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1 Başmuharrir ve umumi neşriyat müdllrü: 
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Haberleri beşinci 
sahifededir 

Cmıılıııriyeti1• Ve Cumhuriyet Eseriııin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siya.8J Gaseledir 
Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

lngilte matem · çindedir ... 
~···································································· · ··········· ·· ···················· · ··············· · ···················································································································································· 
Deniz 
yolları ----
Yeni ve Önemli 
bir ödevle karşı 
karşıyadır 

Deniz yollarının işıet lmesi~e 
yeni bir istikamet verilmek iize
re devletçe yeni kararlar alın
mıştır. Türkiye deniz ticareti 
son on yıl içinde büyük bir 
serpilmeye kavuşmakla beraber 
bu işin devlet elinde mi veya 
hususi sermaye ve teşebbüslere 
mi bırakılması keyfiyeti muhte
lif zamanlarda münakaşa mev
zuu olmaktan kurtulmamıştır. 

Kaputaj hakkının tanınması 
Türk vapurculuğunun inkişafı 
için bir başlangıç oldu. Lozan 
andlaşmasının bu maddesi tat
bik mevkiine konduğu günden 
itibaren bir çok kapitalistler 
harekete geldiler ve bugünkü 
varlığı kurdular. Açıkça söyle
meye borçluyuz ki son on yıl 
içinde mütemadiyen artan Türk 
ticaret gemileri sevimli bayra
ğımızı iç ve dış limanlarda şe
refle dolaştırmışlardır. Beş altı 
sene ance yıkıcı bir rekabet 
başgöstermiş, Türk gemiciliği 
tehlikeli bir duruma dilşmüttü. 

Türkiye cumhuriyetinin dev
letçi olan vasfı, bu tehlike kar
şısında seyirci kalmağa müsait 
bulunmadığından hükumet, bu 
iş üzerine de el koymak mec
buriyetinde kalmıştır. İlk hatı
ra gelen bir devlet _inhisan 
kurmak olmuş ve bu yola sa
pılmıştır. Türk gemiciliğinin 
yükselmesine yardım edan hu
susi sermaye ve teşebbüslerin 
bu inhisardan zarar görecekleri 
anlaşılınca başka formüller 
aranmış rekabeti ortadan kal
dıran bugünkü şekil bulunmuş, 
iki teşekkül devamlı bir kont
rol altında çalıştırılmıştır. Bu
nunla beraber maalesef Türk 
gemilerinde görmek istediğimiz 
emniyet ve intizam elde edi
lememiştir. 

Filhakika bugün rekabet 
neselesi mevcud değilse de 
iki i~letme arasında nisbetle
rin durumu, iki teşekkül ara
sındaki düşünce aynlığı bulu
nan şeklin de Türk gemiciliğini 
istenilen amaca götüremiyeceği 
hakikatını ortaya koyu;uştur. 
Birçok denemelerden alınan 
sonuçlar, Türkiye deniz yolla
rının bir elde ve devlet elinde 
bulunması zaruretini doğur
muştur. 

Yapılan anlaşmaya göre 
hususi Vapurculuk sosyete
sinin elindeki vapurlar sa
tın alınmakta aşağı yukarı 
bir ay sonra Denizyolları işlet
me idaresi Türkiye limanları 
arasındaki nakliyatı bir inhisar 
şeklinde eline geçirmektedir. 

Denemelerden alınan sonuç
lar bu neticeyi doğurduğuna 
göre Denızyollarımızın bir elde 
ve Devletin elinde bulunma
smdan memnun olmamak ve 
gelecek içirı büyük ümitler bes
lememek imkansızdır. Umarız 
ki çok yakın bir zamanda 
endüstri hayatında gördüğümüz 
tekamülü bu sahada zevkle ve 
gururla seyredeceğiz. 

( Sonn 2 inti zayjoda ) 
~akk..ı C>cak.osıu. 

Kral Jo :un Sandringham sarayında öldüğü 
haberi b ·· tü dünyada büyük akisler yaptı 

Prens Dögal taç giyerek lngiltere ve şimali lrlanda ve 
Döminyonlar kra ı ve Hindistan imparatoru ilin ediliyor 

Yeni kral &kizinrı Edvarti 

Londra 21 ( Ö. R ) - Dün 
akşamdan beri kıralı kurtar
mak umudu kalmamıştı. Kıra
lıo ölümünden daha önce dok-

/{1t1l l '<tnCI /ut J 

torlar son nefcs:nin yaklaş
makta olduğunu bildirdiler. 
Radyoların bild '. rd 'klcri bu mü
ellim haber ÜzN ne her taraf
ta derin b;r , ~·s sıl o llu. 
Hükümdarın can çekiştiği San
dringham sa y.n.n önü bütün 
g : n sessiz Lir .a.k kalabalığı 

ile dolu idi. Ümid kalmadığı
nı bildiren haberler, erkek ka
dın herkesin yüzünde o.rnnan 

hir yas uy<.ndırdı. Dakikadan 
dakikaya son doktor raporunu 
öğrenmeğe gelenler bu kala
balığa katılıyorlardı. Ta içe ka
dar tesir eden bir sükut ctra-

f<.ra/içe J\ları 

fı kaplamıştı. 
Kral Corcun sıhbatı saat 9 

da tamamen ağırlaşmış bulu
nuyordu. Bu esnada Kral ken· 
d'sinden geçmiş değildi. Ufak 
tefek buhranlar geçiriyor, ateşi 
yükseliyordu, kendisi sakindi. 

Kralı bu halile görenler 
ıldeta müsterih bir uykuya ha
zırlandığını sanırlardı. Odada 
yavaş konuşuluyordu. Kral bir 
aralık su istedi ve kendisine 
verildi. 

Bütün kral ailesi Sondring
ham şatosunda toplanmıştı. 
Yalnız henüz ifa kat devresin
de olan düşes d'Y ork eksikti. 

- Sonu 6 ınrı sayfada -

............................................ f 
: Lordlar ve Avam ka- : 
S marası dUn saat on sa- S 
§ klzde toplanarak kral- S 
• hk tacının devri mua

meleslnl yaptı. Parla
mento bir hatta sonra 
toplanarak yeni krala 
sadakat yemini vere
cektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Cenazı töreninin yapılacağı Vrslminsttr kaledralı 

Habeşistanda yeni seferberlik Mısır 
Seferberlik emri tranıpet sesleri arasında dinlendi U. Sosyete-

Habeşler Ogadende zafer kazandı sine girecek 
3200 Habeş süvarisi hatları 

Asmara 21 ( A. A ) - im
parator Ras Destanın kendisi
ni görmek için çağırmış olduğu 
söyleniyer. Necaşinin cenub 

Adis-Ababatla bir /ören 

1 

ordusunun tensikine Vehip Pa
şayı memur etmesi muhte
meldir. 
· Asmara, 21 (A.A) - Habe, 

yararak Makalle önlerine geldi 

topraklarında 1500 kilometre
lik bir sahada geniş bir istik
ıaf hareketi yapılmıştır. 

Londra, 21 ( Ô.R ) - Adiıı 

1 

Ababa ve Dessieden gelen 
haberler, Habetlerin Ogadende 
büyük bir zafer kazandıklarını 
bildiriyor. ltalyan mahafilinin 
tekziblerine rağmen bu haber 
teyid edilmiştir. 

Ras Destanın pişdarları da 
birçok tali muharebelerde mu
vaffak olmuşlardır. İmparator 
Tigre cephesinde yeni bir ta
arruz emri vermiştir. 

Adis-Ababa, 21 (Ô.R)- Bu
gün öğleden sonra imparato
run sarayı önünde harp tram
petlerinin sesleri ara~ıoda Ne
caşinin yeni bir seferberlik 
emri okunmuştur. Halkıo teza
hüratı arasında taze kuvvetler 
cephelere hareket etmişlerdir. 

RAS SEYYUM MAKALLE 
ÖNLERiNDE 

Londra 21 ( Ö. R ) - Roy
ter Ajansı Adis - Abbadan is
tihbar ediyor : 

Ras Seyyumun idaresinde 
3200 süvariden mürekkep bir 
Habeş kuvveti Mıakalle yolu 
Uz.erinde ltalyan muhafaza ka-

- Sonu a/Jına salıi/ull -

lnglltere kapltUllsyonıa. 
rın ilgasını da kabul 

ediyor 

Nalıas pa~ıı 

Kahire, 21 (A.A) - lngitiz 
yüksek komiseri Mısır hüku
meti tarafından 1930 muahe
desine dayanarak bir lngiliz -
Mısır ittifakı akdi hakkında 
lngiltereye verilen notanın ce· 
vabını dün akşam Nahas paşaya 
vermiştir. 

Siyasal mehafilin duyduğuna 
göre lngiltere bu hususta mü· 

- Sonu 1) ıw sahij~dt -
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Deniz 
~yolları 

.1 -- - " ~iıııiımırz:c:ııııtııı 

ŞE•i-B B~•ı;•°LBRİ 
Balo 

Yeni ve önemli 
,bir ödevle karşı 
1 
1karşıyadır 

- Başfara/ı I nd sav/ada -
Ancak nasıl beş alh yıl önce 

kurulmak istenen bu inhisar, 
, hususi teşebbüs sahiplarini ko
rumak maksadile geri bırakıl
mış, onların hizmetleri gözö
nünde tutulmuş ise bugün de 
kurulacak yeni idare, varlıkla
rını, hayatlarını Türk denizci
lis?inin inkişafına bağlamış bu
lunanların ihtısaslanndan on
ların deneçlerinden kendisini 
müstağni tutmamalıdır. 

Devlet deniz yolları işletme 

1 idaresi Türk denizciliğinin in
i kişafına hizmet edenlerden is
tifade etmek yollarını bulmalı 
! ve onlara karşı kıymet bilir 
\olduğunu göstermelidir. Yeni 
! kadrolarında bu işle uğraşmış 
, yurddaşlara yer vermelidir. 

Bundan başka devlet deniz 
yolları işletme idaresinden bu 
yeni durum karşısıoda yeni 

1 bazı dileklerimiz daha olacaktır. 
, lohisarların aleyhinde bulu
nanlarıo en büyük kuvvetleri 
rekabetsizlik yüzünden doğan 
bazı yolauzluldara dayanmak
tadır. Netekim beş alb yıl ön

'ce pek kısa süren bir elden 
idare zamanında habrhyoruzki 
bir çok tecimerlerin mallan 
tatlar üzerinde kalmış vapur-

(!arda yer bulmak bir mesele 
\ olmuştu. Bu kötü hatıranın tek
' rar canlanmasına meydan bı· 
rakmamalıdır. 

Yeni idareye hakim kılına· 
1 cak düşünce "herkes bekleme· 
t ğe mecburdur., değil, "her za

mandan daha ziyade halkın 
ihtiyaçlarına cevap vermeğe 
borçluyuz,. zihniyeti olmalı-

~dır. Çünkü düne kadar olan 
1 bozukluklar karşısında bazı 

~
müdafaa yolları bulunabilirdi. 
Fakat bugün devlet bu işi eline 
aldığı için devletin şeref ve 

t haysiyeti, ulusun kabiliyeti 
mevzuubahis olacaktır. Deniz 

l yolları işletme idaresi bu ince 
noktayı daima göz onünde 

\ buluodurmağa programlarını, 
hareketlerini ona göre tanzime 

' Borçludur. Bu borç kendisini 
dünkünden daha ağır mes'u· 
liyetler altında bulundurmak· 
tadır. Buna ilaveten işletme 
programları devletin güttüğü 
ekonömik siyasaya uygun ol
mak mevkündedir. ihracat iş· 
!erine verilen önemi idare göz· 
önünde tutmalı ve yeni işlet
me programında lskenderiye 
seferlerine tekrar başlamalıdır. 
Bu seferlerin karını ve zara• 
rını idare çok iyi bilir. Biz 
bunun üzerinde durmıyacağız. 
ancak bu seferlerin ulusal eko· 

Cerrahi •• 
Onemli bir bildirim 

~o?~resi . g~nel Muhasebei hususiyelerin tahsisatsız 
katıbı şehrımızde ı taahhüde girişilmesine mani olunacak 

Kahiredeki beynelmilel cer-
rahi kongresinden dönen bey
nelmilel cerrahi cemiyeti umumi 
katibi profesör Mayr, Hollan· 
dalı profesör Hostenges \'e 
profesör Graye şehrimize uz
ramışlardır. 

Profesörler dün memleket 
hastanesi hariciye şefi operatör 
Feridun Şevket tarafından şeh
rin bir çok yerleri ve hastane
leri gezdirilmiş ve akşam aynı 
vapurla hareket etmişlerdir. 

P. Başkanımızın 
Büyük bir hayırseverliği 

Cumuriyet Halk Partisi llyon 
Kurul Başkanı Yozğad Saylavı 
Bay Avni Dogao Karşıyakada 
oturan ve lzmirdeki mektepler
de okuyan 25 yoksul çocuğun 
hergün mekteplerine gidip gel
mek için paraları bulunmadığıoı 
nazari dikkate alarak bunlara 
birer vapur pasosu verilmesi 
için lzmir liman işleri müdür
lüğü nezdinde teşebbüste bu
lunmuştu. 

Bu çocukların vaziyeti mü
dürliikçe vekalete bildirilmiş 
ve me&ele vekıller heyetinde 
görüfülerek bu fakir çocuklara 
birer paso verilmesi kararlaş
tırılmıştır. Bu yirmi beş çocuğa 
birer paso verilecektir. 

Yurdumuzu 
Kötüleyen eserler 

memleketimize 
• 

gıremez 
Puiste Fransızca olarak ba

sılan (Tarid), musattah kürresi 
ile Loyd Treystino vapur kum
panyası tarafından Italyanca 
olarak basılmış olan musattah 
kürrenin yurdumuzun bazı yer
lerini yabancılara aid gibi gös
terdikleri görülmüştür. 

Matbuat kanununun beşinci 
maddesine göre bunların Tür· 
kiyeye sokulmaması ve satışının 
yasak edilmesi Vekiller Heye· 
tince kararlaştırılmıştır. Dün 
bu karar vilayete gelmiştir. 

İlmiğ konferanslar 
Istanbul hukuk fakıiltesi 

Dün Finans bakanlığıodan 
ilbaylığa şu bildirim gelmiştir: 

1050 sayılı muhasebei umu
miye kan, nuna müzeyyel 2518 
kanunla devlet namına her 
hangi bir taahhüde girişilme· 
den evvel amiri ita, tahakkuk 
memuru ve muhasiplerce göz 
önünde- bu!undurulması lazım 
gelen hususatıo nelerden iba
ret olduğu gösterilmiş ve bu 
şartlara riayet etmiyenlerin 
mcs 'uliyetleri cihetine gidilmek 
sure tile ta hs:satsız taahhüde 
girişilmesine mani tedb:rJer 
alınmıştır. 

Bu kanun hükümlerini ta 
mamen tatbik, mes'uliyeti tayin 
ve hazine hak ve menfaatla
rıoı layıkile temin ve takib 
edebilmek için mezkur kanu· 
nuo mer'iyeti tarihindan son· 
raki mali senelerden mütevel· 
lid borçlar için tediye emri 
talebini havi olarak tanzim 
kılınacak düyun ilmühaberle
rine ayrıca: 

1 - Düyun ilmübaberlerini 
tanzim eden malsandığıoca 

veya muhasiblikce düyun dev
reden fasıl ve maddelerden 
tahsisat devir ve tenkis · edil· 
miş ise miktarlarile tenkis tarih 
ve numaralarının işaret edil· 
mı:sı. 

. 2 - Tahakkuk memurları
nın amiri itadan almış olması 

lazım gelen ve o fasıldan tah
sisat bekiyesini gösteren isti-

zan müzekkerelerinin musad· 
dak suretlerinin raptı, yapıl · 
ması veya alınması amiri ita 
tarafından doğrudan doğruya 
emredilen işler için tahsi· 
sat mevcut olmadığıoa nazaran 
tahakkuk memurunun itirazı 
varsa suretinin raptı, itiraz edil· 
memiş ise sebebinin derci. 

3 - Amiri itanın tahsisat 
fevkinde taah~üde girişilmes;. 
ne dair deruhtei mes'uliyet 
emri varsa kezalik suretinin 
raptı, yoksa tahsisat fevkinde 
iş yapılması sebebinio işarei: 
edilmesi; 

4 - iş alım ve satıma taal· 
lük ediyorsa satın alma komis· 
yonunun bu husus hakkında 

ittiha:r. etmiş olduğu kararın 
suretinin kaptı, 

5 - muhasibin tahsisat bu
lunmadığına dair itirazı var;a 
bu itirazın musaddak bir sure· 
tinin raptı. itirazı yoksa sebe· 
binin derci, 

6 - Tahsisat fevkinde taah
hüde girişilmesi sebebine dair 
amiri ita, tahakknk memuru 
ve muhasibin mütaleaları örne
ğinin iliştirilmesi, 

7 - Zamanı idare itibariyle 
tahsisatı fevkalade taahhüde 
giren amiri ita, tahakkuk 
amiri ve muhasibin İsimleri ile 
düyun ilmühaberinin tanzimi 
sırasında nerede ve ne işde 
olduklarının işaret edilmesi 
icabetmeldedir. 

lzmir liman işleri Ekono
mi bakanlığına bağlandı 

lzmir ve Istanbul liman işleri 
müdürlüklerinin Maliye Veka
letinden alınarak Ekonomi bakan 
lığına bağlanmaları hakkındaki 
kanun layihası Komutayda ka
bul olunmuştur. Bu kanunun 
ana hatları liman işleri idare
lerince bundan böyle yapılacak 
işleri göstermekte ve rıhtım· 
ların, limanların inşası, tamiri 
genişletilmesi gibi işlerinin Na· 
fia Vekaletince yapılması lazım 
geleceğini göstermektedir. 

Yalnız liman ve rıhtımların 

Japonya ya 

işletilmes i ve buralarda yükle· 
me ve boşaltma işleri İçin hu· 
susi tesisat vücuda getirilmesi 
antrepo ve ambarların bir 
bir elden idaresi gibi esaslar da 
kanımda tarif edilmektedir. 

Bu suretle limanlarda ve rıh· 
tımlarda ayrı ayrı idare ve te· 
şekküller elinde bulunan bu 
işlerin birleştirilmesi masraf ve 
ücretlerinin azaltılması imkan· 
farı elde edilmiş olacaktır. 

Kanunun vilayete ve müdü
riyete tebliği bekleniyor. 

Becayiş 
Haberi teeyyüt 

etmedi 
' 

B. Adit 
Balıkesir hususi muhasebe 

müdürü bay Hasan Fehmi ile 
şehrimiz hususi muhasebe mü· 
dürü bay Adilin becayişleri ta· 
karrür ettiği ve vilayete bu 
hususta tebliğat yapıldığı ya· 
zılmıştı. 

Dün Dahiliye Vekaletinden 
vilayete gelen acele işaretli 

bir telgrafta bay Adilin yerin· 
de ibka edildiği bildirilmiştir. 

Bay Hasan Fehmi de Iç ba· 
kanlığıoın Balıkesir Ilbaylığına 
tebliğatı üzerine vazifesi başı· 
na dönecektir. -----Belediye encümeni 

Belediye daimi encümeni 
dün doktor B. Behçet Uz'un 
başkanlığında toplanmıştır. 

Şeker 
Nisbetleri tesbit 

edildi 
Harice gönderilecek şekerli 

maddelerin terkiplerinde şekere 
isabet eden istihlak vergisinin 
iadesi İcab edeceği için finans 
bakanlığı bu gibi maddelerin 
şeker nisbetlerioi tayin etmiştir. 

Sütlü çıkulatada şeker nis· 
beti yüzde 40-45, sütsüz çuku
latada 45-50, pisküvide 15-20, 
Taban helvasında yüzde 50, 
lokumlarda 75-85, fondanlarda 
70-80, karamelalarda yüzde 
80-90, badem şekerlerinde yüz· 
de 35-50, reçellerde ı.üzde 60-
70, marmelatlarda yüzde 60-70 
dir. 

-
Kızılay balosu 

hazırlıkları 
Hükümet konağında 1 Şubat 

gecesi verilecek olan yıllık ba

lo faı.l komiteleri çalışmalarını 
ziyadeleştirmişler ve bu seneki 
baloya büsbütün başka bir 
şekil vermek üzere programlar 
çızmışlardır. Aranılan gaye, şim· 
diye kadar yapılmıyan deko
rasyon vücuda ııetirmek ye 
sayın halkımızın neş'esioi ve 
alakasını artırmaktır. Ilk göze 
çarpan faaliyet, salonların elek
trik mimarisi noktai nazarından 
önemle tezyindir. Esas salon, 
h<"r iki tarafı mermer taklidi 
sütunlar saçan ve diğer teıyi· 
nat ile şeklen kamilen değiş
tirilmiş bir vaziyete girmekte· 
dir. Salonun merkezine ayrıca, 
bütün cephelere yıldız ziyası 

: açacak olan müteharrik bir 
kürre konacaktır.Tesisata muh· 
telif elektrik ziyası oyunları için 
tertibat alınmaktadır. Elektrik 
mimarisi ve dekorasyonu işleri 

elektrik ve makina mühendisi 
bay Hurşit Çağlar tarafından 
tertip ve idare edilmektedir. 
Büfenin idaresi Şehir ga:ı.inosu 
sahıbi bay Murad Türkmene 
verilmiştir. Mü:ı.ik komitesi de 
dün akşam EGE palasta bütün 
komiteler üyelerile birlikte or· 
kesraların tecrübelerini ve ça· 
lınacak parçaların seçilmesi 
denemişlerdir. 

lngiliz 
Kralının ölüm 

haberi 
Samajeste Büyük Britanya 

imparatoru beşinci • Corc, ev
velki gece saat 23,55 te Lond
rada Sandergham sarayındaki 

odasında hayata gözlerini ebe• 
diyyen yummuştur. Bütün dün· 
yada akis bırakan bu hadise 
dün sabah şehrimizde de du
yulduğu zaman teessür uyan
dı ı mıştır. Bir çok dairelerle 
konsoloshaneler, limandaki va· 
purlar ve müesseseler bayrak· 
!arını matem alameti olarak 
yarıya çekmişlerdir. 

Öğleden sonra saat 15,20de 
İlbay Fazlı Güleç logiliz kon· 
soloshanesine giderek ilbaylık 
adına taziyetlerini bildirmiştir. 
Kraı adına şehrimizde dinii 
merasim yapılacakhr. 

Insan ruhu ve insan şuuru 
hakkında tetkikler 
"/l'/TJ//777~ 

makale serisine yarın 

devam edeceğiz 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• nomimize yaptığı hizmeti göz
nüode buluadurarak ihyasını 

ı lstiyeceğiz. 
; Fiakkı Ocakoğ1u. 

dekanı profesör B. Sıdık Sami 
Izmir Barosunun müracaatı 
üzerine şehrimizde bir konfe
rans vermek üzere bu sabah 
İstanbuldan gelecektir. 

Konferansın verileceği tarih 
bildirilecektir. 

Tuz ihracatı 
Çamaltı tuzlasından Japon· 

yaya büyük miktarda tuz ih· 
racatına başlanmıştır. 

Uray 
936 bütçesi 

Şarbaylıkça urayıo hazırla· 
nan yeni sene bütçesinin vari· 
dat kısmı geçen yıla nazaran 
81 bin lira noksandır. 

,- Erkekli dişili koku ;;J;!.%~ 

Hilal eczahanesinden tebliğ ediliyor 
~ 

ELHAMRA 
SINEMASINDA TELEFON 2573 
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MARLENE DİETRICH'in 27 No.lı casus, GRET A GAR· 

BO'nun MATAHARİ filmlerinden daha güzel, daha canlı 
ve daha heyecanlı 

13 No.Iu Casus 
Aşk - Heyecan - Harb - Sevişen casuslar • Zengin ve 

muazzam sahneler 
Amerikan ordusunun hududsuz yardımlarile ve milyonlar 

sarfile yapılan muazzam şaheser. Baf rollerde : 

GARYCOOPER 
MARYON DAViES 
AYRICA: 

( Fransızca sözlU ) 
PARAMUNT JURNAL 

VE CANLI RESiMLER 

( Neston ) adlı onbin tonluk 
bir gemi Marsilya'dan, tuz yük
lemek için Çamaltına gelmek· 
tedir. 

Bu vapur Çamaltından sekiz 
bin ton tuz yükliyecektir. 

Bunu müteakib üç şubatta 
ayni büyüklükte bir vapur 
lskeoderiyeden Çamaltına ge· 
!erek onbio ton tuz alacaktır. 
Bu sıiretle tuzladan vasi mik· 
tarda tuz ihracatına başlanmış 
oluyor. ·······-Seyyah geldi 

Fransız bandlralı Providans 
vapuru ile dün Marsilyadan 
şehrimize Ingiliz, Alman, Da· 
nimarka ve Fransız tebaalı 72 
seyyah gelmiştir. Seyyahlar 
otomobillerle şehirio muhtelif 
yerlerini, müzeyi, kadife kale
sini gezmişlerdir. Seyyahlar yi· 
ne ayni vapurla akşam üzeri 
istall '>ula a!!aıi.ılerdJr.r 

Bütçe şubatta encümene ve· 
rilecek ve nisan toplantısında 
da şehir meclisinde müzakere 
edilecektir. 

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

Memur aranıyor 
Bir müessesede muhasiplik 

vazifesi görmek üzere bir ve 
müeuesenin kontrol işlerinde 
kullanılmak ve Izmir civarında 
kendisine seyyar vazife veril· 
mek kaydile iki, ki ceman üç 
Türk memura ihtiyaç vardır. 

Yaşlarının 25 ili 30 arasın• 
da olması ve askerlik vazife· 
!erini yapmış bulunması şarttır. 
Tavzif edileceklerden kefalet 
te istenecektir. 

Taliplerin tahriren tahsillerini 
şimdiye kadar bulundukları va· 
zifeleri ve sarih adreslerini 
(Yeni Asır idarehanesinde H. 
O.) adresine bildirmeleri. 

1-3 (119) S.2 

Sayın Izmirli; 
lzmirde eczacılık kadar ko· 

kuculuğu da kendisine namus 
ve ciddiyet işi yapan Hilal 
eczahanesi; Bahar çiçeği,Altın 
ruya, Gönül kokuları gibi 
büyük eserlerile bütün koku· 
culuk alemini şaşırtmış ve her 
kesin parmağını ağzında bı· 
rakmış, koku ve eser böyle 
olur işte dedirtmekte de geç 
kalmamıştır. 

Sayın lzmirli : 
Türkiyenin her tarafında adını 

söyleten Izmire ilk gelenlere 
kendisini mutlaka ziyaret 
ettiren Hiliil eczahanesi bu 
yüksek kokuları arasına(Züm· 
rüd damlası) adıyle büsbütün 
başka bir janrıda yeni bir 
koku daha koymuş bulunmak· 
tadır. 

Üç aydanberi lzmire dağı· 
lan bu kolonyanın bu defa 
erkek ve difi olmak ürere iki 
ayrı cinsini ya makta ız. 

(Müzekker Zümrüd damlası) 
ile (müennes Zümrüd damlası) 
gerek kokularile ve ger~ 
renklerinde görünen ufak fark
larile Maskülen ve Feminen 
olduğunu gösterecektir. 

Bugünlerde Hilal eczahane· 
sinden tedarik ettiğiniz (Züm
rüd damlası) erkek olanıdır. 
F em inen kokunun tecrübeleri 
yapılmakta ve tebşir ederiı 

. .• çok iyi neticeler vermek· 
tedir. Yakında bay ve bayan 
Zümrüd damlası kokularını 
bir genç çift gibi kol kol~ 
göreceksiniz Mesleğimizı 
ve eserlerimizi taklide kal· 
kanlar vardır. Taklit edileıni· 
yen bir cihetimiz vardır: Zev
kim ı z, aşkımız, kokuculuktaki 
mesleğimiz, eserlerimiz ile 
adımız ve markamız.. Siıe 

bayan Zümrüd damlasından 
saygılar ve şimdiden sevgiler 
sayın lzmirli.. - 1-3 
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Sen Demiri kendine uygun bulma
saydın onunla bu yarışa girişmezdin 
Çocuğun saçlarını parmak· 

larile tarıyarak: 
- Bana da bir tane vere

ceksin değil mi küçük dostum .. 
Kaya bana baktı, bakışları 

yine o sivri hançer sertliğini al
mıştı .. Neden daha vermedin 
diyor gibiydi .. 

Hemen masam üstünden bir 
resim aldım .. 

- Hazırlamıştım hocam!. 
Resmi aldı ve birden ayağa 

kalktı. Dudakları arasında: 
- Zavallı Jan .. idealinin kı

nldan üstünde yürümek onu 
çok mustarib edecek dediğini 
itittim. 

Sonra bana elini uzattı: 
- Artık bitti! Bu vakayı 

unntalım Suna.. Senin daima 
dostun ve hocanım ben .. 
Başka bir söz söylemeden 

çıkıb gitti. 
ihtimal bu kalbi mücadelede 

mevhum kızının hayali önüne 
gelerek dudaklarını kitlemişti! 
Bu ciheti duyurduğuma mem· 
nunuın, hiç olmazsa içinden 
bana hak verecek .• Fakat Şe· 
nil bana da artık burada kal· 
mak azab veriyor. Kaçar gibi 
olmamak için bir iki ay sabre· 
deceğim sonra, sizlerin sıcak 
çevrenizde aradığım huzuru bu
lacağımı umarım.. Sen şimdi
den köşkün tamirini yaptır, 
geldiğim gibi gitmek bir gün 
meselesidir. Formaları gönder
dim, eserimin basımını da sen
den heklerim. Oraya gelince 
anlaşırız, kardeşım hasretle 
gözlerinden, yanaklarından öpe· 
rim .. 

Şenii bu uzun mektupların 
her satırını uzun uzun durarak 
okumuştu, 

Kendi kendine: 
- Sevgili Suna bu yazılar

dan kesin bir sonuç çıkarmak 
güçl irade makineni çeviren 

1 
kafa kudretine hayran olduğum 
halde içimin sızısını dindiremi
yorum. Sen Demiri takdir et
mesen, onu kendine uygun bul
masaydın onunla bu yarışa hiç 
girişmezdin!. Hevhat! Evet um
gularını kıran adamı bıraktın, 

izzeti nefsini kurtardın fakat 
bu yarışla sen de kırıldın, 
idealinin kırıkları üstünde yü
rümek seni de çok hem pek 
çok mustarib ediyor. 

Buna rağmen seni çizdiğin 

programdan çevirmek bir hayal 
artık .. 

Şenii ayağa kalktı: 

- Of! Ben de boş yere kafa 
yoruyonım. işte onun hayatını 
dolduran muvaffakıyet belge- • 
!eri. Suna gelmeden eseri ba
sılmalıdır. Kısıklıdaki köşkü de 
gidıb görmeliyim. Ah o köşk, 
bütün genç kızlık idealleri ile 
beni çekiyor yine. Sunanın 
orada yine meı'ud günler ge· 
çireceğine inanmak isterim!. 

Formaları topladı. Aradan 
sıyrılan zarfı görmedi. 

- Bayan Feri .. 
- Buyurunuz . 
- Ben gidiyorum. Erol ge-

lecek, teyzeme gelsin diyiniz. 
- Başüstüne . 
- Tercemeleriniz bitti mi? 
- Daha biraz var efendim, 

yeni bir roman mevzuu hazır· 
lıyorum .. 

- Eyi, şimdilik allaha ısmar
ladık .. 

Senilin çıktığı kapıdan biraz 
sonra bir baş uzand'ı, odanın 
dört tarafına bakındı. Kendi 
kendine: 

- Erolle görüşmeliyim, her 
halde matbaaya gelecektir, bir 
az beklerim .. 

Ayağivle bastığı katı bir 
şeyi eğilib kaldırdı .. 
Açık bir zarf arasından çık

mış bir resim .. 
- Sonu var -

Bay Lava) Pariste 

Son . ~~lgraf Haberleri . 

Nazilli Kombinası 
ikinci beş yıllık proğram hazırlanır

ken diğer işler de başarılacak 
Dokuma koınbinalarının ihtiyacı nisbetinde paıııuk yetişecek 
ı:-n~ar.a, 21 (Özel) - P~;;.-;;k··~;~;i~i~·;~j~·h;

0

h~
0

kk;~d~ki°k~~~~·i~;ii:ası Kamutay umumi heyete 
~~rılmışt_ır. Dokuma fabrikalarımı7. .milli ihtiyacını karşılayacak şekilde ve mikdarda ekim yapılması 
ıçın tertıbat alı!lacaktır. Pamuk ekılecek bölgeler, Tarım bakanlıgınca tayin .,dilecektir. 

Ankara 2_1 (Özel)- ikinci beş yıllık endüstri planı hazırlanırken 934 ve 935 yılları içinde baş
lanan sanayı hareketlerinin de tamamlanmasına önem verilecektir. Şimdilik ıuensucat fabrikaları 
bakımından en fazla önem verilen fabrika Nazillideki mensucat kombinasıdır. 

ilk beş yıllık proğramın hedeflerinden biri olan Nazilli mensucat fabrikasının temelleri üzerinde, 
kombina binası ve kombina tesisatı ilerliyor. inşaat 937 yılının başında bitecek ve faaliyete geçi
lecektir. 

Projeleri Sovyet uzmanları tarafından hazırlanan bu fabrikanın su ihtiyacı a'rteziyenler 
vası !asile temin edilecektir. 

"Rusya ile dostuz,, 
----------------------------------Japon dış bakanı, Sovyetlerin Sibir-

yada hazırlık yaptığını söyliyor 
Japonya, Amerika ile harb etmek niyetinde değilmiş 
Toky~, 2~. (A.:4) - Dışba- r. - ·- ---- -1 oradaki haricez memleket imti-

kanı bır soylevınde Sovyet, 1 , yazını tedricen ilga edeceğini 
Japon münasebetlerinden bah· . söylemiştir. 
sederkırn bu münasebetlere 1 Çine gelince bakan, Japon 
daima dostluk unsurları idhahne siyasasının üç noktayı hedef 
çalıştığını, ancak Sovyetlerin tuttuğunu kaydetmiştir : 
doğu Sibiryadaki askeriğ ha· 1 - " Çin, Mançuriyi tanı-

k malıdır. zırlıklarının Mançu o ve Ja-
2 

,;'ç· . 
d ' d" ·· d .. _.. .. - ın • Mançurı ·Japon ponyayı en ışeye uşur ugunu münasebetlerinin tanzimi /;i-

ve bu noktaya Sovyetlerin zımdır. ,, 

dikkat nazarını çekmekten 3 - Çin, komünist tehdi-
geri durmıyacağını söylemiştir. dinden kurtarılmalıdır.,, 

ÇIN, MANÇURıYI Hirota bir Amerikan - Japon 
TANIMALIDIR çarpışmasına imkan olmadığını 

Tokyo 21 (A.A)- Başbakan '- .......ı ve Japonyanın lngiltere ile olan 
Diyetin fesedildiğini bildirmiş- ıl Japon ıliş baka•ıı B.lfıroto ananevi dostluğu, daha ziyade 
tir. Feshinden o::vvel dış bakanı yanın Mançurinin müstakil bir ıslah etmek istediğini beyan 
Hirota verdiği söylevde; Japon- memleket olarak inkişafı için etmiştir. 

1 Edirnede 
Işıkları maskeleme 

denemesi 

Edirne, 21 (Ö.R) - R.ı ak· 
şaın şehrimizde ışıkları mas· 
keleleme denemesi yapıldı.Saat 
19 de başlıyan deneme yarım 
saat sürdü ve muvffakiyetle 
bitti. 

ihracatımız fazla 
Ankara, 21 (Özel) - ilk leş· 

rin ayındaki ithalat ve ihra· 
cat blançoınuz ihracatımız le· 
hine 7 203 709 lira fazlasile , ' 
tesbit edilmiştir. • 

Hariciye memur .. 
!arının terfii 

Ankara, 21 (Özel) - Hari· 
ciye memurlarımızın terfüne ait 
liste hazırlanmak üzeredir. Tok· 
yo ve Prag maslahat,?üzarları 

merkeze alınacaktır. 

Şurayı devlet 
Kanun projesi 

Ankara, 21 (Özel) - Şurayı 
devlet kanunu projesi, kamu· 
tayın çarşamba günkü toplan· 
tısında görüşülecektir. 

Lehistan 
.Fransız Ingiliz 

siyaseti ne riicu 
ediyor 

Londra, 21 ( Ö.R ) - Bay 
Beck 'in Lehistan Dışbakanlı
ğında ibkası için Fransa tara
fından Varşovada yapılau te
şebbüs çok manidar gÖi'ülü
yor. 

B. Beck'in vaziyeti kuvvet
lenmiştir. Lehistanın Fransız, 
lngiliz siyasetine rücu ettiği 
anlaşılıyor. 

ihtiyat 
hakkında 

sübayı olmak istiyenler 
bir layiha hazırlandı 

Atinada nutuk söylemek istiyen 
Venizelistçiler taşa tutuldu Fransız kabinesinin mukadderatı, bu 

günkü toplantıda belli olacak 
Paris 21 (Ö.R) - B.Laval saat 17,40 da Cenevreden gelmiş 

ve bakanlar tarafından karşılanmıştır. Başbakan iç bakanı Bay 
Paganonla birlikte otomobiline gider •k dış işleri bakanlığına git
miştir. Ke Dorseyde gazetecileri kabul ederek yarın saat 15 de 
bakanların fovkalade bir toplantı yapacaklarını bildirmiştir. 

Ankara, 21 (Öbel) - ihtiyat sübayı olacakların askerliklerini Atina, 21 ( A. A ) - Venizeloscularla Venizelos aleyhdarları 
biran önce yapabilmelerini temin maksadıyle hazı:laııan layiha arasında kavgalar devam etmektedir. Atina ciyarında müntehip-
müdafaa encümeninde tetkik edilm;ştir. lere nutuk söylemek istiyen Venizeloo<:ular muarızları tarafında::ı 

Ankara, 21 (Özel) - Hava kuvvetlerine yardım vergisi kabul taşa tutulmuşlardır. Bunların namzedleri hemen toplanmışlar ve 
hükumetin, kendilerini layikiyle korumadığını ileri sürerek top-edilmezden önce yüzde iki vergi taahhüd edenlerden ayrıca !anlıyı tatil etmişlerdir. 

yüzde iki ;esıımemesi tamim edilmiştir.d •• Habeişstan meselesi halledilmedikçe 
Paris 21 (Ö.R) - Kabina lehinde rey vermiş olan radikal 

saylavlar bir top:antı yaparak neticede şu tebliği neşretmişlerdir: 
"Hükümet lehinde rey vermiş olan radikal sosyalist, partinin 

ekseriyetinden ayrılmamakla bazı noktaları kayda lüzum görür
ler. Parlamenter bir rejimde pükumet yalnız parlamentoya karşı 
mes'uldür, zira onun iradesinin ifadesi demektir. Şimdiki siyasal 
ekonomik finansal ve dış durum karşısında her zamandan zi
yade kabina istikrarına lüzum vardır. Halbuki hiç bir zaman 
şimdiki saylavlar kurulu zamanında olduğu kadar çok kabina 
değişiklikleri o'.n,amışlır. Kaldı ki şahısların değişmesi siyasanın 
değişmesi için de yetmez. 

li bir 
Rayıştag mayıs a onem- Macaristaaran buluculukyapmıyacalı 

t ı t k Budapeşte, 21 (Ö.R) - Başbakan B. Gömböş, kendisine itiOp an 1 yapaca mad beyan eden Ulusal birlik partisine hitaben şu diycvde bu· 

Bu şartlar içinde, radikal partinin rey disiplinini tatbik etme· 
sine karar vermek vahim neticeler verecektir ve intihabat are· ı 
fesinde bir kabina tebeddülü sol cenah Partilerinin de menfaa
tine uygun olmıyacaktır. 

1 1 • .. ... ••• .: • • • • 
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B •• Gerorges D'ESPARBES'in şahf'ser romanında~ ugun iktibas edilen senenin en heyecanlı, en güzel fılmı 

Kartalların ölümü 
Aşk • Hırs - Heyecan - Poletika - Casusluk Mücadele 
OYNA YANLAR : " YAVRUM ,, filminin kıymetli sanat· 

karla~ından Con:;;tant REMY - Plerre RENOiR - DE
BUCOURT - Marcel ANDRE ve Annie DUCAUK 

A YRlCA : MiKi tamamen renkli karikatör 
FOKS Türkçe sözlü dünya haberleri 

5 E AN S SAATLARI: ----
Hergün 15, 17, 19, 21.15 Cumartesi 13, 15 talebe sean

sıdır. Pazar günü 13 de ilave seans 

lunınuştur: 
Alman ulusuna müstemleke isteyip - 936 yılında Avr~pa devletlerinin başlıca vazifesi _sulhu ko

rumak ve sulhu tehdıd eden Arsıulu~al problemelerı ortadan 
l"stemedig" i sorulacaktır kaldırı~ak ol?'a~ıdır. Habeş - Italyan savaşması sonuçlanmadıkça 
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Paris, 21 (A.A) -. Uvr gazetesinin diplomatik muhabiri, 
Hitlerin önümüzdeki nisanda Alman milletine müstemlekeler iste
yip istemediğini ve Ren de askerlikten tecrid bir bölge bnlun
masının Alman şerefile uzlaştırılması kabil olup olmadığını sormak 
için bir plebisit yapmak istediğinde olduğunu bildirmektedir. 
Mühim kararlar vermek üzere Rayiştait mayısta toplantıya 
ça~ırılacaktır. 

Macarıstan hıçbır meselede şu veya bu devlet hesal>ına tavas
sutta bulunmıyacaktır. 

Amerika, yeniden 114 parça bom
bardıma~ tayyaresi yaptırıyor 

Vaşington, 21 ( O.R) - Duğlas tayyare fabrikaları Bahriye 
bakanlı?ının önemli bir siparişini hazırlamağa başladı.' Bahriye 
bakanlıgı adına 114 parça parça bombardıman tayyares inşa 
edilecektir. 

200,000,000 dolar iade edilecek 
Vaşington 21 ( Ö.R ) - Federal mahkeme z;rai kanunun 

ana yasaya muhalif olduğunu bir defa dah~ belirterek top· 
laıımış bulunan 200,000,000 doların hemen mükelleflere iade
sini kararlaştırmıştır. 

Deniz konferdnsı 1 

taJikedildi 
I.ondra, 21 (Ô.R) - Royter 

ajansından: 

Deniz konferansı, U. S. Kral 
Corcun ölümü münasebetiyle 
umumi mateme uyarak celse
lerini cenaze merasiminden 
sonraya k.ıdar müddet tasrih 
etmeksizin talik et .. iştir 

ng.liz 
Milli müdafaa 

komitesi toplandı 
Londra 21 (Ö.R.) - Baldvi

nin başkanlığında rr.illi müdafaa 
komitesi yeni bir toplan~ı yaptı. 
Dış işleri bakanlığı daimi sek· 
reterlikleri de bu toplantıyıı 
iştirak ettiler. 
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Bölem sayısı: 44 

Janet Flinden sonra Norris 
ve Darrov telefon ettiler .. 

Havfü dehşetten donmuş 

gibi bir halde yatağım üstüne 
oturdum. Ne yapacağımı dü
şünüyordum. Beni teblükeden 
korunmak için ihtiyat tavsiye 
eden genç kız şimdi ölüm ka
dar korkunç bir tehdidin pen
çesinde inliyordu. Telefonda 
itittiğim o çığlıklar, o acı acı 
feryadlar uydurma, düzme 
şeyler olamazdı. Cinayet çetesi 
şimdi belki de Janet Flynin de 
hayabna son vermek sırası 
geldiğine kani olmuştu. Çete
nin bu kudurmuş sergerdesi 

ı kimdi? Onu bir türlü tayin 
edemiyordum. Birbiri üzerine 
birçok cinayetleri bazırlıyan 

çetede kimler olduğunu belki 
hissedebiliyordum. Fakat asıl 
icra vasıtalarını kesin olarak 

1 tayin etmiş değildim. Ben bu 
endişeli muhakemeleri yapar

tken telefon yine çalmağa 

f başladı. 
Ahizeyi elime aldım : 
Uzaktan bir ses : 
- Danny, ben Noris di

yordu. 
- Nasılsınız Noris ? 
- Artık korku kalmadı Si-

zi g 5rünce başıma gelenleri 
an 'atacağım. Filhakika çok fev
kabde şeylerle kaaşılaşbm. 

- Bana öyle geliyor ki öbür 
dünyadan dönmüşe benziyorsu
nuz. Koşuyormuyduuuz ? Ne
den böyle nefes nefese konu
şuyorsunuz ? 

- Biraz fazla soluk aldığını 
için mi ? 

- Evet. 
- Stüdyonun möblelerini 

naklediyordum. Bu kadar ağır 
işlerle uğraşmağa alışmış deği· 
lim de ... 

- E•et bayatta bazı işler 
varki onlara asla alışılmaz. 

Noris gülerek devam etti : 
- Danny bugünkü ve gele· 

cek teşkilatımız için sizinle 
uzun uzadıya konuşmak isterim. 

- Ampir sosyetesinin orga• 
nizasyonu için mi ? 

- Hayır. Sizin de bizim fikir
lerimize ortak olduğunuzu, yani 
Durben, Darrow ve benim pro
jelerimi tasvib ettiğinizi haber 
aldım. Şimdi de ondan bahset
mek istiyorum. 

- Bu sahada sizden çok 
daha ileriye gidebileceğimi san
maktayım. 

- Mümkündür Danny ... Çok 
mümkün... Üçümüz de sizinle 
mesaimizi birleştirmekten derin 
bir haz duymaktayız. Şimdilik 
karşılıklı şüphelerimize son ver
meliyiz. 

- Bunun için de işlenmiş 

cinayetlerin faillerini ortaya 
koymak gerektir. 

- Evet... Ben de bu mevzu 
etrafında sizinle görüşmek isti
yorum. Sizin ortaya koymak 
istediğiniz bu cani bizim bütün 
teşkilatımızı tehlikeve koymak
tadır. Ondan bir dakika önce 
yakamızı sıyırmalıyız. 

- Bu caninin adıni bana 
söyleyebilir misiniz ? 

- Onun kim olduğunu, na
sıl bir kadın olduğunu elbet
te ki söylemek isterim. 

Bu sırada Norrisin sesi titri
yor gibi değişti. Bana çok açıl
dığından mı korkuyordu. Yok•a 
şüphe ettiklerinden,sakındıkla

rıodan biri mi odaya girmişti. 
Sonra tekrar devam etti: 
- Danny bir saate kadar 

sizi görebilir miyim? 
- Evet. Sizi apartmanımda 

bekliyeceğim. 

- Apartmanınızın tam adre
sini verir misiniz? 

Adresi aldıktan sonra neşeli 
bir surette ahizeyi yer:ne koy· 
duğu son sözlerinden belli idi. 
Az so~ra telefon yine işledi. 

Bu defa ahizeyi elime alırken 
W ade yatak odasına girmişti, 

Bu sefer telefon eden dok-
tor Darrowdan başkası değildi. 

- Danny 
- Evet ben'im. 
- Ben de Darrow ... 
- Şüphe etmemiştim. 

Pek keyifli benzeyorsu-
nuz. 

Böyle olmasını beklemi
yor muyduz? 

- Bir televizyon makinanız 

olsaydı bana pu suali sormaz
dınız. Şimdi Şikagodan gelen · 
bir dostla görüştüm. Bü
tün şehri birden görmek 
istiyor. Bunların ne ga
rib adamlar olduklarını bi • 

lirsiniz. Randevunuza gelemi
yeceğim. Bunu yarına bıraka
lım. 

- Ben de böyle olmasından 
memnun kalacağım. Çok yor
gunum. Erkenden yatmak is
tiyorum. 

- Şu halde gücen miyor-
sunuz? 

- Asla ... 
- Sizi ne vakıt görebilirim? 
- Yarın sabah on birde 

Ampir sosyetesinde.. 22 inci 
katta D. stndyosunda ... 

Darrov adresi yazıyordu: 
- Sabah onbirde B. stud

yosunda dedi. 
- Hayır Bandi gibi B. atud

yosunda değil, Diable gibi D. 
studyosunda dedim. 

- Sonu var -
, • ~~ •• 1 • • . ... ·~ • .. • 

SIHHATEVI -IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hastahanesidir 

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

E V 1 N D E tedavi ederler 

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

rakkiyatına göre hazırlanmıştır. 

HASTAHANE ücretleri : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya !.adardır. 

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

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

s. 4-5 

YENi A&IR 

Prof esor Smirnoff • 

•• 

Olüleri diriltebiliyor mu? 
Büyük alimin önemli sözleri .. 

Profesör Smirnoff'un Mos
kovada kalb paralizisinden ölen 
bir hastayı diriltmeğe muvaf
fak olduğu bilinen şeydir. Bu 
haber ortaya çıkınca Avrupa 
ve Amerikadan birçok gaze
teciler Moskovaya koşarak 

profesörü ziyaret etmişler ve 
kendisine yığın yığın sualler 
sormuşlardır. Doktor Smirnoff 
bu suallere şu cevabı vermiştir: 

- Mübalagaya lüzum yok· 
tur. Ölümle bir satranç partisi 
oynamıyorum. Henüz rakipleri
me reddedilmez deliller göste
rememiş isem de bunu pek 
yakında gösterebileceğimi umu
yorum. 

Profesör Organik veya ruhi 

ihtilatlar neticesi olarak veya 
yüksek tevettürlü bir elektrik 
cereyanına tutulmak yüzünden 
ölüm baygınlığı geçiren, kalbi 
duran kimsenin tam zamanında 
sun 'i bir surette kalbi işletilir
se diriltilebileceğini tecrübe 
olarak ispat ettiğini söylemiş
tir. Profesör elektrik sandal
yesinde idam edilen mahkum
ları hayata avdet ettirebilece
ğine kanidir. Zira laboratuvar 
arkadaş arından biri yüksek 
tevettürlü bir elektrik cereya
myle cansız yere serildiği 
halde Smirnof onu hayata iade 
edebilmiştir. 

Sovyet &timi metndunu şema· 
tik bir surette göstermiştir. 

Esas cesedin tamamen soğu
masından önce ameliyatın ya
pılmasıdır. 

Bu vaziyette sadrı açmak ve 
ultra kısa mevcelerle darabaoı 
iadeye çalışmak lazımdır. Bir 
çeyrek sonra kalbin normal 
surette işlemeğe başladığı gö
rülecektir. Son araşbrmalara 
göre kalb darebanının ritmi 
önce sanıldığı gibi sinirlere de
ğil baıi kimyevi unsurlara ta
bidir. Bu kimyevi ifrazat kısa 
mevcelerle tahrik olunabilir. 
Bu da Smirnofun ölüleri di
riltme ameliyesinde muvaffaki
yeti cerahi ve physiotherapique 
( Fizyoterapik ) tatbikatın mu• 
vaffakıyetini göstermektedir, 

~~~------~------~~___: 

Kral severdi • 
•ransayı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... ••••••••••••••••••A•-••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fransa, başı ağrıdığı 
Kralından akıl 

zaman lngiliz 
danışırdı 

-------·········----------...; Londra, 21 (Ö.R) - Kralın ğını ve muharebe esnasında. Edvard - Alberti biricik hii-
ceuazesi yarın Sandringham şa· 1918 de lngiliz ordusunu bir kümdarımız ve Allabın rizasile 
tosundan birçok defa dua et- Fransız generalının başkuman- lngiltere ve Şimali lrlanda ve 
mek için gittiği küçük Sent danlığı altına koymağa razı Döminyonlar Kralı, Hindistan 
Mari Magdelen kilisesine kal- olarak zaferi temin ettiğini ya- imparatoru, dinin müdafii ilan 
dırılacak ve cenaze töreni hak- zıyor. eder ve bütün sadakatımızla 
kıodı? bir karar verilinceye ka- KRA.L ALMANYAYI DA ona bağlı olarak ona uzun ve 
dar orada kalacaktır. iKAZ ETMiŞTi şanlı saltanat seneleri verme-

Kıralın cenazesinin Vestmi- "TEMPS,. diyor ki: George sini tanrıdan dileriz. ,, 
nister Abbayda teşhir edilme~i liberal ananeler ya!unda vazi- Londra, 21 ( Ö.R) - Yeni 
çok muhtemeldir. Filoya ve fesini anlamış ve tam bir ihti- Kral 23. haziran 1894 de doğ· 
ordu kıt'alarına matem tutma- yat ve dirayetle ve vakarla muştur. Yani 41 buçuk yaşın-
ları için şimdiden emir veril- kırallık vazifesini görmüştür. da tahta çıkmaktadır. Büyük 
miştir. Bütün şehirlerde kıralıo Büyiik barptan önce Alman annesi Kraliçe Victoria ve bü-
yaşadığı seneler miktarında, teslihatının hazırladığı tehlikeyi yük babası Edvard Vll onu 
yani 70 pare top atılarak kra- takdir etmiş ve babasının kur- çıldırasıya severlerdi. 
lın hatırası selamlanacaklır. cluğu "Samimiğ Antant., a lngiliz ananesine uygun ola-
. Paris, 21 ( Ô.R ) - Debats yardım etmekle memleketini rak genç prens gemici mesle-
gazetesi lngiliz milletinin dini koruyacağım bild'rmiştir.0 vakıt ğine girmiş ve 1907 de Royal 
olmaktan ziyade insani bir huşu harp halinde lngilterenin du- Naval College'e yazılmııtı. An-
içinde Kralına ağlıyarak diyor rumu hakkında Prusya prensi cak babası kral olduktan bir 
ki: Hanriye kat'i ihtarda bulunmuş sene sonra Prens dö Gal un-
BU ISTIRABA iNANMALIDIR ise de Almanya buna kulak vanını almıştır. 1912 de Mag

delen kolle jine girmiş ve her 
"Bu ıstıraba inmalıdır, zira asmamak kabahatini işlemiştir. 

1 
spora alışmıştır. Harbden beş 

ngiliz milletı kralını gerçekten FRANSIZ hafta önce bir grenadye ala-
sevmekte ı'dı' ve kendı'nı' onun PARLAMENTOSUNDA yına ikinci mülazim tayin edildi. 
şahsında buluyordu. Kral Paris 21 ( Ô. R ) - Fransız Alayı harb cephesine gönderil• 
George mütevazi idi, fakat bu saylavlar odasının toplantısında diği zaman Prens dö Galin 
tevazu daha ziyade sükuttan Ba}kan Bouİs son Kral Geor- de birlikte hareket etmesine 
ileri geliyordu. ge Vin ölümü dolayısile bir Harb bakanı Lord Kiçner mu-

"Retit Dauphinois,. logilte- söylev vererek demiştir ki : halefet etmişti. 
rede biç bir kralın onun kadar Mertliği ve sözüne sadakatı Bununla beraber sonradan 
sıkı sıkıya, kendi isteğile meş- en yüksek dereceye çıkmış Fransadaki ingiliz genel karar-
ruti olmadığını, kralın bükü- büyük bir kraldı. Fransa dört gihına memur edilmiş ve harbı 
metini idarede serbest bıraktı- senelik harb ıstırabları içinde yüzbaşı rütbesiyle bitirmiştir. 
ğıoı, fakat kamoyun hiç bir is- bunu tecrübe edebilmiştir. in- SEN POL KiLİSESİNiN ÇANI 
teğini gözden kaçırmadığını giliz ulusu birkaç ay önce MA TEMi iLAN ETTi 
ve lüzumuna göre, halkın arzu- Kıralın yirmi altıncı saltanat Paris 21 (Ö.R)- Cumurbaş• 
sunu yerine getirmek için, belli yıl dönümü şenliklerinde sev- kanı B. Albert Lebrun yeni 
etmeden müdahale etmesini gısını göstermişti. Çünkü İngiliz kralına ve kraliçe Mari-
bildiğini yazıyor. "Kral, ada- kral George ananelerini, ulu- ye taziyet telgrafları göndere-
lılara mahsus bir souk tavır sunun hürriyetlerini ve bilhassa rek Fransaya kartı dostluk 
altında çok ince görüşler ve parlamento hlirriyetini koru- hisleri beslemit olan kral Jor-
duygular gizlerdi." muştu. Bütün otoritesini balkın jun hatırasının hiç bir zaman 
GEORGE EYi BlR SÜBA YOi iyiliği lehinde kullanmıştı . ., unutulmıyacağını ve lngilterenin 

lngilterenin eski deniz ha- Hükumet adına B. Flandin matemine Fraıısanın iştirak etti· 
kanlarından B. Vinaton Churc• bu sözlere İftirak etmiş ve ğini bildirmiştir. 
hill, "Paris-Soir.,de ölen kralın celse matem makamında bir Sömürgeler bakanı B, Rollin 
imparatorluğun ilk gemicisi ol- arahk tatil edilmiıtır. de Havas Ajansına bayana-
duğunu hatırlatıyor. Babası Senatoda da ayni mahiyette tında müstemlekeleriyle birlikte 
Edvard Vll nin saltanatında o bir tören yapılmıştır. yüz milyonluk Fransanın ln-
sübay olarak bahriyeye girmit INGILIZ HÜKÜMETININ gilterenin matemini aynile duy-
ve İngiltereuin ve imparatorlu· BEYANNAMESi duğunu ve kendisini lngil-
ğun bütün limanlarını gezerek Londra, 21 (Ö.R) _ lngil- tereye bağlıyan bağların kuv-
çok defa gemisini kendi me- terenin bütUn şehirlerinde aşa- vetini bu dakikada daha eyi 
suliyeti altında kendisi kullan- ğıdaki beyanname okunacaktır: hissettiğini bildirmiştir. 
mıştır. Ağabeyinin ölümü üze- "Kralımız S. M. George Vi Fransız Senato ve saylavlar 
rine veliahd oldug· u zaman k d. k odası başkanları Lordlar ve 

en ıne çağırma tanrının mu- Avam kamaraları bakanlarına 
George tam bir gemici idi ve radı olmuştur. Saltanat tam kak 
donanmasının ı'htı'yaçlarını on- ·ı 'k 1• k d 1 p taziyet telgrafları çekmişlerdir. 

ı e yü seı:ı- ve u ret i rens Ö 
dan eyi. bı'len hı'çbır' teb'ası Ed d A b Londra 21 ( . R ) - Sen var - 1 ert - Kristiyan -
Y

oktu. Pot kilisesinin büyük çanı sa-
davide gelmektedir. Biz, Kral• bah çalmağa baılamıştır. Ana· 

"lnformationa" kralın harp• lığın manevi ve maddi lordları, neye göre bu çan, Kral iilesi-
taki rolü, lngilterenin Belçika özel kurul üyeleri ve Londra nin birinin ölümünde bir saat 
ve Fransa lehinde barba mü- halkının mllmessillerile birlikte·, ve Kralın ölümünde iki saat 
d.ahalesi için ne kadar çalıştı-_ yüksek ve kudretli : Prens çalar. 

22 Kanunusani- tese 

"'' Hergün 
· Bir fıkra 

Yozan: Eczacı Kemol Aktaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Balayı 
Evlilik hayatının ilk demle· 

rİnİ İşaret için ne güzel bir ad 
vardır balayı .. Bal tatlılığı ifa· 
de eden bir sıfat ay da sene· 
nin on ikide biri... Neden bal 
hayatını ay ile tahdid ederek 
bal senesi denilmemiştir. Ba· 
hn tadı galiba bir iki ay içinde 
insanı doyuruyor, balayı 

evlilik hayatının tarihinde 
bir an olarak gelip geçiyor. 
Evlenip de bal hayatını 
yaşamamış olan yoktur. Bal ayı· 
nı, bal senesi yaparak evlilik 
aleminin nihayetine kadar uzat· 
miş olmak her kula müyesser 
olan şeylerden değildir. Bal 
ayını, bal günü yaparak peteği 
bir hafta içinde altüst edenlei 
de vardır. Bal ayının ilk hafta· 
sıoda kendisini arıya sokdura• 
rak yüzü, gözü şişmişlerde yok 
değildir. Bal ayının şıru haya· 
!ini yaşayan bir çift tanıyorunıı 
irfan ve bilği itibariyle birbir· 
!erinden farklı değildirler. Her 
ikisi de genç, her ikisi de güzel, 
her ikisi de necibdir. Bal ayını 
yaşamak için lstanbula gel· 

mişler, Yeni Asırda benden bir 
bal ayı süjesi istiyorlaroıış, 
isteklerini yapmış olmak içiıı 
balayından bahsettim. Balayı 
müşterek hayatın bir üvertürü· 
dür. Şiir ve hayal ile, neş'e 
ve şetaret ile bir hayat başlı· 
yor demektir. Balayını yaşıyaıı 
bu çifte ve herkese bir tav· 
siyem olsun. Balayını, sirke ve 
biber senesi takib etmemelc 
için kovanı sağlam kurmalı, 
arıların cinslerine iyi dikkat 
etmelidir. 

Bal ayı her çiftin hakkıdır, 
laf aramızda zevkine, neşesine 
sürur ve şetaretine doyum ol· 
maz. 

insanlar ne kadar ihtiyar· 
!arsa ihtiyarlasınlar balayı de· 
yince gözlerinde sürur ve neş'j 
titrer, hayatın güzel tarihi ba 
ayı herkes İçin isminle müseııı· 
ma ol emi?I .. 

Kuşadası 
Cinayetinin 
muhakemesi 

Kuşadasında Kırmızı Meb' 
medi biçakla yaralıyarak öldiit' 
mekle suçlu Raufun muhal<e' 
mesine dün ağırcezada devaıl' 
edilmiştir. 

iddia makamını işgal ede~ 
müddaiumumi muavini B. Şe•lı' 
iddiasını serdederek Raufıı~ 
Türk ceza kanunun 448 pcl 

maddesine göre cezalandır~· 
masını fakat yaşının küçük!11' 

ğü ve hadisenin vukuundaki aıı•' 
tahrikin nazarı dikkate alınat•~ 
cezasında ona göre indirıPe 
yapılmasını istemiştir. Suçluıııl11 

müdafaa vekilleri müdafaa· 
!arını yapmışlar ve kırııııV 

·ıe Mehmedin bazı arkadaşlarıı 
birlikte Rooufu sandalye j)e 
döğdüklerini ve Raufun keli' 
dini müdafaaya mecbur katdıt 
maktulün Kuşadasınca eyi t•• 
nınmamış bir adam olduğııll11 

söylemişler ve buna dair k•'' 
belediyesinden alınmış bir ııı••' 
hatayı mahkeme başkanlık•"~ 
verilmiıtir. Kararın bildiril.Jlle'' 
için muhakeme başka bir giille 
bırakılmıştır. 

Bir kaza 
Karşıyakada Soğukkuyu tralll' .,,,, 

vay caddesindeki un fabrı" yo' 
sında çalışan Ahmet oğlu • 
ıuf sol kolunu makineye 1<31'e 
tırmak auretile yaralanıı:ııŞ " 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Şamda bir tevkif 
d• 

Beyrut, 21 (A.A) - Şat11 1 
yapılan bir araştırmadan soıır,.. 
nasyonalistlerin lideri yıı1'• 
dirgiye sürülmüştür. 
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Londra 21 (A.A) - lngiliz 
hükumeti, Habeşistandaki ln
gili"l kızılhaç hastanesinin yeri
ni ltalyan hükümetine bildir
miştir. Bu hastane imparato
run talebi üzerine Dessiede 
kurulmuştur. 

Bu malümatı Suviç'e bildi
ren lngilterenin Roma masla
hatgüza.ıı şarki Afrikadaki as
keri makamatına bunu bilme
meleri ihtimaline ve son mü
essif lı.adiseler dolayısiyle öğ
renmekle memnun kalaca1<brı 
zelıabiyle verildığini söyle
miştir. 

Suviç bu şifahi teblıği not 
etmiştir. 

İT AL YAN UÇAKLARI 
iSTiKŞAF YAPIYOR 

Asmara, 21 (Ö.R) - Habeş 
arazisinde 1500 kilometrelik 
bir sahada Takaze'den Mavi 
Nile kadar İtalyan tayyareleri 
istikşaflar yapmışlardır. 
YENİ iT AL YAN TAARRUZU 

Roma, 21 (Ö.R) - Bazı riva
yetlere göre Simal cephesinde 
yeni bir ltalyan taarruzu baş
lamıştır. Zaten bir kaç günden 
beri gelen haberler bir taarru
zu yakın göstermekte idi. Tem
biyen cenubunda geniş bir ilal

yan topçu hazırlığı açılmıştır. 

Bununla beraber bu bölgede 
arazinin dağlık olması hasebile 
buradaki ltalyan taarruzu ce
nub cephesindeki luz:lı ileri 
hareketinden büsbütün başka 

mahiyette olacaktır. 
102 NUMARALI iT AL YAN 

TEBLICI 
Roma, 21 ( Ö.R ) - 102 

numaralı ltalyan dildiriğidir: 

General Grazyani kıt'aları 
Ras Desta oşdusunun firarile
rını dağıtmakta devam edi
·yorlar. 

Eritre cebbes nde Ras Sey
yumun a8başkanlarından biri 
ve mubaribleri ltalyan olori
telerine mutavaat etmişl"rdir. 
Makallenin cenubu şarkisinde 
bir bombardıman tayyaresi 
yere düşere1< parçalanmıştır. 

Adis-Ahaba, 21 ( Ö.R ) -
..;Omali cebhesindeki son mu
harebelerde Ras Destanın kar
deşinin öldüğü bildirilmektedir. 

Loodra 21 ( A.A ) - Habeş 
imparatorunun ş;mal cephesine 
gitmek üzere olduğu zanrıedi

tiyor. 
imparator Tigrede Habeş ta

arruzu için emir verecektir. Bu 
cephede ltalyan hafif topçusu 
ve tayyareleri ltalyan postala
nna baskınlar yapmağa t:şeb
büs eden Habeş müfrezelerin: 
bombardıman etmişlerdir. 

HARP ÜÇ YIL 
SÜRECEKTiR 

Londra, 21 (A.A) - Royler 
ajan!ının cenup İtalyan ordu
ları ne:ıdindeki muhabirine gö
re, ltalyanlar mevsim icinde 
elde edebileceklerinin asgari
sini liesaplıyarak işe girişmiş
lerdir. Harp, ltalyanın diplo
matik sabada pek müşkülata 
uğramıyacağı hesabına istinat 
ettirilmişti. Bu harp üç sene 
sürecek ve üç merlıalede bi
tecektir. 
HABEŞ ıSY ANI BASTlRILDI 

Adis - Ababa, 21 (A.A) -
Resmi mahafi Godjam vilaye
tindeki isyanın hastınldığını, 
fakat asilerin başı olan Dedjaı: 
Mac Gesscssenin bazı taraftar-

lariyle kaçmaya muvaffak ol
duğunu bildirmektedir. 

Hükümet kuvvetleri bunları 

takip eylemektedir. 
Ayni mabafile göre Geres

sesse Ras lsrunm yanında bu
lunuyordu. Ve ltalyan bombar-

yola çıkmış idi. Burada Ganale 
Doria'nın sağ sahilinde bulunan 

yol, şimali garbiye doğru gider, 
tank gruplarına, topçu kuvvet
leri refakat ediyordu. Ayni yer
den başka bir kol daha hare· 
ket etmişti. Bu kolun hedefi 

otomobiller ve efrad iki saf 
teşkil ederek ateş açtılar. Bu 
esnada İtalyan topçu kuvveti 
düşman hatlarını bombardıman 
ediyordu. 

İtalyan kolları, kumandanlıkla 
teması temin etmek üıere bir 

Jtalva11 bayra![llll sdtimlıran Fıiludelıi .rrrü askerlrr 

dımanından sonra mevküni Gaoale Doria sahilindeki mağa- anten tesis etmişlerdir. Birçok 
terkederek Godjama lu.çmıştu. ralara gizlenmiş olaıı Habetleri saatler şiddetli bir mukaıremet 
Taraftarları ile hükümet knır- yakalamak ve dağıtmak idi. göstermiş olan düşman, gece 
vetleri arasında bir çok müsa- Her iki kolun müşterek hedefi diğer mevı;ilere çekildi. 
demeler olmuş •e nihayet bun- ise 12 ikinci kanunda mağlüp Karakolların faaliyeti bütün 
larm ekserisi öldürülmüş ve edilmiş olan düşmanı takip gece devam etti. 
yakalanmıştır. etmek idi. 14 ikinci kinun günü fecir 

GANALE DORYA HARBl ITALYAN TOPÇULARININ vakti Habeşler ltalyanların sol 
Mogadisie 21 (A.A) - iste- BOMBARDIMANI cenahına karşı mukabil ~i~ ta-
. . arruz yapmak leşebbusundc 

fanı Aıansınd~n : . İtalyan kolları iki saat yürü- bulundular. fakat bu teşebbüs 
Ganale Dorıa muharebesıne y~ten sonra önlerinde altı akim kaldı •e saat 11 de Ha-

aid tafsilat; 13 ikinci kanun zırhlı otomobil olduğu halde beşler kaçmağa başladılar. Bu 
tarihinde öğleden sonra arap- Didel ovasına vardılar. Orada kaçma müteakip günlerde de 
!ardan ve Somalilerden mürek- kendilerini bir mitralyöz ateşi devam etti. ltalyan kolları on-
kep bir ltalyan kolu, Bine'den kaışıladı. Bunun üzorine zırhlı lan durmadan takib ettiler. 
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Cenaze töreni hazırlığı 
Bir çok krallar bizı at Londradaki 

cenaze töreninde bulunacak 
Kopenhag, 21 (Ö.R) - Da

nimarka kralı lngiliz kralının 
cenaze merasiminde hazır bu
lunacaktı~. 

Roma, 21 (Ô.R)- Kral, sa
rayda on beş gün matem tu
tulmasını emretmiştir. 

Oslo, 21 ( Ö.R ) - Norveç 
kralı ve kraliçesi İngiliz kralı
nın cenaze merasiminde bu
lunmak üzere yarın Londraya 
hareket edeceklerdir. 

Berlin, 21 (Ö.R) - Almanya 
hükümdi adına bir heyet ln
&"iliz kralının cenaze m~rasi

min<le bulunacaktır. 
BU ÖLÜM ARSIULUSAL 

SiY ASET ÜZERiNDE 
MÜESSiR OLACAK 

Roma, 21 {Ö.R) - ltalyan 
hanedanı ile ltalyan milleti In
gıliz kralının ölümünü büyük 
teessürle haber aldı. Siyasal 
düşünceler ortadan kalktı. De
nebilir ki lngiliz kralının ölümü 
arswlusal siyaset üzerinde mü
essir olacaktır. 
HAKiKi BiR DEMOKRAT 

ÖLDÜ 
Paris, 21 (Ö.R) - Ôvr ga

zetesi "Hakiki bir demokrat 
öldü ., st:rlavbası altında yaz
dığı bir makalede diyor ki: 

- lngiltere kralının ölümü 
Cenevrede Milletler cemiyetinin 
içtimaı ehemmiyetini ikinci pla
na düşürdü. 

ltalyan-Habctilalilifıncla de.-

~!etler ölü bır noktaya vardılar. 
- Pöti Parisiyen, dünkü günün 
beklenti günü olduğunu, bu
nunla beraber on üçler komite
sinin uzlaşma kapısını açık bu
lundurmak istediğini yazıyor. 

Ye11i kral Prens Döf!a/ 
Paris 21 ( Ö. R ) - Eclai

reur de l'Est gazetesi yazıyor: 
Uluslar Sosvetesinin bu toplan
bsı Ambargo hakkında bir ka
nun bağlanacaktı. Fakat Fran
sanın ihtiyat tavsiyelet ine niha
yet lngütere de ınanmış ve ib
tilifm banşçıl bir yolda tesvi
vesi için Roma.ya bir imkaa 

vermek lüzumu takdir edilmiş
tir. Bununla beraber bu anlaş
manın Uluslar sosyetesi pren
siplerine dayanması kararı 

kafidir. Şimdiki durum hem 
bir inkitadan sakınmak, hem de 
barışçıl teklif yolunda acele et
memektir. Bunun saatini bek
lemek lazımdır. 

iKi ULUS SULH IÇlN 
ANOLAŞTILAR 

Paris, 21 (Ô.R) - ~ Depe
cbe de Poulose ,. gazetesinde 
eski Fransız ba,bakanı Bay 
Cailuks Fransız ve Alman 
gençliklerinin ayni tesirlere 
tabi olduklannı yazarak diyor 
ki: " Bu iki ulus dünyaya sulh 
vermek için anlaşmalıdırlarlar. 
Hergeçen gün bu anlaşma im
kanlarını daha ziyade azalty<>r. 
Acaba istikbalin hem umudu, 
hem teblükesi olan gençler 
tarafından müessir bir gayret 
sarfedilmesi umulabilir mi? 

CENAZE NE GÜN 
KALKACAK? 

Londra, 21 (Ô.R) - Kralın 
cenaze tarihi daha teshil edil
memiştir. Yabancı delegasyon
ların gelmelerine vakıt bırak
mak üzer" bu kararın biraz 
daha &'eç kalacağı tahmin edi
liyor. Sen Pol sarayında Kra
lın ruhunun istirahatı için saat 
13 de bir ayin yapılmıştır. 
Kralın cesedi küçük Marya 
Magdelen kilisesine nakledil
miştir. Burada Knha ailen ,.. 

Deyli Telgraf • •• 
gazetesıne gore 

ltalya barış istiyorsa 
hemen bir teklif yapmalı 

J. 
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Londra, 21 (A.A) - Kıratın 
Ölümü dolayısiyle beynelmilel 
meselelere bittabi mutad alaka 
göşterilmemektedir. Gazeteler 
Cenevreden aldıkları haberler
de komitenin kararından sonra 
artık yeni bir barış teşebbüsü 
derpış edilemiyeceğini yazmak
tadır. Daily Telgraf diyor ki: 

ltalya barış istiyorsa artık 
ilk teşebbüsü kendisi yapm~lı 
ve tekliflerini Cenevreye bil
dirmelidir. Patrol meselesini 
tetkike memur komisyona ge
lince, herhalde bu komisyon 
petrol ambargosunun ne :ı:aman 
konulacağıyla meşgul olmıya-

caktır. 

Roma, 21 (A.A) - Stampe 
gazetesinin umumiyetle iyi oıa
lümat alan direktörü okurlaıım 
zecri tedbirlerin bafifliyeceği 
hulyasından tahzir ederek di
yor ki: 

Zecri tedbirler fikri belki de 
her zamankinden ziyade mev· 
cuttur. Filvaki şimdi biraz fi
renler sıkıştırıldı, Fakat zecri 
tedbirlerden vazgeçileceğine 
dair hiç bir emare yoktur. 
ltalyanın önünde hiç bir hül
yaya kapılmaksızın sonuna ka
dar yürüyeceği uzun bir yol 
vardır. 

Cenevrede duyulan teessür 

Uluslar sosyetesi bir 
matem celsesi akdetti 

Cenevre 21 ( Ö. R ) - in- renin matemine iştirakini bil-
giliz imparatorlıığ'unon matemi dirmiştir. B. Eden bunlara ce-
dolayısile siyasal faaliyet bu- nb vererek konseyin kralm 

' gün tatil edilmiş gibidir, Ulus- hatırasına gösterdiği saygıya 
!ar Sosyetesi genel sekreterli- heyecanla teşekkür etmiştir. 
ğinde delegasiyon başkanlan Bundan sonra matem İşareti 
arasında yapılan toplantı neti- olarak celse tatil edilmiştir. 
cesinde B. Eden ve konsey Konsey yann sabah faaliye 
başkanı Avusturalya delegesi tine başlıyarak ltalyan-HabCI 
B. Bros Londraya hareketlerini meselesi hakk.nda on üç-
cuma gününe talike karar ver- ler komitesinin raporuna göre 
mişler, B. Edenin raportörü ol- bir karar verecek. bundan son· 
duğu bazı meselelerin ve ez- ra Dant:ı:ig meselesile meşğul 
cümle Dantzig meselesinin mü- olacaktır. Berkiteler komitesi 
zakeresi bu kararı vermeğe se- denilen on sekizler komitesi 
bep olmuştur, Bununla beraber de yarın toplanacaktır. 
müzakereleri çabuk bitirm~k Sovyet Rusyanm Uragoay 
için bir gayret sarfedilecektir. tarafından diplomatik ilgilerin 

Şekle ait bir toplantı yapan kesilmesi do!ayısiyle Cenevre-
on üçler komitesinden mada ye göndereiği istidada perşem-
biltün komiteler de faaliyetle- be günü müzl\kere mevküne 
rini tatil etmişlerdir. Bu top- geçecektir. Uraguayın merkezi 
lantı saat 18 de yapılmıştır. olan Montevideodan Sovyet 

Konsey saat 15,30 da kral elçisi B. Minkin perşembe gü-
George hatırasına bir protokol nü Cenevreye gelecektir. Ura-
toplanbsı yapmıştır. Konsey guayı temsil edecek olan Paria 
başkanı olan Avusturalyanın elçisi 48 saatten beri Cenene 
Londra komiseri B. Bros tara- de bulunmaktadır. Hükümetinin 
fından bir hitabe yapılmış ve tatbik edeceği hareket hattı 
bundan sonra her delegasyon hakkında gizli davranmış, fa-
başkanı lngiliz kralının ölümü kat Mruguay davasının kaza-
dolayısiyle hükümetinin lngilte- nacağından emin görünmüıtür. 
....................................................................................... 
köylüler cenaze başında dur· his yeni kralın culüsunu ilin 
maktadırlar. Yeni kral tayyare için toplandı. 
ile Londraya dönmüş ve Saint Londra 21 (Ö.R) - Lortlar 
James sarayına gitmiştir. Sa- ve Avam kamarası bngün saat 
rayda krala mahsus olan bay- 10 da krafük tacının devri mu-
rak matem olarak yanya indi- amelesini yapmak üzere top-
rilmişlir. tanmıştır. Parlamento b.ir hafta 

Kral sarayın "dokuz ay tam sonra tekrar toplanacak ve 
matem tutmasını emretmiştir, Krala sadakat yemini verecek-
Bu matem 21 temmuzda bite- tir. Kralın cesedi buğün Sent 
cek ve 21 ilk teşrine kadar Mari Madlen kilisesine nakle-
yarı matem tutulacaktır. dildi. Cenaze töreni yapılıa~ya 

Birkaç gecelik yorgunluğun- kadar orada kalacaktır. Töre-
dan sonra kraliçe Mary Son- nin V estministerde yapıloası 
dringham sarayında dinlenmiş- muhtemeldir. 
tir. Sütün hademe!erin kolla- Bugün bütün harp gemileri 
nnda matem işareti vardır. kralın yaşı kadar, yani yetmişer 

Yeni kralın ilanı yarın sabah pare top atmak suretile urnuıııi 
saat onda resmen Saint James mateme iştirak ettiler. 
sarayında yapılacaktır. Lonora borsası ve sinemalar 

BORSA VE SiNEMALAR kapandı, Borsanın kapaıwıası 
KAP ALIDlR bugün ve c :ıze törea.i a-üaii· 

Londra 21 (Ô.R) - Meclisi ne münha11r kalacaktır. 



Sahife a 
YENi A8Jh 

.ıra l\&nunusanı 1936 

Hitlere ameliyat yapılacak Küçük haberler: Müslümanların 13 Anası 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

Bölem sayısı : 17 Yazan : Tokdil , 
Ameliyatı bir Fransız 
profesörü yapacaktır 

GUmrUk hamalları 
tarifesi 

Gümrük. hamalları tarifesi 
te§bit edecek olan komisyo 
bugün saat onda ticaret od 
sında toplanarak işe başlıy 

Amrın karısı ve akrabası bu kan davasını güderken bir 
taraftan da Kreyşin erkanı bu tecavuzu, bu' katli kendileri
ne karşı bir hücum sayarak intikam almağa hazırlanıyor 

Profesör Sauerhrüch 1ührerin beyanatını 
skarpelasının ucunda tutmaktan çekinmiş 

caktır. 

Bir memuru takdir 
Üçüncü icra memurn ba 

Bekir vazifesinde gösterdi$ 
çalışkanlık ve intizamdan do 
layı takdirname ile taltif edil 

Mekkede bu heyecan o gün 
sürdüğü gibi geceye de bakim 
olmuştu. Amr'ın karısı sııçları, 
bağrı açık hüngürdeyerek, so
kaklara atıldı, arkasından ge· 
len Amr da bağrını, başını 
açmış haykırıyordu: 

, - Ey Kureyş, Amrunun ka
nı, bizim kaoımız alınmak ge
rek .. Hepiniz de hazırlanın öç 
alalım. Muhammedin yanında
kilerinin kellelerini kabeye asa
bın, damarlarından akan kan
ları kardeşimin ruhu için he
pimiz içelim .. 

Maktulün karısı Mekkenin 
dışlarına doğru, açıklara doğru 
çıktı. Arkasından gelen Amura 
gökleri göstererek 

- Bak dedi bak bir kuş 
Yar, bana su verin bana su ve
rin diye bağırıyor A ınru ... 

Ortada bir şey yoktu. Fakat 
araplar; başkaları elinde öldü
.rülen bir kişinin öldükten son
ra rahat kalmadığına, ruhunun 
bir kuş olup kabri ve Ailesi ve 
memleketi üzerinde dönüp, 
haykırarak : 

- Bana su verin, bana su 
yerin diye kan yerine kan is
tediği hurafesine itikad etmiş 
Jer, öldürülen kişinin bu kuş 
olup hava istiyen ruhunu 
tatmin için öldürenlerin kil· 
ııını akıtarak su yerine ona 
sunmağa azmettiren onları teş· 
Yilı: eden bir akideye bel bağ
lıHnı§lardı .. 

Bu onlarda en büyük ve en 
güzide bir imandı ..• Buna engel 
olan putlarını bile biçe sayar. 
Onlara hakaret ederlerdi. Nite
kim Jmrülkays, Arapların o 
metbur ş;iiri babası birisinin 
elinde öldürüldükten sonra der· 

hal Kabeye gitmiş, ve putların 
yanında duran: 

Birisi: - Evet 
Birisi: - Hayır 
Birisi: - Bekle 
işaretini taşıyan üç oktan 

tefaül ederek babasının İntika
mını almak için tanışmağa 
koşmuştu ve gözü kapalı ola
rak oklara elini saldırınca : 

- Bekle. 
Oku gelmiş, inanmamış, tek

rar etmiş yine .. 
- Bekle! emrini almış. 
Üçüncüde de bu oku eline 

alan Şair okların hepsini kır ı p 
, taştan putun yüzüne çarpıp, 

tükürerek: 
- Aşağılık, edna ruhi Eğer 

semin baban öldürülseydi sen 
bekler miydin 1 Defol 1 Gön· 
lümden ! 

Diye isyan etmişti. 
. Arap bu kan davasında ne 
put tanıyor, ne de mukaddesat 
tanıyordu, onun en mukaddes 
bildiği şey; ölenin İntikamını 
almak, kısasa . kısas yapmaktı .. 

Amerun karısı ve akrabası 
işte bu kan davasıııı güderken 
bir taraftan da Kreyşin erkanı 
bu tecavüzü, bu katli kendile
rine karşı bir hücum sayarak 
intikam almağa hazırlaoıyor, 
abdediyorlardı. 
. . . . 
Mekkede doğan bu isyan 

Medineye kadar ulaşmıştı. 
Abdullah bin Ehi, ortalığa 
fesat tohumunu atmağa daha 
kuvvetli bir vesile bularak 
mütemadiyeıı Müslümanlar aley
hine tahrikatta bulunuyordu. 
Hele Amrı ibni hazarın katli 
onun ağzında garib bir sakız 

Harbın imarı manası gelen: 
- Am retü harb 
Harb.n h:ızulanması mana

sına gelen: 
- Hazratul harb 
imalarını halkın ağzına ver· 

miş , manalı, imalı bir şekilde 
bu katlin neye varacağını, na

. sıl kötü olduğunu dallandırmış, 
bodaklandırmış, fesada boğ
muştu , 

Muhammed bunları işidincıı 
ilk müsamahasına nadim olarak 
Abdullahı çağı rd ı ve itab!a : 

·- Abclu llah sen h iç sık ıl
madınmı haram ayında insan 
öldürüp böyle ağızlara düş
mekten. 

- Ya Resul 1 Onu öldüren 
ben değildim Va '< ıd dı. 

- Hücum emrini veren kim
di ? 

.... 
- Sen ... Senki onlara uydun, 

Halbuki ben seni istikşafa 
göndermiştim. Harp, katil 
yapın dememiştim, mektu
bumda da bu yazılı idi. 
Ve mektubumu burada okut
madığımın sebebi bu gizli keşfi 
kimsenin beher almaması endi
şesi idi, sen orada gizli bir 
keşif yapıp, dönecek gizlice 
bana olanı biteni anlatacaktın. 

- Affet ya resul! 
- Af Allahın işidir. 
- Şimdi ne yapalım ya Mu· 

hammed. 
- O Süryede aldığınız ga· 

nimetler kimlerin elindeyse 
hepsini fukaraya ve bilhassa 
ashabı Saffaya dağıtın. Aldı
ğınız iki esiri derhal azad edip 
hüsnü muamele ile Mekkeye 
gönderin. 

Hıtler 

Paris, 16 (Paris • Soir) 
Berlinin salahiyetli çevenleri 
A<!olf Hitlerin afiyette oldu
ğunu söylediği zaman Alman· 
yada biç kimse resmiğ olarak 
bundan şüphelenmek hakkına 
malik değildir. Ayni çeveoler, 
Führerin afiyette bulunduğuna 
delil olarak Sar topraklarının 
Almanyaya iltihakının yıldönü
mü olan 12 ikinci Kanunda 
Sarbrukende bir söylev vere· 
ceğini bildirmışti. Hitler o güıi
de Berlini terketmediğine göre 
bunun sağlık sebeplerinden mi 
ileri ğeldiği sorulabilir. 

Bu kadar önemli bir yıldö
nümünde bir devlet adamını 
sağlık sebeplerinden başka na
sıl bir sebep mi!letine görün
mekten alıkoyabilir? 

tadır. Renin öbür tarafında 
büyük bir şöhret sahibi olan 
profesör Sauerbrüch'ün böyle 
bir ameliyat mes"uliyetini der
uhte etmekten çekindiği söy· 
!eniyor. Bu Alman alimi ne pa· 
hasına olursa olsun Almanya· 
nın bugünkü hakiminin baya
tını skalpelasının ucunda tut· 
malı: istemiyor. Yine söylendi
ğine göre profesör Sauerbrtic· 
bün tavsiyesi üzerine Viyana

. nın en meşhur boğaz mütehas
sısı N euınann 'a başvurulmuş 
ise de Hitler hayatını Aryen 
olmıyan bir doktora borçlu ol-
maktan o kadar tiksinmiştir ki 
bu fikirden vazgeçmeğe mec
buriyet hasıl olmuştur. 

olmuş : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - Sonıı var -

Kral Jorjun Sandringham sarayında 
öldüğü haberi büyük akisler yaptı 

Şimdi bu faraziye teeyyüd 
etmek üzeredir. Hitlerin geçen 
sene içinde boğazından ameli
yat olduğu muhakkaktır. 26 
Ağustos 1935 te bir resmiğ 
tebliğ Alınan kamoyunu bu 
ameliyattan haberdar etmişti, 
O tarihten beri Şansölyenin 
boğazından mustarib bu
lunduğu şayiası dolaşmak-

Öğrendiğimize göre Berlin 
salahiyetli çevenlerinin yeni 
teklif ettikleri doktor bir Fran
sız mutahassısıdır. Bordo tıb 
fakültesi profesörlerinden Gor· 
ges Portmanna başvurulacağı 
söyleniyor. Profesör Portınann 
aynı zamanda senatördür.Ken
disi kral Alfonsun özel hekimi 
doktor Mourre'nin de damadı
dır. Maamafib doktor Portmann 
bu nazik vazif.:yi henüz kabül 
etmiş değildir. 

Baş tarafı dördüncü say/ıınıı 

Dük ve düşes of Glocester de 
Londrada kalmışlardı. Saat 
22.30 da artık başka sıhhat 
raporuna lüzum kalmadığı bil
dirildi. Kral saat 23.55 de son 
nefesini verdi. 

Bu haber hemen bu kısa 
tebliğle resmiğ olarak bildirildi: 
•Kral saat 23.55 de sükunetle 
sönmüştür . ., Bu sırada S. M. 
kraliçe, prem of Gal, Dük 
of York, Prenses Royal, dük 
ve düşes of Kent hükümdarın 
başı ucunda idiler. Son bülten 
kralı tedavi edeıı bütün dok
torların imzasını taşı yordu. 

Kral Jorj için iyi bir hükiım
dar olduğu kadar ivi bir aile 
babasıdır diyorl:ır. Onun aile 
yuvası örnek sayılacak yuvalar
dan biridir. Kral, kraliçeyi sev
diği kadar aile hayatını da se
verdi. Hayvan yetiştirmekten, 
avdan, yarışlardan, yelkenlilerle 
gezintilerden çok hoşlanırdı. 
Gemide yer aldı mı dümeni 
kullanmak çok zevkine giderdi. 
içinde daima coşmak istiyen 
bir gemici ruhu taşırdı. 

kralı son derece severlerdi. Ge
çen sene yapılan 25 nci salta
nat yılı şenliklerinde bunu pek 
parlak surette göstermişlerdir. 
Bu sevginin sebebi, George 
Vin, kral olmasına rağmen de• 
mokrasi usullerine son derece 
baji'lı olmasında aranılmalıdır. 

Bu Kral ulusunun İradesini 
hiçbir zaman münakaşa etme
miş ve böylece kendisini sev
direbi!miştir. 

" KRAL ÖLDÜ, YAŞA
SJN KRAL,, 

Habeşistan da 
yeni seferberlik 

- Baş tarafı 1 incı say/ada -
rakollarıyle karşılaştı. Habeş 
kuvvetleri, karşılaştığı ltalyan 
kuvvetleri üzerine cesaretle atı
larak bir meydan harbı kabul 
etmiş bulunuyordu. 

İtalyan kuvvetlerinin mitral
yöz ateşine göğüs geren Ha
beş kuvvetleri, karşılaştıkları 
müşkülata rağmen yollarına 
devam ettiler. Jtalyan uçakla
rının himayesinde Habeşlerin 
arkasına düşen ltalyan motörlü 
kuvvetlerinin açtığı ateşe 
rağmen süvariler hedefleri· 

ne doğru koşmaktan geri 
kalmadılar. Bu kuvvetler şim
di Makallenin garb kapısı 
istikametindedir. Her iki taraf 
ta ağırca zayiat vermiştir. Ma
kallenin bu kuvvetler tarafın
dan zaptı haberine intizar edi
liyor. Cenup cephesine gönde
rilen 30000 kişilik takviye kov· 
veti bugün vasıl olmuştur. 
· Cenup cephesinde, son gün
lerde Ras Destanın uğradığı 
darbeyi unutturmak için büyük 
bir Habeş taarruzu yapılacağı 
öğrenilmişhr. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
paratoru ilan edilecektir. 

miştir. 

Bir şikayet 
Alsaneakta Ziya Gökalp so 

kağında oturan bir kariimizde 
aldığımız bir mektupta ınezkfı 
sokakta bir lağımın patladı· 

ve bunun tehlikeli bir vazıyet 
te bulunduğu şikayet edilnıİŞ 

tir. Belediyenin nazarı dikk•' 
tini celbederiz. 
Yeni polis memurları 
Polis intibah encümeni diiO 

emniyet müdürü bay Feyzi Alı:• 
ı. orun başkanlığında toplanııııl 

ve müracaat edenler arasıod• 
üç genci polisliğe seçmiştir. 

B. Hüseyin Avni 
Liman işleri umum müdiit 

muavinliğine Merkez banka81 

mürakıbi ve eski İzmir defter' 
darı bay Hüseyin Avııi atanııııt 
ve şehrimize gelerek vazifesiıı~ 
baılamıştır. 

B. Salih 
Ziraat mektebi mezunlannda• 

bay Salih yüz lira ücretle Trak• 
ya genel müfettişliği arıcılılıı 

tavşancılık ve tavukçuluk işle• 
rinde çalışmağa tayin ediJıııİŞ' 
tir . 

Orun numuneleri 
Bükreş ve Hayfa daimi ser• 

gilerinde teşhir edilmek üıere 
Ege ürünlerinin nümuneleri 
Türkofis müdürlüğü tarafındııP 
Bükreş ve Hayfaya gönderil• 
miştir. 

Bir tavzih 
Cumaovasının Bulgurca kö• 

yünde lbrabim oğlu Süleyııııı• 
nın ölümile neticelenen ha~İ: 
sede Bulgurca çiftliği müstecırı 
Bay Hüseyinin hiçbir alakasl 
olmadığı yaptığımız tahkikat• 
tan anlaşılmıştır. Müddeiuınıı· 
milikte ve zabıtada mnmaileylı 
hakkında yapılmış tahkikat 
dahi yoktur. Tavzih ederiz. 

•••••••••••• 

Otobüs memurla" 
rının elbiseleri 
Belediye otobüslerdeki bilet• 

çi ve kontrolorlara yeknasak 
elbise temin etmeleri için aY 
sonuna kadar mühlet vermiştir• 
Bu mühlet hitamında elbise te• 
min etmiyenlerin karneleri be' 
lediyece vize edilmiyecektir. 

Mısır Uluslar Sos" 
yetesine girecek 

- Baştara/ı ı 11ri sayfada -
zakereye girişmeye hazırdır. 

Kahire, 21 (Ö.R) - Mütte• 
bit cephenin lngiltere ile Mısır 
arasınde 1930 da aktediJeıı 
muahedeyi tasvip etmek içiıı 
ileri sürdüğü müddeiyat şuıı· 
!ardır: 

Her şeyin bittiği haberi üze
rine kral ailesi ölünün odasına 
girdiler. Kraliçe büyük oğluna 
dönarek: " Artık kral sensin " 
deyebildi ve göz yaşlarını tu
tamadı. Yeni hükümdar çok 
~eyus idi. Yeni krala sadakat 
yemini vermek üzere Özel Ku
rulun toplanması için hemen 
tedbir alındı. Bu "Meclisi Has,, 
bugün sarayda toplanacaktır. 

• 
KIRALIN HAY ATI 

Veni Asır - Kıra! George 
V 1865 tarihine rastlayan bir 
Pazartesi günü Londrada doğ
muş ve 6 Mayıs 1910 tarihin· 
de babası Edvard Vll yerine 
tahta çıkmıştır. Saks-Coburg 
hanedanına mensuptur. 6T em
muz 1893 te, henüz prens dö 
Gal iken prenses Mary dö Pek 
ile evlenmit ve beti erkek biri 
kız olmak üzere altı çocuk
lan olmuştur. 

Zevkleri ve tabiatı itibariyle 
diğer binlerce lngilizleri andı
rırdı. Milletinin onun hakkında 
be3!edıği derin sevgiyi ilham 
eden de kralın bu hususiyetleri 
idi. 1935 yılı içinde saltanatının 
25 inci yıldönümü münasebetile 
büyük şenlikler yapılan kral 
Jorjun hayatına bir göz gezdir
mek onda lngiliz seciye ve 
karakterinin bütün ayrımlarını 
bulmağa yeter. 

Tahta çıktığı 6 Mayıs 1910 
tarihinden sonra lngiltere en 
buhranlı bir devreye girmiş ve 
1914 Ağustosunda kral, Belçi
kanın bitaraflığını korumak 
Üzere, Almanyaya karşı lngil
tereyi barba sokan iradeyi imza 
etmiştir. 

Londra, 21 (Ô.R) - lngiliz 
ananesine göre, Kral biç öl
mez. George V ölmüştür, fa. 
kat şimdi dünkü Prens dö Gal 
lngiltere ve Şimali lrlanda ve 
Dominyonlar Kralı ve Hindis· 
tan imparatorudur. Yeni Kral, 
hava yolile geldiği Sandrin· 
bam şatosundan kara yolile 
Loodraya dönecek ve Meclisi 
Ha~ tarafından Saint James 
sarayında Kral olarak kendi-
11ine ( bey'at) edilecektir. Bu 
tören sonra City'de Londra 
Şarbayı tarafından tekrar edi
lecek ve nihayet üçüncü defa 
olarak da Borsada Kral ilan 
olunacaktır. 

mamakla beraber meş'um ne· 
tic~den hemen haberdar olan 
iç bakanı, özel kurulda maruf 
"Kral öldü, ya\jasın kral,, sö
zünü tekrar edecektir. 

INGIL TEREDEKI MATEM 
Londra, 21 (Ô.R) - Kralın 

öldüğü haberi beınt:n radyo ile 
bütün lngiltereye ve Saint 
Paul kilisesinin matem çanla
rile Londraya ilan edilmiştir. 
Yeni kralın tahta culiısunu bil
dirmek üzere meclisi bas top
lanmak üzeredir. Yeni kral 
prens Edvard - Albert, Ed
vard Vll adile tahta çıkacak 
ve "Tanrının lutfuyle,, lngiltere 
ve timaliğ lrlanda Ye Domin· 
yontar Kralı ve Hindistan İm· 

Edvard Vlll in tahta çıkma
sile veliahdlık kardeşi dük of 
Yorka ge\:iyor. Prens dö Gal 
unvanı da kayboluyor, zira 
eski bir anane şudur ki anca le 
saltanat sürmekte olan kralın 
büyük oğlu prens dö Gal un
vanını taşıyabilir. Edvard Vlll 
in ise oğlu yoktur ve son 176 
yıl içinde lngiliz tahtına çıkan 
biricik bekar hükümdar odur, 

l - Kapitolasyonlar.n ilgas~ 
2 - Emniyet direktör!üklerı 

başından lngilizlerin kaldırıl· 
ın;;sı ve bu vazifenin Mısırlı· 
lara tevdii, • 

Bu harbı zaferle bitiren ln
giliz imparatorluğu, hudutsuz 
topraklarına daha bir çoklarını 
katarak biç misli görülmemi§ 
derecede bir nüfuz kazanmıf· 
tır. lngiltere ve dominyonlar 
halkı çok sade ve samimiğ olan 

Avam ve Lordlar kamaraları 
bu akşam saat 18 de Vestmi
nister sarayında toplanacak
lardır. Saylavlar ve Lordlar 
yeni krala sadakat yemini ve
receklerdir. 

Sandringbam aatosunda ol-

Şimdi saltanata geçmek sı
rası şöyledir: Dük of York, pren
ses Elizabeth, prenses Margaret, 
dük of Glocester, dük of Kent, 
Prens Edverd of Kent, Pren· 
11e11 Royal, Vikont Laııcel ve 
Honrabl, Gerard Laıcel. 

3 - Mısırın müdafaasını de• 
ruhte edecek olan milli bit 
ordunun teşkıli, 

- Mısırın Milletler cemiye
tine girmesi. 

Müttehit cephe delegeleri b\I 
müddeiyat kabul edildiği tak~ 
dirde 1930 muahedesini kabu 
edeceklerini bildirmişlerdir. aıı 
muahede lngiltereye MısırıJJ 
müdafaası için bazı mes'uliyet· 
ı..r tahmil etmektedir. 
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Dedi. Pardayan cevap ver
miyerek kadının ellerini sıktı. 
Hoket şövalyeye yaklaşarak 
alnına bütün hissiyatını ifade 
eden bir öpücük daha kon
durdu. Aşağıda karısını çağı
ran Landerinin sesi işitildi. Ho
ket hemen ayrıldı, koştu. Par
dayan düşündü: 

- Zavallı bu da beni sevi
yor. Hem de aldanmak istiye· 
rek teselliye uğraşıyor. Fakat 
şimdi herşey bitti. Luiz beni 
sevmiyor ve sevemez. Artık 
Parisi şeytan alsın. Yarından 
tezi yok babamı arayacağım. 
Bu mektubu da sahibine ulaş
tırmalıyım. 

Pardayan böyle söylenerek 
Jan dö Piyen'in mektubunu 
yakaladı, tekrar iyice kapat
tıktan sonra yeleğine koydu. 
Ne Luiz ve ne de Monmorarı
silerle meşgul olmamağa karar 
vererek hemen dışarı fırladı. 

Gündüz ilerilemiş akşam yak-
p ' ' !aşmıştı. ardayan bugünün so-

nunu ne suretle · geçireceğini 
kundi l.ile bilmiyordu. Tanıdığı · 
birkaç meyhaneye girip çıkt~. 
Gizlenmek için bile ibtiyat!l 
riayet etmiyordu. Hal ve mev
kii de tehlikeli idi. Her şeye 
sinirleniyordu. Hava kararma
ğe. başladığında biraz sükünet 
buldu. Etrafına bakındı. Luvr 
sarayınıµ tam karşısında bulu
nan muhteşem büyük bir ko
nağın önünde bulunduğunu 
gördü. Dolaşa dolaşa farkında 
olmaksızın buralara geldiğine 

şaştı. Birdenbire : 
- Moninor~~sinin konağı ! .• 
Diye bağırdı. A)'ni zamanda 

gay'ri '· lhtiyarr 'büyük kapıya 
·yaklaşarak · tokmağını öfke ile 
çaldı. ,, 

• ' .. 
Pardayanın uydurduğu bir 

hile sayesinde be.stilden çıktığı 
verdiği karara rağmen Monmo
ransinin konağı önünde bulun
duğu günden bir , gün evvel 
Sen ]ermen Lukserruva kilse• 
sinde miihiıİı bir vak'a olmuştu. 
Akşam karanlığına doğru 

hatib, eski kilseyi dolduran ve 
süslü elbiseli kibar kadınlardan 
ibaret dinleyici önünde vazına 
son vermişti, 

Bu papas uzun boylu, yakı
şıklı bir adamdı. Arkasında 
beyazlı siyahlı geniş cübbesi 
vardı. İsmi Dani Garola idi. 

Bu papas gençliğine rağmen 
kendıni tam vaktinde bir din 
perdesi altında saklamağa mu
vaffak olan biç ad;ımdı. Güzel 
olduğu gibi sözlerindeki keli
melere kuvvet veren, kollarını 
ihtiramla yukarı kaldırıp veya 
takdise delalet edecek tavırlar 
takmakta da mahirdi: 

Fakat kendisinde en ziyade 
dikkate şayan olan hal, Kralın 

{

. hile muaf tutulmadığı hücum
larındaki şiddet idi. Açıktan 
açığa Navar kraliçesi Jan Da-

• lireye, oğlu Hanriye, amiral 
Koliniye bütün Hüknülere, kral 

J dokuzuncu Şarl gibi müsait 
~davrananlara bile lanetler yağ
~ dırıyordu. 
) Pani Garola bütün dinleyici 
j kadınlarda inerak uyaııdırm1ıştı. 

-1 Katerin Dömediçinin Fransayı 
J kurtarmak ve kendi günahlarını 
-;: affettirmek için ltalyadan ge
• tirttiği bir veli sanılıyordu. 
' Gerçi bu adam pek çok gü
' nah işlemiş ise de şimdi incile 
bağlılığı ile kadınlar kendisini 
affediyorlardı. 

Bu rahip evvelce kibar ka
dınlar tarafından Marki dö 
Pani Garola namile tanılmış 
ş6hretli bir adam, bütün eğ-

' lencelerde, sefahat yerlerinde 
, bulunmuş, vicdanı kirli bir 
. kav2acı, meyhaneden mevha· 

' .. 

- ., 
YAZAN : Mişel Zevako 

' 
neye dolaşan bir ayyaş, sefil 
ruhlu, kuvveti avamı hayrette 
bırakan şık bir düellocu idi. 
Şimdi ise papas sınıfına girmiş 
eskisinden daha gazel ve daha 
sevimli idi Evvelce daima gü
len bu dudaklar artık etrafa 
lanet saçıyordu. 

Bu akşam da bunları ürper
ten bir duadan sonra dizleri
nin üzerine düşerek derin bir 
sesizliie gömüldü. Dinleyiciler 
mabede lazım gelen saygıyı ih · 
lal etmiyen bir velvele, l:ıir he
yecan, bir gürültü kopardılar. 
Sonra bunlar yavaş yavaş dı

şarı çıkıp: 

- Gebersin Hüknüler! 
Bağrışmalarile etrafa yayıl

dılar. 
Kilisede yalnız on beş ka

dar güzel kadın kaldı. Bun
lar günah çıkarılmasına m 'hsus 
dolab şeklindeki kürsünün 
etrafında dua etmeğe başla
dılar. 

O vakit bir kilise hizmntç· si 
papasın yorgun olmasından 

dolayı bu akşam kimsenin gü
nah 'arını çıkaramıyacağını bil
dirdi. Kadınlar birer birer mı
rıldanark gittilerse de içlerin
den ikisi kalmakta ısrar etti. 
Sıyah elbise ile örtülü ve peçe 
içinde son derecede genç ve 
güzel görünen bu iki kadından 
birisi bir dua iskemlesine otur

' mııştu. ı\rasıra vücudunu bir 
titreme istila ediyordu. Papas 
yavaş yavaş kiliseden geçer
genç kadın arkadaşını dürte
rek: 

' - işte bu gelen adam Alisi 
Sözlerini fısıldadı! Alis dö 

Lüks başını kaldırdı. Kilisenin 
içi karanlıl,dı, uzakta mihrabın 
yakınında bir ı~ık jiteye 
beriye dolaşıyo.rdu. ~u kilise 
lianendelerinin İ$1erinı yapan 
hizmetçi idi. Kilise derin bir 
sessizlik ve ' karanlık içinde yü~ 
züyordu. 

Pani Garula günah çıkart
mak istiyen kadının yanından 
geçerek günah çıkarma dola
bının içine girdi. Alisin arka
daşı yavaıı , bir sesle: 

- Haydi bakalım? 
Dedi. 
Genç kız titrek bir sesle: 
- Lora! Şimdi cesaretim 

büsbütün kırıldı .. 
Cevabını verdi. 
- Haydi! s zin ıçın müsade 

aldım, Görüyorsun ya diğıır 
kadınları hep geri gönderdiler. 

- ismimi söylemedin ya?. 
Koca karı omuzlarını silke-

rek: · 
- Papas sizi bekliyor! 
Sözünü s6yledi. 
Alis ddlaba yaklaşarak dar 

yerde diz çöktü. Burası rahibin 
bulunduğu yerden ince bir tah
ta kafesle ayrılmıştı. Bundan 
başka yüzü de kalın peçe ile 
örtülü idi. Alis zifiri karanlik 
içinde ve bu siyah ,örtü altında 
tanılması endişesinden kurtul
muştu. Bu esnada papes yavaş 
sesle dualar okuyordu. Duayı 
bitirdikten sonra : 
.• - Sizi dinliyorum madam ... 
· Dedi. Alis kendi kendine 
düşündü : 
, - Benim kim oldugumu bil

miyor. Onu birdenbire şaşırt
malıyım ... 

Düşüncesile bir müddet te
reddüt içinde kaldıktan sonra 
birdenbire ve yavaşça : 

- Marki de Pani Garola ben 
Alis dölüksüm. Sevdiğiniz ve 
belki de bugüne kadar sevmek
te olduğunuz kadınım. Şimdi 
bu kadın yalv;uarak ayağınıza 
geldi ... 

Dedi. Papas ayni kayıtsız 
sesle : 

- Sizi dinliyorum madam 1. 
Cevabını verdi, 
Ali.. korkudan titr~di. Kafe-

-
YENi ASIR 
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inceleniyor ı z M 1 R 
Yeni yıl birinci altı ayllk T 

liman işleri tarifesinin hazırhıll- AVLA 
ması için liman tarife komis
yonu içtimalanna başlamıştır. 
Komisyon liman işleri müdürü 
bay Haşmetin başkanlığında 
Tiraret odasından Cevahirci B. 
Şükrü ve belediyeden B. Re
şattan teşekkül ederek ilk top
lantısını yapmıştır. Yeni tari
fenin esasları üzerinde görüşül
müş ve Perşenbe yarın tekrar 
toplanılmasına karar verilmiştir. 

.c;c..ccr,LZL7.JZ:.j 'X,7.,/~ .. 

~ Borsa Haberleri 

I ~ DUn Borsada 
, ·' Yapılan Satt,ıar 
~ 

lizUm 
Çu. Alıcı Fiat 
2b3 S Süleymano 13 50 14 

62 Üzüm kurum 12 50 14 
32 H Alyoti 14 75 15 50 

357 Yekün 
487952 Eski satış 
488309 Umumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi 

Buğday 

200 ton " 
7 75 

Fiat 
7 75 

17 Bezelye 8 8 
300 P. çekirdek 2 65 2 65 

25 Mazı 10 45 
1021 Palamut k 300 580 

_____ I __ _ 

Şampiyonluğu müsabakası 

Al sancakta 

GÖKÇEN 
Kıraathanesinde başlıyor 

Hemen yazılınız 
2 - 15 (81) H 3 "-----' lzmir Birinci hukuk daire

sinden : 

Davacı gümrük idaresi ve
kili avukat Hayati müddei 
aleyhlerden Leon Kori ile Zeki 
Şevki Mehmed Ali Melek ve 
Hikmet aleyhlerine açtığı ala
cak davasından dolayı muha
keme günü olarak tayin edilen 
günde hazır bulunmalan için 
muddeaaleyhler namlarına gön
derilen eelpnamelerden müdde
ialeyh Leon Korinin vefat et

tiği mübaşirin davetiye vara
kası zirindeki meşruhatından 
anla~ılmı, müddei vekili ise 
vefat eden müddeialeyh Leon 
Korinin Pariste Llyon şehrinde 
Maren caddesi 8 Numarada 
Jukalefin nezdinde ikamet eden 
varislerden kızı Süzan Kori 
oğulları Moris Ahtaha Kori ve 
Şarli Kori namlarına tebliğat 
ıcrasını talep etmesi üzerine 
mumaileyhlerin yevmi muho 

P P• kemi" olarak tayin edilen 19-ara ıyasası 12-935 tarihinde mahkemeye 
20-1-1935 gelmeleri için namlarına gön-

75 balııe pa~uk 43 25 43 SO 
,!llllİ,lllllll!lm:::zıı~~:ı::m:.o" 

• '. Alış Satış derilen celpnamelerde işl.ıu 
Mark SO 12 50 62 varislerden Süzan Koriye tcb-
İstcrlin 621 623 liğat icra edilerek diğerlerinin 
Fr. Frangı_ 8 ·28 ' 8 30 gösterilen ikametgahta bulun-
Dolar ' 79 85 79 60 mıyarak nerede bulundukları 
Belga · 21 05 21 25 meçhul ' olduğu iade ed,len 
İtalyan lireti 1 O 03 10 06 evraklardan anlaşılması üzerine 
İsviçre Fran. 40 75 ' '41 miiddci vekilinin sebkeden ta-
Florin 85 25 85 50 lehine binaen mumaileyhler 

.Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 hakkındaki tebliğatın gazete 
Avstr . .Şilini 23 37 23 1 75 1 ile ilanen icrasına karar veri• 

hıiııiiıııiııiiiıDiıiıiıC::::::ı,. =::ı:::a~lıiıı•a !erek yevmi tahkikat olan üç 

Demı·ı· Y""lla· rı. nisan 936 tarihine müsad •f 
v 1 cuma g-ünü saat onda muma· 

dergi.Si• ileyhlerin lzmir asliye mahl:e-
mesi birinci hukuk dairesı 

Devlet demiryolları ve liman- tahkikat hakimi Riza Şengün 
lar idaresi tarafından neşredi· nezdinde bizzat veyahut tara-
leu demiryolıarı dergisinin 131 fmdan musaddak bir vekil 
sayılı son kanun nüshası ıntişar göndermeleri aksi takdirde 
etmiştir. Münderecatı çok zen- haklarında gıyap kararı veri-
gin ve alakalı olan dergiyi l~ceği ilan olunur. 
karilerimize tavsiye ederiz. 186 (116) 

sin arkasında kendisiııi dinli
yenia bir adam değil bir hey
kel olduğunu sanıyordu. Ateşli 
bir sesle: 

- Kleman, sesimi tanımıyor 
mısınız? 

diye sordu: 
- Madam! Burada ne Kle

man ve nede Marki dö Paoi 
Garola var. Karşınızda sızı 

dinleyecek ve acınmaya layık 
iseniz haktan sizjn ~çin mer
hamet dilenecek bir papaştan 

başka kimse yoktur. Söyleyiniz . 
madam( Sizi dinliyorum. ; 

Afis elim bir keder içinde: 
- Oh! Sevgimizi unutmanız 

mümkün dejtildır. Dudakları· 

nızda bili buselerimin izleri 
duruyor ..• 

Sözlerini kekeledi: 

- Madam böyle ş.:yleri söy
lemekte devam ederaeniı çe
kileceğim. 

- Hayır, hayır, kalınız! 
Herhalde size söylemeliyim. 

- Öyle ise Hakka yalvarır 
ıribi söyleyiniz madam( ismini 
söylediğiniz ad.am ölmüştür. 

- Pek alil Öyle ise beni 
dinleyiniz. Günahlarımın, cina
yetlerimin kafi derecede ceza
sını çekmiş bulunuyorum. Hak
tan affımı yalvarırım. 

- Sizi dinleyorum kızım! 
- Evvela hatayı sonra da 

çektiğim azabı hikaye edece
ğim. Siz de hiikmünüzü verir
siniz. Henüz on altı yaşında 

bulnuy9rdum. Pek dilber idim. 
Büvülc bir. lı:ralicenin ,ıı:öıüne 

•• ' j, ·' .. 

girdim. Beni yanına aldı. Ye· 
tim ve kimsesiz olduğum için 

kraliçe bana analık edeceğini 
vadetti. 

Alis dö Lüks halecan içinde 
çırpınan yüreğini bir saniye 
kadar dinledi. Hıçkırıklar bo
ğazını tıkıyor söz s6yliyemi· 

y.:ırdu. Düşüncelerine bir düzen 

vermeğe muvaffak olunca kı

sık ve elemli bir sesle sözle
rini söylemeğe başladı: 

- O devirde birçok sinyor
lar bana ilanıaşk 'ettiler. Bun
ların hiçbirisini de sevmiyorum. 
·Sevdiğim birŞey varsr o da 

dantela ve elmas idi. Fakir 
olduğum için Kraliçenin öğüd

Ierini tutar ve sözlerini dinler
sem beni elmaslasla zengin 
edeceğini söylemişti. Körk6-
rüne her sözünü dinlıyeceğimi 

' söyledim. ilk suçum bu.. Elmas-
l~rla dolu çekmeleri görünce 
çıldı(mak derecelerine geldim. 
On'ara sabib olmak ve takıb 

takıştırmak için şeytanla bağdaş 
kurmayı bile göze aldım. Bir 

gün Kraliçe beni özel ibadet 
odasına çağırttı Gözümün 
önünde, inci, zümrüt, yakut 

ve elmaslarla dolu bir çekmece 
açtı ve kendisine itaat edersem 
hepsini bana vereceğini söyledi. 

gözlerim fal taşı gibi açıldı. 
Yanaklarım kızardı. Fikrim 
altüst oldu. 

TAN OTELi 
Müsteciri Beşir Korkut 

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

4 - 15 (67) b 3 
', • .. ,. -

::le .A... ~ z -c.J ~ 
ÖKSÜRÜKŞURUBU 

En •ınuannid öksürüklerle bronşit, astın, ve boğmaca 6ksürü
ğüniin kat'i ilacıdır. G'ôğüsleri zayıf olanlara vikaye edici 

tesiri şayanı dikkattır 
İ GILIZ KANZUK ECZA.NESİ ,Be'yoğlu - lstanbul 

.. 
lzmir· Yün Mensucat 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
T e graf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dİ ORYENTAL KA.RPET MANUFAÇÖRER LİMİTET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve satış fabrika derununda yapıl~ 
maktadır S.8 H.2 (43) 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Doktor, 

,fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edea vileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
il~ KEL tedavileri ylıpılır. 
ikinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: · 2542 

H 3. (182) 

~-----· 

ALA TAŞ 
iç hastalılkarı 

Mütehassısı 
Keıneraltı Samlı sokak No.2 

TELEFON : 2780 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
ı\1 ÜTEHASSISl 

Dr. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyahatın

dan dönmüştür. Hastalarını 
her gün 11,30 dan saat on 
üçe kadar Beyler sokağın
daki kıliniğinde kabul et
mektedi,., Telefon 3990 

(S.7) (3601 , ..... -................ ,,,. 



f '''''''''''"si'HHAT'"'s~i~k·y;~··········· .. ·~ 
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• Norveçyanın hıJis Morina balık yağıdır . . 

. 
• . . 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yeri 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZllET 

Sıhhat Eczanesi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kavalah Hasan 
tıcaretlıaııe~ııı" wiiracaat edıoız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nevi çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lfıvhalar ve bunlartn 
teferrüatı envaı banyolar ve te1mosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon içın demir dökme boru/at 
ve ı.ngiliz künkleri ve bunların tefeffuatı vesaite ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yarli Çimentolar, BütOn M•rk•lar 

En Müsait Şaraitle 
Mağezamızda Satıhr 

·~zo;;:iui<l~k'i~~rili~·~·~a~~·kö~ü~ü~· 
~Sömikok : Antrasit kömürü ~ 
~lngiliz: Antrasit komürü ~ . . 
~··············~····························································· 

KOK DOLMA BAHÇE 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak 

kinyani ma azasında bulacaksınız, 

lzmirliler lstanbulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristo) ~1.te.li~nd~e 
Sirkecide Osmaniyeotelinde 
•• Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucu:ı:dur 

Öoyçe Oriyantbank 
DRESONER BANK ŞUBESi 

IZMiB. 
M.ERKEL:I : BERJ,l); 

.'i. .mangada 17fJ Şubt'Sl Mevcuttur 
l:>tıııııaye vf' ılıtıyat ak çesı 

166,000 000 l{:ıyhsm:ı rk 
Tlirkiyede Şııbelerı: l:STANBUL ve 1ZMIH. 

.l\lı~ır.la Şnbeleri: KAHiRE ve ISf\ENDERlYE 
Her tiirlü banka ıııııaınel!Hnı ıf" ve kabul eder 
• AL!\1A~ YAl>A sey•haı, ıkaıııet, tabsıl ve saire için 

~hveıı ~Prnıtı" RT'.OT8TER1\1AHI\ •atılır> !h-1) -· 
Umum Hastaların f\ azarı Dikkatine 

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

l'uRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve !TıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fahr8 Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : ıo ila 12,30 öğlede'l sonra ı4 • ı6 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cadesi No. 20 
( 355) S.7 

YENi ASlR 22 Kftnunueanı ıeaa 

Alaşehir icra dairesinden: 
Alacaklı;lzmir Esnaf ve Ahali . 

bankası Alaşehir şubesi. 
Borçlu: Alaşehirde kırlıoğlu 

Hüseyin. 
Borç miktarı: ıoo lira ve on 

yedi Eylul 934 den itibaren % 
ı2 faiz ve avukat ücreti pro· 
testo ve icra masrafları. 

Borçlunun yukarıda yazılı 
borcundan dolayı mahcuz bu
lunan mevki, hudud ve evsafı 
sairesi aşağıda yazılı bir kıf'a 
bağı açık arttırma suretiyle 
satılığa çıkarılmıştır. 

Satılığa çıkarılan gayri men
kul: 

Alaşebirin kuru musluk mev· 
k'i 1de kain Mart 935 tarih ve 
iki numarn ile tapuya merbut 
hudutları: Şarkan çolak lsmail 
müfrez tarlası. !!'arben Eyüb 
müfrez tarlası, şimalen tabak 
Hüseyin bağı, cenuben yol ile 
mahduttur. Ebli vukuf marife· 
tiyle mahallen yapılan keşfinde, 
hudutlarının tapu kaydına uy· 
gun olduğu ve bilhassa ı hek
tar, 6 dekar 54 metre 125 san· 
tim olduğu ve bunun 1 hektar 
ı dekar 182 metre 8 buçuk 
santim mahalli yenice bağ olup 
mütebakisi tarla olduğu ve 
bağın içinde kerpiçten yapıl· 
mış sıvalı ve üzeri kiremitli 
tabtani bir bağ evi ve bir de 
fırınının bulunduğu görülmüş 
ve bağa teferruatiyle birlikte 
550 lira kıymet takdir edil· 
miştir. 

işbu gayri menkule aid şart
name ve ilan varakaları mah· 
keme ve icra divanhanelerine 
ve daha İcab eden yerlere 
asılmış ve satış bu günden iti· 
haren ber kese açık bulundu
rulmuştur. 

Birinci arttırma mahal, gün 
ve saatı: 

Alaşehir icra da resi önündo 
24/2/936 tarihine müsadif P:t· 
zartesi günü saat 14 den ı6ya 
kadar müddet içinde yapıla
caktır. Birinci arttırma müddeti 
30 gündür. Mezkur günde gayri 
menkul yüksek sese ilç defa 
bağırıldıktan soııra en fazla 
arttıranın üzerinde bırakılacak-

tır. Şu kadar ki sürülen pey 
tahmin edilen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı tak· 
dirde en soıı artıranın teahhü-
dü baki kalmak şartiyle üze
rinde bırakılma yapılmaz ve 
satış 15 gün müddette ikinci 
arttırmaya bırakı ' ır. 

ikinci arttırma mahal, gün 
va saatı. 

Alaşehir icra dairesi önünde 
10/3/936 Salı günü saat 14ten 
ı6 ya kadar müddet içinde ya· 
pılacak ve üç defa yüksek sesle 
bağırıldıktan sonra en fazla 
arttıranın üzerinde bırakılacak-
tır. Sürülen bedel tahmin edi· 
len kıymetin yüzde yetmiş be· 
şini bulmadığı fakdirde satış 

düşer ve gayri menkul 2280 
numaralı kanun hükümlerine 
göre Alacaklı üzerinde ipotek 
olur ve Borç da beş sene müd
detle taksite bağlanır. 

Şartname: 

Gayri menkulün arttırma ıı e· 
ticesinde üzerinde bırakılma 

kararı verildikten sonra alıcı 
arttırma tutarını istenildiği za· 

man derhal vermeğe mecbur· 
dur. Vermediği takdirde daha 
önce pey koyan müşteriye tek· 
lif olunur. Koyduğu bedel üze· 
rinden almağa talih olursa ve 
yahud bu bedel üzerinden her 
hangi bir istekli çıkarsa onun 
üzerine ihale olunur. Böyle bir 
istekli çıkmazsa üzerinde bıra· 
kılma kararı bozulur ve gayri 
menkul ıs gün müddetle ye· 
niden arttırmaya çıkarılır, te· 
karrür e9en bedel üzerinden 
satılır. Aradaki fark ve mah· 
rum kılınan yüzde beş faiz 
hüküm istihsaline hacet kal· 
maksızın tahsil olunur. 

Bu gayri menkul üzerinde;; 
bir hak iddia edenler veya ili
siği olanlar ilan tarihinden iti· 

~, . 

Emlak ve Eytam bankasından: .... 
Esas No. 

288 
33ı 
4ı7 

702 
702-ı 

702-2 
779 

789 
921 
925 
951-952 

984 
ıo32 
1059 
1060 
1065 
1066 
1070 

1073 

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

.. " il .. 
» '' " " 

ikinci Süleymaniye Yüzbaşı Hasan ve 

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

Akdeniz M. Sahiliye S. 

Köprü Tramvay caddesi 
Üçüncü Karataş Duyğu sokak 
ikinci Gaziler Yeni Kemer C. Par. N. 

il il il " " Kasap Hızır M. Hasan Hoca S. 
11 11 Hayrettin paşa S. 

ikinci Karataş Şehit Nusret bey S. 

ikinci Süleymaniye Kamil paşa S. 
219 Ada 4 parsel 

No. ıu 

39 
14 

26,26-2 
2 
4 
6 

55.57 

9 
40 

600 
33 

600 
27 
ı5 

16 
12 
9 

1ı 

ı32-134 

1074 ikinci Süleymaniye Kamil paşa S. 219 Ada 1 P. ılO 
ı075 ikinci Süleymaniye Kamil paşa S. ı58 Ada 3 P. 1-ıO 
1076 ikinci Süleymaniye Kamil paşa S. 10 
ı077 ikinci Süleymaniye Birinci Kiremitçi S. 160 Ada 9 P.42·2 
ıo78 il .. il " il 167 il ı5 " 73 
1079 ,, ,, ikinci ,, ,, 164 11 ıı 11 ı9-1 

1080 .. " il il il ı6o il 2 "18-2 
1081 ,, ,, üçüncü ,, 11 ı60 ,, ıo ,, 42-ı 
ı082 ,, ,, Çorak sokak ıSO ,, 14 11 20-1 
ı083 11 ,, Murat Reis S. ı-22 

ı084 ,, ,, Mısırlı C. 125 

Nev'i 

mağaza 

ev 

Depozitosu 
T. L. 
ı6o 

arsa 
evin 640-320 sehmi 
evin 640-320 hissesi 
evin 640-320 

il 

ev bahçe ve arsanın 37ı640 

75 
ı06 
550 
550 
550 

sehimde 64080 H. 230 
evin 64 hissede 35 P. 350 
248.50 M. M. arsa 100 
ve 5 292 M. M. arsa 350 
hamam ve mağazanın 24 1000 
hissede 6 payı 

219 M. M. arsa 
evin 3 de bir hissesi 
ı27.17 M. M. arsa 
ı16.79 " 

" dükkan 
.. 

300 
20 
70 
60 
40 
70 

2ı 1 M. M. arsanın 24 payda 30 
6 hissesi 
278 M. M. arsa 20 

72 
" " 5 

242 5 
" " 15 

ı53 
" il ıo 

342 il " 15 
1037 

" .. 45 
1078 " il 45 
3466 

" " 
ı20 

279 il il ıs 

1688 
" il 70 

774 
" " 

40 
ı42 il il 25 

ı086 Bornova Salhane Kum Kahve mevkii 28-30 5051 ,, 
11 

260 
Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin veya taksitle ödenmek üzere 

pazarlıkla satışları 3-2-936 Pazartesi günü saat onda ihale edilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. 
istekli olanların hizalarında yazılı depozitoları veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ve yanlarında 

üçer de fetoğraf getirmeleri ilan olunur. 17-22-29 ı41 (93) 

lzmir belediyesinden: 
- Bin üç yüz on lira yet· 

miş kuruş bedeli keşifli Mare
şal Fevzi bol varında Kantar 
karakolu önünden ikinci kor· 
dona kadar kanalizasyon ya
pılması işi başsekreterlikteki 
keşif ve şartname veçhi!e 4-2-
936 Salı günü saat onda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
iştirak için doksan dokuz lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
. ~ya banka teminat mektubu 
ile scylencn gün ve saatta ko
misyona gelinir. 

18-22-25-30 154 (96) 
Beher metre muabbaı yüz 

yirmi beş kuruştcn üçy;Jz altmış 
beş, yetmiş metre murabbaın
daki gün doğducla 58 sayılı 

adanın 19 sayılı arsası dör yüz 
elii yedi lira on üç kuruş be
delı muhammenle başs~kreter
likteki şartname veçhile 4 2/ 
936 Salı günü saat onda açık 
arttırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için otuz beş liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün va saatta komis· 
yona gelinir. 
ı9-22-25- 28 164 (104) 

~ 1 •• 

DOKTOR 

Hulüsi frel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra İkinci Beyler 
sokağında 8ı numaralı mua· 
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) 

baren 20 gün müddet içinde 
evrakı müsbitelerile dairemize 
müracaat etmelidirler. Aksi 
halde hakları tapu sicillile sa· 
bit olmıyanlar arttırma tutarı· 

nın paylaşmasından hariç bıra· 
kılacaklardır. Tellaliye resmi 
ve tapu harcı alıcıya aittir. 

Arttırmaya iştirak etmek İs· 
ti.yenlerin yüzde yedi buçuk 
nisbetinde depozito akçesi ya
tırmaları veya milli bir banka 
mektubu getirmeleri şarttır. 
işbu gayri menkul yukarıda 
yazılı şerait dairesinde Alaşehir 
icra dairesi önünde satılacağı! 
ilin olunur. (lıS) · 

1 <;:' -ı ·~· ., ":: ..... _\.~~·: •• ; •• .:. • 

Bembeyaz, tertemiz ve parıl 
oarıl pa"'lıvan dişler 

~u neticeyi almak 
için bir tüp 

RAOYOLiN 
kafidir. 

Neden Türkiye haikının ~o !eri mükemmel surette yıkaya· 
99 u Radyolin kullanıyor ? rak yemek artıklarının, içkinin. 
Ağızdaki mikrobları 0 0 100 sigaranın husule getirdiği kir 
öldürmesi yüzünden mi ? Fia· tabakasını, lekeleri, kefeke de-
tının ucuzluğundan mı ? Fev· diğimiz taşları söküp çıkarır, 
kalade teksif edilmesi dolayı· sonra da bunları mine tabaka· 
sile iktisadi olduğundan mı ? smı çizip hırpa!amadan şayanı 
Ağızda çok fazla köpürdüğü, hayret bir şekilde cilalar ve 
kokusu güzel oldugu için mi ? parlatır. 

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

Sabah ve akşam günde iki defa olmak şartile siz de 

BADTOLiN 
. -~.. ,. ~ - . '_ 

Şekil No 8038 Şekil No 8041 

ı >..A.IıvIC>~ 
Yıldırım marltalı bu cep fenerleri ziyayı dağıtır ve toplar 

Ayarlıdır, kristal düz camlı kristal yuvarlak camlı 

pek çok renkler mevcuttur 
fL/'ELILZ7.:T~7../-ZX'TZZTA"'R'VI./,/7./LZZ/L/d//L:7.Z-,'/ f.r///////////J 

DEPOSU : lzmirde Sııluhan civarında Anadolu Hurdavat 
mağa:ı:ası Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesi. 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERCULES vapuru 13-1-936 

gelip 18-1-936 da Anvers,Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 
SVENSKA ORIENT LIEN 
GOTLAND motörü 21-1-936 

da Rotterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

ROLAND motörü 6-1-936 
da Rotterdam, Hamburg, Co
penhage, Dantzig, Gdynia,Go
teburg, Oslo ve İskandinavya 
limanları için yük alacaktır .. 
~ERVİCE MARJTıM RUUMAIN 

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

ilandaki hareket tarihleriie 
navlunlardaki değişikliklerden 

acentemiz mes'uliyet kabul et-
mez. , 

Fazla tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve Tahliye binası 
arkasında 72-4 numarada 
FRATELLI Sperco vapur acen
talığıoa müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

N. V. 
W. F. il. Van Der 

Zet> & Co. 
ANGORA vapuru 20 son 

kanunda bekleniyor. 24 son ka
nuna kadar Anvers, Rotter

dam, Hamburg ve Bremen 
limanlarına yük alacaktır. 

ANDROS vapuru 3 şubatta 
bekleniyor 7 şubata kadar 

Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Brenıen limanlarına yük 
alacaktır. 

American Export Line 
EXMOUTH vapuru 2 şu

batta bekleniyor. Nevyork için 
yüldiyecektir. 

Jobnston Warren Lines 
Liverpool 

DROMORE vapuru 18 son 

kanunda bekleniyor. Liverpool

dan yük çıkarıp Burgas,Varna 

ve Köstence için yük alacaktır 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında biç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

lzmir ilbaylığından: 
·ı d'J esinden dolayı Milli emlak idaresinde tapuya tescı e 1 mem . . 

bi k b . barikzede veya mültecilerin kendılerıne . teffiz 
r ço mu acır, B' 1 b mubacır ha-

edilen emlak kayıtları açık kalmıştır. ınaena ey. . • ' _ 
rikzede e a mültecilerden tahsis ve teffiz suretıyle mıllı e.'.°lak~ 
. Y Y . . al edenlerin bu suretle mulklerı 

aıt ev, tarla, arsa veya arazı ış~ d . . 
satılarak mutazarrır ve müteessir olmamaları ~~in tapu aıresıne 
müracaatla tapularını almaları lüzumu ilan edılır. 

11-12-14-15·16-17-18-19-21-22 85 <56> 

lzmir Defterdarlığından: 
. • 1 .. . evvelce bina yapmış olanların Ha7.ıneye aıd arsa ar uzerıne 

-1 dildiği malumdur". Vatandaş-binalarının yıktırılmasına tevessu e . k"I . b ·ı - d 
lann meskensiz kalmamaları için Malıye ve a eti ı muzaye e 

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

Hazine arsası üzerinde elyevm binası mevcud olan~arı~ bırer 
istida ile defterdarlığa müracaatları ve bu arsaları bılmuzayede 
üç ay zarfında satın alarak tapuya bağlamaları iktiza edı:r. 

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

Devlet Demiryollarında~: 
Aşağıdaki gayri menkuller 31-1-36 Cu~a. ~ünü saat 1~ de 

açık arttırma usuliyle Izmir Alsancak 8 ıncı ışletme komısyo-

Oliver Ve Şii. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

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

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

Salon, yemek 
Kardeşler 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler Soka': 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

ve yatak odalarınızı Haraççı 
mohilyelerile siisleyiniz ... 

THURSO vapuru 15 ikioci 
kanunda bekleniyor. Liverpool 

ve Glasgov için yük alacaktır. 

POLO vapuru 10 ikinci ka
nunda Londra, Anver ve Hull

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

Doktor iiliiifıiı•miillll•••••-sal•ilı 

Kemal Satir Tek, fakat kafi çare 
DUTCHE LEV AT LIN 

AQILA vapuru 5 ikinci ka

nunda Hamburg ve Anversten 
gelip tahliyede bulunacak• . 

NOT : Viırut tarihleri, va
purların isimleri ve nav!un üc

retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabt.1 edilmez. 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

T enviratınızda yeoı çıkan çifte ispiralli 

METALLUM 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

Dehnıeı Tev· ik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

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

almaktır. 
[ Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz J 

• .1. ',. ' ·): ·• .• """'""' ... 
nunde ayrı ayrı kiraya verilecektir. l •=========;;;;;a;.===--:..-;;.......;;;=----.----..-..-;;. ... -==== 1 

isteklilerin bu yerler hizasıoda gösterilen mıktarda muvakk~t 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 1 O kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

teminat vermeleri ve İşe girmeye kanuni manileri olmadığına daır 
beyannamelerle komisyona bizzat veya tahriren müracaatları la
zımdır. 

Şartnameler komisyonda ve Selçuk, Horsunlu istasyon yazıha- 1 

nesinden parasız alınır. 

mevkii cınsı senelik muhammen muvakkat te-
kira bedeli lira minat kuruş 

Selçuk istasyonu Platform üzerinde dükkan 40 300 
Horsunlu Sıra üç dükkan 60 450 

19-22 139 (106) 

A - d k' · menkuller 30-1-36 perşembe günü saat 15 te ı şagı a ı gayrı 

lzmirde Alsancakta 8 inci işletme komisyonunda pazarlık usu-

!ile ayrı ayrı kiraya verilecektir. • 
isteklilerin bu yerler hizasında gösterı!en miktarda muvakkat 

t · t le 1· ve işe girmetie kanuniğ manileri olmadığına emına verme r 
d · b eterle komisyona bizzat veya tahriren müracaat-aır eyanııam 

!arı lazımdır. 
Şartnameler komisyondan ve Develiköy ve Söke Kemeri is-

tasyon yazıhanelerinden parasız alınır. . 

M k.. Cinsi Senelık ev ıı 

Develiköy istasyonu 

Söke Kemeri 

Büfe ve ya
nındaki ev 
Büfe 

kira bedeli 
Lira 
35 

25 
17-22 

Muvakkat 

117 

teminat 
Kuruş 

263 

188 
(87) 

Maden cevheri nakliyatına mahsus D. D. 25 No.lı tenzilli ta
rife ve üçüncü zeyli 1-2-936 tarihinden itibaren Izmir Basma

hane, Karşıyaka, Alsancak istasyonları dahil yapılacak nakliyata 

ve Aydın hatlarına teşmil edilmiştir. 

Fazla tafsilat istasyonlardan verilir. 189 (117) 

Haydarpaşa Penrlik Ankara ve lzmir Banliyö trenlerinde mer'i 

D. D. 35 numaralı eşya nakliyat tarifesi, Haydarpaşa - Gebze 

kısmı ile lzmirin Aydın hattı Banliyösüne de teşmil edilmiştir. 
Fazla tafsilat istasyonlardan alınabilir. 188 (118) 

AL TIN D A~LASI 
Eczacı başının 

büyük şaheseri 

Koku 
Ve 

.kokuculuğun 
HATıRASı 

•••••••••••••••••••••••• 

Altın 
Damlasını 

YALNIZ 

O yapar 
Benzer isimli 

Taklitlerini 
Şiddetle red ediniz 

Um. "DEPO: 

S. Ferit Sif a eczanesi 
lzmir vilayeti defterdarlığın -

dan: 
lssısımn vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasıoa göre 

hacz edilmiş lsareis mahallesinden lkiçeşmelik caddesinde k.iin 
eski 83 yeni 75 sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir 
gün müddetle satılığa çıkarılacağıodan pey sürmek istiyenlerin j 
defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 14,18,22,26 106 (72) 

·~ 

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

Neıtle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 
Kars südü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarını (Leylek) 
marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınız. 
Bütün Türkiyede tanıomış ve denenmiş (Arti) kumaş boya
larınıo genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 

lzmi~ vilayeti defterdarlığın"' 
dan; 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilmiş birinci Karantina mahallesinde tramvay caddesin
de kain 425 ve 425/l sayılı ev ve dükkan tarihi ilandan itiba
~e~ yirm'. bir gün müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek 
ıstıyetılerın Defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 

14-18-22-26 105 ( 71) 

Tarım mücadele istasyonu di 
rektörlüğünden: 

Bornova ziraat mücadele istasyonu su yollarınıo tamiri 1259 
lira keşifle açık eksiltmeye konmuştur. isteklilerin 29-1-1936 da 
saat 13 de 94 lira 44 kuruş teminat makbuzu ve hu işi yapa
bileceğine dair vesikaları ile beraber mücadele istasyonuna gel
meleri, şartname, pi.in ve keşiflerin mücadele istasyonunda gö-
rülebileceii ilin olunur. 14-18-22-26 104 (73) 

• 

• 
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Dünya matbuatı lngiliz kralının 
ölümünü derin teessürle karşıladı 
Dünyanın dört köşesinden taziyet telgrafları yağıyo 

Cenaze töreni Vestminster kilisesinde yapılacak 

Mü/rvefla ktıll vmaııı ı~m babıı>ı 

Londra 21 (Ö.R) - Royter • 
ajansı bildiriyor: 

Kralın ölümü bütün dünyada 
büyük akis uyandırmıştır.Ölüm 
haberi bütün merkezlerde du
yulduğu zamau umumi bir ma
tem başgöstermiş, dünya11ın 
dört köşesinden taziyet telgraf
ları gelmeğe başlamıştır. Papa, 
Fransız Cumur başkanı Lebrun, 
Macar hükümet naibi Horty, 
Sovyet Cumur başkanı Kalenin, 
ltalya kralı Viktor Emanuel, 
Mısır kralı Fuat, Çekoslovak 
Cumur başkanı Bene•'ten tazi
yet telgrafları ~etmiştir. 

Paris, 21 ( O. R ) - Kral 
George'un ölümü haberini alan 
B. Herriot, Havas ajansı mü
messiline demiştir ki: "lngiliz 
kral ailesinin ve ulusunun ya• 
aına Fransa en samimiğ bir 
ıurette iştirak eder. Fransa 
Kral George'ıın en güc bir 

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

Bütün lngiliz harp gemileri 
yetmişer pare tQp attılar .. 

• • • • • . . . 
• • . 
• • • . . 
• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

h • _. l-UVCll/ı l/ llü ı. , .. ı.1. 

liklerine giderek kra
lın ö!iimü do!ayısile 
Cumur Başkanı B, 
Rooseveltin ı>.'lmpati 
duvgularını bildire
cektir. 
INGILIZ GAZETE

LERiNiN NEŞRIY A Ti 
Londra 21 (Ô.R)

Bütün gazeteler kra
lın ölümü dolayısiyle 
yas ve saygı yazıladyle 

doludur. Ölen kralın şahsi me
ziyetleri, cesareti, saltanat ye
rinde gösterdiği dirayet ve iti
dal, meşruti kral rolünü yap
maktaki samimiyeti, İmparator
luk ulusları arasında bir bağ 
olduğu hatırlatılmaktadır. Kra
lın çeyrek asırdan fazla süren 
saltanatının tarihçesi kaydedi
lirken gençliğini dış memleket
lerde ve imparatorluk içinde 
gezmekle geçirdiği ve bütün 

ı 
' '* ... .. 
, 

• , 

' 

!la/fatıalılll!l 25 llCi yıl diJlliimii şenliklerinde 
yabancı memleketleri ve impa- olduğunu hatırlatmaktadırlar. 
ratorluk ülkelerini tanımış ol- "Matin,, onun ne kadar bitaraf-
duğunu kaydediyor. lık ve samimiyetle saltanat sü-

"Daily Express,, kral Jorjun rerek etrafına nasıl doğru öğüt-
ulusunun her ferdini asil bir Ier verdiğini hulasa ediyor. 
sempati ile sevdiğini yazıyor. Mateıo çerçevesi içinde çı-
"Daily H,rald,, ayni nokta kan "Journal,, büyük harpte 

K.ıaııtJ spor zt·vkı 

üzerinde ısrar ederek diyor ki: kralın Flandra cephesine geli-
"Ulusunun üstünde değildi, şini hatırlattıktan sonra yerine 
onunla birlikte idi. Her sahte- geçecek genç kralın da aynı 
karlıktan ve yalanc:ılıktan de- incelik ve bitaraflık ananasını 
rin bir nefret duyardı. işçileri muhafaza edebileceğini yazıyor. 
severdi. Onların arasına girer "Figaro,, Georgg Vin vazi-
onlarla konuşurdu. O benzerleri fesini sakin bir büyüklükle 
arasında sade bir adam olarak yaptığını ve ulusunun her sı-
yaşadı.,, nıfında ona karşı beslenen 

.,...; 

Kral jorj 1910 da falıta çıkarkm 

"Ekselsior,, da kralın 25 yıl şenliklerine 
aid bir hatıra canlandırılıyor. " Kral ge· 
lecekti. Hoparlörler onbinlerce halka an• 
cak kral attan indikten sonra alkış yapma· 
!arını rica etti. Kral ve prensler otomobille 
geldiler ve hazırlanan atlarına binerek bir 
kaç adım ilerlediler. Sonra attan indiler. 

Tam o esnada müthiş bir alkış fır· 
boası koptu. ilerisini duymak imtiyazıne 
mazhar olanlar. Bunun ihtiyar kıralın son 
geçid resmi olduğunu anlamlşlardı. 

" Petit Parisien ,, yeni kıralın serbes! 
zamanlarını Fransada geçirmeyi sevdiğini 
hatırlatarak diyor ki: "Bu da, üç nesilden· 
beri lngiliz hükümdarlarının Fransaya kartı 
gösterdikleri dostluğun devamına bir te· 

rına belli etmek"izin müdahale J minattır . ., 
için hiçbir fırsatı kaçırmamışhr. INGILIZ PARLAMENTOSlJ 

" Pötit Journal " geçen yıl TOPLANIYO~ 
yapılan çeyrek asırlık saltanatı 
şenliklerinde gösterilen sevgi 
tezahurlarını hatırlatarak im
paratorluğun bertarafından ölü· 
munun matem uyandırdığını 

ileri sürüyor ve unun, en teh
lükeli buhran devirlerinden 
geçen saltanatını, Kanterbüri 
Arşevekinin, lngiliz Jenisine 
has olan bu veciz kelimelerile 

Londra 21 (A.A) -- Bu sa• 
hah saat 1-45 de başbakanııi 

evinden şu resmi tebliğ neŞI"' 
edilmiştir: 

1707 tarihli tahta veraset 
kanunu mucibince Parlamento 
derhal toplanacaktır. Lord)ar 
ve Avam kamaralarının toplan· 
ması için tertibat alınmıştır. 

Kral Joı1'11n bır tebessümü 

Kral jorj bütün 
zamanda memleketimize yap-

kalbi ile Jtfnıici uli FRANSIZ GAZETELERi sevgının esası bu olduğunu 
hulasa ediyor: " 
saltanat oldu ,,. 

Elverişli bir Parlamento 21 Kanunusani 
salı günü toplanacaktır. Bil 
akşam saat 21-30 da (Ingilij 
saatı) Başbakan Baldvin rad• 
yoda lngili:ı milletine hitabeP 
büyük bir nutuk söyliyecektit• 

tığı yardımı unutamaz. · 
AMERIKADAKI TEESSÜR

LER 
Vaşington, 21 (Ö.R) - Kral 

George'un ölümünü haber alır 

almaz Cumur başkanı B. Roo
sevelt Kral Edvard Vlll e ölü
mu öğrenmekten dogan derin 
acısını bildirmiştir. B. Roose
velt Kraliçe Mary'ye de bir ta
ziye telğrafi çekmiştir. Cumur 
başkanı aynı suretle Avustu
ralya, Kanada, lrlanda, Yeni 
Zelanda, Cenubi Afrika dö
minyonları llbaylarına da tazi
yetlerini bildirmiştir. 

Dışişleri Bakanı B. Bordel 
Hull de büyük Britanya ve 
dominyonlar başbakanlarına ta
ziyet telgrafları çekmiıtir. B. 
Hull yarın şahsi olarak büyük 
Britanya ve Dominyonlar elci-

memleketlerini tanıdığı göste
rilmektedir. 

George Vin saltanat tarihini 
ve kral karyerinin ana hatla
rını böylı,ce çizdikten sonra 
" Times ,, onun imparatorluğu
nu bütün genişliğile tanıdığını 

ve daha g~niş buakarak öldü
ğünü yazıyor. 

" MQrning Post ,, onun için 
"Ulusunun bir adamıydı,, diyor 
ve hususi hayatındaki hayatı
nm sadeliğini taht üzerinde de 
muhafaza ederek tam lngiliz 
usulü yaşadığını hatırlatıyor. 

Bu gazeteye göre George biç 
bir devrin adamı değildi ve 
hangi devirde kral olsaydı, aynı 
sade tevazu ile saltanat rolünü 
oynıyacaktı. lngilizler bunun 
için onu sevmişler ve yabancı
lar da saymışlardır. 

"Daily Telgraph,, yeni hü
kümdarın bababasından :ıivade 

NELER YAZIYORLAR? kaydediyor. O, bütün vatan-
Paris 21 (Ô.R) Fransız daşlarına karşı merdce hare-

gazeteleri lngilterenin kralının 
ölümüne heyecanlı ya:ı.ılar ayı
rarak Fransanın eyi bir dostu 

BüJiik förenlerdm birinde 

I 
ket etmiş, siyasal mücadelele- ı 
rın üstünde saltanat sürmüş-

tür. George Vin ulusunun hay-

" Echo de Paris " 
ulusunun matemine 

lngiliz 
b' yük 

TÖREN SADE OLACA1' 
Londra, 21 (Ô.R) - KralıP 

ölümünün parlamentoda ilıiP1 

töreni pek sade olacaktır. Bil• 
tün üyelerin siyah elbis ile 
hazır bulunacekları bu celsede 
içbakanı kalkarak Kralın öliİ' 
münü resmen bildirecelı. 
ve Avam Kamarası heoıell 

tatil adilerek yeni kırala sad•' 
kat yemini vermek üzere bir 
hafta sonra taplanacaktır. ' 

Ananeye muvafık olarak Ed• 
vard vııı in kırallığı borsas•' 

harbda 
rayı merdivenlerLıden kır•lı: 

bayrakları bayrak münadisi trafından "Kıra! öld ' 
larına karışan Fransız ulusunu 
ortak ediyor. 

yaşasın kıra),, ibaresiyle ilil' 
edilecektir. 


