-936 

gelip 18-1-936 da Anvers,Rot· 
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORIENT LIEN 
GOTLAND motörü 21-1-936 

da Rotterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

ROLAND motörii 6-1-936 
da Rotterdam, Hamburg, Co
penhage, Dantzig, Gdyn;a,Go
teburg, Oslo ve İskandinavya 
limanları için yük alacaktır . . 
SERVİCE MARITtM ROUMAIN 

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

ilandaki hareket tarihleriie 
navlunlardaki değişikliklerd en 
acentemiz mes'uliyet kabul et
mez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kor· 
donda Tahmil ve Tahliye binası 
a?kasında 72-4 numarada 
FRATELLI Sperco vapur acen
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

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

HA '-'TALIKLARI 
ı\ . ÜTEHASSISl 

Dr. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyahatın

dan dönmüştür. Hastalarını 
her gün 11,30 dan saat on 
Üçe kadar Beyler sokağın· 
daki kıliniğinde kabul ct
ıncktedir. Telefon 3990 

(S. 7) (3601) 

----· ,, 

N. V. 
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 bekleniyor. 10 •on ka
nuna kadar Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla
rına yük alacaktır. 

Amerıcan Export Line 
EXCHANGE vapuru: Ha

len limanımızda olup Norfolk 
ve N evyork 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 
yük alacaktır. 

GLUCHSBURG vapuru 6 
son kanunda beklenıyor. Ham
burg ve Anversten yük çıka
racaktır. 

Johnston Warren Lines 
Liverpool 

DROMORE vapuru 15 son 
kanunda bekleniyor. Liverpol 
ve Anversten yük çıkarıp Bur· 
<>as ve Köstence için yük 
::•acaktır. 
DEN NORSKE Middelhavslinje 

(D/S. A/S Spanskelinjen 
OSLO 

BANADEROS vapuru 10 son 
kanunda bekleniyor. Dicp~e 
ve Norveç limanlarına yuk 

alacaktır. 
Ayni zamanda lskcnderiye 

ve Hayfa için mal kabul eder. 

Vapurların isimleri, Ş'elm~ 
t 'hicri ve navlun tarıfelerı 
arı d . 
hakkında hiç bir taabhü e gı· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

YLDIRIM MARKALI . 
u 

1 
·k' yjz m~tre mesafeyi gösterir. Ayarıdır. 

uu fener er ı 1 
• • d • ' 

ık . .. dahilindekı mesafeye zıyayı agıtır ve top ar 
ı yuz metre I k k . I I .. . l y k . t 1 camlı ve yuvar a rısta cam ı uç nevı o up 
assı rıs a 'h d b'I' .. 

h h . b" eklini tercı e e ı ırsınız. er angı ır ş . . 
b" a Polıs'ere, Bekçılere mahsustur. 

Bilhassa Za ıtan .!_,,y.//TJ'////7/'/JTI//////,-r////T///7//l 

"-'7./////7./J.TJIT?'Y}'7Y:I • de Suluhan civarına No. 28-9 
DEPOSU : zınır • Ö . . 

d lu Hurda,,at magazası ) demışlı 
( Ana o . l 'd' 

Hüseyin Hüsnü tıcaret nnes.,'. ır_ 

• Tar•rn mücadele istasyonu di · 
rektörlü~ünden: 

. t ücadele istasyonu su yollarının tamiri 1259 Bornova zıraa m 

1. "fi k ksiltmeye konmuştur. isteklilerin 29-1-1936 da 
ıra keşı e açı e 

d 94 1. 44 kuruş teminat makbuzu ve bu işi yapa· 
saat 13 e ıra .. . 

. • . d · esikaları ile beraber mucadele ıstasyonuna gel-
bılecegıne aır v · 

. 1 e plan ve keşiflerin mücadele istasyonunda gö-
melerı şar nam • 

.. 1 b'I' - · ı'Jıin oİunur. 14-18-22-26 104 (73) ru e ı ecegı 

Jzıni ·· vilayeti defterdarlığın-
dan; 
lssısmın vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedi lmiş birinci Karantina mahallesinde tramvay caddesin

de kain 425 ve 425/1 sayılı ev ve dükkan tarihi ilandan itiba

ren yirmi bir gün müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek 

istiyenlerin Defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 
14-18-22-26 105 ( 71 \ 

fENI ASIR Sahife 9 --
Oliver Ve Şii. 

LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BtRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Salon, yemek 
Kardeşler 

ve yatak odalannızı Haraççı 
ınohilyelerile süsleyiniz •.. 

THURSO v~puru 7 ikinci 
kanunda Liverpool ve Svansea
<ıan gelip tahliyede buluna
cak. 

AD JUT ANT vapuru 8 ikinci 
kanunda bekleniyor.Londra i\'.in 
yük alac.aktır. 

THURSO vapu•u IS ikiııci 
kanunda bekleniyor. Liverpool 
ve Glasgov için yük alacaktır. 

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

DUTCHE LEV AT UN 
AQILA vapuıu 5 ikinci ka

nunda Hamburg ve Anversten 
gelip tahliyede bulunacak• 

NOT : Vürut tarihleri, va· 
purların isimleri ve navlun üc-

retlerinin değişik l iklerinden P.Je 
suliyet kabul edilmez. 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

TL 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafarta lar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Yavrularınızın mektepteki 

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

Yeni Asır idarehanesi mual
lim (Z. M.) e mü::ıcaat. 

H. 3 (15) 

Tenviratınızda yem çıkan çifte ispiralli 

METALLUM 
Lambalarını kullanıaır:. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

llehnıel Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemens fabrikaları mümessili 
l'cştemalcılar 77 - 79 

Zümrüt Damlası .. ................................. .. 
Eczacı Kemal Aktaş 
Yeni bir kolonya yaptı cicim ... 
Bu mu? 
EYet bak yeşil bir koku, aşk, neşe, sehir 
ve cazibe kokuyor. HİLAL eczanesinin 
son eseri. .. 

Emlak ve Eytam bankasından; 
Esas No. Yeri No. su Nev'i 

C. 84 Gazi bulvan . B. tuhafiye- 9 alt ve üstü 

ciler Sakarya caddesi mağa7a . 

Depozitosu 
T. L. 
160 

Mevkii ve numarası yukarıda yazılı mağazının peşin veya tak

sitle ve pazarlıkla satışa 16-1-936 perşembe günü saat onda 
ihale edilmek üzere artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların gösterilen depozitoyu veznemize yatırarak 
artırmasına ızinneleri lazımdır. q3 (66\ 

•• 
Tek, fakat kat~i çare 

T ecriibe edenler
den sorunuz! 
Baş, diş, adele ağn

larile üşütmekten müte
vellid bütün ıstırablara karşı yegane müessir tedbil 

bir kaşe 

GBIPIN 
almaktır. 

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 baıka çeşit ye
mek baharlarımıtı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya --. 
çiçeğini, İspartanm öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Ncstle va Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 
Kars südü, Besi. Her boy dif macunu ve fırçalarını (Leylek) 
marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını tbizden arayınız. 
Bütün Türkiycde tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya
larının genci satış yeri yalnız dcpomuzdur . 

Telefon : 3882 

NEZLEYE ..• 
Karşı en iyi korunma ve tedavi ilacı 

SELAMET Ferit'dir 

Katran 
Ferit 

Öksürük, göğiis nezlesi, 

nefes darlığını katiyen te
davi eder. 

Umumi depo : 

S. Ferit Şifa eczanesi 
Hükumet sırası 
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Yeni bir sulh tavassutu yapılacak 
elçik başba a 1 u aks Lon r gidi o 

Roma lngiliz B. elçisinin tatilini kısa keserek Roma ya dönrrıesi müzakerele
rin başlayacağına de,lil sayılıyor- Ufukta mühim hadiseler teressümetmiştir 

Londra 13 (Ö. R) - "Da'ly ı bir ehemmiyet bağlanmaktadır. 
Ekspres ., ve " News Chronic- Zira lngiliz büyük elçisinin şim-
le " gazeteleri ltatyan - Habeş diki durum hakkında hüküme-

Edenin cuma günü seçmenleri 
önünde yapacağı mühim nutku 
beklemektedir. Zira bu söylev 
lngiliz siyasasının hangi i ·ti
kamette yürüyeceğini, öy'e 
umuluyor ki, belirtecektir. 

anlaşmaz!ığının uzlaşma yo!uyla 
halli için Belçika hükümeti ve 
Vatikan Papalık makamı tara
fından birlikte yapılmış oldu
ğu söylenen bir tavassut te
tebbüsünü kaydediyorlar. 

" Daily Ekspress ., kentli he
sabına bu teşebbüsü çok iyi 
karşılamakta ve bu suretle Bel
çika başbakanı B. Van Zee
landın lngiliz başbakanı B. 
Baldvin ve dış işleri bakanı B. 
Edenle görüşmek üzere Lond
raya geleceğini tahmin et
mektedir. 

tine bir rapor vermek üıere 

Londraya gitmiş olduğu habe
rini teyid etmektedir. Sir Eric 
Drummond mezuniyet müdde

tini kısaltırsa, Uluslar Sosje· 
tes;nin top!antısından önce 

veya hiç olmazsa Konsey top
lanlısiyle aynı zamanda Roma 
kabinası nezdinde bir teşeb

biiste bulunmağa hükümeti ta
rafından memur edildiği istid
lf .. eJi!e bilir. 

AMERiKA HARPLARDAN 

Vaşington, 12 
Hul gazetecilere 
tir ki: 

UZAK 
(A.A) - B. 
dün demiş-

Senatonun dışişleri encümeni 
tarafından bitaraflık kanunu 
üzerinde yapılan tadilat ipti
dai maddelere ambargo kon
ması hakkındakı Amerika siya 
sasını değiştirmemektedir. Bu 

/11gııtın 11111 Rumcı elçisi projenin istihdaf ettiği gaye 
Sir Fric Dmmmond Amerikayı bütün harplardan 

Drummondun mezuniyet müd- uzak tutmaktadır. Hükümetin 
detini bitirmeden Romaya dön- emrine verilen kuvvetler bu 
ınesi Eelç:ka ve Vatikan tara- kadar tadilattan sonra da ay-
fından bir tavassu t projesiı:in nidir. Bu hususta hiçbir deği

şiklik yoktur. 
gönderildiğine dair haberlngiliz CENEVRE YOLUNDA 
ga •etclerinde rivayetlere yol aç- ·· 

Lizbon, 13 (0.R) - Porte
mışhr. Bu tavassut teklifinde 

kizin Uluslar Sosyetesi daimi 
yeııi bir uz'aşma zemini bulmak deleğesı ve 00 sekizler komi-
üzere Habeş ı stana bir tahkik tesi başkanı B. de Vasconcellos 
komisyonunun gönderilmesi h k- bu komitenin toplantısına baş-
lif edilmekte im i ş. Gazeteler kanlık etmek üzere cenub eks-
bu!unacak anlaşma formülünün presile Cenevreye hareket et-
ş ;mdiye kadar ileri sürülen miştir. 
prensibe un;un, yani hem ha- BiR MANEVRA MI? 
beş ist.ın-, hem İla lyayı, hem de Londra 13 (A.A)-- Gazete-

ler ve bilhassa heyecan seven.
Cenevreyi tatınin edecek ma

ler Belçika hükümetinin yeni 
hiyette olması lazimgeleceğini barış planından bahsetmekte-
kaydediyorlar. dirler. ita/yan şelıirlC1i11ı/m Sarı . ~, .ı.,.. Kış i{:ulde balıar nıa11zaıası vmror 

"Ekselsior., gazetesinin Ro- Niyuz Chronikel bu iıi, Ha• olacağını yazmaktadır. duğuna delil sayılıyor. 
ma aytarı Uluslar sosyetesinin beşistandan Italya davasına Taymis gazetesi diyor ki : Pöti Pariziyen gazetesinin 

Romada lıalk a/luı a/ya11s/arını ve ınüavlıeıatım böı•le ı•trıı •or 
SIR ERIC DRUMMOND BiR Roma 13 (Ö.R)- İngiliz bü- yen toplantısında berkiteleri müsaid bir raporla dllamek Belçi~rnnın tavassutu müşkül Roma muhabirine göre Sir 

So- YLEV MI. YAPACAK? ag· ırlaşt•rmak teklifinin mi, gayesine matuf bi; entrika ola- olacaktır. Zira Belçika 13 ler Erik Drummond Londraya Ital-yük elçisi Sir Eric Drummond 
Roma 13 ( Ö.R ) - ln.,

1
•11.z yoksa yen: barış tekliflerinin rak telakki ediyor. azası değildir. yadaki vaziyeti hakkında bir 

,. ltalya ile yeni müzakerelerin Ü 
büyük elçisi Sir Eric Drum- başlaması çok yakın bulunması mi yapılacağının Romada so- Deyli Telgraf gazetesi, Ro- ROMADAKI TEŞEBB S rapor vermek ıçın gitmişti. 
mund'un üç haftalık mezuniye- hasebiyle tatilini kısa kesecek- ruşturulduğunu kaydederek di- mada Habeş imparatorunun Paris 13 (Ö,R) - Ekselsiyor Şimdi üç haftalık mezuniyeti 
tinin sonunu beklemeden ya- tir. yor ki: Herhalde bu yeni tek- barışa hazır olduğu zannedil· gazetesinin Roma muhabirine h:tam bulmadan dönüşü lngiliz 
kında Romaya döneceği haberi BiR FORMÜL ARANIYOR lif farziyesi hakkında bir fikir mediği ve ltalyan ordusu ilerle- göre sir Erik Drummondun Ro- .. ıukümetince, Romada bir 
Romada büyük bir ilgi ile öğ- Paris 13 (Ö.R) - lngiltere- yürütınezden önce burada her- medikçe Belçika tekliflerinin maya avdeti, ufukta mühim teşebbüste bulunmaya memur 
renilmiştir. Bu habere büyük nin Roma büvük efçisi Sir Erio kes lngiliz dışişleri bakanı B. tahakkuk etmesi pek mümkün hadiseler teressüm etmekte ol- ~dildiği şeklinde tefsir ediliyor. 
, ............................................................•..................................•........................................•.•..................•..•..••.................................................................................................... 

Avusturya ve ltalya 
Avusturya tŞansölyesinin Prag 
~ezisine çok ehemmiyet veriliyor 

Av11st11n·a 
Paris, 13 (Ö.R) - Avustur

ya başbakanı B. Schuschnig'in 
Praga gitmesi gazeteler tara
fından Avusturyanın dış siyasa
sının yeni bir veche vereceğinin 
belirtisi gibi telakki edilmek
tedir. ltalyanın şarki Afrika 
işine dalması yüzünden Brenner 
üzerinde ltalyan muhafazasının 
artık mevcud olmaması Avus
turyayı istiklalini korumak için, 
siyasalarını Uluslar Sosyetesi 
paktına dayadıklarını B. Be
neş ağzıyle bildirmiş olan Tu
na Devletlerine yaklaşmağa 
sevketmektedir. "Republik,, 
gazetesi diyor ki: 

V<' A1acarista11 boşbaka11 l'I' dı,/Jaka11/arı bir mada 
"Avusturyanın istiklalini ko- nin küçümsenmesi hata olan 

rumak için güdeceği yol. iç bir fırsat vermiştir. Bıı bakım-
siyasada demokra~. ı esaslarının dan B. Schuschnig Praga lü-
kurulması ve dış siyasada da zumsuz bir seyahat yapmış 

Uluslar sosyetesi paktına da- o!mıyacaktır . ., 

yanan orta Avrupa devletlerile Viyana, 13 (A.A)- Bay Şuş-
elbirl . ği sağlanmasıdır. Uluslar ningin cuma günü Prağa ya-
sosyetesinin lngiltere tarafın- pacağı seyahat Auusturya ile 
dan kuvvetlendirilmesi Avus- Çekoslovakya arasındaki mu-
turyayı idare edenlere değeri- karenı:ti tevsik edecektir. 

········································•••&••········································· 
Sarın yıldönümü şenlikleri 

Bertin, 13 (Ö.R)- Sar bölgesinin Almanyaya geri dönüşünün 
yıldönümü dolayısile bir aııgı bayramı yapılmış ve Sarbruk uray 
meydanına Alman Cephesi adı verilmiştir. 

Kral Karol Bel i~radda 
. '-' 

~~~~~~~~~~~~- -~~~~~~~-

Bu ziyaret petrol ambargosu ile 
çok ilgili sayılnıaktadır .. 

Belgrad, 13 (Ö.R) - Romanya kralı Karo! 
ile prens Mişel bu sabah buraya gelmişlerdir. 
Romanya kralı istasyonda Yugoslavya kral 

ailesi tarafından karşılanmışlardır. Bu seyahatin 
hedefi, kralın Yugoslavyada yapılacak bir av 
partisinde hazır bulunmasıdır. Kral Karo[ ve 
maiyeti Kondisak av yerine gitmişlerdir. 

Lond~a. 13 (A.A)- Gazeteler Romanya kralı 
Karolun Belgrada iini ziyaretinden ehemmiyetle 

•bahsetmektedir. 
Belgraddan Deyli Telgraf ğazetesine bildiril

diğine göre, yapılan tekziplere rağmen bu 
ziyaret siyasal bir mahiyet taşımakta olup 
petrol ambargosu meselesile alii.kadar bulu ı
maktadır. 

Diğer taraftan ayni gazetenin ya:ı:dığma göre 
bu ziyaret bir diplomatik seyahatlar serısının 
başlan!{.ıcını te§kil eder görülmektedir. 

Romanya kralının martta da Ingiltereye 
gitmesi muhtemeldir. Bu seyahatın bazı diplo
matik maksatlar takip edeceği söylenmektedir. 

Deyli Telgraf gazetesi şunları ilave ediyor: 
Küçük antanta mensup devletler son zaman-

larda istiklallerinin korunmasını F ransadan 
ziyade lngilteraden beklemektedirler. Romanya Kralı f(artJ/ 


