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1 İmtiyu sahibi : ŞEVKET BİLGİN 
ı1 Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOGLU 
A.EIC>:N"El Ş~T:t 

Devam müddeti Türkiye için Hariç için 
Setıelik . . . . . . . ıaoo 2500 

Allı at1ltk . . . . . . 700 1900 
TELEFON : 2ee7 

NO• et•a JoRUIRlltCl-81!111! 

·son Dakjka 
Haberleri beşinci 

sahifededir 

Yeni Asır matbaasında basılmıştır • 

. t i k s · ü opl 
. ............................................................................................................................................................................................................................................ .... 

·i;;;i;........ Necaşi cenup orduları sol cenah kumandanlı-
• 

1 Darlıktan 
kurtulmalıdır 

Pazar sayımızda üzülerek 
' yazdığlllllz bir habere göre, 

Operatör Feridun Şevket iz. 
mirden aynhyor. 
· Burada, erdemli doktorun il-

. miodeo, ihtisasından, çevresin
de uyandırdığı sevgi ve saygı
dan bahsedecek değil'im. En 
büyük aşkını ilme vermiş olan 
bir adam için bundan tabiiğ 
ve haklı bir şey olamaz. 

lzmir, hekimlik kuru "Corps 
medicale., hakımından zengin 
bir şehir olsaydı, Feridun Şev
keti ne kadar seversek seve
lim, lstanbulda yerleşmek iste
mesinden şehir adına ilzülmi• 
yecektik. Zira onun yeri boş 
kalmıyacaktı. Bugün böyle dü· 
şünemiyoruz. Bize öyle geliyor 
ki lzmirden ayrılan her ilim 
adamı, şehrimizin entellektüel 
bir merkez olması için ~uhtaç 
olduğu unsurlardan bir parçayı 
da birlikte götürüyor. 

En güzel ümitleri hırpalıyan 

ekonomik buhran, şimdi hızını 
kaybetmiştir. Hatta bir kal
kınma vardır. Böyle iken niçin 
lzmir darlıktan şikayetçidir de
nebilir. Neden ilim adamları 
lzmiri faaliyetlerine dar bulu
yorlar da lstanbulu ve Anka
rayı tercih ediyorlar? 

Bu sual geniş bir inceleme 
mevzuu olmağa değer. Zira b:
mirin yannıyla, gelişimiyle çok 
yakından ilgilidir. Türkiyenin 
büyük ihracat kapısı darlıktan 

biç şikayet etmemelidir. Hele 
coğrafi mevkiinin önemi bakı-

. mından sadece bir ekono· 
mik merkez durumunda kalmı· 
yarak ilim ve entellektüel mer
kezlerimizden biri olmalıdır. Is
tanbuldan sonra en büyük şeh
rimiz olan lzmirin bu gözetime 
hakkı vardır. Biz lzmiri ilim 
ve sanat kurlarıyla modern bir 
şehir halinde görmek isteriz. 
Bunun için de darlıj?ı yaratan 
sebeplerin ortaya konmasını, bu 
duruma bir çare bulunmasını 
dileyoruz. lzmirin özelliği, mev
kiinden birçok şeyler kaybet
mesini gerektiren ekonomik 
sebepler göz önüne getirilirse 
teşhisin daha kolaylıkla kona
bileceğine kaniiz. 929 da baş
lıyan buhrandan sonra Egenin 
hemen hemen bütün şehirleri 
gözlerini lzmirden lstanbula 
çevirdiler. Çeşidli ihtiyaçlarını 
oradan temin etmeği tercih edi
yorlar. Ticarette böyle olduğu 
gibi, sağlık ve entellektüel ihti
yaçlar için de böyle oluyor. 
Bugünkü görünüşüyle lstan
bul TUrkiyenin biricik en
tellektüel merkezidir. ilim
lerine güvenebileceğimiz bir 
hekimlik kurunu da göğ
sünde taşımaktadır. Orada 
:ıenginleşen doktorlarımızın sa
yısı gittikçe çoğalıyor. lstanbul 
bundan övünç ve sevinç duy
malıdır. ilim adamı elbette 
kazanacaktır. Onun yüksek bir 
refaha kavuştuğu yerde ilmin 
de soluk almasına, inkişaf et
mesine imkan var demektir. 
Bunun aksi olan yerlerde ise 
ilim adamını tutmak zordur. 

Bugün Lımirde bilgilerine, 

ğına Destadan alarak Vehip paşaya vermiştir 
Bir Habeş tebliği Italyanların zafer kazandıklarını yalanlıyor 

BiR HABEŞ TEKZiBi Roma 20 ( Ô.R ) - Habeş 
imparatoru Haile Selasiye, ce
nup orduları sol cenah kuman
lığını Ratı Destanın elinden 
alarak Vebip "paşa" nın ubte
sine vermiştir. 

nacak olan Milletler Cemiyeti 
konseyi üzerinde bir teıir hu
sule getirmek için Italyanlar 
tarafından uydurulmuştur. 

Londra 20 (Ô.R) - Adis-

General Velıip • 
Ababadan geleo bir habere 
göre, cenub cephesinde sol 
cenah kuvvetlerinin takviye~i 

için büyük kuvvetler gönderil
miştir. 

Adis - Ababa, 19 (A.A) -
Bir Habeş tebliği, ltalyı:nların 
büyük bir zafer kazanmış, 
Habeşlerin dört bin kişi tele
fat vermiş ve ltalyan asker 
!erinin Habeş arazisinde güya 

Cenub cephesinden gelen 
haberler, Italyan uçaklarının 
harekatını işkAI etmek ve on-

Do/odan iler/iyeıı ltalya11lar • 
100 kilometre ilerlemiş olduk- !arı şaşırtmak üzere Habeş 
!arma dair olan haberi tekzib kuvvetleri mevzilerinin değiş-
etmektedir. Bu tebliğde deni- tirilmiş olduğunu bildirmek-
liyor ki: tedir. 

Bu haberler yakında topla- Yukarıda bahsedilen tebliğ, 

Habeşlerin kızılhaç işaretlerini 
suiistimal ettiklerine dair Ital-
yanlar tarafından ileri silrülen 
iddiaları da tekzib etmektedir. 

ltalya11 kumnndan/aıuıda;ı biri 
ÇOK MÜHiM MUHA
REBELER OLUYOR 

Havas ajansının muhabiri 
halihazırda yapılmakta olan 
muhasamatın başlangıcından-

beri yapılmış olan hareketlerin 
en ciddi&i olduğunu bildinnek· 
tedir. 

BU DA iSTiF ANiNiN 
ANLATTIKLARI 

Londra, 20 (Ô.R) - Stefani 
Ajansı bildiriyor: 

General Badoğliyodan gele~ 
bir telgrafa nazaran Ras Desta 
idaresindeki kuvvetler rical 
etmekte devam ediyor. Ras 
Destanın bu bölgede hazırlık 
yaparken ricat hatlarını ihmal 
etmesi kendisine bu hezimeti 
hazırlamıştır. 

General Grazyaninin kuvvet
lerı bugün " Gallaborana " ya 
girmişlerdir. Bu mevki, Dolo
nun 230 kilometre mesafesinde
dir. ltalyan kuvvetleri bu yol 
üzerinde en ufak bir mukave· 
met eserile karşılaşmadan, ade
ta boş bir yol üzerinde yalnız 

yürilyormuş gibi emin bir su

rette bedefiae devam etmek• 
tedir. 
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Uluslar Sosyetesi konseyi 1 Halk heyecanda 
' 

Dün yapılan toplantılarda tali dere
cede meseleler incelenmiştir 

Paristen 
bay Laval 

gayri müsaid 
düşünceli 

haberler almış olan 
gibi görünüyordu ... 

Cerıevreden 

Paris 20 ( A.A) - B. Eden 
beraberinde Lord Gramborne 
olduğu halde dün akşam Pari
se gelmiş ve gece Cenevreye 
hareket etmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yüksek değerlerine güvendiği-
miz birkaç dok tor daha varsa 
onların da bu gidişle lzmirde 
kalacaklarına emin değili:ı:.Is
tanbulun ilme yaşama imkanı 
veren cazibesi hepsi üzerinde 
önemli bir rol oynıyor. Feri dun 
Şevketin lzmirden ayrılışı bize 
bunları hatırlattı. lzmir ,Feridun 
Şevket ayarında yüksek ilim 
elemanlarını kaybedecek du
rumda olmamalıdır. 

Yurdun her köşeıinde muci
zeli hareketler yaratan hükli· 
met lzmirin dertlerini de, elbet• 
te şifasız bırakmıyacaktır. 

Şevk.e1. :&ilsin. 

-~ .. -

bir göıüııüş 
Cenevre 20 ( A.A ) - Bay 

Laval beraberinde B. Alexis 
Leger olduğu halde buraya 
gelmiştir. 

B. Litvinof ile B. Bek ve B. 
Madariaga da gelmişlerdir. 

Cenevre, 20 (Ö.R ) - Bay 
Lava) radikal - Sosyalist ba
kanlann istifası ihtimali ve 
radikal icra komitesinin karar
ları hakkında Paristen malü
mat almış olacak ki kendisile 
görüşenlere çok endişeli bir 
adam hissini vermiştir. Fransız 
başbakanı konseyin iki toplan
tısında hazır bulunacak ve 
fikri iş birliği meselesi hak
kında iki rapor yapacaktır. B. 
Eden ve Aloiıi ile görüıtOkten 
ıonra Fransız baıbakanı Ah 

akşamı (bu akşam) Parise dö
necektir. 

Cenevre, 20 (Ö.R) - Fran
sız başbakanı B. Pierre Laval 
sabah Fransız delegasyonu 
üyelerinden dışbakanlığı genel 
direktörü B. Alexis Leger, 
Rene Masigli, Rochat ile gö
rüşmüştür. Saat 9 buçukta B. 
Laval ltalyanın Konseydeki 
mümessili Baron Aloisiyi kabul 
etmiş ve fikir teatisinde bu
lunmuştur. Bundan sonra ulus
lar sosyetesi kurağına giden 
Fransız başbakanı konseyin 
ilk celsesine istirak etmiştir. 
Hususiğ mahiyette olan bu 
toplantı Avusturalya baş dele
gesi B. Baros'un başkanlığında 
idi. 

lngiliı; dışişleri bakanı B. 
Eden sabah 9.40 da Cenevreye 
gelmiştir. Öğleden sonra B. 
Lavalle buluşacak ve görüıe
c~ktir. 

Moskovada 
TUrk modern sanat 

sergisi 
Moskova, 20 (A.A) - Türk 

modern sanat sergisi büyük 
bir muvaffakıyet kazanmıştır. 
Daha şimdiden 10000 kişiden 
fazla ziyart-tçİ sergiyi gezmiş
tir. Serfinin '17 ikincikanun 
nihayetine kadar u:ı:atılmaama 
karar verilmiştir. 

lngiliz kralının sağlığı 
tehlikeye girdi 

lngilterede bütün kiliselerde "Allah 
kralı korusun,, marşı söyleniyor 

Jneiliz kralın111 oğulları 
Londra. 20 ( A.A ) - Saat j Meclis celselerini kralın da-

birde resmen bildirildığine göre iresinde ve ihtimal kendisinin 
Kral biraz uyuyabilmiştir.Vazi- de riyaset edebilmesi için onun 
yetinde biç bir değişiklik yok- odasıne yakın bir odada akte• 
tur. dilecektir. 

Sandrinbam meclisi basın KRALIN VAZiYETiNDE 
bu sabah toplanmağa çalışması DEGtŞIKLIK YOKTUR 
Sandringham sarayından bir 
nebze inşirah uyandırmıştır. Londra, (Ô.R)- S. M. Kra· 
Kral namına vazife ifa edecak lın sıhbiğ vaziyeti gece yarı· 
olan altı müşavirin prens De sından yanm saat sonra hiçbir 
Galles ile Dük Dyork Dük De değişiklik göstermemekte idi. 
Kent Canterbury baş peako- Londra, 20 (Ô.R)- Saat bir-
poau, ba9bakan Ye Lord Şan- de bildirildiğine göre kral bir-
ı~lye olacağı tahmin edilmek- kaç !Abza uyuyabilmiş ise do 
terdir. - LUJ/m (tviıiniz -



Sahife 2 

Dünya 
Borsalarında 
Ulusaf-ürünlerimizin 
satışı hakkıÖda ·haberler 

TÜRKOFISIN PAMUK 
PlYASASl TEL HABERLERi .. 

;: 
~ 
•·ı::: ..:.: .. 
\O~ 
~;: -• 

LIVERPOL Bona&ı ~ 
Amerika Mut • S.92 

Mayı• 5.86 
Temmw:S.78 
l. te~rio 5.59 

Mısır Saka- Mart 7.61 
laridis Mayıs 8.41 

Temmuz: 8.31 
S.teşrio 8 

Upper Mart 7.57 
Mayıs 6.96 
Temmuz6.91 
S.teşrin 6.Jj 

Nev-Y ork Borsası 
Saat 10.55 fi. 

S.kanun 
Mart 
Mayıs 

Temmuz 

--= :·;:: .. 
\O -;;:: ..... . ·... -• o .,... 
5.90 
5.84 

S.55 

Fiatler: u .. erpool borsasında 
Amerikan ve Mısır pamukları 
için logiliz !ibresi (455.SO gram
dır) başına peoı ve desimdir. 
Nev-York borsasında lngili:ı: 
libresi batına Amerikan senti 
t'e desimdir. 

ISKENDERIYE BORSASI: 
20-1-36 

:ır;.. . 
'!? ve ""., =-- = .. 

fiyatları 
f.Ç.F. S. kinuo 15.90 lS.74 
Saka - Mart 15.26 15.16 
laridiı Mayıs 14. 77 

Temmuı; 14.54 14.50 
S. teşrin 14.21 

F.G.F. Şubat • 12.85 12.77 
A'°1oni Ni•an 12.95 12.87 

Haziran 12.SO 
Ağustos 12.25 
1. teşrin 11.63 11.60 

Fiyatlar : Kantar başına (be
her kantar 99,05 lngiliz libre;i) 
Mısır tallarisidir. 

lstanbul borsasında 18-1-36 
kapanış kambiyo fiyatları : 

lnriliz lirası 62125 
ÜZÜM 

Londra borsasında : Türk 
malı No~ 7 peşin 29-50 sekiz 
vadeli 31-42 dokuz peşin 20-23 
Yunan üzümleri Kandiye No.3 
peşin 39 dört vadeli 41-60 
Kaliforniya üzümleri tomson 
pefİn 36 natürel peşin 3J va
deli 24 Avusturalya üzüoıleri 
yeni oıal 40-46 lran üzümleri 
peşin 28-38 vadeli 16-23 şi
lindir. 

Hamburg borsasında : Türk 
üzümleri No. 7 peşin 18 sekiz 
peşin 18.SO dokuz peşin 19 
T. Lirası Yunan üzümleri 
Kandiye No. 3 peşin 15-32 
flori Kaliforniya üzümleri na
türel peşin 5.85 Iran peşin 33, 
38 dolardır. 

iNCiR 

t'ENI ASIR 

• ;/, '* ..... ·;;- ("il'_ 

ŞEBIR~ BABl:RLBRi - .. 

Sabıkalı Şükrü yakalandı . Kızılay 

yaralanan kahveci Mü- Balosu hazırlıkları 
Arazi 

\ r ergisi· tahsilatında 

maarif lıL· e~i yiizde 1 • • 

2;; dir Jnır n hayatı tehlikededir1 

. Ara~i . ve Bina • vergilerinin Yeni . müzavede bedesteni ar-
Hususı. ıdarelere devrı hak- 1 kasında kahveci Münürü sustalı 
kındakı kanun münasebetile çakı ile iki yerinden ağır su-
dün Kültür Bakanlığından rette yaralıyan sabıkalı Şükrü 
llbaylığa bir bildirim gelmiştir: zabıtaca tutulmuştur. 

Kanunun 10 uncu maddesi Münür'ün yaraları sağ bal· 
mucibince bina ve arazı dın ile elindedir. Sağ baldır-
vergileri tahsilatından dör- daki yara ver;t kesilmiş oldu-
düncü maddeye göre la- ğundan Münür fazla kan kay· 
ıımgelen tenzilat yapıldık- betmiş ve hastanede şekerli 
tan sonra kalan kısmın yüzde su ile enjeksiyon yapılmak su-
25 şi vilayet ve yüzde yirmi ret i l ~ ö!ümderı kurtarılması 
beşi de maarif hissesi sayıla- için tedbir alınmıştır. 
caktır. 1936 yılı bütçeleri hazır- Fakat buna rağmen hayatı 
lanırken bu noktanın göz önün- tehlikededir. Tahkikata göre 
de tutulması bildir:lmi~tir. rnk'a şöyle olmuştur : 

Yeni kanunun tatbikinden - . Bund;rn iki ay evvel arap 

~i Şükrüyü ortak alması için 
kabyeci Münire teklifte bulun· 
muşlardır. Münir bunlara: 

·- Kimseyi ortak alamam 
cevabını vermiş ve çıkıp git· 
mişlerdir. Vak'a günü Şükr!l 

kahveye gitmiş ve Münire mu
sallat olmuştur. 

Münür de: 
- Arkadaşlarına da söyle· 

dim bu olamaz haydi defol 
buradaiı, demiştir. 
Şükrü sarhoştu, sustalı ç:ıkı

sını çekerek Münürü tehlikeli 
bir şekilde yaralamış ve kaç
mıştır . Bilahare takip neticesi 
olarak zabıtaca tutuluıuştur. dolayı bazı vilayetlerin varida- Nuri ve Bayram adında iki ki-

tında teneuül olacağı anlaşıl- su·· ıe--y-m_a_n_ın-. -o·""· .-u··· m-. u· .. --ş-u··_p_h_e_lı· dı· r 
mıştır. Bu gibi vilayetlere ge-
lirlerindeki eksiklik nisbetinde 

:,:i:~i~::~e:::ı "ı::b:~ :~~: Şiddetli tazyik, zatürrie 
miştir. Bu kanun yapılırken •ı • 1 h•ı• •? 
hususi idarelerin bütçelerinde 1 e netıce ene 1 ır mı. 
bir iki sene için vııkubulacak 
tenezzül nazarı dikkate alınını~, 
diğer hizmetler gibi, bilhassa 
maarif hizmetinin sarsıntıya uğ
ramaması esas jtibarile kabul 
olunmuştur. Bunun için de 1934 
tahsilatına göre tanzim edilmi~ 
olan maarif hizmetlerinin aynen 
devam ettirilmesi Üzerinde mu
tabık kalınmıştır. 

Mecliste kanun kabul edilir
ken bu nokta bilhassa tebarüz 
ettirilmiştir. 

1934 yılı vilayet bütçesinde 

maarif tahsisatı 704,055 liradır. 
Büna nazaran vilayetimiz ida

re! hususiye bütçesinin açığı 
maliye vekaletine bildirilirken 

en az bu miktarda bir paranın 

maarif hissesi olarak gösteril
mesi bildirilmiştir. 

B. Hasan Fehmi 
Yeni vazifesine 
haşlanık Üzere geldi 

lzmir Hususi muhasebe mü· 
dürlüğüne tayin edilen Balıke
sir hususi muhasebe müdürü 

bay Hasan Fehmi yeni vazi
fesine başlamak üzere pazar 

günü Bandırma ekspresile şeh
rimize gelmiş Basmahanede 

arkadaşları tarafından istikbal 
edilmiştir. ........ 

Bir memuru takdir 
Kemalpaşa kazası nüfus ka· 

tibi Zayimce umumi nüfus ya
zımında gösterdiği gayretten 

vilayetçe bir takdirname veril
miştir. 

Cumaovasının Bulgurca kö
yünde lbrahim oğlu Süleymaoı 
dövmekle suçlu olarak yakala
nan Musa, il yas, Fahriye ve 
Elif dün adliyeye verilmişlerdir. 
Musaoın anlattığına göre 

Süleyman, Mu sanın karısı 
Fahr4yeye sarkıntılık etmiş ve 
kadın l<ocasına şikayettt- bu
lunmuştur. Bunun üzerine Musa, 
Ilyas ve iki kadın, hücum ede
rek Süleymanı fena halde 
döymüşlerdir. 

Ilbayımız iyileşti 
ilbay fazlı Güleç iyileşerek 

dün makamına gelmiş ve vazi
fesine başlamıştır. Dün topla
nan vilayet daimi encümenine 
bay Fazlı Güleç başkanlık 

etmiş ve bayındırlık işleri üze 
rinde bir çok kararlar alın
mı ştır. 

Kararollaı-ı teftiş 
Emniyet müdür ıııuavını bay 

lsmail: Bozyaka, Çorakkapı, 
Arabhasan, Karantina, Güzel 
yali ve Şehit Fahreddin polis 
karakollarını teftiş etmi~tir. 

KAZA 
Karantinada hastane önün· 

deki tramvay durak yerinde 
tramvay bekleyen Ahmet oğlu 
Mestana idaresindeki tramvay 
arabasını çarptıran vatman Ali 
oğlu Mehmet lıacağı ile başın· 
dan yaralanmasına sebebiyet 
vermiştir. 

Vatman tutularak hakkında 

tahkikata başlanmıştır. 

Süleymanın bu dayağın te
sirile zatürrieye tutularak öl
düğü adliveye şikayet edilmiş 

ve müddeiumumi muavini bay 
Alinin önünde adliye tabibi bay 
Muhib Nureddin tarafından 

yapılan otopıide Süleymanın 
zatiirrieden öldüğü tesbit 
edilmiştir. Fakat zatürrienin 
dayak tesiriyle olup olmadığını 
adliyece yapılacak tahkikat 
meydana çıkaracaktır. 

Şaı-bayın teftişi 
Şarbay doktor Bebcet Uz 

dün Kültürpark inşaatı ile Bah
ribaba parkını teftiş etmiştir. 

Elektrik komisyo
nu toplandı 

Önümüzdeki altı aylık devre 
için elektrik kilovat tarifesini 
yeniden tesbit edecek olan 
elektrik tarif~ komisyonu dlin 
Nafia komiserliğinde toplanmış 
ve kilovat ücreti üzerinde gö
rüşmelere başlamıştır. 

Mal istiyorlar 
Türkofis Prağ şubesinden 

şehrimiz Türkofis direktörlü· 
ğüne gelen bir mektupta mü
him bir ithalatçı firmasının sınai 
yağlar, üzüm, kabuklu veya iç 
ceviz gibi milli mahsullerimize 
talip oldnğu ve üccarlarımızla 
i~ yapmak istediği bildirilmiş

tir. Bu müessese hakkında 

kuvvetli referans verilmektedir 

Kııılay kurumunun l Şubat 
akşamı hükiırnet salonlarında 

verilecek olan yıllık baloşanun 

hazırlıklarına devam edilmekte
dir. Üst kattaki salon bu yıl 
görülmemiş bir tarzda süslene
cektir. 

Bunun için sütunlar yapıl· 

maktadır. Tezyinatın bir sürpriz 
olacağı söyleniyor. 

Zabıta haheı·lel'İ: 

Suç üstüne suç 
F evzipaşa bulvarında Rama

zan oğlu lbrahim ile Ali oğlu 
Kırıkdiş Mehmet, fitil çekmek 
suretiyle oradan gelip geçen 

halkın paralarını dolandır-
dıklarından jandarma Hasan 

Ali ve Abdullah taraflarından 

yakalanmışlardır. Bunlar ııer

best bırakılmaları ıçın yirmi 
kuruş rüşvet teklif ettiklerin

den hakl~rında takibata baş
lanmıştır. 

Dört dilenci yakalandı 
Dün şehrin muhtelif yerle· 

rinde memnuiyete rağmen di
lenen dört kişi belediyece tu

tularuk fakirler evine götürül
müşlerdir • 

SUngUIU baston 
Keçecilerde Riza, Mustafa 

ve Tepecikte Ziyada birer 
bıçak, Keçecilerde Ali oğlu 

Ömerin elinde taşıdığı baston 
içinde bir süngü olduğu gö

rülmüş ve zabıtaca alınmıştır. 
Zehirli börek 

Kemeraltı caddesinde seyyar 

börekçi Yudanın bir böregini 
yiyen Süleyman oğlu Reşad 

sancılanmış ve zehir'.endiğinden 
korkularak hastaneye kaldırıl

mıtbr Tahkikata başlanmıştır. 
Kızını döven ana 

Kahı-amanlarda Şemsiye so

kağında oturan Eyip kızı Ha· 
sibe, annesi Hayriye ile kavga 

etmiş, babası Mustafa da kav
gaya karışarak Hasibeyi tokat 
ve tekme ile dövmüştür. 

Hasibe gebe idi. Sancılan· 

dığından zabıtaya şikayet et· 
miş ve memleket hastahane

sine kaldırılmıthr. Hakkında 

tahkikata başlanmıştır. 
Yaralanma 

Dikilitaş sokağında sarhoş 
olub sokakta yatan Şaban 
oğlu Mecid k~ndisinı kaldırmak 
ve teskin etmek istiyen Meh
med oğlu Salibi kaşından us· 
tura ile yaralamıştır. 

Kanunsu:z lf 

Londra borsasında: Türk in
cirleri genuin peşin 36 vadeli 
24 skeleton 4 crovn 1 lib. pe
şin 45 beş peşin 48 altı peşin 
50 yedi peşin 55 şilindir. 

·:;~·:·;i~;··K;:·,:;·~ğ:~···i:~;~;i.ğ;· ı 
esnasında yapıldığı üzere hü· 
kümdarın hastalığı müddetince 
Krallık ödevlerini yerine ge· 
tirmek üzere kurulacaktır. 

ELHAMRA 
SINEMASINDA TELEFON 2573 

Alsancakta Hacıbekir soka· 
ğında oturan ltalya tebasından 
Civani oğlu Apostol 2007 sayılı 
kanuna aykırı olarak izinsiz 

meyvacılık yaptığından tutul
muştur. Hamburg borsasında: Türk 

incirleri ekstrisma vadeli 24-26 
rh, genuine peşin 14 Türk 
lirasıdır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
umumiğ vaziyeti değişmemiştir. 

Londra, 20 (Ô.R) - Son
tringham şatosuna birçok geliş 
gidişlerden ve Prens de Galin 
bir ziyaretinden sonra, tahmin 
edildiği üzere bir devlet şüra
sının teşkili için tatoda bir 
meclisi bas kurulmasına ka
rar verilmiştir. Bu kurulun 
toplantısında M. Ramsay Mac 
Donald ile Özel mühür Lordu 
Lord Hallifaks hazır buluna
caklardır. 

Devlet kurulu 1928 senesin· 

Ottava, 20 (Ö.R) - Kana· 
danın bertarafında Kralın iyi
leşmesi için bütün kiliselerde 
dualar edilmiş ve " God Save 
the King " ( Allah Kralı ko· 
rusun ) marşı söylenmiştir. 

Londra 20 ( Ö. R ) - Eııki 
Alman muharipler delegasyonu 
dün buraya gelir gelmez Veli· 
ahda bir telgraf çekerek, lngi· 
liz topraklarına ayak basarken 
ilk işlerinin kralın sıhhatıni te
menni olduğunu bildirmişlerdir. 

Londra 20 (Ô.R) - Bir ni· 
yabet meclisinin toplanması 

hakkında karar vermek üzere 
bugün krallık meclisi t"plan· 
tıya çairılmııtır. 

'7'/T7/7UA 7r.tVr; r/',,~;rJr/'7.r/","°7///7//////, 

MARLENE DfETRİCH'in 27 No.lı casus, GRETA GAR
BO'nun MATAHARİ filmlerinden daha güzel, daha canlı 
ve daha heyecanlı 

13 No.lu Casus 
Aşk • Heyecan - Harb - Sevişen casusl:ır - Zengin ve 

muazzam sahneler 
Amerikan ordusunun hududsuz yardımlarile ve milyonlar 

sarfile yapılan muazzam şaheser. Baf rollerde : 

GARYCOOPER 
MARYON DAViES 
AYRICA: 

Zorla olur mu? 
Alipaşa meydanında balıkçı 

Ismail oğlu Şahin, arabacı Meh

med oğlu çolak Ahmetten bir 
şişe rakı istemış ve Ahmed 
almayınca çakı ile vurmak 
üzere arkasından kovalarken 
tutulmuştur. 

iki suçlu yakalandı 
Kemeraltı caddesinde Emir

ler çarşısında gençler temsil 
heyetinin direktörü Yu~ufoğlu 

lsmail Hakkının tiyatro salo
nunun pençeresinden girib 
fincan, tabak vesair eşya ça
lan Faik oğlu lbrahim Sedad 
ve arkadaşı Kayserili lıhami 

_,.., ~~tuJ'!l~~~ 
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KOŞE~lDEN 

iL 
Radyolar 

Hani şu parazit denilen ca
zıttısı, cuzurtusu olmasa raci
yolan gramafontara adamakıllı 

tercih ederler. Ben işittim ki 
radyolardaki bu para:ı:itleriıa 
mahiyetlerini daha tam. ma· 
na.sile anlayamamışlar ., Ki• 
bilir stratosfer tabakasın• 
neleri karıştırdığı hu ta • 
işi keşfolundu mu, olunmadı 
mı!? Tdsiz derler, hava bozuk
luğu derler, derlerin arkası 
gelmez.. Her ne ise bıze orası 
lazım değil.. 

Bana çoktan beri bir arka· 
daş kim bilir kaç kere radyo· 
!ardan şikayet etti. Hele Ka· 
hire açılıpta yalellin teren
nümüne başladıkları vakıt bu 
yaleylinin saatlar ve saatlarca 
süı üp uzadığından şıka yet etti. 

Dilenciye hıyar vermişler de 
eğri diye beğenmemiş. Size de 
Kahireden alaturka terennüm· 
ler dinletiyoruz diyeceklerini'& 
olur belki.. Fakat bu öylesi 

deyi!. Benim çokluk r.;dyo dia· 
temek merakım yoktur Zira 

bertarafta duyduğumuz müzik 
ya dans havalarıdır. • Siz beniın 
anlamadığıma yükletiniz • Ben 
bunları sevmem, yahut ta Ara· 
bın saatlarca süren Yalellisi· 

dir. Arasıra bir klasik Türk 
musikisini defe alıb çaldıkla• 

rını dinledim. Fakat onu h 
araplaştırdıkları için içimde 

titreyen zevkimin, ruhumun 
safiyeti sık sık bozuldu, taın 

ve devamlı bir musiki beye· 
canı alamadım. 

Bana radyonun ısrarlı aza· 
bından bahseden bu arkadaş; 
Bayraklıdaki bir kahvenin ge· 

ce yarılarına kadar; biri bin 
eden kuvvetli hoparlörle et• 

rafında barınan aileleri rahat· 
tan mahrum ettiğinden yandı, 
yakıldı .. 

Eh.. Bu kadan safa değil, 
cefadır, ben kendi haz· 
zımı kendi muhitime inhisar 

ettirerek tatmin ederim. Ba.Ş· 

kaısının hazlanmadığını bir ta• 

kım masuniyetlere dayanarak 
onlara azab etmek doğru ol• 

madıgından başka daha ağır 

bir şeydir. 
Şu kısa yazımdan nem ala• 

cak niceleri var ve bundan bir 
şey anlamadım diyecekler de 
yine bu niceleri kadar çoktur• 

Olur al Başkalarının fehminİ 
ölçmek imk;jnı henüz kimseye 

nasib olmamıştır. 
TOKDIL -----·-

• 

Halkevinde 
Bugün mUhlm bir 
konferans verilecek 

lzmirde bulunmakta olan 
şehircilik mutahassısı mi· 
mar Bürhaneddin Arif.On· 
gun bugün 17,30 da Hal· 
kevinde Türk uraylarının 

planlandırılması ve Türki· 
yede ürbanizinin inkişafı 
mevzuu etrafında bir kon· 
ferans verecektir. Konfe· 
rans herkese açıktır. ... 

Bir şikayet 
Eşrefpaşada Hacı Mustaf• 

sokağında iki numaralı evİll 
önü, belediyece balıkçıların s•· 
tış yeri olarak ittihaz edilıııİt' 

b. e 
tir. Bn evde oturan zat ıı 
mürucaat ederek, taaffün do' 
layisile evinde oturamadığııt! 
şikayet etmiştir. Nazarı dikk1111 

celbederız. 
Esrar bulundu 

Tepecikte Sürmeli sokağııtddiJ . e 
kürt Zeynebin umumhanesııt d 
Şükrü kızı Hayriyenin üstüP : 
42 santigram esrar bulıııııııııf 
tur. 



21 Kannusanı 193& YENi ASIR 
- -· s 

Sahife 3 

;;;.;-;;;--~-;;;...------.......-.~~~~~' 

KADl~nzn~~~~~~~ 1 
~•ımmım:zmııı:ıı•--------------------amıml Ed bi R Sayı: 6B e oman •••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 

Hiç bir kuvvet Dr. Feridin kızını 
öz varlığının dışına çıkaramaz ---· f>n, 1r :;arı11111:.cla r,kan (111) nu

ınaıalı trıııkaı11rztlan onc1• bu prır 
çuı·z okamak IU 7 /!1llftt .._\alti~l' fır 

tıbmdr bir yanlışlık cst'I i olarak bu 
p111cıı a//a111111ş/1r. 

Yetimden kalktım: 
- tv'rltr sii_v·/ıroısu11uz hoca11ı.'. 
O bana ı·crılti!i ıstıraoı J!L)ıniı·or. 

a11/nn11rorılu giiliiıu ırtıck ct'tıudtn 

(l'kti beni ya11111a oturttu Sarlanmı 

yiiziimii okşıyor. sanki bH smrtlr 
!1akıt knza11111ak ı·sıiror gibfrdı., 

Jl1eraldtl!l rııtlırarnklull, rekitırrd: 

- Bu acı lıa'uka 1/aıı d11r11ınıak-
lan "ıaksaı/!111<.? ılcr gıhi _rüzii11r 
lırrkhnı .. 
Rırdmbüe ba!ısı dtğiştirdi ı·ı· bııua 
sonlu: 

- /anz 11asıl buturorsun Su11a? 
Yrjfc11i111 lıakkz11da Jikiı!erirıi lıı/ .. 
nıek islrri111 .. 
- Yeiff11iniz uıı.? Srı11umi re arık 

özlü bir t'tkd:, mtsltgi11tlt• miitr
Jıassıs bir ki111ragtr.. Çalışka11, 
izzeti 11e/s snhibı bir iti.ın adnıur.'. 

Manevi cihetse bu tesiri büs
bütün kökleştirir. Biri diğerinin 
egemenliğine eğilmeğe mecbur 
olur. Dünyada hiç bir kuvvet 
doktor F eridin kızını kendi öz 
varlığının dışına çıkaramaz. 

Profesör (A) nın yeğeni bay 
Jan için de bu böyledir sanı· 
rım .. O halde kalplerin önün· 
de milli benliğimizin sınırları 
vardır hocam! Aşkın sesi bu· 
rada kısılır, boğulur .. 

Büyük alim gözlüklerini dü
zeltti, bir müddet hayretle yü
züme baktı, sonra: 

- Bu bahiste bu kadar fa. 
natik olduğunu bilmiyordum 
Suna!.. Yüz yıllarca din ve mil
liyet farkları insanları insanların 
iinüne siperler gererek kıskıv
rak tuttuğu halde yine kadın 
ve erkek diyoruz, aşk ve er
kek birbirini seven gençler için 

1 

bütün bu ayrılıkları :l'umuşatan 
bir amildir yavrum .. 

Acı bir gülüşle haykırdım .. 
- Ben mi fanatik? Bu sözü 

siz de inanarak söylemezsiniz 
elbet ... Benim ne kadar serbest 
fikirli olduğumu pek eyi gör
dünüz. Ancak aşk denince ar-
tık burada duralım hocam. 
Önümüzde açık bir uçurum 
var, ona göz yumarak "Yarın!.,, 
diyebilir miyiz? Hayır!. 

Beni kızınız gibi seviyorsu
nuz, fakat yine benim yerime 
öz kızınızı koyunuz, ona da ayni 
öğüdü verebilir misiniz? 

- Ne demek? 
- Yani realist düşünceleri-

nize göre bir Türkle birleşerek 
sınırların ilerisinde yalnız "aşk,, 
var. Bu tek kelimenin sihiri 
bütün yüksek ve milli duygu
ları yumuşatan bir amildir, diye
bilecek misiniz? 

Şenii asıl şimdi doktoru gör
meli idin? Yeğenine bir Türk 
kmnı aramakta beis görmiyen 
doktorun yüzü bir anda kıpkır
mızı olmuştu .. Sanki gerçek bir 
kız varmış da onu arıyormu

şum gibi elini başına götürdü, 
dudakları oynadı, fakat benı 

kandırmak için bile " evet ,, 
diyemedi!. Bu anda o da yal
nız milli varlığın sesini duyu
yordu .. 

ikimiz de susmuştuk!. Kaya, 
oyuncaklarından başını çevirdi. 
Bizim sükütumuz üzerine artık 
kendisine sıra geldiğini hissede
rek koşarak doktorun kucağına 
çıktı .. 

- Büyük dostum resmimi 
gördünüz mü? 

- Soıııı \' rı r --

bitaraf bir heyet ltalya, 
seçilmesi fikrinde ... 

Cenevre. 20 (Ö.R) - Halen cenevrede bulunmakta olan Arsı 
ulusal kızılbaç başkanına gönderdiği bir mektupta B. Mussolini 
Habeşistanda Italyanların yaptıkları hava hücumları hakkında bu 
müessese tarafınan bitaraf bir tahkikat istenecek olurs, Italya
nın bunu kabule hazır olduğunu bildirmiştir. 

Varşovada bir yahudi mağazası 
önünde patla yan bom hadan 3 kişi öldü 

Varşova, 20 (A.A) - Bir yahudi mağazasında bomba patlamış 
ve üç kişi yaralanmıştır. 

Diğer bir infilak neticesinde de bir yahudi eczanesi harap 
olmuştur. Bu suikastlar yahudi aleyhtarı teşekkülü eseridir. 

Tahranda 
Bir müsamere 

Tahran, 20 (A.Al - Dün 
akşam kadın ocağında bir roü
samere yapı 1 mış ve fahri baş· 
kanlar olan prenseslerle ba
kımlar, saylavlar, siyaset, ede
biyat ve san'at adamları zev
celeriyle birlikte hazır bu'un
muşlardır. 

Verilen söylevlerde kadının 
terakkisinden bahsedilmiştir. 

Napolide 
Bir kaçapçı ş~be

kesi yakalandı 
Roma 20(Ö.R)-Polis Napoli

de bir para kaçakçılığı yapan 
çeteyi yakaladı. Bu çetenin 
bütün ltalyada şebekesi vardır. 
Çetenin sergerdesi olan banger 
Gandiyado tevkif edilmiş ve 
beş milyon liret ceza ile sür· 
güne mahküm olmuştur. 

TAYYARE SİNEMASI TE!;:ı0N 
v / 7./L.7.7/ L/,&Z,.c.T./ /.//',LY /77 /'/TrL/kr/'LL./dT/.7/JV ./AV/// r r/f ./ ./,Z;J 

Bugün Gerorges D'ESPARBES'in şaheser romanından 
iktibas edilen senenin en heyecanlı, en güzel filmi 

Kartalların ölümü 
Aşk - Hırs • Heyecan • Poletika • Casusluk • Mücadele 
OYNAYANLAR: "YAVRUM .. filminin kıymetli sanat· 

karlarından Con.itant REMY - Pierre RENOiR - DE
BUCOURT - Marcel ANDRE ve Annie DUCAUK 

AYRICA : MiKi tamamen renkli karikatör 
FOKS Türkçe sözlü dünya haberleri 

SEANS SAATLARI: ----
Hergün 15, 17, 19, 21.15 Cumartesi 13, 15 talebe sean· 

sıdır. Pazar günü 13 de ilave seans 

Son Telgraf Haberleri 

E düstri kongresi 
-

Dün Celal Bayarın başkanlığında 
toplanarak iki celse akdetti 

IJ • • 
r •. <ıncı beş y·~ri;·k .... ~~dÜ~t;i' ... p~~·g·~~; hazırlanıyor 

Ankara, 20 ( Telefonla) - ikinci beş yıllık endüstri proğramı esaslarını hazırlamak üzere bu
raya davet edilen uzmanlar bugün şehrimize gelmiş bulunuyorlardı. İlk topıantı busabah Ekonomi 
Bakanımız Celal Bayarın başkanlıfrında yapıldı. 

Kongre başkanı Celal Bayar, uzmanlara yapılacak işleri saydıktan ve gereken izahatı verdikten 
sonra uzman 1ardan söz istiyenlerin mütaleaları tesbit edildi. ilk konuşmalar çok hararetli geçerek 
celseye saat 12 30 da son verildi. 

Akşam saat 17 de ikinci toplantı yapıldı. Kongre ba defa encümenlere ayrılarak iş taksimi 
yaptı. Seçilen encümenler geç vakte kadar çalışarak ikinci beş yıllık proğram üzerinde ihtisashrına 
ğöre incelemeler yaptılar ve kararlar aldılar. Kongre Cuma günü saat 17 otuzda ikinçi toplantısını 
yapacak ve ağlebi iotimal o gün çalışmalarına son verecektir. Encümenler Cuma gününe kadar 
incelemelerini tamamen bitirmiş olacaktır. 

Kamutayda 
Kabul edilen 

kanunlar 
Ankara 20 (Özel) - Kamu

hy, bdgün B. Rtfct.n başkan
lıfrında 'top'andr. lzmir - Istan
bul Liman dırektörlüğü bütçesı 
ile bayvanlar vergisi layihala
rını, askeri Tıbbiye mektebi~· 
den çıkan kimyaker ve . dış 
hekimlerine verilecek tesısat 
masrafları karşılığı layihasını 
kabul etti. 

Arttırma ve eksiltme kanu
nuna bir madde ilavesine dair 
hükümet teklifi onaylandı, 
Öğretici filmlere aid kanun 
layihası, görülen noksanların 
tamamlanması için lktisad en· 
cümenine havale edildi. Kamu
tay çarşamba günü toplana-

t e bli ği "kSuriyede 
''N---1-b--b-....c:ııJ ___ d_ b b d Grev ilan olundu 

Abab nın 
e gaz ) om a ar, ne e om ar ı- Kudüs, 20 (Ö.R) - Fransız 

polisinin milli kulüplere karşı 

n Hah ıer• S t ı k aldığı vaziyeti protesto için ma eş ı a vaş ana ı oyamaz,, ~~~l~iştir~ur~:ı1: b;r~:lü~ı'!~ 
Italyan muvaffakıyeti yapılan masrafla kıyas edilemezmiş 

Adis-Ababa, 20 ( A.A ) - Habeş hükümeti 1 !arı bazı küçük muvaffakıyetlerı büyük bir zafer 
Dodjam isyanının bastırıldığını bildirmektedir. haline koymaktadırlar. Bunun sebebi ise şim-

Adis Ababa, 20 ( A.A ) - !salyan tayyare- diya kadar yapılan azim fedakarlıklarla kıyas 
!eri yeniden Koram şehrini bombardıman etmiş 1 edilecek derecede ehemm yetsiz muvaffakıyetler 
ve keşif uçaklarını Ualonun cenubuna kadar dolayısiyle ltalyan ordusunun ve milletinin ma-
götürmüştür. neviyatını yükseltmektir. Bu propagandanın 

,, Ras Desta' dan alınan haebrlere göre, bundan diğer bir hedefi de Habeş ordusunun ve mille-
onbeş giln evvel Dolo civarında ve Ganale Do- tinin maneviyatını bozmaktır. 

dün sabah sarmış ve vesıl<a
ları mühürlemiştir. 

Necaşi Dessiede 
Adis - Ababa 20 (Ö.R) -

Bazı rivayetlere aykırı olarak 
Necaşi Uluslar sosyetesi kon 
seyinden çıkacak neticeleri bek
lemek üzere Dessiede kalmak· 
tadır. 

Amerika da ria mınlakasınalıi harb hala devam etmekted;r. Halbuki ne gaz!ı bombalar ne de hastane-
Italyanlar ön hatlarda Somali kuvvetleri kullan- lerin ve şehirlerin bombardımanı Habeşlcri mü· Ecnebi nüfusu azalıyor 
maktadırlar. Bunların pişdarları Ras~ Desta or- cadeleyi bırakmaya sevketmiyecektir. Bilakis Vaşington ~O ( ö R ) _ lç 
dusu ile mütemadiyen harbelmel-tedir. bütün bunlar Habeşlerin enerjisini artırmakta· bakanl ğının bir tebliğine gö· 
Habeş bükümeti ne~re!tiği bir tebliğde di- dır. Habeş milleti en ağır zayiata rağmen bile re Amerikada ecnebı !ıüfusu 

yor ki: ınemlclıct kurtarılıncaya kadar mücadeleye de- 4,129,000 kişiye inmi tir. 1930-
İtalyan gazeteleri Dolo civarında kazandık- vam edecektir. da bu nüfus 6,284,000 kişi idi. 
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T. üştii/ .. :ras YugosJ:ı,r /lngiliz kralı akşam, mec-
baş bakaniyle göri· ş Ü lisi hassa başkanlık e ti 

Roınen dışbakanlık ıuiistc~arının ziyaft'
tinde balkan antantın kuvyeti tt•vit edildi 

Sofya 20 ( A.A ) - Havas 
ajansının muhabiri bildiriyor: 

Bulgar başbakanİ}'le Türkiye 
dış bakanı görüşmüşler, genel 
siyasal durum hakkında fikir 
teatisinde bulunmuşlar ve Bal
kan antantı hükümlerinin sulh 
eserini korumak ve inkişaf et• 
tirmek için samimi gayretler 
sarfetmekte olduklarını müşa
hc-de eylemişlerdir. 

DIŞ BAKAN! BELGRAD
DAN GEÇTi 

Belı:rad, 20 (A.A) - Türki
ye Dış bakanı Tevfik Rüştü 

Aras dün gece saat 22 de 
Cenevreye gitmek üzere bura
dan geçmiştir. • 

İstasyonda başbakan Stoya
dinoviç, dış işleri bakan mua
vini Martinatz, dış bakanlık 

erkanı, Türkiye elçisi ve Çe· 
koslovakya ve Romanya mas
lahatgüzarları tarafından se
lamlanmıştır. 

Tevfik Rüştü Aras, Trenin 
Belgratda kısa tevakkufu es
nasında başbakan Stoyadinoviç 
ile görüşmüştür. 

• 
ROMEN DIŞ BAKANLIK 

MÜSTEŞARIN iN ZIY AFETi 
Bükreş 20 ( A.A ) - Rador 

Ajarısı bildiriyor: 
Dış Bakanlık müsteşarı Ra

düksko Bal:.an antantı heyeti 
murahhasa.arı şerefine bit· öğle 
ziyafeti vermiştir. 

B. Radü'esko, B. Titülesko
nun muvaffakıyet temenni eden 
tdgrafını okumuş ve müzake
relerin ehemmiyetini kaydet
miş v ~ demiştir ki : 

Memleketlerimiz arasındaki 
tesanüdü ve teşriki mesai zih
niyetini kaydetmekle hakikatte 
Balkan antantının kuvvetini te
yid ediyoruz. Ve dört memle
ketin menfaatlarına hizmet et· 
mekle beraber ayni zamanda 
umumi menlaatlara da hadim 
oluyoruz. Umumi menfaatlar her 
zamandan ziyade sulh birliği 
ve emniyet içinde sulhu İcab 
ettirmektedir. 

Türk delegesi bütüıı delege
ler namına Romanya hüküme
tıne gördükleri samimi misafir
perverlikten dolayı teşekkür 

etmiştir. 

Vapurculuk şirket hissedarları bir 
şilepcilik şirketi kuruyorlar· 

Ankara, 20 (Özel) - Vapurculuk şirketinin Deniz yolları 
idaresine devri üzerine vapurculuk şirketi hissedarlarından bir 
kısmı şilepcilik yapmağa karar verdiler. Üçer bik tonluk şilepler 
tedarik edilerek Türk ihraç mahsullerinin kendi vapurlarımızla 
ihracı cihetine gidilecektir. 

Lübnan Cumhur Başkanlığı 
Berut 20 ( A. A ) - Lübnan parlamento5u Emile Eddeyi 

Cumhur başkanı seçmi§tir. 

Akşam geç 
buhran 

Londra, 20 (Ö.R) - Meclisi 
has, kralın sarayında, kralın 
yattığı odaııın yanı başında 
salonda toplaıımıştır. Bir aralık 
kra.I yatağından kalkarak, 
kraliçe ve prens Dogalın ya· 
nında toplantı odasına gelmiş 
ve meclisi hassa riyaset etmiştir 

Londra 20 ( Ö.R ) - Kral 
saat 17,20 de küçiik bir buhran 
geçirmiş, yanında bulunan dok· 
torlar icap eden sıhhi tertibatı 
almışlardır. Buhran haberi halk 
aı asında şayi olunca büyük bir 
heyecan başgöstermiştir. Halk, 
saray önünde dua ile meş
guldur. 

KRALIN SAGLIGI ENDi
ŞELER VERiYOR 

Londra, 20 (Ö.R) - lngil
tere kralı S. M. George V in 
sıhhatı derin endişeler vermeğe 
devam ediyor. saat 17,30 da 
Sandringham şatosunda neşre
dilen doktor raporu kralın kuv
vetinin daha ziyade azaldığını 
kaydetmektedir. 
Hükümdarın hastalığı müd

detince krallık imtiyazlarına 

kralın geçirdiği 
uyandırdı 

sahip olacak devlet kurulu 
üyeleri seçiimiştir Bunlar kra
liçe Prens dö Gal, dük of 
York, dük of Glocester, dük of 
Kent'dir. Yani kralıçe Mary 
ile kralın dö t oğlundan iba
rettir. 

Kralın geçen hastalığında 
ise denet kuru!u kral:çe, iki 
oğlu Prens tlö Gal ve dük 
d'York, lord başkan, lord şan
söıye ve Kanterburi arşıve

kinden müre• keptı. 
Kralın "-~talıgı müddetince 

krallık öde.ıerini görecek olan 
devlet kuıu!unun teşkili mera· 
simi bitince kralın özel sekre
teri Lord Nelson hükümderın 
yanına gitmiş ve imza edebil
mesi için elini tutmuştur. Bun
dan sonı u vesikaya kralın mil
hürü konmuştur. 

Lord Nelson bu' metni mu· 
lıafaza edecektir. Bunun metni 
öğleden sonra re<mi olarak 
ilan olunacaktır; Bu tören 
bitince kraliçe Mary kurul 
üyelerini hususi olarak yemeğe 
alıkoymuştur. 

Halka ve köylüye öğre
tici filmler gösterilecek 

Ankara 20 (Ö.R) - Kültür bakanlığı, yeniden açılacak dört 
1>rta okul için hazırlıklarını tamamlamak üzeredir. Öğretmen ih
tiyacı temin edilmiştir. 

Ankara 20 (Ö.R) - Halka ve köylüye öğretici filmler göste· 
rilmesi hakkında bir kanun hazırlanmıştır. Öğretici filmler seyyar 
makinelerle köylüye 2österilecektir. 
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insan ruhu ve 
şuuru üzerinde Ölüm Stüdyosu 
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' ' Bölem sayısı: 43 

Janet: "Bu gece sakın dışarıya 
çıkmayınız.,, diyordu. 

- Onu son defa olarak ne· 
ede gôrdünüz? 

- Burada, bu apartımanda 
ördüm. Geçen gece, nısfılleyl

den sonra beni ziyarete gel
işti. ŞiII'di aleyhimde suikast 

hazırlıyan Janet Flyn de onunla 
beraberdi. 

- Miss Nilson giderken ne
reye gittiğini size söylemedi 
mi? 

- Hatırlamam. Miss Glynle 
birlikte evlerine döndüklerini 
sanıyordum. Aynı apartımanda 

oturduklarına göre birlikte gel
dikleri gibi birlikte gidecekleri 
yer de kendi evlerinden baş· 
ka bir yer olacağı•ıı aklıma 
getirmiyordum. 

- Sizden ayrıldıktan sonra 
l başına neler gelebileceği hak
/kında hiçbir fikriniz yok mu? 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Gayet sade.. Apartıma· 

lnına dönecek yerde belki de 
•eyahate çıkmııtır. 

Bana onun sabaha karşı 
~aat dörtte bazı haydutlar ta· 
rafından kaçırıldığını söylediler. 

- Bir saat önce de Luizi 
Şinatovnda pansiyoner sanı

'ı yordu. 
- Bunu da nereden biliyor· 

ısınız? 

l - Pek sade... Adeta iki 
) kerre iki dört eder gibi birşey. 
fŞayed bu kanaatı lıeslememiş 
; olııaydmız; daha doğrusu orada 
•tehlikede olan bir sevgiliııin 

:hayatım kurtarmağa koşmamıf 
bulunsaydınız hiç yalnız başı

nın bu kadar fÜpheli bir 
nıınta.kaya sokulur, ve gider
ken de yanınıza bin dolar a.1-
mayı düşünür müydünüz? Aıt
cak kuvvetli bir aşk bir adamı 
böyle bir fedakarlığa aevke· 
debilir. 

Güldüm az kal.ıo Wadeden 
cebime bin dolar aldığımı nasıl 
öğrendiğini de soracaktım. Fa• 
kat kendimi tutarak geveze

;likten çekindim. Ona .adece 
şunu sordum: 

- Daha önce benim bir 
haber aldığımı nereden tahmin 
ediyorsunuz? 

- Bu telgraf Luizio bare• 
~etinden habersiz olmadığınızı 

göstermeğe yeter. 
Telgrafı yeniden okudum. 

Wadenin hakkı vardı. 
W ade devam etti : 
- Fakat bu telgraf Nilso· 

nun kaçırılmamış olduğunu İs· 

bat etmez. Hatta bana göre 
hiç bir şeyi göstermez. içinde 
bulunduğumuz kararsızlığı asla 
tavzih edebilecek bir işaret ta· 

' şımıyor. Belki de bu da bir tu-

1 

zaktır. Luize inanıyor musunuz? 
Bu sözler endişelerimi ve hatta 
şüphelerimi yeniden körükledi : 

- Ona hanği noktaya ka
dar ioanabileceğimi bilmeyi 
ben de isterdim. 

Telgraf kağıdını parmaklarım 
arasında çevirdim. Sanki onun 
içinde sadakatının 9ahidi ola· 
bilecek küçük bir emare bul
mak istiyordum. 

Telefon çanı işidildi. Muha
vereyi burada keserek telefo
na koştıım. 

Yatak odamdaki ahizeyi eli
me aldım. 

- Danny Mac Glone mi 1 
Nas.ısınız? 

Dehşetten titreyen bir kadın 
sesi heyecanla devam etti: 

- Danny dikkatle beni din
leyin. 

- Dinliyorum. 
- Ben Janet Flyn... Reca 

ederim eyic~ dinleyin ve söz
lerimi kesmeyiniz. Nihayet ara
dığım hakikatı buldum. Haki
katı bütün çıplaklığıyla göre
bildim. Otelinize gelebilirsem 
hepsini anlatacağım. Allah aş
kına bu gece otelinizden çık· 
mayınız. Büyük bir tehlikeye 
maruz bulunuyorsunuz. Luizin 
afiyette olduğunu zannederim 
fakat . kat'i birşey bilemem. 
Hatta kendimden bile emin 
değilim. Bu korkunç cinayetin 
faili bir dakikaya kadar beni 
ziyarete gelecektir. Size önce
den haber vermeden telefonu 
kaparsam sakın taşmayınız. Ne 
olursa olsun bu gece apartma
nınızı terketmeyiniz:. Size ge
leceğim. 

Tam bu sırada kanşık bir 
gürültü duydum. Sanki bir 
adam genç kıza saldırmıt ta 
ağzını tıkamıf gibi bir hınltı. 
Bunu bir feryad takib etti. Bir 
erkek sesinin kudurmuıçasına 
tehditleri, anlaşılmaz ihtarlan 
farkediliyordu. Anlaşılan Janet 
Flyn ahizeyi yerine koymadan 
bir baskına uğramış. ahize elin· 
den düşmüştü. Ahizeyi daha 
eyi kulağıma yapıştırdım. Hep
sini, burada olup bitenleri öğ
renmek istiyordum. Müphem 
sesler birbirini takib ediyordu. 

-Sonu Vat-

Prs.ve Prss.ln ziyaretleri 
Kopenhag, ( Royter ajansın

dan ) - Prens Fredrik ve pren
ses lngriel, prens Vilhem'e mi
safir olmak üzere Berline git· 
mişlerdir. Orada bir hafta ka
larak Lond ayı ziyaret edecek
lerdir. 

SIHHAT EVi -IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hastahaneaitlir 

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 l N D E tedavi ederler 

EViNiN ameliyathan~ai ve doğum 
1<alonu feonın en son te· 

rakkiyatıoa göre hazırlanmıştır. 

HASTAHANE Ucretlerl : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya kadardır. 

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

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

s. 4-5 

• 
ınsan 

tetkikler 
1907 senesinde tıbbiyede yapılan 
hayret verici tecrübeleri okuyunuz 
Şu vak'ayı dikkatle okuma

nızı rica edeceğim. 

32:1 senesi Tıbbiyei mülkiye 
mezunları bu vak'ayı mükem· 
melen hatırlarlar. Merhum Pe
puakşyote P.mrazı asabiye mu
allimi tayin edilmişti. Bir gün 
araba ile beraberinde bahriyeli 
bir hasta getirdi. Bu hastanın 
bir gözü görmüyor, bomunun 
bir deliği koku almıyor, dilinin 
yarısı lezzet duymuyor, bir ko· 
lu tutmuyor, bir bacağı hareket 
etmiyor yani vücudünün yarısı 
his ve hareket itibarile felce 
uğramıştı. Bu hastanın is•erik 
olduğunu ve manyatizma ile 
ertesi günü tedavi edeceğini 
bize söylemişti. 

O dene yani Abdülhamidin 
zamanında tıbbiye mektebinde 
manyatiz:ma okutulmazdı yasaktı. 
Biz ise yasak olduğu için böyle 
feyleri gizli gizli okurduk ma
lumatımız da tabii yarımyama· 
lak kalırdı. 

Ben bu bahsi gizliden gizli
ye bir parça okumuş ve çok 
merak sardırmış olduğum için 
bu fırsatı bulunmaz bir nimet 
bildim, Akşam paydos zamanı 
geldiği halde çok emniyet etti· 
ğim birkaç arkadaşla mektepte 
kaldım. Kimse farkına varmasın 
diye gizlice bu hastaya manya
tizma yapmağa karar verdim. 

Manyatizma edilecek hasta 
ile, manyatizmayı yapacak şa
hıs arasında sıcak bir senpati 
bulunması şart olduğunu oku· 
muştum. Halbuki ben bu deli
kanlıyı ilk defa görüyordum, 
o da beni i;k defa görüyordu. 
Samimi ve tatlı bir münasebeti 
nasıl kurabileceğimi düşünü

yordum. O devird~ Tıbbiye ta
lebesinin saçları gayet uzundu. 
Şimdiki Lise kızlarından bizim 
saçlarımız daha uzun ve sıktı, 
Benim saçlarım kömür gibi ai
yah ve parlaktı, hastanın da 
başı saçsız denecek derecede 
idi. Yanında oturup müşahe· 
desini alırken g6zlerinln derin 
bir hasretle saçlanma daldığını 
gördüm ve sözü derakab saç 
bahsine getirdim. Eğer bu ak
şam benim istediklerimi yapa
cak olursa kırk sekiz saat zar· 
fında onun başını be~imkisi 
kadar gür saçlı yapacağım hak· 
kında teminat verdim. Derin 
bir minnet ve sevgi ile kabiıl 

etti, Elini avuçlarım içine al
dım başparmağını tazyik ile 
oğuşturmıya başladım. Okudu
ğum kitapta manyatizmanın bu 
hareketle yapılacağını görmüş· 
tüm; ben bir taraftan onun 
parmağını kendi parmaklanmla 
sıkıyor diğer taraftan da hazır· 
lıksız başladığım bu işin sonunu 
nasıl getireceğimi düşünmeğe 
hazırlanıyordum. Birdenbire 
hasta derin bir nefes aldı, 
uyudu ve manyatize olnrut bit
mişti. Beni derin bir saadet •e 
ismini bilmediğim bir korka 
sarmı,tı. Hastayı katalepsi ha· 
line getirdim. Her verdiğim va· 
ziyette taş gibi, mermer gibi ka
lıyordu.Ve ben de bunu sır sak
lıyan arkadaılarıma gösteriyor
dum. Sonra batının en yüksek 
uoktaııım olqıyarak somnambill 
haline getirdim. Ve onu kendi 
tahsiyetinden ayınp ona baş
ka bir tahsiyet verdim Bulun
duğumuz odayı kağıthane ça
yırı diye gösterdim. Koştuk 
oynadık •elhasıl g6zünü açtım, 
felc · i izale -ettim. Beni ve ar
kadqlarıoıı saadetten ıı:aşyeden 

"Y"aza:n.; ~uallt.oı :ı:>r • .A.bd.i ~uh•ar 
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bu gizli tecrübe ve bu emsal- lede kendimi kapıya fırlatbm. 
siz muvaffakıyetten sonra, ay- Fakat aziz karii 
ni tecrübeyi ertesi akşam yap· Ben kapının eşiğine kendimi 
mak üzere hastayı uyandırmak koyduğum dakikada hasta ile 
istedim. Zaten uyuturken bir burun buruna ve yüz yüze te
çeyrek saat ıçın uyumasını masa geldim. O da ayni sıçra
söylemiştim vakıt gelmişti, fa- yışla ve ı_ıe eksik ne ~yade 
kat hastayı uyandıramıyorduk olmıyan bır sıçrayışla avnı nok· 
ne yapsak uyandıramıyorduk. taya gelmiş.ti; fa"k~t artık_ o"lot· 
Beni ve arkadaılanmı müthiı lukta mevtin yuzume surunen 
bir korku almıştı. Bu uyanmaz- souklugile artık ölmüt gibi 
sa her şey meydana çıkacak idim. 
biz de kim bilir ne olacaktık. • •• 

Arkadaşlarımdan ikisi soka
ğa fırlayıp yakında otııran Kad
ri Raşid veya Besim Ömerden 
hastayı uyandırmak için malü
mat almağa gittiler içerde ben 
ve iki arkadaş kalmıştık. Grup 
basmıştı salon adeta karanlık 
bir hale gelmişti. Korkudan 
ölüyordum. 

Derken aklıma bir fikir gel
d.i arkadaşlar kurtnlduk dedim. 
Hastaya ben ne yaparsam be
ni taklid etmesini emrettim. 
Ayağa kalktım salonun or

tasına geldim o da geldi. Mev
ta kadar beyaz yüzü yüzüme 
değiyordu.iki adım geriledim o 
da iki adım geriledi. Aramızda 
bir mesafe doğdu ben gerile
meğe devam ettim o da geri
ledi. Nihayet salonun ben en 
uzak dııvarına geldiğim zaman 
o da mukabil duvara dayan· 
mış oldu. Duvara dayanan en 
son karyolaya yattım.O da ken· 
di yanındaki en son karyolaya 
yattı. 

iki arkadaşım da onun ya
tağı ucunda onu takip ediyor
lardı. Ben Fransızca olarak 
arkadaşıma seslendim. Kazım, 
ben gözlerimi kapıya._cağım, 

onun da kapadığını görürsen 
iki defa öksür ben vaziyeti 
anlamış olurum dedim ve göz
lerimi kapadım, arkadaşlarım 
haber verdiler. Artık kurtul
muıtum. Çünkü benim her 
yaptığım jesti o da yapıyordu, 
fakat benim ne yaptığımı gö
rerek yapıyordu. Onun göz
leri bir defa kapandıktan son· 
ra beni göremiyeceği için, ben 
artık kaçıp kurtulacaktım. 

• 

Beş dakika kadar gözlerim 
kapalı durdum. Muazxam ko-
ğuşun bir ucwıda o, mukabil 
ucundaki karyolada ben yatı
yordum. Ben yavaş yavaı ya
tağımda gürültüsüzce doğrul
dum. Bir de son karyolanın 
içinde onun da ayni vaziyette 
doğrulduğunu görünce, ölecek 
kadar dehşetler içinde kaldım. 
Dahiyane zannettiğim manev-
ram boşa gitmişti. Gözleri ka· 
palı olduğu halde benim ne 
yaptığımı görüyordu. Bn hidi
senin esrarengiz mahiyeti, kor
kuma esrarengiz bir unsur sok
muştu. Tekrar yattım o da 
yattı. 

Arkadaşlarıma Fransızca ola
rak kalbimin parçalanacak ka
dar darabanı şiddet kesbettiği· 
ni, hastayı tarassut etmelerini 
ve yapacağım manenayı onun 
tatbik etmesine mani olmalarını 
yalvardım. Giritli Kazım kah· 
raman bir arkadaştı. Kardeşim 
korkma, yann Trablusgarba 
nefyolunacağımı bilsem dahi, 
bu hastayı burada boğar .-e 
seni kaçırırım diyordu. 

Vaziyet her taraftan feci bir 
mahiyet almıştı. Ben aklımdan 
bir kurtuluş ve kaçış manevrası 
hazırladım. Salonun tam ortada 
olan kapısını hedef ittihaz et
tim •• bir kaplan llibi bir ham· 

Ben artık insan şeklinde 
buzdan daha soğuk, incimat 
etmiş ve tehaccür etmiş bir 
korku idim. Birbirinden kor
kan kediler gibi yava.t 
ya ... va ..... f arkaya arkaya eski 
yerime döndüm. Karyolama 
yattım. O da mukabil kendi 
karyolasına döndü. Korku ve 
müdafaai ııefs insiyakının soıı 
bir gayreti bana bu defa yeni 
bir fikir ilham etti. Fakültenin 
eczahanesi salonun arka11ndaki 
bahçede idi. Kazımı gönderdik. 
Bir paket pamuk ve bir paket 
sargı aldırdım. Kizımı yanıma 

çağırdım. Kimsenin ititmiye· 
ceği bir sesle kulağına şwılan 
söyledim. Hastanın gözlerini 
bu pamuklarla tamamen ört 
ve üzerini de bu sarğı ile 181', 

Artık beni göremez, ben de 
kaçanm; fakat siz bu defa 
gafil avlanmayınız dedim; ba 
defa da o kıyafetle yüı yüze 
gelirsem aleceğim muhakkak
tır dedim: Zavallı Kazım; bu 
karanlıkta böyle bir ıey olursa 
senden evvel ben öleceğim 
dedi. 

Ve Kazım gitti ve dedikle· 
rimi yaptı. Ben bir çeyrek 
saat kadar sahiden uyur gibi 
kaldım. Sonra sessiz udaıuı 
ve gürültüsüz bir tarı:da ya· 
taktan sıyrıldım ve ıalonUll 
ortasına geldim. 

Azi:ı: kariiml Ben kendimden 
geçmif bir halde salonun orta• 
ıını bulduğum zaman batında 
bir paket pamuk gözleri pa• 
muklar ve sargılarla bağh bir 
mevtanın yüzünü yüzüme da
yadığını sezdiğim zaman bu 
maddiğ dlinyada tanılınan kor
kuların hiçbirine benzemiyen 
bir haşyetle mahvolduğumu 
duydum, 

Hikmet, Hikmet canım kar
deşim Hikmet uyan artık de
diğimi biliyorum. Dudaklarım 
bu sözleri sarfederken ahret-
ten gelen bir aksi sada gibi, 
"Hikmet, Hikmet canım kar
deşim Hikmet uyan artık,. 

sözlerini onun dudaklarından 
çıkarken de kendi kulaklanm 
itidiyordu. 

Maalesef benim iradem onu 
esir etmişti.Her yaptığımı gerçe 
bir ayna gibi tekrar ediyordu; 
fakat ben ölüyorum çünkü 
beklemediğim bir hadise ile 
karşılaımıttım. Göz kapaklan 
kapalı, kapalı olan göz kapak-
!arı üzerinde muazzam pamuk 
kütlesi ışık geçmez bir duvar 
ördüğü ve pamuk kütlesinin 
üstünü de muaz:ı:am bir sargı 
kütlesi kapadığı ve kulaklan 
da tamamen tıkandığı halde 
ve gece de bunlara ınzımam 

ettiği halde gözleri görüyor, 
kulakları işidiyordu. Görmek 
için göze, işitmek için kulağa 
ihtiyacı olmıyan bir mahlukun 
karşısında lı:almıtbm. 

Artık karşımdaki 
benim bildiiim 

adam, 
iuanlar 

ır~H .. ergun 
Bir fıkra 

i\lı------
Yozan: Eczacı Kemol Akias 

································~ 
Sonbahar çiçeği 

Sonbaharda tekrar açan çi· 
çekler gibi kimse duymasın bir 
zat tanıyorum, elli yaşını geç· 
kin bir sevdaya tutulmuş, ço
luğu var, hayattan kam almış, 
kültürü kuvvetli bir arkadaı 
yanıb yanıb tutuşuyor. Kime 
aşık olmuş bilir misiniz. Sinema 
filmlerinde oynıyan bir akti
rise. Kızcağız kimbilir hangi 
diyarda.. Amerikalı bir kıı 
oluşuna göre ne kadar 
da zengindir! Belki de aşne 

fişnesi de vardır. Gel sen bu· 
rada filim seyredeyim derken 
abayı yak! Ayıplamağa gelmez, 
gülme komşuna gelir başına 

derler, hangi sinemada bu alı::· 
trisin rolü varsa bizimki bu
günlerde o sinemadan çıktığı 
yok. Filim pek güzelmif ile 
kanflk bir daha göreyim, bir 
daha göreyim diye her akşam 
orada. Program değişince bi· 
zimkind de şafak atıyor, ge· 
çenlerde kendisile ecza.1ede 
buluttnk; sinemalara devam var 
mı yiııe dedim,güldü, yüzü saranı 
gibi oldu. Bizim kızın filmle· 
rini hep lstanbul sinemaları 

oynıyorlar. Bugünlerde lzmire 
gelen filimde gözülı:miyor dedi. 
Gözden ırak olan gönülden de 
ırak olur derler dedim. Acı 
acı güldü. Nerede birader 
dedi, nerede bu duyguya ka
pıldım, geçliğimde nasıl diye· 
yim, bundan tam 38 sene önce 
lıtanbulda Erenköyünde yine 
böyle bir sarı kıza vurulmuş· 

tum. Gel zaman git zaman o 
kızla buluşmak kısmet olmadı. 
Şimdi hayatı bana muvazi gi· 
den bir delikanlı biliyorum, 
Bizim o Erenköyünde genç
likte sevdiğim kızın oğlu de· 
ğil mi? .• 

Şimdi o baba ben de torull 
sahibiyiz, fakat ben sonbaharda 
açan çiçekler gibi bu sinema 
yıldızına vuruldum, ihtiyarlıkbı 
atlı: ne fena şey imiş Allah sizi 
muhafaza etsin dedi, tuh 1 tub 
dedim, yakamı silktim. Ben da
ha ihtiyar değilim dedim, yakı• 
ilkbahanmı yaşadım, yazın ol
gun san akşamlannda gurup 
seyrediyorum ama güldü, omu· 

/ 
zuma dokundu, ucanede 
oturan bayanlara duyurmamak 
istiyormıış gibi duyurarak, iftk 
olmak her insana müyesser 
olan bir iş değildir dedi, duy
gusu ince, ruhu ince tahsili iyi 
olmak gerek... Güldüm. Tek· 
rar omuzuma dokundu.Eh Ak· 
tat büyük söyleme dedi, hemeo 
cevap verdim. Ben öyle Ame· 
rikada yaşayan bir kızı filmde 
görerek aşka çekip sineın• 
sinema dolatmam dedim. Lui 
Buhnerin bir sözünü tekrarlo• 
rum, aşk öyle nermin bir çi· 
çektir ki ekseriya uçuruııı 
kenarlarında çıkar, ouu kopar
mak için basiretkirane hare· 
kete, itidalı demli bir muhı· 

kemeye malikiyet şarttır, biziııı 
sonbahar çiçeği güldü, ben de 
güldüm. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
zümresinden değil, çocuk· 
luğumu~un :,uiirunu doldurao 
ruhumuz haşyet ve havf yars· 
tan cinler ve periler dünyası· 
nın hayallerini uyandıran bir 
mahlük olmuştu. Arkadaşlarını• 
da da ses sada kalmanıışb· 

Ben lıimisiz, kimse!iz, meıoe· 
deki bir süt yavrusu kadst 
aciz bir vaziyette ayakta kor
kudan ölmüştüm. Tekrar kar• 
yalama nasıl avdet etrniştiııı 
farkında değilim. Arkadaşlar• 
seslendim, Onun pamuklarıtıJ 
ve sargılarını açtırdım. O d• 
uyanmıştı. Hem de sahidell 
uyanmıştı. Burası neden böyle 
karanlık diye sormuştu. Ootı 

- So11u 6 ına say/ada -
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istifa zaruret l1aline geliyor 

Fransız kabinesinden 1 
nazır birden istifa edecek 

Cenevrede vicdan muayenesi var --- ----··---·------Cenevre, 20 ( ÖR ) - 8. değil midir? Parlamentoya s.a~-
Laval " Paris Soir .. aytarına gı, ihtilalin önüne geçmek ıçııı 
şunları söylemi~tir: biricik teminattır. 

- " Ben fair - play taraf- Nihayet "Depeche de Tou-

B. Lavalın odasında BaronAloisinin de iŞtirakile 
gizli toplantı nıerak uyandırdı yapılan 

Cenevre 20 (Ö. R) - Ulus
lar Sosyetesi devresi bu sabah 
açılmıştır. Müı.akere edile.ce~ 
meseleler yüklüdür ve cıddı 
kaygılar içinde gözden geçiri
lecektir. B. Lava! ve B. Eden 
birincisi siyasal durum hasebi
le, ikincisi de kralın hastalığı 
sebebile Paris ve Lond raya 
acele dönmek mecburiyet inde 
olduklarını gizlememişlerd i r. 

Sabah birısi husus i,bunu ta
kiben aleni bır toplan tı Avus
·ralya ba de legesi B. Brosun 
başkanlığında yapılmıştır. 
ITALYA-HABEŞ ANLŞMZLIGI J 

GÖRÜŞÜLDÜ 
Diğer taraftan ltalyan - Ha

beş anlaşmazlığının durumunu 
gözden geçirmek üzere 13 ler 
komitesi 8. Madariaga'nın baş
kanlığında taplanmışbr. Bu 
toplantıların kenannda da bir 
çok diğer konuşm11lar yapıl
mıştır. 

Kon~eyin hugünkü toplantısı 
bir mukaddeme sayılmaktadır. 
Bir çok cari işlerin tesviyesine 
yaramıştır. Bununla beraber 
8. Laqal geçenlerde ölen 
silahsızlanma konferansı ba,
kanı B. Hendersonun ölümü 
dolayısile sulhun teşkilitlandı
rılması ve bu işin güçlükleri 
hakkında çok makul sözler 
söylemek fırsatını bulmuştur. 
ITALYAN - FRANSIZ DELE-

GELERiNiN GiZLi 
TOPLANTISI 

Gunün en çok ilgi uyandı
.ran hadisesi Fransız delegas
•yonunun otelinde B.Laval ile 
ltalyan mümessili B.Aloisi ara· . 
.aında yapılan mülakattır. Bıa 
görütme konuları tabii gizli tu
tulmuş ise de hemen münhası· 
ran ltalyan-Hebeş ihtilafına 
aitti. 

. . ltalyan delegesinin bu defa 
Cenevr~ye gelmekte acele et
mesi, Laval-Hoare tekliflerinin 
suya düşmesindenberi kopmuş 
olan müzakere ipliğini yeniden 
bağlamak mak1adına atfedilmişti 
Hatta bazıları 8. Mussolini'nin 
özel büro şefinin bir takım 

. teklifleri, veya hiç olma-ısa 

yeni bazı telkinleri hamil oldu
ğunu bile iddia etmişlerdi. 

Hakikatta bu görüşme durum 
hakkında bir istikşafa münha
sır kalmış ve zaten bu da ne
ticesiz kalmıştır. Zira şimd:lik 
hiçbir taraf yeni bir teşne al· 
mağa mütemayil değildir. Bu
nunla beraber temas muhafaza 
edilmiştir ve belki zaman bun 
dan istifade yolunu ortaya 
çıkaracaktır. 

13 ler komitesinin toplantısı 

da ayni şekilde bir danışmaya 
münhasir kalacaktır, Bu top
lantıyı tahrik etmiş yeni mühim 
hiçbir hadise yoktur. Sadece 
hatırlamak lazımdır ki 10 son 
teşrinde 13 ler komitesi ltalyan 
Habeş ihtilafının inkişafı ve 
ortaya çıkabilecek barışçıl teı· 
viye fırsatlarından istifade va· 
ıifesini üıerine almıştı. 

Konseyin toplanmış bulun· 
duğu bir sırada, komitede tem· 
sil edilmiş olan 13 devlet üye
lerinin de vaziyeti bir defa 
gözden geçirmek üzere toplan
maları pek tabiidir. 

BERKITELER KOMiTESi 
ViCDANLARI MUA. YENE 

' EDiYOR 
Nibavet berkiteler komitesi 

l ltustar k11rt1J1fJ1 t11p/aııtı /1tıli111/t 

tine göz atarak Lav al' in tam Ce· 
nevreye hareket ettiği sırada 
kabinesi içinde vabim bir buh
ranla karşılaşma~ına teessüf 

mişlerdir. Bunların biıi göı: 
göre kuvvete bel bağlıyarak 

hareket etmekte, diğeri ıse 

denilen lS !er komıtesi ba~
lı:anı bay Vasconcelles de 
bu komiteyi toplantıya çağır
mazdan önce muhiti yok· 
lamak işile maşguldür. Diplo
matik bakımdan Italyan - Ha· 
beş anlaşmadığı üzerinde ya
pılan bu müşterek "vicdan mu
ayenesi" zannedildiğine göre 
gerek ihtilafın barışçıl halli, 
gerekse berkitelerin genişle
tilmesi ) olunda yeni tedbirler 
alınmasına zamanın müsaid 
olmadığını gösterecektir. 

1 ediyor. 
sulhun muhafazasına ve hak

sızlıkların arKıulusal elbiı liği 
ile düzeltilmesine kat'iğ bir 

sure tte bağlanmış bulımmak
tadır 

DANZlG MESELESi ALA
KAYI ÜZERiNE ÇEKTi 

Londra 20 ( Ö. R) - Ga
zeteler Uluslar Sosyetesi kon
seyinin bugün açılan devresin
de_incelemeğe mecbur olacağı 
meseleleri gözden geçiriyorlar. 

' Bunların başında biİhassa Dan
zig meselesi genel dikkati ü-ıe
rine çekmektedi~ ve gazeteler 
Almanyanın niyetlerine karşı 
endi,e göstcrmeğe devam et
mektedirler. Geniş mikyasta 
silahlanma mücadelesine de
vam eden " Morning Post .. 
gazetesi Avrupada, başında 
Alman korkusu hakim olan va
ziyetin bir tablosunu çizmekte
dir. Almanya yalnız hızla de
ğil, ayni zamanda şimdiye 
kadar bildirdiği barış niyetleri 
ile az uyuşan bir ruhla silah
lanmağa devam etmektedir. 
A' manyanın ne istediğini he· 
nüz kimse bilmiyor, belki ken
disi de buna karar vermemi'l
tir. Acaba duçar olduğu zarar· 
ları tamir etmek için mi yoksa 
sadace kudret iştihasile mi ha
reket ediyor? 

Berkitelerin geni~letilmesi 
meselesine gelince bu, şimdilik 
meçhul olan bir takım unsurlara 
bağlı bulunmaktadır. Bunların 
başında da Amerikan bitaraf· 
lık meseleainin yakın bir za
manda gözden geçirilme•İ ve 
karara bağlanması vardır. 

Bunu gözönünde tutan " Ti
mes. gazetesi Dantzig mesele· 
sinin Uluslar Sosyetesi konse
yini meşgul edecek en mühim 
mese1e olacağını tahmin ediyor. 
Durum birçon tehlikeli ihtaller 
gösterdiğinden bunlara karşı 
konseyin ölçülü ve ayni zaman· 
da 'azimle hareket atmesini bil
mesi gerekecektir. 

SiY A.SAL MUHACiRLER 
MESELESi 

"Times" gazetesi yine kon
sey tarafından bir karara bağ
lanması gereken siyasal muha
cirler meselesini kaydettikten 
sonra Franuwn ıiyual wuive-

Bundan sonra büyük lngiliz 
gazetesi B. Edenin Cuma günü 
verdiği söylevle A iman ya pro

paganda bakanı B. Göbelsin 
nutku arasındaki tezadı göste-
riyor ve diyor ki: • 

GÖBELSiN NUTKUNDAN 
ÇIKAN NANA 

"B. Göbelsin nutku, sanki 
diğer ulusların Almanyaya kar
şı göstermeğe başladıkları sem
patinin inkişafını zorla durdur
mayı amaçlıyor gibidir. Bunu, 

yeni Almanyanın şefleri tara
fından gösterilmiş olan barış
çılık bağhlığile telif etmek 
güçtür. 

"Bu iki nutuk dünyaya bir
birine ııd iki siyasa jtÖster--. 

" Daily T clgraph ,. gazetesi 
de Dantzig meselesin•n kon 
seyin gündeminde yazılı olan 
diğer meselelere ebemmiyetçe 
üstün geldiği fikrindedir. 

Bu gazeteye göre, ltalyan , 
Habeş harbı meselesinin lıalli 

de, B. Edenin nutkunda söy
ladiği üzere, Ulnslar Sosyetesi 
u esı olan diğer devletlerin 
üıer ; erine düşen · rolü o.yna
mağa ne dı:rece)·e kadar ha
zır olduklarına bairlı kalacak· 
lır ve konseyde öğrenilmesi 

liizımıcelecek nokta da Ludur. 

Mongolistanda müstakil 
bir devlet kuruldu 

Pekin 20 (A A)
Iç Mogolislan siyasal 
konseyi başkan ve
kili prens T e kuang 
bir sirküler neşrede
rek , Mongolistanda 
Mengus adı ile müs
takil bir devlet ku
rulduğunu ilan etmiş
tir. 

Mançukodaki Ja
pon orduları genel 
kumandanı b:ı sirkü
leri imza etmiştir. 

iki bin süvarilik 
bir kuvvet Finditen· 
jan Mongol şehrine 
gelmiştir. Mul-avemet 
göstermiyen Cabar 
kuvvetleri Kalgan is
tikametinde geri çe · 
kilmektedirler. 

Loodra 20 (Ö.R)
Mongol kuvvetleriyle 
Japon askeri müfre· 
zelerinden biri ara
sındaki çarpışmada 
iki taraftan 24 kişi 

1 
1 

maktul düşmüştür. Yaralı sayısı 
hakkında malümat yoktur. 

Mongol ulusal kurumuna 
mensup gençler, Mongolistan 

• 

/l ir ,ıt<JtJ.~··rJ/ .5iil·rırı~ı 

siyasal konseyi yarbaşkanı prens 
Tekuangı öldürmeğe karar ver• 
mişlerdir. Kurum üyeleri bu işi 
Üzerlerine almışlardır. 

Habeşistan Uluslar sosyetesinden 
paraca yardım istiyor 

Cenevre 20 (Ô.R.) - Habeş hükümeti tarafından konseye 
yeniden gönderilen bir notada Uluslar sosyetesinin Habeşiıtana 
finanul yardımda bulunması talebinde tekrar 11rar edilınektedir. 

' 

tarıyinı. Parlamentoda yeni bir lon•e., radikallerin kabine aley-
münaka~aya lüzum g(!rmiyo- hindeki kararlarının neden bu 
rum. iki defa muhalefetle oy- kadar geciktiğini şöyle anlat· 
nadık. iki partiyi de kazan- maktadır: 
dım. Tekrar oyuna başlamak Parti, radikal bakanların 
· t tazyikile kabine tarafından 
ıs emem . .. 

B. Lav al çekilecek Radikal gırişile n bütçe ıslahı ve iç. ba-
oakanlar yerine ba şkalarını rı ~ ı i şinin tamamlanmasını ı~te-
ğeçi rerek kabineyi yamalamak miştır . Zaten radikaller kabıoe-
fi krinde olmadığını ve i~ me- ye bunun için gıriştiler. Vazıfe· 
sul iye lini başkaların ın yüklen- !erini bitirince kabineden çekL• 
ıııesi zamanının g-e ld iğ i fık rinde liyorlar. Fakat hazine boş vazı· 
o lduğuna hısse.ttirmiştir. yette iken bir kablne buhranı 

HERYONUN ISTIFE.51 çıkarmak istedı ler. _ 
Parıs, 20 (Ö.R) - B. Her- ULUSLAR SOSYETE::>INE 

riot'nÜn i stifası Çarşamba günü GEI.ANCE 
re men i "n edilecek ve bunu Pari 20 (Ö.R) - "'fcııp~,. 
diger beş ı·adıkal bakanın gazetesi Cenevre koııferansı 
islıfası takib edecekbr. B. do .• y ı siyle yazıyor; Fik-rler ta-
L.ıval ögleden ~onra Kedor- bu !tal} an - Habeş an ıaşmaı-

sey'de arkadaşla rını top- lı ğ ı ve bunun genel duruın 
!ayarak istifa kararını bil- üzerindeki muhtemel ııeticeler 
direcek ve heman Elize ile m~şguldür.Uluslar~osyetesı· 
saraya ~iderek kabinenin müş· nin otoritesini tutmak için her 
terek istifasını verecektir, zira zamanılan ;ı;iyade azm göste· 
kabinesini yamalıyarak iş ba- rilecektir. ihtilaf encak uıu~-
şında kalmağa niyeti yoktur. lar sosyetesi kadrosunda halle· 

KARARSIPLIK NIHA YET dilebilir. Yani finansal ve 
BULUYOR ekonomik berkiteler tabiatile mu 

Paris, 20 ( Ö.R ) - "Petit bafaza edilecektir.Fakat bunun 
Provençal,. gazetesi radikal için ihtilafın imkan dahilinde 
partisinin kararlarını sevinçle ve uzlaşma yoluyla halli ih-
karşılamakta: kararsızlık ve mal edilmiyecektir. Vaziyet 
müphemiyetin nihayet buldu- şimdilik uzlaşma yoluna müsaid 
duğunu, partinin gösterdiği değılsede berkitelerin genişle• 
birliğin yakında neticelerini t•lmesine de müsait doğildir. 
verecegını yacıyor. Bu gazete- YEDi BAKAN KABiNEDEN 
ye gör~ · herkes B. Herriot'nun ÇEKiLiYOR 
büyük otoritesile kat'iğ bir Parıs, 20 (Ö.R) - Çarşam• 
şekilde hareket ~debi imek günü B. Herı iot ile birlikte 
için serbest olmak kararına tecim bakanı B. Bomet, deniı 
hak vermiştir. tecim bakanı B. Bertrand, fı-

Soura 8.Daladier'nin de za- nans bakanı B. Beguier, içba-
ferli bir şekilde seçil- kanı B. Pağanoor ve diğer iki 
meai mi.nilıdır. iki başkan da radikal bakan daha istifa ede· 
kabineye karşı bir tavır takın- ceklerdir. 
mağı parlamentoya bıraktık- B. Lava! istifasını hemen Ye· 

• lannı söylemitlerdir. Parla- recektir. Cumur başkaoınııı 
meoto istikbalde de böyle önünde saylavlar odasının &Oft 

yerinde ha.reket ederse, Fran• itimat reyinden başka işaret 
ıııı: Kamutayının en mühim olmadığı için B. Lavali yeniden 
kısmını temsil eden bu grup bir kabine teşkiline davet ede· 
önünde ~ğilmezse düşmiyecek cekse de radikallerin müzahe-
hiçbir hükümet olamaz. retinden mahrum kalan B. La· 

" Petite Cıronde ,. bilakis valin bunu kabul edeceğı zan· 
parlamentoda ekseriyet kaza· nedilemez. 
nan hükümetin parlamento dı- " Paris Soir ~ buhranın uzuD 
şında bir kararla istifaya sü- ve halli güç olacağını tahmio 
rüklenmesine şaşıyor ve di- ediyor. Parlamento koridorla· 
yor ki: rında B. Lavala halef olarak 

PARLAMENTOYA SAYGI B. B. Pietri Albert Sarraut, 
LAZIMDIR Regnier, Paul Boncour'un isim· 

- Ekseriyet kanunu hakim leri söylenmektedir. 

lngiltere 
Almanya ile 
anlaşacak mı? 
Londra 20 ( A.A ) - D. N. 

B. Ajansı bildiriyor: 

Birminghamda yapılan bir 
toplantıda sö:ı alan Avam ka

marasının liberal üyelerinden 
B. Graham Vhite gelecek iki 

sene içinde başarılması lazım

gelen üç mühim işin Almanya 

ile görüşmelere girişmek ola
cağını söylemiştir. 

Sulh andlaşmasının imzasın

dan sonra Almanyaya karşı ta

kınılmış olan vaziyet diploma
sinin vazifesini layıkile yapma

mış olduğuna bir delil addet
mektedir. 

Bolivya- Paraguay 
anlaşması 

Buenoı-Ayres, 20 ( Ö.R )
Boliwya ye Paraguay arasında 

Bari infilakı 
Roma, 20 (A.A)- Bari ya~ 

fabrikasındaki kazaya sebep, 
oksijen kabının patlaması ol
muştur. Bu infilak neticesinde 
fabrikanın merkez kısmı )ıkıl• 

mıştır. Bu esnada fabrika faa· 
liyette bulunuyordu. HemaD 

yangın başgöstermiş, benzin 

deposu tehlike altına girmiştır. 
Adedi 2 t olan ilk yaralılar 

hayatlarından ümit kesilecek 
derecede ağırdırlar. Bir amele 

ve b:r itfaiyeci ölmüştür. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sulhun iadesi ve diplomatik il· 

gilerin yeniden kurulması için 
kat'i anlaşma amacı Devletler 
mümessilleri tarafından parafa 
edilmiştir Bu proje esirlerin 
iadesi, tazminat ve emniyet 
meseleleri hakkında da büküııı· 
lcri ihtiva etmektedir. Şak0 
harbine nihayet vermek idıı 

Ya• 
toplanan barış konferansı . 
rın bu muahedeyi umumi bıl' 
toplantıda imza edecektir· 
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·Müslümanların 13 Anası 
-- İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

' Bölem sayısı : 1& Yazan : Tokdil 

Me kkeliler o gün büyük bir matem dalgası içinde bu
lunuyor. Eşrafın evlerine hücum edenler "Kan~·· Kan ... 

Kervan soyanlardan kan,, diye bağırıyordu 
............................................................................ ................................ 

Bunlar mest ve mahzuzdu, uykuya müptela idı, Muham- rahatlarını tedarik et.. Gidin 
bunlar muzafferdi, bunlar al- med bu tazeyi daima yatakta sizler .. Gidin hepiniz, rahatı-
datılan bir kafileyi boğazlarına uyurken bulurdu. nıza bakınız, Yarın öğle nama-
lukmalannı tıkarak tartak, mar- Ayşe uykusunu almış ve gü- :ıında mescitte hepinizle ko· 
tak etmiş bir kafile idi. rültüden uyanmıştı, kocasını da nuşuruz ... 
Paylaşacakları ganimetleri dü- uyandırdı : bu develeri ve ganimetleri 

ıünerek hepsi de coşmuştu .. Ve - Ya habibi 1 Bak ne var ne yapalım? 
batta bir durakta eğlenip, Mek- dışarıda?. Sabah olmadan ne - Ebubekirin evina bırakın. 
ke kervanının yüklerinden çıkan oluyor acep ? Develre yer bulamazsanız 
ıprapları yuvarlamışlar, ayrıca Muhamm'!d birdenbire kal- Amrin evine, Hamzanın evine 
bir mesti içinde eğlenti gecesi karak kulak verdi... kötürün .. 
yapmı§lardı. - Ya Muhammed geldik, Bir ande kafile dağıldı. 

•• , , geldik, bizi takdis et! Mekke- • ., * • 
lileri. mahvettik, bizi kabul et, Mekkede kaçıp gelen kerva• 

Medineye yaklaşan Sirye hal- esirlerini aldık, ganimetleri nın korkunç hikayesiyle azim 
kı ellerine yanmış birer çıra aldık.Senin huzuruna ulaştırdık. bir heyecan uyanmıştı. 
klltüğü alarak ikinci gün saba- Ya Muhammedi Mekkeliler o gün büyük bir 
ha karıı medineyi heyecana Muhammed Bu sesleri duyunca matem dalgası içinde bulunu-
garkediyorlardı. Ayşeye döndü. ' yor, her evden feryatlar, nida-

Bilal daha sabah ezanını oku- - Abdullah gelmiş, fakat lar taşıyor, sokaklarda toplan-
mamış ve fakat Medinelilerle, bu ne hal ki esirden ve gani- tılar oluyor, eşrafın evlerine 
Müslümanları bu müfreze uyan- metten bahsediyor. Dur Ayşe hücum eden ahali : 
dırmı~, baş mahalleden co- bakayım.. - Kani Kani Kani Kervan 
ınp, gelen halk bağırtı, Muhammed üstünü giydi ve soyanlardan kan 1 
çağırtı, def, dümbelek ara- dışarı fırladı. Ellerinde çıra Diye bağırıyordu. 
ıında bir şenlik alayı geçi· klltükleri yanan bir kafi- Mekke reisinin evinde Ebu 
yormu~ gibi her sokağı, her lenin karşısında kaldı, alev- Cehilin ve Ebııssüfyanın huzurile 
mahalleyi kendisiyle beraber Jer, korkunç kölgeler ya- bir meşveret kuruluyor, dişler 
sürüklemiş ta mescide vann- pıp, dalgalanıyor, parlıyor gıcırdıyor. Yaylara, kılınçlara 
caya kadar ilerlemişlerdi. çatırdıyordu. Uykunun henüz sarılan avuçlar sıkılıyor ve 

Esirler, elleri bağlı, yalınayak mahmurluğu geçen bir gözle hepsi: 
ve ayakları patlamış bir halde bu dalgalı bir yangın alevi ve- - Kan 1 1 Kan 1 Ve intikam 
lSnde idiler. ren kafilenin önünde elleri bo· diye bağırıyor. 
Ayşe batını kaldırdı, gözle- Hele Amernun evinde başka 

yunlanna bağlı iki esiri gördü 
rini oğdu ve dinledi, dışarıda ve bağırdı: bir matem, deli bir matem, de-
bir heyahey var, bir gürültü _ Bunlar ne ya Abdullah. li bir feryad yaşıyor, karısı 
var, yavaşça yatakta oturdu: bağrını yolarak: 

-Ya seydi, ya Muhammedi Abdullah atından inmiş ve - Kocam rahat yatmaz ka-
Diye Reınlün omuı.lanna dcı- ilerlemişti, Muhammedin elle- nı alınmazsa 1 

kunarak, aakalını okşıyarak rini tutup öperek ayaklarına Diye hüngürüyor. Kardeşi 
uyandırdı: kapandı ve mırıldandı: Amir başını açarak evdeki pu-

Muhammed geç vakıtlara - Bunlar Mekkelilerin ker- ta vuruyor. 
kadar namaz ve niyazla uğrat· vanından esir aldığımız iki kişi. - Kan 1 Kan 1 diyor, bağı-
mış ve ıahahın çok yakını bir - Kalk Abdullah. Çöz bun- nyor. 
zamanda yatmıştı. Ayşe çok lann ellerini ve kendi evinde - Sonu Var -

•...........................................••............. .•....•..•... ······································•1••·······~·········· 

Bütün Amerikanın gözü 
l;Jruno Hauptnıann'ın 9 numaralı 

höcresine dikilmiş bulunuyor 
••••••••• 

-· idam mahkumu son saatlarını nas1l geçiriyor? 
Parls ıG ikinci kAnun 

Tren ton hapishanesinin "9 
numaralı höcresine.. gözlerini 
dikmemi~ bir Amenkalı yok
tur. Burada Bruno-Richard 
Hauptmann son saatlerini bek
mektedir. Hautmann idam edi
lecek midir? 

Bu hususta New-Jersey va
lisi Hoffmann ile müddeiumumi 

·Willentz arasında derin bir 
ayrı~ma vardır. Hu ikincisi 
suçlu Hı.utmann hakkında her 
hangi bir af tedbirinin gayri 
kanuni olacağına ve tatbik 
edilemiyeceğine kanidir. 

Bazıları bu ayrışmada aiya
sal bir kin eseri buluyorlar. 
Zira vali cumhuriyetçi olduğu 

halde müddeiumumi demok
rattır. 

Japonya hükômeti, Parla
mentoyu feshkararınıverdi 
Sovyetler, Japon tehlikesine karşı 

deniz kuvvetlerini arttırıyor 
Tokyo, 20 (A.A) - Bu sa

bah deniz bakanı B. Osumi'nin 
başkanlığında bir Amiraller 
konferansı toplanmıştır. B. Osu• 
mi bütün deniz şeflerini, Ja
ponya deniz konferansından 
çekildikten sonra başgöstere
bilecek olan buhrana karşı ko
yabilmek için bütün kuvvetle
riyle çalı ımağa davet etmiştir. 

Tokyo, 20 (A.A) - Hüku
met parlamentoyu dağıtmış, ve 
Ulusu Milli birliğe davet eden 
bir beyanname neşretmiştir. 

Londra, 16 (Daily Ekspress) 
Sovyetler uzak şarkta emni
yetlerini tehlikede gördükle
rinden hududlannı takviye et
meğe karar vermişlerdir. Sov
yetleri bu şekilde harekete 
sevkeden en yakın hadise de, 
Japonyanın L-ondra deniz kon
feransında aldığı menfi du· 
rumdur. 

iKi KAT KUVVET 

• 

Bir R.us 
daha faı.lasına çıkarılmasını 
teklif etmiş; icra komitesi bu 
teklifi, istenilen bütçenin bir 
az fevkinde olarak, yani geçen 
yılın 225,000,000 sterline mu
kabil bu yıl 555,000,000 Ster
lin olarak kabül etmiıtir. 
KUVVETLi DENiZ DEVLETi 

Sovyet Rusya her şeyden Uzak ıarktaki müıterek Ja-
önce deniz kuvvetlerini, Kızıl pon tehlikesi bugün Sovyetleri 
ordunun kuvvet ve kudreti 
nisbet nde arttıracak ve ilk se- alikalandıran işlerin batında 
nenin planı tatbik edildikten gelmektedir. Sovyet bütçesinde 

ihtiyar edilen bu geoit feda
sonra 1937 yılında' Sovyet Rus- karlık, Sovyetleri de yakında 
yanın deniz kuvvetleri şimdi- kuvvetli bir deniz devleti ha
kinin tamam iki misline çıkmış 

f!tmisi 

Dünyanın hiçbir yerinde görlll• 
miyen bn nümayiş nev'i Çin 
halkında bir uyanmıya işarettir. 

JAPON LA VRENSI 
FAALIYETIE 

Tiyençinde toplanan Japon 
delegeleri, bu iki eyaletin müs• 
takil olarak idaresini teklif et• 
mişlerdir. Müzakerelere iştirak 
eden Japon heyetine Japonların 
meşhur casuıu (bu zat ölü ln
giliz casusu Lawrence gibi ta
nınmış bir siyasi memurmuş) 
DOlHARA başkanlık etmekte
dir. 

MUHTAR iDARE alacaktır. line getirecektir. 
555 MiL YON STERLiNLiK ÇıN AYAKLANIYOR Müzakere safhalarina göre 

BÜTÇE Londra,16 (Daily E:ıı:ıpren)- Japonların ergeç bu iki ayaleti 

J k ti · ·d muhter bir idare altında ken-Sovyet Rusyanın merkezi apon uvve erı yenı en ce-
icra komitesi toplantısında nupta iki Çin şehrini kendi dine bağlıyuakları merkezin-
(Sovyet parlamentosu) deniz hudutlarına ilhak edecektir. dedir. 
kuvvetlerinin kifayetsizliğini Şansi ve Şantug ıehirlerinin Çin hükumeti şimdilik bu iki 
söz gelişi eden Sovyet Ulusal Japonya tarafından idareten eyalette örfi idare ilan etmiştir. 
müdafaa komiser muavini mü-' işgalinden llrken Çin gençliği- Halkın isyan çıkarmasından 
dafaa bütçesinin iki mislindea nin nümayişleri durmamıştır. korkuluyor. 
................................................................................................................................... 1( 

• 
. ınsan 
' 

nsan ruhu ve 
şuuru üzerinde tetkikler 

Baş tara/ı dördüncü say/aaa yor. Ben de dışarı koridorda 
kendine gelmiş görünce sevin- ve hastanın beni g&rmesi mad-
cimden sıçradım ve arkadaş- ddeten mllmkün olmıyan bir 
larım da sevinçten çıldırıyordu. yerinde duruyorum. Manyaniz-
Uyanmışh ve birşeyden ha- ma ederken kendisine: Yine 

beri yoktu. Bir iki yalan uy- benim yapacağım herhareketi 
durdum onu kendi koğuşunda taklid etmeaini emretmiştim. 
yatağına koyduk. Sokağa fır- Şimdi ben dışarıda alaturka 
ladık. Korku geçmişti, ertesi bir temenna etmiştim. Koğuşun 
akşam tekrar tecrübeye karar kapısında durub hem beni hem 
verdik. · onu gören arkadaşlarım ayni 

Ertesi gün gelen muallim, hareketi, aynı temennayı onun 
hastayı tamamen şifayap olmuş _ da yapmış olduğunu bana g6z 
bulunca hayretler içinde kaldı. işaretile tasdik ediyorlardı. Ben 
Ertesi akşam yaptığımız tec- veçhime bir hiddet, infial, se-
rübe çok felaketli olacaktı ve vinç, sürur, tebessüm, hande 
tetkik ettiğimiz mevzuun bila- ifadeleri verdiğim nman o da 
hare göreceğimiz cephelerini ayni zamanda, ayni fiziyonomi-
aydınlatacak tecrübelerdi.Onun !eri alıyordu. 
için bu vak'anın mabadını ge- Artık, aramızda maddi Amil-
lecek bahislerde tamamlıyaca- )er olduğu ve havassı hamse-
ğım; fakat bugün şu kadarını mizle biribirimizi görmek ve 
ıöyliyeyim ki; ertesi akşamki hissetmek imkanı kaldırılmış 
tecrübelerde şu tecrllbe de olan vaziyetlerde dahi manya-
vardı: tizma eden kimse ile manya-

• Kovuşun kapısında arkadaş- tizma olan insan arasında gay-
larım duruyor, hasta kovuşun rimeri bir irtibat ve bir temas 
en dibteki karyolasında. yatı- mevcud olduğu isbat edilmiş 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
ğımı vadettim. Gözleri yaşlarla Aktüalite film kumpanyaların-
doldu. Fakat onları akıtm•mak dan teklifler aldım. Esas iti-
için nefsini zorladığı belli idi. barile muvafakat cevabı ver-
Bu dakikanın çok heyecanlı dim. Fakat bu kadar fe-
olduğunu söyliyebilirim. Bu ci bir hadisenin müzikhol-
dakikada bu adamın cesaretine !erde ve sinemalarda istismar 

1 

oluyordu. Ben o zaman yirmi 
yaşında bir tıbbiye talebesi 
idim. Sınıfımın birincisi ve 

- çok çalışkan bir ta le be idim; 
fakat o kadardım.Tabii bugünkü , 
kafam ogün bende yoktu ve ' 
bugün benim kafamın ve görllş 1 
zaviyelerimin ve içimde yaşıyan 
istifhamların cevabını .anyan 
bilğilerim o zaman bende yoktu 
lar. Eğer olsalardı mesela hasta 

· üzerinde koğ•1ş haricinden tel
. kin ettiğim arzu ve iradelerimle 

kalacak yerde, sokağa çıkar 
daha uzak mesafelerden ona : 
tesirimin devam edip etmedi
gını arabilirdim : Fakat her· 

. neyse tahakkuk etmişti ki, bir 
insanın ruhu, fiilen temasta bu· 
lunmadığı ve ayrı mesafeler ve 
mekanda bulundukları halde j 
bir diğer insanın ruhu ile temasa 
gelebiliyor ve anlaşabiliyordu. 
v~ ona göre arzu ettiği şeyleri 
ilham ve telkın edebiliyordu. 

Bu hadise benden ona bir 
intikal mi idi? Yoksa benden 
ona bir uzanma mı idi. Artık 
kısa ke~eyim bugün bu hadi· 
senin ziya ve hararet gibi bir 
intikal değil, bir uzanma oldu
ğunu düşünmeye başladılar. Tren ton hapishanesi direk

törü Kolonel Mark Kimberliııg 
Paris-Soir gazetesinin Paristen 
telefonla sorularına şu cevap· ffaııplman bir kez daha hayran oldum. edilmesini istemiyorum. Size 

reyi işgal etmektedir. Bedbaht lkiimun bu merakı çok sürmedi - " Ölüm odasında ı,, bir itiraf edebilirim ki, bir karar 

Fakat bu uzanma olunca şıı 
oluyordu ki. insanın ruhu, İn• 
sanın bedenini tahdid eden 
huduttan dışarıya çok dışarıya 
temadi edebilen şehir, memle- 1 
ket, Okyanuslar dinlemeyen 1 
bir kudrettir. Netekim bazı 
harikulade hastaların, Avrupa
da oturdukları halde Amerika
daki elakadar şahsiyete temas 
ve münasebetleri müşahede ile 
sııbit olunca, m.esafe ve hudut 
mefhumu ruh karşısında tama• 

ları vermişti: 

- Hauptmann'ın elektrik 
sandalyasına oturmasına hiçbir 
şey mani olamıyacaktır. Şimdi
lik onun lehine sa yılacak hiç 
bir ümid ışığı göremiyorum. 
Bir tecil mühleti elde etmesi 
ümidini sıfır saymaktayım. 

Hauptmann hapishenenin 
ölüm cezası mabkümlanna aid 
olan kıımıDd• 9 numaralı böc-

miyle siliami!J oluyordu. ~ 
- Billllnli -

zamanının büyük kısmını oku- tekrar romanlara döndü. sesli film çekileceği doğru mu- almaktan beni alıkoyan da bu 
makla geçirmekte ve serin kan- "Cezasının afh için müra- dur? endişedir. 
lılık göstermektedir. Kendisine raatı reddolunduğunu ben - Tamamen doğru ... Bruno " idam cezası tatbik edilir-
verdiğimiz gazetelerde şahsıyla avukatı Fisherle birlikte gide- Ha.uptman idam edilirken sesli ken merasimde yalnız bir ga-

bir film aldırmağa karar ver- zeteci bulunacaktır. Bruno 
alakadar bulunan bütün fıkra- rek kendisine söyledim. Bu S dim. uçlunun son dakikada Hauptmann ıimdiye kadar iyi 
ları kesmekteyiz. Hauptmann haberi derin bir ıessizlik içinde yapabileceği ifıaal bakımından • hareket etmiştir. Ölüm t6reni-
ayni zamanda klasikleri okuyor. karşıladı. Birkaç dakika sonra bu film hini· hacette reddedil- nin de bayle olmaıını istiyo-
Bir müddet astronomi okumağa ceu retinin zerre kadar aaraıl· mez bir veaika tepi) edecek· ram. Şahsen Hauptmanın ce-
koyuldu: "Yıldızlar beni teshir . macbğını kan11aa bildirmemi ~· B~unla berabe.r bean:.ı.:-l _ ~dan kurlalamıyacağıııa ka-
edivorlar. diyordu. Fakat mah- _ rica ett\ B_!J_Ya!,_~ ..... .l~'H~~-IU& ~ ~ ~., .. ._~~ 4 DIUL..n w ·· ,. 
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PARDAYANLAR Şampiyona maçları Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

-7f;-

Dedi. Mektupta babasına aid 
yazıları tekrar okudu. Fakat 
bu ağır suç çok açıktı. 

Luizi seviyordu. Ve babası 
da bu Lüizi vahşicesine bir 
maksadla kaçırmıştı. Şövalye 
kıza malik olamıyacağmı dü
tünerek köpürüyordu: 

- Mademki bana karşı kin 
besliyor. Onunla meşgul ol
mağa ne lüzum var. Ben ma
dam Düşes Dö Monmoransi
den ne gördüm. Pekala baş· 
kaları yardımlarına koşsunlar. 
Saadent ve genlik (refah ) en 
kuvvetli onlara aiddir. Biz de 
kuvvetli adamlar gibi hareket 
etmeliyiz. Zayıfları ezelim, yar· 
dım seslerine kulaklarımızı 

tıkayalım. Zavallı babacığım! 
Bana cesaret vermek için ya· 
nımda bulunmıyorsun amma 
nasihatların kulağımda!.. Ma · ' 
dem ki, muhabbetle saadete 
eremedim. Bunu kılıcımıtı kuv
vetıle elde etmeğe · gayret 

1• , ' l etme ıyim. · ' 
Garib heyecan delikanlının 

zihnini altüst ediyordu. Gezini
yor, eliyle bir takım işaretler 
yapıyor, en hiddetli zamanlar• 
da bile nezaketi elden bırak
mıyarak yavaı, konuturken 
timdi bağırıb çağınyordu. 

Fransa kralllğının en kuvvetli 
sinyorlariyle, en nüfuzlu ·şabıs

lariyle çarpıştığını düŞününce 
gururlanıyordu. oda içinde ln
lıncı çekmiş olduğu halde ileri 
hareketlerde bulunuyorda. 

Tam bu sırada tatlı sesle : 
- Ay 1 Aman yarabbi yine 

kiminle kavga ediyorsunu;. 
Mösyö le şövalye ! . 

Diyerek m
0

adam ffoket Lan
dn odaya girmişti. ' Pardayan 
hemen sakinleşti. jibul~yi ~ını· ,, 
na koydu. Gülerek cevap verdi. 

- Eksersiz yapıyorum. Ha· 
pis olduğum on gün zarfında 
kolum uyuşmuş idi. BISyle beni 
arasıra gelip görmenizden ne 
kadar memnen oluyorum, Sis 
N • ıokağının incisisiniz ... De
ğil mi ? Hayır 1 Nafile yere 
kendinizi müdafaa etmeyiniz. 

- Bir de alay ediyerıunuz? 
Şövalye! 

- Evet doğru söylüyorum. 
Parisin en güzel pasyÖncu ka
dını oldugunuzu tasdik etme
yen adamı hemen mahvederim. 

Pardayaıı kadını belinden 
tutarak yanaklarına iki adet 
öpücük kondurdu. Bu teklif
sizliğinden çok memnun olan 
Huket kızararak' 

- Böyle ansızın odanıza 
girdiğimden dolayı affediniz .. 

Sözlerini Kekeledi: 
Ne zararı var Hüketl Tam 

sırasında geliyorsunuz. Dudak· 
larınızı şimdiye kadar böyle 
pembe, gözlerinizi böyle parlak 
ve ruhlu görmemiştim. Bir pes
koposu bile baştan çıkaracak 
kadar dilbersiniz. 

- Buraya şunun için gel
miştim. 

Paradayan Hüketin masaya 
bıraktığı yuvarlak torbaya göz 
ucuyla bakarak: 

- Şunun için mi? 
Dedı. 

- Evet mösyö Şövalye! Tev
kif olunduğunu:ı: gün paranızı 
burada unutmuştunuz hatırla

dınız değil mi? Ben onlan 
sakladım. işte iade ediyorum. 

Pardayan bir aı düşündü. 
Birdenbire: 

- Madam Hüket. yalan 
söylüyorsunuz? 

Dedi. 
- HJyır? 

ederim. 
lsterıcniz yemin 

- Yemin etmeyiniz, bu 
paraları siz des}'il, Kocanız us· 
ta Landeri almıştı. Gayet ivi 

YAZAN : MI.el Zevako 

kalpli bir kadın o!duğunuz için 
şimdi bana getiriyorsunuz. 

Altay 1-6 Bornovayı, Demirspor 0-3 Bucayı yendi 
Alhnordu - Göztepe 2· 2 berabere kaldılar 

Yapılan Satı,ıar 
~ 

U:zUm 
Çu. Alıcı Fiat 

16 

- Her ne ise ... 
Pardayan Hoketi hayrette 

bırakmak için : 
- Madam, haks1z91nız ben 

bu parayı Landeriye borcum 
olduğu. için kendisine bıraktım. 
Onu harada unutmadım. işte 
siz bu paralan götürünüz. 

Sözlerini söyledi : 
- Fakat siz bize bu kadar 

borçlu değilsiniz. Madem ki bi
ze bir hediye etmek istiyorıtu· 
nuz. Bari yan yanya taksim 
edelim. 

- Şunu biliniz ki cebimde on 
param olmadığı gün daha mesu 
dum. Kendimi sonderece zengin 
fanederim. [ Navar kraliçesinin 
hediye ettiği fapkasın~ takılı 
elması göstererek] daha benim 
bu elmasım da var ... 

Hoket içini çekerek torbayı 
tekrar aldı. Şövaly~ .. bir ılaba 
kadının boynuna sarılarak öp· 
tü ve sözüne devam etti, . 
~ Emin olunuz siıı:i p~k çok. 

seviyorum. Pek eyi kalblisiniz 
Hoket ... Hem güzel, hem de 
çok eyisiniz ..• 

- ihtimal eyiyim, fakat gü-
zel değilim . .. . 

Diyerek yavaşça Pardayamn 
kolları arasıudan sıyrıldı. Güzel 
gözlerini delikanlıya dikerek 
ıözjinü bitirmek istiyordu ; 

- Pek ziyade kederlisiniz, 
Siır:i çok kere gözetledim. Göz· 
lerinizi kartıki e•in küçük 
pençer~ıne dikmiş olduğu·; 
nuz · halde saatlerce bu 
pençered~ oturduğunuzu gör. 
düm. Siz sevdiğiniz için kal
biniz pek.- geniş... Küçük pen-

; çeıe açılmadıiı z•manlar hid
. detli, kederli oldıığwuıza, açıl

dığı vakitler ise şen bulundu
ğunuza dikkat et~m. Galiba 
o da si'zi seviyor. 

- Bunu neden biliyorsu· 
nuz? .• 

- Evet biliyorum 1 Çünkll 
ayni zamanda ora da dikkat 
ediyorum. Gerçi kayıd11z bir 
adamı aldatmak kolay ise de 
bir kadını aldatmak pek g(lç· 
tür ... 

Hüket ıustu. Yüreği halecan 
içinde idi. Bitiremediği sllzünün 
alt tarafını kalbile ikmal etti: 

- Kıskanç bir kadını, se· 
ven bir kadını aldatmak da 
mümkün deiildir! 

Bu son söz bağırarak söy
lenmediği İçin Parda yan işide
medi ise de durumdan anladı 
tarif olunmaz bir heyecan bo
ğa:ı;ını tıkayarak pek yavaş bir 
sesle: 

- Hüket siz çok iyi · bir 
kadınsınız! 

Pazar günü şampiyona maç· 
larına devam edildi. Artık du
rum en heyecanlı safhasına 
girmiştir. Çünkü bugünlerde 
yapılan karşılaşmalar ile takım· 
ların bu seneki vaziyetleri her 
hafta biraz daha anlaşılmakta
dır. Mesela bu pazar günü ya
pılan Altınordu - Göztepe mü· 
sabakası bunlardan biri idi. 
Yen ilen tarafın şampiyonlukla 
alakası kesileceği için her iki 
taraf en kuvvetli kadrolarile 
çıkmış ve maç baştan aşağı 
heyecanlı o!arak geçmiştir. 

Kuvvetli takımlar arasında 

yapılan maçlardan başka birin
ci ve ikinci plandaki takımb
nn karşılaşmaları da oldukça 
meraklı oluyor. Çünkü bir sür
priz her zaman için gör ü1en 
b!diselerdendir. Ve bu sürpriz 
şampiyonlukta ko~an bir takı
mı müşkiil vaziyete ' sokabilir. 

. ' 
belki de şampiyonluktan uzak-

' laştırır. , 1 

Bununla beraber bu haftaki 
maçlardan sonra da takımların 
bu seneki vaziyeti henüz kat'i 
olarak anlaşılmamışhr. Yalnız 
birinci devre birinciliği K. S. 
K. tadır. Belki lzmirspor ( K. 
S. K.) takımına erişebilir. Bu
nun için ikincılik' ve üçüncüllik 
henüz meçhuldur. Şmıdi maç-
lara gelelim': : 

·ALTAY~ BURNOVA 
.11~ ~~çı bu. iki. t~k,ım yaptı. 

BorDovalılar 25 dakıka eyi da,_. 1 r 
yanar ar ve gol ye!f!ediler.Bun· 
dan sonra muhzene bozuldu, 

1 

Fakat Bornova da bir gol ya· 
parak yine berabe,,liği temin 
etti. Bıınun üzerine Altay tek· 
rar vaziyete hakim oldu. Ve bu 
sırada bir penaitıdan ikir.ci 
'golü yapt~. Üçün~ü"~~· bilhassa 
Basrinin yaptığı dördİincü gol 
pek ender gqrülen gollerden· 
dir. Az sonra devre bu netice 
ile bitti. 

ikinci devrede Bumovanın 

canlılığı kırılmadığı için Altay 
ancak iki gol atabildi ve oyunu 
1-6 kazandı. ' ' · 

DEMIRSPOR - BUCA 
Bu iki takımın yapacairı maç 

merakla bekleniyordu.Türkspqr 
bu sene Demirspor ismi albnda 
çalışmağa başladık~an sonra 
geçen senelere n!'zaran kuv· 
vetli bir takım yoıphğı görü· 
lü yordu. Ancak birinci plandaki 
takımlara yenilen bu takımın 
Buca gibi ikinci plandaki ta
kımlann en kuvvetlilİ olan bir 
ral<lbe kar ı ne netice alacağı 
bil nemiyor ve bu maça bir 
mukayese imkanını verebile
ceği için ehemmiyet veriliyordu. 

Pazar günkü maç Burnovayı 
da yendikten sonra Demirapo· 
run ikinci plandaki fakımlann en 
kuvvetlisi ve kuvvetliler için 

daima ehemmiyetle karşılana· 
cak bir takım olduğunu isbat 
etmiştir. Bu gidişle Demirspo
run ikinci devreden daha 
kuvvetli çıkacağı ve gelecek 
sene lzmir !ikinde habn sayılır 
bir takım olacağı şüphesizdir. 

Oyun başlar başlamaz Buca 
kalesine inen Demirsporlular 
daha birinci dakikada ilk golü 
yaptılar. Gerci bu gol Bucalı
ları kıracak bir avantaj olamaz 
deniliyordu. Halbu ki Damir
sporlular göze görünen üstün 
oyunlarını devam ettirdiler ve 
Buca biltün gayrete rağmen 
3-0 mağlub olmaktan kurtu· 
lamadı. 

ATINORDU - GÔZTEPE 
Günün son ve mlihim karşı

laşması idi. Göztepe kaleci 
Mabmudu, Altınordu da Cemili 
oynatmakla bu maça çok 
ehemmiyet verdiklerini göstcr
mi:t oluyorlardı. Oyun, heyeti 
mecmuası itibarile tam bir te
vazün içerisinde cereyan et
mekle beraber Göztepe mu· 
hacim hattının daha anlamışlı 
oynadığı ve düzgün paslarla 
rakib kalesine indiği meydanda 
idi. Ancak fırsatlardan istifade 
edemiyordu. On altıncı daki
kaya doğru Altınordu Fethi
nin ayağından ilk golü çıkardı. 
Ve sonra da Muzuffer Gözte
penin beraberliğini temin ede
rek devre 1-1 berabere bitti. 
Şimdiye kadar görülen Ôyuna 
nazaran fırsatlardan istifade ' 
etmesini bilenin kazanacağı '~e 
ikinci devrenin çok çeyecanlı 
olacağı anlaşılıyordu. 

Dediğimiz gibi çıktı. ikinci 
devre o şekilde cereyan et· 
ti ki, sonlarda bir çok 
niaçlarda görülmiyen heyecan 
oyuncnl~r kadar setircileri de'· 
s•rrnısh . Çünkü ikinci golü ya
parak gatib vazıyetc geçeıı' Göı.· 
tepe oyunun bitmesine on da· 
kika kala Altınordunun bera
berliği temin etmesine mani 
olamadı. Ve işte bunun üzeri
nedir ki maç en heyecanlı saf
hasına girmiş bulundu. Bu sıra
larda yapılacak bir golün bütün 
bir senenin maçları ve ne· 
ticeleri üzerinde büyük bir 
tesiri olacağını bilen takım· 
!ar hem en güzel oyun
lanru çıkarmak ve dikkatli oy
namak suretile ortada çok ala
kalı bir oyun canlandırmış· 

lardı. Bu sırada Fuat pek mü
sait bir vaziyete girdiği halde 
topu rukanc!an atmak sııretile 
ve yalnız kendi başına sekiz 
defa ofsayde giren Sait lüzum
suz bir ofsayde daha girmekle 
çok mühim iki fırsatı öldürdü· 
!er ve maç 2-2 beraberlikten 
kurtulamadı. 

Bu maçın haftaymında fede-
Sözlerini mırıldandı ve göz· 

!eri yaşardı. Hüket yavaş sesle: 
- Onu pek ziyade seviyor· 

dunuz değil mi? ·s~·;ii~-~~-T~ky~: .......... tih~i; .... ı;~~·<l·i'· .... 
- sonu var -

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aydın sulh hukuk mahkeme• 

sinden: 

nun bir tekzibi genişletiliyor 

Kara pınarda Gerebeneli Ya
kup oğlu Mahir tarafından Ka
rapınarda Gerebeneli l.smail 
oğlu Fahri ve Derviş oğlu lb· 
rahim aleyhine açılan alacak 

Londra, 20 (A.A) - Berlin 
ve Tokyo bükümetleri bir te
cavfiz vukuunda yekdiğerine 

karşılıklı olarak yardım etmek 
üzere Almanya - Japonya ara
tında bir askeri itilaf yapıldığı 

davasında müddeaaleyhlerden haberini resmiğ surette tekzip 
Fahrinin ikametgahı meçhul etmektedirlsr. 

bulunduğundan ilanen tehliğat J"ngı"lterenı"n yeni 
icra edilmiş ve mumaileyh mah-

kemeye gelmdiğinden bak· tip gemileri 
kında gıyap kararı verilerek 
ırıyap kararı mahkeme iİin Londra 20 ( Ö. R ) - Bah· 
tahtasına asılmış olduğundan riye bakanlıfı, 40 mil siir'atin-
mubakeme günü olan 312/936 de ve bir torpil endahat ma-
tarihinde Fahrinin mahkemeye · kinesile mücehhez" küçük bir 
gelmediği takdirde gıyaben taknıı ırcııni~er inşasıoı ' eriıir et
muhakeme icra edileceği ilin' miştir. '1Junlar1

' sahil mubafua-
' ,: 1 . 1 ••• • 

· olunur. · '{lt4.l ' · · cında kıdl,anıLıcaktır., , ; 
\hl it ' ( \il c. •f t t • • •r " 

Tahran, 20 (A.A) - Hüku
met Tibriz bendinin tevsii için 
4 milyon riyal sarfı için met· 
lise bir layiha vermiştir. Bu i 
iki senede bitecektir. 

~--,---ft 

BONO 
Mübadil bonosu, banka 

hisse senetleri ve bilumum 
hazine tahvilatı Ergani, Si

l vas dahili istikruı satın alır. 
' Adres : lzmir Kemar 

altı Hacı Hasan otelin
de 60 numarada Cavi
de müracaat. 
TELEFON : 3903 

Z...,..30 (107) S 7 Pa. S. Pe. 

rasyon tarafından gönderilen 
madalya ve ,iltler oyunculara 
ve kulüplere tevzi merasimı 
yapılmıştır. Dört şiltten ikisi 
K.S.K birisı Albnordu, birisi 
Buca kulüplerine verilmiştir. 
Takım maç puvan 
lzmirspor ' 16 
K.S.K. s ıs 
Altay 6 ıs 
Altınordu 13 
Demirspor I 13 
Göztepe 12 
Buca " 8 
Bornova 6 8 
Şarkapor 6 5 , ______ 

- - -~ 

1 ilan . 
Kayıkçılara müjde; 

16 lla 18 bargir kuvvetinde 
!ister markalı iki ' bistonludik 

1 motör almak istiyenler ve 16 bu 
çuk ili 25 bargir yanık motör 
satmak lstiyenler Bornovada 

. tuhafiyeci baY, RüŞtüye başvur
sunlar. . 2-3 ( 108 ) 

372 S Süleymano 13 
212 inhisar idaresi 5 25 

55 Albayrak tic· 13 75 
639 Yekun 

7 75 
14 25 

487313 Eski satış 
487952 Umumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
80 Arpa 4 37 4 37 
ıs Bakla S 625 · 5 62S 
73 Susam 17 17 
88 balye pamuk 43 25 43 50 

500 P. çekirdek 2 50 2 65 
100 ton " 

ıl 

Para Piyasası 
20-1-193S 

• 
Alış 

Mark 50 12 
'.~terlin 621 

Sabt 
50 62 

623 
;.,. Frangı 8 28 
Dolar 79 85 
Belga 21 05 
İtalyan lireti 10 03 
İsviçre Fran. 40 75 
Florin 85 25 
Kr. Çekoslo. S 24 
Avstr. ilini 23 37 

8 30 
79 60 
21 25. 
10 06 
41 
sş so 
s 27 

23 75 

Bt-mbeyaz, tertemiz 
parıl pa11lıyan 

ve parıl. 
dişler 

ı . 
Bu neticeyi a:ıaaİ' 

için ,l;ıir tüp ,. 

llAO\'OLiN 
kafidir. 

Neden Türkiye halkının ,,. \ leri mükemmel surette yıkaya• 
99 u Radyolin kullanıyor 1 rak yemek artıklarının, içkinin, 
Ağızdaki mikrobları ''o 100 sigaranın husule getirdiği kir 
&!dürmesi yüzünden mi 1 Fia· tabakasını, leke!eri, kefeke de· 
hnın ucuzluğundan mı? Fev· diğimiz taşlan söküp çıkanr, 
kalade teksif edilmesi dolayı· sonra da bunları mine tabakıı-
sile iktisadi olduğundan ını ? sını çizip hırpalamadan şayanı 
Ağızda çok fazla köpürdüğü, hayret bir şekilde cilalar ve 
kokusu güzel olduğu için mi 1 parlatır.' ı 

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

Sabah ve akşam günde iki defa olmak şartile siz d 

BADTOLiN 
Kullanmıya başlayınız l 

DAIMON m:ırka elektrik lambaları listesi 
Numarası Cinsi 

9368 ÇJ~ P.ill~ .~eş .~üz metre mesafeyi gösterir.Ayarlıdır 
9288 lkı pıllı uç yuz metre mesafeyi gö~terir Ayarlıdır 
9368 Üç pilli kristal ufak camlı dört yü; metreliktir 
9268 l~i pil~i .kristal camlı iki yüz elli melreliktir. 
1611 Bır pıllı kristal büyük camlı iki yüz elli metre 
1626 mesafeyi gösterir. 
1511 Bir pilli kristal ufak camlı iki yüz metre 
1526 mesafeyi gösterir. 
2262 iki pilli ayarlı ev feneridir. 

. ... 'ü ~ ~·; i. d~;~·;~. ·=·. i;;;. i ~d ~·· s·~ i~·h~·~ · ·~i ;~;;~d ~·Od ·;;i 'ii. 
Hüseyin Hüsnü ticerethanesi 
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Teneffüs yollariyle geçen hastalıklara karşı koruyuct', 
tesiri kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğaz 
rahats~zlıklarında, ses kısıklığında pek faydalıdır. 

lngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğlu - lstanbul 

Balıkes r e:ıc·· m 0 ninden : 
1 - Ayvalık - Burhaniye yolunun O - 000 - 11 + 190 ıncı 

kilometreleri arasındaki kısmın tamiri kapalı zarf usuliyle on beş 
gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Bu tamiratın keşif bedeli 15146 lira 94 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardu: 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele örneği 

C - Fenni şartname ve nafia işleri şeraiti umum iyesi 

E - Keşif cetveli 
Istiyenler bu şartnameleri ve evrakı encümeni daimi kalemile 

Nafia müdürlüğüne müracaatla görebilirler. 

3 - Eks"ltme 6 şubat 936 tarihine rastlıyan perşembe günü 

saat on beşte vilayet makamında daimi encümende yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için bedeli keşfin yüzde yedi 

buçuğu olan 1136 lira üç kuruş muvakkat teminat vermeleri ve 

bundan başka Nafia işlerile uğraştığına dair eksiltme gününden 
laakal sekiz gün evvel Balıkesir nafia müdürlüğünden vesika 
alanlar girebilirler. 

6 - Usulüne tevfikan kapalı zarf içinde verilecek teklif 
mektupları, teminat mektup veya makbuzları ve vesaik ihale 
günü saat on dörde kadar vilayet daimi encümenine makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Saat on dörten sonra teklif zarfları kabul edilmiyecektir. 
21-25-29-2 '109) 170 

YENi ASIR ., at Kanunusani t936 ,.., 

lzmlr belediyesinden: 
- Yeni ölçüler kanun ve 

nizamnamesi hükümlerine güre 
halkın kullanmakta bulunduğu 
bütün ölçü ve tartı aletlermin 
bu yıl belediye ayar dairesinde 
muayene ve damgalattırılması 
İcab etmektedir. Yapılacak bu 
muayene için herkesin 2 inci 
kanun ayının sonuncu gunu 
akşamına kadar belediyeye ge
lerek ölçü ve tartılarının mev
cutlarını kaydettirmeleri ve 
muaytnenin ne gün yapı"aca
ğını gösteren kaydı almala
rı ve gösterilen bu müddet 
zarfında müracaat etmiyecek 
o"anların yukarıda sözü geçen 
kanun hükmüne göre 10 liıa

dan lDO l raya kadar ceza ile 
ceza!andırı!acakları ilan olunur. 

17-19-21 147 (90) 
- Bin elli dokıız lira otuz 

yedi kuruş bedeli muhammenli 
Karşıyaka suyunun Alaybeyde 
mayo gurubuna kadar ve banka 
sokağının boru şebekesi olmıyan 
taraflarına temdidi işi baş sek
reterlikteki keşif ve şartname 
vaçhile 31-1-36 cuma günü saat 
1 O da aç k eksiltme ile ibale 
edilecektir. 

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

123 (75 
- Beher metre murabl-ıaı iki 

liradan beş yüz on bir metre 
murabbaı bin yirmi iki lira bedeli 
muhanımenle Alsancakta altmış 
sekiz sayılı adznın bir sayı 1 ı 
arsa.ı başst:kreterlikteki ~art

name veçhiİe 31-1-936 cumı. 
günü saat onda açık arttırma 
ile ihale edilecektir. iştirak 
için yetmiş yedi liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mt'ktubu ile 
söylenen gün ve saatta komis
yona gelinir. 

14-18-21-24 115 (70) 
Yüz seksen lira elli kuruş 

bedeli keşifli Karşıyakda Tan
zifat sokağında yeniden adi 
döşeme yapııma•ı işi başsek
relerlikteki keş.fn<>.me ve şart
ırame veçhile 7-2-936 cuma 
günü saat 10 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. lşirak için 
14 liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söy!enen gün ve 
saatta komisyona gelinir. 

21-25-30-4 180 [111} 
- 3 !?nbat 936 Pazartesi 

gunu mutad toplantılarına 

başlıyacak olan Şehir meclisi 
aşağıdaki ruznamede yazılı 
işleri müzakere edeceğinden 

sayın üyelerin o gün saat 
16 da Uraya gelmeleri ilan 
olunur. 

RUZNAME: 
1 Geçmiş zabıt hulasası 
2 Encümendeki işleri 
3 Şarbaylıktan verilecek 

önergeler. 
79 (110) 

Yıllığı otuz altı lira be
deli muhammenle Namazgahta 
cadde üzerinde mezarlıktan 

metruk altı metrelik yol fazla
sı sergi olarak kullanılmak 

üzere ~aşsekreterlikteki şart

name veçhile 28-1-36 Salı günü 
saat onda açık arttırın iJ., ihale 
edilecektir. 

iştirak için üç liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatta Komisyo
ya gelinir. 

14-17-21-24 98 (65) 
- Birinci Kordondaki Ura

yın Şehir gazinosu yerine ye
niden gazino, otel ve bahçe 

•yapılacaktır. Bu işin bedeli keşfi 
40868 liradır. Bu inşaat ve ima
lata mukabil gazino otel ve 
bahçe on beş sene müddetle 
müteahhide icar edilecektir. 
Senelik icar bedeli muhammeni 
elli liradır. Bu işe ait şartname, 
keşifname, proje ve sair evrak 
baş sekreterliktedir. Bunların 

takımile örneği iki lira muka
bilinde belediye baş mühendis
liğinden satın alınır. ihale ka-

Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

En Güzel Renklerde 
'/'//////////,f/////////////////.//////////////././/////./J 

En Güzel Kalitelerde 
V.//.//,7//777.///./..//7.////././////././/.////////,r././././/././////J 

En Ucuz Fiyatlarda 
C./././Z:L// ./LT .// ./ ./7./Z"L./L./L////Y/ ../ ./L./.-€.rLA/JTL;(./ ./ / ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ /,1 

Yeni kumaşları çıkarmakla yurddaşların geyim 
zevl<.lerini tamamile tatmin ettiğine kaııidiı 

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

Her ölçü ve her renkten en cazip desenlerde mükemmel Isparta halıları 

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

Toptan ve perakende satılmaktadır 
W../ ./'./'/././.// .///7./// ././T/ /../ ./.L/././///..// ./ .//////1. r:itY ././ .////.//..// //L/'/./ .//.// .//// ./ ./~..//LL/,/,../,./J 
'-:: Devlet memurlarına ve resmi teşekkül mensuplarına Tv./////.////.///.///////.//JJ . 
~ V././//.//-.'//.11./././././////.//./X/././././//,r////////.///, aksitle Kumaş ve halı verir 
'iLz.LL/././ ./// .//./L././.LkL./J LLLLL:LL/..// .// .//.././/LJ r.z/.../L.6L/ .//./././..//".TY...//./J~./../LL./.L//LL.LL./7"'9'~ 

'**' ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
~ 1 ÜTEHASSISl 

Ur. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyahatın

dan dönmüştür. Hastalarını 

her gün 11,30 dan saat on 

üçe kadar Beyler sokağın

daki kıliniğinde kabul et
mektedir. Telefon 3990 

(S. 7) (3601) 
l'mımııırımııucııııiılıııa::iııı:::iııcılSlıııms• 

Yeni NESTLE 
müsabal,ası 

31 ilk kanun 1935 te yapıla
cağını yaymış olduğumuz yeni 
müsabakamız tasnifin:n, bugüne 
kadar elimize gelen pudaların 

azlığı yüzünden, başka bir ta
rihe bırakı'.mış oldu~ unu müsa
bakamıza iştirak etm;ş olanlara 
bildiririz. 

Bu yeni müsabakanın faydalı 
şeraitini saygı değer halka 
hatırlatır ve, bu lı:sn if tarihini 

tesbit edebilmek için, top:ayıcı
ların puslalarını daha fazla ge

ciktirmeden göndermelerini 
ca ederiz. (113) 

DOKTOR 

Hulüsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 

kabul eder. ( 3436 ) 

palı zarflı müzayede neticesinde 
11-2-936 salı günü saat onda 
yapılacaktır. Talipler şartname, 
keşifname ve proje dairesindeki 
inşaat ve imalatı yapma~ ka
bul etmekle beraber senelik 
icar bedelini artırmak suretile 
inşaat ve imalat için üç bin 
altmış altı lira ve icar için de 
dört lira ki ceman üç bin yet
miş lira muvakkat teminat ol
mak üzere nakden belediye 
emrine yatırmak veya bu mik
darda banka teminat mektubu
nu teklifname ile birlikte 2490 
sayılı kanunun tarifatı dairesin
de ihale günü olan 11 Şubat 
936 salı günü saat dokuza ka· 
dar belediyede müteşekkil ar
tırma ve eksiltme komisyonu 
başkanlığına verilmesi lazımdır. 

21-25-30-4 181 (112) 

s. 

H. 3 (50) 

ALTIN DA~LASI 
Eczacı başının 

büyük şaheseri 

Koku 
Ve 

kokuculuğuo 
HATIRASI 

•••••••••••••••••••••••• 

Atın 
Damlasın 

YALNIZ 

O yapar 
Benzer isimli 

Takli tlerioi 
Şiddetle red ediniz 

Um. DEPO: 

Ferit Şifa eczanesi 
1 

Sobalarınız için halis 
..... mı:ıı ..................... ~~ .......... ~ ..... ~-

· ~ z~·~·g~'id~k·k~i'bie'm~de~'köiii'ü~ü~' 
~Sömikok : Antrasit kömürü ~ 
~lngiliz: Antrasit komürü ~ 
~····ko·i<·······ooiM·A······sA·HçE········ 

Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10-12 F. Per-
kinyani magazasında bulacaksınız, Telefon 3937 

(3508) ,, ' 
";.~,?~.n!.,~~:.a~~!~,!,~ı~~ .. ~~ !~:.,., 1 

damı:ı:lıklardan aşılanmış ve gayet itina ile yetiştirilmiş muh
telif cins ve yaşta meyva fidanları ucuza satılıktır. Görmek 
ve toptan alr.:ıak istiyenler Kayas istasyonu yanında yeni 
çiftliğe, perakende almak ve sipariş vermek istiyenlerin 
Başdurakta Batak hanına müracaat etmeleri ilan olunur. 

----------- 1 - 26 h.3 (74) ---·· 

lzrnir ldhalat 
dürlüğünden: 

Gümrüğü 

K G Eşyanın cııısı 

12 adet 

024 
Tek kapaklı altın kol sa atı 

Kolsaatına mahsus ipek şerid 

012 Kolsaatına mahsus pirinç üzerine 
altın yaldızlı toka 

3 500 Fasuneli boyalı pamuk mensucat 

M 
.. u-· 

Tesbit No· 
321 

320 Altı kavuçuklu, yüzü mensucat 
ayı..kkabı 

Yukarıda yazılı eşya 22-1-36 ıncı çarşamba günü saat 14 de 

açık arttırma suretile dahile satılacağından işine gelenlerin Jel• 
haliıt Gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan ohınur. 

9-21 15 r 42 1 

1 r de ~tmışlardır. imzasını taşımaktadi~.----~ .... u .. ,---~------( taınaıniyle ıman TO< ..,.._" Y- -·-------
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERCULES vapuru 13-1-936 

gelip 18-1-936 da Anven,Rot
terdaro, Amsterdam ve Ham
barg li11tanları içio yük ala
cakbr. 
SVENSKA ORIENT LIEN 
GOTLAND motörü 21-1-936 

da Rotterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

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

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

Handaki hareket tarıhleriie 

navlunlardaki değişikliklerden 
acentemiz mes'uliyet kabuı et
mez4 

Fazla tafsilat için ikinci Kor-
donda Tahmil ve Tabliye b.nası 
arırnsında 72-4 numa •ada 
FRATELLI Sperco vapur acen-

1 

talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-200~-'.?ri63 

Zümrüt 

N. V. 
"'· F. H. Van Der 

z~e & Co. 
ANGORA vapuru 20 son 

kanunda bekleniyor 24 son ka
nuna kadar Anvers, Rotter

dam, Hamburg ve Bremea 
1 

!i111anlarına yuk alacaktır. 

ANOROS vaptll'u J ıubatt:l 
bekleniyor 7 şobata kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamhurg 

ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

American Export Un<! 
EXMOUTH vapuru 2 şu

batta bekleniyor. N evyorlı: için 
yükliyecektir. 

jobnston W arren Line5 
Liverpool 

DROMORE vapuru 18 3on 

kanunda bekleniyor. Liverpool

dan yük çıkarıp Burgas, Varna 

ve Köstence için yük alacaktır 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhüde ~i
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
"007 -2008 

Damlası ................................ 

Eczacı Kemal Aktaş 
Yeni bir kolonya yaptı cicim .. 
Bu mu? 
Evet bak yeşil bir koku, aşk, neşe, ~ebir 

ve cazibe kokuyor. HİLAL ec~anesmın 
"on esetı ... 

Milli emlak idaresinde tapuya tescil edilmemesinden dolayı 
bir çok muhacir, harikzede veya mültecilerin kendilerine teffiz 
edilen emlak kayıtları açık kalmıştır. Binaenaleyh muhacir, ha
rikzede yeya mültecilerden tahsis ve teffiz suretiyle milli emlake 
ait ev, tarla, arsa •eya arazi işıı-al edenlerin bu suretle mülkleri 
satılarak mutazarrır ve müteessir olmamaları için tapu daireıine 
.nıüracdatla tapularını almaları liizumu ilan edilir. 

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

'ımir Defterdarlığından: 
Ha1ineye aid arsalar üzerine evvelce bina yapmış olanların 

binalarının yıktırılmasına tevessül edildiği malümdur. Vatandaş
ların meskensiz kalmamaları için Maliye vekaleti bilmüzayede 
arsa değerini defaten hazineye yatıranlı.rın in~a eyledikleri ev
lerin ibkasına müsaade etmiştir. 

Hazine arsası üzerinde elyevm binası mc:vcud 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) --
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 
edilmi~ olup bol güneş ve hava almakta ve bahçe, banyo 
gibi mü~temiliitı havi bulunmaktadır. Temizlik, emniyet ve 
müşterilerin huzıır ve rahatı her veçhile temin edilmekle 
beraber fiatlarda itidal muhafaza edilmiştir. Teslim edilecek 
emanetlerin hıfzında hususi ihtimam gösterilmektedir. Ote
Hmizi teşrif edecek müşterilerin her suretle memnun kala
caklarına itimadımız vardır. 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRlNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TO. 

THURSO vatxıra ·1 ik!aei 
kinımda Liverpo.ol ve Svansea· 
doın gelip tahliyede uluna
.:ak. 

AD JUT ANT vapuru 8 ikinci 
kanunda bekleniyor.Londra içiıı 

yük alacaktır. 

THURSO vapuıu 15 iki<tci 

kanunda bekleniyor. Liverpool 

ve Glasgov için yük alacaktır. 

Londra ve Hull iç.in yük ala-

t 
Salon, yemek 

Kardeşler 

Merk•z: 
fzmir 

llı:iac:i Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. l77 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar Caddeıi 

Kınacı Han 
Nu. S 

Tel. 1426 

ve yatak odalarınızı Hara~~1 
rnobilyeleriJe sü~leyiniz ••• 

caktır. ~ 
DUTCHE LEV AT LIN 

AQILA "apuru 5 ikinci ka- SARAÇOGLU 
nunda Hamburg ve Anversten Memleket lıutanesi ' 
gelip tahliyede bulunacak• Dahiliye Mütehassısı 

NOT : Vürut tarihleri, v;ı- Muayenehane: ikinci Bey-
ler sokağı 65. Tel. 3956 

purların isim!eri ve navlun üc-
retlerinin değişikliklerinden me Evi Ka..antina tramvay ad- 1 

suliyet kab· I edilmez. desi No. 596 Tel. 2545 ı 

=-=----==-=-==~====-=====' 
1 

T enviratınızlla yeni çıkan •çifte ispiralli 

METALLUM 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

llehınet Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siement fabrikaları mümessili 
l'ettemalcılar 77 - 79 Tel. 3233 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Slfll-IA1' Balıkyağı ; . . 
§ Norveçyanın h .. lis Morina balık yağ'ıdır ~ . . 
• iki defa süzülmüştür 
• Biricik Sall• Yeri . 
: . BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

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

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

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korıalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocufdarın vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalı(sları neticesi husule gelen ka.mbur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir olanaımız 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma c:sda fır-nasın 
!ayan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmeıine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MUESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bc:y tarafından yapılır 

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

ADRES: lzmir Kaymakam Midhat bey 

1 
1 
• 1 

Tecrübe edenler
den sorunuz! 
Baş, diş, adele ağrı. 

larile ü~ütmekten müte
vellid bütün ıstırablara karşı yegane müessir tcdbit 

bir kaşe 

GBIPiN 
almaktır. 

[ Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz 1 
j .. • J .~ • " • • • . ._..., 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile batka çeıit ye
mek baharlarımızı, birinci 
kalite çamaıır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
latıyan anıbalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Neatle ve Turan fabrikalarının tanınmıJ çe,itlerini 
Kan slidli, Besi. Her boy diş macuna ve fırçalarını (Leylek) 
marka restık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınıL 
Bütün Türkiyede tanınmıf ve denenmi, (Arti) kumaJ boya
larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 

lzıuirliler lı-;tauhuldanerede- hulusurlar 

Beyo" lunda Bristol oteli'nde 
Sirkecide Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en es~i otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
f~~·':"· Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües· 
sısıdır. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. Istanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

~ 



Sahne 10 :ııu kAnunueanı 1ese 

~· 

1 

a n say 
8.Laval Cenevreden döner donmez istifasını verecek 

-------------------------~r.r.-; 

Yeni kabiney· bay aladyenin teşkil etmesi çok muhtemeldir. B. Dala y 
diyor ki: (Faşizmi nıağliip etmek için bütün cumhuriyetçiler birleşmelidir.) 

----------------------11111111----------------------
Cenevrede olan bay L'cıval gazeteler vasıtasile alacağı haberlerden büsbütün şaşıracaktır 

Paris 20 (A.A) - Dün Ra
dikal Sosyalist partisi başkan
lığına seçilmiş olan B. Daladier 
bu partinin icra komitesinde 
ıu bevanalta bulunmuştur: 

- "Size terettüb eden şey 
teşrii kararlar vermek değildir. 
Düşüncenizi tesbit ve ona hür
mettir. 

istikbal henüz bulutlarla do
ludur. Zirai buhran ve işsizlik 
her tarafta hükmünü sürmek
tedir. Devleti bazı iktisadi kuv
vetlerin vasayetinden kurtarmak 
ve paranın kirasını indirmek 
lazımdır. 

Bay Daladier yakında yapı
lacak intihabatı telmih ederek 
dedi ki: 

- Radikal parti ilk seçim 
bayrağını alabildiği gibi açarak 
geçmelidir. iki seçimde faşizmi 
mağlup etmek için bütün cum
huriyetçiler arasında bir itilaf 
yapmağa çalışmalıdır. 

Radikal partisi şimdiki eko
nomik sistemi islah etmek hu
ıusunda ön ayak olmalıdıT.Bank 
De Fransa gelince, bu bankanın 
yalnız zenginlerin erişebilecek
Jeri bir altın külçesi kasası ha
lini almış olduğunu söylemekte 
tereddüt etmiyeceğim. Fransa 
bir tarafta halk kütlesi, diğer 

tarafta büyük servetleri elle
rinde tutan aksiyonerler olmak 
lizere iki cepheye ayrılmıştır.,, 

Bu beyanatı müteakıb B. 
Lava! tarafından takib edilen 
ıiyasete iştiraki reddeden bir 
takrir verilmiştir. Saylavla1dan 
biri milli birlik kabinesinde 
cumuriyetperverlerin her türlü 
fedakarlıkları yaptıklarını; fa
kat ittihamlar altmda kalamı
yacaklarını söyledi. 

B. Heryo kendi mukadde
ratını diğer bakanların mukad-
deratından ayıramıyacağını, 

radikallerin istifası kı.bine 

buhranı olacağını anlatmıştır. 
KABINA BUHRANI 

AÇILMIŞTIR 

Paris, 20 ( Ö.R ) - Bütün 
radikal bakanları istifaya da
vet eden takrirden sonra ka
bina buhranının içtinab edil
mez bir hale geldiği tahmin 
ediliyor. 

u Pöti Pariziyen ,, gazetesi 
diyor ki: 

" Dünden itibaren kabina 
buhranı açılmıştır. Buna inan
mamak, mucizelere inanmaktır. 
Biz ise mucizelere inanma
yoruz. ,, 

Vefat mazbatası B. Lavalin 
Cenevreden avdetinde tanzim 
edilecektir. B. Heryo ve Lava! 
yeni kabineyi teşkilden imtina 
edeceklerdir. B. Lebrön kabine 
teşkilini bir Radikal sosyaliste 
verecektir. Radikallarm yapa• 

:. -~"k• •· 5'iabine gündelik işleri 
gorece . . 'h b tı 
h 1 . .f gi• ve yem ıntı a a 
azır ıyac... • ldır. 

HERY&u· ~UN SÖYLEVi 
Paris 20 ( C te l R) - R d'-k 1 -ın ı. a ı 

1 
a b- kslosyalist pa verfiisinin önem-

e e enmekte t. 1 · k 
k . . irte~ an ıcra o-
omıtesı d- "· un usr ·leden 11onra , 

riotnun kabinadan istifa kararı
nı memnuniyetle öğrenen ko
mite partinin bu eski başkanı
na itimadını bildirmiş ve bun~ 
dan sonra eski Başbakanlar

dan B. Edouare Daladier itti
fakla parti başkanlığına se
çilmı.tir. 

Bııy Heıriot 

B. Herriot bir söylev vere
rek seçim mücadelesine giri
şilirken alelade bir vatandaş 
gibi partisinin zaferi için ça
lışmağa karar verdiğini ve bu 
sebeple serbestisini geri alarak 

•kabineden çekilmeğe mecbur 
kaldığını bildirmiştir. 

B. Edouard Daladier de, 
partinin yeni başkanı sıfatile 
bir söylev vermiş ve partinin 
siyasasını pek enerjik cümle
lerle anlatarak bilhassa ekono
mik ıiyasa hakkında bazı cü· 
retkarane fikirleri ortaya at
mıştır. 

Bütün bu müzakerelerden 

Dalııdyrr 

çıkan netice radikal sosyalist 
partisinin proğram ve prensip
lerinin başbakan B. Lava! ta
rafından takıb edilen usullere 
uygun düşmediği ve bundan 
dolayı kabinedeki diğer radi
kal sosyalist bakanların da, B. 
Herriot gibi, istifalarını verme
leri la:ıımgeldiği merkezindec\ir. 
Bununla beraber başbakanın 

Cenevrede du\unduğu bir sırada 

g-azeledleılr 

apansızın bir kabine buhranı 
çıkarmak istemiyen icra komi
tesi bu nokta üzerinde bir ka
rar vermek vazifesini partinin 
parlamento gurubuna bırakmıı
tır. 

B Lavalin Parise dönmesin
den önce bu işin ne şekil ala
cağı söylenemezse d~ en ziya
de ihtimal dahilinde görülen 
şey diğer radikal bakanların da 

istifa edecekleridir. Şu halde, 
birçok bakanların birden çekil
mesiyle, Laval kabinesi istifaya 
mecbur kalacaktır. 

GAZETELERiN 
MÜT ALEALARI 

Raris 20 (Ö.R) - Gazete
lerin radikal-sosyalist partisi 

Bav Lava/ 
icra komitesi tarafından veri
len kararlar üzerindeki tefsir
leri değişik olmakla beraber 
ekseriyet bir kabina buhranı
nın, B.Laval Parise döner dön
mez patlak vereceği kanaatin
dedir. Diğer bir kaç gazeteye 
göre ise, radikal-sosyalist gru
bu elastikiğ bir hareket takı
narak ve B.Daladier'nin tarifile 
"partinin nihayetsiz çeşitlili

ğini,, gCSstererek B.Lavalin va
ziyetini ve kabinadaki Radikal
Soıyalis bakanların temayülle
rini zorlamaması ihtimal için
dedir. 

"Journal" diyor ki: "9 
Laval Cenevrededır. Ga 
zeteler vasıtaslle aldıö 
bu haberler onu büsbU 
tun şaşırtacaktır. HalbU 
ki bunun hiç sırası de 
ğlldl, Fllhaklka, ltalyarı 
Habeş işi karşısında lrı 
glltere ihtiyatlı bir siya 
sa lüzumunu anlamıştır 
Amerika ise, petrol anı 
bargosu işinde, Ulusla 
sosyetesinin peşine ta 
kılmaktan başka kaygı 
lara dalmış bulunmak 
tadır.Nihayet ltalya burı 
dan sonra artık kendi• 
için yeniden hata işle 
menin caiz olmadığırı 
takdir etmiştir. Şu hald 
Cenevre toplantısı, ulu• 
lar konseyinin adi de,, 
resine inhisar edecektir 
Konsey, Avusturalya de 
legeslnln başkanlığı al 
tında oldukça yüklü bl 
gündemin tasfl11esl 11 
meşöul olacaktır. B 
programda halledllece 
otuzdan fazla mesel 
vardır." 

Paris 20 (Ö.R) - Montfe 
de yapılan kısmi bir seçim yı 
kında yapılacak genel seçi 
için bir işaret olmak itibariyl 
önemli görülmektedir. öle. 
saylav B. Bouissot yerine Jıı 
diğeri seçilecektir. Radikal-sos 
yalist adayı Dr. Beues, 16,1 
rey üzerinden 9223 rey toplıy• 
rak saylav seçilmiştir. Sosyali 
adayı 3800 ve komünist adıı 
da 1894 rey kazanmışlardır. 
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Avusturya a bir miting 
Prens Starhember~ Avusturyanın bir 
Alman eyaleti olmıyacağını belirtti 

B. Goebels'in söylevi Fransada asabiyet uyandırdı 
Viyana, 20 ( Ö.R ) - Vatan farklarına dikkati çekmektedir. 

perverler cephesi önünde bir B. Eden ihtilaflara sebebiyet 
nuluk söyliyen prens Starhem· verebilecek meselelerin Uluslar 
berg ezcümle şöyle söylemiştir: sosyetesi kadrosu içinde tet-

- Biz hiç bir zaman büyük kikini ve tasfiyesini isterken, 
Almanyanın ve Prusyanın eya- B. Goebels şiddetle müstem-
leti olmak istemeyiz. Aslında lekeler meselesini ileri sür-
hiç Alman olmıyan bir sisteme mekt~ ve Almanya hesabına 
girmekten imtina ediyoruz. tehdidkılr bir tavır almaktadır. 
Eğer Avusturyada saltanat ALMAN IHTIRASJ SULH 

iade edilecek olurııa bu saltanat iÇiN TEHLJKEDIR 
Habsburglilerinki olacaktır. Bu Parİs, 20 (Ö.R) - "Repub-
da asla bir hükumet darbesile lik,, gazetesi Alman müstem-
yapılmıyacaktır. Belki de mün- lekelerinin iadesi hakkında B. 
hasıran Avusturya milletinin Goebels tarafından verilen söy-
iradesile yapılacaktır. Bununla levi taklit ederek diyor ki: 
beraber hükumetin şimdilik "Alman ihtirasları bugün Av-

Prc11s Slarlıenıbcrlf lh · · b- ük b. t h şeklini muhafaza etmekle iktifa rupa su u ıçın uy ır e -
etmeliyiz. zi bir Almanyaya iltihakı red- likedir. B. Goebels tarafından 

B d b k b. dediyoruz. " ileri sürülen istemler memleke-
u miting e ütün a ıne NUTLUN AKJSLERJ 

erkanı hazır bulunmuştur. Mi-
tinge başkanlık eden başbakan Londra, 20 (Ö.R) - Alman 
Şuşnig müteveffa Dolfüsün ha- propaganda bakanı B. Goe-
tırasını yadederek söze şöyle bels'in nutkunu tefsir eden 
başlamıştır "Morning Post,, bunu B. Ede-

- " Dolfüs, ıen boşuna öl~ nin aöylevile kartılaştırmakta 

tinin, gelecek teşebbüsler için 
kuvvet ve otoritesini artırmak 
mak~adını güden ve Almanya• 
nın şimdiye kadar verdiği ba
rışçıl teminata aykırı düşen 
prestij istemleridir. Bu mülaha-

Iran dış bakanı 
T. R. Arasın son diyevine Pars 

ile cevab verdi • 
a1ansı 

Tahran, 20 ( A.A ) - Para 
Ajansından: , 

Ekselans Tevfik Rüştü Ara
sın göndermiş olduğu dostane 
telgrafnameye cevab olmak 
üzere aşağıdaki beyanatın 

Anadolu ajansına iblağ edil
mesini dışbakanı B. Kazımi 
han Pars ajansından rica et
miştir. 

- Aziz dostum ve arkada
şım Ekselans Tevfik Rüştü 
Aras gibi ben de Anadolu ve 
Pars ajansları arasında haber
ler teatisinin iki kardeş mille
tin, Türklerle Jranlıların yek
diğerini daha iyi tanımaları 
nisbetinde birbirlerine daha 
ziyade yaklaşmaları ve birbir-

•••••• ···································~ 
yola girmek için hiç te bize ce
saret verecek şeyler degildir." 

Prag, 20 ( A.A) - lstefani 
ajansı bildiriyor: 

Avusturya başbakanı B. 
Şuşnigin Prag aeyahatı hak
kında tefsirlere devam eden 
Çek gazeteleri Jtalyan teşriki 
mesaisinin orta Avrupa eko
nomik inkipfı için olan mutlak 
ehemmiyetini kaydetmektedir-

!erini daha iyi takdir 
gibi kıymetli ve feyizli bir P 

tice vereceğine tamamiyle ka 
bulunmaktayım. 

8. Tevfik Rüştü Aıas 
iki ajans arasındakı dostııfl 

münasebetlerin ve mütekalı 
rabıtaların günden güne dıılı 
ziyad~ inkişafa mazhar olrP8 

için en hararetli temenniletıl 
bulunurum. 

Bu kıymetli fırsattan istifad 
ederek Anadolu ajansındB 
asil Türk milletine ve oıı~ 
şerefli reisine samimiğ se~g 
!erimi ve en hürmetkar taı• 

iblağ etmesini ri' 


