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-B~i~;ı;;· ........................ Jt;ıy;~ hatlarını yarmağa çahşıyorlar 
Cenupta yakında mühim hidiseler olacak Sürprizlere 

açık bulunamaz 
A k d e n i z d e ne zaman 

bir f e v k a 1 a d e 1 i k baş
gösterse, bu denizde sahille.ri 
olan büyük, küçük devletlerın 
bir rahatsızlık duydukları mu
hakkaktır A k d e n i z i n en
ginlerinde. fırtınalar koparabi
lecek hiçbir vaka yoktur k_i bu 
b a v ;r a d a yaşayan mıllet
lerin g ü v e n 1 e r i n i ilgi
lendirmesin .. 1 t a 1 y a n - 1 n
g i 1 i z ayrışmasının taşıdığı 
tehlükeler, en çok bu bakım
dan, bizi düşündürüyor. Herkes 
çılgınca hareketlere, kund~~~ 
çılığa meydan verilmiyecegmı 
ııınuyor. Daha doğrusu bunu 
dile yor. 

Bununla beraber bugünk~ 
havanın bir m e g a 1 o m a n 1 

havası olduğu da meydanda
dır. Hastalık bütün b e 1 d e k
i e r i "Symptome,. !arıyla be
lirdikten sonra ondan sakın
ınaınak bile bile ateşe atılmak 
olur. o ı u ş ı a r göstermişt'.r 
ki b e r g i t e s i z Mmüeyyı
desiz,. teminatların beş paralık 
ı!eğeri yoktur. Bir ulusun istik· 
laline, toprak bütünlüğüne d.o: 
kıınan işlerde kendi güvenını 
başkalarının (doctrinaire) lafzı 
teıninatına bağlaması, onların 
İyi niyetlerine lüzumundan fazla 
değer vermesi kapılarını s ü r
p r i z 1 e r e açık bırakınası· 

dır. Bugünkü a r s ı u 1 ~ ~ a ~ 
durııınun kararsızlığı ıçınd 
böyle bir hatayı işliyecek .dev· 

• let zor bulunur. Biz kendı he· 
9alııınıza en büyük teminatı, 
Dıüdafaamızla ilişikli olan işler
de en yüksek bir u Y a n 1 k 1 1 k 
göstermekte buluyoruz. Yalnız 
biz değil bütün devletlerd~lu
•al müdafaalarını ilgilen ıren 
IDeselelerde bu hassasiyeti &:ö~-
t b. . ıçın eriyorlar. Şu halde ızım 
h . B - a zayatığ önem taşıyan ° g .. 
1 1 . . hemmiyetını a r ınese esının e 
k d - ko-at kat arttırmış bulun ugu 
layca anlaşılabilir. h 

T .. k' B - a z 1 a r ı ta -ur ıye o g 
kiıne mecburdur. 

Hatta bu mecburiyet ikı baş
lıdır 

T:. k. . kendi güveni ka-ur ıyenın f 
dar Akdenizde sulhun men a
atı da bizim boğazları sürp-
riı !cre açık bırakmı.mamızı 

· i;:c~ p ettirir. . 
d · · ımza-Lozan muahe esının 

!and ığ ı za rnanla bcgünkü şart
lar arasında dağlar kadar baş-
ı , 1 k d r O ta r:hte ra ıı< , ayrı 1 var ı · 
henüz büyük harbın yaralar;ı 
!a mald a uğraşan Avrupa a 

h•- k i imkan-rc nı bir harp te .u es . 
S .. .. 1.. du Muahedeoın 
ız goru uyor . k 

sı l ahbrdan tecrid ederek açı 
b ı ı-aktığı mıntakalar tehlükeye 
kurşı bulu~mıyordu. Za~.en . 0 

.. 1 d b·· ı bir tehlukenın gun er e oy e . 
ı ıı olsaydı çelıkten iradesı 
.. .. d b" t·· bı" r düşmanlık onun e u un 

. ··kt·· Türki-dünyasına dız ço uren _ _ 
yen)n böyle bir fedakarlıgı 
kabul etmesine imkan yoktu. 
Türk vatanının ayrılmaz bir 
parçası üzerinden bir tehlüke 
bulutu geçti mi o parçayı bü
tün kuvvetimizle tahkime koş-

( Somı 2 i111·1 znı•Jada ) 
ş ........ ~ .... :B:llgi:n 

ltalyanlar bütün ümidlerini Grazyani ordusunun taarruzuna 
bağladılar .. Italyada yei~ dalgası. genişlem~ktedir 

Adis-Ababa 14 (Ö.RJ- Ha
beş hükumeti, Habe~is~anın 
Kızılhaç teşkilatından ıstıfade 
için suiistimalde bulunduğunu 
ve Haarrardaki askeri depolar 

yağmurlar bir ay kadar devam 
eder. Sonra tekrar kuraklık 
başlar ve nisana kadar sürer. 
N sanda büyük yağmurlar mev
simi başlar. 

harebelerinden sonra Habe~ pılması arzu edildiği söylen- - Habe!fi&tanda ask~r-
kuvvetleri büyük ihtıyatla mektedir. ilk yapmak Uzere gon· 
hareket ediyorlar. Bununla beraber şimdiye ka- derilmek istenilen a • 

ISVEÇLILERIN iNFiALi dar böyle bir anlaşmaya varıl- kerlerden Avusturyaya 
Roma, 14 ( Ö. R ) - lsveç mamıştır. kaçanların sayısı Un-

üzerine Kızıl
lıaç işareti koy
duğuna dair 
Italyan iddia
larını protesto 
etmektedir. 
Harrardaki · ı 

zılhaç teşkili - F 
tını idare eden 
doktor F erre 
ltalyan iddiası
nı şiddetle pro- ~ 
testo etmiş; Kı- ~ 
zılhaçın sıhhiye 
teşkilatiyle ç~
dırları ve saı

resi üzerine Kı
zılhaç işaretle- pl~ 
rinin konulma- ]l'mf..m cij'lıc ı dr ı af ·ı I alıwı ltuırrtlc" i4Antftda111 

b. t ne- Otıwal /lal,ırıı Sabn11da 
sına ızz~-. . .. 1 miştir İtalyanlar işgal ettilrleri yer-
zaret ettıgını ~°1; MEVSiMi Jerde ya,mura karşı koruma seyyar Kızılhaç hastahanesine 

Y AGMUR ELiYOR tertibatı almışlardır. Bu mak- büyük zarar veren bombardı-
G salla bir çok inşaat yapılmak- man hakkında Isveçin Roma 

Asmara, 14 ( Ö.R) - iste- tadır. Mühim enak depoları elçisile ltalyan Hariciye Müs-
f · muhabirinden: vücuda getirilm~ştir. teşarı arasında görüşmelere 
aSon günlerde ge~ek As~a- · Roma, 14. (Ö.~) -. llo~u devam edilmiştir. lsveç elçisi 

'd gerek Erıtrede şıd- Afrikasındakı vazıyetı tetkık bombardımanın memleketinde ra a ve · d I 1 1 
detli fırtına çıktı. Habeşıstan. a eden gazeteler ta yan arın uyandırdığı infiale tercüman 
ağmurlar devam etm.ektedır. şimdi Tigre'de yol yapmak olmuştur. Yarı resmiğ ınehafil-
~ akazze nehri kuru bı.r h~I~~ ve mevkilerini tahkim etmekle de bombardımanın istenilerek 
idi. Nehir yatağında şımdı ıkı uğraştıklarını yazıyorlar. yapılmadığı, lsveç hükiımetile 
metre kad~r su .. v~rdır. • _ Habeş ordusuna gelince; bombardımanın yaptığı zarar-

Bu me~Sl?Jd. kuçEtse~~~mubu Tembiyen ve Abbi - Addi mu- lar üzerinde bir anlaşma ya-

Malı.alkdr bir mii.dajaa mo·ltii 
ITALYA ORDUSUNDA iSYAN 

Londra, t4 (Ö.R) - Ha
be,ıstane gönderilen 
ltalyan askerleri arasın
daki derin ho,nutsuzlu
Ou ve isyan emareleri 
ba,gösterdlOlnl blldlren 
bir gazete haberi ltalya 
hUkOmeH taratından tek· 
zlp edllmı,tı. 

Ayni gazete verdiği ha
berde ısrar ederek di
yor ki: 

den gUne çoğalmaktadır. 
Cenubi Tlroldan ,ımdl· 
ye kadar Avusturyaya 
onblnden fazle asker 
kaçaiJı Htıca etmiştir. 
Doğu Afrlkasına gönde
rilen alp alaylarında çı
kan isyana gelince; ga
zete bu tıaberl resmi bir 
şahıstan aldığını ve is
yanın Merano kı!flasın
da çıktığını teyit etmek

lar mevsımı ır. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• ··········•·················· .......................................................................................................... .. 

SOfğ~n tahkikatı Almanya kuşkulandı 
tedir. 

Sidi, ''Ç. Etemle alaka- Sovyetlerin Baltık deni:. indeki deniz 
lısın,, diye tehdit edilmiş silihlanması Almanyaya karşı imiş 
Alkapon mukallidi hadiseyi anlatıyor lngiliz - Fransız anlaşması da 

Ynınln11n11 kollliser B. I.ıil/üıin lıastantde rrkliğtlllİZ jolof!ıafı 
(Solda saygııJUıı lfayffffın) 

Deri tüccarı Avram Sidiye kikata dün de devam edil-
tehdid mektubu yazarak iki miştir. 
bin lira istiyen ve kendisini Dün Hayrettinin itirafi üze-
tertibat alarak yakalamağa rine; aynı suçta ortak olduğu 
giden araştırma komise~i b.a~ iddia edilen Keyserili Ahmed 
Liıtfiyi tabanca kurşunıle ıkı adında diri ve parayı mağaza-
yerinden yaralıyan sabıkalılar- dan alan hamal da yakalanmıı-
dan Hayreddin hakkında tah- - Sonu 2 ntı sahi/ede -

Berlin, 14 (Ô.R) - Sansölye 
Hitlerin verdiği emir üzerine 
Hanovrda bir harbiye mektebi 
açılacaktır. Açılış töreni ya
kında yapılacaktır. 

Berlin, 14 (Ö.R) - Olimpi
yad merkez komitesi dün ak
şam Berlinde bir toplantı ! 1'l

mıştır. Eski bakanlardan ~ 
Raf bu topl ntıya başkanlık 
etmiştir. 

Berlin 14 \ Ö. R ) - " Ber
l.hf'.r Zeitımg ,.Sovyet komiser
ler kurulu bakanı B. Molotof 
tarafından mnkeziğ icra ko· 
mitesinin son toplantısında ya
pılan beyanatı tefsir ederek, 
" Rusya kime karşı silahlanı
yor? ,. başlığı altında şunları 
yazıyor: 

"Rusya Baltık sularında 55 
deniz altı gemisinin yapılmaıı
na ve suya indirilmeşine karar 
vermiştir. İskandinavya devlet
lerine kartı yapıliyorsa bu, on
lar ıçin, pek fazla bir onordur. 

Almanyayı ürkütüyor 

liu Sovyet 2ırlılıs111d11 oı ıızlıık /oplıır 
Hiç şüphesiz, bu denizaltı filo- şılamıştır. 
ııu Almanyaya karşı yapılmak- "Figaro,, gazetesinin istihba· 
tadır." rına göre Berlin diplomasisi 

Paris, 14 (Ö.R) - Alman Fransız - lngiliz cehpesine karşı 
gazeteleri Sovyet halk komi- lngiliz kamoyunu ayaklandır• 
aerler kurulu başkanı B. Molo- ma(a çalışmaktadır. Halbulıi 
tofun beyanatını heyecanla kar- ( lli!Jm rn·iriniz } 



Sahife 2 

Boğazlar 
Sürprizlere 
açık bulunamaz 

- Baş tarafı I inci sayfada -
mamak, müdafaa etmemek ka
bil midir? Böyle bir dü,,ünceye 
bir dakika için yer verilebilir 
mi ? 

Türlı:iye ıılııslar sosyetesi 
içinde sufu idealine şüphe gö
türmez bağlantıStyla barışse
verliğinin en güzel örneklerini 
vermiştir. Bu bakımdan barı
fın direklerinden biri olan 
Türkiyenin boğazlan tahkim 
etmesi Avrupada zorlukla 
ayakta durabilen barış siste
mine yeni bir teminat kahlma
sına muadil sayılabilir. 

Boğazların demilitarize olu
şunda tehlüke vardır. Bu teh
lükeyi Karadenizde kıyıları 
olan devletlerden en büyüğü, 
Sovyet Rusya ilkönce duymuş
tur. Balkan andlaşmasını ya
parr devletler de Türk tezinin 
çok haklı olduğunu kabul et
mişlerdir. 

Mucizeli fedakarlıklarla kur
tarılan Türk vatanının tam bir 
güvenliğe ihtiyacı vardır. Bizi 
bundan hiçbir kuvvet alıkoya
maz. Ulusal müdafaa işlerinde 
titizliğiyle tanınmış olan hükü
metimiz!n boğazlar işinde Türk 
ulusunun deriıı endişelerini 
dağıtacak tedbirleri alacai'ına 

kuvvetle İıullWDll vardır. 
Şe"Vke1' :maugt.n. 

iz mit 
Kağıd fabrikasının 

inşaatı çok ilerledi 
işlemeye başladığı zaman 

Türkiye kağıd ihtiyacının yüzde 
SO sini temin edecek olan iz
mit kağıd fabrikamwıı inşa ve 
montaj çalışmalan hararetle 
devam etmektedir. 

Fabrikanın kağıd yapacak 
kısmı tamamen bitmiş ve işle

meye hazır bir vaziyete gel
mi,,tir. Bundan başka ka~n, 
direktörlük binası, laboratuvar 
binası inşaah da sona ermiş, 
tamirhane, muvakkat santral 
ve iltisak hath çalışmaya baş
lamııtır. 

Su alına istasyonunun, yani 
süzme, durulma ve tulumba 
dairelerinin inşaatı ay sonunda 
bitecek ve montaj işi altı hafta 
sürecektir. Türbinin montajı da 
Şubatın ilk haftasında bitmiı 
olacaktır. 

Fabrikanın su ihtiyacını te
min edecelt olan dereden fab
rikaya kadar boru döşemesi 
işi bitirilmiştir. Ayrıca demir 
yolu hattının altından bir ge
çid yapılacakhr. Bu geçidin 
projesi hazırlanmış ve Devlet 
demiryollariyle bu hususta ge
reken anlaşma yapılmııtır. 

Fabrikanın Martta çalışmaya 
başlıya bileceği tahmin edilmek
tedir -·-

Ekmek 
Narhı on para indi 

Belediye daimi encümeni 
dün şarbay Dr. Behcet Uz'un 
başkanlığında toplanmış ve 
ekmek fiatlarmı tetkik etmiş
tir. Un piyasasında evvelkine 
nisbelle çuval başında 25 ku
ruş kadar düşüklük olduğu 

tespit edilmiş ve birinci nevi 
ile ikinci nevi ekmeklerin fiat
lannda yirmi beşer santim 
tenzilat yapılmıştır. Tenzilat 
bugünden itibaren muteberdir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lnğiliz ve Fransız kurmayları 
arasında yapılan görüşmeler 

müşterek güvenlik kadrosunun 
hududunu geçmemiştir.,, 

Alman basını Lokarnoda 
hazırlanan Rayn pakbnın yı
kılmasından ve Almanyaya 
karşı bir lngiliz - Fransız anlaş
masının gerçelmesinden kork-

YENi ASIR 

-~ 

ŞEDiR DABEliLERi · 

Havagazı 
Fiyatları 
ucuzlıyacaktır 
Şarbaylıkça yapılan tetkikat 

neticesinde havagazı fıyatları

nın ucuzlatılması mümkün ola
cağı anlaşılmıştır. Başkanlık 

bu hususta şehir meclisine Şu· 
bat içtima devresinde teklifte 
bulunacak ve meclis tasvip et
tiği takdirde bava gazı fiatı 
derhal ucuzlatılacaktır. 

llbayımız 
hastalandı 

İlbay Fazlı Güleç rahatsız 
olduğundan dün makamına ge
lememiştir. llbayımıza adi ş i fa

lar dileriz. 

Balo hazırlıkları 
Şubatın birinci günü akşamı 

hükümet salonlarında verilecek 
olan yıllık Kızılay balosu için 
şimdiden hazırlıklara başlan

mıştır. 

Belediye makine ve elektrik 
mühendisi bay Hur$it Çağlar 

dün hükümet konağı salonfa
nnde balo münasebetile yapı

lacak elektrik tesisatı için keşif 
yapmıştır. -----

ilk okulların 
tamiri 

Menemen Kubiliy mektebi 
ile Karşıyakada Ankara, Güzel 
yalıda Hakimiyetimilliye , Olti, 
Şehit Fadıl bey, Bostanlı, is
tiklal, Güzelyalı. Sankamış ve 
Zafer ilk mektepleri binalannm 
tamir ettirilnıesine viliyet daimi 
encümenince karar verilmiştir. 

• t. ~ı:ı t , ... , ... 

Mersinde de 
isterya derdi var 

Mersin Ticaret odasından 
şehrimiz Ticaret odasına gelen 
bir yazıda, limanımızın tahmil, 
tahliye vesair işleri hakkında 
bazı malümat istenmiştir. Bun
dan maksad Mersin limanında 
istenilen intizamın teminile 
tüccarları isterya ve diğer za
rarlardan korumaktır. Bunun 
ıçın bir talimatname hazırla

nacak ve odanın bu husustaki 
malümat ve mütaleası esas 
tutulacaktır. 

Bay Necmettin 
Mimar bay Necmettine Trak

ya mıntakası umumi müfettiş
liği inşaat işleri müşavirlik 

muavinliği teklif edilmiştir.Bay 
Necmettin yetmiş lira asli ma
aşı olan bu işi kabul etmemiştir. -····-Tavuk cinsi ı.;lah 

edilecek 
Vilayet köylerinde tavuk 

cinslerinin ıslahı için Bornova 
Ziraat mektebinde büyük bir 
tavukhane yaptırılacağını yaz
mıştık. Bunun için vilayet büt
çesinden 1200 lira ayrılacaktır. 
Cins Tavuk ve Horoz damızlık
lar Ziraat vekiletind~n istene
cektir. Kuluçka ve bakım ma
kinalarını da Vekilet gönde
recektir. Yine vilayet köyleri 
için Ziraat mektebinde büyük 
bir fidanlık tesis olunacaktır. 
Bunun için de hazırlıklara baş
lanmıştır. 

B. Haşmet geldi 
Bir müddettenberi Ankarada 

bulunan Liman işleri umum 
müdürü B. Haşmet Dülge şeh· 
rimize gelmiş ve vazifesine 

Türk Alkaponu anlatıyor 
''Arap bana, tüccar Sidinin bir demir 

1 kutuda bomba gömdüğünü anlattı,, 
- Ba> tarafı I aırı saı,Jada -

!ardır . Bunlar cürmü tamamen 
inkar etmişler ve kendilerinin 
Hayreddin i tanımadiklarını söy
lem işlerdir. 

Bu husustaki tahkikatın ta
mikine e nemmiyetle devam 
olunmaktadı r. 

Hayreddinin Avrama sidiye 
yazdığı tehdid mektubunda hü
liisaten deniliyor ki: 

- "Siz Çerkes Ethemin ko
mitesine dahilsin iz. Halbuki 
ben Türküm,· sizin düşün dük

lerinizi yaptırmağa muvafakat 
etm iyeceğim. Evvelce muvafa· 
kat etmiştim amma şimdi razı 
değilim. Sen iki bin lira para 
yanında bulundur ve saat altıda 
telefondan ayrılma beni bekle.,, 

imza yerine şu satırlar ya· 
zılmıştır: 

Umum Museviler birliği gizli 
teşkilat lzmir siperi 

K 
AHMET iNKAR EDiYOR 

Tahkikat neticesinde polise 
Hayreddinle birlikte silah ata
nın yakalanan Kayserili Ahmed 
olduğu tesbit edilmiştir. Bı.na 

rağmen Ahmed külliyen in
karda bulunmakta ve ben bunu 
tanımıyorum, demektedir. Bun-

dan başka yakalanan hammal 
da inkara saparak kendisini 
kurtarmağa savaşıyor. 

Hayreddin ise bu inkarlara 
karşı diyor ki: 

- Ahmed yalan söyliyor 
ben parayı almağa giden ham
malın mağazadan çıkmasını 

beklerken sokağın incir hanı 
cihetindeki köşesinde elinde 
tabanca olduğu halde itekli
yordu. Hammal çıkacak sepeti 
ben a lacağım, ona vereceğim 
o da kaçıracak, sonra taks im 
edecektik. Bu vaziyet böyle 
olunca tabii Ahmedin ne oldu
ğunu görmedim. Tabanca atıp 
atmadığını da bilmiyorum. 

Hayreddin Ahmetle bu işe 
nasıl giriştiklerini de anlatarak 
demiştir ki: 

- Ahmed bizim mahallede 
oturur ve arabacılık yapar. Bir 

akşam kendisiyle birlikte ma
hallede aşağıya inmiş yani iz· 

mire gelmiştik. Mağazalar ka
panmıştı yalnız lpekiş mağazası 

açıktı. Ahmed oradan geçer
ken bana: 

- Hayreddin parasızlıktan 

anam ağhyor, gel bu mağazayı 
basalım para alalım, dedi. Ben 

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

Merkez heyetinin kesdirimi 

Futbol heyetinin karar
larında nizamsızlık var

1 
• 

Türkiye idman cemiyetleri 
ittifakı lzmir merkez heyet in
den; 

ittifak nizamnamesinin 205 in
ci maddesinin herhangi hatalı 
bir vaziyet karşısında verilecek 
cezaların usulünü gösteren bi
rinci fıkrasında " ... tayini dü
şünülen cezanın nev'i bildirile
rek izahat talep olunur. Muhti 
addolunan kulüp veya aza, 
tebliğin icra edildiği günün 
ertesinden itibaren beşinci gü· 
nü akşamına kadar itiraz ede
rek lazımgelen izahatı alır ve 
hukukunu müdafaa ede; .• de
nilmektedir. 

Futbol heyetimizin 4- 1-936 
tarihli kararında usul eksikliği 
bulunan ve bu eksi kliğin mın

ta ka merkez heyetince de gö
rülememesine binaen 7·1-936 

SINEMASINDA TELf:FON 

BU AKŞAM 
Senelerdenberi beyaz perdenin 

Kraliçelik tacını eşsiz bir mu· 

vaffakıyetle muhafaza eden . .. 
1 LA H.I 
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 

~ensHALL 
G~BREMT 

bu teklifi reddederek : 
- Böyle çocukça iş olmaz. 

Sen bundan vaz ıı-eç ben se
ninle beraber böyle bir iş yap
mağı düşünüyorum. Ve bula
cağım. Az sabır et, dedim. Ve 
böyle kanuşurken arastaya 
geldik. 

TABANCA VAR, KURŞUN 
BULAMIYORUM 

Orada bir kahveye oturduk 
birer kahve içtik. Ahmed bir 
tabanca çıkararak bana gös
teı di ve : 

- lşte bende bu Karadağ 

tabancası var amma kurşun 

bulamıyorum, dedi. 
Bende kurşunu vardı çıkar

dım. Tabancaya tecrübe için 
koyuyorduk. Yabancıların gel
mesi üzerine orada bu işi ko
nuşmaktan vazgeçtik. Buluş
mamız bayramdan bir iki 
gün sonra oldu. Hadise günü 
tekrar buluşduk ve bu mek
tubu onun da muvafakatı ve 
haberi olarak ben yazıb Sidi
nin mağazasına bu akdım. Ha
malı da tedarik ederek işe 
başladık. 
Akşam oldu Ahmed bir köşe

yi ben bir köşeyi tutarak ha
malı parayı almağa gönderdik, 
Hamal parayı alarak mağaza

dan çıktığı sırada Sid;nin sesı
ni işittim: 

- Çok yıllara, dedi. 
Ben bundan çok şüphelen• 

dim. Yanıma bu sırada soku
lanın memur olduğunu anla
madım. Ben Sidinin bir adamı 
beni biçakla öldürmeğe 
geliyor sanmıştım. Korktum 
tabaı:cayı ateş ettim ve kaç
mağa başladım. 

HA YRETTIN T AHRIRA T 
KATiBi iMİŞ 

Bunlardan başka kendisinin 
ilk mektep mezunu olduğunu 
ve bir buçuk sene kadar Torba
lıda tahrirat kalemi katipliği 
yaptığını söyliyen Hayret
tin Sidiyi nasıl tanıdığını da 
şöyle anlatmıştır: 

TÜGCAR SIDIYI NASIL 
TANIMIŞ? 

- Ben bir akşam 5aat on 
bir sıralarında Karşıyakadaki 
halamın evinden lzmire dön
müştüm. Bu mağaza civerından 
geçerken kulağıma bir kazma 
sesi geldi. Şüphelenerek dur
dum. Burası, Olston tütün ma
ğazasının amele alınan arka 
cihetindeki çıkmaz bir sokağıydı 
buradan kendisini tanımadığım 
bir arap çıktı: 

- Ne yapıyorsunuz burada, 
diye sordum. Arap evvela söy

lemek istemedi. Sonra taban
camı çekerek söylemesinde ıs
rar ettim, titremeğe başladı. 

Beraberce bu suretle Salepçi 
hanı kahvesine gittik ve orada 
Arap bana dedi ki: 

- Bu kazdığımız yere bir 
demir kutu gömdük. Sidi bunu 
bize gömdürdü. içinde bomba ve 
fişenk vardı, dedi, Ben Sidiye 
bir buçuk ay evvel yazdığım 
mektupla beş yüz lirayı bu ku
tudan bahsederek korkutub 
almıştım demektedir. 

Bay LüHI 
Vilayet jandarma komutanı 

binbaşı bay Lütfi jandarma 
işlerini teftiş için dün Mene
mene gitmiştir. Oradan Ber-

ts ıCanunusanı 

1 •• 
KOŞEMDE1' 

insan ve ha 
Bu ayın on birinde 

haberlerden birisinde 
gazetelerinden birisinin y 
bir makale hülasasını ok 
Muharrir lsveçlilerin 
yardımlarının tahlilini y 
üstükörü teessür duym 
"harbın insanlaştırılamıy 
nı , harbın kanunu olma 
sert bir görüş ve tela 
yazmış. 

Bana öyle geliyor ki: B 
yüz, iki yüz sene sonra v 
ki daha yakın bir za 
yaşıyanlar - eğer saklanı 
nursa - bu yazıya tükü 
ler .. Daha doğrusu harp 
sanlığı birleştiren ins 
yaşayışlarına nefret edec 

Harp .. insanlık .. Bu ik 
bumun birbirine mezcol 
asla kabul edemiyorum. 

Kainatın içinde bir in 
kirdeğinden küçük olan 
üstünde: tuhaf bir ömür 
giden ve hepsi de bi 
benziyen, azalarından hiç 
başka birisinden ayrı 

yan insan dediğimiz ş 

sakinlerinin, bir karış 
bir bilmem ne için bi 
karşı silah atıp, bomba 
kılınç , hançer ve neler 
lcullanarak birbirini öldt 
ne kadar feci ve fecaatı 
kışan bir "gülünçlük,, te 

Senin gözün, kaşın 
benim de var, senin ba 
kolun varsa benim de v 
nin kafan varsa benim d 
Var amma ne bu hartus 
tus! Ne Bu çatırtılar, g 
!er! Kıyametler, cinayet! 

insanlık hayvanlıktan 
mış bir zümre olarak yaş 
ona insanlık vasfını 
ruhi tecellisi hayvanların 
ayrılmasıdır. Fakat b 
göre asla ayrılmamıştır. 

Muharrir bana şu acı 
cey; verdi: 

"Galiba insanlar; vas 
daha tam tekamülle t 
takınamadılar.,, 

"Galiba gezdikleri, ot 
!arı, yaşadıkları muhitt 
dilerini İnsanlıktan baş 
şey sanıyorlar, içlerinde 
ve vahşi bir his: 

- Durma diyor d 
Ötekini öldür, berikini p 
kır, vur! ez! Başkasının r 
yaşayışını boz, başkasına 
edenlere, insanlık göster 
de ayni vahşeti esirgem 
Yazık böyle insanlığa. 
Fazlasına ne hacet bu 

cemi, daha derin bir v 
düşünen her milletin her 
başını hayfla sallıyarak: 

- Evet! der evet bu 
Ne olur biz insanlığı 

~abalarda, medeniyet, ili 
umran sahalarında kullan 
eyilik ve doğruluğa sev 
ıneğe çalışsak .. 

Yine onu diyenlerdir 
man gelince en büyü 
hadise olan millet kavg 
dan tut, en küçük ha 
olan ferdi nizalarda bile 
da.r, can alıcı bir sırtla 
maktan kendilerini ala 
işte bu garip muammanın 
tarını bulup açarak in 
insanlığa sokınağa çal 
gerek.. Ne gezer, bu 
zaman yine biz engel o 
unuturuz .. 

·-Zavallı ame 
Taslıçeşmede Karakap 

kağında belediye sü 
amelesinden birisi bir evi 
pısı içinden süprüntü te 
alırken kapının yanıbaşı 
demir elektrik direğine 
maş ve birdenbire k 
elektrik cereyanına kapt 
tır. Amele baygın bir 
hastaneye kaldırılmıştır. 

dise hakkında tahkikat 
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KADIN iSTERSE l 
Edebi Roman 

Sayı:G4 
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Ş.~ ..... d ... : ........... n .. e yoklugv u ile ac1yan 
ım ı an . . 
kalbimde ana olmak sevıncı var 

- Eğer o,-kafası, dimağı, 
kuvveti gibi kalbinde de aş~ın 
yüksek sesini duyuyorsa benım 
gibi bir kızın ferağatını elbet 
takdir ederek inanımı suiisti
mal etmiyecek ellerimizin bir
leşmesine hiç bir engel olmı
yacaktı. Fakat her sözü yalan 
aşkı da hayvani duyguların 
üstüne çıkaramıyan bir he~es
~n ibaret sandığını anladıgım 
dakikada ona bir insanlık payı 
vermeği bile çok bulacak an
cak bir hayvan derekesinde 
ilk ve• son bir tecrübeme ya-

ramakla kalacaktı.. . 
- Suna, Suna, neler söylı

Yorsun? içtimai yaşayışı'.11ı.za 
büsbütün aykırı olan bu fıkır-
ler. 50··ylı'yorsun buna 

ı sen mı ' 
· t hamile muhitin ne de senın a 

ınülün yok ufak bir fiskos, fena 
bir bakış derin acılar duyu~a: 
bilir ... Hayır düşündüğün gıbı 
Yapmadın değil mi Suna? .. 

Doktor sert ve kat'i: ... 
- Bilakis düşündüğüm gıoı 

Yaptım Şenii ... Şimdi anne yok
luğu ile acıyan kalbimde anne 
olmak sevinci var. Fakat ne 
Yaıık ki yavrum da baba b.i!: 
ıniyecek! Ben de ona bu eksıgı 
duyurmamağa çalışacağı~·· 

- Demek ona söyiedın? 
- Eveti.. Daha düğünün er-

tesi akşam, bana ne ümitlerle 
gelmişti! Bu salon çılgın heves
leriyle dolu bir gecenin anı
llıını çevresinde saklıyordu 
hali!.. Onun (aşk) fısıldıyan 
•esini ben bakikatın çıplak-
lı•. 1 b d 1 gry e oğ um ... 

Y .. şaşkın-arab! O ne yuz, ne 
lık idi. Ne diyecek diye karşı· 
llııda kollarım kavuşmuş bek· 
liyordum!.. . . 
Şimdi Suna yine onun ıeıtı?b~ 

. k . . "tir gı ı Çır in şüphelerim ışı 

tiddetle titredi. O acıklı per· 
deyi bir daha açmamak üzere 

gitti diye takılmış!. <? ciddi bir 
tavır ile: Bılakis demış, bu acı
ları dindiren eli ancak bu su. 
retle görmek kabil olur da. ~ü.k-

1 ı U"stüne koyabılırım ran arım 
demiş ... 
. Şimdi düşiiniiyorum_ Suna, 
belki bu geziye çıkmaga acele 
ediyorsun, daha bir ay bekli

yebilirsin ... 
Doktor şiddetlı:: 
_ Şenii ya beni anlamıyor 

anlamak istemiyorsun .. veya .. 
Ben hayatımı esen rüzgara gore 
baş çeviren bir gem.iy.e b~.nze
temem, bilakis gemının dume
nini elimde tutarak yolumu ı:o
ruyacağım dedi. Sonra cebın
den bir mektub çıkararak, i~te 
oku kardeşim .. Pariste yerım 

h Babamın eski dostların-
azır.. , .. 

dan fakülte arkadaşı pro.esor 
(A) ya müracaat ettim. Bu da 

aldığım cevab .. 
Ş~nil mektubu okudu.. . . 
Uzun uıun doktor Ferı~ın 

üksek değerinden doktorıuk 
~lemine ettiği önemli hizmet
~erden bah•eden profesör, S.u: 

n kızı olmak ve yerını naya onu · 

t t ak gibi büyük çalışmala-u m . _ 
her vakıt takdirle anaıııını 

rınıd ktan sonra "fe<idin kızı 
yazı "H 
b 

. de kızımdır, gelınız. as-
enım . b' 

tanemde biz sizden, sız de ız-

d 
· t'fade edersiniz yavrum,, en ıs ı 

diyordu... katlı yarak 
Suna mektubu 

devam etti: .. 
G .. ··yorsun ya muşevveş - oru 

b" hayata atılacak değilim, y~
.ır b 11" Tanınmış büyük hır 
rım e ı.. d h 

d "ki üç sene a a hastane e ı d 
. k bu büyük üsta ın staj yapaca . d 

d ferinden ve derslerın en 
eoenç d •. 

h etle istifade e ecegım. er sur .. 

S 
oradan yazacak uç ay 

ana 1 k "d 
d Yazılarıma ana ı o e· sonra a _ 

1 
vimi karıştıracagım.. - kk 1 

Şenii bu kadar sogu an ı· 
_ . anamıyarak doktorun 

lıga ın - "b' kımıldandı ... 
Şenii de kendini 

rak: 

b 
her vakıt yaptıgı gı ı 

t t mıya- aşını , .1 u a il arasına alarak o yeşı 

- Sefil! Ne sefil ada~?1ış 
diye tekrarladı. Sonra ılave 
etti: 

ölüm· 
- Buna rağmen onu b 

1 - da e· den kurtardın hasta ıgın k 
' ? Kor u· men ha• ucuna koştun 

< 'b' bu ne· Yorum ki dediğin gı ı 
ticeyi pek !akayd karşılam!yor, 
h sevıyor

er şeye rağmen onu 

sun Suna?.. . sle· 
k. bır se · · Duktor çok sa ın d 

Ş ·ı her şey en - Sevgili eı11 . . 
.. Vazıfemın 
once bir doktorum. 't 
b • d - zaman gı -
aşına çagırıl ıgım bekle-

mem diyemem. Hele ~dd ti le 
lnediği cevabımın şı e y 

. t' ki o so-
0 kadar sersemlemış 1 k 

ap a· 
ğuk gecede paltosunu, ş .. 

k t g·ını du
sını bile almadan aç 1 

ŞÜnürsen böyle bir ınaçı.n 
"l·· . 1 csı'ni istemı-o umle netıce enm 
yet eğimi takdir ed~rsin. .. .. _ 

Şenii bir iki sanıye duşun 
dükten sonra: _ 

- Dün kocam onu görmege 
gitmiş, doktor Cemil daha çık-

. ş bas-
masına izin vermıyormu ' 
talığı zamanında ne kadar y~-

1 - kendı-rulduğunu ve ça ıştıgını 
. bizzat te-

sıne anlatırken sana ··f 
şekkür edemediğine teessu 

ediyormuş! .• 
Acı acı gülerek: . . . 
- ihtimal o da senın gıbı 

kendısini unutamadıgım ve sev· 
diğim zehabına dlişmüştıir! .. Ne 
fikirde oldugunu bilmiyorum. 
Fakat kocama hastalığın nüks
etmedığme teessüf ettiğini söy· 
leme! Erol hayretle yüzüne bak
mış da, galiba ömründe bir 
defa tattığın sancılar bosuna 

e er, lb" . 
özlerin derinliğinde ka ını 

g . d 
okumak ıste ı: . 

_ Gerçek müteessir ve pış-

man değil misin Suna? 
_ Çocuğumu büyütmek ve-

rasetin canlı bir örneği üstün
de hem analık hem doktorluk 
ödevimi yapmak en içsel dıle
ğimdir... . 

Sert keskin bir düdük sesı, 
' . d sözlerini kesti .. Şenii yerın en 

kalktı gözleri yaşarmıştı. 
- Suna, Suna can karde

şim, üç yıl senden uzak kal
mak çok zor!.. 

_ Heyhat! Buna mecburum!. 
Daha demin sen de bir takım 
konvansiyonlara bağlı olan iç
timai yaşayışın benim duru
muma aykırı olduğunu söyli-

yordun!.. . . 
_ Suna, sözlerım senı da-

rılttı mı? Senin ne kadar yük
sek bir düşünce ile bu fera

ah yaptığını anladım. Fakat 
g - "b' b k benim anladıgım gı ı er ese 

anlatmak güç!.. 
_ Biliyorum ve onun ıçın 

gidiyorum, sevgili Şenii beni 
anlamış olman yeter. Mektup
larını beklerim kardeşim .. 

- .Suııu 'vaı -

Italyan tebligi 
Roma, 13' (A.A) - 95 nu

maralı harp tebliği: 
Ha va kuvvetleri Da nakilde 

Teru mıntakasında keşif uçuş
ları yapmışlardır. 

Eritre cephesinin diğer ta
raflarında keşif kolları faali
yeti haber vPrilmektedir. 

fENI ASii'\. aahlle 3 
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Son Telgra:f Haberleri 

ltalyan tayyareleri Sako
tay kasabasını· ateşlediler 
Uçaklardan savrulan gazi bombaJar 

muhariplerin gözlerini kör etti 
Şimal cephesinde ltalyan kuvvetlerinin sıkışarak teslim 

bayrağını çektikleri kuvvetle muhtemeldir 
Adis - Ababa, ı4 (A.A) 

Habeş mahafilınden alınan ha
berlere göre, Her iki cep::tede 
de vaz;yet iJ:;nden güne ltal
yanlar için daha müşkülleşmek
tedir. Şimal C<'plıesinde şiddetli 
ve sürekli yazmurlar ltalyan 
kuvvetlerjnin !,eri çc!:• mesi 
veya her hangi bir l.arekeıte 
bulunması imkanlarını lam~mıy· 

le ortadan kaldırmıştır. Habeş 
kuvvetleri ağır zayiat vermek 
istemediklerinden Italyaniarın 
müstahkem mevzilerine cephe
den hücum etmiyorlar. 

Askeriğ mahafilde mevcud 
kanaata göre bu mevzilerde 
bulunan kuvvetler ergeç teslim 
olmak mecburiyetindedir. Çün
kü geri çekileınedikleri gibi 
takviye kuvutleri de a 1am:ı
maktaclır'ar. Bütün yo"ar ba
tak ha ıne rrelmişt:r. Araba!ar 
çamurlara saplanıp ka'.ıyorlar. 

Bununla beraber halyan kuv
vetleri topçu ve hava kuvvet
l~rinin yardımı i!e lou'.unduldarı 

müşkül mevkiden kurtu'maya 
çalışıyorlar. 

HABEŞLER TAZE 
KUVVET ALIYORLAR 

Habeşler 

kuvvetlerini 
ilk hatlardaki 

tazeleri ile 
mütemadiyen değiş•irmekte

dirlı:r. Her şeye rağmen 

müsaderneler şiddetle devam 

etmekte ve Makallenin şimali 

ğarbisinde ve Aksum mmtaka
sında her iki taraf ağır zay ata 
uğramaktadır. 

Cenup ceph sinde Italyanlar 
Ogaden mıntakasını tahliye et
tikten sonra şimdi Bale mın
takasından ilerlemek için ha
raretle hazırlanıyorlar. Kuş 
uçuşu ile 600 kilometre olan 
Dolo - Adis-Ababa yolu evvela 

250 kilometre genişliğinde ba-
taklık ve susuz göllerden geç-
mekte ve sonra da yiiksek 
dağlık araziye varmaktadır. 

işte ı60 bin Hab~şlihin mev
zi aldıkları yer bu dağlıl: ara· 

zidir. 
Habeş askerleri gayet iyi 

tecbiz edilmiş olup çok kuv-
vetli bir mukavemet göstermek 
kararındadırlar, Daha şimdiden 
Ras Destanın ordusu Dolo 
mıntakasında sık sık mukabil 
taarruzlar yapmaktadır. 

lfnhtşlrrin bu lıa!ı kıılptrti sızlatmaz 1111 ? 

... .. 

Yağmursuz geçen •oniki gün mişlerdir. Diğer taraftan atılan 
içinde Italyan keşif tayyareleri gazlı bombalardan ıo kişi 
büyük bir faaliyet göstermiştir. kör olmuş ve beş kişi de 
Şimal cephesinde uçüşlarını yanmıştır. Sainte Marie kili-
DessiC'ye kadar vecenup cep• sesı yıkılmış ve enkaz altında 
hesinde de Sasabanek'e kadar 10 kişi ölmüştür. 
götürmüşlerdir. Diğer mıntaka- MAKALLEYE YENi 
!arda ehemmiyetli hır şey olma TAARRUZ BAŞLIYOR 
mıştır. Adisababa, ı4 (A.A) - Pek 

GÖZLERi KÖR EDEN yakında Habeşlerin Makalleye 
BOMBALAR karşı bir taarruı hareketi ya· 

Dessic, ı4 (A.A) - ltalyan pacakları haber verilmektedir. 
tayyareleri 10 Karıu..,u~anide Hatta bu taarruzun bu saatta 
Makallenııı ıo:ı ki:o~·tre ce- başlamış olması ihtimali bile 
nubunda Sakatoya ateş ver- vardır. 

Kantonda çıkan 
mektepler 

• •• • 
ısyan uzerıne 

kapandı 

Istanbul, ı4 (Özel) - Yapılan anlaşma üzerine vapurculuk 
şirketine ait on sekiz vapur Şubat ayı içinde deniz yolları ida
resine teslim edilecektır. Bu vapurlara 920,000 lira kıymet biçil
miştir. Gemilerin gözden geçirilmesi bu hafta başlandı. 

Istanbulda 
-

Sisden vapur]ar 
işli yemedi 

lstanbul, 14 ( Özel ) - Bu 
sabah lstanbul y ne kesif bir 
sis tabakasile örtülü idi. Bu 
yüzden vapurlar iş!iyemeJi. 
Tramvaylar ışıklarını yakarak 
otomobiller kornalarını çalarak 
işliyebildiler. 

Bakanlar kurulu 
toplandı 

Ankara ı4 ( A.A) - Icr~ 
,. •,;•ı~·i heyeti bugün Başvekıl 
.•me, lnönünün reisliği altında 
op anarak muhtelif i,ler üze· 

r;nde görüşmelerde bulunmuş 
ve bu işlere ait kararlar ver· 
miştir. 

İsveçli mütehas
sıs işe başlıyor 
Ankara, ı4 (Özel) - Mem

leketimizdeki telefonların ıslahı 
içın getirilen Jsveçli mütehas· 
sıs yaltında vazifesine başlıyor. 

Ceb klavuzları 
Ankara, 13 (A.A) - T. fi. 

Kurumu genel sekreterliğinden: 
Osmanlıcadan Türkçeye ve 

Türkçeden Osmanlıcaya ceb 
klavuılarının piyasada mevcudu 
azaldığından bahsile kuruma 
müracaatta bulunulmaktadır. 

100,000 tane olarak basılan 
klavuziarın ihtiyaca yetmediği 

anlaşıldığından elde kalıplar 
üzerinden yenid-n 50,000 tane 
daha basılmaktadır. Ay sonuna 
kadar bunlar yetiştirilerek ih
tiyaç karşılanacaktır. 

Vilson 
kazayı anlatıyor 

lskenderiye, ı4 ( Ö.R ) -
MCityof Hartum,, tayyare kaza
sından yegane canlı olarak 
kurtulan Vilson dün resmen 
isticvab edildi. Vilson şunları 
söyledi: 

- "Son radyo telgrafı!lln 
verilmesinden iki dakika sonra 
bütün motörlar birden durdu. 
Tayyare 200 metre yüksek
likde idi. Mümkün olduğu 

kadar eyi bir tarzda inmeğe 
çalıştık. irtifa azlığı buna mani 
oldu. Motorların durmasının 
sebebini bilmiyorum.,, 

Bir gazeteci 
Alman yadan 
çıkarıldı 

Bcrlin, ı4 (Ö.R) - "Prager 
T ageblatın,, l.uradaki muhabiri 
B. Ernest Popen Almanyadan 
çı\arılmıştır, Muhabirin gaze
tesine suiniytlle yazılmış ha
berler verdiği sövleoiyor. 

Strazburgta 
sevlab 

Strazburg ı4 (Ö.R) - Biı 
çok çayırlar su aitındadu. Mü-

,,~~ON TA yy ARE SiNEMASI 
C,f,O/.//.hCZY/ZLCZJC~.Cdz<?/<77:/./ZliL-ıc;,-::;Q'/,"////J'/Yf/Th 

ıo ikinci kar"n cuma günü senenin en 
cn.he.~·.:;;anlı filmlerinden biri 

güzel ve 

nakalat kesilmiştir. Harnrat 
llll mühim değildir, sular alçalmağa 

başlamıştır. Anka nehrinin se
viyesi bugün beş metreyi ge
çecektir. Bunun neticesi olarak 
gemilerin Bal, Strazburg ve 
Maııhaym arasında seferleri 
inkıtaa uğrıyacaktır. 

Kemanlar Çalar en 
"STRADIVARIUS ,, 

G iiS'f AV Fl{ölILlt:fI ile 
SYlliLLE SCll1~111'Z"ııı şahescı·leri 

Yül sek bır musiki, büyük bir aşk, heyecanlı bir mevzu 

ve büyük harbın en dehşetli sahneleri 
Ayrıca FOKS ( Türkçe söz!ü dünya lıal.ıerleri ) MiKi 

MAVZ ( canlı karikatürler ) 

SEANS S ATLARI : 
Hcrgün ıs - 17 - ı9 - 21,15 Cumartesi günü ı3 

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

Inğiliz kabinesi 
de toplandı 

Londra, 14 ( A.A ) - Bazı 
bakanlard?.n müteşekkil milli 
müdafaa komitesi dün öğleden 
sonra bav Baldvinin başkan

lığında toplanmıştır. B. Eden 
toplantıda haıır lıulunmuştur. 

Londra, 14 ( Ö.R ) - Bay 
Edenin yeni proğramı lngiltere· 
nin müdafaa kuvvetlerinin ar· 
tırılmasına dayanan kollektil 
bir gi v n s:~a>etin".len ibare' 
olacaktır. Eden parlamentoıı;r 
çarşamb· p:ünkü toplantısın ' 
bu siyasetini izah edecek ft 

tnsvibini istiyecektir. 
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Bölem sayısı :40 

ortaya 
Guy Durben 
f aaliyi:tİni 

çetenin bütün 
koymuştu ... 

Guy Durbenin en küçük bir 
şüphe bile beslememesi lazım· 
dı. Devam ettim: 

- Miss Norisin bize göster
dıği ve dinlettiği plaklardan 
sonra Mac Namaranın esraren· 
giz hir şekle sokarak anlattığı 
şeyler gözlerim önünde teces
süm etti. Anlaşılmaz seslerin 
nereden geldiğini anladım. Fa· 
kat bu makanizmaya henüz 
layıkiyle nüfuz etmiş bulunmu· 
yorum. 

- Halbuki çok b~sit bir 
şey Danny ... Bu fikir önce ba
na geldi. Mükemmel sonuçlar 
aldık. Filhakika mühendis No
ris elektrik işlerine tealluk 
eden iycadlan ve bilhassa Rad
yo ve telsiz işlerindeki efsun
lu buluşlariyle bize çok yar
dım etmiştir. O yaman bir se
hirbaz rolu oynamıştır. Fakat 
bütün bu işte fikir benimdir. 
Bundan bilhassa gurur duy· 
maktayım. 

Guy Durben bundan sonra 
kendi kurduğunu iddia ettiği 

sistemin nasıl işlediğini uzun 
uzadıya anlattı. 

1 Biricık hatamız şu men· 
hus doktor Darrow'la birleş· 

memiz olmuştur dedi. Onunla 

1 
nasıl münasebete giriştiğimizi 

mufassal olarak anlatamıya· 

~cağım. Zira bu hikaye bizi 
( mevzuumuzdan çok uzaklaştıra
' bilir. Yalnız şunu biliniz ki bu 
' doktor korkunç canilerin en 

korkuncudur. Onun düşündüğü 
ı ve istediği işler pek çabuk iş· 
i lemezse kendisini taciz edenin 
kafasını uçurtmaktan hiç çekin
mez. 

Durben işte sizi 
edemiyeceğim biricik 
budur. 

takib 
şey de 

- Her halde Helen desman 
öldürdükten sonra intihar eden 

. Kenny Dismore için Helenin 
ne olduğunu belki düşünemez· 
..ıiniz. 

' 
- Anlamadım. 

- Halbuki bu çok basit bir 
'şeydir. Miss Halen Demar 

~ 
mevzuubahs ettiğim plaklarda 
si7in para serenadı şarkısını 

söyleyerek kaydettirmiştir. Böy
~ lece çok şeyler öğrenmiş ve 
j bir gün bunları Kenny'ye an· 
j !atmak hatasında bulunmuştur. 
, O zaman Darrow bu iki şahi
; din de hayatına son vermeğe 
; karar vermiştir. Hatta o ka
~ darla bile kalmamıştır. O; o 

günlerdt' kudurmuş gibiydi. 
Waters ve Şulteyi o öldür
miiştür. Sonra bu iki adamın 
özel muhaberelerini ele geçi-
rince küçük sekreterlerini 
pençereden onun 

ölümüne de diğerleri gibi inti
har süsü verdirıniştir. 

- Şu halde W atersle Şulte 
de sizin teşebbüsünüze dahil 
bulunuyordu. 

Pek tabiiğ! 
- Şusteri kim boğdu? 
- Bilmem. Bilmem . . . Ne 

Şuster meselesini ne de seni 
en çok düşündüren mücevher· 
ler hikayesini saran esrarı ay· 
dınlatamam. Burada cok garib 
bazı şeyler olmuştur. 

- Ne gibi ... 
- Dün öğleden sonra yolda 

rastladığımız küçük kızı hatır· 
lıyorsunuz elbette ... 

- Luiz Nilsonu mu? 
- Evet... Zannıma kalırsa 

bu genç kızın mücevherler me
selesinde parmağı vardır. Ve 
asıl garib hadiseye bakınız : 
O da ortadan kaybolmuştur. 

Zannıma kalırsa, hatta zan de
ğil, şuna eminim ki Luizi ka
çıran da doktor Darrovdur. 
Eğer bu zavallı kız için kalbi
nizde küçük bir sevgi izi var· 
sa onu bu kanlı lıaydudun pen
çesinden kurtarınağa çalışınız. 

- Darrov bütün planlarınızı 
biliyor. 

- Ona ne şüphe .. Çetenin 
elebaşılarından olduğuna göre 
bilmemesine imkan olur mu? 

- Darrov size hiç emniyet 
telkin etmiyor mu ? 

- Hayır. Onun hakkında 
çok kesin bir kurtuluş çaresi 
aramalıyız. 

- Durben beni eyice dinle
yiniz. Sizin çetenize mensub 
olanlardan biri beni düşkün 
bazı şartlarla içeri almağa ça
lıştı. Buna imkan yoktu. Şim
diki sizinle beraberim sizden 
çok daha kuvvetli olduğumu 

anlıyorum. İstes"m sizi ele ve
rirdim. Hayır buna lüzum yok. 
Projeniz mükemmeldir. Sizde
nim. Artık şüpheye mahal yok. 
Yalnız benim rolüm ne olaca· 
ğını söyleyiniz. 

- Bizim şarkılarımı7.ı siz 
tanzim edeceksiniz. T eşebbü
sümüzün esası değişmemiştir. 

- Soıııı Vaı· --
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hır11ızlık 

Alsancakta Çelikel sokağın
da oturan ve tenekecilik ya· 
pan lzmirli Aleksandr oğlu An
donun yanında aylıkçı Mustafa 
oğlu Mercan iki yük arabasile 
koşum takımlarını çaldığından 

yakalanmıştır. 

Kalb sekt si 
Konaktan Eşrefpaşaya giden 

224 sayılı cıtobüse binen ve 
Eşrefpaşada Horasan camii mü
tevellisi bulunan lzmirli Mus
tafa oğlu Ali otobüs içiııcle an· 
sızın ölmüştür. 

SIHHAT EVi 
~ 

IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hastahanesidir 

Cerrahi - Doğum - Kadın - Çocuk - iç - Kulak, Boğaz 
Burun ve Göz ha talıkları kabul eder. lzmirin bütün 
mütehassıs hekimleri hastalarını 5 1 H H A T 

E V l N D E tedavi ederler 

SIHHAT EVJNJN ameliyathan~si :ve doğum 
•alonu f<!nnın en son te· 

rakkiyatına göre hazırlaıımıştır. 

HASTAHANE ücretleri : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya kadardı•. 

SON derece temizlik, mükemmel bakım ve şefkat 
SIHHAT EViNiN vasfıdır: 

Gece ve gündüz hasta kabul eder. Her vakıt nöbetçi 
doktor ve ebesi vardır. 

• • 
1 Müzik 1 
--tenkidleri 

• tJ 
)(arşıyakada 

~liizikseverlcrin 
konsPri 

Müzik severler sosyetesi, 
Karşıyakadaki kulüp salonunda 
ilk konserini Pazar günü akşa· 
mı verdi. Bu konserin ' verilişi, 

müzik devrimimizin reel bir ifa· 
desi ve halkın konser salo· 
nunu dolduruşn lzmirin müzik 
lciiltürüne ilgisini gösteren sa
mimi bir ışarettir. 

Verilen konser, çalman eser· 
ferin kıymeti ile ölçersek, gar· 
bın en yüksek müzik kültürü
rıün kıymetini taşımaktadır. 

Esasen bunu Bay Hadi Dura 
sosyetenin sureti teşekkülü, 

gayesi hakkında söylediği bir 
kaç sözden sonra "Bugünkü 
konserimiz baştan aşağı garb 
musiki üstadlarının eserle•i ile 
doludur. Temenni ede!ôm ki 
kendi varlığımızdan c~o ~acalc 
olan kompozitörlerimiıin eser
lerini burada dinleyelim,. diye
rek anlatmıştı. 

Bayan Perizatın (piano so'o) 
A - Saltarelle. Henri Keten 
B - Granada Albeniz 
Çaldığı y ksek eserler, din-

leyiciler üzerinde derin bir 
sempati uyandırdı. Bayan Pe
rizat santiman, duyuş noktasın
dan tebrike sezadır. Yalnız 

Albenizin serenatında melodiyi 
yapan sol elin bir az daha 
kuvvetli olması lazımdır. Bila
hara tekrar görünen Bayan 
Perizat Chpın'nin Polenezini 
Chopın' e has bir stilde çalmış 

ve muvaffak o 1 muştur. Mozartın 

Rondosu (Türkischer marsch) 
ında teknikte iyi idi, Yalnız 

son Phrase,da heyecana ka · 
pıldı. 

Bayan Cesano (Şarkı) 
A Gam Mio Ben 

Tommasi Giordani 
B Habbanera 

Carmen operasından 
Hareketlerinden bir dinleyici 

karşısında ilk şaı kı söylediği 

hi >sini veriyordu. Biraz cesret
sizdi.Şan yapmak instumendan 
daha zor olduğu için göz yum· 
mak lazımdır. Yalnız her şan 
yapacak solisten evvel falanın 
talebesi reklamını yapmağı 

manasız buluyorum. 
Bayan Leman Dura (Piano 

solo) 
Mondnachtszene 

Sonat Beethoven 
Beethovenin en güzel piano 

sonatlarından biri olan bu ese
rin her bir triolesi başka bir 
güze'.lik taşır. Enterprete ve 
santiman cihetinden o manayı 
vermek lazımdır ki bu da çok 
zordur. Bayan Leman eserin 
Uk muvmanını biraz çabuk çal
mıştır. Bu çabukluğa karışan 

heyecan santimana mani ol· 
muştur. ikinci muvmanında 

daha ziyade muvaffak ol
muştur. Lisztin beşinci Macar 
rapsodisinin Rakoçi marşını pek 
haşmetli bir eda ile çaldı. Lisz
tin bu eserde kullandığı halk 
meloditemlerini ve ona bağlı 

olan pasaj ve kadansları eyi 
geçti. Akorlardaki mana daha 
tabii olmalıdır. 

t3ay Muzaffer (Şan. Tenor) 
A - Toskadan bir şarkı 

Puccini 
B - Gönül Bülbülü 

Rimsky Korsakov 
Bay Muzaffer bu konserinde 

muvaffak olmadı diyemem. Mu· 
vaffak oldu. Lakin bir az tu· 
tuktu. Kuvvetli ve manalı 

sesini istediği gibi kullanamadı. 
Kendisi her zaman bu kon· 
serde söyliyebilir. Buna kati
yetle eminim. 

Bayan Mihter (Piyano solo) 

.... 
Komşu 

-illerden sesler 
1 , 
Olsada bir 
olmasa da:bir 
Onbeş, yirmi satırlık martaval irin 
Zaman olsa da bir olmasa da blf 
7ımıa gibi ratlak bir kaval irin; 
Çoban olsa da bir olma sadıı bir. 

Siirüyii kaybedip kavalı atma, 
Ben martaval yutmam bana aulııfma; 
Yolu1111 şaşıra11 sersem artama: 
l(nvan olsa da tur olmasa da bir. 

Aııllld111ya seıı dl' doifrıı yol aıa 
Çöziilsiiu içinde dıııa11 nıakaııı 

Sakıu lıa, ıŞ işim gı'(!ikfm so11ra 
Derman olsa da bir olmasa ıfa bir. 

Vakf111ıla siiııııeli fatla!'ı, bal[ı, 

DrııeıııPtim tatma sakın ortaırı, 

Kırılınca ılorıı alın avaffı; 

l~alıı·an olsa da bir olıııasa da bir. 

Oözii11 bal1111mastn il'in aş111da, 
Sm de (alışmağa bak eenç yaş111da, 
Kmtlar kocayınca ıla[[lar başınıta; 

Duman olsa ıta /Jir olmasa ı!a bir. 

Aıı!ırııı ryi fııt (!karsa dibi, 
ıfiişiinürsii·ı soma is11i11oz l!ibi 
O !fii11 baba dostu lw11b11T re/elli; 
llıva11 olsa ı!a bir olmasa da lnr. 

k.atlal l'avasuıı!arı irım efe/ık; 

Şimdi meylıa11e kbşesi11ıfe kiiJelılı 

Suvıııııı çektiği gii11 soıı mele/ilı; 

Yama11 olsa ı!a lnr olmasa da bir. 

Dışarda olııtsa eıkeifi11 gözii; 
Elbette yal 1111/ır 0111111 lıet sözü 
Komşuna bak111ca ilirı öküzü, 
liaı·ra11 olsa da bir olmasa da bir. 

Ha/1111 kişilerde gö11iil ak111ca, 
Abayı lıarlafıf1 kalbi yak111ca: 
Ko11ışu111111 oiflu"a kıztll bakınca; 

Şer/an olsaıta bir olmasa ı!a bir. 

Ru ilıl~ sevfidm söz caiz de/fil, 
Ne ya{ls111 ( Mdıil) ki bir vaız deı•ıl 

Aşkırı gi1111ediği kalpde sm de bil; 
İrfa11 olsa ı!a bir olmasa ıta bir. 

Aydın - Münir Mel 1 ...., •••••....•........ 
Blçak çekmiş 

Kemerde zeytinlikta oturan 
Hasan Hüseyin kızı otuz ya· 
şında Fatma kocası Nuri tara· 
fıncian kendi namına olan evi
nin tapu senedini istemiş ve 
veri meyince kadını tehdit ede
rek !Jiçak çekm:ştir. Nuri tu
tulmuştur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
manı olan bayan Mihter Alman 
klasiklerinden piyanist Humme· 
lin konsertosunu şayanı tebrik 
bir muvaffakıyetle çaldı.Bayan 
Mihteri bu kuvvette bulacağımı 
hiç tahmin etmiyordum.Konser· 
tonun finalinden sonra çok al
kışlanan bayan Mihter bize hak
kiyle bir konserto dinlettir
miştir. 

Bay Faik (Keman solo) 
A - Wie einst in schönen 

Tagen D. Popper 
B - Ungarische Tanz 

J. Brahms 
Bay Faike bugün sırası gel· 

mişken sövlemek istediğim bir 
kaç sözüm vardır: 1 - Repor
tuvarı gayet zengin olan Bay 
Faik neden acaba bir kaç 
morso üzerine saplanıp kalıyor. 
2 - Faiki ne kadar dinlesem 
her zaman çaldığı parçalar 
aynı. Halbuki kendisi pek 
ala bir konser proğ· 

ramı hazırlecak veziyette-
dir. Sonra bir kerre Faikin 
eski giızel güzel günler diye 
çaldığı eser Viyolonsel için ya· 
zılmıştır. Kemana aranje edilen 
bir eseri konserde çalmak ne 
kadar doğru olabilir bilmem? 
Bahmsın macar dansında kema· 
nın akordu düştüğünden po· 
zisyondaki seslerin ekserisi 
yanlış çalınmıştır. Bay Faikten 
iyi eserler bekleriz. 

Bayan Kohen ( Şarkı ) 
A - La Bohem operasından 

bir şarkı Puccini 
B • Matinata Leon Cavallo 
ilk anlarda helecanlı idi, La· 

kin biraz sonra kendisini top
ladı. iyi muvaffak oldu. Çok 

' 

Mussolininin oğluna ait 
uçak az daha yanıyordu 

Roma, 14 (Ö.R) - Burada 1 
öğrenildiğine göre Duçenin oğ· 
lu Vittorio Mussolini tarafın
dan idare edilen bir tayyare 
son günlerde Makallenin 30 
kilometre cenubunda Amba ara 
dan üzerinde yapılan bir bombar 
dıman esnasında bir merminin 
isabetine uğramıştır. Bu kaza 
tayyare alçak irtifada uçarken 
olmuş ve karling içinde patlı
yan bir mermi mitralyöz mes
nedini kırmışsa da pilot yara· 
!anmamış ve güçlük çekmeden 
ltalyan hatlarına dönebilmiştir. 

Roma, 14 (Ö.R) - Basın ve 
\ropaganda Bakanlığı biidi
rıyor: 

Habeşistanda Dagabur ve 
Bolalede iki Mısır hastanesi· 
nin bombardımanı hakkında 

Romada verilen izahat Mısır 
Kızıl ay başkanı Prens 
lsmail Davud'un Ad .sabaha 
mümessiline gönderdiği telgraf
la teeyyüt etmektedir. QSonka· 
nunda gönderilen bir rapora 
göre: 

1 - Jfololede Mısır hasta
nesi bombardıman edilen mev· 
kiden 13 kilometrededir. 

2 1 30 llkkanunda Italyan 
bombaları hastanenin yakınına 
düşmüşse de çadırlarına isabet 
etmemiştir. 

3 - 4 Son kanunda tayya
reler Bolale Habeş kıtalarına 

mitcalyöz'ehücum etmişlerse de 

Vittorvo M ussoliııı 
hastaneler üzerinden geçme
mişlerdir. 

4 - Dagabur'da Mısır has· 
tanesi değil. sadece bir Habeş 
hastanesi vardır. Bu rapor ya
lan haberlerin mahiyetini gös
termektedir. 

iki numaralı hadise 

Göztepede bir sabıkalı 
bir vatandaşı yaraladı 
Bu gece saat 22 de Gözte

pedeki dükkanını kapayarak 
. Nevzat bey sokağında evine 
gitmekte olan bay Hakkının 
önüne yüzü örtülü, eli taban
calı bir şahıs çıkarak tehditle 
Hakkıdan paraları çıkarmasını 
istemiştir. 

Bu vaziyet karşısında bağır· 
mağa başlıyan Hakkı etraftan 
istimdat etmiştir. 

O civarda oturan 
rında Fethi adında 

16 yaşla· 
bir çocuk 

1 
da vak'aya yetişerek meçhul 
şahsın üzerine taş atmak sure

tile Hakkıyı kurtarmak iste· 
mişse de, eli tabancalı şahıs 

bir , el ateş ederek Hakkıyı 

arkasından hafif surette yara
lamış ve kaçmıştır. 

polis derhal faaliyete geçe· 
rek mütecasirin sabıkalılardan 

esrarkeş yaşar olduğunu an· 

lamış ve kendisini yakala-
mı~tır. 

ispanyada yaş üzüm ihra
catı önemli nisbette arttı 

Türkofis Madrid dış kolun
dan şehrimiz ticaret odasına 
ispanyanın yaşüzüm ticaretini 

anlatan ve yaşüzümcülüğümüzü 
açıklığile alakadar eden mü
him bir rapor gelmiştir. 

Bu raporda, ispanyanın sof· 
ralık yaşüzüm ihracatının 50·60 
milyon kilo gibi yüksek 
miktarları bulduğu, bu yüzden 
ispanyaya her sene 5 6 milyon 

lira para girdiği bildirilmekte 
ve ispanyanın yaş üzüm ticare• 
tini nasıl inkişaf ettirildiği, ne· 
relere ve nasıl, ne gibi amba-

lajlar içinde sevkiyat yaptığı 
hakkında mufassal malümat 
verilmektedir. 

Esasen yaş üzüm ticareti
mizin inkişafı için inceleme
ler yapmakta olan tecim odası 
bu rapordan istifade ederek 
incelemelerini genişletmeye baş
lamıştır. 

Oda raporda teklif edilen 
ambalaj şekli üzerinde ehem· 
miyetle durmakta ve bu 
şeklin yaş üzüm ihracatımızda 

da tatbikini düşünmektedir. 

Bu hususta alakadarlarla temas 
edilecektir. 

935 yılında Avrupaya 
ne kadar mal sattık? 

Şehrimiz Tecim odası, ista
tistik servisi, ege bölgesinin, 
935 yılı ihracat yekıinlarının 
müfredatlı cetvellerini hazırla
maktadır. 

Bu hususta oda genel sek
reteri Dr. M. A. Eten bir mu
harririmize demiştir ki : 

Üzüm, incir ve diğer ihracat 
maddelerimizin . dış ülkelere 

yapılan sevkiyatı bakımından 

geçen yıl adeta bir rekor yılı
dır. 

Şimdiye kadar hiç bir teci
mevsımın ilk dört ayı 

bu kadar üzüm çıkarı· 

değil diğer bir çok maddele· 
rımız ıçın de geçen yıl en . 
birinci alıcımız olmuştur. Ber
linden bu hususta aldığımız 
haberlere ıröre Almanya geçen 
yıl Türkiyeden 79 milyon mark
lık eşya çekmiştir. 

Halbuki 1934 de bu mem· 
lekete olan ihracatımız 67,1933 
ve 1932 de ise yalnız 37 ve 40 
milyon marka varıyordu. 

Bu da Almanya ile olan 
kleringin bu yıl çok iyi 
fonksiyone ettiğini gösterir. 

Ege çevresinin, ülke ve mad-
de itibarile bütün ihracatını 

oda 



- :::::,.--% '=' FT 
ts ~anunusanı 1~3b 

oldu Anlaş a l ---

Mussolini için Afrika harbının şevk 
devri geÇmiştir, deniliyor 

Fransız üssü bahrileri ln
gilizlerin emrine amade 
'-· 

Fransızlara ~öre: Duçenin projesini ancak parlak 
bir zafer koruyabilirdi. Bu zafer elde edilemenıiştir 

ehenıml·yet alabilir. Romanın ler hakkında en muhtelif ha- dırmak · t• d 
Roma, 14 ( Ö. R ) - Doğu ıs ıyen muta diplo-

Af k b 1 h il" yalnız birinci ihti~ali kab.ul berleri memnuniyetle sütunla- nıatik yalanlamalardan biridir 
ri a meselesinin arışcı a ı edebı"leceg" i kaydedılmektedır. rına ğeçirmişlP.rdir. Şimdi Bizim e d"". . h b d hakkında yapıldıg" ı söylenen v r ıgım;z a er oğru-. k"l it l için bir de lngiliz siyasasının daha d M ı· teşebbüsler hakkında burada Bövle bır şe ı a ya ur, us~o ıni için barbın şevk 

d 

<: ,. barış esası aranırken sev. kul- müsaid bir şekil aldığı ve ita!- devri geçmiştir. Yapılan teklı"f. 
Şu malümat verilmekte ir: .,,ar- d h kk ki Afrika ihtilafına adilane bir ceyş bir süel netıceye yanın urumu a ında daha !eri redetti, sonra endişeye düş-

ld 
"d varmak üzere barekita de- geniş bir anlayış go"sterı"ldı'g· 1· tü berkı"t 1 • t tb"k" 

son verilmesi için yapı ığı ı - • e erın a ı ı onun 
ia edilen tekliflerle ilgili ola·rak vam etmek faydasını ve- kaydediliyor. gururuna dokundu. En çok 
Romada hiç bir diplomatik recektir. Zira mes'ul Ital- Bu değişiklik, lngilterenin müteessir olduğu şey de süel 
ınüzakere cereyan etmeroiştir. yan çevrenleri henüz kadt'i bir taraftan deniz konferan- durumun Habeşler lehinde 

1 b·ır bal aramak zamanı gelme i- ında Japon delegasyon t d • · d Yalnız Habeşıstana, bir ha 
5 

u ara- egışmesi ir. 

b
. t hk"k g"ine kanidirler. Onların fik- fından tutulan durumdan ilerı· DUÇEYI BiR ZAFER 

esası aramak üzere ır a 1 b ki k f ·· rince daha birkaç ay e e- gelen kaygılarına, bir taraftan 

1 
omisyenu gönderilmesi form~-! mek lazımdır. Bu müddet içinde Alman kslibatından dog"an Du ' · KURTARDI 

Ü müstesnadır, zira bu ormu b" çe nın prestijini ancak 
U

luslar sosyetesinin mühim ır d ı · f d 1 k b ınezunen Romaya gelen !tal- en işe erıne at e ilerek bu par a ır zafer koruyabilirdi. 

B 
rol oynaması ihtimalden hariç b bl . it l k 8 yanın Paris büyük elçisi . ıe e erın ayaya arşı ha- u zafer, harbın ilk haftala-
olınamakla beraber şimdi yer Cerutti ile B. Mussolini arasın· k . k yanın iyileşmesine saik olduğu nndaki ltalyan teblı"glenn· ı"n 

d 
t yer teklif yapma ım anı k d" a görüşülmüştür. kaydedilme te ır. ümidi hududunu 

l 's tır: rra11sa11111 Colbat k . ·· - 1 . . L .. ruı,ızoru , " itfa 11tarn lcııTatt .:rr1111sı 
ondra 14 ( A A ) - Deyl·ı 1 , B"" .. k B. "t ~ F T 1 ." . . - uyu rı anya, ran-

e graf gazetesının dıplomasi sız üssü bahrilerile Fransız 
muhabiri Fransız - lngiliz er- tezgahlarından istifade ede· 
kanı harplarının A kdenizde in- cektir. 
giliz donanmasına karşı bir te- 2 - Fransız tayyareleriııia 
cavüz vukuu takdirinde aşağı- işaret tertibatı muhtemel bir 
daki noktalarda mutabık kal- hava taarruzuna karşı koyabil· 

1 
mek için lngilterenin emrine 

mış o duklarını yazmaktadır : amade bulunacaktır. 

Tuna davisı 
TAHKiK HEYETiNiN yokt;~RIŞ iÇiN ÇALIŞIMIŞ BELÇIKANIN TAVSSUT şimdi yağmur mev~~!~e!:~ 

HABEŞIST ANA GiTMESi DEGILDIR ETTIGI HABERiNDE IS- lecek ve aylarca ltalyan 
MEVZUU~AH~ Barışçıl bir hal yolu bulmak RAR EDiLiYOR ulusu kendilerile baş baıa A T 

, ~·.'~ •""''"'" ·~ :". ""' ,;,ı ... ı;k h;, h;, gönıı- ,.,;,, 1.4 ıö.Ri - "L•y•• •·•"• ı.hli;ı,,;. '"''"';•- vusturya una meselesini elçabuk• 
r~ kı~ kokmısyonunu?I go~ b~r nıe olmadığı ve batta bu yolda Republıcaın,, yazıyor: den bile mahrum bulunacaktır 1 ..., · ı h j( mesıne ·arar verı mesı ı rf d"l d·-· h ld B ··k l llalyan H b d B . . ıgı e a etmeg"' e çalışıyor 
h B bir gayret sa e ı aı ıgı a e ru se - a eş a- u neticeden Mu r . . arış teklifine benzeaıez. u zeteler Paris ve Londra ay- vasının halline tavassut et- memnun olmama sso ınının Berlın'. 14 (Ö.R) - Alman- ' tirmektedir. Kaldı ki Viyananın 
:·~·· :···~·m•l ·······: •.. ;:,.nm•. ; ... ı .. ulttnd•, ..... ..;.; ,......... ..... ho okoh;lmk b;, ..:~;· ...... r••:• v.,u. hilyük .ı,;.; •• • ... ~ '" , ................. . 

o. sa ır mutareke esnasın a~ı . . a ıldığı söylenen teklif- doğru üzerinde şüphe uyan· kolayca anla ılacak b" aram~sı eskı şonsölye B. Von Papenin te• bb"" .. .. d d Yapılacağına göre başka bır ıçın y ~ .............................................................................................. ş ır şeydır. organı olan "Germania Avus- k ~de usunuffn e ne .. er~ceye 
gin Prag seyahatinde Avus- ı ır. . rag a gorüşme te .... F ..... r ..... a ...... n ....... s .... ı .... z ......... p ...... a ...... rlamentosunda· ı Hop ... t ... m ....... a .... n ......... turya başbakanı B. Schuschni- .. :. ar m;va :k olac~gı ppkhe-
turva diplomasisinin bir göz olan dıplomatların bir anla,-

Id d 
boyama temayülünü görmek· maya doğru ileri mi gidecek-

} 
. tt d. b .. am an tedir. !eri, yoksa on beş yıldan beri 

B. Laval müşkii vazıye e ır ugun kurtulacak mı? Bu gazeteye göre seya- sürünüb gitmekte olanhir has-hatın Tuna havzasında ye- talığı yine yetersizliği belli ol-

1 
• • •ı • •• k Lon~~a, 14 (Ö.R) - Lind· ni ilgiler yaratmağa yaraması 

ı•tı·mat mese esını 1 en surece ...... çn<•ğuno Oldü=<k- ........ ; odilohm .. , do ... ; ..... ., ..... ,,,,.,;,, m; ·~· ~-e~ suçlu bulunan Hauptman'ı anlaşmazlıklar halledilmez ve kışacakları yakıcda anlaşılacak-
_______ ......... olum cezasından kurtaracak T tı - h •• k,. ft • h t • t" . h N ~na havzasındaki gerginlik r.,. •••••••••••• 

S 1
. bı·rtı"g" ı· g"'ubu u ume en ıza a ıs ıyor yegane şa ıs eyjersey valisi agırlaştırılırsa buna imka"n osya ıst • ~ofm~n'dır. Vali tereddüdde- El 

_ Parla- sarayında Cum~r bbaşkkanı meliyiz. Bunun önüne geçecek dır. Zıra kendisi idam cezasını yoktur. en 
Paris, 14 (A.A) B. Albert Lebrun un aş an· vasıtalara müracaat etmekte aff~de~ilirse de Nevjersey Halbuki Avusturya siyasası- k •• 1 •• b k nıentonun bugünkü toplantı· lıg-tnd• topl••••'"· Bqh•k•• <« kolmtş 0 1,.k bil• m=l•- •dit!"~ hon• ;tim <do«kti<. nm hi,;dk ,.,.,; Tm ,.,_ U tur 3 anfıg" ı 

B. 

Lava! dış siyasa ve ta yan, keti batıracak iç ve sosyal · · ır 1 ırazı nazarı mese esını manya ari- Atina, 14 ( Ö.R) - Adlı"ye sından mu""hı"m bı"r şey beklen- l I Vah boyle b" "t' zası 1 · · Al h 
• ın. b .. .. dış ıtıbara almıyabilir bu t kd" d . d . Al . ıyorsa da perşem e gunu . . Habeş anlaşmazlığının netice· mücadeleler istemediğimizi söy- k d" · · ' a ır e cın e, yanı manyaya kar· bakanı Logotestis, külür ba-sıyasa hakklnda ı"stı"zah takrırı en ~. sıyası hayatını mahve- şı hallet kt" d" - d 1 lerİ hakkında izahat vermiştir. !emekte birleşmişizdir. decegı söyleniyor. me ır ve ıger ev etler kanlığı vekal~tini de üzerine 

verileceğinden o gün bazı finans Bakanı B. Mercel Reg- Bunun önüne geçmek için biz =====~§==::=::===~~a~r~ı-ıs~ı~n~d~a~b~şkilat vücuda ge- almıştır. 
:~~iselerin çıkması ınuhtemel- hikimR~~~~~aı;~;~~~lü~E Sulh t klef 1 • 1 '"~~:~:.~·:ı::~:~;:.",,,:;::~k p.,;, 14 ı o1~PLA~?l;koı e 1 erı ya i'.l0 
v_e bunun için itimad mesele- partisi toplanmış ve siyasal du· A 1 sıoi ileri sürecektir. rumla kabinaya karşı takib rsıu usal d. ı · Af ·k d k 
SOSY ALISTLER B. LAV AL- ,dil<«k hmk<<h•tt• ,,.,;,do ıp onıası n a a i 

DAN iZAHAT JSTJYOR görüşmüştür. Partinin büyük k • • 
Paris, 14 ( Ö.R) - .. ~ransız ekseriy~ti kabina aleyhinde Pvarisal4 a .. yıın ... $~~ucuna ı•ntı•zar edecek 

Parlamentosu bugün ogleden rey verirken on beş yirmi 
sonra toplanmış ve bu (O R ) p saylavın kabineye rey ve- sulh '. · - otı Parızıyen gazatesi 1 
celseyi başkanlık diva~ı- şayıaları hakkında Pomanın tezibinı· mev-
nın teşkiline tahsis etmış- rme'i tenkid edilmiş ve di- zuu bahsederek diyor ki: 
tir. B. Fernad l:louisson siplin meselesi ileri sürül- S bb 

l k 

.- .00 teşe. üsl_erle cesareti kırılan beynel-

yeniden rakipsiz o ara müştür. Bundan maksad m 1 1 d ı b p 1 e ıp 0.ması yenı bir teşebbüste bulunmak-

aşkanlığa seçilmiştir. er- bu defaki münakaşalarda t Af k d Şembe günü saylavlar oda~ı anse r. a aki vakayiin ne şekil alacağını 
·· d · d ü ake kabiııayı devirmektir. beklemeyi tercih ediyor. 

gun emi (;zerın e m z • rede bulunacaktır. Bu Paris, 14 (Ö.R)- Sos- ON SEKiZLER KOMITESI TOPLANIYOR 
ınünakaşaıarın ne şekil yalıst birliği kabinenin Cenevrcde on sekizler komitesi önümüzdt'ki 
alacaiYı henüı tah. mi.o 1 h~~ta toplanacaktır. Zecri tedbirlerin şiddetlen-

" b J..lnkii bır /ıaf·li sarsılan B. Lava/ teme sıyasası hakkın- d 1 · edilemez zira hıç ır b d k ırı ınesı için de Amerika petrol ambargosu 
' k ' nier finansal durumu ve üt- a i istizahla rın hemen b kk grub şimdiye kadar hare et a ında hattı hareketini tayin etmeden 18 Jer 

hattını tayin etmemiştir. çenin son ~a?un.d~n ö?ce ~a: münakaşasını istiyt.~<-\ttir. Di- komitesinin bu hususta bı"r karar . 

B b S 1
. t bul edı"lmesının ıyı netıcelerını - t ft ,, d v.-rmesı ununla bera er osya ıs ger ara an grup, ~mıır ele- ihtimal b · · d d" K -anlatmıştır. Deniz Bakanı B. arıcın e ır. onseyd. lsveç delegesinin 

birliği grubu B. Marc~I Oeat'yı Pietri Londra konferansında gasyonunun da toblantısını tah- Italyanların Habeşistandaki harb il . 
B. Lavaldan hükiimetın genel 1 . t" 1 rik etmek arzusundadır. hücum etm . . t· 1 usu erme siyasası hakkında bir istizah yapılan görüşme erı.n ne ıce e· esme ın ızar o unuyor. 
yapma2"a memur etmiştir. rini bildirmiş ve bılhassa Ja- Paris, 14 (Ö.R)- "Temps,, Ekse~siyor gazetesi, Laval-Hoare projesinin 

Sanatoda, geçen ilk teşrinde pon delegasyonunun senelik gazetesi Radikallerin kabine- alcametinden sonra hiç bir hükumetin bir tavas-
·ı · 196 t•• yer denı"z ı"n•aat prog" ramları hak- nı"n d h"k" ld ki t t bbü • ki seçı en yenı sena or • urumuna a ım o u a· su eşe . sune ya aşmadığını, böyle bir işı"n 

almışlardır. Bunlardan 9_7 s~ kında önceden haber verilmesi a k il ti C . müddeti biten •senatörlerdı kı rojesi üzerindeki niyetlerini rını yazarak ulusal birlik ekse- nca mı e er emıyeti konseyi, daha doğrusu 
yeniden seçil~işlerdir. yeni izah etmiştir. riyetinin nasıl acıklı şartlar on üçler komitesi tarafından yapılabileceğini 
olarak Senatoya seçilenler 40 BARIŞ: TEHLiKEDEDiR içinde yollarda nizamsızhğın yazıyor. Bununla. beraber bugünkü şartlar içinde 
kişidir. 17 yeni senator saylav- Paris, 14 ( Ö.R) - Fransız önüne geçmek, frangı yuvar- Cenevrenin de böyle bir teşebbüste bulunması 
dılar ve 2 sı de eski saylav- saylavlar odasının açılışına baş- 1 k pek az muhtemeldir. anma tan korumak ve dış dılar. kanlık eden en yaşlı saylav B. tehlikeye karşı koymak için Eko dö Pari; önü.;.üzdeki hafta Cenevrede 

B. LA VAL BAKANLAR Le cordebier demiştir ki: başlıyacak müzakerelerin en önemlı" tarafı ı"htı·-

K A iZAHAT 
kurulduğunu hatırlatmakta ve 

URULUND "Dünyanın en büyük eyiliği 1 lafın sulhan hallinin imkan dahilinde 1 
VERDi olan barışın dünyada oldug· u Lava! kabinesinin bu maksat- ı d • t · · 

0 

up 

h 1 

o ma ıgının ayını olacaktır, diyor. • 

Paris, 14 (Ö.R) - Bakan- kadar ududlarımız içinde de ara hakkile yardım ettiğini ITALYASUKHŞAYIALARINIYALANLIYOR 
lar kurulu bu sabah Elize tehlikede olduğunu kabul et- yazmaktadır.. R.oma, 14 (Ö.R) - Salahiyettar Italyan ma· 

S<111 l"tllarda İnori/i• d · · ' - ış sıı•a.rnsını idare rdmler : B. C:drıı 
Sanıut/ livar~ ı•r Sir Cntı Sııpnrn 

hafili Ih t kl"f su e ı !eri hakkındaki şayialann asıl 
ve esası olmadığını bildiriyor. 

Belçika tarafından bazı teşebbüslerde bulu
nulduğuna, Papalık makamının da'bu teşebbüs-
ler ··d h 1 · e mu a a esme dair malumat yoktur. 

lngilterenin Roma büyük elçisi Sir Erik Dur· 
mond'un ltalyaya dönüşünü tacil etmesi bir 
lngiliz projesini getirmek için olduğu haberi de 
tekib ediliyor. 1908 ,ınıfının silah altına ahu•· 
cağı yalandır. 
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ristik bakım an lzmirin öne • 
1 

~Jlgeıtıizde bir çok Türk kültür eserler· b lund 
----------------------11111111----------------------

Tirede ecip paşa kütüphanesinde neler bulundu? Türk süel mimarisinin 
.9aheserleri-Ev kültürü-Türkün san'at şahikası olan dinamizm Örnekleri 

Isa bey camııne 
•• bir bakış - lzmir •• • 

uzerıne bütün dünyanın ilgisini çekebilecek eserlere sahiptir 
sının alaturka konsullara istinat 
eden şahnişli Tiirk üslübu 
evleri, nihayet bir romana 
kahraman olan çalı kuşu Feri
denin oturduğu ev hakikaten 
bir Türk mimarisinin şahe
serleri sayılır. 

EV KÜLTÜRÜ 
Ev kültürü, bugünkü medeniğ 

ulusların belli başlı iştigal sa
halarından birini teşkil edi-

' ' 
rılan çok değerli tarihsel eser
ler arasında son cemaat yerin
deki şadırvan ve ravaklar tarih
sel bir hakikatı ortaya koyuyor. 

bilinen "Çalı kuşu Feride., nin 
evine temas etmişti. Tü•k 
edebiyatında kıymetli bir yer 
işgal eden çalı kuşu romanın· 
daki Kakramanların hayatlarını 
alakalandıran hadiseyi genişlet• 
mek istedim. 

Dışarıdan lzmire gelen bir 
Turist için antikite bakımın
dan gözleri çelen bütün husu
siyetler Bergama ve Efes gibi 
Romen ve Elenistik adı veri
len eserlerin baş döndürücü 
cazibesinde toplanıyor. Halr.u
ki son yıllarda yapılan araştır
malar lzmir bölgesinde tarih 
vasfı bakımından bir çok de
ğerli Türk mimari ve kültür 
eserleri bulunduğunu meydana 
çıkarmıştır. Bilhassa ulusal ta
rih vesikalarından madut olan 
vakfiyeler üzerinde yapılan in
l:elemelerden alınan sonuçlar 
çok kıymetlidir. 

yor. Eski Türklerde ev k ü!tü- t<' 

Camiin şark, cenub ve şimal 
cephe duvarlarındaki pençere
leri sekiz .metre yüksektedir. 
Yalnız garb cepbe duvarındaki , 
pençereler .-öz hizasındadır ve 
bu pençer<:.t!r çok geniştir. 
Selçuğun vasi tarlalarında, incir 
bahçelerinde uzun gün, · kıcı 

sıcak altında Çalışiın Türk top
rak adamları akşam vaktı ev
lerine dönerken lsabey camiine 
uğrıyor, şadırvanın kenarında 
oturarak adalar denizinde gu
ruh eden güneşin ovada bırak
tığı erguvani renkleri doya 
doy:: seyrediyordu. 

ÇALI LUŞU 
Bay Halim Bakinin tavassu· 

tiyle Kuşadalı bay Faiz ismin· 
de bir zat bana şunları anlattıı 

- Çalıkuşu romanının kah
ramanı Feride bundan elli yıl 

önce Kuşadasında yaşamış bir 
tiptir. Kuşadasında bacı Fey
zullah mahallesinde, İki Oluk
lu' dan Kalekapısına inen sokak 
üzerinde büyük bir ev vardır, 
Bu ev hacı lsmailağa verese• 
sine aiddir. 

rünün ne kadar ileri gitmiş o!-
duğunu belirtmek için size mi-
saller gösterebilirim: 

Birgide tabak esnafmdan ı 
Çakır ağanın 170 yıllık kona- ı 

• u çaktaki f,abn• cam iı 

Bu eserlerin derlenmesinde ğı, Tirede Çetinlerin Emine 
muvaffakıyetli çalışmaları gö- kadının iki buçuk asırlık evi 
rülen evkaf direktörü Halim insanı hayran bırakan şaheser-
Baki Kuntere göre Tire ve )erdir. 
Kuşadasında ele geçen eserler, EMiNE KADININ EVİ 
dünyada misli biçilemiyecek Emine kadının asırlık çinar 
kadar değerlidir. Ancak bun- ağaçlarının kanatları altında 
lann üzerinde yıllarca işlemek bulunan evi, dışarılık görülüşü 
lazımdır. ile, içerideki tesisatiyle, alçı 

.• • pençereleriyle kaşlı başına bir 
NECiB PŞ. KÜTÜPHANESi alemdir. 

Bay Halil Baki yapıla ı çalış- Emine kadın seksenlik bir 
maları ikiye ayırarak diyor ki: Türk anasıdır Kar gibi beyaz. 

N - Tarihsel vesikaları der- saçları altında daima gülen 
lerken elimize geçen iki kıy- gözleri size bu evin tarihi ka-
metli tesadüften azami derece• dar temiz ve mükrim Türk 
da i~tifade yollarını aradık. Ti-

• misafirperverliğini gösteriyor. 

IZMIRIN ÖNEMi 
Dikkat buyurulursa bu nokta 

• 

Evn dış tezyinatında ahşah 

!J,rllidr lsnbty ca111111ıin iç tezyinn!ı ~lruku11 amunu e(irim11ş11 
o bu eve babasından tevarüs Başka ve önemli bir nokta mimarının dinamizm arının en yapı ile meydana getirilmiş 
etmiş ve bu eve inşa tarihin· da bu eserlerin, tahsis edildik- önemli bir sonuç noktasıdır. kuş resimleri de vardır. 
den beri çilengir bile uğrama- leri bi:ı:mete uygun olmalan ve Eğer Selçuki devrine aid Öz Çalıkuşu muallimken valdern 

bütün aksamının ayni iıe şa-
mıştır. Ti enin sıcak ovasında r. Türk mimari eserlerini derle· çocuktu. Kuşadasında bir depo 

yanı hayret bir surette müte-
birkaç yıl çalışan Türk işçisinin mek Ye tarihlerini tespit etmek memuru Ferideyi himayesi-

veccih bulunmasıdır. 
dimağı mülee~sir olurken, iki İSA BEY CAMii mlbnklln olursa lzmir, tarihsel ne almış, sonra doktor Fey-

buçuk asırlık ahşap Türk evi- Selçuktaki Isa bey camii bu- bler bakımından yalnız Roma zullah kendisine talip olarak 
nin tahammülü kendiliğinden gün iskelet halinde bulunmakla ve elenistik devirlerinin izerler evlenmişti. 
meydana çıkıyor. beraber hize bir çok gilzellik- merkezi kalmıyacak, Selçuki Annemin anlattığına göre 

TÜRKÜN HAY ATI YET Jer ifşa etmektedir. Bu camiin izerleri bakımından da bütün Feride hakikaten yaramaz biı 
ÖRNEKLERi kapısı üzerindeki ince taş iş- dünyanın alakasını üzerine kızmış.. O zamanki telakkiye 

Bu da gösteriyor ki eski çiliği, pençere ve sütunlardaki çökecektir. uymayan çok serbest tavırları 
Türk eserleri, en yüksek sanat oymalara binanın umumi planı ,,* • göze batıyormuş.. Esasen dok-
şabikası olan bir dinamizmin modern Kubizm devri sanat- Alakamı çeken bir eokta: tor Feyzullahın Çalıkuşile ev· 
örnekleridir. Bu eserler tabi- karının kolaylıkla akıl erdire- Bay Halim Baki Kuşadasın- lenmesi de bu zarureti ortadan 
atla gayet güzel imtizaç ettiril- miyeceg" i feylerdir. Son zaman- daki tarihsel izerler hakkında 

kaldırmak içinmiş .. miş, tabii ııüzellikle sanat gü- !arda Isa "bey,, camii önünde izahat verirken bizce romanlık rede bulunan Necib " paşa,, 
b 1 h f 1 h 1 b. ı k Doktor Feyzullah önceleri Emine kadının anlattığına göre zelliği bir irine perçin enmiştir. a riyal yapı dı. Meydana çıka- ve mu ayye ır macera o ara 

•••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• çalı kuşunu himaye ediyor., kütüphanesindeki çok değerli 
minyatörler ve Kati'Jik eserile 
Kuşadasında henüz bulunan 
çok eskı devirlere ait cilt ve 
tezhib e~erleri kıymeti anlatı
lami yacak kadar İİ\tündür. Ne 
k;;;dar şayanı teessüf ki bu eser
lerden çoğunun tarihini kat'i
yetle teepit etmek mümkün 

Arnavutluk Prensesi Seniye Kamutayın son toplantısında aralarındaki alaka hiç bir za
man dostluk çerçevesinden 
ıleri gitmiyormuş.. Doktor Ça

l: kuşile evlendikten sonra bi
l<! onlar daima iki dost kal

mışlar.. Doktor yaz günleri 
Kuşadasının karşısındaki ada

cığa Feride ile beraber gider, 
akşam geç vakte kadar orada 

kalırlarmış.. Herkes doktorla 
Evli zanederken ölüm döşeğinde 
doktor F eyzullab mahalle ima
mını çağırtmış.. Bu sırada 
Feride de doktorun odasında 
bulunuyormuş.. Mahalle muh-

olamamıştır. 

TÜRK SÜEL MiMARiSiNiN 
ŞAHESERLERi 

Selçukta Kuşadasında ve 
Ç~emede Türk süet mima
sinin şa:ı • serleri olan kaleler 
de tarih ve san'at bakımınden 
büyük bır ehemmiyet taşıyor. 
Kuşadası kalesi karşısında mu
vaffak bir Türk eseri olarak 
inşa edilen Türk kalesi, ada
nın girinti ve çıkıntılarına, ka· 
yalıkların vaziyetine ve hatta 
rengine okadar iyi intibak et
tirilmiştir ki, süel bakımdan 
bir şaheser olan yapının inşa· 
sında güzellik icablarının da 
feda edilmediği göze çarpıyor. 
Bu kaleyi büyük bir hayran· 
!ıkla gözden geçiren Türk ta
rihi tedkik kurulu, ilk tamir 
m srafına karşılık olarak bir 
mıktar tahsisat göndermiştir. 

Kalenin zahire ve mühimmat 
ambarları, su sarnıçları ve 
Türk şaha.metini yadeden ta
rih el topları,Ku~adası ka~aba-

ı Abdülhamidin oğlu 
Prens l~bid ile evlenmiş .. 

Londra, 14 (Deyli 
Ekspress) - Eski Os
manlı sultanlarından Ab-
dülhamidin oğlu Prens 
Abid ile evlenen Pren-
ses Seniye heniiz yirmi 
altı yaşında, ince ve çok 
güzel bir kızdır. Ken
disi Arnavutluk Kralı 

Zogonun en büyük hem
şiresidir. 

Prenses Seni yenin bun
dan birkaç yıl önce 
başka hanedanlara men
sup kimseierle evlene· 
ceği hakkında çıkan şa

yiaları bu düğün bilfiil 
tekzip etmiş bulunmak
tadır. Prenses Seniye 
yüksek tahsil görmüş· 

tür. Müzikten ve güzel 
sanatlardan hoş!anmak

tadır. 

Prenses Seniye ve 
zevcinin balaylannı A,·. 

. rup.-ı. şehirlerinden hangisinde 

• 

l'Un5'S St nİJt 
geçirecekleri. belli değildir . 

Sayım vergisinde önemli 
indirmeler yapıldı 

Ankara, 13 (A.A) - Bugün 
Fikret Silayın başkanlığında 
yapılan l<amutay toplantısında, 
Kamutay, Cumur başkanlığı ve 
divanı muhasebatın 1934 yılı 
son hesapları hakkındaki maz
bata iJe hudut ve sahiller sıh
hat umum müdürlüğü 1932 yılı 
son hesabına ait mutabekat 
beyannamesi tasvip edilmiş, 
arttırma ve eksiltme ve ihale 
kanununun kırk birinci mad
desine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun kabul edilmiştir. 

Diğer bir kanunla da zabit
lere ve askeri doktor ve bay
tar ve eczacılara mektepten 
çıktıklarında bir defaya mah
sus olarak verilmekte olan yüz 
elli lira techizat bedelinin son
radan ihdas edilmiş olan askeı·i 
kimyager, dişçi, hesap ve mu
amelat memurları, muallim ve 
hakim gibi askeri memurlara 
da ayni suretle mektepten ilk 
çıktıkları :ıaman yüz elli lira 
teçhizat bedeli verilmesi kabul 

edilmiş, Dil, Tarih, coğrafya 

fakültesinin kurulmasına ait 
kanuna bağlı cetvelde değişik
lik yapılmasını gözeten kanun 
layihası tasvip alunmuştur. 

Hayvanlar vergisi kanun la
yihası da dün Kamutayın kabul 
ettiği kanunlar arasında bulun
makta idi. 

Yeni kanun ile kabul edilen 
vergi nisbetleri şunlardır: 

Koyun, kıl keçi kırk, Meri· 
nos koyunu yirmi, tiftik keçi 
otuz, sığır, at. kısrak,lğdiş , ay· 
gır, katır kırk, eşek yirmi beş, 
manda yetmiş beş, deve ve 
domuz yüz kuruştur. 

Bu suretle eski kanuna göre 
• a 'ınmakta olan vergi nisbetin

den koyun ve kıl keçisinde on 
tiftik keçisinde on, devede yüz 
mandada yetmiş beş, sığırda 
otuz, at, iğdiç ve katırda alt
mış beş, eşek ve domuzda iki 
yüz kuruş indirilmektedir. 

Kamutay çarşamba günü 
-toplanacaktır. 

tarı: 

- Hayrola! .. 
Demiş... Doktor muhtara bir 

mektub teslim etmiş ve bu 
mektubun Feridenin İstanbul-
dan firarına sebeb olan eski 
nişanlısı Kamürana verilmesini 
vasiyet etmiş.. Mektub açılınca 
her kes hayret içinde kalmış .• 
Çünkü doktor Feride ile bunca 
yıllık arkadaşlığına rağmen 
elinin onun eline bile temas 
etmediğini itiraf ederek Çalı 
Kuşunun Kamüranla evlenme
sini tavsiye etmekte imiş .. 

O gün doktor ölünce deniz 
kenarındaki şehitler mezarlı-

• ğına gömülmüş .. 
.A.c'l..n.a.:n. :131 ı il!> e -& 
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Müslümanların 13 Anası 
-İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

Yazan : Tokdll , 
Bölem sayısı : 10 

A Muhammedin ellerine sarılıp: Neyin var, ne düşü-
y:~yorsun eğer benim di~lediğim meclisin verdiği 

endişe ruhunda yer ettıse merak etme ... Dedi 

İkinci kısım 
Hafaza 

Muhammed hicretin ikinci 
senesine doğru Medinede iyi
den iyiye yerleşmiş, etrafına 
daha faz!a Müslüman toplan
mış içlerinde Abdul!ahdan 
maada butün Medineliler bun
dan son derece memnun kal
mışlar eskiden Beke denilen, 
Mekk~ halkının kend ilerine 
tefevvukunu söndürecek bir 
kıymPt ve mahiyet almışlardı. 
Bu Muhammedin yüksek şah: 

· ti' de tecellı siyet ve manevıye n 
ediyordu. . .. 

Fakat Kureyş kendı nufuzu-

k d . b" kümranisinin ze-n un, en ı u k k 
val bulacağından kor ara 
Müslümanlara yaptığı ezayı ve 
tazyiki Medine sınırlarına ka

dar uzatmışdı. 
Güya Suriyeye gidiyo~muş 

gibi hazırlanan Kureyş mufre
zesi Vadiülkuradan geçerken 
Medinenin mer'alarına sapmış· 
!ar, merada bir iki çobanın 
ıdaresinde otlatılan hecin deve
lerinden bir çoklarını çobaııla-

d·'" üb rına çomak çeke çeke og ' 
bağırtılarına kulak asmadan ge• 
riye Mekkeye sürmüşler, ka· 

çırmı~lardı. . . d 
Çobanlar yara, bere ıçın e 

Medineye ulaşıncıya kadar h~y-
l. f k t den Mekkelıler 
ı mesa e a e 

d 
. · ı çobanlar 

evelnı gasbetmış er, d' 
feryadü figan içinde Me ı-

kan ter 
neye dönüp te • 
• . d 1 tıncıya dek 
ıçın e meram an a 

- Jlardan kaç· 11g ve sarpa yo 

mışlardı. 
Medinede derin bir ~.eyecan 

d ıvıuham• 
ve merak uyanıyor u. • 

. 1 nı bitenı 
mede gittıler, o a 
anlattılar. 

Muhammet Medine reisi 
•Bera 'i de meclisine alarak as· 

h b. 1 .. u" •til Kubadan sonra 
a ıy e gor • • 'lk mi 

yapılan ve Medinede 1 c~. 
d b. çok so:ı:· 

ol;;.n geniş yer e ır 

ler ve münakaşalar geçti. 
Kabile erkanından ço~lan 

K 
k'n besliyen 

ureyşin gayz ve 1 
_ 

. • pazar yer 
ınsanlariyle umumı 
lerinde rastladıkları vakıt .ne 

ı b" "k b' düşınanlık besledı~
ı uyu ır . . · bir oakıl 
lerini halktan ışıtmış . h et· 
ve hikaye ile acı acı ıyza 
tiler. kanaat kat'i-0 mecliste şu 
leşti: di 

- Mekkeliler Muhamın.e. 
ve İslamları mahvetınek '.çın 
bütün kudret ve kuvvetlerıyle 

- rlar hazır· çalışıyorlar, ugraşıyo • . 
'I 8 . aleyh Medıne anıyorlar. ınaen 

çok değil yakın bir z~m~~da 
bir hücuma, bir bedevı huc~-

k l k Şimdı· muna maruz a aca .. 
b ine bak-den çalışıp, aş çares 

mak .. 
Muhammed bütün bunları sa· 

mimiyet ve nezaketle dinleye· 

rek, ortaya bir fikir, bir m~: 
dafaa çaresi atmadan ıneclısı 
dağıtınıştı. Yalnız bu meclisi 

dağıtırken: 
- Allaha ve Allahın Resu-

lüne inanırsanız, korku yoktur, 
bunun idaresini bana bırakınız. 
Demiş ve kabul ettirınişti. 
Ömer, Ali, Ebubekir, Hamza 

ve dığer esbap ve ensarın Müs
lüman olan büyük erkanı ile, 
olmayan ve muahedeyi bozmak 
istemiyen erkanı bunu büyük 
bir emniyetle kabul etmişlerdi. 

Muhammed Ayşenin hücre
sine döndü ve girdi, düşünceli 
ve endişeli idi. 

Ayşe Muhammıodin ellerine - Re.ul uyuyur. 
sarılıp: "Bilal,, ansızın gelen bir 

d .... ·· his '.e: _ Neyin var, ne uşunuyor-

sun. Eğer benim dinlediğim - Essal:Hü hayrün minen-
d. h d nevm """ Namaz uykudan ha-

meclisin verdig" i en ışe ru un a 1 d l) d' 
yır ı ır. . e ı. 

yer ettise merak etme ... Ded.i. Bunu bıı hengame arasında 
- Hayır Ayşe merak etmı- d M h d b. d b uyan u amme ır P.n ire 

yorum, çare arıyorum, zira bu silkinip kapıya koşarak: 
vaziyet Suriye yolunu kapıya- - Riii\ I ! Saba 11 ezanlarının 
cak, muhacirleri ticaretten men sonunda bunu ~a oku dedi. 
edecek, Medinelilerin zıraatın.a • • 
engei olacak bir tecavü·z· halı- O zaman karvan ~evirip ga-

b ı naim topla l' a1< için hazırlanan 
ni alıyor ve şiddetlene ı ır. f d . mü rezenin cihadın ? Sirye 

- Bunun üzerinde ne üşu- der:erdi. B l'ı viik gaza!~ ' a da 
nüyorsun ? . gazeve . . Muhammed M"di-

Muhammet gülümsedı ve Ay- neye geldi~inden beri hir çol< 

şenin ellerini tutup ateşin göz- Siryeler olmuş ve bir kaçının 

1 
!erine bakarak : basında kendisi bu'unmuştu. 

Kureyşlcrin bu ansızın hü-
- Ayşe sen söyle ne ya- cumları ve İslamlarla, bi'hassa 

palıın.. Muhammede karşı duypukları 
- Cihad açalım.. intikamdan doğan tecavüzleri 
_ Hayır Ayşe.. Bu olmaz, Medinede derin bir endişı-

olamaz. uyandırmış, Muhammet de bu-
- Neden ya Muhaınmet ? na karşı tedbirlerini Allalıtan 
_ Zira bu bedevileri mah- istiane ederek düşünmüştü. 

b' k Bu vak'aııın ertesi günü idi ki 
volacağız sandıkları ır avga- Islamların en kaba dayılarından 
ya sürüklemek doğru değildir. olan Abdullah bin Caheşi 

_ Şu halde en elzem çare çağırdı: 

nedir? - Abdulleh dedi. Sen yal-
- Ayşe, sen lıenim karım nız otuz kırk kisilik bir müf-

olalı çok zaınan oldu, ruhun reze al! Ve hazırlandıktan 
taşkın, düşüncen temiz, ~el sonra bana gel. . 
seninle şunu müşavere edelım Bu emri alan Abdullah Me-

l · · dinenin içinde; beyaz yeleli, 
ve beniın düşünce erımın ne tonlu atını beyaz harmanisinin 
kadar yerinde olacağını sen yelile savurtub, koşturarak p,"Ü-

evvela takdir et, Hatice rah- vendiği yavlı, oklu, kılınçlı bir 
metli de öyle idi.. müfreze hazırlamıştı. Müfreze-

Bunu müteakib gece yarısı· nin içinden kimi Cahaşin oj\'lu 
na kadar görüştüler. Bu saklı gibi beyaz atlara binmiş, kimi 

S.d · · ne çölün dört ayaklı gemisi, •Ür-
ıneclise ne u e gırmış, ' l atta ata duman attırır hecin 
Fatma, ne ümmü Gü süm gır- develerine binmiş çiğ silah 
mişti. Muhaınmed bütün fikir- meydana geldiler. 
[erini saçıp dökmliştü. Kalkanlarında ~yetler, şiir-

.*• ler, büyü ve remi işaret:eri 
Namazın rikat ve' vakıtlarmı dolu müfrezenin başında Ab-

lslamların tahammülüne bağlı- dullah Medinenin dört bir bu-
yan Muhammed her namaza cak mahallesini gezdikten son-
çağrılıştan biraz evvel; ra mesc' de • yakın bir yerde 

_ lslamlar haydin namaza! atını , terkedib, mescide doğru 
yürüdü, Muhammedin Ayşe ile 

Nidasını kabul etmiş ve fakat birlik yaşadıkları ~ücreye geldi. 
Islamlardan Abdullahın rüya- - Hazırız ya Muhammed, 
sında naınaza çağrılışı: Diye haykırdı. Muhammed 

- Allah büyüktür hücreden, elinde ayrıca bir de-
Deye başlayan bir hatifi riye yazılmıŞ bükülüb katlan-

nidaya uyduğuna dair nakline mış bir mektubu tutuyordu. 
gönül vererek Mekkede bin - Gell Gel Çaheşin oğlu, 
eza gören, esirlikten kurtulınuş Allahın temiz ve merd kulu 
Bilal'in bu ezanı, bu kulak duy- gel, diye ağuşunu açtı, onu ku

cakladı, gözlerinden öptü, ku-
gusunu çağırmağa memur et- !ağına yavaşça şu sözleri fısıl-
ınişti. dadı: 

Muhammedin bu meraklı gü- - Elimdeki bu mektubu 
nü idi ki gece ibadetler, na- sana veriborum, okuyasın diye. 
mazlar, niyazlar içinde geçmiş, - So11ıı vaı -

k d •
r:7/////_/f/"/"////.7.'/////.'//J,. 

geç vakıtlara a ar uyuma-
mıştı. Sabah namazı vaktinde Borsa Haberleri ' 
"Bilal,,ın adet edindiği nida; Dün Borsada , 
Muhammedin kapısında tek- Yapılan Satışlar ' 
rarlandı. ~ :-

Daha gün doğmamış, ortalık UzUm 
ok hafif bir serinlik içinde Çu. Alıcı Fiat 

ç d "B'l"l 3 J T t M 10 10 çalkanıyor u. ı a ,, namazın aran e> 

Müslümanlara emredildiğinden Zahire 
beri Medinede Muhammedin Çu. Cinsi 

b h 477 Buğday 7 25 
kı-.pısına gelir ve sa a na· 11 Bakla 5 
mazını : 600 P. çekirdek 2 b:1 

_ Esselatü ya Rasul 113 bal ye pamuk 43 50 

Fiat 
8 25 
5 
2 65 

43 50 
Ve yahud : 47 harar " 
_ Esselatü ya Nebi, ya tv.u- ,..ı,.••••••••••11a• 

hammed Para Piyasası 
Diye haber verdikten sonra 

Islaınları namaza çağırırdı. O 14-1-1935 
gün Muhaınmed çok yorgun Mark SO ~~ş 
düştüg" ü gecenin tam raha-

k !sterlin 620 50 
tını alamamış, naınaz va tını 
geçiren bir uykuya dalmıştı. Fr. Frangı 8 28 

"Bilal,, ilk sözüne Dolar 80 
_ Lebbcykl Belga 21 05 
Diyen Muhammedin muka- İtalyan lireti 10 05 

bclesini almayınca, ihtarını İsviçre Fran. 40 75 
tekrarladı. Üçüncü nidanın Florin 85 15 
sonunda, içeriden bir kadın Kr. Çekoslo. 5 24 

Avstr. ilini 23 37 
sesi! 

Satış 

50 62 
622 50 

8 30 
79 60 
21 25 
10 10 
41 
85 50 
5 27 

23 62 

Kuşadası 
Ağaçlandırma işi
ne Önem veriliyor 

Kuşadası, 14 (Ôzel) - Ken
timizin belli başlı caddelerine 
urayca ağaç dikilmğe başlan
ınıştır. Bu işe uray kurulumuz 
çok önem vermektedir. 

BiR YALANLAMA 
Şehrimizde Ku,şunluhan adı 

ile anılan kalenin yıkılarak ye
rine park yapılacağı hakkın
daki yazı üzerine işi şarbayı
mızdan sorduk. Böyle bir işe 
girişmek değil, hatırdan bile 
geçirmediklerini, çünkü bu ka
leyi yıkmak için harcanacak 
para ile yapılacak parktan 
memlekekete hiçbir fayda te
min edilemiyeceğini söylediler. 

ADA KULÜBÜ 
Geçen yıl kurularak çalışması 

duraklayan Ada kulübü yem
den bir yönkurul seçerek ça
lışma alanına atılmıştır. Bu g i
rişimin başarıları göze çarp
ma ö a başlamıştır. Ada kuliibü 
spor, müsamere alanında ça
lışmasını arttırdığı gibi, kenti
mizde bir bando örgütü kur
mağa önem vermiştir. Bu işi 

başarmak için gayyur yönkurul 
üyeleri ilgile çalışmaktadırlar. 

Kulübün ilerlemesine yardımcı 
olan urayımız da kulübe en 
iyi cinsten bir radyo alma - a 
söz vermişlerdir. Çalışmalarını 
her giin bir kat daha arttıran 
Ada kulübü yönkuru:una b:ı
şarılar dileriz. 

Kemalpaşa 
köylerinde 

Sevinç v rlci bir 
kalkınma vardır 

Kemalpaşa, 11 ( Özel ) 
Kemalpaşa suyu, güzel hava sı, 

latif manzarasile yurdun se
vimli köşelerinden biridir. Dört 
tarafını saran yeşillikler kış 

mevsiminde bile eksik olmaz. 
Kırk elli çeşid meyve il'eren 
bahçeleri bilhassa görü'mey-', 
gezilmeye değer. Kaza merkezi 
.simal rüzgarlarına göğüs ver
miştir. Bu itibarla yaz güıileri 

serin, kış ise rutubetsiz geçer. 
Köyleri kasabadan daha gü-
zeldir denilirse mübalağa 
sayılamaz. Ören köyiine 
kadar uzanan bir sathımail 
üzerınde öyle tabii güzellikler 
vardır ki, insan günlerce bu
rada kalmak arzusunu duyar. 
Ve bu sathımail, arası nihayet 
beş on kilometreden fazla ol
mıyan küçük büyük köylerle 
doludur. 

Bu köylerin hemen hepsi 
meyvacıbk ve bağcılık ile ge
çinirler. Hulasa gerek merkezi, 
gerekse köyleri dahil olmak üze 
re bu ilçenin kucakladığı saha 
tabiatın bütün şirinliklerile ve 
toprak ürünlerinin en verimli 
olanlarile doludur. Böyle iken 
kaza merkezinde imar hareketi 
olmadığından kasabanın ilerile
yişi çok yavaştır. Yalnız, köy-
leri bundan istisna etmek la
zım gelir. Ufak büyük her köy
de toprak verimlerinin bolluğu 
genlik yaratmıştır. Armutlu ve 
Ören köylerini görenler bura
ların bir çok nahiye meri<ez
lerinden üstün olduğunu tat!lir 
ederler. 

Aşağı, orta ve yukarı Kızılca 
köyleri içeride kalmakla bera
ber, en müterekki köylerimiz 
sırasına geçeceklerdir. Parsa 
köyü bir nahiyeden farksızdır. 

Bunların bazılarında köy ka
nunları pek mükemmel bir şe
kilde tatbik olunmakta, bazı
larında ise belediye bulunmak
tadır. Hemen her köyde kül
türel hayata ehemmiyet veril
miştir.Okumayan, okutulamıyan 

tek bir çocuk bırakılmamış 
gibidir. insan böyle köyleri 
gezip gördükçe içinin sevinçle 
kabardığını itiraf etmekten 
kendini alamıyor. 
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Mareşala neden muhtaç 
oluyorlar? Luizle annesini kur
tarmak için ise benden kahra
man bir adam acaba var mı? 
Bir diğerinin araya girmesini 
istemem! .. Şu mektubu bir oku
yayım! 

Düşüncelerile mektubu evirdi 
çevirdi, bir türlü başkasının işe 
karışmasını istemiyor. Hissiya
tına bir nevi hasedin karıştı
ğını meydana koyuyordu. 

Delikan:ı ~iddetle kağıdı aça
rak okumağa başladı. Son de
rece dikkatle okuduğu için 
epice zaman sordu. Şövalye 
mektubu bit irdiği zaman pek 
ziyade sararmıştı. Mektubu 
masanın üstüne koyarak, acı 

bir tebessü mle bakıyordu. Ma· 
saya daya'lmış olduğu halde 
ömründe ilk defa olarak, Şövalye 
engin bir hayale dalmıştı. Çünki 
düşündlikç~ çehresinde keder 
ziyadeleş yordu. Göğsü elemle 
kabarıyordu. Mektubu tekrar 
alarak baştan nihayete kadar 
okuyup bir haç esaslı noktaları 
gözlerine inanmıyormuş gibi 
hafif sesle okumağa başladı. 
Bu ikincı c•kuyuş ta tamamla
nınca mektup elinden düştü. 

Şövalye dö Pardayan başını 
göğsünün üstüne sarkıtarak 
ağlamağa başladı, 

* • • 
jan dö Piyen in mektubu 

Fransova dö Monmoransi Kral 
ikinci Hanrinin manevi evladı 
Diyan dö Fransla evlendiği sene 
yazılmıştı. Aradan tam on dört 
sene geçmişti. 

işte 14 seneden beri mektub 
zavallı kadının sandığında: 

mezardan çıkacak bir hayal 
gibi meydana çıkmak için vakıt 
bekliyordu. Mektupta şunlar 
yazılı idi: 

" Bugün bir sevdalı kadın 
kalbinin duçar olduğu en acı 
bir azab içincle bulunuyorum. 
Bu azab ruhumu eıdi, kalbimi 

parçaladı, fakat ölmedim ve 
ölmiyorum, 

ihtimal daha ecelim gelmedi. 
Beni bu ~efil hayata mahküm 
eden 1:-ıirşey varsa o da çocu
ğumun kiiçük yatağına eğil

mek mecburiyetidir. Şayed 
ölürsem ona kim bakacak? 
Binaena:eyh yaşamaklığım la
zım ... 

Hıçkırıldarla ağlamaktan bo
ğulmak derecesine geldiğim, 

kalbimin heye.;andan durma
sını hissettiğim ve ıstırablar 
İçinde ölüm yatağına düşece
ğim dakika 1arda yavrucağımın 
yatağı yanına oturarak melek 

gibi masum çehresini seyredi
yorum. O vakıt yavaş yavaş 

cesaret ve canıma can katıl

dığını hissediyorum. 
Kızım şimdi beş yaşına 

bastı. Ey sevgili F ransovam 
onu bir k.,rre görebilsen! ... 
Bu anda masum çehresinin 
letafeti görülmeğe değer ... 
Bazan çözülmüş saçları yastığın 
üstüne dağılmış olduğundan 

mini mıni başının etrafında 
lepiska renginde bir lıale 
teşkil ediyor. Dudakları gülüm
se yor . Annesinin başı ucunda 
bekl~diğini biliyor. Çünki 
bahtıyardır. Bilsen ne kadar 
güzeldir. işte bu senin kızındır 
sevgili zevcim. 

Fransova bugün sen evleni
yorsun. oturduğum bu sefil pis 
sokakta düğünün göz kamaş
tırıcı parlak merasimi bah-
sediliyor. Madam Dijan'ın 
senin gibi namdar sinyora 
l~yık bir zevce olduğunu söy
lıyor. Yazık! Ben senin saa
detini temie edemez miydim? 

Bugün her şey bitti. Ruhum
da parlıyan son ümit şulesin de 

YAZAN : MI.el Zevako 

söndü. Babanın evinden koğ· 
duğu, kalbimi parçalıyarak se· 
ni kurtarmak için evlilik haya· 
tımızı yok eden meş'um ınu· 
kaveleye imza ederek sendele· 
ye sendeye konağınızdan çık· 
tım. Ölüm halile Parisin ka
ranlıkları arasına daldığım gün 
kızım kucağımda olarak beşe· 
rin alamının en son derecesine 
vasıl olduğumu hissettim. 

Hala o günü, o acıklı matem 
gününü tahattür etmek iktida
rında bulunamıyorum. F elake
timin büyüklükü ile beraber 
etrafımı kaplıyan o karanlık 
dakikalarda bile hayattan 
büsbütün ümidimi kesmedim. 
Fakat bugün her şey benim 
için ebediyyen karanlıklar ara
sında kayboldu. 

Fransova her şeyi mahvol-
duğu halde yine ebedi bir 
bağla seni ban; bağlıyor, 
çünkü çocuğun yaşıyor ve ya
şıyacak. işte söylemek istiyen 
dudaklarımı onun için koparı
yorum. Onun için bir çok fe· 
laket uçurumlarını aştım, bunun 
için de kızım yaşıyacaktır 
Fransoval.. 

Şimdiye kadar kızım için 
susuyordum. Fakat bugün onun 
için söylemeğe mecbur olu
yorum. 

Bu güzel yavru, aziz çocuk 
Luiz ismini taşıyor. Eğer kızını 
gözünün önünde tecessüm et· 
tirmek istersen dünyada bir eşi 
olmıyan gayet güzel bir Luizi 
aklına getir. O vakıt onu gör· 
müş olursun. 

Bana gelecek her fenalığa bo· 
yun eğiyorum, hayatım mahv
olsun, hakarete layık olmadı
ğım halde karılık hakkından 
mahrum edildim, bunlara kat
lanıyorum. Fakat yalnız Luizin 
mes'ud. ol~asını isterim. Haya
tım Luızdır. Varlığımı ona ba
ğışlıyorum. Bunun için de kal
bini, çocuğuna açmaklığın la
zımdır. Onun da alnı açık ola
rak konağına girmesi icap edi
yor. Luizin de bir hakkı var
dır. Bunun için de sana hala 
kocam diye hitap ediyorum. 
Zira ömrümün sonuna kadar 
kocam olarak kalacaksın. 

Serbestçe Marjansi'nin eski 
kilisesinde benimle evlenmiştin 
o unutulmaz geceyi aklına ge
tir. Şahidimiz ölüm halinde 
olan babamın karşısında beni 
daima seveceıÇine yemin et
miştin. Hatırlıyor mısın? 

Sevgili kocacığım seni o 
gece nasıl gördümse yine aynı 
halde göıüyorum. Kralın, pa
panın ne hükmü olabilir? Onun 
arzuları . kararları neye yarar. 
Her ne olursa olsun sen benim 
kocamsım Fransova!...,, 

M~lı·;J~~··k·~~~r;~ 
İtalyan casusları 

Malta, ( Deyli Ekspres ) -
Zabıta, gizli maksatlarla alaka
lı gördüğü on iki ltalyan ve 
iki lngiliz kadınının evlerinde 
ani bir baskın neticesinde 
araştırma yapmıştır. Altı ltal
yanın Mal a aclasında bazı şüp
heli işlere karıştığı anlaşıldı
ğından hepsi de hudut harici
ne çıkarılmıştır. Hudut harici
ne çıkarılanlar şunlardır : 

lt.,alyan yüksek kültür Ens
titüsü Profesörlerinden Rudolf 
Regura, ltalyan Fa şist teşkila
tına mensup mnlaz:ı., Manlio 
Libeı to, ltalyan konsoloshanesi 
memurlarından Pao o Tira 1on
go, Italyan deniz inşaat > ma
ları adına acentelik yaF n 
Matteo Mari, Maltada ticaretle 
iştiğal eden Luigi di Si!vio ve 
Markodur. 

Zannedildiğine göre bunlar 
kendi işlerinden mada, vaıife• 
!erile hiç bir alakası olnıı~0 
bazı şüpheli islere karışmışlardı. 



Sahlle a 

Doğru değil 
iki çeşmelikte Hasta soka

ğında oturan demirci Hasan 
oğlu Süleyman sarhoş olarak 

cadde üzerinde nara atmış ve 
halkın rahatını bozmuştur. Ken
disini yakalamak istiyen bekçi 
ye de sivil polis olduğunu söy
liyerek memur süsü vermiş ol

duğundan yakalanmıştır. 

Eve taarruz 
Çorakkapıda tütüncü soka

ğında Mehmed oğlu Hasan 

ayni sokakta Mehmed kızı 

Sabriyenin evine taarruzla 

kadını dövmüş ve bıçak çek
miştir. 

Paris fakültesinden diplomalı 
Dis tabipleri 

~luzaiter Eroğul 
Kemal Çetinda~ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

--- - - -

BAG 
VE 

SEBZE 
Tütün Fideleri 

Kimyevi Avrupa gübresi 
Garbi Anadolu umumi 

deposu 
Adres: 
HACIDAVUT ZADE RAHMI 

KARADAVUT 
Cezair - Han Yemiş Çarışı 

IZMIR 
Telefon: 3809 

"Telgraf: Karar1avut 
3 - 13 

DOKTOR 

(3) 

Hulôsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) 

tzmir belediyesinden: 
- Beher metre murabbaı iki 

liradan beş yüz on bir metre 

murabbaı bin yirmi lira bedeli 1 

muhammenle Alsancakta altmış !lm-----------11!1 
sekiz sayılı adanın bir sayılı Doktor 
arsası başsekreterlikteki şart- Kemal ~a~·ır name veçhile 31-1-936 cuma 

günü saat onda açık arttırma 

ile ihale edilecektir. iştirak 

için yetmiş yedi liralık muvak

kat teminat makbuzu veya 

banka teminat mektubu ile 

söylenen gün ve saatta komis
yona gelinir. 

14-18-21-24 115 (70) 

- 15-1-36 gününden itibaren 
birinci nevi ekmeğin kilosu 12 
kuruşa ve ikinci nevi ekmeğin 
kilosu da dokuz kuruş on pa
raya indirilmiştir. 122 (76) 

- Bin elli dokuz lira otuz 
yedi kuruş bedeli muhammenli 
Karşıyaka suyunun Alaybeyde 
mayn gurubuna kadar ve banka 
sokağının boru şebekesi olmıyan 
taraflarına temdidi işi baş sek
reterlikteki keşif ve şartname 
vaçhile 31-1-36 cuma günü saat 
10 da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. 

İştirak içic 80 liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile söy
lenen gün ve saalta komisyona 
gelinir. 15-18-21-25 

123 (75 • 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tram,·ay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rentken mütebaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞiTİK çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) ., ______ . 
~ ..A. ~ z "'CJ :K: 

ÖKSÜRÜKŞURUBU 

En muannid öksürüklerle bronşit, asim, ve boğmaca öksürü
günün kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici 

. tesiri şayanı dikkattır 
INGlLIZ KANZUK ECZANESİ Bevoi!-lu • lstanbul 

YENi ASIR~ 

Bembeyaz, tertemiz ve parıl 
parıl pal'lıyan dişler 

Bu neticeyi almak 
için bir tüp 

RAOY()LiN 
kafidir. 

Neden Tlirh.ıye haikınw 0 0 leri miikemmel surette yıkaya• 
99 u Radyolin kullanıyor ? rak yemek artıklarınm, içkinin, 
Ağızdaki mikrobları •0 100 sigaranın husule getirdiği kir 
öldürmesi yüzünden mi ? Fia· tabakasını, lekeleri, kefeke de-
tının ucuzluğJJndan mı ? Fev- diğimiz taşları söküp çıkarır, 
kalade teksif edilmesi dolayı- sonra da bunları mine tabaka-
sile iktisadi olduğundan mı ? smı çizip hırpalamadan şayanı 
Ağızda çok fazla köpürdüğü, hayret bir şekilde cilalar ve 
kokusu güzel oldugu için mi ? parlatır. 

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

Sabah ve akşam günde iki defa olmak şartile siz de 

BADYOLiN 
Kullanmıya başlayınız 1 

•• --~··•,--~.{,.•- . •' 

Devlet demiryollarından: 
Aşağıdaki gayrimenkuller, 22-1-936 Çarşamba günü saat 15 de 

lzmir Alsancakta 8 inci işletme komisyonunda açık artırma usu
lile üç seneliği kiraya verilecektir. . 

isteklilerin aşağtdaki miktarda muvakkat teminat vermelerı 
ve işe girmeye Kanuni bir manileri olmadığına dair beyanname
lerle Komisyona bizzat veya tahriren müracaatları lazımdır. 

Şartnameler Alsancakta komisyonda ve Ortaklarda istasyon 
yazıhanesinden parasız alınır. 

Mevkii Cinsi Üç senelik Muvakkat 
muhammen teminat 
kira Lira K. Lira K. 

lzmir - Alsancak Şehitler 
Yadigar sokağında 

11 No. depo 432 32 40 

Ortaklar istasyonu yanında 
99 112 kilometre 
Ortaklar istasyonu yanında 
100 2 kilometre 
Ortaklar istasyonu yanında 
Söke şubesinde 100 7/10 
kilometrede. 

bir dönüm incir 
bahçesi 
Beş dönüm incir 
bahçesi 
yedi dönüm incir 
fidanlığı 

11-15 52 (48) 

12 90 

66 4 50 

30 2 25 

Milli Emlak ~ üdürlüğünden; 
Kapalı zarf usuliyle arttırmaya konulanlar: 

Yunanlı dosya 
N ~a o. 

495 
Göztepe Nevzat B. S. 2/8 eski 10 taj numaralı 39,61 1750 
metre murabbaı 3 oda ve bir mutbahı müştemil ev 

499 
Rerşadiye tramvay C. 895 eski 1047 No. lu 162,73 m. 2800 
murabbaı 3 oda, sofa, mutbab, tulumba bodrumu müş-
temil evin nısıf hissesi 

492 
Reşadiye Erik S. 44 eski bila No. tajlı 719,04 metre 1050 
muarbbaı 1 oda 1 dolapsız su borulu kuyu hane ve bahçe 

534 
Darağaç Paralıköprü C. 117/119 eski 87/89 taj No. lu 10500 
450270 metre murabbai ma müştemilat un fabrikasının 
altıda bir hissesi 

468 
Darağaç tramvay C. 121-123 eski 91-93 taj No. lu2093 10500 
M. murabbaı mamüştemilat deponun yirmi dört hisse-
de yedi hissesi 

126 Karşıyaka Donanmacı şimendifer C. 90 eski 116 yeni 14700 
ı umaralı 919 metre mutabbaı bağçeli ve 7 oda bir sa-
lon 1 aralık 1 mutbah 1 yel dekirmenini müştemil ev 

152 Karşıyakada Celal S. 40-48 eski numaralı iki oda 1470 
bir aralık bir avluyu müştemil ev 

Açık artırmaya konulanlar: 
43 Darağaç Makara sokağında 12 eski numaralı dükkan 840 

449 Darağaç Demir Mehmetçik S. 1-1 No. taj bila arsa 420 
mesahası 80,83 metre murabbaıdır 

26 Darağaç Demir Mehmetçik S. 2 eski No. lu dükkan 
480 Turan menemen C. 2 eski 93 taj No. lu 90,09 metre 

murabbaı 2 oda, sofa mutbah, avluyu müştemil ev 

840 

560 

640 Turan şimendifer C. 47-49 eski 133-136 taj numaralı 910 
279,68 metre murabbaı kahvehane maa arsa 

476 Turan Menemen C. 3 eski 92 taj No. lu 83.89 metre 420 
murabaı iki oda, sofa avluyu müştemil ev 

649 Bayraklı Menemen C. 41 eski 55 taj numaralı 109,9 700 
ınetre murabbaı dükkan 

429 Bayraklı Şeftali S. 8 eski No: lu 80.01 metre murab- 560 
baı bir oda, bir mutbah, bir avluyu müştemil ev 

840 

560 

73f; Bayraklı ll/luradiye C. 92 eski 94 taj No· lu 225,86 
M. murabbaı 2 oda mutbah avlu ve kuyuyu müştemil ev 

643 Bonova merkez S. 21 eski 23 taj No. lu 199,52 M. mu
rabbaı dükkan ile bir oda bir mutbah koridar avlu 
ve kuyuyu müştemil 9 eski 21 taj No. lu ev 

642 Bornova Merkez S. 66 eski 78 taj No. lu 16,37 metre 560 
murabbaı dükkan 

Yukarıda yazılı gayri menkuller on ğün müddetle arttırmaya 
konulmuştur. ihalesi 23-1-936 Perşembe günü saat 14 tedir. Sa-
tıs münbasıran gayri mübadil bonosu iledir. 119 (77) 
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lzmir ilbaylığından: 
Milli emlak idaresinde tapuya tescil edilmemesinden dolayı 

bir çok muhacir, harikzede veya mültecilerin kendilerine teffiz 
edilen emlak kayıtları açık kalmıştır. Binaenaleyh muhacir, ha
rikzede yeya mültecilerden tahsis ve teffiz suretiyle milli emlake 
ait ev, tarla, arsa veya arazi iş~al edenlerin bu suretle mülkleri 
satılarak mutazarrır ve müteessir olmamaları için tapu dairesine 
müracdatla tapularını almaları lüzumu ilan edilir. 

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

lzmir Defterdarlığından: 
Ha1.ineye aid arsalar üzerine evvelce bina yapmış olanların 

binalarının yıktırılmasına tevessül edildiği malümdur. Vatandaş
ların meskensiz kalmamaları için Maliye vekaleti bilmüzayede 
arsa değerini defaten hazineye yatıranların inşa eyledikleri ev
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) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SJl-THAT Balıkyağı 

Norveçyanın hı.Us Morina balık yağıdtr 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sahş Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZl-IET 
Sıhhat Eczanesı 

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

Sobalarınız için halis 
·~zö·~·g:~·i<l~k·k~ilıl~·~~<l~~·k~·ü~ü~· 
~Sömikok : Antrasit kömürü ~ - . 
~lngiliz : Antrasit komürü ~ 
······i<ok·······oö[iVfi\······sAH'.ÇE········· 

Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
kinyani magazasında bulacaksınız, 
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F ra telli Sperc? \ w. F. ~: J~n Der 
Vapur Acentesı Zee & Co. 
ROY ALE NEERLANDAIS HERAKLEA vapuru Hale~ 

KUMPANYASI limanımızda olup Anvers, Dı-
HERCULES vapuru 13-1-936 kt Rotterdam, Hamhurg ve 

gelip 18-1-936 da Anvers,Rot- ~ere~en limanlarına yük almak-
d Ham-terdam, Amster am ve tadır. 

burg limanları için yük ala- MILOS vapuru 6 son k~-
caktır. nunda bekleniyor. 10 'on ka-

SVENSKA ORIENT UEN 
6 

na kadar Anvers, Rotterdam 
GOTLAND motörü 21-1·93 Hnu b rg ve Bremen limanla· 

H mhurg am u 
da Rotterdam ve a ına yük alacaktır. 
limanları için yük_. ~!acaktır. 

6 
r American Export Line 

ROLAND motoru 6-1-93 EXCHANGE vapuru: Ha-
da Rotterdam, Hamburg, Co· len limanımızda olup Norfolk 

h D t · Gdyn•a Go· k · · .. k almak pen age, an zıg,_ . ' ve Nevyor ıçın yu • 
teburıı- Oslo ve Iskandınavya d 

' k 1 kt ta ır. 29 B . limanları için yü a aca ır. · EXİLONA vapuru: cı 
SERViCE MARITıM RutJMAIN K" unda bekleniyor. Boston 

ALBA JULIA vapuru 9_-1- v:nNevyork için yük alacaktır. 
936 da gelip ayni gün Pıre, ARMEMENT H. SCHULDT 
Malta, Marsilya ve Barselona Hamb~r~ . 
hareket edecektir. NORBURG vapuru 30 bınncı 

ilandaki hareket tarihleriie kanunda bekleniyor. Anvers, 
navlunlardaki değişikliklerden Rotterdam ve Hamburg için 

. ' r t kabul et- yük alacaktır. 
acentemız mes u ıye GLUCHSBURG vapuru 6 

meF;zla tafsilat için ikinci Kor· son kanunda beklenıy~k Haı:· 
donda Tahmil ve Tahliye binası burg ve Anversten yu çı -

ada racaktır. 
arkasında 72-4 numar L" 
FRATELLI Sperco vapur ~c~n- Johnston L~::;::ı ınes 
t 1 - •. t edilınesı rıca 15 a ıgına muracaa DROMORE vapuru son 
olunur. k"nunda bekleniyor. Liverpol 

Telefon: 2004-2005-2663 v: Anversten yük çıkarıp Bur· , ______ .. ,,,! 
ÇOCUK 

HASTALIKLARI 
ı\l ÜTEHASSISl 

Or. Be he et Uz 
Avrupa tetkik seyahatın-

d d .. .. ıu··r Hastalarını an onmu~ . 
her gün 11,30 dan saat on 

üçe kadar Beyler sokağın· 
daki kıliniğinde kabul et· 
mektedir. Telefon 3990 

(S. 7) (3601) 

gas ve Köstence iç.in yük 
a!acaktır. . . 
DEN NORSKE Middelb~v~lın1e 

(D/S. A/S Spanskelın1en 
OSLO 

BANADEROS vapuru 1~ son 
kanunda bekleniyor. Dıep!?e 
ve Norveç. liınanlanna yuk 

alacaktır. . 
Ayni zamanda lskendenye 

ve Hayfa için mal kabul eder. 

Vapurların isimleri, ~elm~ 
"hl · ve navlun tarıfelerı 

tarı erı " . 
hakkında biç bir taahbude gı· 
rişilme:ı:. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. f N 
Birinci Kordon Tele on o. 

2007 -2008 

~Z:;:ü:.:m::.r.::ü-t _D_a_m_la_~ 

Eczacı Kemal 

Yaptı cicim ·· 
Yeni bir kolonya 

B mu 1 k u . ·ı b" koku aş ' 
Evet bak yeşı ır ' · AL 
ve cazibe kokuyor. HIL 

son eserı ... 

Aktaş 

neşe, aehir 
eczanesinin 

. . Is b lda nerede buluşurlar 
lznıırlıler tan u ) t 1. d 

.., d 8 • t o e ın e Beyo lun a rıs O 
. .d O • otelinde 

Sırkecı e smanıye 
I• .. T .. ki rden en eski otelci 

Her iki otelin müstecırı ur . e b omer LUt-
k d• · · sevdıren ay olan ve herkese en ısını 1. · ·· . .. f 1 . Askeri ote ının mues· 

fldlr. Bay Ömer Lutlik ~ınır_'beli idaresini herkes 
sisidir. Kırk bir sen~ . ecdru k klıyacaklar kendi 
bilir. Istanbulda her ıkı otel e ona 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. f ti 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten ıa ar 
müthiş ucuzdur 

sanfta g 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Salon, yemek 
Karaeşler 

ve yatak odalarınızı Haraççı 
mohilyeJerile süsleyiniz •.. 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRiNCİ 

KORDON TEL. 24-13 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

THURSO vapuru 7 ikinci 
kanunda Liverpool ve Svaıuea· 
dan gelip tahliyede buluna
cak. 

AD JUT ANT vapuru 8 ikinci 
kanunda bek!eniyor.Londra için 
yük a lacaktır. 

THURSO vapuıu 15 ikioci 
kanunda bekleniyor. Liverpool 
ve Glasgov iç.in yük alacaktır. 

POLO vapuru 10 ikinci ka· 
nunda Londra, Anver ve Hull· 

den beklenip ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük ala· 
caktır. 

DUTCHE LEY AT LIN 
AQIL ı\ vapuru S ikinci ki· 

nunda Hamburg ve Anversten 
gelip tahliyede bulunacak• 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve nav:un üc· 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

Göz Hekimi 
MlTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat· 
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 retlerinin değişikliklerinden me 

suliyet kabul edilmez. ıı ................. (2-29·)·1 

-=-=-====-=-=-=--==-=-=-=-=--=-=-==l 

Tenviratını:ı:da yenı çıkan çifte ispiralli 

METALLUM 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 
ftehnıet Tevfik 

Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 
Ve Siemens fabrikaları mümessili 

l'eştemalcılar 77 - 79 Tel. 3233 

tnşaatını11 için atidekiihtiyaçlarıaızı pek ur.uz fiyatlarla 
temin etmek i11tereeniz Hıılim •ı!a çarşısında 

Kavalalt Hasan Nuri 
ticareth:ıneRin11 müracaat ediniz 

ÇilllENTO 
Çubuk demir ve her nel'/ çiçekli 

Çıni ve levazımı sılıhtyeden lôvhalar ve bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve .ngiliz künkleri ve bunlafln teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, BOtDn Markalar 

En MUaalt Şeraitle 
Mağ•zamızda Satıllr h 3 

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

neticesi lüzum gi'~terileo pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, dü.~tahaıtlar için taban korsaları gayri tabı{ 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur· 
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ibtir olanaımız 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır-nasın 
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

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

MuTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ili 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: lzmir Kaymakam Midhat bey 

! 
1 
1 

ı 

1 

Tecrıibe edenler
den sorunuz! 
Baş, diş, adcle ağrı

larile üşütmekten müte
vellid bütün ıstırablara karşı yegane müessir tedbiı 

bir kaşe 

GBlPıN 
almakbr. • 

Genel istek üzerine (Tir· 
yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku· 
tnlar S ve 1 O kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

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

~·.. . . ~. . ;~ 

N eıtle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarını (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını !bizden arayını&. 
Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya· 
farının genel satış yeri yalnız depomuzdur. , 

Telefon : 3882 

NEZLEYE ... 
Karşı en iyi korunma ve tedavi ilacı 

SELAMET Ferit'dir 

Katran 
Ferit • 

Öksürük, göğüs nezlesi, 

nefes darlığını katiyen te· 

davi eder. 

Umumi depo : 

S. Ferit Şifa eczanesi 
Hükümet sırası 



1 aly n r usunda is an ıktı 
erano kışlasındaki alp alayları birden ayaklanmı~ .. 

Şimdiye kadar on bin asker kaçağı cenubi Tiroldan Avusturya toprağına 
sığı ır. Isveçteki i fial devam ediyor. Bir anlaşma b lunama 

• 

Londra, 14 (A.A) - Royter 
Ajansından: Cenupta ltnlyan 
generalı Graziyani'nin yakında 
J apacağı hat ek etler beklen
mektedir. 

ITALYAN HATLARINI 
Y ARMAGA ÇALIŞIYORLAR 
Şimalde ise M21ke>tla 

mıntaka.aında Habıeşıc
rin giriştikleri hareket 
devam etmektedir. Bu
rada Habeşler tekrar 
ltalyan hatlarını yarmak 
teşebbüsünde bulun
mu~lardır. 

iT AL YANLARA GÖRE 
HABEŞ HÜCUMLARI 
T ARD MI EDİLMİŞ? 

Şimdi butün ümidler General 
Grazyaniye bağlanmış gibidir. 

Yüksek yaylaların ldlid sa• 
vılan Harrara karşı cenub or
dusunun ileri hareketi sabırsız
lıkla baklenmektedir. Fakat 
kamoyun dileği ne kadar ku,,.. 
vetli olursa olsun cephedeki 
durum böyle bir dileğin pek 
kolay olmadığını göstermekte
dir. Toprak şartları motorize ~ 
kuvvetlerin kullanılmasına hi9 
de elverişli değildir. Habeşler 

' taze kuvvetlerle Harrarı koru- ) 
yan cepheyi kırılmaz ve bü
külmez bir hale koydukların& 

söyliyorlar. 
SOMALIYE ASKER 

YIGIYORLAR 
Tigre cephesinden Somaliye 

gönderileıt önemli kuvvetler

den başka son günlerde ltal
yadan gönderilen bir fırka as
ker de Somali kıyılarına çıka-

Londra 14 (A.A) - Royter 
ajaıısından: Eritre kaynakların
dan alınan haberlere göre, Ha 
beşlerin T embiende ve Makal
ilenin cenubunda yaptıkları hü
cumlar şiddetli müsademeler 
neticesinde tardedilmiştir. 

Bu müsademelerde Italyan 
hafif topçusu ve hava kuvvet
leri düşmana ağır zayiat ver· 

.ltfl tHso!ı11i sör/ev ı·rrirkm ls ı·rr kralı ı•e vdialıtı Pnrlamenlfltfa rılmıştır. 
)tal yanların eline düşmüştür. Adis - Ababadan gelen bir olacaktır. General Grazianinin nan ve Gabridih<1rl'den BÜYÜK Y AGMURLAR 

JSY AN BASTIRILMIŞ telgrafta, ltalyan tayyarelerinin büyük bir taarruz yapması bek- ve şimale doğru da BAŞLIY ACAK 
Londra, 14 (A.A) - Royter 11 Kanunusanide Tsana gölü· !eniyor. Taarruzun kat'i istika- Gerlogubi . ve Yal - Yal ltalyanların önlerinde çok 

dirmiştir. BU DA ÖYLE Ajansından: nün 120 kilometre şimalinde meti belli değilsede Ciciga ve den geçmektedir. vakıt yoktur. Şimalde üç hafta 

Londra. 14 ( A) 
Eritre mabafilinde dolaşan bulunan Debatı bombardıman- Harrar'a giden en kestirme ve MEYUSDURLAR aüren küçük yağmurlar daha 

A. - Royter bir şayiaya göre, Makallenin Iarında hiç kimse ölmemiştir. kolay yol Fafan ve Jerrer nehir Paris, 14 (Ö.R) - Romadan dinmemiştir. Cenupta da bü-
ajansından: Makalle cenubunda 
1

_ garp mıntakasında bir takım MÜHiM HADiSELER !erinin vadileridir. bildiriliyor: ltalyan Kamoyu yük yağmur mevsimi yaklaş-
1<eıif hareketleri yapan bir Habeş muharipleri isyan etmiş-
ltalyan müfrezesi Habe-lerin BEKLENiYOR Şimdiki halde ltalyan Doğu Afrikasındaki harb ha- maktadır. Bir kez büyük yağ-

Y !erdir. Fakat i'yan kanlı bir 
bir erzak kolunu basmışlar ve tarzda bastırılmış ve elli kişi Londra, 14 (A.A) - Royter cephesln Yaladen den reketlerini derin bir hoşnud- morlar baılayınca askeriğ ha-
tiddetli bir müsademeden sonra idam olunmuştur. ajansının Dogadiscio da ltalyan sol cenahta Danot'un ıuzluk, hatta yeis içinde taki- rekat kendi kendine duracak 
muhafızları kısmen öldürmüşler BiR BOMBARDIMAN kuvvetleri nezdindeki muhabiri- bir kaç kilometre kadar betmektedir. Resmiğ bildirikler ve ltalyanların ellerindeki yer-
ve mütebakisini de kaçmaila Londra, 14 (A.A) - Royter nin bildirdiğine göre, cenupta ötesine uzannıakta, saö kamoyun heyecanını teskİll leri de korumaları fevkalade 
mecbur etmişlerdir. Erzak kolu Ajansından: pek yakında mühim hadiseler cenahta Gabba Badu Ja- edecek mahiyette değildir. güçleşecektir . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

düşüyor Afgan Hariciye V ~ziri 
Atatürkten bahsederken ,, Büyük 
insanlar beşeriyetin malıdır,, dedi 

·································•·•············································•··•············ 
Ademi tecavüz paktı yakında .mza edilecektir 

lstanbul, 14 (A.A) - Afgan 
hariı;iye veziri ekselans serdar 
Muhammed Han, bugün saat 
on birde lstanbul matbuat mü· 
messillerini kabul etmiştir. 
Afgan hariciye veziri gazete
cilerle hasbihalini, çok iyi ko
nuştuğu Türk dilile yapmış ve 
ilk söz olarak: 

- "Bir medeniyet ve irfan 
dili olan Türkçe ile istediğim 
kadar fasih konuşamıyorum. 

k,ıibi/dm bir 111n11zarn 

ki ve ben de o kadar mütehas
sisim ki kendi lisanımla konuş
muş olsam bile duygularımı 

size arzu ettiğim kuvvetle an· 
!atamam,. demiştir. Sözlerine 
şöyle devam etmiştir: 

- "An karada yaptığım te
maslardan çok memnunum. 

Temas ettiirim bütün devlet 
erkim hertürlü tahminlerin 
üstünde bir samimiyet göster
diler. ismet lnönü, T. R. Aras 

arasmd:ıdırlar Burada bilhassa 
Atatürkümden bahsetmek is
terim: 

" Atatürküm,. diyorum.Çün
kü büyük insanlar sade bir 
milletin değil, btitün beşeriye· 

tin malıdırlar. 
Kaldı ki iki kardeş millet 

olan Türklerle Afganlılar bütün 
değerli varlıklarına müştere

ken sal>iptirler. Ben de bütün 
Afganlılar gibi büyük şeften 
bahsederken "Atatürküm .. de-

Konferans 
Japon yanın konf eransta~1 çekileceği 
haberi Londrada te-essürie karşılandı 

Londra, 14 (A.A) - Mor- silahların tahdidi müzakeresi japen delegasyonunuun duru-. 
ning Post gazetesi yazıyor: sırasında konferansta kalacak- munda mucize m:vinden bir 

Londra deniz konferansın- ları umuluyordu; Fakat tonaj değişiklik husule gelmezse bu-
daki Japon delegasyonu aza- mıktarı ve konferanstaki bütün na imkan görülmemektedir. 
sından biri Japonyanın yarın devletlerin teslihat müsavab AMERiKAN VE 

hakkındaki istemleri kabul INGILIZ konferanstan çakileceğini be-
yan etmiştir. edilmediğinden Tokyo hükümeti DELEGELERi TOPLANDI 

L d 4 (o .. R) G bu ümidin aksine karar ver-on ra, 1 . - ünün Amerika ve lngiliz delege-
miştir. ı · b b h ı en mühim hadisesi, Japonyanın erı u sa a toplanmış ardır. 

deniz konferansından çekilmek DENiZ KONFERANSI lngiliz delegasyonile bir arada 
kararıuın Londrada öğrenil- SUYA MI DÜŞÜYOR? dış bakanı B. Eden ve Ame-
mesidir. Evveldenberi beklen- Konferans böylece bitmış mi rikalılar tarafında da B. Nor-
mekle beraber, bu karar te- oluyor? lngiliz ve Fransız de- man Davis ve dış asba-
essürle karşılanmıştır. Japon· legasyonları Japonlarla ihtilaf kam Bay fılips vardı. Bu 
lann istemleri yüzünden bu- halinde olan meseleyi muallak- görüşmede Amerikalılar konfe-
nuıı önüne geçilme~ir,e imkan ta bırakarak konferansın mü- ransın inkıta şeklinde lngiliz 
yoktu. Konferans Çarşamba zakerelerine devam etmesini delegasyenunun ileri sürdüğü 
günü ( bugün ) toplanacak ve teklif edeceklerdir. Bu sı- fikri kabul etmişlerdir. Fransıa 
Japon delegasyonu konferans- rada Japon amirallığile kon- ve ltalyan delegeleri de daha 
da çekilmek kararını resmen ferans kenarında müzakere- önce buna muvafakat etm}ş· 
bildirecektir. Japon delegeleri ler yapılabilecektir. Bu hü- !erdi. 
tarafından ileri sürülen fikirler kümetlerin arzusu Japonya- Japonların konferansa bir 
diğerlerince kabul edilmezse nın deniz konferansına g-eri gözcü bırakıp bırakmayacak-
- ki bunun ihtimali yoktur - geldiğini görmektir. Ancak ları belli değildir. Japonlar 
Japonların kenferanstan çekil- Tokyodan konferansın inkı· konferansın neticesinin diğer 
mek kararı değişmiyecektir. tamı ne şekilde tahrik edeceği delegasyonların durumuna bağlı 

Japonların cins bakımından hakkında talimat istemiş olan olduğu hissini vereceklerdir. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bundan sonra Türkiye, Afgan, dostane olan mi:ınasebetleri da da şu beyanatla bulun· 
Iran ve Suriye arasında esas- bfübütün takviye edecektir. mu.ştur: . 
!arı tesbit edilen ademi teca- Pakt imkan nisbetinde yakın - Afganıstanda birçok 
vüz paktı hakkında demiştir ki: bir tarihte imzalanacaktır Ne- Türk mütehassısları vardır. 

- Alakadar dört devlet bu Bunlara ilaveten Kabil üniver-
paktın esaslarında tamamen rede imzalanacağı henüz tes- sitesi için profesörler, hukuk 
mütabık kalmışlardır. Ve pakt bit edilmemiştir. müşavirleri, doktorlar ve mü-
parafe edilmiştir. imzası bir Ekselans Serdar Muhammed hendisl~r göt?re~ej;ıiz. Bun.Iarın 


