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1ı11riyetin l'ıı Vumnuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siy~ Gaseledir 

Son Dakjka 
Haberleri beşinci 

sahif ededir 

Yeni Aıır matbaasında basılmışbr, 
1 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·y~·~;~ ......................... General Grazyani ordusunun cenuptaki 
ıkm n 

Ulu~u taarruzuna artık durmuş gözüyle bakılıyor 
Pazar günü 

reyini verecek 

ikinci kanunun 26 ncı pazar 
günü Yunanistanda yeni seçim 
•ardır. 

Yunan milleti, bundarı ön
ceki seçimlerden daha serbest 
bir hava içinde reyini kullana
caktır. Zira seçim, siyasal par
tilerden hiç birine bağlı olmıyan 
bir iş hükumeti tarafından çev · 
riliyor. 

Başbakan Demircis, seçimde 
kazanacak olan parti hangisi 
olursa olsun parlamento -
nuntoplanmasını beklemeden 
hükumeti der hal o partiye 
veya çoğunluğu elinde tutan 
koalisyona devredeceğini söy
lemiştir. 

Henüz ulusal uzlaşmaya doğ
ru kat'iğ bir adım atılmış de
ğildir. Sadece kinler, ihti
raslar küllenmiştir. Bundan 
önceki seçimlerde iki cephe 
karşılaşırdı: Bir yanda Venize
listler, öte yanda Antivenize · 
listler birbirini ezmeğe, çiğne
ıncğe hazırlanırdı. V enizelistler 
kazanınca başbakandan jan
darma karakoUanndaki nefer
lere kadar V enizelist kadro
suyla Venizelist bir devlet ku-
rulurdu. Antivenizelistler ka
zandı mı aynı usuller, aynı 
zihniyet bakim olurdu. Ve
nizeliste düşman gözüyle bakı
lır.ti. Bu garip partizanlık yü
zünden Yunanistan, hiçbir za
man ulusal birlik manzarası 
veremiyordu. Hatta harp için
de bile vaziyet böyle idi. Bu
gün rejim m~selesi kalkma
nıışbr deniliyor.Liberallerin şefi 
B. Sofulis partisinin krallık 
hakkındaki düşüncesini şu yol
da anlatmıştır: 

Ras Desta ve Ra.S Nasihuya büyük yardımcı kuvvetler .gön
derildi. Yeni seferberlik daha 300 hin kişi teinin edecektir. 

Londra, 22 (A.A) - ~ene- j Şimdiye kadar On ÜÇ Jta}yan UÇagv ı düşürüldü j Badoğliyo Romaya telgraflı biJ.. ral Graziani'nin cenuptakı taar- diriyor : 

ruzu şimdi durmuştur. M_amafih Gallaborananın merkezi olan 
Jtalyan ileri karakolları ıle Ras "Negelli,, kuvvetlerimiz tara· 
Desta ordusunun ricatını hima- fından işğal edilmiştir. Bu yer 
ye eden ufak Habeş muharip- Dolo bölgesinin 280 kilometre 
)eri arasında bazı müsademeler mesafesindedir. Kuvvetlerimi% • 
olmaktadır. Ras Desta takviye "Negelli,, kapılarında Habef 
kuvvetleri almağa başlamıştır. kuvvetlerinin ciddi bir muka• 
Bunların ilk müfrezeleri Desta vemetiyle karşılaşmış, yapılan 
ordusuna iltihak etmiş bulunu- çarpışmadan sonra "Negelli"ye 
yor. Gönderilen takviye ku~- Italyan bayrağı çekilebilm~tir. 
vetinin mıktan 30 ila. 60 b_ın Yerliler askerlerimize hüsuü arasında olduğu tabının edıl- • kabul göstermişlerdir. N egelli' 

mektedir. nin bizce büyük bir ehemmi-
Yeni Habeş seferberlik e~ir- yeti vardı. "1896., Afrika seferi namesinin Ras Destanın ugra- d 

ld · esnasında bu şehri ellerin e dığı mağlubiyete her. ha e ya- bulunduran Habe•li şefler bizim hancı olmasa gerektır. • 
k 

le bir mukavele yaparak §ehri 
Habeş makamatının anatı-

b
. h f"I' bize vermeg" i taahhüt etmişlerdi na göre, bazı ecn~ .1 ma a 1 1 

General Grazyanının geçen Negelli bizim, Afrika sefe-
haftaki muzafferiyetini istismar rimizde ilk merhalemiıdir. Ne-
etmek üzere süratle ikinci bir gelli'nin ileri gelen rüesası· 
taarruza girişmesinden endi~e .... • kumandanlanmıza başvurarak 
etmektedir. mutavaat ettiklerini beyan et-yeni

den sll4h altına · ı d' H b k tJ • • al'nanlarln bUyUk bir Dört tank vakalanıış olan Alo Mako11en ve Ato Mu/11 Oeta ile ıtalyanlurdan ;ıaplrllikkri lnnltlardan biri mış er ır. a c~ uvve ennın 
kısminin Ras Nasibunun ıazımdır. ÇUnkU bu or- ı bin klfl temin edecejjlnl 1 viye için gerilediği kabul edili- kaçarken terkettikleri cephane 

dunun son muharebede tahmin etmektedir. yor. ve esleha arasında birçok dum 
ordusunu takviyeye gön- ujtredıöl zayiattan maa- lig rede iki ordu te- ON Oç TAYYARE dum kurşunu elde edilmiştir. 
derlleceklerine muhak- da bir klsım gönUllU mu- ması muhafaza ediyor- D0Ş0R0LD0 Royter Ajansının notu : 
kak nazarlle baktlmak- harlpler mUdhlş bom- sa da mUhlm bir hare- Adis-Ababa, 22 (Ô.R)-Hı- Adis-Ababa çevrenleri, bu tadır. Naslbu ordusu iki bardımanlardan ve bil- ket yoktur. beş kuvvetleri dün ltalyanlann ltalyan zaferinin haddinden 
aydanberl mUdafaa ka- hassa modern sll . hla- Adis-Ababa 22 (Ö.R)- Hü- Dç bombardıman tayyaresini fazla geniş gösterildiğini ve 
blllyetl mütemadiyen art- rın ateşlerinden sonra kumet, ltalyanların ileri bareke- daba düşürmüşlerdir. Bu ıuretle Habeş kuvvetlerinin henüz Ne-ytı~~m~fut~,ıanb:::::1:~::.~ çekilerek köylerine git- tini teyid edecek resmi malu- muhasemat başbyalıdan beri galliye hakim olduklarını, bu 
dır mı,ıerdlr. mat almağa henüz imkan bul- düşürülen ltalyan tayyareleri cepheye gönderilen 30000 kiıi-

Maamaflh Ras Desta Adis-Ababada yarı res- madığını bildirmektedir. on üçe baliğ olmuştur. lik takviye kuvvetiyle eslehanın 
ordusunda hasıl olan mf mehafll, yeni sefer- Yarı resmi çevrenlerde Ras ITALYAN TEBLllil henüz oraya vardığını belirt· 

d k bertik emrinin Uç yUz Desta ordusunun mevkiini tak- Londra, 22 (Ô.R)- General mektedir. boşlukları da dol ut"ma •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·························································· .. .............. MiJI";öe;··· konseyinde 1 U. Sosyetesi 
Dışhakanımız lngiliz kralının ölümü Berkitele~ ~~m!.s~.o~u~: 
münasebetiyle teessürünü bildirdi da Akdenız ı~ı goruşuldu 

------......... ltalyan delegesi Akdeniz güvenliği-
Türk milletinin lngiliz Ulusun~ası!~~!Ke~y!ı~g·~ive hulusu nin tehdide maruz olmadığı fikrinde Cenevre, 22 (A.A) - Ana-

dolu Ajansının hususi muha- niyeti parlak bir surette bir-
birinden: leştirmiş olan büyük ölü hak-

Milletler Cemiyeti konseyi- kında daima duymuş olduğu-
nin dünkü toplantısında Tevfik muz saygılı takdir hislerini ar-
Rüştü Aras, lngiliz Kralının zetmek isterim. 
olümü münasebetile Türk hü- Şunu da hatırlalmadan ge-
kümelinin taziyelerini bildire- çemiyeceğim ki, acı safahatı 
rek demiştir ki: ne onun ne de benim memle-

.. lngiliz ailei Kralisinin ve 

"Partimiz cumhuriyetçi bir 
zihniyet taşıyor. Bununla bera
ber bilmezlikten gelemiyeceği
miz yeni bir durum yaratılmış
tır. Zihniyetimiz her ne kadar 
cumhuriyetçi ise de realiteci 
bir görüşü teorilere, doğmalara 
feda edemeyiz. "Cumhuriyetçi
yiz,, dediğimiz zaman sadece 
rejimin şeklini söz gelişi yap
ınıyoruz. Herşeyden önce Halk 
hakimiyetiyle bülasa edilen de
mokrasinin özünü kastediyoruz. 
Kral halk hakimiyetine saygı 
gösterdikçe, kral Yunan mille
tini,1 meşrutiğ ve özel serbes
tilerini koruyarak, demokratik 
ideallere bağlı olan bir kral 
k,.ldıkça cumhuriyeti krallıktan 
ayıran mesafeyi azaltmış ola
caktır. Bu mucize gerçekleşirse 
"Taclı demokrasi,, Yunan mil
letınin en büyük kazancı sayı
labil.r . ., Bu sözler krala karşı 
bir avans mıdır? Yoksa Veni
zelistler, Yunan millet nin cum
huriyet rejimi için ermiş olma
dığına mc inanmışlardır. Şurası 
muhakkaktır ki Yunanistan iki 
düşman karargaha ayrıldıkça 
ihtilallerden de kurtulamıyordu. 
Askeri ihtilaller, hükumet dar
beleri birbirini kovalamakta idi. 
Bir ulus için içsel istikrardan 
mahrum olmak kadar acı ve 
felaketli biroey olamaz. 

Kral Beşinci Jor j' un hükümdarı 
bulunduğu milletler camiasının 

matemioe gerek Türkiye Cu
muriyeti hükümeti gerek biz
zat şahsım namına samimiyetle 
iştirak ederim. 

ketlerimizi esiriememi~ olan 
hadiselerden sonra bütün ihti
lafları onun devrinde hallettik. 
Ve Büyük Britanya ile açık ve 
samimi dostluk eserlerini kur-
duk.., 

( &nn 2 inti zayjada ) 
Şevk.e-ı EUlgi:n 

Müteveffanın hatırasını taziz 
ederken gerek bütün dünya 
üzerinde milyonlarca tebeası

nın hükümdarı, gerek milletler 
ailesinin mümtaz bir çok dev
letlerinin reisi sıfatiyle bütün 
hükümdarlığı devresince en 

. yüksek bir vicdan eseri ile 
yapbğı vazifelerde bariıı bir T. R.. Aras 

Iran kadınları 
-Tahran, 22 ( A.A ) - Para 

ajansından: 

Gerek Tahranda gerekse 
diğer ıehirlerde kadın terakki 
hareketini teıit için yapılan 
toplantılar ve tezahllrler devanı 
etaıektedir. 

Molladan 
Cenvre, 22 (Ö.R) - Öğle

den sonra berkiteler komisyo
nu Portekiz deleğesi B. de Vas
conceUes başkanlığında top
laumııhr. Bay de Vaacon
cellea bundan 3nce lngilu 
dıt bakant B. Eden tarafındu 

bır gı;rünuş 

1 gönderilen bir tekzip almıştır. 
Bu tekzip son haftalar içinde 
lngiliz hükiımetile Akdeniz 
devletleri arasında Akdenizde 
kıırşılıkb yardım meselesi üze
rinde cereyan eden muhave-

-&n11 1 üntiı ~aı•leda-



Yunan 
Ulusu 

·-Pazar günü 
reyini verecek 

- Baş tarafı I üret say/adli -
Vaziyeti yakından bilen-

lerin kanaatına bakılırsa se
çimde partilerden hiç biri 
tek başına hüki\meti kurmağa 
yetecek kadar kesin bir galebe 
kazanamıyacaktır. Zira eski An
itivenizelist blok bugün dağılmış
tır. Çaldarisin Halk partisinden 
aynlan M. Teotokis "Ulusal 
Halkçılar,. partisinin başında 
olarak seçime girmittir. Halk 
\partisini kuran müteveffa Di
mitri Gunarisin yeğeni M. Ka
nelopulos ta baştanbaşa genç. 
unsurlardan bir "ittihad,.partisi 
kurmuştur. 

Vaziyet odur ki, Liberal ve 
Halk partileri en kuvvetli gö
ı-ünüyorlar. Bunlardan biri 

f
~aşayabilecek bir bükümet kur· 
mak için zaruriğ olan çoğun-
1Iuğu yalnız başına temin ede-
1meue bir koalsyona ihtiyaç 
görülecektir. ftte aıııl o zaman 

uaa1 uzlaşma ifillin ne derece
kadar hakikat olabileceği an

caktır. Antivenizelist olan 
"Nea lmera,. peteaine göre 
ya "Veni&eliami son neferine 
kadar iınlaa etmek, yahut ta 
onunla elbirliği yapacak vılq
tma çaresini 1Mılın.1k limndır.,. 
B11 gazete diyor ki : "Yuna
nistamıı yanaı. öteki yUlllm ne 
imha edebilir ne de unutabi
lir.,.Bu yazılar görüflerde kök
nel bir değişikliğe alimettir. 
Bu fikrin &Dll'ları geoitJer•• 
urlaşma olabilir. Akli takdirde 
kral istediği kadar bon voJon
teyle çalışsın içsel İltikrarı 
sağlayamıyacakbr. 

Şevke1. :EIU.gt.u. 

Zabıta haberleri: 
Hırsızhk 

Güzelyabda Şeref ııokağında 
Cemal kan11 Makbulenin evin
deıı kurtun boru çalan Mela-

/

met oğlu Mehmet zabıtaca ta
tulmuftur. 

1 Sarhotluk 
Güaq mahallesinde Gelin

i cik sokağında Şemoil oğlu Yu
ıef sarhoşluk yüzünden yere 
düşmüş ve o sırada elinde bu
lunan çakı ile hafif surette 
yaralanmışbr. 

Alacak meselesi 
• Kestelli caddesinde manav 

Hüseyin oğlu Hamid ile kah• 
veci lbrahim oğlu Mehmed 
arasında bir alacak meselesia
den kavga çıkmış Ye Hamid 

ı demirle Mehmedi batından 
hafif surette yaralamıştır. 

Esrar bulundu 
Tepecikte Sürmeli sokakta 

Mehmed oğlu Hüseyin ile 
ı Mutafa oğlu Kadri ve Zübey
. denin umumhanesinde sermaye 
Mehmed kın Lutfiyede e1rar 
bulundugu zabıtaya ihbar edil
miştir. Yapılan arqbrmada 
Hüseyinde 2S 1antigram, Kad
ride de ufak parçalar halinde 
bir mıktar esrar bulunmuştur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Memur aranıyor 
Bir müessesede muhasiplik 

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

Y aşlannın 25 ili 30 arasın
da olması ve askerlik vazife
lerini yapmış bulunması şartbr. 
Tavzif edileceklerden kefalet 
te istenecektir. 

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

ı-3 n19) s.2 .. 

Meyvalara 
Yeni adlar konacak 

Tlirkofıse gelen malu-
mata göre Rt>madaki Zi· 
raat enstitüsünde çalışan Ar
sıulusal komisyon bütün dün
yadaki meyvalara müşterek ar• 
sıulusal adlar verilmesi için hü· 
kümetlere müracaat etmiştir. 
Bn müracaatl&ra göre meyva
ların tipizasiyonu tanzim edi
lecek ve menşeler, isimler, 
tasnif ve saire hakkındaki te
ferruat hallolunacaktır. 

Meyvaların isimleri devletin 
kontroluna tabi olacaktır. Bu 
teşebbüs arsıulusal meyve tica
reti için büyük bir ehemmiyeti 
haizdir. 

Yeni vergilerin 
muameleleri 

Kanun mucibince Hnsusi ida
relere devredilecek olan bina 
ve arazi vergileri defter ve 
muameleleri ile memurlannm 
cetvelleri yakında tamamca 
hazırlanmış olacakbr. Dün def
terdar bay lbaan ve Hususi 
muhasebe müdürü bay Adil 
aabalatan akşama kadar bu 
cetvellerin tespiti ile meşgul 
olmuşlar. Bugünlerde bu cetvel
ler Maliye Vekaletine gönde
rilecek ve devir için Vekiletten 
ayrıca gelecek olan emir üze
rine bu işlerde ç.alıpn memur
larla hazırlanmış olan tehakkuk 
defterleri ve sair evrak Hususi 
muhasebe müdürlüğüne verile
cektır. 

•• 
Universite talebe-

sinin ziyareti 
Şehrimizde bulunan Oniver· 

site edebiyat fakültesi talebe
sinden bir grup dün belediyeye 
gelerek Yar başkan bay Suadı 
ziyaret etmişlerdir. 

Maide Dirik 
V. meclisinden ayrlldı 
Viliyet meclisi üyelerinden 

Bayan Maide Dirikten .dün 
vilayete gelen bir telgrafta 
bu vazifeden istifa ettiğini şu 
satırlarla bildirmiştir 

Şerefle taııdıitm umumi 
meclis üyeliğinden ayrılmak 

zaruretinde kaldığımı saygı
lanmla bildiririm. 

Kaza kurşunu 
kime aid? 

Façanın Çakmak köyünde 
sürek an esnasında bir a vcunuıı 
ölümü ile nsticelenen bir kaza 
olmuştur. 

Hamza oğlu 24 yaşlannôa 
lbrahim busuda balnnduğu 111-

rada sürek avı münasebetiyle 
bazı avcılann attıklan çifte kur
şunlanndan birinin başına isa
bet etmeıile yaralanarak öl
ölmiiştür. 

Foça müddeiumumiliği ölüme 
sebebiyet veren silahı.o kimin 
tarafından atıldığı hakkında 
tahkikata başlamışbr. ----·· Bir kapıcı yaralandı 

Kemerde Şehid F adılbey 
mektebi kapıcısı Hafız oğlu 
Hüseyin ile aynı mektepte ha
deme Halil oğlu Kemi! ara
sında bir anahtar meselesinden 
kavga çıkmıştır. Kemal tekme 
ile Hüseyini hayalanndan ağır 
surette yaralamıştır. Kemal 
hakkında zabıtaca tahkikata 
başlanmıştır. 

Ceza evi memurluğu 
lzmir ceza evi hastane me• 

murluğuna on lira maaşla bir 
memur atanacakbr. Bunun için 
müddeiumumilikçe 4 şubat salı 
g!iııü bir imtihan yapılacaktır. 

Müessif bir kaza 
Urla genel 

bir 
savarnanının kızı büyük 
tehlüke geçirdi 

Dün sabah Balıribaba parkı 
yanında bir tramvay kazası ol
muştur. ~ 7 yaşlarında bir kız 

tramvay arabasının altında ka
larak hafif surette yaralanmıı
tır. Zabıtaca hadisenin vukuu 
şu suretle tesbit edilmiştir: 

Urla genel Savamanının ma
nevi evladı Naciye, Bahri
baba parkının karşı cihe
tinde caddede yürümekte iken 
kaldırıma çıkmak istemiş ve 
karşıdan gelen 2 numaralı 
tramvay arabasının önünden 

Ağırcezada : 
•••••••••••••••••••••••• 

koşmUft:ur. 8a sırada arağı 
tramvay hattı rayına takılan 

bayan Naciye yere düşmüş, 
vatman Giritli Ali derhal fren 
yaparak tramvayı durdunnuş
tur. 

Vatmanın bu seri hareketi 
genç kızın araba altında par
çalanmasına mini olmuştur. 
Bayan Naciye kollarile ayak
larından yaralanmıştır. Y Rralan 
tehlikeli değildiı·. Y arab has
tanede tedavi altına alınmıştır. 

Tabkikate devam olunmak
tadır. 

Alaçatı · davası 
Muharrem kahyaya ateş edenin kim 

olduğu araşbrılıyor 
Çeşmenin Alaçab nahiyeııin

degeceleyio bir kahvede tüc
car Muharrem kahyayı öldür
mek için siLih kullanan ve elin
den Jarabyan Laff oğlu Emi
nin muhakemesine dün ağır
cezada devam edilmiştir. Din
lenen şahitlerden bir kısmı şu 
ifadede bulunmuşlardır: 

- Muharrem kahya kahvede 
bir masaya dirseğini dayamış 
olarak oturuyordu. Suçlu Emin 
ansızın kapıdan içeri girmiş 
ve tabancasını çekerek iki defa 
Muharrem kahyaya doğru ateş 
etmiştir. 

Mermilerden biri Muharremi 
elinde yaralamışhr. 

Fakat sonradan dinlenen iki 
şahit te kahvedeki hadiseden 
bir saat evvel Eminin gitmiş 
olduğu Muharremin mağaza· 
sında bir alacak meselesin
den kavga ettiklerini, Mu· 
harrem ile ortağı Hakk, 
ve daha bir kaç kişinin 
Emini döverek yerde sürükle
diklerini fena halde hırpaladık
lannı, üstünün başının kan için· 
de kaldığını gördüklerini, batta 
ceketinin ensesinden eteğine 
kadar yırblmış olduğunu söyle· 
miılerdir. Bir şahit te suçlu 
Eminin kendi lehinde şa bitlik 

etmesi için kendisine tebdid 
mektubu gönderdiğini söylemiş
tir. 

Bu mektup mahkemede okun
muştur. Mektupta "mahkemede 
şahitlik ederken: 

- Muharrem; Emine hücum 
etti emin de silahını duvara 
ateş etti diye söylemelisin. 

Bu şekilde söylemezsen mum 
yapıştırınm., deniliyordu. 

Suçlu Emin bu mektubu 
kendisinin göndermediğini ve 
yazmadığinı söyledi. Şahid de 
Ziraat bankası ile Kredi koo
peratifinde imzalan bulundu
ğunu ve oralardan tetkik edi
lebileceğini haber verdi. 

iddia makamını işgal eden 
Müddeiumumi muavını Bay 
Şevki : Bu mektub kendisi ta
rafından yazılmış ise bundan 
dolayı hakkında ayrıca takibat 
yapılmak ür:ere istiktab mua
melesi yapılmasını istedi. 

Suçlu Emin, dövüldüğünü gö
ren ve bilen daha bir çok şa

hitler göstererek bunların da 
müdafaa şahidi sıfatile dinlen· 
melerini istedi. Mahkemece 
Müddeiumuminin ve suçlunun 
dilekleri kabul edilerek muha
kemenin devamı başka bir gü
ne bırakıldı. 

Gümrük hamal- ıMemur 
ları tarifesi dövülür mü? 

Gümrük hamallarının ücret 
tarifesini tesbit için teşekkül 
eden komisyon dün Ticaret 
Odasında toplanmış ve tarifeyi 
teıbite . başlamıştır. Komisyon 
Pazartesi günü saat ondac oda
da tekrar toplanacakbr. 

Fevzipaşa bulvarsında bele
diye nizamnameıioe aykın bir 
şekilde seyyar satıcılık eden 
Hasan oğlu Süleyman kendisi
ni meneden belediye memur
lınndan Mustafayı tahkir 
ederek taşla dövmüştur. 

~ 
ELHAMRA 

SINEMASINDA TELEFON 2&73 

MARLENE DIETRICH'io 27 No.lı casus, GRETA GAR
BO'nun MAT AH ARİ filmlerinden daha güzel, daha canb 
ve daha heyecanlı 

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

muazzam sahneler 
Amerikan ordusunun hududsuz yardımlarile ve milyonlar 

sarfıle yapılan muazzam şaheser. Bat rollerde : 

GARYCOOPER 
MARYON DAViES 
AYRICA: 

( Fransızca sözlU ) 
PARAMUNT JURNAL 

VE CANLI RESiMLER 

Maç 
Hakemleri tesbit 

edildi 
Futbol heyeti dün akşam 

haftalık toplantu1D1 yaparak 
bu pazar günü yapılacak lik 
maçlarının hakemlerini teıbit 
etmiıtir. 

HALK STADIN DA 
ikincilerden ilk maç saat 9 da 

Göztepe-Buca hakem Baha 
(Altay), ikinci maç Altay-Şark
spor saat 10,15 hakem küçük 
Mustafa (Altınordu). son maç 
Alhnordn-K.S.K. hakem Ah
med Ôzgirgin (Halkevi). 

ALSANCAK STADINDA 
Birinci takımlardau ilk maç 

saa\ 10 da Göztepe-Bucu ha
kem Mustafa (Albnordu) ikinci 
maç saat 12 de Altay-Şarkspor 
hakem Ferid (Göztepe) son 
maç saat 14 de K.S.K-Altınor
du hakem Fehmi (Altay). 

ltalyan konsolosu 
lzmirden ayrılıyor 

Şebriıniz ltalyau general 
konsolosunun bqb bir .. ui
feye tayin edildiği iç.in yakında 
şehrimizden aynlacağı ve ye
rine sefaret sekreterlerinden 
birinin tayin edildiği öğrenil
miştir. 

Kon~olos cenapları, düu vi
layete gelerek ilbay F aılı Gü
leçi ziyaret etmiştir. 

•••••••••••• 

kükürt ihtiyacı 
lktisad Vekaleti lzmir mın· 

takasının kükürt, g6ztaşı ve 
potas ibtiyacıııın ııimdiden tes
pit edilerek bildirilmesini Tür
kofis d.irektörlüğiiodeu iste· 
miştir. -······ İlbay urayda 

Ubay Fazb Güleç dün sabau 
beledi)•eye giderek Şarbay Dr. 
Beh~et Uzla şehir işleri etra
fında bir saat kadar görüş
müştür, 

Veda 
Haydarpaşa ııumune hasta

nesine tayinim ıebebile bugün 
Güzel lzmirden ve sevimli 
halkından ayrılıyorum. Bütün 
tanıdıklanmı ayn ayn ziyarete 
ve vedaa imkan bulamadığım
dan sayın gazetenizin bu hu
susta duyğulanmın sunulmasına 
ara olmasını yalvanrım. 

Dr. Feridun Şevket 

23 Kanunusani •"& 

1 Trakyada 
Bu yıl neler 
yapılacaktır? 

Edime, 21 (Özel) - Geçen 
hafta Ankaradan dönen genel 
enspektörümüz General Kazım 
Dirik Trakyanın kalkınması ve 
bayındırıllaşması için hazırladığı 
projelerin tamamlandığım söy· 
liyerek bu yıl göç.menlere veri· 
len hayvan ve pnlluklardin 
başka daha 10 bin pulluk yaz 
ekimine yetiştirileceğini, ve 
yeniden daha 2 bin araba sabll 
alıumak için izin aldığını, gele
cek yıl en az daha 10 bin göç
men evinin yeniden yapılacağı, 
bunun için tahsisat ve paranın 
hazır olduğunu, gelecek ba
harda geniş ölçüde sıtma mü.· 
çadelesi yapılacağı gibi kuru· 
tulacak bataklıklann projeleri 
hazırlandığını, gerek sıhhat, 
gerek tanm işlerinin fiş usu
lüne bağlanarak en küçük köy
de dahi sağlam ve yanlııtsu: 
l>ir rakkam alınacağını, umumi 
müfettİf liğin kadrosunun kamu
tayca kabul edibnek suretile 
büyük bir eksiğin ikmal 
edildiğini, peyııircilik ıçın 
100.000 lira kredi verildiğiai 
peyoirlerimizin dış ve iç piya
salarda kıymetfondirilmesi yük
sek bakanlıklarca ekonomik 
tedbirler alındığını, koza ve 
ipekçilik, hayl'an ürünlerini• 
ıslahı, Trakyanın ağaçlanması 
Ziraat bankası genel direktör
lüğü ıle yapılan anlaşmada 
Trakyada yeniden 60 zirai kre
di kooperatiflerinin açılma emri 
alındığını, Edirnede Cnmburiyel 
Kız enstitüsü açılması için bina 
temin edildiğini, konservecili· 
ğin de canlanması için lazım 
gelen tedbirlerin abnmakta ol
duğunu müjdeleyerek bu pro
jeler dahilinde ç.alışmağa bat· 
lanmışhr. 

Edlrnede "ıklan 
maskeleme 

·Edime: 21 (Özel) - Dün ak· 
şam ilimizde saat 19,30 dııı 
20 ye kadar devam eden ıştk· 
ları maskeleme denemeleri ya
pılmış ve bu denemeler muvaf
fakiyetli sonuçlar vermiştir. 

Meyveci ilk 
Edime, 21 ( Özel ) - Pınaı 

hisardaki meyve fıdanbğı Kırk· 
lariline 10,000 meyve fidanı 

dağıtmıştır. Genel enapektör 
lük Edirnedeıı Kıkrlar iline 
daha 10,000 fidan köndermit· 
tir. Bunlar göç.menlerle bir kı
sım köylülerimize, meyvecilikte 
muvaffakıyet göstermiş çiftçi-
lere dağıhlacaktır. · --8. Yaşar Barıt 
Emnıyet müdürlüğü idari kı

sun başkanı bay Yaşar Barıf 
dün gece şehrimizdeki bası 

polis karakoJlarını teftiş ebnir 
tir. 

···························································~ .......................... . 
Erkekli dişili koku yapılıyor 

Hilal eczahanesinden tebliğ ediliyo 
Sayıo lzmirli; 
lmıirde eczacılık kadar ko

kuculuğu da kendisine namus 
ve ciddiyet işi yapan Hilil 
eczahanesi; Bahar ç.İçeği,Alhn 
raya, Gönül kokulan gibi 
büyük eserlerile bütün koku
culuk ilemiai şaşırtmıt ve her 
kesin parmağını ağzında bı
rakmıı, koku ve eser böyle 
olur işte dedirtmekte de geç 
kalmamıştır. 

Sayın lzmirli : 
Türkiyenin her tarafında adını 

söyleten lzmire ilk gelenlere 
kendisini mntlaka ziyaret 
ettiren Hilal 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 üıere iki 
a rı cinsini apmakta ız. 

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

Bugünlerde Hilal eczahane
sinden tedarik ettiğiniz (Züıo
rüd damlası) erkek olanıdır. 
Feminen kokunun tecrübeleri 
yapılmakta ve tebşir ederiı 

ki çok iyi neticeler vermek
tedir. Yakında bay ve bayatı 
Zümrüd damlası kokularıııı 
bir genç çift gibi kol kol~ 
göreceksiniz . Mesleğimi:ıt 

ve eserlerimizi taklide kal· 
kanlar vardır. Taklit edilemİ· 
yen bir cihetimiz vardır: Zev· 
kimiz, aşkımız, kokuculuktaki 
mesleğimiz, eserlerimiz ile 
adımı:t ve markamız.. Size 
bayan Zümrüd damlasındatı 
saygılar ve şimdiden sevgiler 
sayın lzmirli.. 2-3 
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KADl~A~&~~!~~~~ l 
(-----·-----------==~' -... Sayı:7o Edebi Roman 

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

Suna, Şenile yazdıktan ~~ora ar.tı~ 
Pariste kalamıyacağına hukmetmıştı ______ ._ ......... 

· · Bu odada durmıyarak kaçar Parmakları titriyerek resımı 
. gibi acele yürüdü, kapı önünde elinde çevirdi, yazıı\an resıme, 

K tekrar duraladı: resimden yazıya baktı, " aya- h "b" 
_ Hayır bir ırsız gı ı çe-nın teyzesine ikinci yaş anımı,,: kilmek istemem. Madam ki 

Gözleri kararıyor, kulakları 
ld Şenii biliyor, ben de bir mek-

"Kaya, Kaya,, diye uğu ıyor- tub ile duygularımı azaplarımı 
du. Bu küçük yüzün ince h~t- bildirmeden buradan gitmiye-
larını birbir ayırırcasına ba •-
yordu. Sonra dudakları titriye
rek bir nefes gibi hafif mırıl
dandı: 

- Bu çocuk! benim çocu
ğum! .. 

Söyler söylemez heyecanla 
odanın dört yanına bakındı, 
onu işiten var gibi yüzü sap
sarı olmuştu. Fakat gayri ihti
yari elini dudaklarına yanaş

tırdı. Kartonun üzerine yaş bir 
iz yayıldı. Siyah simsiyah göz
ler bu sıcak nefesin buğusiyle 
örtüldü .. 

Demir, ani bir kararla mek
tubu çıkardı, iki buçuk yıldır 
aradığını bir tesadüf . eline dü
şürmüştü. Bu mektubu okuya
caktı .... 

Çılgın gibi koltuğa düştü, 
Sunanın Paristen arkadaşı Şe
nile yazdıklarını öğrenmeğe 
hakkı var mıydı? Tereddüdü 
uzun sürmedi, bu resim ve yazı 

ınuhakemesini altüst etmeğe 
yetmişti. .. Okuyor, durmadan 
nefes almadan kağıtları elinde 
çeviriyordu. Kah yüzü renkt_e~ 
renge giriyor, kah çılgın gıbı 
eliyle başını sıkıyor bir şeyler 
söyleniyordu. . En son yaprağı 
da çevirdi, mektubu masa üs
tüne, resimi cebine attı .. 

ceğim .. 
Saatına baktı, onlar gelmez

ler artık, bir saat vaktım var .. 
Mutlu bir tali ile elime geçen , 
fırsattan istifade edeceğim .. 
Masaya geçti, a•abi bir elle 
kağıtları doldurmağa başladı. 

Şenile yazdığı bu satırlarla 
Demir bir hakimin karşısında 

bütün suçlarını, düşüncelerini 

itiraf eden suçlu gibi hayatının 
perdelerini açıyordu.. Yazdık
larını bitirdiği vakıt biraz ha
fiflemiş gibi geniş bir soluk 
aldı. Sunanın mektubu içine 
kendi mektubunu koydu ve 
sür•atli adımlarla durmadan 
çıktı. ,. . ,. 

Suna, .Şenile vazdıktan sonra 
artık Parı~te üç ay da kalamı· 
yacağına hükmetmişti.. Profe

sör (A) daha on beş gün bırak
mam demese idi çoktan ltan
bul yolunu tutacaktı. yurdun un 
sıcak sevgisi içinde kaynaş
tıkça düşüncesi artıyordu .. 

Oraya gitmek, çocuğunun 
elinden tutarak baba ocağına 
sığınmak, orada mesleji-i üs
tünde çalışmak, başka bir şey 
düşünmemek istiyordu. 

- Sonu l1tı1-

YENi ASIR 
:sanıfe 3 

Son Telgraf Haberleri 
Kamutay karar verdi 

Cumuriyet hükumetimizi temsil eden 
bir heyet Londraya gidiyor 

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

Kral Curc'un cenaze Bu heyet, 
merasiminde hazır bulunacak 

Ankara, 22(Özel ) - Fikret Sılayın başkan- / kanlık edecektir. 

lığında toplanan Kamutay, müteveffa lngiliz Heyetin diğer l\Zas• Londra büyük elçisi Fet-
kralı S. M. Jorj'un cenaze merasiminde Cumuriyet hi Okyar, Kamutay asbaşkanı ve Kütahya say-
lıükümeti adına bir heyetin hazır bulunmasını lavı Nuri Cönker, Birinci Ordu müfettişi Orge-
onayladı. Heyet bu akşam lstanbula hareket neral Fahrettin Altay, Üçüncü K. O. komutanı 
etmiştir. Korgeneral Salih. Sü bakanlığı deniz müsteşarı 

Ankara 22 ( A.A ) - Kral beşinci Jorj'un albay Halit Halman, Hava müsteşarı yarbay Ce-
ayın yirmi sekizinde yapılması kararlaştırılan lal, Cumhur başkanlığı başyaveri Celal dir. 
cenaze töreninde hükümetimizi temsil edecek Heyet bu akşam Ankaradan ayrılacak ve ya-
olan heyet azası kararlastırılmıştır. rın akşam lstanbuldan Londraya hareket ede-

Dış işleri bakanımız Dr.Tevfik Rüştü Aras cek, ayın 26 sında pazar günü saat 17,20 de 

Cenevreden Londray~d_e_c_e_k~v-e~h_e_y_e.te .. b•a~ş·-..... ~L•oHn•d•r•a•d•a ... b_u_ıu_n_a_c_a_k_tı~r·~~~-

iki o 

cı tıb fakültesi 
ikinci fakülte A..nkarada açılıyor 
nıemleketimizde 2700doktor vardır 
Ayrılan .. 14 komisyon, sanayi planını gözden geçiriyor 

Ankara 22 (Ozel) - Sağlık bakanlığı, Ankara Tıb fakültesinin 936 yılında açılması hakkında 
bir proje hazırlamı~tır . Bu projenin tatbik sahasına geçmesi için yeni bütçeye tahsisat konula-
caktır. Şehrim izdeki büyii k nümune hastanesi civarı Tıb mahallesi haline getirilecektir. Tutu-
lan bir istatis t i ğe göre Tiirkiyede 2700 doktor vardır. Bu yekünun bine yakını lstanbuldadır. 
Anadoluda 6000 nüfu sa bir doktor isabet etmektedir. 

Şüp :ıe edilemez ki doktor yekünumuz ihtiyacı karşılıyacak bir durumda değildir. Türkiyenin 
ikinci Tıb fakültesi Ankarada kurulduktan sonra memleketın doktor ihtiyacı tamamen karşıla
nacaktır. 

Ankara 22 (Özel) - ikinci beş yıllık ekonomi planını hazırlamak ıçın teşkil edilen on dört 
komisyon bugün de toplanarak çalışmalarına devam etmiştir. Bu komisyonlar Süd endüstrisi, 
Kimya sanayii madeociJik, makine, ampul, deniz mahsulleri, bağcılık, balıkçılık, ev endüstrisi, 
enerji ıstihsali ve Ziraat işlerini tetkik etmektedir. 

Anıerikada 
Bitaratlık kanunu 

t('m<lid t>di li yor 
Vaşington 22 (Ö.R) - Bi· 

taraflık kanununun altı ay uza
tılması düşünülüyor. B.Thomas 

1 temdid müddetinin bir yıl ol-
masını teklif etmiştir. 

Mumaileyh arsıulusal duru
mun vehametine karşı koyabil
mek için B. Ruzvelte da~a. b_ü
yük salahiyetler verilmesını ıs
temektedir. 

Italyan kooperatif 
Komitesi 

Roma, 22 (Ö.R) - Merkez 
kooperatif komitesi bugün B. 
Mussolininin başkanlığında top
landı. 

Italyanın nüfus~ 
Roma, 22 (A.A) - Son ıs• 

tatistiklere göre İtalyanın 3l 
llkkanun ll35 tarihinde genel 
nüfüs43,483,000 baliğ olmuştur, 

Litvanyada 
Lehliler aleyhine 

takibat 
Varşova, 22 (Ö.R) - _Lit

vanyada Lehliler aleyhın~e 
yapılan takihat münasebetıle 
Vilna komitesi, Cenevrede 
bulunan Leh dış bak:ını Bay 
Beck 'e bir telgraf gönder~rek 
haklarının müdafaasını ıste
miştir. 

Leninin 
On ikinci <Hiiın yılı 

t()reni 
Mo,,kova, 22 (Ö.R) - Leni-

donanmaya bir beyanname gonderdı Bir lngiliz sermayedar grubu, Italya Yugoslav 
Londra, 22 (Ö.R) - Sabah Baldvini kabul ederek kısa bir • 1 ı Parlamentosu 

saat onda Saint James sara~ gö~~t7z~n~tp~~:;;d vazifesine ıle petro an aşması yapmış Men•leketimizle Yugos-

nin on ikinci ölüm yılı müna
sebetife büyük bir tören 
yapıldı. Stalinin ve parti şef
lerinin tören salonuna girişleri 
halk tarafından alkışlandı. 

balkonundan yeni kral Edvar T ı -------......... lavya arasında yapılan vııı İn tahta cülüsu bildirilir- başlar başlamaz Ingı iZ u usu- Berkı.teler tatbı·k edı·ıse de bu g··ub Italyaya o'·nemlı· anlaşmayı onayladı ken 3000 nefer Yulun iki tara• na, hükümete, orduya, donan- a .. A 

fında yer a mıştı. Münadi cülus maya ve hava kuvvetlerine ı- • kt d t l t ı· d k • ulusal anlaşmalar hakkındaki h. Belgrad, 22 (0.R) - r>t-
beyannamesini okuyunca halk taben müşterek bir beyanna- mı. ar a pe ro es ım e ece mış kanunu tetkike memur edilen 
ulusal marşı yırlamıştır. Bun- me hazırlıyarak göndermiştir. Londra, 22 (Ö.R)- Hükü- 1 Bu grube bazı şüpheli isimlerle hususta hazırlıyacağı raporu iç komite Türkiye ve diğer dcv-
dan sonra alay Charıng Cross Kral orduya gönderdiüi be- met çok önemli bir hadise~'." birlikte meşhur sermayedarların bakanlığa verecektir. Bu ışın !etlerle aktedilen anlaşmaları 
Y•loyfa s;toyo g;om;, " Loo· ym•modo, '"'"'""' hid;,'.. tohk;kmo b.,ı.m,,ı,.. logo\,. '""' '"'"•h•dm,.h•. Grop, k.Moodo gön,.uım~; do çok göodoo '"'"°"' ,.,,;b .ım;şı;, 
dra Lord Mayoru ( şarbayı ) ler münasebetile lngilterenın sermayedarlarından bir gr~lm_n petrol berkiteleri kararı verilse mubtemeidir. Görüşmeler sırasında söz alayı bizzat Siteye soktuktan k · tr k fmak ihtiyacını ltalyaya altı aylık petrol ıhtı- dahi, italyayagiriştiği taahhüd- "'B'":1'r"""<'l"e"ı'1"1.'z""""""":"'" alan ve bu anlaşmaların değe-sonra oradan da aynı tören çok uvve ı a b b d d - t .d d b. ll"agı b . S 

belirtmiştir. Donanmaya ~- yacını karşılayacak nis ette e uracagını eyı e en ır mu- ~ rini izah eden baş akan ta-
lekrar edilmişti_r. ) K 1 yannamesinde Ingiliz denız_ petrol satmak hususunda bir kavele akdetmiş bulunmaktadır y~re indi idino>iç'in sözleri sürekli alkış-Londra 22 (0.R. - ra se- ı I b k 1 k b · · t tk•k kizinci Edvardın tahta cü üsu k 1 kuv

vetlerine ve bu kuvvot erı angaJ·man yaptığı lıü~ümetçe ç a anı u ışı e ı Marsı"lya, 
22 

(O ... R) _ Kor- !arla karşılandı. ı"dare edenlere itimadını belir- haber alınmış ve derhal bu edecek ve Finans ba anlığı k 
1 

Basbakandan sonra söz alan resmen ilan edildikten sonra . . sika adasının Aja siyo ima- ' k 1 l 
. . . Edvard başbakan ten kral sevgilerini bildirmıştır. işin takibine başlanmıştır. eksperlerinden bir komite bu nında bir deniz uçağı inmeğe bir saylavın. bu anlaşmaları tas· ra se cızıncı ,_ · d ı · t• 

mecbur olmuş ve yardım is- vıp e en söz erı aynı sempa ı 1 1 1 • temiştir. ile karşılanmıştır. lsveç, ta yan arı mazur TA yy ARE s~!.~§!..:~;,:: ..................................................................................... . 
·· teren notayı reddetti ıru7;";~;~i kanun cuma günü .saat ıs den itibaren kıymetli Suriyede hadiseler oldu 

gOS Fransız sanatkarı Hanry Gart ın kahkahalı, şarkılı G d d } } 
- · K ıh komedisi. rev evam e iyor. Ö en er, '

. t kb 1 22 (AA) _ Resmi lsveç çevrenleri Isveç ızı aç 

has~a:es~n:·bomba:dumanında İtalyanların _ma~dur olduğu?a ~air Gece Bülbülü yaralananların sayısı fazladır 1 it 1 t red ve gösterilen delıllerın kabul edılmıye-o an a yan no asını 
cek şeyler olduğunu kaydediyorlar, .. 

H . b f d müfreze ile hastahane arasında beş yuz eyetı mu a aza e en . k · 
f d B.. 1 iken bu müfrezeye bır te mermı metre mesa e var ı. <:>ye . lOO k d b b 

isabet etmem:ştir. Halbuki heyet bınasına a ar om a 

düşmüştür. • ••••••••••••••••••••••••••• ........................... Ü;~~"·;~·:ı;;~;j~~·i,~;i•• ;;~·e?1~ .. 
' perdesinde görülmiyen bır harıka ' 

~VB/~/0/(/ZTA/~M;/B/(QM~~ · 
",//////~////, '.7/~//.////.&././/////./////////////./..L////L7.Z.. 

lngilizlerle Vahşilerin muharebe~i Bundan başka 
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B •• Gerorges D'ESPARBES'in şaheser ro~anında~ 
U gun iktibas edilen senenin en heyecanlı, en guzel fılmı 

Kartalların ölümü 
Aşk - Hırs - Heyecan - Politika - Casusluk - Mücadele 
OYNAYANLAR : " YAVRUM 11 filminin kıymetli sanat

karlarından Con:&tant REMV - Plerre RENOiR - DE
BUCOURT - Marcel ANDRE ve Annie DUCAUK 

AYRICA : MiKi tamamen renkli karikatör . 
FOKS Türkçe sözlü dünya haberlerı 

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

sıdır. Pazar ıünü 13 de ilave seans 

Kudüs, 22 (A.A) - Suriyede umumi grev devam etmektedir. 
Karışıklıklarda şimdiye kadar bir çok kişi ölmüştür. Bunların 
arasındaa bir kaç da asker vardır. Vaziyetin vebametine binaen 
Fransıdar Şamda Fas'lı suvariler ve tanklar dolaştırmaktadır. 
Şehrin üzerinde de tayyareler uçmaktadır. 

Uluslar sosyetesi konseyi Danzıg 
~eselesini görüştü 

Cenevre, 22 (O.R) - Uluslar sosyetesi konseyi bugün Dantzig 
meselesini incelemiştir. B. Eden raporunda serbest şehir toprak
larında durumun vehametini kaydetmiştir. diğer devlet delegeleri 
de görüşlerini bildirdikten sonra Lehistan adına Dı~ bakanı B. 
Bek hükümetinin Dantzigle münasebetlerinin iyileşdiğini kaydet
miş ve Uluslar sosyetesı yüksek komiserinin raporile mutabaka
tını bildirmiştir. B. Eden yakında meselenin halli için bir rapor 
vermeğe memur edilmiştir. 



• Sahile - .~ (J. 
Vardı -ı Borsa Haberleri 
---varan bir DUn Borsada ', 

Yapılan Satışlar 
............... ..ı .......... , ~ 

bu uzum 
Fi at Hayrolsun 

•• ruya 
Kemal Kamilin palabıykla

rınal? tulunub; Aktaşa Kanta
rın zincirini bağlıyarak (hop !) 
ettim ikisi ortasındaki ( tahta
ya ) .. Erenlerin sağı solu olmaz. 

Çu. Alıcı 

1 
97 Y 1 Talat 
49 H Alyoti 
146 Yekün 

13 50 13 50 
14 50 15 

488309 Eski satış 
488455 Umumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi Fi at 
614 Buğday 6 875 8 125 1 
40 Akdarı 4 625 4 625 

Bir zamanlar altından saçma
lar yapıp Hecin devesinin üs
tünde Boz dağına avlanruağa 

giden (tahtasız) kantarın (tah
talı) şuura kavuşup konak 
ISnünden (cumburlop) diye deni
ze yuvarlanmaktan korkusunu 
saçıp döken eczacı başının 
(fıkra) potasında renkli ve du
mansız bir barut yapması hoşu
ma gitti. Amma ve lakin bizim 
kantarın; dört bir yanı sarmış 

kahramanlığı da çıplanıp suya 
daldı. 

1495 P. çekirdek 2 65 2 65 

1 
136 bal ye pamuk 43 43 50 

Hey yarebbim 1 dedim. Daha 
altı yedi yaşında iken hüngür 

üngür ağlıyarak : 
- ille ben eczacı olacağım 

-diyen Kemal Kamilin de bir 
zayıf tarafını tutup, kantara 
benzetseler !. 

Kantar, Aktaşın bu ağırlığı
m çekemedi, k11.ldırdı, ertesi 
günü u Yeni Asır " sütunlarına 
fırlattı, yükledi. 

- Hey yarebbim 1 Dedim. 
/ Kantarın zinciri sağ-lamlaşsada 

1 tahtalı şuurunun korkusunu 
, tahtası• şuurunun cesaretine 
bağlasa ... 

Hecin devesile; eski (Kra
mer) de şampanya içmeğe gi
den Kantar bu cevabında iki 
aziz kişiyi de boynuna aldı. 

; Birisi doktor Abdi Muhtar, 
\ biriai doktor ve şarbay Behcet 

Uz .. 
Doktor Abdi Muhtar şimdi

ye kadar bilinmiyen bir ruh 
aleminin kapısını açıp hepi-
nııze: 

- Buyurun 1 
Diye hayretler verip, arka

sından daha neler gösterece
ğini bilmiş bir tebessümle yü
zümüze gülerken onun ilmin
den kendi sevgisile kendisine 

' birer tahta perde çaktı. Ara
' lıklarından kantarının şıngırtı

' sını vererek şakalaştı. 
1 Sevgili şarbaya da konak 

önündeki deniz sahiline tel 
\ 

örgü ! ! germesini tavsiye eder 
• gibi dilekte bulundu. 

Dur hele şuraya kadar beni 
• okudunuz. bırakın gazeteyi 
: elinizden!.. Kordonu baştan 
< aşağıya bir tel örgü, bir tahta 

perde, bir demir parmaklık ile 
( örüp çevirin hayalinizde .. 

Hadi gidin bakalım şimdi 

; zevkle gezmeye... Benim ak-
• lıma hayalime hapsolmuşuz 

gibi bir hal geldi .. A .. ne bu-
• ,yurdunuz? .. 

Şimdi benim zihnime [Cum
burlçıp J doğan bir şey daha 
geldi. 

Ne dünür küstürüp, ne kız 
'. vermek gibi bir şey.. Şarbay 

bunu böyle yapacağına ve Kan-

34 harar " 

1 
Para Piyasası 11

\ 
20-1-1935 

Alış 

Mark 50 12 
İsterlin 621 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 79 85 
Belga 21 05 
İtalyan lireti 10 03 
İsviçre Fran. 40 75 
Florin 85 25 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. Şilini 23 37 

Satış 

50 62 
623 

8 30 
79 60 
21 25 
10 06 
41 
85 50 
·5 21 
23 75 

tarın tahteşşuru gibi şuurlu 

olanlarıP vehmini çoğaltan oto
büslerin sahil kenarına hop 1 
hop 1 )arına müsameha edece
ğine, otobüslerin duraklarını 
oradan çekiver. Mesela: O ci
varın sağında, solunda, daha 
önünde bir yerde durmasına 
izin verse, olmaz değil.. Değil 
mi?. 
Şunu da size söyleyeyim ki: 

Hop hopun arkası bir cumhur 
olursa Konağın önündeki de
niıı: derin değil, kantar suya 
düştükten sonra şöyle bir sil
kinse su diz kapaklarına ha 
geldim, ha gelir .. Yalan mı ? • 

Her ne ise bizim çocuklar! .. 
Bu (vardı varanın) berini böyle 
geçirdik .. Öyle sanıyorum ki 
bu Nasreddin hocanın sırtına 

yüklenen bir hikayeye döndü: 
Nasreddin hocanın evine bir 

hırsız girmiş, damda gezerken 
ayak tıpırtısını duyan hoca : 

- Dur ! demiş karısına.Ben 
bazı zaman eve geç gelip seni 
uyandıramazsam, dama çıka
rım, ayın ışığına elimi uzatır 

tutunurum. Erden, kesa, mer
den kesa, fehüve cumburlop 
der ay ışığının ziyasını merdi
ven yapar bacadan girerim. 

Hırsız bunu bacadan dinle
miş, çünki lim hoca bağırarak 
söylemiş .. Arasından biraz za
man geçince hırsız da ay ışı
ğına tutunur!?. Duayı okurken
dini bacadan salıverir, salıverir 
amma, işte öyle!! salıverir ... 
Kolu bacağı kırılmış hırsızın 
ocağa diiştüğünü gören hoca: 

·- Karıl karıl lambayı yak 
hırsızı tuttuk! deye bağırmış. 

Hırsız inleye inleye: 
- Zahmet etme hoca .• Sende 

bu dua bende bu akıl varken 
lamba yakmaya hacet yok .. 

Galiba ben Kemalin palabı
yığınall yapışıp Aktaşa kantar 
zenciri bağlayıp da ortalarına 
sarkarken: 

- Gümml Diye tepe taklak 
düştüm ... 

Hayır olsun bu rüya ... 
- Bir Kişi 

·~ 
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 5 1 H H A T 

E V 1 N O E tedavi ederler 

SIHHAT E VININ ameliyathan~si ve doğum 
.. a!onu fennın en son te-

rakkiyatına göre hazırlanmıştır. 
HASTAHANE Ucretleri : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya ~adardır. 

SON derece temizlik, mükemmel bakım ve şefkat 
Sll-IHAT EViNiN vasfıdır: 

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

s. 4-5 7 - 26 (78) 
~ 

YENi ASIR .es Kanunusani te3& 

= • I 

ınsan 

etkikler 
insan ruhu ve 

şuuru üzerinde 
~~~~~~~~~~~~~~-

1 n sanın içinde umumi hislerini ibtale 
yarı yan bir mekaniı ma vardır 

E····~:R1tT;ya·ni·n··tiarıkülöiie·ıerakkfSiYie·eırıe·eıı11ii··e;n··tevk111aiie··ıbtaı1·hıs·i·irç=·: 
E larını '!e usullerini istihfaf edecek kadar mükemmel, ekmel ve enf&s bir ~ 
: m~kanızma ••• ,. : .................•.........••...•.......................•..............•.•.•...........••••...........•••........•........•••••• : 

Şu aşağıdaki vakayı derin \ 
bir dikkatle takib etmenizi 
reca edeceğim. 

On iki yaşlarında bir Rum 
çocuğu kol kemiğinde ameliyat 
yapılmak üzere servise getiri
liyor. 

Bu çocuk kloroform almaktan 
son derece korkuyor. O zaman 
larde,kloroforından başka ıptal 
hissi vasıtası yoktu, Kendisi 
tatlı sözlerle kandırılarak masa
ya çıkarılıyor ve birdenbire 
kımıldamasına imkan bırakma
dan kıs kıvrak masaya bağla
nıyor. El ve ayaklarını artık 
kurtaramadığı için bütün vücu
dunu yılan gibi kıvırıyor ve 
kıyametler koparıyordu Talebe 
den birisi, hocanın emrile klo
roform maskesini yüzüne geçiri
yor ve kloroformu damlatmağa 
başlıyor. Bir sımiye geçmeden 
çocuk tamamea gevşediğinden 
maske aralık edilip bekleniyor. 
Çocukta hiH ve hareket yoktur 
ameliyat başlıyor. Uzun ve çok 
zahmetli bir saat sürüyor ve 
ameliyat bitiyor. Profesör ame
l ıyatın bittiğini talebeye söyli
yor ve çocuğun elleri ve ayak
ları çözülüyor. 
çocuğun bağları çözülür çözül
mez, elinin şahadet parmağile 

alt göz kapağını kuvvetle aşa
ğıya doğru çekerek hem 
profesöre ve hem hepimize 
alaylı ve muzafferiyetli bir 
nazar atfederek Pişşş ... ş ... ş ... ş 
diye seslen.yor ve "koklama
dım ya,. bana kloroformü kok
latamadınız ya.,...... "hepinizi 
aldattım ya., diye bizin.le alay 
ediyordu. Çocuğun bu vaziyeti 
karşısında hepimizi isimsiz bir 
hayret kaplamıştı. 

Çacuğun ameliyatın başın
dan sonuna kadar ne konu
tulmuş ve ne söylenmiş ise 
hepsini tekrar ederek hiç uyu
mamış olduğunun ispatını ve
riyordu. Bu çocuk kloroformü 
koklamamak için ve artık yü
züne takılan maskeden kurtul
mak için kendini uyur gibi 
yapmayı ve hiç kımıldamamayı 
çaresiz bulmuştu. Bunun için 
de kendini ölü gibi gevşet

mişti, bu süratli kararı onun 
mini mini zihni bir anda alıver
mişti. Fakat biz onun kemik
lerini demir ve çekiçle kıtır 
kıtır kırar ve doğrarken o ölü 
gibi yatmıştı. Yüzünde tek bir 
işmizaz ve vücudunda en ufak 
bir kımıldama olmamıştı. Bu 
şaşılaçak bir hadise idi. Ho
cayla beraber talebeler de bu-
na zaten şaşmış kalmışlardı. 

Hoca bir an düşündü ve şu 
çocuğun boğazının içine veya 
bademciklerine bir kalemle 
dokununuz dedi. 

Onun bulanmıyacağını ve hiç 
aksülamel yapmıyacağını göre
ceksiniz dedi ve hakikaten mu
ayene neticesinde hocanın de
diği gibi olduğunu da gördük. 
O zaman hocamız bize şu izahı 
verdi. Bu çocuk istikbalde iste
rik olacaktır. Burada kendi 
kendisinin telkini ile "sujjesti
on., ile hislerini ibtal etmiştir, 
dedi. 

Hocanın verdiği bu izah, 
sanki çocuğun vucudunda bü
tün sathi ve derin hislerin ib
talini temin eden hadiselerin 
nasıl ve ne suretle geçmekte 
olduğunu a vdınlatıyormuş ıı-ibi 

"Yazan.; ıv.ı:uallı.m I>r . ..A.bdi. ~-u.b:tar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bütün talebeler bu izahatın 
karşısında tetmin edilmiş ol
dular. 

Fakat bu manzara bana o 
kadar içten bir tesir yapmış
tı ki, bu kadar içime işleyen 

şaşılacak hadisenin bir sözden 
ibaret olan süggestiyon kelime
siyle aydınlanmış olamıyacağını 
daha derinden bir izahı istiyen 
insiyakı bir ihtiyaç bana habet' 
veriyordu. 

Kloroform, eter ve saire gi· 
bi umumi iptal hissi iliçlarile 
elde edilen hissizliklerde, 
hastaların ameliyat esna
sında derinden derine yine 
inledikleri, hastaların deveran 
deminde gayri tabiilikler olduğu 
yüzlerinin morardığı, sarardığı 
ağızlarından köpükler geldiği, 
kımıldamalar, kusmalar olduğu 
görülmektedir. Ve bu haller 
bazen masanın başında hasta
ların ölümünü de intaç etmek
tedir. 

Kendi kendime düşünüyor
dum, derisi, etleri kesilen, ke
mikleri demirle kazınan ve ayık 
!anan bu çocukta, ade!atın 

asabın, ensicenin ve izamın 

hissetmeye mecbur ve muvaz
zaf oldukları elem hisleri ve da
yanılamıyacak acıları bu uzuvlar 
hissedemiyorlardı Bunlar uzvi
yetin gayet derin, karışık, çap
raşık ve birbirine girift olmuş 
vazifeleridir. 

1 
Halbuki bu Rum çocuğu

nun bütün ameliyat esnasında 

i
l bu yolda hiç bir arıza göster
mediğini ve hatta gösterme• 

ı mesi mümkün olmıyan arazın de 
hiç birinin görülmediğine hoca 

Emrimize,irademize asla tabi 
olmıyan bu vazifelerin, bir an
da böyle tamamen tatil edile
bilmelerini temin edebilmek 
nasıl mümkün oluyordu? Bu 
harikulade karışık ve izahını 
istiyen bir haldi. 

Halbuki süggestion kelimesi, 
sadece bir kelime idi. Bu ke
lime bir hastanın kendi arzu
sile kendi hissini ibtal etmiş 
olmasına verilen bir isimdi, Bu 
kelimenin içinde ensıcenin, 

isab ve adalatın ve kemikle
rin hissetmekten, elem duy
maktan ibaret olan mecburi 
vazifelerinin nasıl bir mekaniz
ma ile ilga edilmiş oldugunun 
izahı asla mevcut bulunmıyordu 
Bizim ise bu izaha ihtiyacımız 
vardı. Bizim muhtaç olduğu

muz şey bu izahdı. Halbuki 
hoca da talebeler de süggestion 
kelimesini bu izahın kendisi 
imiş gibi kabul etmiş bulun
yorlar ve fikirleri rahat etmiş 
bulunuyordu. Valhasıl çocuğun 
bu haline herkes şaşmıştı am
ma, bu hadiseyi tamik etmek 
lüzumu kimsenin hatırına gel
memişti. 

Halbuki hadise tamik edilin
ce cevabını isteyen ve izahını 
bekleyen bir çok hususiyetler 
görünüyordü. 

Evvela; bu çocuk ameliyatın 
bütün devamı esnasında müthiş 
bir ıstıraba mtıkavemet etmek 
için nefsini cebir eden bir hal 
göstermemişti. O bilakis hiç 
bir nevi agrı hissetmeyen bir 
kimsenin vaziyetinde idi. 

Demek ki bu çocuğa k'.oroform 
vermekle elde etmek istediği
miz neticeyi, onun kendi haleti 
ruhiyesı kendi kendine vermişti. 
Yani çocuğun içinde geçen 
hidisei ruhiye her ne ise, o 
hadisei ruhiye tamamen kloro
formun yerine kaiuı olmuştu. 
Kloroformun yapacağı umumi 
ibtal hissi, o haleti ruhiye yap
mış bulunuyordu. Bu, kimse için 
inkarı mümkün olamıyan bir 
bedihilikle meydanda duru
yordu. 

O halde insanın kendi ru
hunda, kendi vücudunun bütün 
hislerini ibtal etmek için klor
formun göreceği vazifeyi yapa
bileceka bir imkan mevcut bu
lunuyor demekti. 

Önümüzdeki vak'a bu imka
nın canlı ispatı idı; fakat bu 
vak'adan çıkanl ders burada 
bitmiyordu. 

asla dikkat etmemişti. Çocuğun 
adeta saf ve masum bir uyku 
uyur gibi durduğuna hayret et
mesi lazımgelirken bunların 
farkında bile olmamışb. Halbu
ki bu çocuk kloroform ıı-ibi bir 
zehirli maddeyi teneffüs etme
diği için teneffüsü tabii kalmıı, 
cümlei asabiyesinin merkezleri 
kloroform ile temas etmediği 
için kusmamış ve morarmamış
tı. Velhasıl kloroformdan veya 
eterden beklenen hislerin umu
mi iptali keyfiyeti burada ta
mamen temin edilmiş olmakla 
beraber, kloroform ve eterin 
beraber taşıdıkları tehlükeli 
mahzurların hiç birisi de mev
cud bulunmamıştı. 

Velhasıl çocuk masum ve 
sakin bir uyku halinde yatı
yordu; fakat bilahare bütün 
konuştuklarımızı bize tekrar 
edince, çocuğun uyur gorun• 
düğü halde uyumuş da olma· 
dığını ve kulaklariyle muhave
remizi takib ettiğini de öğren
miş oluyorduk.Ne kendi içindeki 
azalardan ve ne kendi taşıdığı 
ruhtan hiç de haberi olmıyan 
bu küçük çocuğun ruhundan 
doğan ibtal hissi hareketi, ta
babetin temenni etmeğe bile 
cesaret edemiyeceği kadar 
ideal, ekme!, enfes bir ibtal 
hissi nümunesi oluyordu. 

Biz ise, hocamız da dahil 
olduğu halde süggestion keli
mesi arkasına sığınarak bütün 
bu hakikatleri görmemiş kalı
yor, görülmüş olması en derin 
bir ders ve en büyük bir tali 
olan bu hadisenin manasını 
anlamadan geçip gidiyorduk: 

Şurası artık bence tahakkuk 
etmişti ki, insanın içinde insa
mn umumi hislerini ibtale yarı
yan bir mekanizma vardı. Kim
yanın harikulade terakkisile 
elde ettiği en fevkalade ibtal 
hissi ilaçlarını ve usullerini is
tihfaf edeceği kadar mükem
mel, ekme! ve enfes bir meka
nizma ve bir imkan vardı. 

Bu imkanı istismar etmesini 
öğrendiği gün ilim, ibtal hissi 
için keşfedilen ve hepsi hala 
zehirli ve tehlikeli olan mad
deler yerine, tabii bir meka
nizmayı kullanmış olacak ve 
artık anestezi kurbanları ver
memiş olduğumuz gibi cerra
hiye daha derin ve daha en
gin bir müdahale imkanı ya
ratmış olacaktır. 

Kimyevi ibtal~hissi, hastanın 
tekmil şuur ve vicdanını ref 
ettiği halde, ruhi ibtal histe, 
şuur ve vicdan tamamen uya
nık kalıyor. Bu hal her iki 
usulün büsbütün ayrı mihani
kiyet!e tesir ettiğini saraheten 
göstermektedir. 

- Bilmedi-

---
• Hergün 

- Bir fıkra 

B. "k" .. ? ' ır, ı ı, uç .. 
Üç rakamına dikkat ediniz, 

ifade ettiği manada bir tamam
lık vardır, dört eksik gibidir, 
mutlaka beşe bağlanmak ister 
gibidir. Toparlak hesab diye 
aralık kalmıyan, tamam bir hesab 
işareti vardır ki Frenkler şifr ron 
derler. Bizim üçde bir ş i frona
lık vardır. Bir nasıl olsa tekdir, 
fakat müstakildir. iki çiftdir, 
çift oluşu itibarile birşeydir 
amma, hiçbir zaman üç gibi 
tamamlık hi~si vermez. Hak 
oyununun üç oluşu vardır. 

En küçük cüzütamın üç ka
bul edilişinde bir hikmet 
aradım, acemin sehpa de-
mesinde bir şeyler bul-
duğum üçün tamlık ifade 
edişidir hurafeler devrınde 
üçler, yediler. kırklar vardı 
oarda da üç işin içinde idi. 
Hokkabazlar. tiyatro sahnele· 
rinde bir mar'fet yapıp .orta
dan bir şeyi kaybedecekleri 
vakıt bu tılsımlı üçe işaret 
ederler. bir, iki, üç .•• 

Gündelik hayatımızda üç ile 
işaret edilen şeyler tam ve kuv 
vetlidir. Meseli haftada bir 
aralık İşareti ver, haftada iki 
seyrektir. Haftada üç dolgun 
ve tamamdır. Rakı içenlerin• 
bir lafını hatırlıyorum rakının 
bir danesi yarar, ikincisi 
karar, üçüncüsü zarar der
ler. Alkolün vücuda karşı 
tesirini üç laf ile söylemek de 
tamamlık ifadeRi gözüküyor. 
Rakıyı şayet dört kelime ile 
ifade etseydik, birisi yarar 
ikisi karar, üçüncüsü zarar 
dördüncüsü neş'e arar desydik, 
mine taşmış olmaz mı idi. Üç 
ile söylenen sözdeki ciddiyet, 
dörtte yoktur, dikkat ediniı: 
beşte büsbütün kayboluyor, 
demek oluyor ki üçte birşef 
var. 

insanların duygularında kal
mış daha böyle ne kadar mi· 
nası geniş şey:er vardır. Üç 
maddeten bir tamamlığı işaret 
ettiği kadar duyguda üç başlı 
tesirini yapmaktadır. 
Tokmaklı kapıları vuranlarll 

dikkat ediniz, Taki Tak, Taki 
Diye çalarlar, fudbolcularıını· 
zın da şa, şıı., şa, sı kulağımıı· 

dadır. Öyle ise yaşasın. Üç 
defa üç! .... 

U. sosyetesi 
-

Berkiteler komİS" 
yonunda Akdenit 

işi ğörüşüldü 
- Baştara/t ı tıci sayfada -

reler hakkında izahat verme1'· 
tedir. Bu mektub, B. Edeniıı 
evvelce on sekizler komitesi 
önünde şifahi olarak yapıııa1' 
niyyetinde olduğu beyanatıoııı 
yerine geçecektir. 

Cenevre 22 ( Ö. R ) - )tal• 
yan delegesi Baron Aloizi ys' 
kında lngi!iz dış bakanının Al<' 
denizde karşılıklı yardım oıe· 
selesinin inkişafı hakkınıl" 
berkiteler komitesine gönde.r 
diği mektuba cevap verece1'tır· 
ltalyan delegesi, lngiltere ile 
Akdeniz devletleri arasıııo• 
yapılan bu danışmanın yer~ı 
olduğunu, çünkü Akdeniz e 
müşterek güvenliğin tehdide 
maruz bulunmadığını gl steroıe· 
ğe çalışacaktır. 

Diğer cihetten Ulus! ır So5
: 

Yet esi konseyinin bir ce.ıse t 
sinde Baron Aloizi irtıb"r 
komitesi masraflarının U!u,I• 
sosyetesi tarafından kabulii11

: 

prensip bakımından itiraz ~ 
muhale' et dmiştir . Jtalr•:. 
delegesi berkiteler komisyoıı 
nun Uluslar Sosyetesiıı~e;. 
müstağni olduğunu ve masrll 
!arının Uluslar sosyetesi üY~; 
!erine ve bu arada berkitefer~I 
hedefi olan Ita!yaya yüklet~: 
mesinin hadden aşırı bir hıır 
ket olacağını kaydetmiştir· 



Fransız kabines·, Radikallerin isti
fası 

•• • 
uzerıne nihay t yuvarlandı 

B. Laval, Cumhur başkanının yeniden kabineyi 
kurması hususunda yaptığı teklifi reddetti 

Yeni kabineyi teşkile şimdilik hiç kimsenin cesareti yok .. 
ı ceklerdir. Şimdiki posta bakanı 

B. Mandel üzerinde çok ihti
mal vardır. Finans bakanı B. 
Regner de bir çokları tarafın
dan tutulmaktadır. Fakat kabi
neyi teşkil vazifesine ilk me
mur edilenler daima <?n az mu
vaffak olurlar. 

Paris, 22 ( Ö.R ) - Lava( ı 
kabinesi nihayet devrilmiş ve 
başbakan saat 17 de kabinesi
nin istifasını Cumur başkanına 
vermiştir. Hadiseler şu sıra ile 
ceryan etmiştir: 

Sabah B. Laval bazı bakan
larla görüşmüştür. Sut 15 
de Dış bakanlığında kabıne 
kurulu toblanmış ve bunu 
Elize sarayında Cumur başkanı 
B. Lebrunün başkanlığında bir 
bakanlar kurulu takip etmiştir. 
B. Laval lngiliz kralının ölümü 
ve yeni kral sekizinci Edvardın 
tahta çıkışını bildirmiş ve Fran
aız hükumeti adına 15 gün 
ulusal matem tutulmasına ka
rar verilmiştir. Cenaze töre· 
ninde Fransayı .:umur başkanı 
ve bakanlarla süel erkandan 
IDÜrekkep bir heyet temsil 
edeccek, deniz, kara, bava 
kuvvetlerinin müfrezeleri de 
törende bulunacaktır. 

RADİKALLERıN iSTiF A 
MEKTUBU 

Bundan sonra kabina kurulu 
toplanmış ve B. Laval arka
daşlarına radikal bakanlardan 
aldığı aşağıki mektubu bildir
miştir. 

" Radikal partisi icra komi
t~sinin kabinanın siyasası ve rey 
bırliği hakbında verilen kararı 
biliyorsunuz. Bu şartlar içinde 
partimize sadakatımız ve size 
hulusumuz istifaya bizi mecbur 
~~mektedir. Zira geçirilen güç
lukler ve bir netice bekleyen 
mühim meseleler hakkmda ka· 
binanın parlamentoda ekseri· 
yet kazanmasına müessir ola
mıyacagı· z ... 

Mektup on sekiz aylık iş 
birliğinden dolavı teşekkürlen
mektedir. Bu mektupta devlet 
bakanı ıı. Herriot, tecim ba
kanı Bonnet, iç bakanı Poga
non, ve deniz ticaret bakanı 
Ber~rand imzaları vardır. 

B. Laval bu istifalar karşı
sında kabinenin müştarek isti
fasını B, Lebrüne vereceğini 
bildirdi ve Elize sarayına gide
rek kabinenin istifasını verdi. 
B. Lebrün istifayı kabul etmiş 
ve hükumete, gördüğü işlerden 
dolayı teşekkür ederek, günde
lik işleri idareye memur etmiş
tir. 

KABİNENiN TEŞKiLiNi 
LAV AL KABUL ETMEDİ 

B. Lebrün yeni kabineyi 
vapmasını yine B. Lavala tek
lif etmiş isede istifa eden baş
bakan bunu kabul etmemiştir. 
Sağ cenah başkanı B. Marin 

B. Lavala ayrıca bir istifa mek
tu6u göndererek parlamento 
h .. d arıcın e veril.,n bir kararla 
kabinenin istifaya mecbur edil
mesinin ana yasaya aykırı ol
duğunu ve gerek finansal siya
sada gerekse dış siyasada 
vahim neticeler verebileceğini 
bildirmiştir. 

LAVAL GAZETELERE 
DIYEVDE BULUNDU 

Kedorseye dönen B. Laval 
gazetecilere şu diyevde bulun
muştur: 

Kabinanın istifasını Ccmur 
başkanına verdim ve yeni ka-

R.eisicıınılınr ubriin 
binayı yapmak vazifesini red- yandığı esası şarttı. Artık bu 
dettim. Ben iktidar mevkiini iş birliği imkinsız olduğu için 
aramamışbm. Geçen haziranda çekiliyorum. Gayretlerimin bir 
memlekate karşı bir vazife müküfatı olarak her kesin 
görmek üzere bunu kabul et- siikünetini ve soğuk kanlılığını 
tim. Bana verilen frangın mü- muhafaza etmesini dilerim. 
dafaasi vazifesini başardım. CUMUR BAŞKANI 
Zira frank sapa sağlam duru- iSTiŞARELERE BAŞLADI 
yor. Büdçe masraflannı beşde Paris, 25 (Ô.R) - Kabine-
bir azalttım. nin istifası üzerine cumur baş-

Hükômet her sahada meyva- kanı B. Albert Lubrün hemen 
lan görülmekte olan tedbirler istişarelerine başlaması ve sıra-
aldı. Ekonomik ve zirai faaliye- sile senato başkanı B. Janeney 
tin kalkmakta olduğuna dair işa- ile saylavlar odası başkanı B. 
retler vardır. Habeş siyasasında Bovissonu kabul etmiştir. He-
mühim müşkülat çekti, fakat nüz kimse yeni kabine teşkiline 
banşı koruduk, hem Uluslar memur edilmemiş, yalnız B. 
Sosyetesine karşı teahhütlsri- Laval kendisine yapılan teklifi 
mizi yaptık, hem de dostlukla· reddetmiştir. 
rımızı ve ittifaklarımızı sağlam KABiNEYi KiM TEŞKiL 
tuttu. Bütün bu nôktalarda mü· EDECEK? 
kerreren parlamentodan güven "Paris Sori" gazetesine göre 
kazandım. Daha geçen hafta başbakanlığa namzet olarak 
genel siyasa hakkında artmıt gösterilenlerden saylavlar baş-
bir güven reyi aldım. kanı B. Bovisson Senato baş-
V AZIFEM GOÇ OLMAKLA kanı B. janeney, eski ba ba-

BERABER SEBAT EDECEKTİM kanlardan B. Herriot, Pietri, 
Vazifem güç olmakla beraber Flandin bu yazifeyi kabule mü-

buna devam edecektim. fakat temayil değillerdir. 
çıkarılan yeni siyasal durum 
buna mani olmuştur. Partiler 
arasında birlik kabinenin da-

B. Paul Boncour, Sarrant ve 
Steey ise kabul etseler de mu
vaffak olmakta güçlük çeke-

IKI TEMAYÜL VARDIR 
iki temayül vardır: Birincisine 

göre şimdiki saylavlar kurulu 
sonuna, yani 31 mayısa kadar 
yaşamasına devam edebilir. 
Diğerlerinin fikrince ise seçi
min acele yapılması ve bunun 
için kurulun dağılması ve seçi
min mart iptidasında olması 
zaruridir. 

Bazıları da eski kabineden 
daha ziyade sola mütemayil 
bir cumhuriyet birliği kabinesi 
yapılacağını umuyorlar. 

SOSYALiST PARTiSiNiN 
FiKRi 

Sosyalist partisi toplanarak 
sola müteveccih bir temerküz 
kebinesine müzaheret veya 
u Halk topluluğu " proğramına 
dayanan bir kabineye iştirak 

etmeğe karar vermişlerdir. Fa· 
kat şu takdirde aşağıdaki as• 
gari proğramın tatbikini isti· 
yeceklerdir. Halk hürriyetleri
nin korunması, faşist kzrumla
rın dağılması, müşterek güven
lik siyasası, finansal ulignrşiye 

karşı mücadele, saylavlar oda
sının dağılması ve acele yeni 
seçim. 

Bu mümkün olmazsa Mandel 
veya Flanden başkanlığında 

bir temerküz kabinesini tuta
caklardır. Mutedil partiler ise 
sola müteveccih her kabineye 
muhalefete karar vermişlerdir. 

Sosyalist birliği partisi de 
saylavlar kurulunun feshini 
ve seçimin acele yapılmasını 
istemektedir. 

Mussolininin bir telgrafl-
B. Mussolini, General Grazyani'yi 
kazandığı zaferden dolayı tebrik etti 

ltalyan süe! erkanı, bazı Habeş askerlerini idam etmiştir 
Adis - Ababa, 22 (A.A) - , • , 

ltalyanların cenub cebhesindeki 
ileri hareketlerinin ltalyan kay
naklannca bildirilen derecede 
olmadığı resmen söylenmekte 
ve bu haberler yalanlanmakta
dır. 

Roma 22 (Ö.R) - Son ltal
yan tebliği Eritre cephesinde 
yeni bir taarruzun başladığını 
bildirmektedir. 103 numara ile 
neşredilen tebliğde deniliyor ki: 

Eritre cephesinde Tembiyen 
cenubunda bir taarruz hareketi 
başlamıştır. Somali ve Eritre 
cephelerinde tayyareler hom
barduman ve istikşaflarda bulu 
narak faaiiyet göstermişler ve 
zafere amil olmuşlardır. 

Roma, 22 (Ö,R) - B. Mus
solini general Grazianiye bir 
telgraf ğöndererek kazandıiı 
zııferden ve hızlı ilerleyişten 
dolayı tebrik etmiş "kumanda
nız altındaki kuvetlerin diğer 
betleflere de muzafferen vara-

Asmara'dan bir manzara 
caklanna eminim " cümlesini sine kumanda ederken ölmüş· 
ilave etmiştir. tür. 

Roma, 22 (A.A) - Somali- ltalyan süel erkinı, teslim 
den gelen haberlere göre Ras olduktan sonra isyana ktlkıfaıı 
Destanın kardeşi Dolo muba- bazı Habeflen idam etıni,.. 
rebesinde bir Habeıı müfreze- !erdir. 

lngilterenin verdiği karar 

Kara, hava ve deniz kuv
vetleri serian artırılacak 

l Deıu·zr intJ.uı!e!.ı reni bir lngiliz l:aıb eemi!iindc saıu·all rrıt·ı a:..ı.1ıu 

ondra, 22 (Ö .. R) - Ulusal biliyette, çok seri bombardı· 
müdafaa komitası bugün bir man tayyareleri inşa edilecekti!. 
toplantı yapa:ak çok önemli Simdilik 70 bombardıman tay-
kararlar almıştır. Royterin ög· - yares· ·ı· · k"f" - ··ımu"•tü• redı"g· 1· •• • ı ı avesı a ı goru , •• ne gore. 3 . 1 ı· ·ı· · k d - Deniz kuvvetler• tama• 

- ngı ız ara or usu ta- .1 . B • 
mamen motorize edilecektir. men y~nı enece~~ır, u yenı• 
Bütün silahlar ve t"' k lenmenın tedrıcı olması esaa mo or uv- .. b .1 dd . . V . 
vetl.eri bugünkü icablara göre ıtı arı e re e~ılmış~i~. a?ıng-
yenılenecek,icabederse kara or- ton muahedesı mucıbınce ınp• 
dusuna yeni efrad ilavesi cibe- sına müsaade edilen 50 zırhlı. 
tine gidilecektir. Bu hususta yirmi fazlasile yetmişe ibliğ 
SU .baka.nlığına geniş salahiyet edilecektir. 
verılm~ııı parlamentodan i~te- 936 mali yılbaşı olan 1 ni-
necektır d - ld k 

2 
• san an once, geçen yı an a· 

- .Hava ordusunun kad- lan tahsisan fazlasıııın heme• 
ro~u bır buçuk misline iblAğ bu işe ha.srı ve mahsubunun 
edılmek ıuretile genişletilecek yapılma" komitece karart-.. 
uzun mesafeler katedilecek ka- tırılmıştır. 

celse 
Matem celsesi hazin bir 

sessizlik içinde geçti 
Cenev~e 22 (Ô.R) - Uluslar anarak mateme iştirakini bil-

Sosyetesı konseyinin dünkU dirdi. 
celsesi sadece Kral Jorja saygı 
bildirmek maksadiyle yapılmıt
tır. ilk önce konseydeki ondört 
devlet delegelerinin ayrı ayrı 
kralın hatırasını taziz etmeleri 
düşünülmüşken törenin daha 
sade olması dileğiyle yalnız 

başkanın söz söylemesi ve 
buna B. Edenin cevap vermesi 
kararlaştınlmıftır. 

Fakat Konseyin şimdiki bat
kanı Avusturalyanın Londra 
yüksek komiseri B. Brooıc ol
duğundan onun ağzıyla yapı
lacak takdir sadece logiliz im
paratorluğunu temsil etmiş gibi 
olacağından öğleden sonra 
progremın değiştirilmesine ve 
her Devlet •dına ayn ayn söz 
söylenmesine karar verildi. 

CELSE HEYECANLI BiR 
SESSiZLiK iÇiNDE AÇILDI 

Celse heyecanlı bir sessizlik 
içinde açıldı. Konsey başkanı 
B. Stanley Broos birinci ola
rak söz aldı. B, Bross 1933 
dan beri Avusturalyanın Lon
dra yeksek komiseridir. Mem
leketinin bir çok defa bakam 
ve başbakanı olmuştur. 

Titriyen bir sesle söze baş
lıy~rak Betinci Jorjun hayatını 
daıma ulusunun saadetine ve 
rahatına vakfettiğini ve en 
buhranlı bir zamana isabet 
t:den 25 yıllık saltanatının her 
senesinde ulusunun kendisine 
karşı ıevgiıinin arttığını ve 
~unuı_ı 25 saltanat yılı şen
lıklerınde olduğu gibi şim
diki matemde de kendini 
gösterdiğini bildirdi. " Tarih 
ulusunun saadetine ve sulhu~ 
inkişafına haya.mı vakfetmiş 
olan onun hatıruıoı muhafaza 
edecektir,, dedikten sonra baş
kan üyeleri saygı işareti ola
rak ayağa kalkmağa davet et
ti. Bundan sonra Fransa adına 
B. Alelcıis Lejer lngiltere ye 
Fransayı birleştiren hatıraJan 

• 

BARON ALOISININ 
SÖZLERi 

ltalyan mümessili Baron 
Aloisi kralın hitırasım selim· 
!arken ltalyan ve lngiliz aıker
leriııin kanlannı birbirine ka
rıştırarak kurdukları dayanıt
ma hatırasının sönemiyeceğini 
söyledi. 

Sovyet Rusya adına B. Llt
vinof harbden sonra lngiltere
nin büyük güçlüklerle karp
laşbğını ve daha iyi bir arsı· 
ulusal güv.ınlik kurmak işine 
takıldığını hatırlattı. ispanya 
adına B. Madarisga lberya ya• 
rım adasını lngiltereye baglıyan 
tarihsel bağları söz konusu 
yaptı. Albay Bek Lehistan 
adına aynı yolda söz söy
ledikten sonra Arjantin va 
Şili delegeleri Latin Ame
rika~n gelişmesinde lngil
terenın oynadığı rol üzerinde 
durdular. 

Alb asırdan beri ittifakla 
lngiltereye bağlı olan Portekia 
kralın hatırasına husuıiğ bir 
saygı gösterdi. Danımarka 

d_el~gesi ölen kralın anne
sını.n bir Danimarka pren
seaı olduğunu hatırlattı. 

B.EDENIN TEŞEKKORO 
Türkiye dış işleri bakanı B. 

!evfik Rüştü Aras Kral Jor
J~n şahsında eyilik, huyu ve en 
y~ksek kraliğ meziyetlerin bit 
numuneaini selamladı. Romanya 
adına B. Titülesko en beliğ hi· 
tabelerden birini söyliyerek 
Romanyanın birliğioi kur-
makta lngilterenin rolünü 
hatırlattı ve Kral Karolun 
lngiliz Kral ailesile akrabalığı 
üz.erinde durdu. En son olarak 
Ekvatör mümessili diğer Latin 
Amerika delegelerinin aözlerine 
iştirak etti. 

B. Eden İngiltereye karşı 
gösterilen bu ıempatiden na 
kadar mütehusı5 olduğuau 

hatırlattıktan sonra celse tatil 
edil mittir . 
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Müslümanların 13 Anası 
aa KAnunusanı t9S1 

Barış ümitleri belirdi 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

Bölem sayısı : ta Yazan : Tokdll , Siyasal çevrenler, Romanın bir harı~ 
teklifi yapacağını zannediyor . ,, 

Amrın 
hırçın 
yastığına 

evınde gizli bir matem yaşıyor, Amrın kızı 
kocası Hanys'le birlik yattığı yatağın 

kapanarak gecelerini ağlamakla geçiriyordu 

Haf ise 

- Emret ya seydi! 

durması şartiyle böyle 
geçirilecektir 

- Ve sonra oklarınızı ço-
ğaltıp, kılıncları bileyin, atla
rınıza, develerinize kuvvet ve
recek ihtirnamları esirgemeyin 
zira yakin ıraıanın havası esi
yor. 

- Lebbeyk ya Resül l 
. . . .. . 
Bir gece Muhammedin göz

bebeği Ayşenin mescide pen
ceresi açık hücresinde; Ayşeye 
sık sık nöbetini bırakan Sude 
ve Muhammedin kızları top
lnnmışlar Muhammed bu hüc
reye Ebubekiri, Hamzayi, Öme
ri, Aliyi, Bilalı, kedicikler ba
bası ebu Hüreyreyi, çıplak 
saffa ashabım (Ashabı saffa)ve 
kiymetli diger sahabeyi almış, 
bu halin karşısında müşavereye 
dalmıştı. Hepsinden bir fikir 
alan Muhammed, en son sözü 
söyleyip, fikirleri tevhit eden 
bir kanaatle : 

- Kureyşin üzerimize hücu
mu yakındır, lakin biz onlardan 
evvel hareket etmek mecburi
yetindeyiz, hazırlanmak lazım
dır, lazımdır ki onları alt ede
lim .. 

Diye bir uzun vaiz, nasihat 
ve emirden sonra meclisi 
dağıtmış, Sudenin hücresin
de onun gönlünü alan bir 
iltifatla onu uyuttuktan son
ra Ayşenin hücresine bu müş
terek hücreye bu Muhamme
din kabrı olan yuvaya dönmüş
tü. Ayşenin zeki ve çetin mu
hakemesi ve derin inkiyadı 
arasında Muhammed biç umul
madık bir gazaya kat'i bir ha
ıırlık kararını vermişti. 

. . . . . . 
l9te Bedir muharebesi, Bedir 

denilen bir kuyunun başında 
bir rivayete göre Bedir deni
len bir köyün mer'asında ko
pan İslamlık davasının muha
rebesi böylece bir başlangıç 
bulmuş ve başlamıştı. l*J 

gelemiyen karılarına, kardeş-

i !erine, evlatlarına sarmaş dolaş 
oluyorlar. 

Bedirden dönemiyenlerin ak
rabaları da hu şetaretin ara
sında kimisi için için kimisi 
açık açık matem içine, matem 
feryadı boğuluyorlar ve Medine 
Arab çorbasına dönmüş bir 
karışıklık içinde hay, huy, ah
vabla çalkanıyordu. 

Ganimetler barba girenler • 
arasında paylaştırıldı, esirler 
paylaştırıldı. Esirlerin içlerinde 
Mekkenin hali vakti yerinde 
olan ailelerinden çok kimseler 
vardı. Yine bunların içinde ipi 
ile kuşağından başka bir şeyi 
olm.yan nice fakirleri de vardı. 

Hafise kocası Hanys'le birlik 
yattığı yatağın yastığına kapa
narak gecelerini ağlamakla 
geçiriyordu, onun ağlayışı gizli 
gizli bınçkırıklardı. Bir gün 
böyle, beş gün böyle.. Uzun 
boylu, endamı yerinde ve fakat 
ruban çok hırçın olan Hafise 
kaç defa anasını paylamış: 

- Git! ne karışıyorsun! Sen 
ağladığıma: git babamın yanı
na .. Diye hırçınlıklar göster
mişti. 

Arslan babası manasına ge
len Ebu Hafaq lakabını takın
mış Ömere birkaç dda; karısı 
kızının bu elemini açmış, on
dan yalnız sert bir bakış ve 
bir : 

- Lahavle. 
ile cevap a:mıştı. 
Bir gün bitişik odada yatan 

Ömer duvarın sağır hududunu 
aşan acı bir bınçkırık duydu, 
yavaşça kalktı. Kızının yat
tığı odaya doğru yürüdü, 
kapıdan dinlediği ses yine ayni 
elemli hınçkırıktı : 

Esirleri paylaşıb kendilerine 
mal edenler; onları aynı ınsan
lığa ve iıısanlık hakkına sa
hih olmalarına rağmen ağır 
işlerde kullanmak, en adi 
ihtiyaçlarını yerine getirtmekte 

çalıştırmaktan çekinmiyorlardı, 
zira bu adet Beni lsrail kav
mının şubelere ayrılmış bütün 
arap sülalesinde olanca gad
darlığiyle büküm sürüp geli
yordu. 

- Hanys, Hanysl Nerdesin 
Hanys.. Kuyunun dibinde mi
sin ? Benim yanımda misın 
Han~s ? .. 

, Ömer dayanamadı: 
1 - Hafasa diye şefkat ve 

mülayimetle seslendi. 
Hafasa'nın sesi birdenbire 

durdu. 
- Hafasa kızım daha uyu

madın mı? .. A .. Ses versen a .. 
Uyumadın mı?. 

Ve söylenerek içeri girdi. Ha
fasa gözlerini eteğine silip acele 
kurutmağa uğraşıyordu. Kı
zının omuzlarını tutup kendine 
çekerek gözlerini gözlerine çe
virmek isteyen Ömer: 

Rom ada 
Adis-Aababa, (A A) - Hü· 

kümet çevenleri lngiliz kralının 
ölümünün lngiliz siyasasına, 
bilhassa bunun Habeşistana ait 
kısmına tesir yapmayacağı dü
süncesindedirler. 
PAPANINI BiR TEMENNiSi 

Londra, 22 (Ö.R) - Royter 
ajansı bildiriyor: 

- Papa, İngiliz kralı beşin
ci Georges'ın ölümünü söz ge
lişi ederek bu büyük acının 
insanlar üzerinde bırakacağı 
intibah dersinden sonra orta
lığı saracak iyilik hislerinin 
barış yolunda yeni adımlar 
ablmasını temin edeceği ümi
dini açığa vurmuştur. 

Romiis ve Ronıiiliis meydanında bir ıtrit resmi 
Papanın bu sözlerinden çıka- bu iş ele alınacak ve incefeoı· 

rılan anlam, doğu Afrikasında cektir. Ancak evvelce de teb~' 
başlıyan harbe artık bir son rüz ettirildiği gibi böyle ~ 
verilmesj zamanı geldiğini ih- anlaşmanın ele alınması içıllı 
sas etmektedir. Papanın bu önceden Habeşiatanda ınuh•' 
sözlerinin ilgili ulusları itidalle t d · tme~ 

aama ın urması ıcap e düşiinmeğe davet edeceği ve t d' 
her ~alde ~ir. ~arış çaresi ara- e ır. UZLAŞMA ÜMJDLERl 
nacagı bmıdını de meydana .. EVi 
vurmaktadır. OLM 

1 1 Siyasal çevrenler, beslenen C~ne~re, 22 (A.A) - 13 1, 

eyilik ümidinin kuvveden fiile komıtesı kısa bır toplantı yııP 
k il Hbtl çı.kması ve arsıulusal alanda ~ı~ .ve on.seye. ta .yan- ~bil 

hır neticeye varması hususunda ıhtılahndakı vazıyetın yeoı ·~ 
Romanın barış yolunda bir tek- uzlaşma teşebbüsüne müs8~ 
lif yapmasına intizar etmek- olmadığını, fakat yakın :ı 
tedir. böyle bir imkanin çıkac•~ 

Eğtr Roma böyle bir teklif iimid edildiği hakkında ~11 
yapacak olursa, yeni ümitlerle rapor vermeğe karar verıniştır• 

Dağdaki eşkıyanın adam kal
dırıp kurtuluş parası istediği 
gibi onlar da esir aldıklarının 
içtımai varlıkları, ihtiyarlıkları, 
gençlikleri, güzellikleri, çirkin
likleri, erkek ve kadın oluşla
rile mütenasip bir fidyei necat 
biçerler, onu teslim ederlerse 
ve yahut kavmı ve akrabası ta

rafından bu fidye ödenirse azad 
ederlerdi. Muhammed fakir 
esirlerin bu fidyeyi ödeyemiye
ceğini bildiği ve fakat eski ve 
kökleşmiş esaslı bir akideyi 
bozmaktaki vebameti idrak et
tiği için buna bir çarei bal bul
muş ve bir esirin on islam 
çocuğuna okumak, yazmak 
öğretmesi mukabilinde azad 
edilmesini emretmişti. Süryani 
lisanının Medinenin cahil mu
hitinde ilerlemesine böylece 
vesile olmuştu. 

- Yavrum, ne ağlıyorsun? 
Hanysi mi?. 

Bırak şimdi onu... O bir çok 
kimseleri, lıir çok Mekkelileri, 
düşmanlarımızı öldürerek uçtu .. 
Şimdi ona rahat vermek lazım .. 
Eski ve kötü adetlerden kaçı
ııalım bunlar bayatın olaganla
rıdır. Ogün ölmeseydi, sonra 
ölmeyecek miydi? 

Cenaze töreni hazırlığı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Necaşi: Habeşler düşmanın açama' 
dığı yarayı bu ölümle aldılar, diyot• 

••• 
Ömerin evinde gizli bir ma-

•••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kral Corç 924 yı1ında Necaşiye HabEşistanın 
medeniyeti kabul etmesini söylemişti 

Adis-Ababa, 22 ( Ö.R ) - ı dilerini selamlamışlardır. Cena- şah Ingiliz Validei Kralisiııe 
fngiltere Kralı beşinci Co. cun ze Sandringham sarayının yanın bir taziyet teli çekmiştir. Kr•' 

- Baba gençti. 
- Sen de gençsin kızım! 

Ômerülfaruk'nn bir adı as
lan babası manasına gelen ebu 
Hafas idi.Damadı Hüneysi Be
dir muharebesinde aslan gibi 
çarpışmış, l>irçok Kureyşin 

kellesine tırpan atmış, kendin
den geçerek düşman safları 1 
içinde bir sağa bir sola kılıç 
atarken nihayet o da ecelin 
elinden kandan şerbetini içmiş, 
cesedini terkedib uçmuştu. 

tem yaşayor, Amrin kızı hırçın 
- Güzeldi!.. 

- Sonu var -

vefatı haberini teessürle duyan daki köy kilisesinde teşhir liçe de ilk defa olarak bu tı' 
Necaşi bu ölüm münasebetile edilmiş olup önünden yalnız ziyete iştirak etmiştir. · 
duyduğu acıyı İngilterenin ma- köylüler geçebilmektedir. TÖRENE lŞTIRAI' 

Muhammedin ve lslamların 
biaman düşmanı Ebucehil, En
sar' dan iki gencin kılıcı altında 
öldürülmüş, Bedir kuyusunun 
etrafı kanlarla, kanlı ceset
lerle dolmuştu. 

* • ş 

Medine ganimetler ve esir
lerle dolu idi, Medine şetaret 
ve neş e ile dolu idi, Medine 
zafer gilnünü bütün tantana ve 
velvelesile yaşıyordu. 

Medine sokakları donsuz fel
lah çocuklarının bağırmaları, 
k~dın erkek büyük bir kafile
nin şetaretile çın çın çınlıyor
du. Gazadan dönenler muzaf
feriyetin keyfi içinde mağrur 
ve mes'ut bir neşe ile karşı
layıcı akrabalarına, yanlarında 

( •) 8ı't!ır 11111lıaubesi11i büliill 
ta/siltitiyk: Ömı·r Rızamız lercıime 
ettiği Asli Sanıkt ve lsltim tnrilıinde 
olıumakla buobu Lütfullalı Alımediıı 
lfayntı Hazreti Mahanımed kitabında 
da taliilı edeııkr bu harbın lıem mü
kammel tafsilatını alırlar, hem mu· 
kayesesini yaparlar, Buııuıı içindir ki 
ilen lıu lıarbı yazmaktan MZ~e(lını. 

TOKDIL 

ilan I 
Kayıkçılara müjde 

16 lla 18 bargir kuvvetinde 
lister markalı iki bistonluoik 
motör almak istiyenler ve 16 bu 
çuk ifa 25 bargir yanık motör 
satmak lstiyenler Bornovada 

tuhafiyeci bay Rüştüye başvur-
sunlar. 3-3 ( 108) 

• Doktor 

·Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütebaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edea vileri 

• 

Havacılık ve spor 
" Havacılık ve spor ,, mec

muasının 159 uncu sayısı çık

mıştır. Tavsiye ederiz. 

Saate ihtiyacı varını' 
Sinekli caddesinde oturan 

Ali oğlu Mehmedin evine giren 
Kayserili ishak bir saat çaldığı 
sırada tutulmuştur. 

ÇOCUK -
HASTALIKLARI. 
MÜTEHASSIS) 

Ur. Be~cet Uz Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra - Avrupa tetkik seyahatın-
Viole tatbık ve Rontken dan dönmüştür. Hastalarını 
ile KEL tedavileri yapılır. her gün 11,30 dan saat on 
İkinci Beyler sokak fırın üçe kadar Beyler sokağın-

karşısı N o. 25 da ki kıliniğinde kabul et-
T elefon: 2542 mektedir. Telefon 3990 

H 3. (182) (S.7) (3601) 
·~_: ____________ ....................... ... 

temli Kraliçesine ve İngiliz KÖYLÜLER CENAZENIM EDECEK KRALLA~. 
hükümetine bildirmiştir. Necaşi BAŞINDA Londra, 22 (Ô.R) - Beşiııcl 
telgrafında şu noktaları tebarüz Londra, 22 (Ô.R) - Sand- Jorj'un cenaze törenine iştir~~ 
ettirmiştir: ringbam köyü kilisesinde teş- edecek hükümdar ve heyetler!O 

- Habeş ulusu bu dakikada bir edilen kral Jorj Vin cena- listesi henüz tamam değifdırı 
cephede düşmanla süngü sün- zesi önünde sabahtan beri Şimdiye kadar iştirakler.ni bil' 
güye gelirken hissettiği acının köylülerin geçid resmi başla- direnler şunlardır: l 
daha büyüğünü lngiliz kıralı mıştır. Kraliçenin emrile yakın Belçika kralı, Norveç kr• 
S. M beşinci Corcun ölümiyle köy ve kasabalardan ırelen ve kraliçesi, Danımarka krııbı 
hissatmiştir. Habeşistan, büyük herkes cenazenin önünde eğil- lsveç kralı, Yugosla ~ya salta'. 
bir dostunun ölümü ile elem miştir. Tabut lngiliz hayra- nat naibi Prens Pol, Prens Jj'J 
içindedir. ğına sarılmıştı ve üzerinde Yunan Prensi Pol, Irak Kra ı' 

Adis - Ababa 22 ( Ô. R ) - saray bahçelerinden toplanmış nın oğlu, Brezilya adına fevk•' 
lngiltere kralının ölümü müna- çiçeklerden bir çelenk vardı, iade bir elçi, Japonya adııı• 
sebetile Necaşi g11zetecilere Tabutun üzerine konulan haç- büyük elçilerinden biri, fell' 
beyanatında demiştir ki: ta da "lstıral:> içinde ölen .l.andya adına bir Mareşal. 

- 924 Yılında misafiri oldu- Mary., adı yazılı idi. I 
ğum samajeste beşinci Corcun Kral Edvard VIII öğleden 
bana söylediği şu sözlerini sonra yine hava yoluyla San-
daima hatırlıyacağım: dringbama dönmüştür. Dük ve 

- " Medeniyeti kabul edi- düşes of Glocester de yanında 
niz. Hudutlarıoızın emniyetine idi. Kralın üçüncü oğlu boğaz 
ehemmiyet veriniz. lngiltere hastalığından odasından çıka-
biç bir zaman hudutlarınızın madığı için, babasının son da-
emniyetine dokunmıyacak, bil- kikalarında hazır bulunama-
akis sizi himaye edecektir . ., mıştı. 

HADEMELERİ KRALIN IRAN ŞEHINŞAHININ 
CESEDİNi SELAMLADILAR T AZIYETJ 
Londra, 22 (Ô.R) - Saat 17 Tebran, 22 ( A.A) - Pars 

den 17 buçuğa kadar Kralın Ajansından: 
cenazesi önünden geçerek ha- lngiltere, Kralı Beşinci Jorj-
demeleri son defa olarak efen- un vefatı münasşbetile Şebin-

' BONO 
Mübadil bonosu, banka 

hisse senetleri ve bilumuııı 
hazine tahvilatı Ergani, Si
vas dahili istikrazı satın alır. 

Adres : lzmir Kemar 
altı Hacı Hasan otelin· 
de 60 numarada Cavi-
de müracaat. 
TELEFON : 390:9 

2-30 (107) S 7 Pa. S. Pe. 



Göz Hetiml Bembeyaz, tertemiz ve parıl 
1'.'arıl pavlıyan disler 

MlTATOREL 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 
Telefon: 

23 
3434 

(229) 

Üzqm piyasasındaki d··şkünlüğün 
muvakkat olacağı tahmin ediliyor 

Yeni siparişler bekleniyor r//////.L/f/ ~7..T.c.zJ!Z/ /7./.L.LZ/ /Z 

,; Mua .. Iım Doktor hakattan alınmakta olan ha her
ler pek müsaıt o!up bu sene 
bol ve iyi mahsul istihsal edi
lebileceği ümitleri kuvvetlidir. 

Pamuk 
· A~met Hulôsi 

Bu neticeyi almak 
için bir tüp 

Şehrimiz ticaret ve Zahire 
borsası tarafından 15-1-1936 
tarihinden 21-1-1936 tarihine 
kadar neşredilmiş olan gün· 
delik borsa satış bültenlerine 
göre son hafta içinde borsada 
aşağıda gösterilen eşya mik
a rı karşılarında işaretli fiyat-

lar a alınıp satılmıştır : 
Satıla" eşyanın 

Borsanın günde!ik satış liste· 
lerine göre son hafra içinde 
borsada satıldığını yukarıda 
işaretlediğimiz pamuk, nev, 
miktar ve fiat itibariyle aşağıda 
şu surette taksim edilmiştir : 

haftalarına ait palamut satış
ları fiatlaı ının tetkik ve muka
yesesinden de anlaşılacağı 
üzere palamutun her nev'inde 
kuvvetli yükselme farkları mev
cut olup bu farklar hergün 
biraz daha fazlalık göstermek
tedir. 

Alıcıların gö~terdiği iştahlı 
hare•et karşında palamut fiat
larının istikbalde alacağı vaz
ıyet hakkında kes:n bir fikir 
yürütülememektedir, 

ALA TAŞ 
iç hastalılkarı 

Mütehassısı · 
Kemeraltı Samlı sokak No.20 

TELEFON : 27&0 
(/./ ./ /.// ..IC4' . .L./H7.7ZZ.L7.L/d.ZT//L. 

Neden Türkiye haikının ~. 
99_ u Radyolin kullanıyor ? 
Agızdakı mikrobları % 100 
öldürmesi yüzünden mi ? Fia
tının ucuzluğundan mı ? F ev
k.ala~e .teksif edil~esi dolayı
sıle ıktısadi oldug" undan mı ? 

RAOYOLiN 
kafidir. 

!eri mükemmel surette yıkaya· 
rak yemek artıklarının, içkinin, 
sigaranın husule getirdiği kir 
tabakasını, lekeleri, kefeke de
diğimiz taşları söküp çıkanr, 
sonra· da bunları mine tabaka-

cinsleri miktarları haftalık 

Çuval 

Buğday 3275 
Arpa yerli 80 
Bakla 270 
Araka 7 
Akdarı 75 
Fasulya 10 
Burçak 3 

fiyat 
az çok 
7. 8.125 
4.375 4.375 
4.75 5.10 
8. 8. 
4.625 4,625 

Haftalık fiat 
en 

Nev'i balya harar az 
en 

çok 
Prese 1-ci 
hazır 830 
Prese l·ci 
vadeli 
Kaba 1-ci 

50 

43.00 43.50 

43.50 43.50 

Zeytinyağı 
Reko!te noksanlığı hasebile 

mühim ticarethanelerden bazı
larının doğrudan doğruya is
tihsal mıntakalarından müba-

Nohut 100 
Susam 273 

9,50 15 
6.25 6.25 
6.75 8. 

17. 17. hazır 00 17 43.50 43.50 , 
yaatta bulunmalıırı hasebiyle 
lzmir piyasasına gayet az mik
tarda Zeytinyağı gelmekte ve Kendir tohum 23 

Pamuk balye 880 
Pamuk harar 50 

5. 5. 
43. 43. 

,. çekir 171500 ki 2.50 2.65 
Palamutke 12888 300. 615. 
Çek. üzüm 2177 5.25 17.50 

,. torba 15 
Razakı üzüm 4 6.50 6.50 

.. torba 2 
ılncir 250 11. 11. 
!Zeytinyağı 58500 k 36.75 37. 
'Mazı 25 10. 45. 

Geçen ve daha evelki hafta
lardaki durumu aynen muhafaza 
eden arpa piyasası için son 
hafta içinde yazılmağa yarar 
hiç bir değişiklik yoktur. Sou 
hafta satışı yukarıda gôster
di~iğimiz gibi 8() çuval yerli 
malından ibarettir, Kilosu 4,375 
kuruştan sahlmııbr. 

Geçen hafta aynı maldan 
elli çuval arpa kilosu 4,5 ku
ruştan muamele görmüı ve 
geçen senenin bu sıralarında 

Uıak arpaları 4,05-4,25 yerliler 
4-4,1875 kuruş fiatle satılmış• 
tılar. Satış yekunu da muhtelif 
nevilerden olmak üzere 1049 
çuvala baliğ olmuştu. Genel ba
kımdan bu sene ve piyasada ge: 
Çen seneden daha az mal bulun
makla beraber iki senenin ayni 
haftalarındaki fiatlerde bu sene 
0,25-0,5 santim arasında bir 
yükseldik vardır. 

Bakla: 
Piyasa durumu geçen hafta 

kinin aynıdır. Ancak haftalık 
satış mık tarı geÇbn haftadan 
fazladır ve fiatlerde biraz düş
künlükte görülmüştür. 

Geçen haftanın bakla satışı 

kilosu beş kuruştan 51 çuval 
olduğu halde son hafta satış· 
ları yukarıda görülmüş olacağı 
üzere 4, 75-5,10 l..uruş arasında 
fiatlerle 270 çuval olarak' top
lanmıştır. 

Geçen senenin bu haftasında 
borsada bakla muamelesi ol· 
mamıştı. 

1935 mahsulünden stok edil
miş baklaların mevsim müna
sebetile kalitelerinin düşmekte 
olmasından satıcılar tarafından 
piyasaya tedrici arzlara,başlan
mış ve bu münasebetle fiatlar 
~~ düşme alametleri görülmüş
lur. 

Bu cümleden olmak üzere 
son. hafta fiatlannda çoktan 
ben görülmemiş olan 4 75 ku· 
ruş fia ta da rastl:ınmış~ır. 

Alakadarların bundan sonra 
b~kla fiaılarında düşkünlük 
hasıl olacağı hususundaki fikir 
ve müt:ılealarına isabetli gözile 
bakılması yersiz sayılmamak
tadır. Bakla mezruatının bu
günkü vaziyeti hakkında mül-

Yekün 880 17 
Bundan bir hafta evvelki sa

tışlar ise 798 balya ve 8 harar
dan ibaret olup 43 ila 44 ku
ruş arasında muamele görmüş
lerdi. 

Geçen senenin bu haftasın
daki satışlarda 616 balya olup 
52 ila 60 kuruş fiat arasında 
muaoıele görmüşlerdi. 

Son hafta pamuk piyasasında 
geçen haftaya nisbetle yazıl
mağa değer birşey yoktur. Sa
tış miktarı normal raddede gö
rülmüş ve fiatlar da geçen haf
taki derecesini aynen muhafaza 
etmiştir. 

Pamuk fiatleri halen müsta· 
kar bir durumda olub ıırz ve ' 
talebin bugiinkü halini. muha
faza ettiği takdirde fiatlerde 
düşme keyfiyeti ihtimalden 
uzak görülmektedir. 

Hafta içinde bazı ihracatçı
ların piyasadan bir az mal 
ıatın aldıkları görülmüş ise de 
bu mübayaatın her ihtimale 
karşı yapılmakta olduğu ve 
mübayea fiallerinin Avrupa 
piyasalarına nisbetle mal ihra
cına müsaid bulunmadığı he
saplanmaktadır. 

Palamut 
Son hafta içinde borsada 

yapılmış olan palamut işleri 

borsa bülteıılerioden aşağıdaki 
surette toplanmıştır: 

Nev'i 
Tirnak .. 

" 
Kaba 

Kental 
2897 

engm 24 
topraklı 33 

9651 
" engin 5 

206 
32 
40 

12888 

Rüfüz 
" tırnaklı 

Kapçık 

Yeliün 

Fi 
Az 
550 
520 
550 
420 
350 
300 
380 
300 

Çok 
615 
520 
550 
515 
350 
390 
380 
300 

Bundan bir hafta evvel horsa 
satışları şu şekilde tesbit edil
mişti: 

Tırnak 

Kaba .. 
" 

engın 

belitti 
Yekün 

233 
376 
14 

107 
730 

560 595 
455 500 
400 400 
460 460 

Geçen senenin bu haftası 

satışları aşağıdakı şekilde cere· 
yan etmişti: 
Tırnak 
Kaba 

" engin 
Rüfüz 
Yefcün 

8040 
15062 

208 
1941 

25251 

350 
210 
170 
180 

440 
280 
210 
210 

Bundan evvelki neşriyatımız
dada arzettiğimiz gibi 1935 
palamut rekoltesinin noksanlığı 
palamut fiatlarında her gün 
yeni yükselmeler olmesını intac 
eylemektedir. 

Yukarıdakı iki senenin aynı 

bu münasebetle fratlarda her 
gün yeni yükselmeler kayd
edilmektedir. 

Borsa bültenlerinde gördü
ğümüze nazaran son hafta için
de borsada aşağıda işaretli 
Zeytinyağı satışları olmuştur. 

Nevi kilo fiat fiat 
Sıra malı hazır 13,530 37, 37 

" " vadeli 45,000 36,75 37 
Yekün 58500 

Bundan evvelki haftada bor
sada yapılan Zeytinyağı satış-
ları şöyle idi: · 

Sıra malı hazır 13600 35,50 36 50 ' . . 
" " vadeli 45000 34,50 36 

Yekün 58600 
Geçen senel\iq bu haf\asında 

ise borsada 24,5-25,5 kuruştan 
107950 kilo sıra malı hazır sa
tışı olmuş ve 24,75-25 kuruştan 
8500 kilo eski satış zevtinyağı 
muamelesi yapılmıştır. 

Zeytinyağı piyasası Lundan 
evvelki haftalarda da yazdığı
mız durumu aynen muhafaza 
etmiştir. Yalnız piyasaya az 
mal arzedilmesi fiatlarda her 
gün yeni yükselmeler hasıl ol
masına sebeb olmaktadır. En 
son piyasa olarak 38-37 kuruş 
arasında yükselmeğ"e meyyal 
olarak görülmüştür. 

Çekirdeksiz üzüm 
Şehrimiz ticaret ve zahire 

borsa~ınca hergün tanzim edil
mekte olan çekirdeksiz üzüm 
gündelik satış listelerine göre 
borsada gündelik itibarile ya
pılmış olan çekirdeksiz üzüm 
satışları şöyledir. 
Tarih Torba 

15-1-936 
16 .. 

1~ " 
1~ .. 
20 " 
21 .. 
Yekün 

15 

ıs 

Çuval 
27 

. . 754 
187 
213 
639 
357 

2177 
Bundan bir hafta evvel satış 

miktarı ancak Ş92 çuval olarak 
toplanmış ve bir yıl evvelki bu 
haftada 3814 çuval çekirdeksiz 
üzüm sabşı oloıuştu. 

Son hafta satışları ile bera
ber 1935 senesi çekirdeksiz 
üzüm mevsimi başından 21 - 1-
936 akşamına kadar borsada 
488237 çuval ve 4141 torba 
üzüm satılmış ve geçen sene 
bu tarihe kadar 1934 mahsulü 
çekirdeksiz üzüm satışı yekü
nu 277297 çuval ve 971 torba 
olarak hesab edilmiştir. 

Son haftanın çekirdeksiz 
üzüm satışları bir hafta evelki 
satışlara nisbetle fazla ise de 
fiatlerde tedrici bazı tenezzül
ler olmuştur. Hafta içinde hu
sul bulmuş tenezzül miktarı 

0,75 - 1 kuruşr arasında hesap
lanmıştır. 

Haftalık fiat temevvüçleri 
hakkında okuyucularımıza rak· 
kamlara dayanan bir fikir ver
mek için hafta içindeki dalga
lanışları aşağıda gösteriyoruz: 
Nu. 14-1-936 16-1-936 

7 
8 
9 

10 
11 

fiatleri fiatleri 
az çok az çok 

13,25 13,SO 13 13,50 
13,75 14,25 13,75 14 
14,50 ıs 14,25 14,15 
15,50 16 15,50 16 
17,25 17,50 17,50 18 
21-1 ·936 fiatleri 

az çok 
7 12,75 13 
8 13,25 13,50 
9 13,75 14 

10 15 15,50 
11 17,50 18 
. Geçen hafta nihayetlerine 
doğru üzüm piyasasında görü
len işsizlik hafta başlarında 
fiatler üz~rinde müe.ssir olmuş 
v~ bu tesır hafta nıhayetinde 
bıraz daha kendini göstermiştir. 

Bu halin ellerinde fazlaca 
mal bulunan ibracatcılarımızın 
mevsim dolayısile ve bilahare 
ay nihayetlerine doğru gidil
mekte olması yüzünden yeni 
ve önemli siparişler almamış 
olmalarından ileri geldiği umul
maktadır. 

Mamafih geçen yılın bu haf
.tasındada işler eyiden eyiye 
gevşemiş VP fiyat!ardada haylı 
düşkünlükler görülmüşt(i. 

Mevsimin eyiden eyiye iler
lemiş olmasına karşı elde mev
cut stokların kemmıyeti ve alı
cılarda görülmekte olan muba
yaa durumu üziim fiyatlarında 
öniimüzdeki hafta iç•ndede ye
ni tenezzüHcr vulruu ihtiınai~ni 
t~vlit eyl".mektc is.,de bu ay 
nıbayetlerınden sonra yeni si
parişler alınacağı kuvvetle me-
~~ı .. bulunduğundan fiyatlarda 
gorulen ve görülmesi beklenen 
düşkünlüklerin arııi ve muvak
kat olacağı katiyetle söylen
mektedir. 

Buğday 
Hafta zarfında borsada ya· 

pılan buğday satışlarını hüla· 
sala? yukarıda göstermiştik. 

. Nevı, mıktar ,ve fiyat itibarile 
satışlar şu suretle tasnif edil
mektedir. 

Nevi 
u. y. 
u. s. 
u. y. v. 
Y. m. 
c. 
E. 
M. 
Yekün 

Miktarı 
600 ç. 
188 .. 

1724 .. 
187 .. 
167 .. 

14 .. 
395 .. 

3275 

Fiat 
az 

7'50 
7,00 
7,75 
7,00 
7,625 
7,75 
7,125 

çok 
8,125 
8,00 
7,75 
7,00 
7,75 
7,75 
7,25 

Haftalık buğday piyasası ge
çen haftaki durumu olduğu 
gibi saklamış, geçen haftadan 
az mal satıldığı gibi fiatlarda 
gô7.e çarpar değişiklik olma
mıştır. 

SAiR ZAHAIR HUBUBAT 
Zabair ve hububat piyasa

sında geçen haftaya nisbetla 
yazılmağa değer birşey yoktur. 
Yukarıdaki satış hulasasındaki 
fasulye fiatlarında görülen yük
seklik bizatihi fiatların yüksel
mesi şeklinde vaki olmayıb, 
kalitelerin df'ği,mesinden ileri 
gelmektedir. Başkaca yazıla
cak birşey görülmemiştir. 

Abdi Sokullu 

Ağızda çok fazla köpürdüğü, 
smı çizip hırpalamadan şayanı 

kokusu güzel oldu.7u için mi ? hayret bir şekilde cilAlar YC 
., parlatır. 

Radyolinin bütün bunlardan işte Radyolinin kazandığı 
başka en mühim ve esaslı iki ı · b sebeb bu emsa sız rağ ete 
hususiyeti vardır. Evvela diş- meziyetleridir. 

Sabah ve akşam günde iki defa olmak şartile siz de 

B_A D T O ı~ i N 
Kullanmıya -··-- başlayınız ! , 

NAZARI DiKKA TE -TURAN Y ag Fabrikalarının 
Marsilya, çamaşır, mutbah sabunları 
Nefis zeytin yağları, kokosin, Turyağ 
Açık ve koyu renklerde bezir yağları 
PERLODENT diş macunu 
Verda, Rozmari, Bath, Fatma, Turan, Hurma tuvalet 

sabunları 
Şampuan, Baronya kremi, güzellik yağı 
Traş sabunu, Traş kremi 
Tursil, eğe tozu. politut ve saire 

Bilumum zengin çeşitlerlnl 

KÜLTÜR 
Kültürün 48 inci sayısı zen

gin yazılarile çıktı. Kültür bu 
sayısile ikinci yılını bitirerek 
üçüncü yıla giriyor. 

Bu sayıda, doktor N. Kip'in 
"bilginin kökü ve bütünlüg" ü .. 
Asım Kültürün " büyüklerin 
orijinallığı ,. F. Oğuz Bayır'ın 

"orta okul konusu ve ilk okul 
öğretmeninin rolü ., Paul Va

ler'in " cemiyette diplomanın 
rolü ., Leman Duranın " Bet
hofen .. i M. R. inan 'ın " hars 

bakımile lzmir köylerinde gör
düklerimiz ,. Dr. N. Kip'in 

" sıhhi hurafeler ., Ihsan Al
tıntuğ'un " Avrupa " 
plan örneği ,. Andra 

Büy.ük Kardiçeli Han Omega 
Tıcarethanesi ittisalindeki 

S. KALOMENI 
Tecim evinde bulursunuz. 

Telefon : 2751 

ıe~•ıaa_._ __ ... _• 
DOKTOR 

Hulôsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

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

" fikir gidaları .. A. Aytekin 
Kültür'ün çocuk edebiyatından 
bir hikayesi, Kurali'nin hayatı 
gibi yazılar bulunmaktadır. 

Oku ucuları 



SahHe a 

DAIMON marka elektrik lambaları listesi 
Numarası Cinsi 
38380 Beş pilli yedi yüz metre mesafeyi gösterir, ayarlı 

ve kristal camlıdır. Yirminci asrın en son icadıdır 
4611 Dört köşe çok küçük fenerdir. Yelek cebinde ve 

bayanların el çantalarında taşınır. 
1908 Kalem şeklinde raptiyeli kalem feneridir, herkesin 

yanında bulunması lazım olan bir ihtiyaçtır. 
3001 F Velespit feneridir. Portatiftir, elde de kullanılır. 

2213 F O B kırmızı beyaz yeşil gösterir. Üç renkli ve 
ayarlıdır. iki yüz elli metre mesafeyi gösterir.Muhabere için 
kullanılır. 

ızıım:zıztz=z."f/7///7T//777//././F/7/TAr7/.L7/////7/////.J~//?.TZJ 

Umumi deposu : lzmirde Sulu han civarında Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethaııesidir. 
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ÇABUK 
RAHAT 

TRAŞ OLMAK 
İSTER S~ NİZ ~ 
HEM EN BiR ~ .'i-... 

POKER-PL 
o 

ALiNiZ. 

lzmlr belediyeslnden: 
- Urayımız Fen Heyeti yapı 

şubesinde çalışmak iizere 80 
lira ücretli bir fen işyarı alı· 

nacaktır. 

Aşağıda yazılı şartları haiz 
istekliler arasında müsabaka 
yapılacağından isteklilerin Uray 
baş mühendisliğine müracaat 
etmeleri: 

1 - Bayındırlık fen okulun· 
dan diploması olmak 

2- Çalıştııı-ı daire ve mües
seselerden Bonservisi bulun
mak. 

3 - Askerlik hizmetini bi· 
tirmiş olmak 

4 - Sıhhat raporu getirmek 
5 - Yaşı Otuzbeşi geçmiş 

olmamak. 
23-.10 194 1122\ 

/ ' -

Tasfiye memurluğun
dan: 

lzmirde Peştamalcılar başın· 

da 82 sayılı mağazada mevcud 

ve tasfiyeye aid Undervut mar· 

kalı yeni yazı makinesi yazıhane 

kanepe ve sair eşya ile bir adet 

raylner markalı lngiliz büyük 

para kasası ve manifaturaya 

aid raflar ve mostralar aleni 

müzayede ile ve dellaliye resmi 
müşteriye aid olmak şartiyle 
satılacağından talib olanların 

30 - 1 • 36 tarihine mü• 
sadif Perşembe günü saat 15 
de mezkür mağazadaki tasfiye 

memurlarına ve dellala müra· 

caat etmeleri ilan olunur. 
198 (123) 

Sicll ticaret memurlu- · 
ğundan: 

(Rahmi Filiheli ve kardef: 
leri) ticaret unvanile lzmirde 
Başturakta 17-19 numaralarda 
un, zahire, pamuk, zeytinyağı, 

deri, kösele vesair umum em· 
tia ticaretini yapan işbu şirke· 
tin ticaret unvanı ve şirket 
mukavelenamesi ticaret kanu
nu hükümlerine göre sicilin 
1543 numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

İzmir sicili ticaret memur
luğu resmi mühürü F. 

T enik imzası 

1-ŞIRKET MUKAVELESi 
Bin dokuz yüz otuz altı se

nesi il<inci kanun ayının yir· 
minci Pazartesi günü saat on 
bir buçuk sıralarında lzmirde 
Halim ağa çarşısında 14 nu
maralı dairesinde vazife gören 
aşağıya mühür ve imzasını ko
yan lzmir Üçüııcü Noteri Bay 
Tah<in Amurun vekili bay Ali 
Raif Günyerin yanına gelen 
ehliyeti kanuniyeyi hai1. bulu
nan şahıs ve hüviyetleri kanun 
nazarında şehadete ehil görü· 
len kimselerden lzmird · Bi
rın.:ı kordonda 214 numaralı 

evde oturan Rüstem oğlu bay 
Nuri ve lzmirde lkiçe~melikte 

Akçalı Mesçit çıkmazında 74 
numaralı evde oturan Mustafa 
oğlu Bay Bekir Sıtkı .. nam şa
hitlerin tarif ve şehadt'tlerin· 
den anlaşılan lzmirde Göıtepe 
Tramvay caddesinde 984 nu· 
maralı evde oturan Tüccar-
dan Bay Mustafa Rahmi 
Filbeli ve lzmirde Halil 
Rifat Paşa caddesinde 72 nu
maralı evde oturan tüccardan 
baı Ahmed Nazmi Filibeli ve 
lzmirde Göztepe tramvay cad
desinde 982 numaralı evde 
oturan tüccardan bay lsmail 
Hakkı Filbeii, anlatacakları 
veçhile bir şirket mukavelena
mesiııin tarafımızdan yazılması· 
nı istediler. Adı, sanları yuka
rıda yazılı şahitlerin yanında 
arzuları soruldukta hepsi bir
den söze başlıyarak: 

M. 1 - Şirketin maksadı 
teşeküülü: UN, ZAHiRE, PA
MUK, ZEYTINYAGI, DERi 
ve KÖSELE ve sair umumi 

1 emtea işleriyle meşgul olmaktır. 
M. 2 - Şirketin merkezi: 

lzmir ve merkezi muamelatı 
Başoturakta 17 ve 19 numa

ı rah mağaza!ardır. Şirketin hali 
1 hazırda Aydın vilayet merke

zinde bir şubesi vardır. 

M. 3 - Şirketin unvanı ti
carisi: "RAHMi FİLİBELl VE 
KARDAŞLARI dır. 

M. 4 - Şirketin nevi : Kol
lektiftir. 

M. 5 - Şirketin sermayesi : 
"302853,, Türk lirası ve "74,, 
kuruş mütedavil ve "339824,, 
Türk lirası sabit olmak üzere 
"642677,, altı yüz kırk iki bin 
altı yüz yetmiş yedi Türk lirası 
ve "74,, kuruş olup bundan 
evvelki şirketin tasfiyesiyle tan
zim kılınan bir kanunsani bin 
dokuz yüz otuz altı tarihli plan
çoya nazaran tayin ve taahhüt 
edilmiştir. 

M. 6 - Beşinci maddede 
gösterilen mütedavil sermayenin 
şüreka hisselerine göre taksimi: 

Lira kuruş 

113570 15 bay Mustafa Rah
mi Filibelinin his· 
sesı. 

113570 15 bay Ahmet Nazmi 
Filibelinin hıssesi. 

75713 44 bay Hakkı Filibe· 
linin hissesi. 

302853 74 Yekün. 
Sabit sermaye miktarı 

Lira Kuruş 
60000 00 Un fabrikası binası 

140000 00 Uu fabrikası ma· 
kınaları 

47210 00 Deri fabrikası 

biııası 

32614 00 Deri fabrikası ma· 
kinaları 

30000 00 Aydın pamuk yağ 
fabrikası binası 

30000 00 Aydın pamuk yağ 
fabrikası makinaları 

339824 00 Y ekün 
M. 7 - Sabit sermayenin 

En Güzel Renklerde 
'77/LL/LZ.T//:Jr:z.zzzL:.t:ı:;;a:z.crr.zrLZZTLLLZ'T.AL///)'L:zL7///LZJ 

En Güzel Kalitelerde • 
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En Ucuz Fiyatlarda 
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Yeni kumaşları çıkarmakla yurddaşların geyim 
zevklerini tamamile tatmin ettiğine kanidir 

BAY ANLAR VE BAYLAR için Tayyorlu~, Pardesölük, Elbiselik, 
En yeni ve en zengin çeşitler geldi 

Her ölçü ve her renkten en cazip desenlerde mükemmel Isparta halıları 

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

Toptan ve perakende satılmaktadır 
W/F/7//E///77 /7 //YCiı'.L7LL7.7§L//L /E / L"FL/L!U:/7 ////,{X7,A/7///////X ////hf.//Z///L/LXC7) 

t-.: Devlet memurlarına ve resmi teşekkül,mensuplarına Tv/////////////////////IJ 
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· Mide, barsa;., 
kara ciğer böb-
rek hastalıkla
rında fevkalade fay
dalıdır. Hazmı ko
laylaştırır, inkib:ızı 
izale t'der. 

şüreka hisselerine göre taksi· 
mi, tapu sicillatı kuyudatı veç· 
hile her ortak müsavi haklara 
sahiptir. 

M. 8 - Kar ve zararın tak
sımı: Atiyen pilanço tanzi· 
minde evvelemirde tahakkuk 
etmiş karı safinin yüzde onu 
şeriklerden bay Rahmi Filibe· 
liye ayrıldıktan sonra kalan 
kısmın yüzde otuz yedi buçu
ğu keza bay Rahmiye ve yüzde 
otuz yedi buçuğu bay Nazmi 
Filibeliye ve bakiye yüzde yir
mi beşi de bay Hakkı Fili
beliye ait olacaktır. Zarar vu
kuunda zararın otuz yedi bu
çuğu bay Rahmiye ve otuz 
yedi buçuğu bay Nazmiye ve 
mütebaki yirmi beşi de bay 
Hakkcya aittir. 

M. 9 - Şirketin mebde ve 
müntehası : .Şirket bir kanunu 
sani bin dokuz yüz otuz altı 

tarihinden itibaren on beş sene 
müddetle aktedilmiştir. 

M. 10 - Şüreka arasında 

ihtilaf zuhuru : Şerikler ara
sıııda umur ve muamelatı 
şirketten dolayı ihtilaf zu
hurunda her şerik tarafın· 
dan intihap edilecek birer ha
kem marifetiyle keyfiyet hallo
lunur. Hakemler ittifak edeme· 
dikleri takdirde bir dördüııcü 
hakemin iştiraki ile yeniden 
tetkikat yapılır. Bu suretle te· 
şekkül eden hakemlerin ekse· 
riyetle vereceği karar her üç 
ortakça müta olacaktır. 

M. 11 - Şirketin masarifi 
umumiyesi: Kira bı:delleri, ka· 

H. 3 (50) 

!JVH lllll 
meyva usarelerile hazı 

mış yegane meyva tuzudur.rlan· 

zanç ve sair yergilerle sigorta, 
seyahat, müstahdem ücret ve 
maaşah ve ticarethanenin bil'· 
umum masraflarıdır. 

M. 12 - Şirket namına vaz'ı 
imza salahiyeti, şeriklerden Bay 
Rahmi Filibeli ve Bay Nazmi 
Filibeli unvanı şirketi istimal 
suretiyle umur ve muamelatı 

şirketten olan her türlü ukut 
ve mukavelat, taahhüdat, se
nedat ve evrakı saireyi müşte
reken veya münferiden imzaya 
salahiyettardırlar. 

M. 13 - Şirket azasının gayri 
menkulleri: Aza şirketin mü
savi hisselerle mutasarrıf bu· 

lundukları şirkete dahil olmı· 

yan gayri menkullerin geliri 

açılacak hususi bir hesapta 
tutulacak irat ve masrafı kay· 
dedilerek pilanço tanziminde 

tekarrür edecek safi kar her 
birerlerinin sermayesiııe ilave 
oluııacaktır. 

M. 14 - irketin defatir ve 
kuyudatı ve kasa ile muame· 
latı şeriklerden bay Rahmi ve 
hay Nazmi Filibeli tarafından 
idare edilecektir. 

M. 15 - Şı-riklerden birinin 
vefatı halinde şirket infisah 
etmeyip müteveffanın veresesi 
ile hayatta kalan şüreka ara· 
sıııda şirket, yine bu mukave
lename ahkamı dairesinde de
vam edecektir. Şirketten ala
kasını kesmek iıtiyen mirasçı 

bulunursa bu mirasçının serma
ye ve temettüatı şirketteki hisse
si verilerek diğer şüreka tarafın· 

'ngiliz 
.,, anzuk 

ECZANESi 
Beyoğlu-lstaobul 

·dan şirketten çıkarılır.Bu suretle 
çıkarılan mirasçının hissesi he' 
sap ve tay;n edilirken mirasçı 
olduğu mütedavil ve sabit ser· 
mayelerden yüzde yirmi bel 
tenzil edilmek suretiyle teaY' 
yün edecek hissesi, üç aydaJI 
altı aya kadar keııdisine na~; 
den verilir. Şu kadarki sab1 

sermayedeki hissesi, tayin eıli' 
lecek üç hakem tarafında~ 
takdir edilecek o günkü k•Y' 
meti üzerinden hesap edilir. . 

Akitler başka bir diyecekler• 
olmadığını beyan ve ikrar eY
lemeleri üzerine işbu muka\le' 
leııameyi yazmakla beraber 
hazır bulunanlar yanında açık' 
ça okunup manası anlatılarak 
meal ve müııderecatı arzuları' 

na uygun olduğu tasdik kılıJI' 
dıktan soııra altını hepimiz iı!l' 
za ettik ve mühürledik. 

Akitler : Rahmi Filibeli "e 
A. Nazmi imzaları ve 1. Hak~' 
mahkük imzası. 

Şahitler : Nuri imzası ve f). 

Sıtkı mahkük imzası. 
T.C. lzmir üçüncü noter• 

Tahsin Amur resmi mühürii "e 
vekili Ali Raif Günyer imzası· 

Umumi No. 949 
Hususi No. 1-91 

· iP Bu mukavelename sureb0
49 

daire dosyasıııda saklı 9 
umumi numaralı aslına uygıı~ 
olduğu tasdik kılındı. Bin ~o; 
kuz yüz otuz altı senesi ik111'; 

k - . . . p rtcs anun ayının yırmıncı aza 
günü. i 

lzmir üçüncü noterliği resııı 
mühürü ve imzası. 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

N. V. Oliver Ve Şii. 
Sahife 9 

W. F. H. Van Der LIMiTET 

Zee & Co. Vapur Acentesi 

Salon, yemek 
Kardeşler 

ve yatak odalannızı Haraççı 
mohilyelcrile süsleyiniz ••. 

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, Gdyni.a,Go
teburg, Oslo ve İskandinavya 
limanları için yük alacaktır. . 
SERVİCE MARITıM RUUMAIN 

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

ilandaki hareket taribleriie 
navlunlardaki değişikliklerden 

acentemiz mes'uliyet kabul et
mez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kor
donda T abuıil ve T ahJiye binası 
arkasında 72-4 numarada 
FRA TELLl Sperco vapur acen
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

ANGORA vapuru 20 son CENDEU HAN BiRİNCİ 
kanunda bekleniyor. 24 son ka- KORDON TEL. 2443 
nuna kadar Anvers, Rotter- THE ELLERMAN LINES L TD. 
dam, Hamburg ve Bremen THURSO vapuru 7 ikinci 
limanlarına yük alacaktır. kanunda Liverpoo) ve Svansea-

ANDROS vapuru 3 şubatta dan gelip tahliyede buluna-
bekleniyor. 7 şubata kadar cak. 
Anvers, Rotterdam, Hamburg AD JUT ANT vapuru 8 ikinci 
ve Bremen limanlarına yük kanunda bekleniyor.Londra için 
alacaktır. yük alacakbr. 

American Export Line THURSO vapuru 15 iki<tci 
EXMOUTH vapuru 2 şu· kıiııunda bekleniyor. Liverpool 

batta bekleniyor. Nevyork için ve Glasgov için yük alacaktır. 

yükliyecektir. POLO vapuru 10 ikinci ki-
Johnston Warren Lines nunda Londra, Anver ve Hull-

Liverpool den beklenip ayni zamanda 
DROMORE vapuru 18 son L H 

ondra ve ull için yük ala-
kanunda bekleniyor. Liverpool- caktır. 
dan yük çıkanp Burgas,Varna DUTCHE LEVAT LIN 

ve Köstence için yük alacaktır AQILA vapuru 5 ikinci kıi-

Vapurların isimleri, gelme nunda HambÜrg ve Anversten 
tarihleri ve navlun tarifeleri gelip tahliyede bulunacak• 

hakkında biç bir taahhüde gi· NOT : Vürut tarihleri, va-
rişilmez. purların isimleri ve navlun üc-

N. V. W. F. Hanri Van Der retlerinin değişikliklerinden me 
Zee & Co. suliyet kabu' edilmez. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

··········siiii[AT
0000

B~İ~k·y;~··············~ 

Norveçyanıo b11lis Morina öalık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satı' Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDI NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

• . . 
• 

....................................................................... 

Merkez: 
lzmir 

İkinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Tl. 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65, Tel. 3956 

Evi Ka.antina tranı\'ay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

T envirabnızda yeni çıkan çifte ispiralli 

META.LLUM 
1Karahisar Maden Suyol 

Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 
bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 
\r:--·~ ~ 
.t 

. " 
TÜRKİYE 

HILALIAHMER ··crMIYEit 
~ . 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifa'ı maden ~uyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni lzmir eczanesi Telefon : 2067 

Sobalarınız için halis 
·~zö·~·iü'i<l~k·k;i"iiı~·ın~a~;;·köın·ü~ii'~· 
~Sömikok : Antrasit kömürü E 

glngiliz : Antrasit komiirü _ 
...... Kök'·····oÖLMA······sA'fiÇE:'"""'"'" 

llehnıet Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

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

ALTIN DAMLASI 

• 

Eczacı başının 
büyük şaheseri 

Koku 
Ve 

kokuculuğun 
HATtRASı 

•••••••••••••••••••••••• 

Altın 
Damlasını 

Yl\LNIZ 

O yapar 
Benzer isimli • 

Taklitleri >İ 
Şiddetle red ediniz 

Um. DEPO: 

S. Ferit Sif a eczanesi 
JI ' 

Tü~~~~e":!vr~~!a~!i~!ı=!1~~ur~~ ~?~dide 1 
damızlıklardan aşılanmıf ve gayet itina ile yetiştirilmiş muh
telif cins ve yaşta meyva fidanlan ucuza satılıkbr. Görmek 
ve toptan almak istiyenler Kayas istasyonu yanında yeni 
çiftliğe, perakende almak ve sipariş vermek istiyenlerin 
Başdurakta Batak hanına müracaat etmeleri ilin olunur. 

---------- 1 - 26 h.3 (74) --· 

• Tek, fakat kat~i çare 

Tecrübe edenler
den sorunuz! 
B~ diş, adele ağrı

larile üşütmekten müte
vellid bütün ıstırablara karşı yegane müessir tedbil 

bir kaşe 

G iPiN 
almakhr. 

[ Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz ] 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriı:. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çe~t ye
mek baharlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, lspartanın ö:ı: gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
batlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle va Turan fabrikalannın tanınmış çe§itlerini 
Kara südil, Beai. Her boy di, macunu ve fırçalarını (Leylek) 
marka rastık ile {Nermin) saç boyalarını bizden araymız. 
Biltün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kunıat boya
lannın genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

T elefoo : 3882 

lzmirliler lstanbuldancrcde buluşurlar 

Beyoğlunda Bristo) otelinde 

~rke~~de 9.smaniy~otelinde 
Her ıki otelın musteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
f!~I':" • Bay Ô~er Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
suıdır. Kırk bır senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. htanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

BütUn bu fevkaladeliklere ilaveten fıatlar 
müthiş ucuzdur 
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özel kurulun toplantısından sonra yeni kral yemin verdi 
-----------------------11111111----------------------

Dün sabah kralın tahta çıkışı Hyde parktan atılan . ve yeni hükümdarın 
yaşını ~österen kırk bir pare topla ilan edildi. Parlamento saat 18 de krala 
sadakat yemini verdi.Yeni Kralı ilk işi s raydaki saatları d ·· z 1 mek oldu 

Londra 22 ( Ö. R ) - Dün ' 
bildirildiği gibi, lngiltere kralı 
Edvard Vlll Sandringhamdan 
Londraya tayyare ile gitmiştir. 

Bir lngiliz kıralının ha va yo
luyla seyahati ilk defa vaki ol
muştur. Yeni kralın anane dı

tında biricik hareketi bu de
ğildir. ikinci hareket de, saray 
saatlerini resmi Greenvich sa
atile bir ayara iade etmesidir. 

YENi KRALIN iLK iŞi 
, Filhakika şimdiki kralın bü
yük babası kral Edvard Vll, 
saray saatlerinin resmiğ saat
ten yarım saat ileri ayar edil
mesinı emretmiştı. Kral Geor
ge zamanında bu usule riayet 
edildi. Yeni kral, gece yarı
sından yarım saat sonra, an
nesi kraliçe Mary ile görüş
tükten sonra Sandringham 
sarayına bir saatçi getirtmiş 
ve bütün dıvar saatlerini res
miğ saat ayarına koydurmuşl'lu. 

Kral, vt!liahdı ve kardeşi dük 
of York ile birlikte öğleden 
sonra Londraya varmış ve saat 
13 buçukta Saint James sara
yına inmiştir. Bundan sonra 
Buckingham sarayına gitmiştir. 
Sarayda tutulacak matem hak
kında yeni kralın iredesi sara
yın parmaklığına asılmış bulu
nuyordu. 

SAINT JAMES SARAYIN
DAKl TÖREN 

·• 

Yeni kral sekizuıd Edııaıd 

Bu beyanname borsada, adliye 
sarayı önünde ve uraylat vası
tasiyle Büyük Britanyanın ve 
imparatorluğun bütün şehir ve 
kasabalarında ayrıca okunacak
tır. 

olarak yen,cıen yarıya indiril
miştir. 

PARLAMENTONUN TOP
LANTISI VE KRALA SADA

KAT YEMiNi 
Kırala sadakat yemini ver

mek üzere Parlamento saat 
18 de top'anmıştır. Bu davet 
başkanın özel çağrısile o:acak 
yerde radyo vasıtasile yapıl-

' 

1 ' 

ı dolayı Kraliçe Mary'nin resmiğ ı 
unvanını tayin meselesi vardır. 
Henüz bir karar alınmamıştır 
ve bu protokol meselesini 
yeni kral halledecektir. 

BALDVININ SÖYLEVi 
Londra, 22 (Ö.R) - B. Bald

vin ölerı kralın şahsından bah
setmek için Radyoda bir söy
lev vermiştir. Bu arada demiş
tir ki: 

medığini öğrendim. Geçen 
hafta ve vik-end esnesında 
kralın ikametgahı ile daimi te
mas halinde bulundum. Hasta-
lığı esnasında kırat arasıra 
kendine gelmiş ve her defa
sında birinin hatırını sormuş, 

lütufkar bir cümle veya tatlı 

bir kelime söyliyerek tekrar 
dalmıştır. 

Atühve;;a ktal }0111111 kral ailesi ile bir arada so11 bir resmi 
mıştır. Büti\n saylavlar, matem "Onun muhakkak yaptığı bir "Böyle bır ayıklık zamanın-
alameti ol~rak, siyah elbise şey varsa, o da bizim neslimize da se!ueterini çağırarak ona 
giymişlerdi. ilk önce başkan şeref vermiş olmasıdır. Ölümü- bu saf suali sormuştur: lmpara-

ettiklerini bildirdiler. Celse ta· 
til edildi. 

CENAZE HAZIRLIKLARI 
Londra, 22 (Ö.R) - Kralın 

cenazesi Sandringhamdan Vo· 
tingtona nakledilecektir. Ora· 

lncili eline alarak yeni krala nün lngilterede ve imparator- torluk ne halde? - lmparator-
sadakat yemini vermiş ve di- lukta bütün tebasını mateme luk çok eyi, Majeste cevabı /!urıli< başbakam Baldl'lll 

· ·ı· K 1 t k k d' d dan hususi bir trenle cenaze ğer saylavlar de incilin önün- sokması, hatta diğer illerde de verı ınce ra e rar en ın en 
den geçerek ayni suretle teessür uyandırması bundandır. geçmişti.r. O, kendine . geldiği Windsora naklolunacaktır. Ce· 

her dakikada memleketıle me.. nazenin Votingtona nakli bir 
and içmişlerdir. Bu geçit iki Bu bir kaç dakikadan i!ti· I I .,· 

t .. ·· 550 ı f d d k k il gu o muştur" top ara bası üzerinde olacaktır. 
s~a surm.uş v~ say av ye- a e e ere onu, ra arımız- SARA YLARDAKI MATEM lngiliz krallık ailesi bu ista.s• 
mın vermışlerdır.Lordlar kama- dan hiç birinin geçirmediği ka- K . . 22 ( ÖR ) yona kadar cenazeyi yaya 

d k. t" d b b d b h 1 b' d 1 rıstıyanya, . -rasın a ı oren e unun en- ar u ran ı ır evre o an N 'k" t olarak takip edecektir. 
Bu sabah, kralın tahta çı- . l t k . . d . 1 orveç sarayı ı ı ay ma em KRALIN VASl.YETNAMESI 

zerı o muş ur. son çeyre asır ıçın e ışga yapacaktır. 

kışı Hyde - Parktan atılan Bununla beraber kadro biraz ettiği tahtta son defa olarak Tokyo, 22 (iÖ.R) _ lngiliz Londra 22 (Ö.R) - Krahıı 
ve yeni hükümdarın yaşını gös- d • · 'kt' S ı d k' N 1 t l d J " d" · t · d'I · k• egışı ı. a onun ucun a ı oe yor u arın a nası gor u- Kralı Beşinci Corc'un vefatı vasıye namesı neşre ı mıyece 

teren 41 pare topla ilan edil- tahtta mutad olarak biri krala ğümü hatırlatmak isterim. münasebetile saray üç ay ma- tir. Vasiyetname yalnız krallık: 
miştir. Londra kulesi tarafın- diğeri kraliçeye ait olmak üze- "Tatil için ayrılmazdAn önce tem tutacaktır. ailesinin malômat alması içindir• 
dan da 41 ı yukarıdaki gibi ve re iki yer varken bu defa, ye- onu gördüm. Ben evime, o da Bükreş, 22 (Ö.R) _ Saray Resmi mahiyeti yoktur. 
diğer 21 i de şeref selamı ol· ni kral bekar olduğıı için, taht Sandringhama gidiyordu. Aynı iki hafta matem tutulmasına Dublin 22 (Ö.R) - B. J)Ö 
mak üzerere 62 pare top a- yalnız bir koltuklu idi. biçim bir tatil geçirecektik. karar vermiştir. Valera kraliçeye bir telgr~f 
tılacaktır. Bu sabah yeni kra- Londra, 21 (Ö.R) - iki Şehirden uzak, çocuklarımızın Paris, 22 (Ö.R) _ Meclisin göndererek derin acılarını bıl• 
im şerefine bayraklar direkle- asra yakın bir zamandan, Vil- ve torunlarımızın arasına dö- bugünkü celsesinde başkan B. dirdi. 
rin tepesine kadar çekilmiş ve yam il zamanından beri ilk nüyorduk. Buison meclis adına ve B. Londra 22 (Ö.R) - Krah11 

akşamdan itibaren, ölen kralın defa olarak bir lngiliz kralı "Az sonra, Sandringhamda Flanden hükômet adına lngi· cenazesi salı günü Vindsor sa• 
hatırası için matem makamında bekar bulunmaktadır. Bundan her şeyLı istenildiği gibi git- liz ulusunun matemine iştirak rayından kaldırılacaktır. 

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

Mnsır kabinesi düştü P. Dögalin bir hatırası 

Buradan Edvart Vlll tekrar 
Saint James sarayına dönmüş 
ve tahta cülôsunu tasdik et
mek üzere saat 16 da toplanan 
özel kurul toplantısında hazır 

bulunmuştur. Sarayın parmak
lıkları önünde toplanmış olan 
halk ilkönce başbakan B. Bald
vinle arkasından diğer l<abine 
erkanının ve nihayet eski ba
kanların geldiklerini görmüş

tür. Bunların arasında, kıralın 

ölümünü haber alır almaz Af
rikadan dönmüş olan B,Lloyd 
George ile eski iş bekam Ba
yan Boitri göze çarpmakta idi. 

Özel kurul başkanı Kral 
George V in öldüğünü ve onun 
yerine büyük oğlu Prens dö 
Galin tahta çıkacağını kurula 
teyid etti, Bundan sonra genel 
sekreter, cülusu memlekete 
bildirmek üzere bütün üyelerin 
imzalariyle neşredilecek beyan
nameyi okudu. 

1 Nesimi paşa istifa etti. Yeni kabi
neyi Nahas paşa teşkil ediyor .. 

-----------------------------------

Fransız gazeteleri, genel savaşta ge
çen hır muhavereyi anlatıyorlar 

Paris, 22 (Ö.R) - Gazete
ler ölen Kral George'a aid 
birçok hatıralar nakletmekte
dirler. " Figaro ,. 1933 de 
Londrada toplanan ekonomik 
konferansı açarken Kralın ln
gilizce başladığı nutkunu en 
selis bir Fransızca ile nasıl bi
tirdiğini hazır bulunan bütün 
devletler delegelerinin unutamı
yacaklarını yazıyor. 

taburunun yanına gidebi)cli. 
Rudyard Kipling'in Verdull' 

da ölen oğluyla tanıştı. Asker• 
lerin geçirdiği tehlükelere işti• 
rak ederek bir çok defalatı 
siperden atlamakla erkanı har• 
biyeyi ölüm azabına soktu. 

KRAL YEMiN VERİYOR 
Törenin bu ilk kısmından 

sonra yeni Kralın yemin vermesi 
sırası gelmişti. Edvard Vlll 
konsey odasına girdi ve 
hazır bulunanlara dönerek ana 
yasaya ve lskoçya kilisesi
nin emniyetine riayet edeceğine 
and içti. 

Yeni kral, şanlı babası kral 
Jorj V in yolunda yürüyerek 
ana yasaya saygı göstereceğini 
ve İugiliz ulusunun saadet ve 
refahı için hiç bir gayreti esir· 
gemiyeceğini söyledi. Beyanna· 
c:ı jzel kurul üyeleri tarafın

dan imza edildikten sonra bir 
münadi tarafından, Saint James 
sarayının balkonundan dıprıda 

Ulusal birlik 
Londra, 22 (Ö.R)- lngil~e

renin Mısır hükômeline tevdi 
ettiği son nota neşrediieme

miştir. Mamaafi bu notanın, 

beynelmilel durumun vehameti 

hasebile, Mısırla siyasal anlaş
madan eve! süel bir anlaşma 

yapılmasını istediği muhak
kaktır. 

Mısır müttehit cephesi, lngi
liz notasını tetkik için salı gü

nü toplanacaktır. 
Kahire 22 ( Ö. R ) - lngi

liz Ali komiseri Sir Lakson kı
rala bir koalisyon hükômeti 
teşkilini tavsiye ehniştir. Kral 
bugün Nesimi Paşayı kabul 
ederek uzun uzadıya görüş

müştür. 

lngiltere ile andlaşmayı imza 
edecek bir hükômet teşkili 

zaruri görülüyor.' Kral diğer 

1 n gi l tere 

Kral Euati 

edecektir. Nahas "paşa., bir 
ulusal birlik kabinesi teşkili 

fikrini şimdilik hoş görmiyor. 
Mumaileyh daha ziyade renksiz 
bir kabine teşkiline taraftar
dır. Bununla beraber vaziyet 

ile anlaşacaktır 
Zira lngiltere ile Mısır ara

sındaki müzakerelerin inkıtaın
dan doğacak tehlikeler büyük
tür. Kamoy bir an önce Mısırın 
istiklalini koruyan bir andlaşma 
yapılmasını istemektedir. 

Nahas paşanın kararı bugün 
öğle vakti belli olacaktır. 

Kahire, 22 (Ö.R) - Başba
kan Nesim paşa saraya gide
rek Kral Fuada kabinasının 

istifasını vermiştir. Kral ulusal 
Vafd partisi başkanı Nahas 
paşayı saraya çağırak bir ulu
sal birlik kabınası teşkiline 

memur etmiştir. 

Kahire, 22 (P .1\) - Mısırın 
suallerine cevaben lngiliz hü
kümetinin müzakereler akim 
kaldığı takdirde Mısıra karşı 

olan vaziyetini değiştirmek 

mecburiyetinde kalacağını bil
dirmiş olması milli birlik tara
fından hoşnutsuzlukla karşılan· 

Yeni kral, dünki prens dö 
Gal hakkında da bazı aaek· 
dotlar nakledilmektedir. "Echo 
de Paris,. bir harb hadisesini 
hatırlatıyor: 

"17 Haziran 1917 de Prens 
dö Gal Mareşal French'in ge· 
nel ıarargahına gelmişti. Genç 
prens ateş hattına ğönderilmiş 
olan taburuna mülakı olmak 
istiyordu. Mareşal French, 
ölmesinden korktuğunu söyle
yince. prens: 

- "Yerimi alabilecek d ğer 
üç kardeşim daha var" dedi. 

Mareşal : " Ölmenizi kabul 
etsem bile, esir olmamza razı 
değilim " cevabını verdi. Fakat 

"Ekselsior,. yeni kralın bit 
dostu tarafından yazılan bit 
makalede şöyle diyor : 

b-. "Prens dö Galin bütün ıı 
viyeti herşeyi öğrenmek iste• 
mesinde idi. Okumağı sevııır'• 
fakat zamanının başlıca şahıs· 
lariyle temas etmekten hoşlaıııf• 
Rudyard Kipling gibi mubarri~· 
!erden tutunuz da endüstri, fı• 
nans, edebiyat aleminin müıııes• 
sillerine kadar Saint James sa' 
rayındaki dairesine kabul et• 
mediği kimse kalmamıştır ... 

Mühim bir hadise 
o·f jTokyo22(A.A)-Dün Suvas 

. ıı• 
daki Japon konsoloshanesı ~ r 
bıtası efradından biri Çinlı~ıı 
tarafından öldürülmüştür. , a• 
sebeple Japon hükumeti suv. . . 


