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fki'';ih~iY~t···-ııaıya~·· .. ····;ç;ld;;i"'''''"billi8SSa·· .. ·····K~Z~ih;ç······ .. işa;eti 
taşıyan hastahaneleri hedef tutuyorlar Arasında derin 

uçurumlari~~~dır 
Dünya ne~eJ\fara ko! açan 
Sonsuz _gır :ba doğru mu_? 

evrensel bır h~ ornak istemı
Buna kimse ına 

yor. .. 1 bir uğursuzlu· 
Kimse bo! efelakett<n feli\· 

ğun milletlerı . engel ol· 
kete sürükle~e~ı_nn~ız görünen 
mak için e!' ım aa ılınıyacağına 
şeylerin bıle Y .Ptemiyor. 
ihtımal vermek b 15 endişe. ke' 

Dessie ile Assangui arasında bir lngiliz hastahanesini de 
yaktılar. V alyede ihtiyarlar, çocuklar ve kadınlar öldüler 

Böyle iken, .0 1 yen bir sızı 
ıniklere kadar .. 1ş .. ek bir harp 
halindedir. Boyu 1)aınaz. korkusu hayali saY d barba 

Bugünkü Avru~a ~ileti asil-
h b bır mı d 

tapan[~!~ a~ ın anlar v~.r. ır. 
leştirdıgıne ınan · deoloJısın~ 
Faşizm bir harp 

1 salahiyetlı 
' O en · dayanır. n~n 1 dinaınizını,, 

ağızları •tarıhse eryalizınayı 
altüst ederek ef.P koydular. 
siyasal bir din h~ ıneaya imanı-
"B' : mperyalızın ız,m e . !ar 
mız vardır.,, ılıyor 'ı anlaşılı-

k güze . 
Bundan pe genışleme 

Yor ki, ltalyanın 
0 

kendini 
· b' zama · hırsı, hıç ır. .. ıniyecektır. 

tatmin edilmıŞ k~0Babeşistanı 
Yarın, diyelim. ~~şka böl~e_
alsalar gözlerı, •• rı filistını, .1 k ,.,ısı , . 

· Jere çevrı ece ' ki Roma ım· 
Süriyeyi almakd" ~ısıınek isteye· 

1 • nu ırı r"a-parator ugu eınPe , . 
ki d'r Italyanın k•tü bır ce er ı . . anı o k 

lizmaya olan .1m bağlı olara. 
harp zihniyetıne fırsatta tehdıt 
dünya barışın! here göıdağı .ol· 
etmekten ıaıfler ·yeceklerıne 

-maktan , vaıgeçını •. 
d l'ld' d' degıl· e ı ır. b'r id ıa d 1 t Bu uluorta 1 

1 an ev ~ 
dir. Hergün • !!ra~ından dö~u
adamlarının ag ebediğ duş· 
len sözler barışın eydana koy-
manı olduklarını ın . . 
muştur. da rejiıolerını~ 

Fakat AvruP~. harptan a -
k dretını kar-

yaşama u bu cerey~n • _ 
ınak isteyen ·deolojisıne gdo 

d barış ı da var ır. 
şısın a b • 1 olanlar t" yleri 
nülden ab~ ı ük barbın utma· 

Onlar uy !erini unu 
örperten sa~ra~ en şanlı za~r~ 
mışlardır. O b'r harbın . d 
lerle biten ı r galipler~ •. ~ 

· ı plar . kada serdıgını mag u 1 yete 1 ı 
yıllarca nası kanunu o ma " 
b·ı· [er "Harbın _,.rbamet· 

ı ır · k dar ,..-
d.iyerehk obe e~ldiğini i~İ~e\~ 
sızce a~ urdlarında a "ta
sahnelerı Y • den fazla 1 ı orlar. Hepsı~ kendi ulus~ 
ş'yh el dinamızını,, 'çinde inkı· 
rı s . . barış ı .1 · 
kudretlerınıP .. ıel uydurabı ınır 
şafına pek gu 'iden uzak, sa.g: 
!erdir. DeınagoJ .. e kalplerını 
1 bir ideoloJIYI barışın 
am d' Bun ar 
vermişler ır. la razı olamaz· 
bozulmasına . as a ı takdis e.d~
Jar; eJDperya1~;1p y zihııiyetını?. 
edemezler.; . isterler. Çünk.u 
göınülıne~ını feri asilleştiren bır 
harbın mıllet .. phe etmekte 
şey olduğundan.~~ı bile Habe· 
haklıdırlar. Bbugu nasıl yapıldı· 
. d har ın k 

şıstan a hesinden uza 
ğırı, harp cee .. )erdeki ma
müdafaasız oyası! yok edil-

. anların n b' 1 sum ı.n~ h tahanelerin ı e 
diklerını, ld5

• 01 görüyorlar. 
nasıl .. ~akb 1f~rda bir milletin 
Ve b~t~n tutn acak bir nesne 
asaletıPı ar ır 
bulaınıyorlıır.: .... dür ki uluslar 

Bund~n. oturuı idealini ko
sosyetesının bdarlş harp zihni-

k maksa ıy a • d ruma d .. şınanlıgın a 
yetine karş~. \ani olanlar 
devam edecegıne 1 anın yaşat
çokluktadı.r!~r'.~~~ yetle CePev
mak istedıgı :ıı \ştığı zihni
rePiP koruday~i/a uzlaşma im· 
yet arasın B 1 rdan biri mu· 
kansızdır. uP eadilecektir. 

Oessie,1& (O.R) - Roı- haberlere göre, ltalyan tayya• 
ter aj 3 nsı bildiriyor: releri yeniden bir Habeş kızıl· 

lngiliz subaylarından haç istasyonunu bombardıman 
surguin'in idaresinde etınişlerdir. 
bulunan Habeş kızıl haç Üç ltalyan boınbardıman tay• 
kurumuna mensup olup '· yaresi Dessienin 150 kilometre 
Oessle ile Assangui ara- şimalinde Duaındia mevkiine 
sında olan hastan.e Uç , gelerek oradaki kızılhaç istas-
ıtalyan uçağı tarafından yonunu bombardıman etmiş ve 
bir saat şiddetle bom- bu boınbardıman neticesinde 
bardıman edilmiştir. iki hasta bakıcı hemşire yara· 
Binbaşı Burguine bii"- lanmış ve bütün çadırlar harab 

şey olmamış ise de has- olınuştur. 
taneye yakın bulunan MISIR HAST ANALERI DE 
Varye kasabasında bir YAKILIYOR 
çoğu kadın, çocuk ve lh- Kahire, 16 (Ö.R) - llalyan 
yar olmak Uzere 14 ki- tekziplerine bir mukabele ola-
şi ölmüş, 34 kişi yara- rak Mısır Hebeşistan komitesi 
lanmıştır. buglin bir tebliğ neşretti. Bu 

zorlu bir rüzgarın sU· tebliğde Dagaburda bir sıhhiye 
rüklediği yangınlar kızıl heyetinin bulunduğu, bu heye-
haç hastanesine de bU- tin bundan altı hafta evvel 
yUk zararlar vermiştir. Amerikan sıhhiye heyetinin 
Binbaşı Burguiı)'in ecza yerine geçtiği bildiriliyor. 
ve tıbbi aletlerle dolu Tebliğ prens lsmail Davudun 
olan çadırları da yan- bir telgrafından şu satırları 
mıştır. alıyor: 

Hastanenin üzerinde -"ltalyan uçakları kasdi ola-
tayyareler tarafından rak Mısır sıhhiye heyetini 
görülebilecek . şekllde boınbardıman ettiler . ., 

. büyük klzıl haç işaret- Mısır hüküıneti bu bombar-
lerl bulunduğu halde, dıınan hadisesi münasebetiyle 
uçakların bombardımAn Cenevreye resıniğ bir protes-
da bulunmaları ltalyan- tonaıne yollamak için Habeşis· 
ıarın bilhassa kızıl haç tandaki konsolosundan mufas-
lşaretlerlnl hedef ittihaz sal bir rapor beklemektedir. 
ettiklerine şüphe bırak- CENEVRE KIZIL HAÇ 
mamaktadır. DELEGESi NE DiYOR? 

KIZILHAÇ iSTASYON- Adis - Ababa, 16 (Ö.R) -
LARINI YAKIYORLAR Habeşistanda bulunan Ce· 

Adis Ababa, 16 ( A.A ) - nevre Kızılgaç bürosu de-
Habeş kaynaklarından alınan - Sonu 4 iintü sny/ecla-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-c.. 

muhasaradadır -~~-~~M~~;:;~~ .. iş seferberliği Makalle 
Ras Kassa ve Ras Seyum orduları Ş.~hrin ha!.a! v~ görünü

yavaş, fakat emniyetle ilerliyor ş~!1~~°"~~.~~ıklık yarattı 
d ı ı • • lumaızlık yüzünden ne kadar 1 

Ba og io çağırı masını ıstemış geri kalmış bir bölge olduğunu 
Adis-Ababa 16 ( A.A ) - dünkü yazımda kısaca anlat-

General 
Royter ajansı .muhabiri bildiri· ınıştıın. Cumhuriyet rejimi yur

dun her köşesinde bayındırlık, 1 
maarif işlerini inkişaf ettirıneği yor: 

Burada sanıldığına göre, Ma-
kalle Adua ile irtıbatı tamamile 
kesilmiş bir halde bulunmak-

tadır. 
Bu haber Habeş kaynak-

! teyid olunmaktadır. Ha-
arınca 

b 
k mandanları arzu et~eler 

eş u · 1 b'I k 
h . derhal gerı a a ı ece 

şe rı 
. ttedirler. Fakat bazı sev-

vazıye . 
k 1 Ş sebebler dolayısıyle 

u cey d'l'k b ki • · Habeşler şim ı. ı e emegı 
tercih etmektedırler. 

Söylendiğine göre, hükümet 
imal cephesi harekatı hak

~ını!a bililtizam tebliğ neşret
memektedir. Şimal cephesin
deki Habeş harekatı burada 
Ras Seyyum, Ras Kassa ve 
diğer Habeş kuınandanlarının 

a fakat emin ilerle-

Makalle 

ıne hareketi diye tavsif olun- 1 
maktadır. . 

Adis Ababa, 16 ( Ö.R ) -
Bugüne kadar Necaıi ile bir-

pazarı 

likte Dessiede bulunmakta olan 
prens Makonen Adis Ababaya 
dönınüştür. imparatorun Tigre 

- Sonu ü,ıincü sa!ılfede -

·ve genel genliği arttırmayı ana 
prensip olarak gütınekte bu
lunduğundan bilgisi, iradesi 
kuvvetli ınemleket çocukların
dan azami randımanı almak 
tedbirlerini de göz Önbnden 
uzak tutınamaktadır. 

Maraşın kendi varlığı ve mev
cut elemanlarile istenilen amaca 
varamayacağını kesdiren alaka
darlar parti işlerini Burdur 
saylavı aziz hemşehrimiz B.Ha· 
lit Onaranın, belediye işleri
ni de yine lzmirin çok iyi ta· 
nıdığı Dr. Hasan Süküti Tü
kel'in dirayetli ellerine ver
ınistır. Meraş valisi çalııkan• 
lığı ve idariğ kabiliyeti ile 
mealek arkadaşlan araımda 

Maraş i/bayı Mıısta/a Acili lJııvnıa'! 
teınayüz etmiş B. Mustafa Adli 
Baymandır. 

( Son11 2 inci zaJtaıla J 
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Maraşta iş seferberliği 

Şehrin hayat ve görünü
şünde değişiklik yarath 

YENi ASIR 
t7 Kanunusani .,. ... & 

~ ----~- -------------
Ş E D i R HABERLERİ -

• • 
Hayreddin 

Şimdiye kadar önemli işler gö
rüldü. Şehir elektriğe kavuşuyor .. 

soygunu 
Y l F th

• h . . . h "d. Sorgu hakimliğine 
ara anan e ı mu arrırımıze a ı- - verildi 

Göztepe 

- Baş tarafı 1 incl say/ada -
IŞBIRLIGI 

Tam bir ahenk içinde dü
şünce ve işbirliği ile bu üç 
memleket çocuğu Meraşda iş 
seferberliği yapmaş vaziyette
dirler. Yılmak, yorulm.ak bil~ 
miyen bir çalışma ile bir yıllık 
mesai Meraşın genel hayat 
ve görünüşünde bir değişiklik 
yaratmıya yetmiştir. 

biliyeti bütçe zorluklarını çok 
defa yenebiliyor. Netekim Ma
raşta büyük paraya ihtiyaç 
gösteren işler küçük paralarla 

seyi anlatıyor S ı • k" ikinci Kordonda Meyvetcr • uç u ın ara sapıyor gümrüğü sokağında polislerle 
yaptığı musademede Hayred· 

Karar hakimliği suçlu Yaşarı tevkif etti dinin attığı kurşunıarıa soı koı 

Şehir genel görünüş bakı
mından büyücek bir köyden 
farksız gibi imiş. 

SAGLIK iŞLERi 
Bir çok yollan Arnavut kal

dırımı denilen taş yüzünü bile 
görmemiş . Bugün Maraşta ana 
caddelere parke taşları döşen
mekte, yeni yeni muntazam 
yollar açılmaktadır. Şehrin bü
tün pisliğini içine alan ve şeh
rin tam göbeğinden akan bir 
dere her zaman genel sağlığı 
tehdit ederken bugün bu de
renin kapablmasma teşebbüs 
edilmiş ve yansı filen büyük 
bir kanalizasyon içine alınmışbr. 

Maraş şarbay Dr. H. Sıikcifi Tükel 
MARAŞ ELEKTRIGE 

KAVUŞUYOR 
Karanlıklar içerisinde bulu

nan şehrin elektrik enstelas• 
yonu ikmal edilmiştir. Önümüz· 
deki ayın on beşinde Maraş 
uura kavuşacaktır. Büyük 
asri mezarlık vücude geti
rilmiş, bunun ortasına miUi 
mücadelede can veren kah· 

• 

< 

Paıfi başkam Burdur say/avı 
Haüd Oııaran • 

başarılmakta ve mahbuslar 
memleketin bayındırlık işlerin

de kullanılmak suretile müsbet 
neticeler elde edilmektedir. 
ŞARBA YLIGIN PROGRAMI 

Belediye işlerinde şarbayın 
mesaisine vilayet ve partinin 
değerli yardımları kuvvet ver· 
mektedir. Diyebilirim ki geri 
kalmış bölgelerde mansub be· 
lediye reisi kullanmanın daha 
verimli neticeler istihsaline 
yaradığına Maraşın durumu 
örnek teşkil ediyor. Önümüzdeki 
yıl için de belediye evkafa 
ait ı:azino ile büyük bir bah· 
çeyi satın alarak burasını cum
huriyet meydanı yapacak ve 
meydanın ortasına kuracağı 
büyük havuzun üstüne de Ata
türkün heykelini dikecektir. 
Şehir işlerinde görüien bu fa
aliyet vilayetin bütün işle
rinde de kendisini gösteri
yor. Şimdiye kadar maalesef 
köy kanunu bu vilayette tat
bik yeri bulamamıştır. Bay 
Mustafa Adli Bayman köylü
nün sağlığı ve genliğini koru· 
yatak olan bu kanunun tatbi· 
kini ödevlerinin başına almıştır. 

KÖY KANUNU 
ilk hamlede altı köyde 

Göztepede Nevzatbey soka- ve bacağından yaralanan ko-
ğıoda bakkal Hakkının önüne . . miser Lütfi vali namına dün 
geçecek ölümle tehdid etmek i emniyet müdürü Feyzi Akkor 
suretiyle zorla parasını almak tarafından hastahanede ziyaret 

teşebbüsüncie bulunan ve ken- edilmiştir · 
disini yakalamak için koşan Tüccar Davi Sididen iki bin 
Halil oğlu 

00 

a!tı yaşındaki lira almak için kendisine tebdid 
Fethiye öldürmek kastı ile mektubu gönderen ve komiseri 
ateş eden sabıkalı Esad yaralıyan Hayreddin dün evra-
oğlu Yaşarın yakalandığını kile birinci müstantikliğe veril· 
yazmıştık . Yaşar evvelce iz- miş ve isticvab edilmiştir. 
mirde kayıkçılık ve kasab çı- Hayreddin evvelce zabıta· 
raklığı etmekte idi. Bir gün daki ha1.ırlık tahkikatında ver• 
çalıştığı kasab dükkanındaki miş olduğu ifadeyi tekrar et· 
çekmeceden paraları alarak miş ve suçu nasıl işlediğini 
savuşmuş ve bilahara yaka- tafsilatile anlatmıştır. 
lanmıştı. Yaşar, hadise yerin· Saygu11a yapa11 Yaşar ve Yaşarın faba11casile yarala11a11 fr//ıi y ang!D 
den kaçtıktan sonra Eşrefpa- üzere Sulbceza mahkemesine tehdit ederken gördüm. Ora-şada bağlar arasındaki Lıir verilmiştir. daki bir vatman: der ha) bastırıldı 
hendekte yakalanmıştır. Hakim tarafından isticvabını ADAM ÖLDÜRDÜ, TUTUN 1 M orahane sokağında Meh· 

SUÇLU iNKAR EDiYOR müteakib Yaşar tevkif edile- - Adam öldürdü, tutun di- med oğlu ihsanın bakkal dük· 
ifadesinde, hadise ile hiç rek hapishaneye gönderilmiştir. ye bagırdı. Haydudun yüzü gö· kanında yangın çıkmış ise de 

bir alakası bulunmadıi!'ını söy· Bir muharririmiz bu haydu- zü tamamen sanlı bir halde derhal bastırılmıştır. Yapılan 
!emiş ve parasını almak iste· dun yakalanmasında amil olan idi. Elindeki tabancayı sallıya- incelemede gaz leposunun 
diii bakkal Hakkı ile, vurmak ve hadise sırasında üzerine rak kaçmağa başladı. Ben onun deliklerinden beton taban 
için tabanca attığı Fethi ve taşla hücum edea 16 yaşında hakikaten adam öldürdüğünü üzerine akan gazların üstüne 
o sırada vak'a yerinden ge· Fethi ile görüşmüştür. zannettim. Ve hemen peşin- atılan bir sigaradan gazlar 
çen bir vatmen ile yüz- Fethi aslen lstanbulludur ve den koşmağa başladım. ateş almıştır. Ateşin, ihsanın 
leştirilmiştir. Bu üç kişi 12 inci ilk mektepte tahsilini SUÇLU PUSUDAN dikkatsizliği yüzünden husule 
haydudun • boyu ayoi olduğu- yapmıştır. Kemeraltı cadde- ATEŞ ETTi geldiği ve dükkanındaki maim 
nu fakat üzerinde bir siyah sinde otomobil yedek aksamı Aramızdaki mesafe gittikçe da sigortasız bulunduğu an· 
palto bulunduğu ve yüzü ile satan bay Bedrinin mağaza- azalıyordu. On adım kadar kal- !aşılmıştır. Zabıtaca soruş· 

d ı k d O k 
turulmağa devam edilmektedir. 

başını tamamen bezlerle sarmış sın a ça ışma ta ır. mıştı. ou ya alıyabileceğimi olduğundan göremediklerini FETHi NELER ANLATIYOR anlamıştım. Haydut önümde Mersin ofis 
söyemişlerdir. Zabıtaca yapılan Vak'ayı hiç heyecan göster- bulunan bir hendeğe giriver· Dı"rekto""rtu··g" u·· 
araştırmada bu paltoda bulun· meden şu suretle anlatıyor: di ve pusuya yatarak taban-
muş isade vaka sıras.nda başı- - Göztepede bay Bedrinin casını bana doğru çevirdi Mersin Türkofis müdürü bay 
na geymiş olduğu şapka bu'.u- evinde bulunuyordum. Avluda durdum. Ve yerden bir taş Celalın ekonomi bakanlığınca 
namamıştır. Bu surete teşhı's b 1 b' k . k kaparak üzerine fıılattım.Hen· • k 1 u unan ır uzuyu ıçeri so - dağe atılmak için hazırlandı- açıga çı arı ması üzerine açık-
edilmesine rag· men Yaşar yine makta meşgul ı·ken d ş d 'k' t kal k" ··d" ı- • • 1 an a 1 1 ğım sırada tabapcasıle üzerime a an mez ur mu ur ugu 
inkarda devam etmiştir. kişinin yüksek sesle birbirine şehrimiz ticaret odası umumi 

Dün, hakkındakı' hazırlık b ateş etti. Kurşun, elbisemi ir şeyler söylediklerini duy- delerek umuzuınu hafifce sı- katibi bay Mehmet Alinin ka-
tahkikatına aid evrakla müd- dum. Bay Bedri ile kapıdan yırdı. Durdum ve haydud bul edip etmiyeceği sorulmuş· 
deiıımumiliğe sevkedilen Ya1ar dışarı çıktık. Haydudu elindeki kaçtı. Sonra kendısini polisler tur. Bay Mehmet Ali bu işi 
hakkında bir karar verilmek tabancasile bakkal Hakkıyı yakalamışlar. kabul etmemiştir. 
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stasını tehdit Futbol heyeti Lik maçları Sıhhat müdürü 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 

Karşıyak~!:11!!Y beyinde hakemlerı·nı· Se':İl• d~!1m~~e Ataçatıya bir işin 
Hengam sokağında oturan Ya- ~ şar oğlu terzi Salih ibret so- tahkiki için giden Sıhhat ve 
kağında 13 sayılı evde oturan Futbol heyeti, pazar günü hlkem Ferit (Göztepe) llçtimai muavenet müdürü bay 
ustan Osman oğlu Cemilin yapılacak maçların proğ· Saat 12 de Demirspor-Buca doktor Cevdet Saracoğlu avdet 
kendine iş vermediğinden muğ- ramını şöyle hazırlamıştır: hakem Mustafa (Altınordu) etmiştir. 
ber olmuş ve ustasının evine Halk sahasında ikinci takım Saat 14 te Altınordu - Göz• 
giderek tabancasile Cemili teh- maçları : . tepe hakem Sabri (lzmirspor) 
dit etmi~t'r. Salih tabanca ve Futbol heyetinin bu karar-
bıçağı ile birlikte yakalan· Saat 9 da Altay - Bornova lan aldığı içtimada aradaki 
mıştır. hakem Reşad (Halkevi) anlaşamamazlık yüzünden reis 

H l k 
Saat 10.15 te Altınordu-Go·ı· S t · t'f · t' 

avacl 1 ı·çı·n ua ısı asını vermış ır. 
tepe. hakem Ahmed (Halkevi) 

bir film Saat 11.30 da Buca - Demir- Dog" um 
spor. hakem Baha Konuralp Altay. Muharrirlerimizden Bay Meh-

met Ali Oralın bir erkek ço-
Alsancak sahasında birinci cuğu dünyaya gelmiı,tir. Uzun 

takım maçları : ömürlü olmasını diler, arkada-
Saat 10 da Altay - Bornova şımızı tebrik ederiz. 

•••••••••••• 

Hem ktz 
hem oğlan 

Ma11zşta yeni yapılan paıke 

ramanlar için muhteşem bir 
abidenin inşasına başlan
mıştır. Beton büyük bir pazar 
yeri, asri tesisatli bir fırın 
inşa ettirilmiştir. Bu ay içinde 
de parası hazırlanmış bulunan 
on sekiz bin liralık hal inşaatı 
münakasaya konacaktır. 

yollaıdau Jrükuuıtt ıuuı.u 

kanunu tatbik edilmiş ve bunlar 
örnek köyü olarak ele alınmıştır. 
Maraşı şimendifer hattına bağlı
yan 27 kilometrelik "Eloğlu 0oa 
giden şosenin yaniden esaslı ta
mirine başlanmak üzeredir.Ba
yındırlık bakanlığı b~ çalışına· 
yı teşci etmek için aynı yol 
üzerindeki yüz metre uzunlu· 
ğunda "Aksu. köprüsünü be· 
ton olark inıa ettirmek kara· 
rını almış ve alakadarlara emir· 
!erini vermiştir. Mevsim dola· 
yısiyle yol faaliyeti durmuş 
gibi ise de ılkbabar için hum· 
malı hazırlıklar devamdadır. 
Meraştan Kayseriye gidecek 
büyük yol ilkbaharda açıla· 
caktır. 

Havacılık hakkında halka 
bir fikir vermek maksadiyle 
belediyece Sovyel Rusya hava
cılığına aid yedi parçadan iba
ret çok enteresan bir film hava 
kurumu tarafından belediyeye 
gonderilmiştir, 

Bu filmler Tayyare sinema· 
sında halka parasız gösterile· 
cektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
mından yoksul sayılamaz. Pi· 
rinç zer'iyatı, dokumacılık bu 
bölgenin büyük gelir kaynak· 
larım teşkil ediyor. Ancak bu 
iki değerli iş hemen halkın 
kendi görgüsüne ve bilgisine 
bırakılmıştır. Halbuki koopera· 
tifler kurmak, himaye tedbir
leri almak, fenni çalışma yol· 
!arını göstermek suretile do
kumacılığa ve pirinçciliğe bü
yük bir• inkişaf bahş etmek 
mümkündür. Genel refahı ar
tırmak için önemli kararlar 
alan Ekonomi Bakanlığının bu 

ELHAMRA 
_ ... _s
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. BU AKŞAM 
MARLENE DIETRİCH'in 27 No.lı casus, GRETA GAR

BO'nun MATAHARİ filmlerinden daha a-üzel, daha canlı 
daha heyecanlı 

13 No.LU. CASUS 

Hilal eczahanesi sahibi ec
zacı Kemal Aktaşın son za· 
manlarda ortaya çıkardığı 
~~üm~üd damlası) kolanyası, 
ıtıbarıy olarak müzekker ve 
müennes diye erkekli ve dişili 
iki cins koku üzerine ayrılmış
tır. Bugün piyasada bulunan 
Zümrüd damlası erkek koku 
olub etiketi üzerinde Maskülen 
diye bir işaret taşıyacaktır. 
Müennes Zümrüd damlasının 
tecrübeleri yapılmakta, lzmirli· 
!erin görüb öğrendiği erkek 
arkadaşiyle bir çif olmağa ha· 
zırlanmaktadır. Müennes Züm· 
rüd damlasında da Feminen 
diye bir işaret bulunacak bu 
iki koku renk itibariyle de bir· 
birinden ayırd edilecektir. 

HALKEVI 
Devrimin kiiltür kaynağı olan 

Halkevi için büyük bir bina 
ayrılmış ye buradada yapıla
cak tadilat büyük konferans 
salonu, sinema ve saire için 
yirmi küsur bin liralık inşaata 
başlanmak tedbirleri alınmıştır, 

Bir yıllık ınesaioin bu ve-
rimli blan osu belediyenin 

Aşk - Heyecan • Harb • Sevişen casuslar • Zengin ve 
muazzam sahneler 

Amerikan ordusunun hududsuz yardımlarile ve milyonlar 
sarfile yapılan muazzam şaheser. Baş rollerde : 

GARY C()OPER - MARYON DA ViES 

Şimdi Hilal eczahanesinden 
tevzi edilen Zümrüd damlası 
erkek olanıdır. Kokuculukta 
ilmi esasat üzerinde yürüyen 
reklam üstadımız eczacı Kemal 
Aktaşı bu Amerikanvari icad 
ve buluşlariyle cidden takdire 
layık görür, Bayan Zümrüd 
damlasını her kes gibi biz de 
sabırsızlıkla beklemekte oldu· 
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Hava değişti 
•• 

Petrol ambargos? mus
bet netice _yermıy_e_cek 

_::::__~--;::':':'.~b "Hatırlarda oldugu uzere Mos-
Londra, 16 (A.A) ~ S~b.a kova hükumeti Sosyeteye bir 

. k b' . dunku ıç- 1 U 12 
gazetelerı a ınenın 1 nota«on verere c raguayın 

b h d ek petro a 0 1 •• 
timaından a se er _ inci m:ıdd 2de yazı:ı usu.e nıu-

Son Telgraf Haberleri 

Hafi celse •• uç saat sürdü 
Suikasd suçlularından Arif, Ankara enıniyet 
direktörünün yalan yere yemiı1 ettiğini iddia etti 

k n 3rtık na d. ' ı·ı ·ı ambargo anmasını - ·ı- rac~at etmeden ıp.o:na ı < ı -
zarı dikkate alııımıyacagını bı gilenni ke ;.ııesıni şikayet ct-

d.irmektedir. . ki: miştir. 
Yalan yere yemin ve işkence iddiaları müddeiumumilikçe tahki~' edilecek 

Daily Telgraf dıyor _ Fakat Rusya daha z'yade 
k maları esna 1 l .ı 

Cenevre onuş l . vazi- ik.nci maddeye c ay;onma ıtaoır 
b"f"n eksper erın ki buna gere ac'ıu~usal il(!'i!eri, 

sında u u . t tkiklerde bulu-
felerini derın ke acalc ambar- barışı ve U.us'ar a;asında iyi 
narak petrol~ 0~. bütün neti- geçinmeyi m"i,,essir ede\:ıi!e-
gonun verebıleceg~ olacaktır. cek hadiseler hakkında her 
celeri tesbit etmed en başta üyenin konseye müracaata 

k'k esnasın a hakkı vardır. Rus delegeleri 
Bu tet ı 1 cak unsur-

d'kkate a ın 3 her hangi bir meseleye diplo-
nazarı ı aziyeti ile k ı 
)ar Amerikanın v matik münasebetlerin es; -

· 'yasasıdır. el"ıle son V-'r-
Fransanın ıç 51 • şöyle mesı sur -

Morning Post ıse me'c caiz olup olmadığı 
1
eselesini ileri sürcceklerd:r. 

diyor: · na Pa- n .. 
Dünkü kabine içtımaı Paris 1-6 ( O. R ) - Cenev-

. bırak,lmasına rede Ulu•lar konseyinin top-
ris planının gerı f olan ba-

. d ı tara tar lantısı faaliyetle hazırlanmak-
en şıd ete , ambargo 

d h. petro•a tadır. B. Lavalın B. Vasconcel-
kanlar a 1 

• · tek gös-h' bır ıs )os Potemkin ve Cerutti ile 
konmasına . •Ç Hatta B. Ede- "o"r'·u·şmeleri de bununla ilgiE-
termenıişlerdır. .. f'k ·1 petrola r. .. ku ı r "dir. Italyan - Habeş anlaşmaz-
nin dahi bugun 

0 
hiçbir 

k 
bargonu lıgiı ve b~rgiteler meseleleri 

konaca am ·yeceğidir. 
f d 1 f e verıııı görüşülmôjştür. 
ay a 1 ne 

1 ~1 Daily Ekspe- 20 sonkanunda Uluslar Sos-
Daily Maı ve__ tedbirlere yetesi konseyinde S~v~et- Ur~-

res gibi ze:r;!r ise, betrol guay müna~ebetle~ının kes~.t-
aleyhtar gaze e öldüğünü ve mesi de müıum bır açık mu-
ambargosunun .. "k bir ınem· nakaşa nın konusu olacaktır. 
defnedildiğ'.ni. bu~~tedirler. B. Pierre Lava! cumartesi 
nuniyetle bıldırm Uluslar akşamı Cenevreye hareket 

Paris, 16 ( ö.RS) -kanundaki edecek ve yolda memleketi 
20 on t olan Overniyada kısaca kaldık-

konseyinin • Sovye 
U aguaY tan sonra Cenevreye gidecek-

celsesinde r . · ınese· 
kesılaıesı b tir. Ayni gün açılacak olan 

münasebatının 1 ra sebe d B L l .. akaşa a 't konsey toplantısın a . ava 
lesi ağır mun t "Petı 

B 
husııs a hazır bulunacaktır. 

ola~a~tır. u lumatı veri;,or: • 1 

Plarısıen,,•Şıu•ma ulu~al müdafaası 
ngı ız d.1. takviye e ı Jyor 

. -··R)°- Daily 1 ::fri::~~nü~ca~bı:~ol~:re~~~m=t~ 
Londra, 16 «?· n:ıilli müdafaa tiler. ikinci filonun kuvayı kül-

Telgraf gazete:~-k eden b~- !iyesi bugün har~ket edecekti_r: 
meselesini te a~ların sila: ı Londra, 16 (O R ) - Millıg 
kanlarla uzm gibi nıüdafaa a müdafaanın takviyesi için alı· 
kuvvetlerin ne . h kkında var· nacak tedbirleri karşılamak 
bulunabileceklerı ayor. 1 kt yazı k" üzere , bir istikraz yapı aca ır. 
dıkları sonucu göre, bugün .u GeçenlerdeCebelüttarıka gid~n 

Bu gazetJe hava ve d~~~z lngiliz bahriye bakanının tetkık 
şartlar altın :f yet~izliği gor~- seyahatını Akdenizdeki bütün 
silahlarının 1 ~11- silahın ta • lngı'liz üssülharekelerine teşmil 

b 'k' )111 1 • 
!erek u 1 1 i miştır. edec-'g· ·1 bildiriliyor. 

k r ver Ik. ci -
viyesine ara Ö FR~)~-:,.:;.:.;n;.~ ......... ---:----~ 

Brest, :..6 ı _:..-oyada yolsuzluk 
Roına · .. --:: t·ınali yapan ıkı banka 
D~viz suııs ~ru tevkif edildi 

111 e i1l ada büyük bir suiistimal meyda-
16 (Ö.R) -:: R:m~:y memurlarından iki kişi tevkif 

Bükreş, t Millıg an 
na çıkarılmış ır. d . pılan yolsuzluklarla alaka-

d 'I . t"r atımın a ya d"I G e ı mış '. · d"viz alım s d y· ada tevkif e ı en ros 
Suiistımal k~flar geçenler u:mel~~n yapmakta idiler. 

dardır._ . ~~v sahısla t~k_as ~ "zünden uğradığı. zarar iki milyar 
adında1<ı ır ' bu suiıstıına yu t fabrikası direktörü de sor-

Roınanyanı~ ad" iki ınensuca 
d' TransılvanY 

Ley ır. k" 1 işlerdir. 
guya çe ı ın 

, 
1
' iNEMASI TE;~:,.oN 

TAYYARE s //ff//'0///A'.7/I////.l'EYJ'//.L. 
.p/JV/T/J/. 

/7'///f'///f. _ CUMA günü saat 21,15 ten 
1////7"// 17 ikinci kanun D'ESPARBES'in şaheser ro-

•• Gerorges .. ) f'l · 
Bugun itibaren . n heyecanlı, en guza 1 mı 

d ·ı n senenın e 

nlanından iktibas e 'iıarın ölümü 
Karla -Poletika - Casusluk - Müc~dele 

H 5 
_ Heyecan VRUM filminin kıymetlı sanat-

Aşk - ır R " YA " . NO"R DE 
NAYANLA : EMV-Pierre RE ı - -

OY d conıStant RANDRE ve Annle OUCAUK 
k. ]arın an el 

ar oURT - Marc en renkli karikatör . 
BUC A MiKi tamam .. 1 .. dünya haberlerı 

A YRIC : FOKS Türkçe soz u ·.;.;.-·---
k 13 _ l 5 _ 17 seanslarında 

ı(;;~~İ~r Çala:ken 

.ı ıu.uıı uı ,11 .. 1°'11111· edt11 11ıahkf111r 11.-,,11 

1 - Arif, emniyet direktö
rü Bay :::ıabrinin yalan yere 
şahidhk ettiğini iddia et
mekte idi. 

-~- -~ 

Afı·11ııır sı11kast111 'uç111ınrı muhakrnıe rdil11kr11 

kardeşinin yediği dayak yüzün- ellerimi öperek teşekkür etti, 
den kulağının sağır olduğunu öyle ayrıldı . 
ileri sürüyordu. 2 - işkence ve dayak yeme 

Ankara g"nel Savamanı bay iddiaları için suçlurıun doğru· 
dan doğruya makamımıza mü~ 
racaatı lazımdır. Jcab edenı 

Ankara, 16 (Mu'ıab:rinı z te
lefonla bildiriyor)- En hiiyü
ğümüze suikast yapmağa yel
tenenlerin mu.ıakemelerine bu
gün öğleden sonra saat 14 le 
Ankara ağırceza mahkemesin
de devam edilmiştir. 

Bu celse hafi idi. Celsenin 
hafi o'masına rağmen adliye 
binasının önü ve koriaorlar 
çok kalai:ıa!ıktı. Giz!i celse tam 
üç buçuk saat devam ederek 
beş buçukta bitti. 

\ 
yaparız. 

1 

1 l 
Bu sırada söz alan, suç· 

lulardan Ali Saibin müdafaa 

. t~ 1 l ~~:~i :evv:::t il~a:i:ka7ıe:~~:: 
' ' yan bu islidanın reddiııi istedi. 

j 
Heyeti hakime müzak.,re 

odasına çekilerek bu isteği 
Bundan soma aleni celseye · ~ "" 

/ 
. '\ . : inceledi. "· üzakereden sonra 

ALENi CELSE 

başlandı. "'4' 
Aleni celse baş!a<lığı zaman • ~ } ( • Arifin istida münderacatı, amme 

ilk önce idris ve Arifin sinle- f ' '-..L \ l "' ...,. ..- davasına taalluk etmediğine 
rine ait celbedilen ilamlar ,' • "'- ' 

1 
" göre kanunen muktezi mua-

okundu. Bunda Arifin 329, Id- ~. \ , _, ~ melenin icrası zımnında iddia 
risin de 1294 dog·umlu olduk- makamına verilmesine karar 

Ankara ı\.Iüdıltı11nı1111ıi.'>İ baıı ilaha A11/,:ara nf!ır rcza 111nftkt11ırsi hn~·ka111 
lan bildiriliyordu. 2 - Yine Arif Ankara Em- Baha, suçlunun bu iddiaları verildi. 

Bunun arl..asından Arif tara- niyet diıektörü bay Sabrinin üzerine söz alarak Arifin isti- En srınra da genel savaman 
fmdan mahkemı;.. riyaseti ma- suçlulara işkence yaptığını, bu dası üzerindeki talebleri uzun bay Baha evrak dosyasının 
kamma verilen bir istida okun· işkenceler yapılırken bay Feyzi uzadıya incelediğini ve bu ta- mütalca için genel savamanlık 
du. Bu istida iki noktaya te- nin başta olduğunu ve hakkın- lehlerin iki esasa istinad etti- makamına tevdiini istedi. Mah-
mas ediyor ve Ankara emni- da takibat yapılmasını istiyordu ğini söyl!rerek dedi k~: keme heyeti bu isteğe uyarak 
ye~ direktörü bay Sabriyi şid- Arif bu iddiasını tevsik için 1 - Arifin kareşi Alim bu- muhakemeyi 23 son ka ıun Per: 
detle itham ediyordu : kardeşini misal gösteriyor ve radan giderken gözyaşlarile şembe gününe talik etti. 

··K·öyıüye·····yaraım······ecıiıeceıi·······T~-R~--x~·;~ ... 
Türkiyenin, harici borçlarını mal 
vermek suretile ödiyeceği yalanlandı 

Cenevreye gidiyor 
ANKARA 15 (A.A) - Dış 

işleri bakanı Dr. Tevfik Rüştü 
Aras bu akşamki eskspre•e ta
kılan hususi vagonla Cenevre
ye gitmek üzere lstanbu!a ha
reket etmiştir. Dış ışleri ba· 

I• l · 1 • • } •• k } • ) kanı Durakta Başbakan ismet fa ya 1 e yeni tıcaret an aşması muza ere eri yapı ıyor lnönü ile Bakanlar, kor diplo-

Ankara 16 (Özel) - Ziraat bankası köylüye yapacağı ikrazı genişletmeğe karar vermiştir. ınatik, dış i<leri bakanlığı ileri 
ge!enleri uğur:amış!ardır. Dış 

Köylüye borç verme işinde yeniden kolaylıklar gösterilecek, çeşitli mahsul yetiştirene yardnıı iş:eri bakanına hususi kalem 
edilmesi hakkında bir formül hazırlanacaktır. müdürü refakat etmek! dir. 

Ankara 16 (Özel) - Üzüm ve incir mahsullerinin ihracında muameleyi sekteye uğratmamak IST ANBUL 16 ( Özel ) -
üzere Romanyadan lzmire getirilecek kutuluk kereste vergi muafiyetinden istifade edecektir. Bu Dış ışleri bakanı bay Tevfik 
kerestelerin gümrük resmi vermeden memlekete girmesi hususunda bugün lzmir gümrüğüne emir Rüştü Arıs Ankaradan geldi. 
verilecektir. Bugün Cenevreye gidiyor. 

Ankara 16 (Özel) - ltalya ile hüküm~timiz arasındaki ticaret mukavelesinin müddeti yakında Ankara, 16 (Özel) - Dış· 
bitecektir. Bunun yenilenmesi için müzakerelere başlanmıştır. bakanı T. Rüştü Arasa, gay-. bubeti esnasında Tüze bakanı 

Ankara 14 (Özel) - Türkiyenin harici borçlarını mal vermek suretile ödiyeceğiııe dair Pariste Şükrü Saracoğlu vekalet ede-
çıkarılan haberler asılsızdır. cektir. 

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

Afgan hariciye veziri 
Viyanaya hareket etti 

lstanbul, 16 {Teletoı::a) - Afgan hariciye veziri ekselans Mu
hammed Han bu akşııınki ekspresle viyanaya gitmek üzere şeh
rimizden ayrıldı. 

istasyon çok kalabalıktı. Bir askeri mü.freze selam resmini ifa 
ediyordu. Diş işleri bakanı T. R. Aras. ılbay Muhiddin Üstün
dağ, emniyet direktörü ve Afgan konsolosluk erkanı teşyi me-
rasinde hu::l:u:n:d:u:la::.r:... ____ ...,. ________ _ 

Makalle muhasarada 
BaşfaraJı J nci savJada 

cephesine gideceği ve burada 
devam eden harekatın bir kat 
daha şiddetleneceği tahmin 
ediliyor. 

Roma, 16 ( Ö.R ) - Royter 
muhabirinden:Habeşistana kar
şı sevkediten Jtalyan orduları 
başkumandanı mareşal Badoi-

lionun sıhhi sebeplerden do
layı geri çağırılacağı haberi 
burada tekzip ediliyor. 

Son zamanlarda çıkarılan 
rivayetlere göre mareşal, Erit
renin yüksek iklimine sıhhatı
nın dayanamadığını söyliyerek 
kumandanlıktan affını istemiş 

imiş. 

Afrikaya taze Italyan 
kuvv~_tleri sevkediliyor 

Portsail 16 ( O. R) - ltalyaya gıtmek üzere Kanaldan geçen 
Lombordiya ve Piyemonte nakliye gemilerinin Trablustak:•ıoOOC 
yerli askeri almak üzere Trablusa ginecekle•i an'aşılmıştır. 
Dil? er taraftan Atlanta vapuı u Şarki Afrikaya çıkarılaçak 
2500 askerle Pc:ı;tsaitten geçmiştir. 

1:ondra, 16 (O.R) - Royterin Hartum muhabiri bi diriyor: 
l· o kar yakınında tek satıhlı bir ltalyan uçağı karaya inmeğe 

mecbur kalmıştır. Tayyareciler nııntaka kom.serliğine gönderil· 
mişlerdir. Fakarda arka tekerlekleri hasara uğrayan tayyare 
muhafaza a!tıoa alınmıştır. 

Eski Bulgar iç bakanı tevkif edildi 
Sofya, 16 (A.A)- Eski içişleri bakanı Miralay Kolef ile sanılı 

erhanı harbiye miralayı Kalenderof muvaffak olmıyan hükümet 
darbesi işile alakadar olarak tevkif edilmiştir. 

Trablus'ta İslam mektebi açıldı 
Roma, 16 {Ö.R) - Trablus valisi Mareşal ltalo B:ılbo Trab· 

)usta yüksek lslam mektebi,, ni açmıştır. idare komitesiııd• 
bir şeyh ile Trabluslu altı "ulema,, dahildir. 

• 
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Danny yeni bir tuzağa düşüyordu 
Vade peşini bırakmadı 

BUGÜN DÜNYANIN HER TARAFINDAN LOURDA 
AKAN iNSAN KAFiLELERi iLME ve FENNE 
HAYRET VERiCi MÜŞAHEDELER GöSTERIYOR 

477 Vitel ve Şü. 
139 Süleymano 

48 H Şeşbeş 
41 Jiro ve Şü. 
27 J Taranto M 
22 M J Taranto 

14 25 15 5C 
13 75 14 50 
14 14 50 
14 50 14 50 
12 15 50 
15 15 30 

Politika meselesinde Noris 
yaptığı cihazları o kadar usta
lıkla ayar etti ki emetörler 
dalgaların uzunluğunu, radyo 
dinliyenlerin bir düğmeyi çe
virdiği kadar kolaylıkla değiş
tirebilirler. Bu sistem Federal 
polisine mevkiimizisarih olarak 

: tayin edebilmek imkanını bı
rakmaktadır. Helen Demar ta
rafından söylenen para sere
nadı şarkısı bizim parulamız 
olmuştur. Fakat bundan sonra 
daha başka şarkılara ihtiyacı
mız var. Bunlardan biri ele ge
çince yerine diğerlerini koy
mak isteriz. Şu halde bize hiç 
olmazsa haftada bir tane ol
mak üzere halk şarkıları yaza
cağınızı umarız. 

- Ve bu şarkılar hem gü
zel, hem de orijinal olacaklar
dır değil mi ? 

- O kadar müşkülpesend 
.o'mıyacağız. Güzel olması ye
'ter. Ekseriya kompozitörler 
hır senfoni veya opera bava· 
f sını seçerek onu halkın zevki· 
•ne uydururlar. Siz de bu ör
: neği takib ediniz. 

- Fakat bu benim tarzım 

değil. 
, Tam bu sırada yemek salo
; nuna giren otel hizmetcilerin
: den biri adımı yüksek sesle l çağırdı. Elimi kaldırdım. Bana 
yaklaştı. Beni telefonda bek· 

) lediklerini haber verdi. 
Durbene itiraz ederek tele

fona koştum. 
- Ben Danny Mac Glone 

diye seslendim. 
Öteden bir ses tekrar etti: 
- Mösyö Mac Glone mi? 
Bu ses geçen salı günü se-

sini bir defa daha duyduğum 
Çinliyi bana hatırlattı. Telefon 
eden o idi. 

- Evet Mac Glone... Dan• 
ny Mac Glone diye telrrar et
tim. 

- Miss Luiz Nilsonu çok 
görmek istemişsiniz? 

O kadar şaşırmıştım ki ce
vap vermedim. Ayni ses de
vam etti: 

- Miss Nilsonu görmek, onu 
birlıkte götürmek isterseniz 
elbette. 

- Nerededir? 

! - Miss Nilson Şinatown 
74 de Mott Street'tedir. Si-

l 
zinle birlikte çıkmak istiyor. 
Kendisini almağa geliniz. 

- Bu bir !uzaktır. Miss Nil-
son orada değildir. Buna emi
nim. 

Derhal bir kahkaha ve onu 
takib eden bir ses duydum. 
Luizin sesiydi bu ... 

- Zannetmem .. Bu nekadar 
kalabalık. Hiç te başıma böyle 
şey gelmemişti. Diyordu. Bana 
öyle geldi ki, Luiz'in sesi kas· 
ten telefona yaklaştırılmıştır. 
Sonra da uzaklaştırılmıştı. 

Sonra kapı kapanmış ve 
ayni ses tekrar etmiştir: 
- Şimdi Miss Nilson'un be
nimle birlikte olduğuna inan
dınız değil mi? 

- Ne kadar zamandanberi 
sizin yanınızdadır? 

- Bunun ne ehemmiyeti 
var? 15 - 20 dakikaya kadar 
kendisini almağa gelecv..k mi
siniz? Yoksa Şinavtonda kal
masını, bir daha hiç gözük
memesini mi istiyonunuz? 

- Adresi söyleyiniz. 
- Bir dakika söyleyeceğim. 

Mac Glone yanınızda bin do
lar getirmeyi de unutmayınız. .. • • 

Otelin bürosuna girdim. Vez-
nedar Harriden bin do!ar al· 
dım. Kimseye görünmeden bir 
taksiye atlıyarak şoföre on beş 
dakikada Mott Streette bulun
mazsam hayatımın tehlükeye 
düşeceğini, fazla bahşiş vermi
yeceğimi söyledim. Şoför bir 
Rustu. Karnesinden ismini oku
dum. On dakika sonrada Mott 
Streete varmıştım. Şoföre eyi 
bir bahşiş verdim. O teşekkür 
ederek uzaklaşırken ben de 
Şinatovna yaklaştım. 

-Sonu Var-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ltalyan uçakları 

hastaneleri hedef 
tutuyorlar 

- Baştaıa/ı / ııd sayfada -
!egesi, ltalyanlar Kızıl haç 
hastanelerine bombardıman et
miyecekleri hakkında kat'i 
teminat vermedikleri takdirde 
Habeşistandaki bütün Kızılhaç 
kurumlarının bu memleketten 
çıkanlacağına dair beyanatta 
bulunduğu hakkında Habeş 
kaynaklarından çıkarılan haberi 
tekzib etmiştir. 

Mumaileyh Cenevreye gön
derilecek raporunu yapmakla 
meşgul olup şimdiye kadar 
hiç bir beyanatta bulunmuş 
değildir. 

ISVEÇE CEVAP 
Roma 16 ( Ö. R) - Sala

hiyettar mehafil Habeşistanda
ki lsveç hastahanesinin bom
bardımanı münasebetile İsveç 
hükumeti tarafından verilen 
protesto notasına cevaben, 
bombardımanın kasten yapıl· 
madığını iddia etmekte devam 
ediyar. 

~aza:n.; 1'11u.allim. I>r. A.bdi. ~u.h~ar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

754 Yekun 

iŞTE SiZE iKiNCi VAK'A 
Madam (Blaisette Soupenne) 

50 yaşında bir kadındır. Ağır 
hastadır. Senelerdenberi göz
lerinden mustaribdir. Gözlerin
deki hastalık şudur: Göz ka
paklarında bir tek kirpik yok· 
tur. Göz kapakları dışarıya 
kıvrılmıştır. Üzerlerinde daima 
sayısız ve marazi zaideler 
vardır. Göz~eri mütemadiyen 
yaşarır, yanar, kaşınır, ve kı· 
zarmış bulunur. Ne kadar za
mandan beri nekadar hekim, 
ne kadar mutahassıs, nekadar 
ilaç ve ne kadar usul varsa 
hepsi tatbik edilmiş ve hiçbi 
rinden bir fayda görülmemıştir. 

çük şişe suyu evine getirmiş 
ve kızı bununla pansıınanını 
yapmıştır. 

Hasta kız "Marthe,, ismin
deki hemşiresiyle bir odada 
yatmaktadırlar. Sabah Parise 
hareket edeceklerdir. Sabahı 
büyük bir ümid ve ümidin ya
nında yaşıyan derin bir heye
canla bekliyen bedbaht kız 
uyanıyor, pansıman bezini kal
dırıyor. Sabahın doğduğunu, 
doğan sabahı görebildığini 
farkediııce sevincinden çıldırı
yor. Marthe, Marthe, Marthe 
canım kardeşim uyan.. Uyan 
diye sevinç sayhaları artıyor. 

Uyanan hemşiresi vaziyeti gö
rünce annesini ve babasın ya
nındaki odadan çağırmağa ha
zırlanıyor. Mari: Aman babamı 

Artık ilimden, fenden, taba· 
betten ümidi tamamen kesi
lince, gayri mantıkiğ görünen 
tavsiyelere bile kulak vermeğe 
hazırlanmıştır. Dün vak'asını 
hikaye ettiğim madamın şifa 
bu!.luğu suyun kendisine fayda 
vereceğini söyliyorlar· 

1 
çağırma, belki ben hayal ve 
bülya içindeyim, evvela bana 

\ bir kitap ver okuyabilirsem on-

O sudan getirtib tatbik edi
yor. Bir pansuman Y'!pıyor. 

O gün derin bir rahatlık hissi 
duyuyor. Fakat başka da biç 
bir netice görmiyor. Fakat göz
lerinin yanmaması, kaşınma
ması dahi kendisi için büyük 
bir n" met olduğundan ertesi 
gün bir daha pansuman ya
pıyor. 

1 

dan sonra çağıralım diyor ve 
eline verilen kitabı ferah ferah 
okuyunca babasını ve annesini 
çağırıyorlar. Gözler açılmış ve 
hiç bir zaaftan eser kalmamıştır. 

Pansıman müddeti hitam bu
lup da bezi kaldırınca, goru
len netice şe oluyor: Göz ka 
pakları guya hastalığı çeken 
onlar değilmiş gibi tamamen 
normal bir vaziyette, Üzer
lerinde kabuk, yara ve saire 
gibi şeyler hiç bir zaman ol· 
mamış gibi tamamen normal 
bir temizlikte, ve normal bir 
renkte, kızartıdan eser kalma
mış bir halde olmakla beraber 
sız ister şaşınız, ister şaşırınız, 
ister kızınız, köpürünüz, ister· 
seniz korkunuz velhasıl siz 
hangi hislerle mütehassis olur
sanız olunuz,kirpikler de yetiş· 
miş bir halde bulunuyor. 

iŞTE iKiNCi BiR V AKA 
Matmazel " Mari Morean 11 

Gözlerinin görmesinde bir zaaf 
hissediyor. Ehemmiyet verilmi-
yor. Bu lakaytlık yüzünden 
hastalık ilerliyor. Nihayet 
"Bordean,,da meşhur göz mü
tehassısı Bermonta götürülüyor. 
Doktor muayenesinde gözün 
biri tamamen kaybolduğunu ve 
ötekini kurtarmağa bütün kuv· 
vetle çalışmak lazııngeldiğini 
icap eden bütün ehemminetle 

Şifa tam, kat'i, muhakkak ve 
mutlaktır. 

AZİZ OKUYUCULARIM 
Yazılarımın başlangıcında 

1882 senesinde neşrolunan bir 
kitabın tıb aleminde bomba 
gibi patladığını Şarkonun yaz· 
dığı ·• Kurtarıcı iman ,. ismin
deki bu kitabın muasırları ara
sında kıyametler kopardığını 
yazdığımı elbet hatırlarsınızdır. 

işte zamanında hiddet, infial 
ve tahkirler koparan bu kitap 
sayesinde bugün bütün dünya
nın tanıdığı tahteşşuur alemi 
keşfedilmiş oldu. Ve bugün bü · 
tün üniversiteler ve hatta bü
tün dünya liseleri bile bu yeni 
tahteşşuur hakikatlerini yeni 
nesillere öğretmekle meşgul
dürler. Halbuki bugün bütün 
dünyanın ittifakı ara ile ka
bul ettikleri bu hakikatlarıdır 
ki 1882 senesinde bütün 
dünya büyük bir savletle 
boğmağa çalışıyordu. 

Şimdi aziz okuyucularım size 
tekrar hatırlatıyorum ki o bü
yük Şarko yazdığı ölmez eseri 
size iki gündenberi misalini ver 
diğim bu vakalara mümasil 
vakalan görmesi üzerine yaz
mıştı. 

en nihayet Amerikada Nevyork 
tıp akademisinin Fredrik Peler
son riyasetındeki din ve fen 
şubesi de buraya bir murahhas 
heyeti göndererek vakalar bey
nelmilel bir müşahade ve mü
rakabe altına alınmıştır. 

486159 Eski satış 
486913 Umumi satış 

Zeytinyağı 

Kilo Alıcı 
35000 Turan Y. F. 37 

Zahire 

Fiat 
37 

Şimdi ben size, lzmirde te
sadüf ettiğim vakalardan bah
setmazden evel, Rokfeller ens· 
titüsü azasından ve müsbet 
ilmin en yüksek mevkiinde 
yerleşen simalarından ve tecrü
bi ilme şerefler veren ı\leksis 
Karelin bizzat kendi ağzından 
sırf kendi müşahedelerine isti
nat eden ve başkalarının iddi
larına ve müşahedelerine mü
racaata hiç lüzum hissetmeden 
verdiği misallerden bahsede
yım: 

Kemik veremi, prituan ve
remi, cerabatlanmış yaralar, 
lüpüs, mal döpot, kanser ve 
ilah.. gibi hastalıkların ani, 
berki, saikavi, şimşek ve 
yıldırım süratile şifayab ol
duğunu bizzat söyliyor. 

Şifanın iki veya üç saniye 
içinde, aniyen, bağteten "En
tiere ve totale,, bir tarzda vu
kubulduğunu ilan ediyor. Ba• 
zan bir iki dakika ve pek na· 
diren de bir iki saat geçtiğini 
söyliyor. Ve şifa, hastanın 
yalnız duyduğu htırabın kay
bolması gibi zevahire aid araza 
iı:hisar etmediğini, maddiK", 
teşrihi afetin bizzat kendisinin 
yani marazın kökünün kurudu
ğunu ve şifayab olduğunu hiç 
bir tereddüde yer bırakmıya
cak bir tarzda açıkça söyliyor. 
Ekseriya, hastanın şifası şu 
yolda vukubuluyor. Hastalar 
evvela bir elem hissediyorlar 
ve akebinde, sarih, kat'i tam 
ve mutlak bir şifanın hissini 
alıyorlar. Iştiha ve kuvvet berki 
bir tarzda avdet etmiş bulu
nuyor. Belkemiğinin ... veremi 
ve amudufıkarinin kani urlaş· 
ması gibi vakayide ve kanserin 
yarattığı bezeler gibi vakayide 
bu bozuklukların maddiğ ve 
teşrihi düzelmesi biraz geciki
yor ve bu gecikmenin şimdiye 
kadar görülen en uzunu da 
nihayet üç günü buluyor. 

Üçüncü Napolyon zamanında 
Fransada bir köylü kızın an
laşılması mümkün olmıyan ve 
bazılarının marazi bazılarının 
isterik, bazılarının ilahi ve 
mucizevi dedikleri bir halile 
yerden fışkıran bu su, zaqıa
nında kıyametler ve fırtınalar 
koparmıştı. O devrin bütün 

Çu. Cinsi Fiat 
605 Buğday 8 8 715 
75 Akdarı 4 625 4 625 
10 Nohut 6 75 6 75 
309 Palamut k 360 615 

141 balye pamuk 43 50 43 50 , • Para Piyasası 
16-1-1935 

Alış 

Mark 50 15 
İsterlin 620 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 10 
Belga 21 05 
İtalyan lireti 1 O 03 
İsviçre Fran. 40 75 
Florin 85 12 
Kr. Çekoslo. 5 24 
A vstr. ilini 23 3 7 

Satış 

50 62 
622 

8 30 
79 85 
21 25 
10 05 
41 
85 37 

5 27 
23 75 

Dilberi yaralamış 
ismet paşa mahallesioin 2 nci 

Sakarya sokağında oturan lb
rahim oğlu llyaşında Necmed· 
din, aynı sokakta oturan 13 
yaşında Cafer kızı Dilber ile 
aralarında çıkan kavgada Nec
meddin taşla dilberin başından 
hafif surette yaralamış v e ya
kalanmıştır. 

•·····••••·················••······· ..... , 
grenin bir saniyede iyileşmesi, 
Pariste seferber edilen bir or
dunun bir saniye sonra Nev
yorkta bulunmasından en aşağı 
yüz bin kerre daha fazla şayanı 
hayret bir hadisedir. 

Fakat, bu hadiseler, ne ka
dar şayanı hayret görülürlerse 
görülsünler, akli çıkmadiklan 
için, olmus olmaktan çıkacak 
değillardir. 

Bu hadiselerin "sügjeııtiyon" 
denilen yabancı kelime ile ve 
izah ile aydınlatılmasına imkan 
bulunduğunu / farkedenlere bu 
ümidi beslememelerini tavsiye 
ederim. Fennen şifası mümkün 
olmıyan hastalıklarının berki 
bir sür'atle şifa bulduğunu 
gören hastaların içtikleri suya 
bir iman ve itikat taşımalarına 
hiç bir lüzum yoktur. Hatta 
alay ve istihfaf ederek de iç
seler yine şifa bulacaklardır. 
işin daha şayanı hayret tarafı 
da şudur ki, içtikleri suyun,bu 
su olduğunu bilmeden içerlerse 
hiç bir istifade de etmiye
ceklerdir. 

- Bana inanmıyor musunuz? 
! Bir dakika bekleyiniz. Kapıyı 
~ açıyorum. Onun sesini duydu-
• 

nuz. 

ltalya İsveç notasını tetkik 
ettikten sonra cevap vere
cektir. 

anlatıyor.Tedaviye rağmen ikin
ci göz de onda dokuzunu kaybe 
diyor. Amoroz da yan ama da, 
tam ve mutlak derecesine da
yanmıştır, Anası ve babası çıl
dıracak bir bale gelmişler ve 
Pariste en meşhur mütehassıs
lara gitmek üzere seyaha!a ha
zırlanmışlardı. 

Bugün hala bize inanılmıya
cak birer harika, aklımızın asla 
kabul edemiyeceği birer mucize 
gibi görünen bu hadiseler el
an izah edilmiş değillerdir; Fa
kat bu hadiseleri akıl çerçive
lerine uymadığı için görüpte 
yan çizen adamlar, menfi bir 
inad içinde yaşarlarken, Şarko 
ve F roud gibi hadiselerin asıl 
olduğunu ve bizim fikir ve tah
minlerımizin hadiselere uyması 
lazım galdiğini kavramış olan 
dahiler, onları inkar edecek 
yerde, onlara bakmak, ve on
ları izaha çalışmak cesaretini 
göstermişlerdir. Bugün o cesa
retin mükafatı olmak üzere 
tahteşşuur alemini ogrenmiş 
olduk. fakat hadiseler hala ta
mamen izahını bulmuş değil
lerdir. 

matbuatının bu mesele etra
fında kopardıkları bütün gü
rültüleri ve bütün makaleleri 
gözden geçirdim. Bugün Ame
rikadan, Londradan, Alman
yadan, ispanyadan, İskandinav
yadan ve dünyanın her tara
fından kabeye gider gibi 
"Lourd,, a akan insan kafileleri, 
ilme ve fenne hayret verici 
müşahedeler gösteriyorlar. 

Suda hiçbir hassai şifaiye 
yoktur. Ne diniğ bir itikad, 
ne ilahiğ bir imana da lüzum 
yuktur. Fakat tek birşeye ih
tiyaç vardır ve bu tek şey ise, 
hastadan üç dört adım uzakla 
bir adamın bulunmasıdır ve o 
adam berşeydir. O olmazsa 
hiçbirşey olamaz. 

1 
1 

1 

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 S 1 H H A T 

E V 1 N D E tedavi ederler 

SIHHAT E VININ ameliyathan~si ve doğum 
~alonu fennın en son te-

rakkiyatına göre hazırlaıımıştır. 
HASTAHANE ücretler! : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya !.adardır. 

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

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

s. 4-5 

Onlar hazırlanırken müvezzi 
kapıdan yevmi gazeteyi bıra
kıyor. Anası eşyalarını bavula 
yerleştirmekle meşgul iken ba
bası gazeteye lakayd bir göz 
geçirdiği sırada bu meşhur su
yun harikalı evsafından bahs
eden bir makale gözüne ilişi
yor. Baba, tedricen alakalanı
yor, okudukça alakası artıyor, 
alakası arttıkça daha dikkatla 
okuyordu. Makaleyi bitirir bi
tirmez, babası sokağa fırlamış 
ve bu sudan bir mıktarını ne
rede bulabileceğini arayıb sor· 
mağa başlamıştır. 
Akşam tedarik ettiği bir kü-

Bugün bu hadiselerin tetki
kine vakfı nefsetmiş ve bu ha· 
diselerin en ziyade geçtiği yer· 
de, adeta salgın bir hastalık 
gibi, salgın bir şifa mucizesi 
geçen yerde, evvela milli bir 
tıbbi büro, teşekkül etmiş ve 
son zamanlarda hu büro bey
nelmilel hir mahiyet almış ve 

Bugün Lourd'da beynelmilel 
bir tıbbi büro, bu hadiseleri 
müşahede etmekle meşguldür. 

Bu müşahedeler bize, Tah
min ve tasavvura sığmıyacak 
ufuklar açmıştır. Lourd'daki 
bu su alelade bir sudur. Şifa
nın yüzde kaç nisbetinde oldu
ğu meselesi ilim ve fen naza
rında hiç bir ehemmiyeti haiz 
değildir. Bunların yüzde kaç 
nisbetinde oluşu degil, sa
dece olmuş olması akıllara dur
gunluk vermektedir. Bir gan· 

O adamın haleti ruhiyesi, 
sizin bütiin bedeniğ mekaniz
malarınızı, şifa, tamir, tened
düb, muafiyet, mekanizmaları· 
nızı, kanınızın hükmiğ, kimye
viğ terkibini değiştirecektir. 
Ve bunları değiştiren adamın 
da değiştirdiği ve tutunduğu 
bu mekanizmaların varlığından 
babeni bile yoktur. 

Bu hadisenin ne şuurla, ne 
tahteşşuurla ve ne sair bildi
ğimiz şeylerle bir münasebeti 
yoktur. Yeni bir münasebetin 
varlığı ile karşı karşıya gel
mişizdir. 

- Bitmedi -



Fransada ihtililden korkuluyor 
Laval kabinesi cumhuriyetin korunması husu

sunda alikas~zlık g?st~rmekle itham edildi 
s.Herriotdan açık _sozleı·le kabıney_• kornması ve kurtarması istendi 

S 
1 

vlar kanlıgında toplanan sollar de- 1 onumuzdekı seçım bir karışık- 1 açık sözle ı k b . k 
Paris, 16 (Ö.R) - akyl a id legasyonu hükümetin genel si- lık ve hoşnutsuzluk havası ve ku t re a lıüneyı oru".1as~ 

h 

.. k- et şe e a . . . . . d l k r arması zumunu ılerı 
odasında ~. u°'. e 

251 
reye yasasını takbıh etmekte ı~tıfak ıçın . e. ~apı aca tı~. _ Ra~i~al sürüyor. 

bir ınesele5 uzeyr~:d ekseriyet etmiıttir.S YLAVLAR ODASI ::rtıs~~: heı:k~.ukutmet kıçın- Sosyalist liderlerinden B. karşı 31 re A .. '.. . . . ume e arşı Vincent Auriol F d 
TOPKANTISINDA 

gorunmesının ımkanı okt B d rance e 
kazanınıştır. . I ya· H'"k" . . Y ur. or eou gazetesinde sol ce· 

.. e radıka sos Ö 
1 

d b 1 u umetın a!eyhınde rey ve- h .1 . Bundan onc ı ve iki ğ e en sonra aş ıyan say- rerek bu kararsızlı6 a niha t na p~~tı erı arasında hazırla· 
1
. t grubu toplanın ş . t' lavlar odası müzakerelerinde l'd' l • ye nan muşterek programın her 
ıs . . österınış ı. verme ı ır er, d temayül kendını g h'"kfııneti B.Bouisson başkanlık söylevini B. LAV ALıN SÖZLERi emokrat vazifesini yaparsa 

B

. kısım saylavlar u k . t' verdikten sonra, kabinenin ge- B L 1 k'" .. ge' !Cek meclise kuvvetli bir ır . d · oıe ıs ı· . ava ursuye gelerek C · . . 
•utmak dig" erlerı evır • nel siyasası ve zirai siyasa hak- demiştir kı: umurıyetçı ekserıyet gönde· 
. .. .. ıne sonun • 1 yorlardı. Bu goruŞ erilıniş· kında istizah takrirleri oldu· _ Benım vereceğim hiçbir recegmı, program ı, sağlam, de-
da iki ınühiın k~rar ~ binde ğunu bildirmiş, başbakan bun- iıa.h sorucuları tatmin edemeı. va~ılı bır ~ol hükümeti kurula-
tir ki birincisi kabı~e ~ .eyadsıı· (ardan şimdilik yalnız zıraata Münakaşayı kapanmış sayan· ca.gı v~ faşızme karşı hürriyetin, 
k ula verilecek bır ı~ım d'" r aid istizahların münakaşasını lara hitap ediyorum. Hüküme· olıfarşıye karşı cumuriyetin 

ur k bulu ıge · · d f' k t 1 1 • 

1 k t

akririnin a ' . · kabul edebileceğini söylemiştir. tın ıç, ış ve ınans siyasası ur arı mış o acagını yazıyor. 
ı · teıneınının .. · d .. 1 · · b "N ı· 1 reylerde disiplin 

15 
Muhtelif hatipler kanaatlarını uz~t•n '! guven erını ildirme- ovve ıs e de Lyon,, soru· 

reddidir, _ sızLIK izah etmişlerdir. lerıle mesele k~panmıştır. yor: Laval düşürülürse ne ola· 
B. LAVALA GOVEN ERiLDi Radikal gurubu namına ya· B. Blu~ radıkallere bitap c~k? Kamoy ayaklaı>acak en-

oöS'f .

1 

pılan diyev ıtudur: ıçın kendınde ne salahiyet bu- dışe baş gösterecek, bütçe 
ecredı en 1 b"I' k' d'k 1 • · 'k Grub tarafından n • 

162 
"Radikal gurub ekseriyeti a .ı ır ı_ ~a ı a kabineleri açıgı ıstı razlarla kapanacak, 

. . • - 20 ye kart hükumetin genel siyasası mü- daıma duşuren sosyalistlerdir. altın memleketten kaçacak bır teblıge gore, d tek· B · · d' k' b · k f · · ' Ş taraftn an . nakaşasını kapatacak bir gün· unun ıçın ır ı en burada ıs onto aızı yükselecek niha-

ır.efyled.BI • 0 ::!.daki güven1 sıı:· dem kabul etmiştir.Genel siyas;ı. başbakan olarak bulunuyorum. yet frank değerden düş:cektir ı e ı en a,,_..,. eri me· R ·ı · 25 R · k b · . . . · ıneclise v I müzakeresi kepanmış olmalıydı. eye geçı mış ve 1 reye ey verır en u neticeyi gö-
lı.k takrırı~:rilıniştir. S~ylav ar fakat hükumet seçim tarihini karşı 315 rey~~ ziraiğ siyasa isti zönünde tutmak gerektir. 
sıne kara~ etin dış sıyasat aceleştirmekle şilpheli bir du- zahlarının munakaşasına baş· 
kuru11! bukümketlari arasında !anması kabul olunmuştur. 
sözlerıle hare ri eti korumak rum çıkardı. Bu işte ana yasa- HERYO KABiNEYi KUR· 
~ezadı, Cuınu t~ tarafından nın çizdiği bir hudut vardır. T ARMALIDIR 
ıçın parlaınen karşı Hükumet göstermiştir ki ken- . .. 

1 il n 
kanunlara h' d Parıs, 16 (O,R) - Gazete-

e e ver e le ın e disi de siyasasına karşı rabat· 1 h k . . 

l

•k 
1 

• ıiraat . 
1
... er ep abınemn durumiyle 

a a asız ıgı, k"fayetsız ıgı sızlığının azalmıyacağını hisset- 1 1 1 lı tedbirlerin 1 d'şe ve- miştir.Kurul açık davranmalı ve ıneşgu 0 

uyor ar. "Teınps,, 1 
fi

a nan 
1 

.. çtüklerin en 1 'k Radikallere kabineyi tutmaları 
nansa gu .•. ekonoını tereddütlere nihayet vermeli- · · ı d" · .. h r . işsizligı, d"stri ıçın ya varıyor ve ıyor kı: 

rıcı a mı, t ·ın ve en u dir . Al hd ki durgunluğu, ecı . · hiçbir - ey e rey verme e 
felaketini azattınak ~~ın ek ka· FRANSA BIR iHTiLALLE keoc~i aleyhlerinde rey vermiş 
ilaç bulunınadığını. g?rer. ece· KARSILAŞABILIR olacaklar. Sosyalistlerle Komü·• 

Kamutayda 
Ankara, 15 (A.A) - Bugün 

Refet Canıtez'in başkanlığında 
yapılan kamutay toplantısında 
Askeriğ tıbbiye mektebinden 
çıkan kimya!ı'erlerle diş hekim
lerine verilecek techizat bedeli 
~~kk.ındaki kanun layihasının 
ıkıncı müzakeresi yapılarak 
k:ıbul edilmiş ve 1931 yılı ha• 
zme son hesabı hakkındaki la
yihada tasvib edilmiştir. 

Kamutay Cuma günü top· 

Amerikada 60 bin kişi 
yer altına gömüldü 

Nevyork, 16 (A.A) - Elektrik santralı önündeki ana malcina
lardan birinin patlaması üzerine metrepolitenlerde bulunan 60 
b' k". ın ışı yer altında kalmıştır, Hastahanelerin, tiyatroların, sine· 
maların, büyük mağazaların, asansörlerin ekserisi bu kazadan 
müteessir olmuştur, 

lnkilap e_şnasında lağım kapaklarından beş tanesi gazların 
tazyikile havaya uçmuştur. 

Amerikada.bir anket 

Ruzvelt ıs~hat projesi 
ekseriyet kazanamadı 
Vaşington 16 (Ö. R) - Roz- olarak himaye maksadile değiş· 

vellin zirai islahat proğramı tirmiştir. Bu tadil teklifi 
hakkında en büyük Amerikan komisyon başkanı senator Pit-
mecmualarından birinde yapı- man tarafından dışişleri bakanı 
lan ankete iki milyon kişi ce· B. Cordel Hull'un tasvibile 

Verilen cevapların yüzde 34ü yapılmıştır ve barış halinde, vap vermiştir. 

R 1 
Amerikan tebaalarının mesuli· 

uzve tin lehinde, yüzde 66 sı 
aleyhindedir. yetini kendi Üzerlerine alarak 

Bu mecmuanın şimdiye ka- muhariplere gönderebilecek• 
dar yaptığı anketler, Amerikan leri maddelere aid madde· 
kamoyunun en doğru bir ma· nin bir fıkrasını istihdaf et• 
kesi sanılmaktadır. mektedir. Bu fıkraya verilen 

Vaşington, 16 (Ö.R) - Se· şekle göre Amerika bu ticaret 
ııato dışişleri komisyonu Ame• üzerındeki haklarını, 1 Ağus-

rikan bitaraflık kanunu projesi- tos 1914 den önce kabul edil-
nin bir maddesini Amerikanın miş olan arsıulusal haklar dai-
harp halinde meşru ticaretini resinde ibka ve muhafaza et· 
himaye hakkını daha kat'i mektedir. 

Vefd 
Ekseriyet 
kazanacak mı? 

Kahire, 16 (Ö.R) - Bakan· 
\ar kurulu Mısırın F ransaya ve 
diğer alacaklılara olan borç· 
)arını kiğıd parayla ödemek 
hakkını temyiz mahkemesi ka
bul etmeze Mısır hükumetinin 

ltalyanlar 
Hail unun oğlunun isı 
yanından ürküyorlaı 

Asmara, 16 (Ö.R) - Almao 
haber alma bürosu bildiriyor: 

kabineye güven bıldıre~~~ipllıı Sosyalist lideri B. Blum şun• nistlerın, ihtilalcıların esiri ola· 

g
"'ne teessüf eder. ~ 4ı rey· lan söylemiştir: caklardır. Acaba ulus bunu 
k~rarı da 20 ye ~~tı Kurulda bir cumhur reisi kabul edecek mi? 
le bertaraf edilmıttır· ·o bac- ekseriyet kendini gösterirse "Ouest Eclair,. B. Herriotun 

. -·--- girişebileceği hareket hakkın-
Aiınanya ve Rusya konfe- da müzakerelerde bulunmuştur, 

lan~cr.ktır. 

ltalyan mehafüi, Ras Hailu· 
!'un Gucamda bulunan oğlunun 
ısyanından korkulduğunu vr 
mumaileyhin kuvvetli bir taras· 
sut altında bulunduğunu söy· 
lüyorlar. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

günü daha kat'iğ surette tes· 
bit olunmamıştır. Fakat lı.ükü· 
met mahafili seçimin 15 marta 
doğru yapılacağını sanmakta· 
dır. Seçimde Vefdin ekseri· 
yeti alacağı ve başbakanlığa 
ağlebi ihtimal Nahas paşanııı 
getirileceği zannı hakimdir. 
Bugünkü başbakan senato 
başkanlığına tayin olunacakbr, 

B Varenı y -===================== 
······'°''Ganale Doria harbı 
ltalyai ınen~bii, ~abeşlerin ta?1 bir 
heziıne~~.~~~~~~P~!. ~!b.~~u!~~~!?~ .... 

ransa davet edilecek Finans bakanı AbdelNail paşa 
Berlin, 16 (A.A) - Alman it • . a ın parıtesı üzerinde tediyat 

istihbarat bürosundan: talebini bertaraf etmek için 
- Dört devlet arasında bir d 
1 

ayanılacak vesikaları ileri sür-
an aşma yapılmadan evvel müştür. Finans bakanının tezi 
Almanya ile Sovyetlerin kon-
f 

kabul edilmiş ise de bunun 
eransa iştirake davet edime teferruatı gizli tutulmaktadır. 

leri muhtemel görülmektedir. ===:::;==::=======~=K;;;ab~l;;re~, 22,_ (A.A) - Seçim ~ 

Rooıa, 16 (A.A) ;sta kuY· mıştır. Ras Desta kuvvetleri verince büyük muharebe baş-

G 
· in Ras .. intizamsız bir halde çekilmek· ladı. 

razyanın ptığı bucUIP vetlerine karşı ya len ilk ba· tedir. Arkada kışlalarda bırak- UÇAKLAR BOMBARDIMAN 
hakkında buraya ge . de baş· tığı kuvvetler ileri hareketini PEŞiNDE 

2 k
, nunusanı 1 t • b h d • it 1 t 1 · R D berler, 1 a .. en bir muba· yavaşa maga ey u e ugraşı· ayan ayyare erı as es· 

b 
.. gün sur t yorlar. tanın karargahını bombardı· 

layı uç ıtalyanların anı , reb•den sonra . !diklerin· Habeşlerin zayiatı çok mü- man ettiler. Bütün motörlü kuv 
bir surette gahb d' ge himdir ve mıktarı ileride bildi· vetler ha rakete geçtiler.Harbın 

ifşaat başladı 
lngiltere, Paris projesi görüşülürken 

ltalyan saldırışından ürküyordu .. 
den bahsetmekte '.r.. Moga· rilecektir. ilk safhasında Habeşler, Graz-

1 aıetesınm S li h • d t · k ti · "dd ti pjcco o g . . . bildirdiğine oma cep esın e ayyare- yanı uvve erme şı e e mu-

d
. · muhabırınlll , · b ler Dagabur ve Sasabenekde kabele ederek Mevkilerini karış 
ıscıo 1 Graziani nın u k göre, Gener~ Ras pestanın Habet tabşidatını bombardı- arış müdafaa etmişlerse de mu· 

muvaffakı~etı tevcih edilmit man etmişlerdir. Eritre cephe· harebenin üçüncü günü ltalyen 
polo üzerıne k t'ni tamanıen sinde de bombardıman tayya- tanktan, zırhlı otomobilleri ve 
olan iler~ hare eu~affakıyetsiı:- releri büyük faaliyet göster· mitralyöz kolları hep birden 
ye ıiındıden :tıniştir. Üç gün mitler ve Dandino bölgesinde harekete geçerek Ras Desta-
lije ınahkÜDI asında tanklar Habeş ordugahlarını bombar- nın saflarında büyük zayiat 
sllrCJI barb ea;arafından büyük dıoıan etmiıtlerdir. verdirmeye başlayınca Habeş 
ve tayyareler .. en Italyanlar HABEŞLER YÜZLERCE müdafaası gevşedi ve ordu ric-

yardıınl~r • g~:uoıelerine de- ÖLÜ VERDiLER ata başladı. 
balen ılerı ~ B"tün Ga· Londra 16 ( Ö. R) - Roy- ITAL YANLAR NASIBUNUN 

tınektedırler. u li ter muhabiri ltalyan karargi· ÖNÜNE GEÇECEKLERMiŞ 
vanı e lt !yanların e ne na ınıntakası a ti Jtalyan hından bildiriyar : Grazyaninin hedefi Ras 

· · Busuree Mha t b ld". D geçmıştır, 
1 

Destanın kuvvei u sama ın aşa ıgı gun- esta ordusuna kaşı şiddetle 
ordusu Ra maktadır. den beri en önemli çarpışına harekatta devam etmek sure· 
külliyesine Y;~ıı iT AL y AN Dolonun şimali garbisinde üç tile bu ordunun sağcenahta 

96 NUMATEBLIGI gün süren muharebedir. yaptığı tehdidden kurtulmak-

6 
Ras Dustanın altmış bin ki- br. Bu suretle merkez ve sol-

16 (
Ô R) _ 9 numa· Roma, · • tebligidir: şilik ordusu, harp meydanın· cenahtan Ras Nasibunun kuv-

Mralı Ita1 1yaBna;:::yıo telgrafla da yüzlerce ölü ve yaralı bı· vetlerine karşı harekete geçi· 
areşa • rakarak ric'at ediyor. Gen- leceği ve Cicika - Harrar yo-

bildiriyor: . harebesi ral Grazyani kuvvetlerini bir !unda emniyetle yürümek ka-
Ganab Dorıa ınu ff k haftadan beri Galadorya ile bil olacağı umuluyor. 

kıt'alarıınızın taın muva a ıye· Baloama sırtları arasında tah- Yine ayni haberlere göre, 

O zaman ltalya lngiltereyi canevinden vurabilirdi 
P 

Londra, 16 (~.R) :-;-"Morning jeden memnun değildik, fakat kendılerini barba sürüklemek 
tehlikesini çıkaracak bir hare· 
kete karşı o kadar ihtiraz gö'· 
terdiler ki müşterek güvenlik 
politikası tatbikinin bir hayal 
olduğu apaçıktı. Ayrıca Çia, 
Japonya ve Mısırdan endişe 
verici işaretler geliyordu. Sir 
S. Hoare işte bunun için Sos
yete dışmda bir sulh esaıı 
aramak lazımdır: 

ostH gazetesı lngılız kabine- bunu b" . 'k b' • k 
sinin ilk önce Laval - Hoare esası 0j;~~k k bır 1 muna başa 
t klifl 

. . . . k b a u e mec ur 
e erını nıçın a ul ettiği kaldık 
hakkındaki ifşaatına başla- Gazete bu mecburiyetin üç 
ınıştır. Bu gazeteye göre ita!- sebepten ileri geldiğini kayde· 
ya - Habeş harbının barış diyor. Evvell Fransanın bare-
yoluyla halli projesini kabul keti ki, Fransayı dog· rudan 
ederken lngiltere bu har-bin kendisinden ziyade ne· doğruya ilgilendiren işler ha-
ticelerinden çekinmiştir. ricinde, ordusunu sefere sok-

Zira lngiliz müdafaa mağa mütemayil değildi. Za-
kuvvetlerinin vaziyeti öyledir ten Fransa, elzem saydı-
ki ani pir hücum onun ğı ltalyan ittifakile arasını 
kudretini ilerisi ıçın za· bozan Cenevre siyasasında 
yif düşürebilir. Şu halde çok güçlüğe uğramıştı. 
lngiltere tecavüz maksatları ikinci sebeb, lngilterenin 
güden bir devletin toprak veya kendisile yeni bir pakt ve iti-
ekonomik taleplerini reddede- laf yapmak ümidinde olduğu-
miyecek ınevkide kalacaktı. nu Almanyanın buna yanaşmı-
Paris projesi, bazı maddelerinin yacağını .bildirmiştir. Zira Al-
her kese verdiği ikraha rağ· m.an.ya ıl~ önce kimin galip, 
men, bunun için elzem görü· kımın. maglup çıkacağını anla-
lüyordu. Bu bakımdan gazete, mak ıster. Sonra lngiliz müda-
Sir Samuel Hoare tarafından faası 0 kadar hafiftir ki Al-
verilen izahatın şu fıkrasını manyanın acele etmesine bir sebep yoktur. 
naklediyor? ULUSLA 

PARIS PROJESi NEDEN R HARBE KARŞI ÇEKlll.IGENLIK 

INGILTERE • ITALYA 
HUSUMETi 

tile neticelenıniştir. Ital~an orO kiın etmit bulunuyordu. Graı· Ras Destanın ileri kolları ku-
d b"tün cephe üzerınde 7 d 1 d 

kil

usu tu derinliğinde ilerile· yani yavaı yavaı o oya oğru vayi külliyeye doğru çekil- i' 
eme re 

1 
. . ilerleınekta olan Ru Oeııta mektedir 

Düşman kuvvet ennm 

KABUL EDiLMiŞTi GÖSTERDiLER 
- Ne beıı. ne B. Lava! oro· Nihayet di2er uluslar da 

Bir sene önce lngiltere, 
Fransa ve ltalyaoın dostluğuna 
dayanıyordu. Halbuki şimdi 
ltalya ile husumet halindedir 
ve lngiliz - Fransız ilgileri de 
bulanmıştır. Bu durumdan çık
ma!< için biricik çare müdafaa 
kuvvetlerini yeniden toplaınak, 
bunun için de ilkönce me"cut 
ihtilafa bir nihayet vermektir. 
~u itibarla Morning post 
lngiliz kara, deniz ve bava 
kuvvetlerinin zaif noktalar111~ 
göstermeie devam edeceB'

111 

bildirmektedır. 
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Müslümanların 13 Anası - İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak , ___ _ 
Bölem sayısı : ıa Yazan : Tokdil 

Suryeden helen Mekkeli kervan Biraz daha müsterih 
Nahla'nın yorgunluğuna rahat veren, güneşi gölgeleyen 
ağaçlar altında yemek yemeye ve istirahata koyuldular 

Türk kuşunun bir yıldızı 
ilk kadın paraşütcümüz Yıldız Uçman 
hatıralarından bir sahi e anlatıyor 
" insan uçarken veya paraşütle 500-600-1000 metre~ 
den atlarken hayatın manasını daha iyi anlıyor. " 
lzmirin Kız lisesi sıralarında j başka .. Fakat ondan sonrası 

u Allahın ulu adına gövene- - Şu saçlarını sen bir tıraş - lslam değil misin?, 
rek sana emrediyorum: Medine et. ' Kendini zorladı : 

iken, korkusundan mektep bi· geçti .. Şimdiye kadar yaptığım 
nası üzerinden geçen tayyare- on paraşut tecrübesinde daima 

yolları Kureyşin ve Bekelilerin - Kabeyimi tavaf edeceğim. Hayır l 
istilası altında kalmıştır. lslam- - Öyle gibi.. - Muhammedin kuvveti çok 

lere bakmak cesaretini göste- tehlükesine hedefime vardım. 

lar ınustarib ve eziyettedir. Ya içlerinden birisi iptidai bir mu? 
remiyen Yıldız Uçman, ilk pa- • Bilmezsiniz, ben Türk kuşu-
raşüt tecrübesini anlatıyor: nun naçiz bir azası olduktan 

Abdullah Kureyşin bize hücum aletle fgüya ustura], zavallının Pek çok 1 
edecek kafilelerini, müfrezeleri- saçlarını yoldu, aldı.. Ne istiyor? 

- Türk kuşundayız. Kur'a sonra hayatı daha ziyade sev-
çekildi. Kızlar arasında ilk pa- meğe başladım. insan uçar-

ni gözetle ve Mekkeye doğru - Hadi şimdi sen bu kar- Farkında değilim, o yal-
yürü, gizli yürü. . . Etrafında vana kadar git ve de ki biz nız din telkin ediyor. 

raşüt tecrübesini ben yapaca- ken veya paraşutla beş yüz, 
ğım. Kız arkadaşlarım: 

0

altı yüz, bin metreden atlar-
bizlere karşı kurulan fesatları Mekkeye geliyoruz, biz hepi- - Sen Mekkede Kabeye 
tetkik ve tavzih et!. Ve kim- miz de kabeyi tavaf etmek, yüz sürerken neyi güdersin? 

- ŞANSLISIN! Dediler. ken hayatın manasını daha 

seye bu maksadı açma, içiniz- ona ibadet etmek için yoldayız.. - Ben Mekkede Kabeye 
Hakları da vardı .. Ben daha iyi anlıyor. Uçarken yanınızda 

den gamazlar olur, harekdi - Evet yüz sürerken Adem'le Havva-
kendimi bu neticeye hazırla- size karışan, müdahale eden 

fesada uğratır, - Eveti bu, onlarla beraber nın cennetten tardolunub, Ade 
madan uçuş sahasında idim. olmaz. Belediye memuru: 

Selam ve rahmet senin üze- yola çıkacak ve kabeye va- min Allahını bulması için 
"Uçan kartal,, ın arkasından Yavaş git, ceza yazarım! 
ince bir ses: 

rine olsun .. ., racağız. yalvarışlarına karşı gösterilen 
Abdullah mektubu okuduk· - Evet.. yerin kudsiyetini güderim. 

tan sonra arkadaşlarına döndü. - Hala evet.. Hele git bun- - Kabede putunuz var mı? 
- Arkadaşlar Mekkenin ya- ları söyle ve alacağın cevablar1 - Var! 

- Bir, iki, üç! 

• 

kınlarına kadar yolumuz var, bize getir. - Hangi kabiledensin? 
- Gideriz.. - Başka birşey söylemeyim - Beni Kaynüka. 
- Ölüm var mi? - Kervandakiler de mi 
- Gideriz, - istersen başını torbaya böyle? 
- Necat var al, söyle.. - Kısmen!.. 
- Gideriz - Lebbeyk ya seydi!.. - Peki hep beraber gide-
- Ganimet var, Karvanın elçisı öteki karva- riz, biz burada eğlenceğiz, ye-
- Gideriz na doğru yiirüdü, Suriyeden meklerimizi yiyip, mola verdik-
- Herşey var. "gelen Mekkeli karvan halkı bu ten sonra yola çıkarız. 
- Gideriz. yürüyüşü gördüler.. - Esasen biz de yeni geldik, 
- Arkada kalanlarınıza esef Başı açık ve yoluk arap biz de istirahat edeceğiz. 

etmeden gidecekler kimlerse Mekkelilerin içine girince, A- - Peki karvan başıya selam 
ayrılsın.. Canını tatlı bulanlar rapvari bir musafaha ve selam- söyle, hal Sizin karvan başı 
kimlerse ayrılsın.. !aşma yaptılar .. Elçi Hazermuy- kim? \ ....._. a .• _ • 

H. b' · · d 1 H uruna J t ld Eli - Bizim karvanın başı yok, - ıç ırımız e ayrı mayız, un uz u aş ırı ı. e· Yıldız Uçman tan•areye binerken 
_ Neam! rini göğsünde haç şeklinpe hepimiz Mekkeye ibadete gidi- Adeta nefes almıyorduk .. 
- Neam.. • kavuşturup eğildi. yoruz. Ayni ses bir az daha şiddetle 
• • • • • • • - Ya ahi. Bizim karvan si- · · • gürledi: 
Tam bu sırada idi ki, içle- zin karvanla gidecek.. Başı yoluk elçi geriye .döndü _ Emniyet, ateş! 

rinden birisi: - Nereye? ve olanı biteni Cabaşın oğlu Kanatlar döndü. Uçuş saha-
- Ya Seydil diye bağırdı. - Sizin Mekkeye doğru Abdullaha anlattı, hepsinde sında iki yüz metre kadar 

Ya Seydil bak soluna, bak yürüdüğünüzü gördük, biz ora- derin bir sevinç hasıl oldu. koşuştuk. Sonra yerden gök-
ya ibadete gidiyoruz. Suriyeden gelen Mekkeli ler alemine katıldık. Sovyet 

vahanın ilerisinde bir kervan A hi b k 
- Sen Mekkeli misin. kirvan bir az daha müsterih uzman na m yüzüme a ı-Yar. 

Bu ikaz hepsinde alaka uyan
dırdı, döndüler, evet ilerde ka
labalık bir karvan vardı. Aca
ba kimler? Biraz daha dikkat. 
Biraz da ilerleyiş.. Ve birbir
lerine karşı pusuya girmiş kap
lan halile sokuluş .. 

Bu yaklaşış ve birbirlerini 
tecessüs merakı iki karvani 
birbirlerine tanıtacak şahısları
oı, Vasıflarını belirtmişti. 

Bunlar Medineden gelen is
tikşaf kolu, onlar, Suriyeden 
gelen tüccar karvanı, Mekke
liler ... 

Karşıki ka. vanın develerin
den endiğini gördüler. 

Onlara uyarak gayri ihtiyari 
birer, birer enmeğe başladılar, 
ve bir kedinin, bir kaplanın 
sinsi hali!~ hem oralı değil, 

hem müteyakkız develerile gü
ya uğraşmağa koyuldular. 

Sanki yakınlarında duyacak 
varmış gibi seslerini nisbetle 
kısarak: 

- Mekkeliler yıne bir halt 
edecek .. 

- Kimler var orada?. 

- Bak işte şu Osman, şu 

onun kardaşı Nufel, şu reisleri 
Hazer. 

- Şu senin akraban .. 
Şu bilmem kim, şu, şu .. 

Acaba neye g~ldiler, acaba 
bu karvan ticaret yolunun için
de başka şeyler mi Taşıyor, 

büyük bir endişe, gönüllere 
penç<: atmış, yürekleri sıkmış 

bir merak.. 
Cahaşin oğlu Abdullah: 

- Durun dedi, hakikaten 
bunlar Mekkeliler. 

Birisini çağırdı: 
- Gel sen, aç başını! 
Başından abani kılıklı puçu· 

sunu yarıya kadar indirmiş bir 
müslüman arab elile 

- Hayır .• Yesripli Nahlenin yorgunluğuna rahat yos:~du: 
- Orada neler var, g-neş' -ı el" -veren, u ı go g ıyen agaç- - Heyecan duyuyormusun? 
- Bilmem? ları altına yayılarak yemek ye- _ Hayır, dedim. 
- Muhammed ne halde.. meğe ve istirahat etmeğe ko- - 1200 metre yüksekteyiz, 
- Bilmıyorum yuldular. dedi. 

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

Ateşte yanmıyan adam 
Bazı erkek ve kadınlara ateşe karşı 

muafiyet veren sır nedir? 
Yazan : Richc.r.d Reveley 

Bazı erkekler ve kadınlara 
ateşe karşı muafiyet bahşeden 
sır nedir? 

Kuda Buks adını taşıyan 
genç Hintli Müslüman, lngil
terenin sakin bahçelerinden 
biri olan Surreyde gösterdiği 
gibi nasıl oluyor da çıplak 

ayakla kızgın ateş üzerinde 
yürüyebiliyor ? 

Burada ne hile, ne de hok
kabazlık vardır. Şu halde nasıl 
hareket ediyorlar? Alimler bu
nun sebebini bilmiyorlar. Ateşe 
tapanları koruyan kuvvet nedir? 
Meşhur kaşiflerden matma

zel Rosita Forbes bu hususta 
hayretle karşılanacak şeyler, 

hayali sayılabilecek sahneler 

anlahyor. Halbuki o bütün 
bunları kendi gözleriyle gör· 
müştür. 

Matmazel Forbes küçük 
bir gemi içinde Amazon neh
rinde gitmekte idi. Gemide 
kendisinden başka Avrupalı 

yolcu yoktu. Sıcak müthişti. 
Akşama doğru küçük bir davul 
sesi duyuldu. Gemi ansızın 
nehre kadar inen dev ağaçla
riyle bir orman kıyısina ya· 
na~tı. Burada iptidai birkaç 
küçük kulbelerden başka birşey 
yoktu. Kulberden birinin 

Ateşirı sırrım bilen Habeşliler 
Çırçıplak bir kız bu ateşin 
yanında bekliyordu. Gözlerini 
ateşe dikmişti. Hareketsizdi. 
Üç adam davullarını çalıyor, 
yine çıplak kadın ve erkekler 
bir halka teşkil ederek 
dansediyorlardı. Davulun ahen· 
gi gittikçe çabuklaştı. Çıp
lak genç kız ateşin üzerine 
eğildi. Alevler vücudunu ya
lıyordu. Fakat şaşılacak şey .. 
Kıza hiç bir şey olmıyordu. 
Sonra orada danseden erkek
lerden biri de ateş içine atıldı. 
Alevli odun parçaları üzerinde 
zıplayor, kor ateşleri vücudu
nun her yanına sıkı sıkıya 

kadınlar ve erkekler takib 
ettiler. Onlar da ateşe atıldı
lar. Yeni odunlar yakıldı. Ku
lak ve burun deliklerine kor 
ateş kesilen odun parçalarını 
tıktılar. Kadınlar yere otur
dular, Kıvılcımlı külleri karın
larına, memelı:rine sürmeğe 
koyuldular. Yavaş yavaş bu 
çılgınlık sahnesi sükiıuet bul
du. Yalnız genç kız yanan 
odunlar yanında hareketsiz 
duruyordu. 

Matmazel Forbes bu tören 
hakkında yerlilerden ve gemi 
tayfalarından iy:zahat istedi.Bir 
çok çekinmelerdenn sonra öğ

bildi ki orada ~yakta du-

Paraşıitcü Yıldız Uçman 
- Çok güzel, dedim. 
- Aşağıya atılabilecek 

sin? dedi. 
mi-

- Şüphesizi cevabını ver
dim. 

Sovyet uçmanı gazı kesti, 
tayyare süzülerek yüz metrelik 
küçük bir tur yaptı ve sllzil
lerek Ankaradaki Türk kuşu 
ucuı alanı ilzerine bindirdi. 

Bir işaret: 
- KANADA ÇIKI 
Benim cevabım: 
- Kanat üzerindeyim .• 
Anahimin sesi: 
- Dikmeye tutun
Benim cevabım: 
- Elim dikme halkasındadır. 
Son emirl 
- Atla Yıldız! 
Baş aşağı tıpkı denize atılır 

gibi atladım. Göğsümü rahlltsız 
edercesine çarpan kalbimden 
heyecanım belli idi. Belki de 
iki yüz metre indikten sonra 
çekme halkasına asıldım,paraşüt 
açıldı .. .. .. " 

.. 
Yıldız Uc111a11 ilk paraşüt tecriibesirıdı 

Diye sizi tehdit etmez, Pa
raşutun kupe ve iplerini emni
yette bulduktan şonra şehir 
üzerine inişin zevkine payan 
olmuyor. 

- TAYYARECILIGE NA
SiL GiRDiNiZ? 

Yıldız uçman hafifçe gülüm
sed ve konuştu: 

- Bu bir tesadüf dür, dedi. 
Ankarada idim. Musiki öğret
men okuluna kaydedilecektim. 
Bir sabah gazetelerden biri 
elime geçti. Orada: 

" Türk kuşuna aza olunuz ., 
diye bir kayıd vardı. Meğer 
Türk kuşuna kızlar da kabul 
ediliyormuş. 

O güne kadar tayyare ve 
· tayyarecilik hakkında fazla bir 
bildiğim ) oktu. Musiki öğret
men okuluna kabul edilmek 

Karalar ve denizler kadar için biraz geç müracaat etti-
göklere de ahşan Yıldız uç- · ğimden oradan ters cevab al
mana sordum : mıştım. Türk kuşuna üye ol

- HEYECAN DUYDUNUZ · dum. 
MU ? Yıldız uçman sözlerine şu 

- Heyecansız yaşaoır mı cümle ile son verdi: 
hiç.. Siz vapura binerken, hızlı • - Daima her işde heyecanlı 
giden bir trenle yolculuğa çı- tarafları bulmağa çalışan kızlar, 
karken', hatta yüzlerce otomo- uçma~lığın, paraşutculuğun he-
bil içinde yaya gezerken he- yecanlarını bilseler bir dakika 

-yecan duymaz mısınız ? işte bil.? durmadan Türk kuşuna 
-benim de heyecanım şimdi ayni yazılırlar. Sakın sözlerimden 
şekilde oldu.ilk paraşut tecrübe "Türk kuşu" nu reklam etmek 
günüm heyacan geçirmediğimi · istediğim manası çıkarılmasın. 
iddia edecek değilim. O gün A..d.ııa:n. EU.1@ie"t 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
O kendi arzusuna göre ateşin lece yine kendinden geçti. 
yakıcı tesirini izale etmektedir. Onu bir yorgana sararak kal-
Adeta manyatize eder gibi ba· dırdılar. Altı saat sonra saralı 
kışlarıyle ateş üzerinde bütün büsbütün uyanmıştı. Ağzında 
iradesini kullanarak ona hakim en küçük bir yanık izi bile 
olmuştur. Eğer " Ateşin kızı ,. yoktu. 
küçük bir zaaf eseri gösterseydi Eritrede sar'alı çocukları bile 
ateş üzerinde danseden çıplak ateşle tedavi ederler. Matmazel 
erkek ve kadınları ateşe karşı Forbes Fransız somalisinde, 
muafiyetlerinden mahrum bı- bir Habeş köyünde ölüm ha-
rakmış olacaktı. !inde olan bir çocuğun ateş 

Matmazel F orbes başka yer- parçaları yutturularak tedavi 
!erde bu esrarengiz muafiyetin edildiğini görmüştür. ihtiyar bir 
filhal mevcut olduğunu gör· kadın olan "Ateş doktoru,, ço· 
müştür, Erit re açıklarında bir 

cuga hab bolunda ateşleri 
gezisinde yerli tayfalardan bi- yutturmuştur. Bir saat sonra 
rinin sar'ası tutmuştu. Yerli 
aşçı bir ateş parçasıyla koşa- çocuk eyiliğe yüz tutmuş, hara-
rak ateşi yerde çırpınan sar'a- ret düşmüş, ve rahatca uykuya 
lının ag" zına soktu. Az sonra dalmıştır.Ate11in sırrı beyazların 

zencilere has olarak bırakacakhasta kendine geldi. Ve biz-
b h k k ları bir sır olarak mı kalacak-zat mut a a oşara ateş p~r-
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1 

retle olduji-unu biiiyorsun, er- lf Qp! Hop! Comhurlop 
tesi günü seni beyhude yere Bizim antikacı Salahaddin 

1 

beklemiştim. Halbuki sen o ge- Kantar, kantar ağası zadeliğin, 

-71- • 
0 meş um 

işte bizi ayıran • 
b·ı klig" in lazım .. 

ce savaşa gitmiştin. O zaman ağasile zadeliğini koparıp atın-
cinayeti ı me k · 
Ş . d' her şeyi öğrenece sı~· 
ım ı • kardeşı-

Babanın gaddarlıgını, . . . 
·ı·.. . vgilinin ısmını 

nin canı ıgını, se ld -
taşımağa layık bir kadın o ~ 

d Moomoransı
• unu kızının a 

gebe idim. Sana bir evlad do· ca, topu, çengeli koymuş kan-

i ğurınak üzere bulunuyordum. tar gibi sadece Salahaddin 
Senin savaş meydanında kah- Karttar kaldı. Foter şapkasının 
ramanca çarpıştığın esnada ço- tepesini yemek tenceresi gibi 

g . ' . de oturmak hakkına 
lerın evın T . 

alik bulunduğunu diyeb~ ırım 
01 · ög" reneceksın ve 
ki her şeyı . 

· 1 bileceksın .... 
tamanııy e 

1 
B mektubu sı-

" f ransova u . . . a-
. h kikatı bilnıenız ıçın ~ 

zın a kat bunu sana gon
zıyorunı .. \a d .. şeye intizar 
dermek ıçın e uç 

ediyorum.... ölmesidir. 
. · · babanın 

"Birıncısı d' .. gün bü-... ren ıgı 
Zira bunu og tevcih ede-
tün kinini sana 

cektir.,. k m Luizin 
"ikincisi de; ızı d bilecek 

"d faa e e hatıratımı mu a . Piyen 
M moransıye 

ve tam .on Monıno· 
ailesinden bir kız~ _ve b" kah-

. · · arısı ır 
ransı aılesının v kı•acak 

usuna ya ' . 
raınan yavr .. li ebilecek bır 
bir surette soy Y 

olmasıdır.,, . 
yaşa. bas~_ış.. müthiş bır 

"Üçüncusu de 0Joıa-
tehiike ile karşılaşınış 
mızdır.,. österinceye 

Bu üç şart başg susaca-
kadar ey fransova~ ade sev· 
ğım. Dünyada en zıy aadet ve 

d.•. b' adamın s d 
ıgım ır . ettiğim en 

istirahatını temın .. d kala-
h 

ıçın e 
doğan bir uzur b eline geç-
cağım. Bu me~tu h şeyi sana 
tiği zaman Luız er büyümüş 
söyliyebilecek. ka.~:üş buluna
olacak, pederın ° b cihetten 
cak, senin için de :aktır. La
bir endişem kalııııya ben ölüm 
kin o zaman da ya· ım ve ya
döşeğinde buluna~~gtin darbe
hud Luiz bu fela e lacaktır. 
sine maruz kalınlŞ O seV~ 

ld fransova, 
Her iki ha e Luizel . ·ı· k on arzusu, .. 

gı ı arının s k t hissi gos· 
fevkalade bir şef. a nikab.ında 
formekliğin, sen~n taşıınak 

. . daıına 
doğduğu ıçın 1 duğu namı 
'h rk bu un H akkına ma 1 kli. indir. ~ın 
kendisine verme g · ailesıne 

M oransı 
de kızını onm bayatını te· 
layık bir surette . 

ki.•· izdır. · 1 min etme ıgın laklığıY e 
lşte hakikati çıp 

anlatıyorum: . beni sevi-
Biraderiniz Ha~~· başlıcası 

F 1• ketiınızın . d• 
yordu. e a kelinıelerııı v 

"beni seviyordu .. 
gizlidir. .. ıenıekten çe· 

Bunu bana soY n ne su-

k
. dı" izdivacımızı 
ınme · 

cuk da dünyaya g ~ ldi ki bu da çukurlatnrak gözlüklerinde tit-
Luizdir. Öldüğüne hükmettiğim reyen neşesile dün beni gör-
0 müthiş aylarda ölümle pen- meğe gelmişti, acele ediyor 
çeleşirken kardeşin de orta· 
dan kayboldu. Artık görünmi- aman kazı var yetişeyim diyordu 
yeceğini ümid etmİitim. Şuradan, konağın önünden 

Bir gün kızım ça '. ındı. Deli bir otobüse atla dedim. 
gibi ararken kardeşin Hanri - Allah yazd ı ;se bozsun. 
önüme çıktı. Geldiğini haber Hükümet önünden dünyada 
verdi. Aynı zamanda Luizimi otobüse binemiyorum, mutlaka 
çalan adamı tanıdığını da söy- otobüs hükômeti geçmeli on-
ledi. Sağ olduğunu işiterek dan sonra yer varsa durdurur 
sevinçle yüreğim çarpmakta öyle binerim dedi. 
iken Fransova, gözlerimin Müzeden hmire gelirken de 
önünde yeni bir uçurumun açıl- hükümet önüne gelmeden oto-
dığını gördüm. büsü durdurur inerim. 

Senin koştuğun ve tatlı se- - Aman Aktaşcığım nasıl 
sini işittiğim dakika o müthiş neden?! diyor~un görmiyor mı· 
felaketle karşılaştım. Luiz kar-

f d 
·ı sın otobüs hızla hüküme:in 

deşin tara ın an para ı e tutu-
lan cani bir adamın elinde bu- onünde bir t!lr yaparak arka 
lunuyordu. Bıı sefil ruhlu ada- arka denize doğru gidiyor. Hop 
ıııın ismi de şövalye dö Parda- hop! diye biletçiniu kumanda-
) andır. siyle gidişi yokmu aklımı başım-

"Bu canavar herif kardeşinin dan alıyor. Makina bul in~anlar 
bir işareti iize~ine zavallı I.:uizi şasırıyor, ya o zaman frende 
boğazlıyacaktı. Bana karşı ağır makina da şoförün kafasında 
sözler savurdukça susacaktım. biletçinin idaresinde bir sakat-
Ağzımdan bir söz çıkınca bu !ık olursa hop! hop! freni tut-
işareti şövalye dö Pardayana turamayıp cumburlop denize 
verecekti. Zavallı ben kendi senin gibi arkadaşların yazacağı 
kardeşin tarafından pek ağır bir buçuk sütün yazı ... Vah vah 
sözlerle suçlandım. Şimdi sü- Salaheddin kantar eyi adamdı. 
kütumun sebebini öğrendin. Yazık oldu ile karışık iki çelenk! 

, ~ Sonu vıµ- -
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• Güldüni bu rte kadar korkak .. 

Sol omuzundan !ık dedim, bakhm bizim 

1 ' yaralamış kantar eski ~ap,tar değil de-
,, IkiÇeşmelikte Halk otelinde diğim gibi K"n arağası zade 

yatan Çallı Nazmi oğlu Ali iken deve ile Gölcüğe, Bozda-
çavuş Keçecilerde .Safa ote- ğın tepesin'f' çıkarken • ağa ile 
!inde' Osıııan ile . arala- iadeyi atınca ıı:ıde kalan k:.n-
rında çıkan ağız ' kavgası tariyle pek cesaret tartamaz 
sonunda Ali çavuş Osmanı 1 o muş ... 
çakı ile sol omuzundan yara- - Böyle otobüsten korkmak 
ladığından yakalanmıştır. sana hiç yaraşmıyor, eski kan-
, Can kurtaran simidi tar değil misin? 

çalmış Eğildi. Kulağı,ına dedi ki: 
Güzel yalıda Sinan sokağın- - Senin bildiğin kantar 

da oturan ve balıkçılık yapan şimdi Bursada kestane tarlar 
Mustafa oğlu Raif, Göztepe derler bir laf vardır. Bu can 
tramvay caddesinde 963 sayılı tatlılığı gençlikten ... O hakika-
evde oturan doktor bay Cev- ten hükümet önünde otobüslerin 
detin deniz bonyosu içinde a11- hopl hop diye arka arka de-
h buİunan bir can kurtaran nize yanaşmalarından korku-
simidini çalıp kaçarken yaka- yor. Hop! Hop! Çumburlop 
lanmıştır. Aktaşım diyordu ... 

kış yardımları 
· Resmi makamların temin et
tiği malümata atfen son gelen 
Alman gazeteleri 1934-1935 
yılında Almanların kış yardımı 

hakkında aşağıdaki dikkata 
şayan malümatı vermektedir: 

Toplanan eşyanın kıymeti 
110,463,61~ rayşmark ve nak
ten temin olunan paranın ye
künu 212,945,209 rayşmarktır. 

Bütün bu kıymetler bir araya 
toplanmış ve taksimat ve tev
ziatı eyi idare edilmiştir. 

Bu meyanda 14.506.584 sent
ner patates mahsulü, 2.505,638 
aded yumurta, 22.968 sentner 
taze et, 78.994 sentner kon
serva halinde et, 62.093 sent
ner kuru meyva, 4.778.070 litre 
süt, 1.013.911 kutu süt hulasası, 
74.406 sentner hamur işleri, 

57.470 sentner pirine, 138.353 
sentner şeker, 51.091.712 sent
ner kalıpkömürü, 201.718 takım 
elbise, 313.546 aded palto, 
2.437.694 çift ayakkabı, 

2.859.925 metre kumaş,1285188 
çif çorab, 2,425.485 parça iç 
çamaşırı, 30.688.976 rayşmark
lık mavaddı gıdaiye serbest 
markası, 6.698.439 felaket ve 
hastalık vakalarına karşı ihtiyat 
payı, 143.050 aded battaniye, 
4.066 sentner çamaşır yıkama 
levazımı ve diğer önemli eşya 
tevziatı yapılmıştır. 

Geçen yıl Birinciteşri:ıden 

Mart ayına kadar her ay vasati 
olarak yapılan tevziat şöyledir: 

işsizler ve buhrandan müte
essir olanlara 1,320,270 Mark. 
Hayır kurullarından yardım gö
renlere 633,830 Mark. Muave
nete muhtaç olanlara 871.909 
Mark. Daimi işi olmıyanlara 
70.746 Mark. Sair işi kısalan
lara 1.436.548 Mark; işi kısa
lanların ailesi efradına9. 533,268 
Her ay yapılan yardımın vasa
tisi de 13,866,571 Marka hali~ 
olmaktadır. 

Yapılan ka,t'i hes,aplara göre. 
bu tevziat arasını!-a, ınuavenete: 
muhtaç olan 29.108 Y abudiye 
ve 69.336 muhtelif y.1bancı teb
alıya da yardımlarda bulunul
muştur. 

Bu neticeyi almak 
için bir tüp 

RADYOLiN 
kafidir. 

Neden Türkiye halkının % )eri mükemmel surette yıkaya-
99 u Radyolin kullanıyor ? rak yemek artıklarınm, içkinin, 
Ağızdaki mikrobları % 100 sigaranın husule getirdiği kir 
öldürmesi yüzünden mi ? Fia- tabakasını, lekeleri, kefeke de-
tının ucuzluğundan mı ? F ev- diğimiz taşları söküp çıkarır, 
kalade teksif edilmesi dolayı- sonra da bunları mine tabaka-
sile iktisadi olduğundan mı ? sını çizip hırpalamadan şayanı 
Ağızda çok fazla köpürdüğü, hayret bir şekilde cilalar ve 
kokusu güzel olduğu için mi ? parlatır. 

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

Sabah ve akşam günde iki defa olmak şartile siz de 

B DYOI~iN 
Kullanmıya başlayınız l 

" , ~,·. - il 

Maliye Vekaletinden: 
1- 2257 no: lu madeni ufaklık para kanununa tevfikan devlet 

alaceklarına 54 kuruştan alınmakta olan beher mecidiyenin 
gümüş fiatının tenez-zülli hasebiyle kırk dört kuruşa endirilmiş 
ve bu fiat üzerinden kabul edilmesi için malsandıklarına 
tebligat yapılmıştır. 

2- Cumhuriyet merkez bankasınca satın alınmakta olan beher 
on gram meskük ve gayri meskük halis gümüş badema 
yirmi iki kuruş üzerinden satın alınacaktır. 

17-18~20 137 (92) 

zmir . Tramvay .ve .elektrik 
sosyetesinden; 

Şebeke ameliyatı dolayısiyle cereyanın bu ayın 18 inde saat 
9 dan 15 e kadıır Yusufdede, Eşrefpıtşa yokuşu, Kapanı zade, 
Mısırlı caddesi, Değirmendağ, Memişağa sokakları ile mücavir 
sokaklarda kesileceği sayın abonelerimizce bilinmek üzere ilin 
olunur. 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. 

288 
Yeri 

Hasan Hoça M. Bakır bedestanı 
Bornova Bayraklı Bülbül sokak 
Birinci Karantina Yıldız Tepe 
Hatuniye M. Dellal başı S. 

No. su 

39 
14 

Nev'i 

mağaza 

ev 

Depozitosu 
T. L. 

160 

331 
417 
702 
702-1 
702-2 
779 

789 
921 
925 
951-952 

984 
1032 
1059 
1060 
1065 
1066 
1070 

1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 

1082 

1083 

.. " .. " 
" '' ,, '' 

ikinci Süleymaniye Yüzbaşı Hasan ve 

Deşteban ve Hıfzı sokak 
Birinci Karataş Teşvikiye sokak 
Karşıyaka Osman zade Nazlı S. 
Reşadiye Tramvay ve iskele çıkmazı 
Akdeniz M. Sahiliye S. 

Köprü Tramvay caddesi 
Üçüncü Karataş Ouyğu sokak 
ikinci Ga-ziler Yeni Kemer C. Par. N. 

.. " " ' " " 
Kasap Hızır M. Hasan Hoca S. 

,. ,. Hayrettin paşa S. 
ikinci Karataş Şehit Nusret bey S. 

26,26-2 
2 
4 
6 

55-57 

9 
40 

600 
38 

600 
27 
15 
16 
12 

9 
71 

ikinci Süleymaniye Kamil paşa S. 132-134 
219 Ada 4 parqel 
ikinci Süleymaniye Kamil paşa S. 219 Ada 1 P. 110 
ikinci Süleymaniye Kamil paşa S. 158 Ada 3 P. 1-10 
ikinci Süleymaniye Kamil paşa S. 10 
ikinci Süleyman iye Birinci Kiremitçi S. 160 Ada 9 P.42-2 

.. .. .. .. .. 161 .. ıs .. 73 
,. .. ikinci " "164 "11 .,19-1 
.. " " " " 160 .. 2 .. 18-2 
., ,, üçüncü ,. ,. 160 ,. 10 ., 42-1 

,. ,. Çorak sokak 150 ., 14 "20-1 

,. ,, Murat Reis S. 1-22 

arsa 

evin 640-320 sehmi 
evin 640-320 hissesi 
evin 640-320 ., 
ev bahçe ve arsanın 371640 

75 
106 
550 
550 
550 

sehimde 64080 H. 230 
evin 64 hissede 35 P. 350 
248.50 M. M. arsa 100 
ve S 292 M. M. arsa 350 
hamam ve mağazanın 24 1000 
hissede 6 payı 
219 M. ,~J. arsa 
evin 3 de bir hissesi 
127.17 M. M. arsa 
116.79 " .. 
dükkan 

" 

300 
20 
70 
60 
40 
70 

211 M. M. arsanın 24 payda 30 
6 hissesi 
278 M. M. arsa 20 

72 
" " 

5 

242 s 
" 153 
" 342 
" 1037 
" 

1078 
" 3466 
" 

279 
" 

" 
15 

" 
10 
15 

" 45 
" 45 
" 
" 

120 

" 
15 

1688 " 
70 

" 
774 

" 
40 ,, 
25 

" 1084 ., ., Mısırlı C. 125 142 " 
1086 Bornova Salhane Kum Kahve mevkii 28-30 5051 " ., 260 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin veya taksitle ödenmek üzere 
pazarlıkla satışları 3-2-936 Pazartesi günü saat onda ihale edilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. 
istekli olanların hizalarında yazılı depozitoları veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ve yanlarıoda 

üçer de fotoğraf getirmeleri ilan olunur. 17-22-29 141 (93) 

• 



Sahife a 

lzmlr belediyesinden: 
- Yıllığı otuz altı lira bede

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

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

1 - Bin ikiyüz on dokuz 
lira kırk beş kuruş bedeli 
mubammenli havagazı fahri· 
kasının atelye ve deposunun 
tamirı işi başsekreterlikdeki 
keşif ve şartname veçhile 
21-1-936 salı günü saat 1 O da 
açık eksiltme ile ihale edile
cektir. iştirak için doksan iki 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve sa
atta komisyona gelinir. 

2 - Uray sokak lenviratını 
yakıb söndürmek için alınacak 
on iki aded otomatik enterüp· 
tör başsekreterlikdeöi şartna
me veçhile 21-1-936 salı günü 
saat 10 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Bedeli mu
hammeni beheri seksen beş 

liradan bin yirmi liradır. işti
rak için yetmiş yedi liralık 
muvakat teminat makbuzu ve· 
ya banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve satta komis
yona gelinır. 
5-8-14-17 22 (23] 
Karşıyaka suyu branşmanları 

için fonttan regar döktürülnıe· 
si işinin baş sekreterlikteki 
şartname veçhile açık eksilt
me ile ihalesi 28 • 1 - 936 salı 
gününe temdit edilmiştir. Bir 
regarın ağırlığı on beş buçuk 
kilo ve hepsinin ağırlığı altı 

bin iki yüz kilo ve beher kilo
sunun muhammen bedeli on 
kuruştan umumunun bedeli 
muhamm<!nİ altı yüz yirmi lira· 
dır. iştirak için kırk yedi lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saat onda 
komisyona gelinir. 

146 (89) 
- Yeni ölçüler kanun ve 

nizamnamesi hükümlerine güre 
halkın kullanmakta bulunduğu 
bütün ölçü ve tartı aletlerinin 
bu yıl belediye ayar dairesinde 
muayene ve damgalattırılması 
İcab etmektedir. Yapılacak bu 
muayene için herkesin 2 inci 
kanun ayının sonuncu günü 
akşamına kadar belediyeye ge
lerek ölçü ve tartılarının mev· 
cutlarını kaydettirmeleri ve 
muayı:nenin ne gün yapı aca
ğını gösteren kaydı almala· 
rı ve gösterilen bu müddet 
zarfında müracaat etmiyecek 
olanların yukarıda sözü geçen 
kanun hükmüne göre 10 lira
dan 100 liraya kadar ceza ile 
cezalandırı lacakları ilan olunur. 

17-19-21 147 (90) 

DoKtor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Ka.antina tram~ ~ • cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 
model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "lzmir,, eczanesi 

ft:Nl-.ASüi t7 K6nunusa11ı t93& 

2 ve 20 komprfme lik ambalajlarda 

bulunur .. Ambalaj ve komprime... 
lerin üzerinde halisliğini tekeffül 

eden ffi markasını arayınız . 
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Devlet Demiryollarından: 
Aşağıdaki gayri menkuller 30-1-36 perşembe günü saat 15 te 

lzmirde Alsancakta 8 inci işletme komisyonunda pazarlık usu

!ile ayrı ayrı kiraya verilecektir. 
isteklilerin bu yerler hizasında gösterilen mıktarda muvakkat 

teminat vermeleri ve işe girmeıie kanuniğ manileri olmadığına 

dair beyannamelerle komisyona bizzat veya tahriren müracaat

ları lazımdır. 

.Şartnameler komisyondan ve Develiköy ve Söke Kemeri is· 

tasyon yazıhanelerinden parasız alınır. 

Mevkii Cinsi Senelik 

kira bedeli 

Develiköy istasyonu Büfe ve ya

nındaki ev 

Söke Kemeri Bi'ıfe 

Lira 

35 

25 
17-22 

Muvakkat 

teminat 

Kuruş 

263 

188 
117 1871 

~JVB UlU 
Tabii meyva usarelerile hazırlan · 

mış yegane meyva tuzudur. 

Mide, barsak, 
kara ciğer böb
rek hastalıkla
rında fevkalade fay
dalıdır. Hazmı ko· 
laylaştırır, inkibazı 
izale eder. 

BAG 
VE 

SEBZE 
Tütün Fideleri 

Kimyevi Avrupa gübresi 
Garbi Anadolu umumi 

deposu 
Adres: 
HACIDA VUT ZADE RAHMi 

KARADAVUT 
Cezair ·Han Yemiş Çarışı 

IZMIR 
Telefon: 3809 
Telgraf: Karadavut 

13 - 13 (3) ....................... 

Göz He~inıi 
MITATOREL 

Adres • Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 
Telefon: 

DOKTOR 

Hulüsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 

kabul eder. ( 3436 ) 

lzmir ticaret mahkemesin· 
der.: 

lzmir icra hakimliğince iflas

tan evvel konkordato hüküm· 
)erinden istifade talebinin ka· 

bulüne karar verilen lzmirde 
kuzu oğlu Çarşısında 31 
sayı mağazada Pradidedam 
mağazası sahibi Alber Anjelin 

alacaklıları ile akteylediği kon· 
kordatonun tasdiki iktiza ede
ceği mütaleasını ihtiva eden 
rapor Izmir icra hakimliğince 

mahkememize tevdi edilmiş ve 
bu iş için 3 Şubat 936 Pazar
tesi günü saat 10 on olmak 
üzere gün tayin edilmiş oldu· 
ğundan itiraz edenlerin hak
larını müdafaa için bildirilen 
günde mahkemede bulunabile
ı:ekleri icra ve iflas kanununun 
296 ncı maddesi hükmüne tev· 
fikan ilan olunur. 

143 (91) 

ıngiliz 
Kanzuk 

ECZANESi 
Beyoğlu-lstan bul 

lzmir ~lbaylığından: 
Milli emlak icaresinde tapuya tescil edilmemesinden dolayı 

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

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

lzmir Defterdarlığından: 
Ha7ineye aid arsalar ü:ı:erine evvelce bina yapmış olanların 

binalarının yıktırılmasına tevessül edildiği malumdur. 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) 

.............. si"iIHAT ..... ü.~i~k:·y~ği""'""""' 
Norveçyanın hı.lis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesı 

···················~·················································· 

·~zü~'iiii<l~k·k:;i.b'i~··~~a~~·kö~·ü·~ü·~· 
~Sömikok : Antrasit kömürü . 
~lngiliz : Antrasit komürü . 

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

KOK DOLMA BAHÇE 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak 

kinyani magazasında bulacaksınız, 
• - ~... " J. - ·' .. • ~. . 

TAN OTELi 
Müsteciri Beşir Korkut 

lzmirde Basmahanede Dibek sokağında 12 numaralı Hacı 
Gedik otelini bu kerre Tan oteli namı altında yeniden aç
tım. Gerek binası ve gerek mobilyası yeni bir hale ifrag 
edilmiş olup bol güneş ve hava almakta ve bahçe, banyo 
gibi müştemilatı havi bulunmaktadır. Temizlik, emniyet ve 
müşterilerin huzur ve rahatı her veçhile temin edilmek.le 
beraber fiatlarda itidal muhafaza edilmiştir. Teslim edilecek 
emanetlerin hıfzında hususi ihtimam gösterilmektedir. üte· 
limizi teşrif edecek müşterilerin her suretle memnun kala
caklarına itimadımız vardır. 
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Fratelli perco w. F. H. Van Der LiMiTET Kardeşler mobilyelerile süsleyiniz ... 
Vapur Acentesi Zee- & Co. Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS ANGORA vapuru 20 son CENDELI HAN BiRİNCi 

KUMPANYASI _
1

_936 kanunda bekleniyor. 24 son ka- KORDON TEL. 24. 43 
HERCULES vapuru 13 • kadar Anvers, Rotter· THE ELLERMAN LINES L TD. 

eJı. 18-1-936 da Anvers,Rot nuna B THURSO vapuru 7 ı'k:.ncı' 
g p d m ve Ham· d Hamburg ve remen 
terdam, Amste~ .a ük ala- li::~larma yük alacaktır. kanunda Liverpool ve Svansea· 
huri' limanları ıçın Y ANDROS vapuru 3 şubatta dan gelip tahliyede buluna-

cakbr. NT LIEN bekleniyor. 7 şubata kadar cak. . 
SVENSKA ORIE 36 AD JUT ANT vapuru 8 ikinci 

ND to"rü 21·1·9 Anvers, Rotterdam, Hamburg ki GOTLA mo kanunda be eniyor.Londra için 
d e Haınburg ve Bremen liman~rına yük da Rotter auı v yük aJacaktır. 

-•-· · ·• yük alacaktır. alacaktır. lima_.ı ıçı f" - 6-1-936 L" THURSO vapuru 15 ikiaci 
ROLAND mo oru Auıerican Export ıne k H mb Co· kanunda be !eniyor. Liverpool 

da Rotterdanı, ar~ uz~, Go- EXMOUTH vapuru 2 şu· ve Glasgov için yük alacaktır. 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nıı. 5 

Tel. 1426 

Daotzig, uuynıa, ki · N le • • 
peohage, bb.diııa•Ja batta ~ enıyor. evyor ıçın POLO " apuru 10 ikinci ldi-
teburg, O~!~ v~k afacakbr. yükliyecektir. nunda Londra, Anver ve Hull-
limanları ıçınRYl~lM RuLIMAİN Johnston Warren Lines den beklenip ayni zamanda 

~Muallim~D~z~~fk~t"(;~vr~ffil mlliiliiiilmll:iiiiiiiiiim::ı_..il_ 

A~met Hulôsi 1 Tek, fakat kafi çare SERVİCE MA 9-1· Liverpool 
ULIA vapuru . 8 Londra ve Hull için yük ala-

ALBA J p OROMORE vapuru 1 son 
li ayni gün ıre, L 1 caktır. 

936 da ge P Barselona kanunda bekleniyor. iverpoo - DUTCHE LEV AT LIN 
Malta, Marsilya. ve dan yük çıkarıp Burgas,Varna AQILA vapuru 5 ikinci ka-
h k t edecektır. .. 

are e k t tarihlerııe ve Köslence için yük a lacaktır nunda Hamburg ve Anversten 
llattdaki ~ar~e ~işikliklerden Vapurların isimleri, gelme gelip tahliyede bulunacak• 

navlun!ardakı ' ı ·g t kabul el· f NOT y - t t 'hl 
U iye tar·ıhlen· ve navlun tari eleri : uru arı eri , va-

acentemiz ınes ' . . 1 • 
h d purja rı n ıs;m erı ve nav~un üc-

mez. . • . ·ın ı'kı·ncı· Kor· hakkında hiç bir taah Ü e gi-l t retle rinin değişikli k lerind en me 
Fazla tafs~ a ıçTabliye binası rişiluıeı. su liye t kabul edilmez. 

donda Tabuııl ve 
4 

numarada N. V. W. F. Hanri Van Der 
d 72· c arKasm a pur acen· Zee & o. 

FRATELLI Sperco ~~lmesi rica Birinci Kordon Telefon No. 
tahğına müracaat e 

1 
2007 -2008 

olunur. ()()5 2663 ·--------~· 2004-2 - .• -
Telefon: Doktor .... --~r:--•,ft ·! 

' çocuK Fahri Işık 
HAST ALıK.LARl 
~l üTEHASSISl 

Or. Be~cet Uz 

İzmir Memleket Hastanesi 
Rentken uıütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muaye~elerl 

Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
'k seyabatın· Viole tatbık ve Rontken 

Avrupa tet~ı Hastalarını ile KEL tedavileri yapılır. 
dan dönınüş\ur, t on ikinci Beyler sokak fırın 

11 30 dan saa 

ALA TAŞ 
lç hastaltlkan 

Mütehassısı 
Kenıeraltı Şamlı sokak No.20 

TELEFON : 2780 
ı..;;///..LLLLJ'L'Lha/LLZZ<r<<«ô"ZJ 

her gün • kag" ın· karşısı No. 25 
B !er so 2542 üçe kadar .•. ey kabul et· Telefon: 

T enviratınızda yenı çıkau çifte ispiralli 

daki kılinıgınde 
39

90 H 3. (182) 

mektedir. Tel~~~;) (3601) 7 ·--------•• .. ___ ..... METALLUM 
Lambalarını kullanınız. Bu uıarka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

llehıneı Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzeuıeleri deposu 

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

1 

Tecrübe edenler
den sorunuz ! 
Baş, diş, adele ağn

larile üşütmekten müte
vellid bütün ıstırablara karşı yegane müessir tedbir 

bir kaşe 

almakbr. 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çıkardık .Ku

tular 5 ve 1 O kuruştur. 

!:?a~üıu~riı::· t __ D_a_m_Ia_~ 
Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 1 Çay tiryakilerine nıüjde

leriz. 
Yerli malı ıblauıur ve 

salep ile ba,ka çeşit ye
uıck baharlanmızı, birinci 
kalite çamqır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, lspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi· 
lirsiniz. 

l{emal 
Eczacı 

Yaptı cicim·· 
. b" kolonya 

Yenı ır 

Bu mu ? il bir koku, . a~k, 
Evet bak yeş k ·or. HiLAL 

'be ko il) 
ve cazı 

o;on eser•··· 

Aktaş 

neşe, sehir 
eczanesinin 

b Idanerede buluşurlar 
. Iil r lstan u 1· d 

Iznnr e d B • to}ote ın e 
Beyo~ rıs . ..--=- • otel1nde 

Sirkecide Osmanıye . . 
. . T·· klerden en eskı otelcı 

·· tecırı ur M 'k otelin ıııus . d' en bay Omer LUt-Her ı ı d' inı sev ır 
herkese ken ı~ . Askeri otelinin uıües· 

olan ve Ömer Lütfı lıunr _b r idaresini herkes 

f~~d·~· ı:t;k bir sen~li~ ttecı~: ~~naklıyacaklar kendi 
sısı ır. ld her ıkı o e 
bilir. lstanbu a bulacaklardır. . ti 
evlerindeki rahatı k ı·deliklere ilaveten fıa ar 

- - b fev a a d Butun u müthiş ucuz ur 

En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru 
neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazlan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir olanaımı:ı 
uıüteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır-nasın 
!ayan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar . 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERı 
tLE RAGBET ve !TıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

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

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

ıZMiR il\ 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikaaı: Tzmirde Balkapınardadır 
Yerli PamuUundan At, 7 aggare, Kiipekba1ı De(Jlrmen, 

Geyik ve Leylak Markalarını havi her nev! Kabot bezi 
inıal eylemekte olup malları A vrupanın aynı tip meoHo 

catına faiktir. 

Telefon lfo. 2211 ve 3087 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

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

marka rasbk ile (Nermin) saç boyalannı bizden a.raywız. 

Bütün Türkiyedc tanınmış ve denenuıiş (Arti) kwuaş boya
larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 

NEZLEYE ... 
Karşı en iyi korunma ve tedavi ilacı 

SELAMET Ferit'dir 

Katran 
Ferit 

Öksürük, gogus nezlesi, 

nefes darlığını katiyen te

davi eder. 

Umumi depo: 

S. Ferit Şifa eczanesi 
Hükii.met ııraaı 

• 



-
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Sovyet deniz ordusu hazırlanıyor 
R~syanın gar ududu da eh •t anla 

Alm n hazırlığı g··zleri .. zerine 
Ulusal - Sosyalist Almanyanın Şarkta ve Garpta •• •• 

~ozu yokmuş .. 
----------------~~----11111111----------------------

• 

çük ve asgari olduğunu söy
lemiştir. 

ALMANYA VE JAPONYA 
TEHDID EDiYOR 

Sovyet Rusyayı uzak şarkta 
Japonyanın hareketi, ve garb 
hudutlarında da Almanyanın 

hazırlıkları yüzünden tehdid. 
eden tehlükeyi gösterdikten 
sonra Maeeşal Bokaçevski nut
kunun miihim kısmını bu iki 
devletin süel hazırlıklarına tah
sis etmiş ve gerek Şark ve 
gerekse Garb hududlarındaki 
durumun ciddiğ m:ıdafaa ted
birleri alınmasını gerekli kıl
dığını anlatmıştır. Bundan sonra 
Donanmadan bahseden Mare
şal demiştir ki: 

" Kudrc!li ll!r donan
ma hazırlıycruo:?. Şimdi
ilk gayretlerimizi bllhas-El 
sa tahteibahirler üzerin 
de teksif et!i&r. Fakat 15-
tillb<dd ıl denizaltı kuv
vetlerimizin inkişafına 

bir makalede Fransız - Sovyet 
paktının kabulü halinde Fran
sız parlamentosuna saylav To
res tarafından verilen raporun 
delilleri doğru görülmemekte
dir. Bu makale muharririne 
göre Almanyanın bir hücum
da bulunması ihtimali yoktur. 
B. Hitlerin üç senedenberi yap
tığı beyanat Almanyanın şarkta 
veya garpta hücum gayretleri 
takip etmediğini yeter dsrece
de göstermiştir. 

INGIL TERE KAT'i 
SiY ASET iSTER 

lngiltere faraziyeler üzerine 
kurulan siyasaları daima red
detmiştir, zira bunların ne ka
dar tehlikeli olduğunu bilir. 
Eğer lngiltere Uluslar Sosye
tesi politikasının zaferini te
min edebilirse ve Cenevre ha
kikiğ bir barış aleti olursa o 
zaman bütün paktları ve bu 
arada Lokarno aktım da de-

lığı erkanından birinin kale
minden çıktığı sanılan bir ma
kale Fransız-Sovyet anlaşma

sını ve itifakını terviç için 
Fransız parlamentosuna saylav 
Tiery tarafından verilen rapo-

lar sosyetesi siyasasında mu
vaffak olursa bütün paktları; 

ve bu arada Lokarno paktını 

değiştirmek lazım gelecektir. 
Barış olması ıçın Ulus~ar 
Sosyetesinin ilk prensiplerine 

muvazi olarak deniz yü- ğiştirmek gerekecektir. Fakat 
zü kuvvetle rimlzln de Cenevre ilk prensiplerine sa- Al111a11 ord11sunda11 bir mıi)rcze 
inkişafına ],'Orulmadan dık olarak barışı organize et- run esassızlığını iddia ederek ve hakikiğ iş birliğine sadık 

Çalışaca g~ı;:. Donanma- melidir ki yapıcı bir siyasaya şu mütaleayı serdediyor: kalması gerektir. Yalnız bütün 
"Al b b · b. ulusu arkalarında 'bulacaklarına 

mız kuvvetli va kudretli girişebilsin. O zaman kimse manyanın se e sız ır 
h.. d b 1 - f · · emin olan hükümetler bu öde-

Kızı!vrdııta11 bir mıi/rczc olmalı ve mUt.-ellah kuv- buna itiraz etmiyecektir. Fakat ucum a u unacagı arzıyesı · d" S ·· 1 · · d vi kabul edebilirler.,, 
Moskova, 16 (Ö.R) - Tas fakat bütçenin nispet edilirse, vetlerimizin genel sevi- ancak bütün uluslarını arkala- yersız ır. on uç yı ıçın e Alman devlet adamlarının HITLERE AMELIY AT 

ajansı bildiriyor: Ulusal Müda- bir çok memleketlerdeki nis- yesine çıkmalıdır. ,, rında bilen cüretkar devlet yaptıkları beyanat bunu ispata Berlin, 16 (Ö.R) - B. Hit-
faa büdçesinin merkezi icra petlerden daha az ve hele özel HITLER HÜCUM GAYRET- adamları bunu yapabilirler. yeter. Ulusal-Sosyalist Alman- lere boğazından ameliyat yap-
komitesince müzakeresi müna- bir şiddetle tecavüz~ ve harbe LERI T AKIB ETMiYOR ALMANYANIN ŞARKTA VE yanın ne şarkta, ne garpta mış olan Dr. Druld bir boğaz 
ıebetile söz alan Müdafaa halk hazırlarıanDevletlerin bütçeleri Berlin, 16 (Ö.R)- "Berliner GARPTA GÖZÜ YOKTUR gözü yoktur. mütehassısına müracaata hiç 
komiser vekili Mareşal Toka- ile kıyas edilemiyecek derecede Tagebelat., g::zetesinde Vil- Berlin 16 (Ö.R) - Berliner "lngiltere farziyelere daya- bir sebep olmadığını ve şan-
çevski, Süel bütçe hakkındaki olduğunu ve pratik bakımdan helms!rasse erkanından birinin Tageblatt gazetesinde üç yıldız nan siyasaları daima bir tehlike sölyenin ses ve sıhhatının eyi 

) 

' 

rakamların küçük olmadığını, incelenirse bu rakamların kü- kaleminden çıktığı zannedilen imzasile çıkan ve Dış bakan- saymıştır. Eğer lngiltere Ulus- olduğunu söylemiştir . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Berkiteler çıkmazı 
B. Eden petrol berkiteleri için bir 
eksperler komitesi teşkilini istiyecek .... . ....... . 

Bugün ltalya-Habeş savaşmasının y1l dönümüdür 
Paris, 16 ( Ö.R ) - Yarın 1 

Italyan Habeş meselesinin j 
uluslar konseyi öı_ıüne ilk çı

karıldığından beri tam bir sene 
geçmiş olacaktır. Filhakika 17 
son kanun 1935 de topla
nan uluslar sosyetesi konseyi
nin adi devresind'!dir ki, Ha
beşistanın isteğile ihtilaf kon
seyin gündemine yazılmıştı. 

19 İlkkanun 1935 te konse
ye iki taraf mümessillerini, ba
ron Aloizi ile baron Tekle Ha
vargateyi dinlemiş ve bunlar Ual 
Ual hadis<-sinin 928 anlaşmasına 
dayanarak barışçıl bir şekilde 
halli için mutabık kalmışlardı. 

Tam bir yıl sonra Cenevrede 
konsey yeniden, sadece bir 
hadiseyi değil, fakat bütün 
gayretlere rağmen Eylülden 
beri durdurulamıyan bir harbı 
tedkik etmek üzere toplana
caktır. Pazartesi günü yapıla
cak toplantı daha kuvvetli mi 
olacaktır? Bunun cevabı Ce
nevreden gelecek değildir. 
Zira Uluslar sosyetesi merke
zinde şimdilik muhtelif hükü
met merkezlerinden gelen ha-

Cnurrcdm bir 
berlerle karanlık olan durum 

göriiuli~ 

BiR EKSPERLER KOMi
TESi A YRlLACAKl üzerine ışık serpmeye çalışıla

caktır. 

Jngiliz kabinesinin dünkü içti
maı, On sekizler komitesi baş
kanı Vascon Seliosun B. Lava[ 
tarafından kabul, nihayet Da
nimarka dış bakanı B. Munşun 
güya Habeşistana bir tahkik 
komisyonu gönderilmesini tek
lif edeceği haberinin Kopenhag 
dan yalanlanması vaziyeti aydın 
lanmı~ değildir. 

Londradan gelen haberlere 
göre lngiliz hükümetine şöyle 

bir niyet atfedilmektedir! B. 
Eden petrol berkitesinin tat
biki işini tetkik etmek üzere 
bir eksperler homitesinin 
teşkilini teklif edecektir. In
giltere böylece bütün devlet
lere Vaşingtonda bu işle 
ilgili olarak verilecek kararları 
beklemP.k ve aynı zamanda 

Bay Şuşning Pragda 
Prag konuşmalarını Balkan devlet

leri Önemle takip : etmektedir 
Viyana, 16 (Ö.R)- Bu sa- --

i 
l 

cadeleyi kaygı ile takibe de• 
vam ediyorlar. hah Viyanadan hareket eden 

başbakan B. Schuschnigg Pra
ğa varmış ve akşam Tuna hav
zasının ekonomik bakımdan 

yeniden kuruluşu hakkında bir 
konferans vermiştir. 

Avusturya başbakanı Çekos
lovak devlet adamlarile ve bil-

t.hassa cumhur başkanı B. Benes 
ve başbakan B. Hodza ile ya
rın mühim mülakatlarda bulu
nacaktır.Bu ziyaret orta Avru
pa ve Balkan devletleri tarafın
dan büyük merakla takib edil
mekte olup arsıulusal siyasada 
ihmal edilemiyecek bir inkişaf 
başlangıcı olacağı kanaatı 
umumid"r. 

"Nation Belge gazetesi di
yor ki: 

"Öğrenilmesi gereken şey 
şudur:Almanyaya Rayn bölgesi
nin askerlikten tecridi hakkın· 
da muahede hükümlerini de 
çiğnemesine müsaade edilecek 
midir. Kimse tarafından ko
runması kaygısı gösterilmi
yen bir muahedenin süel 
hükümlerini çiğniyerek Alma
ya genel ve mecburiğ asker
lik usulünü yeniden kurdu. 
Beşyüz binle sekiz yüz bin 
arasında adamı silahlandırarak 

B. Şuşillf' muazzam bir ordu kurdu. Av-
arkadaşları tarafından selam- rupa kımıldamadı. Şimdi bu 
lanmıştır. 

Viyana, 16 (Ö.R) - Şansöl- ordu, müttefiklerin vaktile Brüksel, 16 (Ö.R) - Belçika 
ye Schuschnig Praga hareket gazeteleri Almanyada Lokarno ayırıcı bir devlet haline soka-
etmiş ve istasyonda Çekoslo- paktı ve Rayn bölgesinin as- madıkları Rayn bölgesinde mi 
vak ya elçisi ve birçok kabina kersizliğine karşı yapılan mü- yerleşecektir? 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ambargo kararını teknik bir tahmin edilmektedir. Zira lngi- Fakat hiçbir devlet bunun te-
komitenin otoritesine dayat- Itereden daha az ihtiyatlı ha- şebbüsünü üzerine almamıştır. 
mak arzusundadır. reket edemez. . Zira üç haftadanberi Habeş 

Vasconcellosa gelınce on se- hükümetinin kendisi tarafından Nihayet Habeşistana tahki-
kizler komisyonuıı'ftaki bütün böyle bir teklif yapılmıştır. 
delegelerle sıkı bir fikir teati- kat komisyonu göndermek me- Konsey veya on üçler komitesi 
ıinde bulunmak istiyeceği ve selesi kalıyor, Bunu bazı dev- bunu gözden geçirerek siyasal, 
ancak bundan sonra konseyin !etler tavsiye etmekte, diğer tüzel ve pratik taraflarını tet-
toplanmasına karar vereceği bazıları iyi görmemektedir. kik edecektir. 


