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Son Dakjka 
Haberleri beşinci 

sahif ededir 

Yeni AsU" matbaasında basılmıştır • 
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~·Ek~~~;il~ Ras· Desta katiyen bedbin olmadığını çok 
gidişde sağlam mevzilere çekildiğini bildiriyor 

Bugünü değil yarını 
düşünmeğehorçhyız . 

lrrıparatorun emri nıucibince büyük meydan · muharebesini 
kabul etmiyerek Italyanlara zayiat verdirmeyi tercih etmiş •• 
. Londra, 23 (A.A) - Adis· 
ababadaki Royter Aj_ansının 
bir telgrafına göre, Ras _Desta 
Graziyani taarruzunun bıdaye
tindenberi ilk defa olarak dün 
gece hükumet merkezile tel
graf muhaberatında bulun· 
muştur. 

Altmış lngihz zabiti Cicigaya vardılar 
Şimal cephesinde ltalyan kü ltalyan hava taarruzu esna

sında Daggaburdaki Mısır sey
yar hastanesi bombardıman 
edilmiştir. 

bava bombardımanlam•a ma• 
ruz bırakmamak için çekidiğl
ni bildirmektedir. 

YENi BiR HAREKET 

Dünya buhranı ulusların eko· 
nomik durumlarını o kadar alt
üst etmiştir ki bu durumun nasıl 
çözüleceğini nerede duracağını 
bala hiç bir kimse kestiremiyor. 
Bütün devletler kendilerinin 
hususiyetlerine göre bazı ted· 
birler alıyorlar. Bu tedbirlerin 
bir kısmı arsıulusal mal müba
delesini güçleştirdiği gibi bir 
kısmı da mevzıi eyiiikler doğu· 
nıyor. Bununla beraber ortada 
açıkca söylenebilecek bir ha~i
kat vardırki oda, ekonomık 
işlerin normal bir yol üzerinde r---- -
bulunmadığı ve bu gidişin eyi 
bir sonuca varamıyacaiıdır. 

ratorun mUhlm meydan 
muharebeleri v rma
mek hususundaki emir
lerine uygun olarak ha
r&ket ettiğini ve ağır 
ağır çekilerek düşmanı 
mUnaslb zamanlarda ani 
hücumlarla yıpratmayı 
tercih eylemekte bulun
duğunu ilave eylemek
tedir. 

orduları nezdindeki Royter mu
habiri, Desta ordusunun Oga· 
dende uğıadığı mağlubiyetin 
Adis-Ababadaki resmi maha
filde derin bir yeis uyandır· 
dığını bildirmektedir. 

T embiende ltalyanların bat· 
ladığı yeni hareket hakkında 
tafsilat yoksa da arazinin dai

lık olması ve Tigrenia 
diğer noktalarında Ha• 
beşlerin mütemadi bas· 
kınlarına binaen bu 
hareki.tın çok uzun 
süreceği tahmin edil
mektedir. 

Alınan kararlar buhran sar
sıntılarını kesim olarak ortadan 
kaldırmağı değil kötülüklerin 
mümkün olduğu kadar geniş
lemesinin önüne geçmeğı is
tihdaf eyleyor. 

Bir çok ulusların kontenjant
man, klering usullerine baş 
vurmaları bu sistemin ekono
mik sarsıntılarının biricik teda
visi bulunduğundan değil tersi
ne olarak bu sisteme baş vu
rulmadığı takdirde açılacak 

1 rabnenin daha çok feci olaca
iındandır. 

işte bundan dolayıdır ki 
normal veya anormal sayılsın 
biz de böyle amacı belirsiz bir 
gidişe ayak uydurmuş bulunu
yoruz; •e başka türlü davran
mamızın da yolu yoktur. 

Yalnız şunu iliiv.? edelim ki 
zaruri tedbirler bizleri her gün 
Yeni yeni durumlarla karşılaştır
maktadır. Bunları en yakından 
takip etmeğe ve yeni yeni ka
ra_rlar almağa borçluyuz; iş ya~
tıgımız yabancı ülkelerın aldıgı 
tedbirler veya Türkiyede itti
haz edilen her hangi bir !karar 
memleket mahsullerinin bir kıs
mı veya tamamı üzerinde mü
essir olmaktan uzak kalamıyor. 
Bundan dolayı ülkemizin bütün 
iktisadi kımıldamalarını ayrı 
ayrı bilyük bir hassasiyetle ta
kip etmek göz önünde bulun
durmak zaruretiodeyiz. 

Küçük bir örnek olarak pa
muk meselesini ele alalım. 
Üretmenlerimiz pamuk istih· 
saline elverişli geniş saha
lara sahibdir. Bilhassa en
düstri hayatının ülkemizde 
canlanması, yeniden yeniye 
kurulan , kurulmakta olan 
dokuma fa'1rikaları, memleke· 
tin pamuk mahsulüne geniş 
bir istikbal hazırlıyor, Devlet, 
şeker ve pirinç davasını tama
men hallettikten sonra bugün 
Pamuk işini ele almış bulunu
Yor. Bu mahsul üzerinde ümid
leriıniz çok büyüktür. Yalnız 
kendi ihtiyacımız için değil 
dış piyasalara önemli ölçüde 
mal gönderecek bir durum 
yara ta biliriz. Bugün bu durumu 
arkalayacak rnüsaid fırsatlar da 
elimizin altındadır. Mesela Al
manya ile yaptığımız Klering 
anlaşma~ı her iki taraf için 
müsaid bir yol üzerinde işle
mekte inkişaf eylemektedir.Mal
larını memleketimize kolaylıkla 
sokabilen Alman fabrikaları 
arsıulusal piyasalardan yüzde 
25-30 fazla bir değerle de ol-

( Sonn 2 i111'i zay/oda ) 
"F.l:akkı C>cakoğ1u. 

MISIR HASTANELERi 
BOMBARDIMAN EDiLDi 

Adis·Ababadan gayri resmi 
olarak bildirildiğine göre, dün-

DOGRU MUDUR ? 
ltalyan kaynakların-

dan gelen hal>erlero 
göre, Ogadendeki son 
muharebelerde Ras Dea 
tanın uğradığı zayiatı 
ölü ve yaralı on bin• 
den fazladır. 

Nogellinin geçen pa• 
zar günültalyanlar tara
fından işgali Ras Desta-

01fodenıft• Habr~ /w111omlonlrıruu/r111 nın Kenya ile olan mıa-
Sudanlı Tarık her vasalasını kesmiştir. 

Ras Desta karargahını Çünkü bu şehir 
Allata'nın cenubi şarki- Vdıip paşa ve levazım kollan reisi f/J'aş Nasır Kenyaya giden kervaıı 
sindeki dağlık araziye lT AL YAN KA YNAGI yolunun üzerindedir. Şehir al• 
çektiğini ve buradan ha- NE DiYOR? perlerle ve mitralyöz yuvalan 
rekatı ovadaklnden daha 

1
·• Londra 23 ( A.A ) - Oga· ile himaye ediliyordu. 

eyi idare edebileceğini dende General Grazyaninin ile- iT AL YAN SUV ARlLERININ 
blldirmektedlr. ri hareketi durmamış ise de HÜCUMU 

Res Desta katlyen bed- ~ yavaşlamıştır. Ras DeKta tabi- ltalyan suvarilerinin ileri kol-
bin olmadı!jını ve lmpa- Habeşlerin l/olrmılardan aldık/an mitra/yiiz/rr ye mütalealariyle ve ordusunu _ Sonu 

7 
inri say/oda _ 
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Onüçler komitesı: 
Habeşistana finansal yardım yapı

lamıyacağı neticesine vardı 
On sekizler komitesi iki karar sureti kabul etti 

... 

Ceıırvredl'kı zmi tedbirier hokkmtlaki kararları lıeıwa11la brkfrym lto{ran lıolkı: Romadoıı iki l!Örüniiş 
Cenevre, 23 ( Ô.R ) - On mümkün olduğu kadar yakın cevabları tetkik ettirmesini rica 

sekizler komitesi bir toplantı bir tarihte komite üyelerini eder, 
yaparak aşağıdaki iki karar toplıyarak, başkanın yapabile- Soru cedveli veya başka bir 
suretini kabul etmiştir: ceği diğer tekliflerle birlikte, yolla berkiteleri tatbik eden 

1 - On sekizler komitesi, bu komitenin tel.;Jiflerine hü- memleketlerle Italya arasında 
irtibat komitesi başkanından kumetler tarafından verilen - Sonu yedüıti !Jahiftdt _ 

Tarik8iÇi'""Yobaz. 
lar ele geçti 

Yobazlar Ankara, Kay
seri, Isk·ilipte yakalandı 

Ankara, 23 (Hususi muhabi
rimizden telefonla)-- Memleke
tin bazı yerlerinde softa bozun
tusu bazı serserilerin dini Alet 
ittihaz ederek ve gizli tarikat 
kurarak faaliyet göstermek 
istedikleri tesbit edilmiştir. Bu 
ıerserilerin hepsi de zamanında 
alınan tertibat sayesinde ele 
geçmişlerdir. 

Bugün burada da dokuz kişi 
hakkında tevkif kararı verildiği 

ve sorguya çekildikleri söyle
niyor, Ankara civarında yaka• 
!ananların sayısı orı kişiyi bul
muştur. 

Yakalananlar ayın yirmi bi
rinci günü buraya getirilerek 
sorguya çekilmişlerdir. Tetkikat 
sorgu hakimliğince tamamlan· 
dıktan sonra iş mahkemeye 
aksedecek ve muhakemeleri 
Ankara ağır cezasında yapıla• 
caktır. 



sahife 2 

Ekonomik 
gidişde 

Bugünü değil yarını 
düşünmeğehorçJıyız 

- Baş tua/ı ı uu:i sayfada -
sa Türkiyeden pamuk almağa 
taraftudırlar ve almak teşeb
büslerinde bulunmuşlardır. 

Ancak dışanlaa bir ahcı pi
yasada görii.ııüace spdı:iilatör

ler, yerli sanayicilerimiz hemen 
harekete gelmekte fiatleri 
yükseltmektedir. 

Bu yükselit tahammülün 
üstüne çıkınca esasında yük
sek fiata alıcı olan yabancılar 
kaçmakta ve müteakıben fiat
lar yine düşmektedir. 

Netekim Ege bölgesi bu yıl 
rekoltesinden on bin balya 
pamuğu ihraç edebilecek 
mevkide iken bu kaydettiğimiz 
sebepler tesiri albnda müşte
riler kaçırılmıştır. 4<f - 50 ku
ruşa yükselen piyasa 43 kuruşa 
düşmüştür. Yarın da ne ola
cağını kimse kesdiremez. Hal-
bu ki eğer şuurlu bir dil-
tünüşle hareket eylemiş 
bulunsak pamuklarımıza kle
ring anlaşmalarından istifade 
ederek arsıuluaal piyasalardan 
biraz farklı değerlerle müşteri 
temin eder. Bu suretle istihsa· 
lituııuı ıslah ve inkişaf ettire
rek ileride arsıulusal piyasa· 
!arla da boy ölçilfecek bir du
ruma girebiliriz. Yalnız iç pi
yasanın ihtiyacı kadar mal ye
t:iftirmek ve arııulusal piyua
lar dışında bir istikamette kal
mak bugün için bir zaruret 
olsa bile yarın için normal bir 
ıraıı:iyet sayılamaz. 

Ekonomik düzenlerimiz bu
günkü zaruretlerden doğabilir, 
Ukin yarını asla gözönünden 
uzak bulunduramaz. 

Memleket ekonomiline zarar 
veren bu kabil piyasa oyunla
nnı önlemek için do tedbirler 
almağa borçluyuz. 
~akkı C>oakoAıu. 

Bursa 
Merinos fabrikası 

Başbakanımız tarafından 
Bur1&da temeli atılmış bulunan 
Merinos Yüniplik fabrikasının 
bina inşaab devam etmektedir. 
Fabrikanın temelleri pek ya
kında bitmiş olacaktır. Şimdi 
yapı yerinde altı yedi yüz işçi 
çalıf1Daktadır. Fakat, yapı iler
lediği zaman bunların sayısı 

iki bine kadar çıkacaktır. 
Fabrika Bursa şimalinde Mu

radiye istasyonu yanında ya
pılmaktadır. Yakınında elek
trik fabrlkuile ipekiş fabrikası 
da bulunduğu için, bu civar 
gelecek sene küçük mikyasta 
bir endüstri mahaUeıi haline 
gelecektir. 

Fabrika Mudanya - Bursa 
demiryoluna bir iltisak battiyle 
bağlanacak ve nakliyatını bu 
vasıta ile yapacaktır. Merinos 
fabrikası buharla işliyecektir. 

Mühim bir rol oynıyaıı su ih
tiyacını gidermek için projeler 
hazırlanmaktadır. Gayet yumu· 
şak suya ibtiyaç olduğu için 
bu suyun Uladag mıntakasın· 
dan fabrikaya getirilmesi ihti
mali vardır. 

Makinalan muhtelif memle
ketlere 1S111arlan111.1f olan fabri
ka 1937 başında bitmiş ve işle
meye hazır bir b.ale gelmif 
olacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çorumun lskilip kazasında 

üç, Kayseride de iki kişi ya
kalamıştır. Ankaranın haricinde 
yakalananların muhakemeleri 
yakalandıkları yerde yapılacak
tır. Elde ettiğim malumata göre 
softa bozuntularının tarikat pe• 
şinde koşmak soretiyle yap· 
mağa yeltendikleri hareket 
mevziidir. Bunlar sırf yobazlık 
ve tembellik yüzünden böyle 
manasız bir İşe Jil'iri:;mişlerdir. 

VENi ASIR a.ı111 Kanunusani ...... 

. ~~ -

ŞERİR RAP-ER~BRİ 
1 Cumaovası 
Davası tekrar 
edılecek .. 

Kurşun 
Endüstrjsi fabri
kası faaliyete geçti 

Ticaret odasına gelen bir 
yazıya göre Anamurda kurşun 
sanayii Türk Limitet şiı ketinin 
tesis ettiği Kurşun fabrikası 

işlemeye başlamıştır. 

Bu suretle memleketin kur
şuna olan ihtiyacı karşılanmağa 
başlanacak, hariçten kurşun 
ithaline lüzum kalınmıyacaktır. 
Bu suretle milli sanayiimizin 
inkişafı ve kurşun bedeli olarak 
harice giden paralarımızın mem
leketimizde kalması noktaı.ın

dan fabrikanın faaliyetine 
büyük bir ehemmiyet veril· 
mektedir. 

Borsa 
Büdçesi hazırlandı 

Borsanın yeni yıl büdçesi 41 
bin lira olarak hazırlanmış ve 
ticaret odası meclisine veril
mişti. 

lktisad vekaletinden gelen 
bir emirde borsa ve oda büd
çelerinin ne şekilde tanzim edi
leceği hakkında bazı izahat 
verilmiştir. Borsa büdçesiııin de 
bu izahat üzere hazırlanmasına 
lüzum hasıl olmuştur. Geri 
alınan büdçe vekiletin emri 
dairesinda hazırlanmışbr. Bu 
gün toplanacak borsa idare 
heyeti yeni şekilde tanzim edi
len büdçeyi müzakere ve kabul 
edecektir. 

•• 
Uzüm kurumu 
Rusyaya ihracata 

başladı 
Son günlerde üzüm fiyat'arı 

iyi bir şekilde devam etmek· 
tedir. Muhtelif piyasalardan 
yapılan siparişler üzerine bun
dan evvel ihracatçıların fiyat 
düşürmek için piyasaya çıkma
mak gibi hareketler görülmez 
olmuştur. 

Üzüm kurumu Sovyet Rus
yaya ilk parti üzümü sevket
miftir. 

Kurum direktörü Bay lsmail 
Hakkı Ankarada bulunmakta
dır. Satıcı tüccarlar fiyat dü
şürme teşebbüsü karşısında 
müttehit hareket ederek bu gi
bi hallere meydan vermemek
tedirler. 

Murad Çınar 
Şehrimiz Avukatlarından bay 

Murad Çınar yazıhanesini 
gümrük karşısında Bahçelihana 
nakletmiştir. 

Gümrük hamalları 
Tarifesi 

Dünkü sayımızda gümrük ha
malları ücret tarife komisyo· 
nunua ticaret odasında toplan
dığını ve tarifede bazı tadilat 
yapmağa başladığını yazmıştık. 

Haber aldığımıza göre komis
yon tarifede mühim tadilat ya
pacaktır. 

Bilhassa gayri muntazam bir 
şekilde ve yolcuları rahatsız 
eden, şikayetlere yol açan bir 
vaziyette iş gören salon ha
malları için tarifeye bazı mad· 
deler ilave edilecektir. Yolcu· 
!arın eşyaları büyük, orta kü
çük olarak üç kısma ayrıla

caktır. Bunlar muayyen ücret· 
!erle vapura kadar götürüle
cektir. Bu suretle yolcuların 
uzun uzadıya hamallarla pazar
lık etmelerine meydan kalmı· 
yacaktır. 

Doktor Feridun Şevket 
Kendisini sevenlerin samimi alaka- ı 
ları arasında dün lzmirden aynldı 
lstanbulda Haydarpaşa'da 

yeni ve modern bir şekilde 

tesis edilen nümune hastanesi 
hariciye şefliğine tayin edilmiş 
olan memleket hastanesi ha
riciye şefi değerli operatör B. 
Feridun Şevket yeni vazifesine 
başlamak üzere dün Izmir va· 
purile lstanbula hareket et 
miştir. B. Feridun Şevket şeh
rimizdeki yüzlerce doktor, Em
niyet direktorü B. Feyzi Ak
kor ve birçok dostları ve se
venleri tarafından vapurda 
teşyi olunmuştur. 

Sayın Operatörün on sene· 
denberi aşkla çalıştığı memle
ket hastanes'nden ve lzmirden 
ayrılışı çok acıkla karşılan· 
mıştır. 

Hastanenin yüze yakın müs
tahdemini hastanenin köşesine 
kadar koşmuşlar ve Bay Feri
dun Şevketin ayrılışından mü
tevellit teessürlerini gözyaşları 
ile meydana vurmuşlardır. 

Sayın Bay Feridun Şevketin 
yeni işinde de sonsuz muvaf
fakıyetler gösterme.sini candan 
dileriz. 

Bakanlık bir uzman gönderdi 

Bu yıl şehirde sivrisinek 
mücadelesi yapılacak 
Bu yıl sivrisinek ve sıtma 

mücadelesi çek esaslı ve fay
dalı bir şekilde tatbik edile
cektir. Bu mücadele şeklinin 
esaslarını tesbit için Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekaletinden 
bir mutahassıs istenmişti. Ve
kaletçe mutahassıs bay Ekrem 
gönderilmiş ve bay Ekrem şeh
rimize gelerek diin belediyede 
Şarbay doktor Behcet Uzla gö· 
rüşmüştür. 

Mücadelenin esasları tesbit 
edilmek üzere mutahassıs bu-

gün Şarbayla Karşıyaka, Hal
kapınar ve şehrin diğer yerle
rindeki bataklıkları görecek ve 
bunların korunma planlarını 
hazırlıyacaktır. Planlar hazır

landıktan sonra belediye kendi 
bütçesi dahilinde mümkiin olan
larını yapacak ve devlet yar
dımına ihtiyaç gösteren kısım
lar için hükumetten yardım is
tiyecektir. Bu esaslı mücadele 
neticesinde lzmir yakın bir za
manda sivrisinekten kurtula
caktır. 

Manisada bir dava 

Milatten evvelki devre 
ait değerli eserler sır oldu 

Maoisada Uzunburun köyü 
yakınında meydana çıkan asarı
atikadan bazılarını ortadan kal
dırmak ve Milattan evvelki 
devre aid bir mezarı kazarak 
içinde bulunan bazı eşyayı 

zimmetlerine geçirmekle suçlu 
köy muhtarı Halil ile arkadaşı
nın Manisa asliyeceza mahke
mesinde muhakemelerine de
vam edilınektedir. Bu dava mü
nasebetiyle gelen talimat üze
rine şehrimiz müzeler müdürü 
bay Salahiddin Kantar dün as· 
lıyeceza mahkemesinde şahid 
sıfatiyle dinlenmiştir. Hakimin 
suali üzerine şahid demiştir ki: 

- Manisanın Uzunburun 
köyü yakınında eski bir mezar 
meydana çıkmış, gidip gördüm. 
Bu bir Tümülüs idi. Muhtara, 
buna kimsenin dokunmamasını 

içinde asarıatikadan şeyler bu
lunabileceğini söyledim. Ayni 
yerde bir de Fallüs bulduk.Bu 
da çok kıymetli ve milattan 
evvel altıncı ve yedinci asra 
ait bir eserdi. Kanunen bun
ları muhafazaya mecbur oldu
ğunu da muhtara ilaveten bil
dirdim. Bilahara maarif veka
letinin emrile burada araştırma 
yapılacaktı. 

Fakat sonradan duyduğuma 
göre muhtarla arkadaşları 

·birlik olub burasını kazmışlar. 
Hatta Manisa jandarma ku
mandanı bizzat gidib araıtır

ma yapmış ve bunlann elle
rinde bulunan eserleri alarak 
kendilerini mahkemeye vermiş. 

Şahidin zabtedilen bu ifadesi 
Manisa asliye ceza mahkeme• 
sine gönderilecektir. 

EL HAMRA 
SINEMASINDA TELEFON 21573 
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En büyük filmlerin tanıttığı en tatlı ses 

JEAN KIEPURA 
" Sevginin Sesi " ve " Çardaş Furstin ,, filmlerinin 

iki büyük komiği 

PAUL KEMP, PAUL HöRBiGER 

Bir, 
ve JENNY JUGO 

beş, on değil yüz defa görmekle zevkine, 
zelliğine, neşesine asla duyulamıyan 

NiNON 
gü-

Müzik - Aşk • Zevk - Şarkı - Çılgınlık ve kahkaka filminde 
Bu akşam 9,30 seansında size emsalsiz iki saat yaşatacaktır 

lngiliz 
Konsolosunun 
ilbayı ziyareti 

lngiliz general konsolosu 
dün öğleden sonra vilayete 
gelerek bay Fazlı Güleçi zıya
ret etmiştir. 

Iran 
Konsolosu geldi 

Şehrimiz İran konsolosu bay 
Ismail Mecdi, mezunen gittiği 
Romanya ve lstanbuldan dön
müş ve vazifesine başlamıştır. 
Bay lsmail Mecdiye vekalet 
eden Iran hükumetinin Ankara 
sefareti ikinci sekreteri bu sa· 
bahki ekspresle Ankaraya dön
müştür. 

•••••••••••• 

F u var çalışmaları 
ilerliyor 

Şarbay Dr. Behcet Uz ya.
nında mühendisler olduğu hal
de Kültür parkta yapılacak 
F uvar için dün bazı tetkikler 
yapmıştır. Bunun için çok ca
zib bir plan hazırlanmaktadır. 
Fuvar yerinde iki büyük havuz 
yaptırılacaktır. 

1 • 111 ~ 

Seyyar satıcılar 

Cumaovası nahiyesinin Şey· 
tan damları mevkiinde amele 
Ali ile Muradı öldürmekle 
suçlu ve ölüm cezasına bedel 
yirmi dört sene mahküm Ha
midi ıuça azmettirmekten 
OD dokuz sene hapse mab.kiim 

olla Osmanm şehrimiz ağır 
ceza mahkemesince verilmiş 

olan mahkümiyet kararı temyiz 
mahkemesince nakzedilmiştir. 

Hamid vereme tutulduğundan 
bir sene için hapishaneden çı· 

karılmıştı. 
Dün Osmanın ağırcezada 

nakzen muhakemesine başlan· 
m,ş ve temyiz mahkemesinin 
nakz kararı okunmuştur. Yeni
den tahkikat açılmasına. ka
rar verilerek muhakeme başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Konferans 
Profesör Sıddık Sami 

BugUn konferans veriyor 
lstanbul hukuk fakültesi 

dekanı profesör B. Sıddık Sami 
lzmir barosunun daveti üzerine 
lzmire gelmiftir. 

Profesör geçen günkü sayı
mızda yazdığımız gibi, baronun 
tertih ettiği aylık konferans
lardan bu aya aid olan kon· 
feransı verecektir. 

Konferansın mevzuu; idare 
hukukunun en önemli bir bah· 
sini ihtiva eden ( idari fiil 
ve muamelelerden devletin 
mes'uliyeti ) dir. 

Konferans bugün saat 17,30 
de Halkevi salonunda verile· 

Çarşı içindeki dar caddeler
de seyyar satıcıların faaliyet-
leri dükkiin sahiplerini şika- cektir. 
yete sevketmektedir. Bütün uıünevver hemşerile· 

Vergi ve dükkiin kirası ba- rin kıymetli profesörü dinle· 
kımından çok istifadeli olan mek fırsatını kaçırmıyacakla-
seyyar satıcılık son günlerde rnı şüphesiz addediyoruz. 
fazla revaç bulmuş, bir çok 
dükkan sahibleri bile dükkan
larını terk ile seyyar satıcılığa 
başlamıştı. Dar caddelerde 
halkın gelip geçmesine de 
engel olan seyyar satıcılarla 
belediye esaslı bir şekilde 

mücadeleye başlamış ve bütün 
çarşılarda seyyar satıcılıgı ya
sak etmiştir. Bu gibiler yalnız 
mahalle aralarında ve yaya. 
kaldırımını işgal etmemek üze
re eskisi gibi seyyar satıcılık 
yapabileceklerdır. 

Şehrin 
Ağaçlanması 

Şehrin muhtelif caddelerinin 
ağaçlandırılması faaliyeti geceli 
gündüzlü devam etmektedir· 
Bu yıl lzmirin bütün caddeleri 
ağaçlandırılacaktır. -Bay Ihsan 

Defterdar bay Ihsan Urfaııb 
soyadım bırakarak yerine Pır
nar soyadını almış ve ikinci 
hukuk mahkemesinde tescil Dün vilayet ve belediyeden 

yaptığımız tahkikata göre hu ettirmiştir. ---
hareket yaya kaldırımlarını 
işgal edenlerin men'i hakkın- Doğum 
daki kanunun tatbikinden iba· Heveti tertibiyemizden Ke· 
rettir. nan Emcioğlunun bir erke1' 

lstiyenlere belediye mahalle evladı dünyaya gelmiştir. Adı 
aralarında satış yapabilmek Gültekin konulan mini miniye 
için yerler de gösterecektir. uzun ömürler dileriz. 

....................................................................................... 
,... Erkekli dişili koku yapılıyor 

Hilal eczahanesinden tebliğ ediliyo 
Sayın lzmirli; 
lzmirde eczacılık kadar ko

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

Sayın lzmirli : 
Türkiyenin her tarafında adını 

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

Üç aydanberi lzmire dağı
lan bu kolonyanın bu defa 
erkek ve diti olmak üı:ero iki 
ayrı cinsini ya maktayız. 

(Müzekker Zümrüd damlası) 
ile (müennes Zümrüd damlası) 
gerek kokularile ve gerekse 
renklerinde görünen ufak fark· 
larile Maskülen ve F emineP 
olduğunu gösterecektir. 

Bugünlerde Hilal eczahane· 
sinden tedarik ettiğiniz (Züııı
rüd damlası) erkek olanıdır· 
Feminen kokunun tecrübeleri 
yapılmakta ve tebşir ederi~ 
ki çok iyi neticeler vermek• 
tedir. Yakında bay ve bayan 
Zümrüd damlası kokularıll1 

bir genç çift gibi kol k~l~ 
göreceksiniz • MesleğiınıJ:1 

ve eserlerimizi taklide kal· 
kanlar vardır. Taklit edilenıi· 
yen bir cihetimiz vardır: Ze": 
kimiz, aşkımız, kokuculuktalı1 

mesleğimiz, eserlerimiz j[e 

adımız ve markamız.. Siıe 
bayan Zümrüd damlasındall 
saygılar ve şimdiden sevgiler 
sayın lzmirli.. 3-3 
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Hayat çok sert ve merhametsizdir 
bazı acılarla ben de çok .sa:-sıldım 
Düşlinmemek? Bu kabii ola

cak mıydı? En ba şta ( Kaya _ _) 
onun düşünce kaynağı degıl 
miydi? Kim bilir bu kadar öz
lediği vatanında onu hangi ma· 
kiıs tali karşılıyacaktı.. Hoca
sının sesi kulaklarında: " Ya 
yarın? diyordu. Aceba bu yarı
nın zihirlerini yavrusunun ru
huna akıtmamak için bir dok
tor Sunanın oğlu olması yeter 
miydi? .. 

Yarab! Cemiyetin bu haksız 
hükmünü çocuğunun üstünden 
kaldırmak için ne yapmalıydı? 
Orada her kes, bütun tanıdık
ları, hatta onu o kadar seven 
teyzeıi bile, Kayayı görünce: 

Hayretle: "Babası kim? de· 
miyecekler miydi?. 

Babası? Babası ... Fakat ço
cuğumun babası yok .. Demirin 
.suratına fırlattığı gibi, o bir 
(d:omızlıktı) fazlası artık bize 
gerekmez demek ne kadar güç! 
Onu bugüne kadar bu yabancı 
topraklarda tutan hap bu sor
gular, o şüpheli karanlık bakış
lardan uzak olmak düşüncesi 
oldugunu yine itiraf ediyordu. 

Yok, yok, fani bir mengene 
arasında sıkışmış kalbini artık 
burada dinlendiremezdi, gide
cekti, gitmeğe mecburdu. Has
taneye her gidişte (Jan) kar
şısına çıkacak. 

- Seni seviyorum, seni se
viyorum, Suna benden kaçma 
diyecek gibi titriyor, çekini
yordu. Gerçi hocası yine eski 
baba adamdı. O günden sonra 
bu bahsi unutmuş gibi görünü· 
yor, amma yine yeğeninin 
reddedilen aşkı aralarına so
ğuk bir ha va üflemişti sanki .. 

Hele evvelsi günden sonra .• 
Doktor hastaneye Janın ye

rini tutacak bir kimyager arı
yorum dediği vakıt, gayri ihti
yari merakla sormuştu? 

- Yeğeninizin mi? 
- Yeğenim uzun bir geziye 

çıkıyor.. Onu mustarib eden 
boş yere üzüntü veren düşün
celerden uzaklaştırmak isterim .. 

Doktor biraz susmuş sonra 
İmalı bir bakışla tamamlamıştı .• 

- Kalp hastaları için muhit 
ve hava değiştirmek eyidir 
Suna .. 

içinden bir tel kopmuştu 
ıanki Sayın adam, verdiği söze 
riayet ederek kendisine git de
miyor amma işte, yeğenini, oğ
lunu ondan uzaklaştıı mağı dü
şünüyordu .. 

Şimdi bu sözü iade etmek 
kendi borcu idi. 

- Zavallı Jan! Bütün kusuru 
Türk olmamasında idi. Mütees
sir bir sesle: 

- Hayır ı:k vapurla olmaz 
Suna, Jan yarın gidiyor. ikin :zi 
birden kaybdmek çok fena. 
Fakat seni burada tutmak is· 
temem, eyi bir doktorsun, _yur· 
dunun havası üstünde eyı te
sirler yapabilir. Kim bilir bu
rada reddettiğin saadeti vata
nının bucağında bulursun yav
rum. Yalnız dediğim gibi acel~ 
etme on beş gün sonra senı 
va~u~a kadar götürmeğe söz 
verırım .. 

- Başını eğerek: 
_ Nasıl isterseniz hocam 

demişti. 
-En büyük isteğim küçük dos-
tumun beni unutmamasıdır 
Suna!. O çapkını kucağımda 
tutarak bir arada ağrandisma
nımızı çıkartacağım. 

Ah sevgili büyük dost!. En 
sıkışık zamanımda bana gös
terdiğin babalığı unutm~_k ~a
bil mi?. Suna birinden dıgerıne 
atlıyan bu karışık düşünceler 
arasınd:ı bir kenarda oynıyan 
Kayaya baktı .. 

- Sonu var -

Almanlar 
Neden 
kuşkulanıyorlar? 

Deyli Telgra 'a Berlin aytarı 

bildiriyor: 
Akdenizde bir hücu!° vuk?a 

geldiği takdirde lngıltere ıle 
Fransanın birbirlerine yardım 
etmeleri hususunda yapılan 
konuşmaların Fransız - Alınan 
sınırına şamil olduğu kuşkusu, 
Alman dış bakanlığının i!ha
miyle, iki büyük Alman l?aze
tesinin yazmış olduğu iki ma
kalede meydana vurulmuştur. 

Aynı kuşku, ayın on üçünde 
lngiliz büyük elçisi ile kon.~şan 
B. Hitler tarafından da goste
rilmiş bunun üzerine elçi bu 
konu;maların yalnız Akdı:_niz 
hadiseleri üzerinde yapıldıgını 
bildirmiştir. 

Doyçe Algemanye Zeytun~, 
bu hususta yazdığı yazıda dı
yor ki: 

"Bu şekildeki tekzibler va· 
ziyeti aydınlatamaz. Çünkü _biz, 
Fransızların bugünkü vazıyet 
içinde (Ren) bölgesini de kas
tettiklerini biliyoruz. • . 

Italya ile bir harb çıktıgı 
takdirde Fransıı, Sinyor Mus
solini ile yapmış olduğu anlaş
ma üzerine Jtalyan sınırından 
çekmiş olduğu askerlerı tek
rar oraya göndermeğe mecbur 
olacaktır. lngilizler, Lokarno 
ruhunun kırılmasına Almanların 
nasıl bir ;?Özle ~ akacaklarını 
pekala bilirler.,, 

Berliner Tageblat da şunları 

H kk h Ha yazıyor: bl - a ınız var ocam. - .. Genel kurmay mensu arı 
Yat çok sert ve merhametsiz- arasında yapılan bu anlaşmalar, 

YENi ASIR 
o ~ahife s 

Son Telgraf Haberleri 

OMPLO DAV ASI Fransız 
Ali Saip, Atatürkün kendisine itimat 

besledikleri iddiasını ileri sürdü 1 
Gelecek celsede genel savaman, iddia serdedecek 

-·-F rang1 düşüyor 
Lonra, 23 (Ö.R)- Kabinenin 

düşmesi üzerins Fransız frangı 

Londrada tenezzül temayülleri 
gösterdi. Buna mani olmak 
için İcab eden tertibat alındı. 

Ankara. 23 (Telefonla) - Büyük şef Atatlirke 
komplo yapmaktan suçlu olanların muhakeme
lerine bugün öğleden sonra saat on dörtte de
vam edilmiştir. Adliye dairesi ve bilhassa ağır 
ceza salonu, ilk gün tespit edilen kalabalık 
rekorunu muhafaza ediyordu. 

Muayyen zamanda hakyeri salonu açıldı ve 
m ~ başir suçlu 'arın getirilmesini muhafaza me
murlarına bildirdi. En önde Yahya, geride de 

Ali Saip olmak üzere bütün suçlular salondaki 
yerlerine oturduktan sonra celseye başlandı. 
Ali Saibin çehresi biraz daha sararmıştı. 

ilk önce söz alan genel savaman, suçlulara 
aid tahkikat evrakını tetkik ederken Ankara 
Ilbayı bay Nevzattan bir mektup aldığını, An
kara Ilbayının bu mektubuyla şimdiye kadar 
adli safhalar arasında geçmiyen bir hadiseyi 
bildirdiğini söyledi ve şunları ilave etti. 

- Mektupta suçluların 2 birinci teşrin 
akşamı Ankaraya getirildikleri, Ali Saibin ise 
3 birinci teşrin sabahı Ankaraya geldiği ve 
Atatürkle görüşmek arzusnnu izhar ettiği ve 
filvaki o akşam Atatürk tarafından kabul edildiği, 

ertesi sabah Emniyeti umumiye müdürünün 
suçlulardan Üzeyri Ali Saibe teslim 
etmek üzere Atatürkün müsaade ettiklerini Ü:ıe· 
yerin h.,rşeyi olduğu gibi itiraf etmesi üzerine bu 
yüzleşmiye lüzum kalmadığını öğrendiği bildiri! 
mektedir. Mektubu makamınıza takdim edi
yorum. 

Genel sa•ıamamn sözlerınin yanlış anlaşılması 
üzerine Ali Saibin müdafaa vekili Hamid İnce 
ile genel savaman arasında bir münakaşa ce
reyan etti 

Bundan sonra söz alan Ali Saip: Ankaraya 
geldiğini, bahsedilen gece Atatürkün yanlarında 
geç vakte kadar kaldığını, Atatürkün görüşme 
sırasında orada bulunanlara: 

- Ali Saib'in Çerkes Ethemle birleşmesine 
ihtimal veriyor musunuz, dediğini ve kendisine 
itimatları olduğunu iddia etti. 

Heyeti hakime müzakereye çekilerek Ankara 
ilbayı tarafından mektubun mevzu harici olması 
itibariyle tahkikat dosyasında bulunmasına lü
zum görülmediği kararını tefhim etti. 

Mahkeme, genel savamanın iddianamesini ha
zırlaması ıçin 30 ikincikanuna talik edilmiştir. 

Libya a ita yan tahşidatn 
···········································································-~·~····························· 

B· Eden bu huduttaki süel hazırlık-
ların Önemini belirtmiştir 

········•··············•····•···•·•···•······•············•· 

İtalyan gazeteleri, Akdeniz güvenliği işiyle meşgul. 

~~r.: 
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Londra, 23 (Ö.K}- B. Ecien zümüzden kaç.~amıştır. mülahazasında bulunmaktadır. 

Cenevrede gazetecilerin ken- Roma, 23 (O.R) - Gazete- Bu gazeteye göre lngi-
disine sordukları bir suale şu ler bu sabeh Uluslar Sosyetesi Jiz hüküınet nin kendi başına 
cevabı vermiştir: genel sekreterliğince neşredi- Akdeniz devletleri nezdinde 

_ ltalyan kuvvetlerinin Lib- len Akdenizde karşılıklı yardım yapmış olduğu teşebbüs İtalya 
ya hududunda tahşid edildiği meselesine aid lngiliz muhtı- nın müstemleke hareketi yü-
muhakkaktır. Şimdiye kadar rasının metnini neşretmekte, zünden Mısır yoluyla veya baş-
bu hudu'ta alınan tedbirler sü- fakat bunun üzerine tefsirler-

ka bir surette lngiliz Impara- 1 el hazırlık mahiyetine çoktan den sakınmaktadırlar. Bununla 
torluğunun tehdid edilebileceği yaklaşmıştır. lngiltere, ken- bCeernaebverre a(yMtaersısnaıngiebrı.or) mgeakzetutebsui korkusuna dayanmış ise de 1 

di emniyetini alakadar eden h k k 
işlere karşı ötedenberi ya- halinde yazdığı bir yazıda, bu a i aite bunu muhik göstere-

h ken- teblı"g• ı"le lngilı"z hükümetinin çek ortada hiç bir vaziyet yok-kin bir ilgi östermeği 

disine şiar edinmiştir. münferiden almış olduğu bir tu.,, 
ltalyanın Libya hududundaki tedbiri şimdi Uluslar Sosyete· 

hazırlığı bu cümledendir, Gö- sine kabul ettirmeğe çalıştığı lı 

' 

Askeri memurla-
rın tekaüdlüğii 

Ankara, 23 (Özel) - Bütçe 

encümeni toplantısında, zabı

tan ve askeri memurların kad
rolarile açıkta geçirdikleri 
müddetin tekaüd hesabında 

fili hizmet olarak sayılması 
karar altına alınmıştır. 

Kamutayın 
kış tatili 

Ankara, 23 (Özel) - Kamu

tayın yarınki (bugünkü) top
lantısında kış tatili k:ırarı ver

mesi muhtemeldir. 

Bir tedhişçi 
Altt yıl hapse 
ıııahkfıoı oldu 
Varşova, 23 (Ö.R)- Suikast 

suçlusu tedhişçiler hakkındaki 
karar bugün verilmiştir. Ted
hişçilerden Hu ks dokuz yıl 

hapse ınahküm edilmişse de 
yaşının küçüklüğünden istifade 

ettirilerek cezası allı seneye 
indirilmiştiri. 

Sovyet - JngiJiz 
tecim müzakeresi 

Londra, 23 l Ü.R) - lngil

_!.er ile Sovyet Rusya arasında 

yapılmakta olan tecime! müza
kereler akim kalmıştır. 

ltalya kralı Lon-
draya gitmiyor 
Roma, 23 (Ö.R) - ltalyan 

kralı V klor Ernanuelin Lon· 

draya giderek cenaze törenine 

iştirak edeceği haberi resmen 
yalanlandı. 

Prag görüşmesi-
nin hedefi 

Paris 23 (Ö.R) - "Journce 
lnduslrielle,, şansölye Schıısch
nigg'in Viyana seyahati hakkın-

da bir etüd neşredıyor ve di

yor ki : 

"Bu seyahatin sadece Avus

turya ve Çekoslovakya arasın

da ekonomik bağları sıklaştır
mağı amacladığını sanmak yan

lış olur. Burada Almanyaya 
karşı hazan haddinden fazla 

hayrihahlık gösteren diğer Tu

na Devletlerini korkutmak ıs
tiyen bir teşebbüs vardır.,, 

diri. Bazı istenilmiyen ve bek- eski tertib askeri ittifak ko· 
lenıniyen acılarla ben de çok nuşmalarına pek ziyade ben-
sarsıldım. Muhit ve ha va de- zemektedir. 
ğiştirerek kendi ana toprak- Bütün tekziblere rağmen, 

lngiltereLayalıistemiyor 
Bay Laval lngiltereye karşı iki 

defa döneklik yapmış 

TAYYARE 
SIN EM ASI TELEFON: 3151 

larınıda hayatımı kurmak için hasıl olan intıba şudur ki, ln-
gitmeme müsaade ediniz.. giltere, Fransanın Akdenizd~ 

Profesör yerinden sıçrıyarak: kendisine yapacağı herhangı 
- Sen de gidiyor musun bir yardımı karşılıksız bırak-

Suna? .. Ne vakıt? maınak için kıta içinde d~a 
- lstanbula y~;dım, ilk va- b~ş~a türlü yardımlar va e -

purJa gideceğim.. f mıştır. " •••••••••••••••••••••••• .... ~: .......................... 8.ü"Ci"o .. N· .. . 
2394 ASRI SiNEMADA 

Ladam O Kamelya 
YC SESSiZ ÇE'J'E Tinımakkoy 

KUBLA Y ihtifali 
1 

Londra 23 ( Ö. R ) - Fransız kabinesinin istifası haberi 
siyasal çevrenlerde günün en mühim hadiseleri arasında sayıl
maktadır. Burada mevcut kanaate göre, Fransız kabinesini kim 
deruhde ederse etsin; her halde lngiltereye daha yakın olacağı 
gibi Uluslar Sosyetesi ile de daha iyi anlaşma imkanları bulacaktır. 

B. Lava!, Ingiltereye karşı verdiği sözden iki defa d~neklik 
yaparak araya bir soğukluk girmesine sebebiyet vermiştı 

Dış bakanlığında yeni tayinler yapıldı 
Ankara, 23 (Özel) - Dış işleri bakanlığında bszı değişiklikler 

oldu. Tokyo maslahat2üzarı orta elçi Nebil Tiran maslahatgü
zarlığına, Prag elçilik müsteşarı Vasfi Varşova müsteşarlığına 
tayin edilmişlerdir. 

Evkaf direktörü Hamid, Hukuk müşavirlerinden Fikret, levazım 
direktörü Hakkı, ticaret işleri şefi Atıf, Cenevre heyet mürah
hasası şekreteri Nedim sekizinci dereceye terfi ettirilmişlerdir. 

'///.~ 

Bugün 
'7///.L/T-/. 7.7.ZT//////////////>'//,'////J'//f///, 

saat ıs ten itibaren senenin eıı zarif en 
fantazi şarkılı komedisi. 

Gece Bü büı·· 
IJ AN J{ Y 

Tarafından temsil edilen gençlik, zevk, neş'e, aşk 
musiki ve kahkaha filmi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AYRICA: FOKS Türkçe sözlü dünya h~berleri 
Musiki üstadları serisinden Johanns Bralım'ın Labohem 

operasından bazı parçaları ile meşhur ninnisi 

SEANS SAATLARI : 
Hergün ıs, ı7, ı9, 21.15 Cumartesi 13, 15 talebe sean

sıdır. Pazar günü ı3 de ilave seans 



•• 
Olüm Stüdyosu 
........................ ıııiiı ........ ,. 

insan· ruhu ve 
üzerinde 

• 
ınsan 

tetkikler r 
l!~X.~:!~~!. ... !:2.~!.~ ... ~~.!?..~!11 ------'Y-a-za_n._; F'-s:-::-:;;.::·... Hissikablelvuku inanılacak hirşey mi 

Gözlerimi kapamadan önce bir yığın dir ?-B. A.Muhtar bir hadise anlatıyor 

ıf i 
Hergün 

Bir fıkra 

~------" Yazan: Eaaa Kemal Aktaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Niçin? 

1924 senesinde geçen şu ha· 
diseye dikkat buyurnnur:! 

dost bir müessese yola çıkar
mış. 

suallerin cevabını araştırıyordum :?r.~~-~~~.~~!'!".~~-~~ .. ~.f.~.~~;t;.~.~;t!!'.~!-: 
tan gelmişti. Bu defa sesin eda
sında sarahaten bir tehlike 
haberciliği vardı. Artık etrafı
ma dönmedim, kafamın kontro
luma isyan eden durumundan 
canım sıkılıyor, hem de evime 
aid bir felike~in müphem kor
kusunu içimde doğmuş buluyor
dum. 

Doktor Darrov telefonu ka
pamıştı ki yeniden telefon sesi 
duytıldu. Tekrar ahizeyi elime 
aldım. Öteden Durbenin sesi 
geliyordu: 

- B.- Bandi gibi B diye 
tekrar etti. B:r sabah Beşiktaşta Valide 

çeşmesindeki eyimden telefonla 
Bayezitteki bir hastaya çağırı
lıyorum . Geceıaiz gayet neşeli 
geçtiği iç'n uykuya doymuştum. 
Hiç rahatsız olmadan yataktan 
fırladım ve lstanbula geçtim. 

Tetano:ı: serumu alarak yıl
dırım süratile eve geldim. Kii· 
çük oğlum Mustafa kucaklarda 
taşınıyordu. Şimdi evde geçen 
badiseyi dinleyiniz: 

Doktor Abdi Muhtann Yeni 
Asırda insan ruhu üzerindeki 
yaı:ılarıaı herkes gibi ben de 
okudum.insanlığın duygu alem
lerini aydınlatan bn süjeyi doğ
rudan doğruya tehteşşuür dol• 
duruyordu. irademizi, duygu· 
muzn, :mantılı: ve aşkımızı bü
tün benliğimiı:i eline alan ba 
tabtcşşuüra ibret gözile ve çok 
dı'kkatle bakbm. T ahteşşuür 
hakla.ııda ilk okuduğum eser 
{Aşk mara:z:ij adlı kitap olmıq· 
tur. - Danny hangi cehenneme 

gitmiştiniıı: diyordu. 
Herifin sesindeki kızgınlık 

beni ürkütmiiştü. · 
- Size ne oluyor, dedim. 
- Danny sizi bir çeyrek 

bekledim. Gelmiyeceğinizi an
layınca hesabı görmek istedim. 
Fakat hesabın da görüldüğünü 
söylediler. Kurtene7 otelini• 
bulwıa girerken L'!e Gilkristle 

ı bulıqtuııı. Bana inanmak iste· 
mediğim bir takım haberler 
verdi. Birlikte çıktım. Yaptı
ğım küçük bir tahkikatla Lee 
Gilkristin söyledikleriain ha iti
kat olduğunu öğrendim. 

- Ne imiş bu masallaT? 
- Şimdi size .öyliyemem 

Danny. Fakat bana bir vaatta 
bulunınanı:ı:ı isterim. 

- Benden çok defa bn ka
bil vaatlar istenmiştir. 

- Hayır, hayır Danny beni 
iyice dinleyiniz.Bu gece apart
manınızdan çıkmıyacağınızı ••
ad ediniı:. Şimdi Jl\nııın:da 
bir'si varsa ona da derhal yol 

ı veri:ıiz. Si:ı:e şimdi geleaıire
: ceğim. Bilhassa Danny Dar
rovdan sakınınız. 

, - Azizim Durben bu daki· 
kadaki haleti ruhiyenizden 
ötürü sizi tebrik edecek de
ğilim. 

- {)anny, ailah aşkına lati
feyi bırakalım. Hayatmuda bir 
defa muhakemenin sesini duy
muş ve dinlemişseniz taYıire· 
!erimi kabul ediniz. 

- Fakat şimdi dinlediğim 
adamın doğru söylediğine beni 
inandıracak ne delil vardırl 

- Budala olmayınız. Ben siz
den kendi hesabıma bir şey 
aramıyorum. Sadece kendinizi 
korumanıu istiyorum. 

- Ne diye bu mulıafızlığl 
yapmağa gelmiyorsunuz. Ma
dem ki bana bu kadar yakın
dan ilgi gösteriyor sunuz ... 

ı - Bu gece gelemem. Yarın 
sabah gelir görüşürüı:. Yarın 
sizi nerede görebilirim 1 

- Tamam. 
- Bu gece tedbirli o1ursa-

mıı: 7arııı siıı:i orada görürüm. 
Bonsovar Danny .. 

Tavsiye1erimi unutmaymı:L 
- Bonsuvar Durben. 
Ahizeyi yerine koyunça 

W ade seslendi: 
- Bqkumandan cenapları ... 

Bütün cephelerden aldığımı: 
raporlardan sonra kararınız 

aeclir? 
- Öıı:el yaYerim. Bunu s.iı: 

aöyliyeceksiniı. 
W ade odadan tebessüm ede

f'ek çıktı. Soııra .ağıı:ında bir 
sigara o!duğ11 alde döndü. 
Bana da bir sigara uzattc 

- Mutad aigar&mzt içiaiz 
hakahrn dedi. Elhctte muam

ma yi hallederiz. 
Bu söıı:den -r• Yade ya

taJiına ur:ın,dı ye bir daha ağ
:run açmadı. 

Bu süküttan memnundum. 
Zıra düşüncelerimi tanzime ve 
muhakememi toplamağa ihti
yacım vardı. Bu Wade kimdi?. 
Darrowun emri altında mı ça· 
lışıyordu? Uydurma bir koru
y.ıcu gibi görünerek doktor11 
demaske etmek mi istiyordu?. 

Fransaya aid maceraları, 
doktor DarroYU tamdlğı dojlru 
mudur? 

Norris ve Durbenin de bir
birini takibedeıı telefo ları ne 
demek oluyordu? Korkunç or
taklan aleyhinde bir .nik.ast mı 
bazırhyorlardı? Bü - cinayet
lerin esulivetini o a mt 1ük
lelrnek istiyorlardı? Dileklerin
de samimiğ midiler? l aa kıl· 
ğında bir canavar olaa Darro
vun vücnd nu hakikatea oı\a
dan kaldırmak - isti7orlar
dı? Gözlerime a(lr basa.a 
uyku7a rağmea kafaııı bu 
suallerin cevaplamn aramakla 
metguldü. Nasıl oluyordu da 
Klod Norris daha ba sabah 
ölüm halindeyken şimdi eyileş
miş bulunuyordu? Bu üç hay· 
dud arasında başgösteren bu 
ani ihtilafın, geçimsizliğin se· 
bebleri neydi? Bundan sonra
sını hatırlamıyorum. Çünkü 
uykuya dalmış, muhakematımıu 
silsilesini kaybetmiştim. O ka-

Hastamı muayene etlikten 
•onra avdet ediyorum. 

Gün gayet lat ı f ve ruha ha
fıflik veriyordu. Kendi kendime 
köprüye kadar yaya olarak 
gitmeyi ve günün güze'. iğin\ 
içime sind irmeğe karar verdim. 

Kalpakçılar çat'ştsınm Baye
zid .L:apısındaıı girerek Mah
mud paşa caddesine açılan ka
pısından ç.ıkmaya kaur ver· 
dim. Çartıdan geçerken, bes
lediğim niyetle tuttoğum ytıl 
arasında bir miioasebet tıl-
.madığı dikkatime çarptı; 
çiiDkü havadan istifade et-
mek utiyen bir adamın ba
YUıl kapalı olan bu çarşıya gir
memesi lazımdı; fakat dikkati
me çarpaa bu nokta geldi geç· 
ti. Ağır ağır ve etrafı seyrede
rek yürüyordum. Çarşıyı bitir
dim Ye Mahmut Paşa caddesi-

e açılaa kapıaıa eşiğini aşı

yordum. 
Sağ tarafımdan birisi " eve 

telefoa et .. diye seslendi Ben 
JcinUa seslendiğiai anlamak 
ıçın sevki tabii ile o tarafa 
döndüm, bana bakan kimse 
yoktu. Başkasına söylenen bir 
söıı:i kendi üzerime :aldığımı 
anlıyarak yo:uı::ıa devam ettiai. 

Bea on adım attıktan sonra 
yine sağda gelen aynı sesi hu 
defa daha emredercesine (eve 
telefon et) ihtarını yaptı. Tek
rar sevk tabii ile döndüm. Et
rafıma bakındım bana tevec
cüh eden kimse yoktu; fakat 
bu defa düşündiiln, bu ses 
bana söylenmiyorsa.. elbette ki 
bir başkasına hitab ediyordu 
•e kendisine seslenilen kimse 
Şüphesizki benimle aynı ıs
tikameti takibedenler arasında 
olacaktı. Halbuki yokuş aşağı 
inenlerin aras•ııda, ne bir hita
be manı:ı: kalmış, ne bir hitab 
etmiş vaziyette kimse yoktu. 

Beıı bunları diişünürkcn ay-

Bununla beraber kendimi sı
kı sıkıya müşahede ediyor ve 
teferruatın hiç birini kaybetmi
yor ve abdallığın lüzumu yok 
diye mantığımın ve kontrolu
mun frenlerini elime sımsıkı al
mış bulunuyordum. 
Beş metre kadar uzaktan ve 

daima sağ bıraftan gelen bu 
ses bu defa "eye telefon et,, 
ihlarmı fırlattı. Bu defaki ihta· 
rın içim\e evimde bir felaketin 
vukubulduğw. ibaaA, tamamiyle 
apkirdı. Ses bu defa bütün 
ilıni, fenni, tıbbi, felsefi bilgi
lerimi hm sesin boşluğuna ve 
saçmalığını keıadiaıe kabul et
tirmek için seferber etmeğe 
mecbur kalacak kadac tesirli 
idi. Fakat bir saniye geçme
mişti ki : Bütün bu emeklerin 
tamame&ı lüzwıısuı: ve tamamen 
faydasız olduğanu gösterecek, 
babni bir "Vuzuh ve grizevi bir 
kat'iyet benliğimi zaptetmiş 
gitmişti. 

Ve ben birdeabire vukubul
duğu mutlak ve muhakkak 
olan bir felakete ye~ek için 
Mahmud pap caddesinde aşa
ğıya doğru kopa bir adam 
olmuştum. 

Tanıdığım müesseselerden en 
yakın olanmm telefonUlla ye· 
tişmek istiyordu . 

Dilberler müesseses· in önü
ne geldim, girerken geri dön
düm, niçiu döııdüğümü bilmi
yorum, bir iki adım aşağıdaki 
diğer bır müesseseye gır

meğe karar •erdim ve bu
raya girerken . Sultan hamam 
caddesi ile Mahmud paşa cad
desinin tesalüp ettiği zaviye
den çıkan insanlar arasından 
birisi nazarı dikkatımı celbetti. 
Hiç tanımadığım ve biç ko
nüşmadığım bu adamın, beni 
aradığını ve bana bir fena 
haber getirmekte olduğunu 
bilerek hissettim. 

Yeni aldığım evin tamirah 
bitmişti. Bodrum katına eski 
tahtalar istif ediliyordu. Küçük 
oğlum Musfafa da bunlan sey
rediyormuş. Birdenbire muva
zenesini kaybederek başaşağı 

· bodruma dü~üş, düştüğü yer· 
deki tahtanın üıı:erinde daire 
ıjekliade çakılmış çiviler yarlllllJ 
ve sivri uçlan yukanya ba
kıyormuş. Çocuk bunların 
ilıı:eriııe düpnüş ve çiviler bmrun 
kemiklerine, yanak kemikle
rine, göıı:ünü çerçeveliyea ke
miklerine girmiş ve çocıak tah
taya sapla1U11ış ve bütün göz.Ü 
bir kan perdesi.le pıhtılanmıı. 
imdadına koşanlar, boşanaıı bir 
gözün korkunç ve ezici vaı:i· 
yeti kartı da paniğe tutul
muşlar ve telefona koşup beni 
aramaia başlamışlar. 

Ben eve geldiğim z.ama.a, 
bütün gayretini toplayan YC s• 
brabını içinde boğan kayınval
dem çocuğu tahtadan ayı:nlllf 
ve gözüa ön"ndeki pılıhyı kal
dırarak göze birşey olmadığı 
tcbfiriai yaymıt buluunyoııdu. 

Şimdi fil hadiseleri bir tahlil 
edeli111. 

Beşiktaşta Valde çeşmesi 
karşısındaki bir evde bir hadi

se geı;:iyor. 
Istanhul tarafıada Mahmut

paşa caddesi üzerinde yürüyen 
bir adamın iç.inde de bir taluııı 
hadiseler geçiyor. 

Beşiktaşta geçea hadise, bir 
babanıa oğlunu tehlikeli bir 
•aziyete sokuyor. Ve bahan 
doktor olduğu ıçt o anda 
Y- cudv.na serian ihtiyaç du
yuluyor. 

Malıtıuıd paşa caddesmde 
pür neş'e dolaşan babaıım 
içinde bağteten cereyan eden 
bir hadise, ona e•inde bir 
felaket vukubulduğunu ve e'ri· 
ne süratle avdet etmesi lü.:ı:ıı· 
munu ihtar eden acayib bir 
hadise oluyor. 

Sinir hastahkları ntah.as
muallim Nazım Şakir tarafın· 
daıt llefl'Cdilen bm kitab bana 
insaa ruha etrafında çok tcY
ler diitüııdiirmq idi. Abdi 
Muhtar ukadapn bu sije et
rafmda çok canlı neşriyab beai 
çok ikaı. et:ıaqtir. 

Her iasanın hususiyetine bir 
ruh hekimi sıfatiyle nüfuıı: edil
se ne kadar derinliklere gö
mii!müş, burkulmuş duygu1ar, 

husuaiyetler görünecektir. Ne 
olurdu tabiat insana cinsiyet 

duygulan verirken ayıp ile gü· 
uah ile bu duygulan çerçeve· 

le1e7di, ayıp ile günah ya
up başka türlüsüdür a7ıp

ta befcrilik vardır da P
ula Uümanı gibidir. ginaha 

dikkatla bakanınız. asumanı kt
lıfına girıııit bir ayıptan batka 

bir şey değildir. Yasak ise as· 
keri bir disiplin dilidir. Hepsi 
bir kapıya çıkıyor. Tabiat aca
ba iruıanların koyduğu bu ayıp, 

günah yasağına neden lüz.um 
görmedi de insanlar kendileri 

bu rola saptılar, düşünür dü· 
fÜılÜ1" orasını düşünürüm, he· 
em bir karar Yeremedim, gali
ba da yeremiyeceğiaı.. •• 

Motör cinayeti 
Altı sene evYel Hüdaverdi 

ıaotöründe Halil, Cemal ve Re· 
ceb admdaki şahısları paralanma 
tamah ederek ölürüp cesetle
rini çuvallar içinde denize at· 
makta suçlu Osman kaptanla 

çipinoıı: Ahmedin muhakemele
riue dün ağır cezada devam 
edilecekti. Süleyman adında 
aranan bir şahit el'an buluna· 
aamış ve mahkemece dinlene
memıştir Bu şahidin tekrar 

araştırılmasına karar verilmiş 
ve mahkeme başka bir güne 
buakılmıştı r. 

- Ampir müessesesinde B. 
11tüdyosunda ... 

- Bir dakiu beldeyiııiı: not 
alayım. 

dar yorgundum ki bu halde 
beni öldürmek hiçten bile 

ni ses daha sıkıştıncı bir tarz
da "eve telefon et" diye ses
lenmişti. 

Fakat o daha uzakta iken 
ben ikinci müesseseye girdim. 
Müessese sahipleri doıtlanmdı. 
Hayrola doktorcuğum. yahu 
evde geçeu hadise ne imiş 
öğrendin mi? Seni telefoua ara
yıp duruyorlar, "geç şu tele
fona,. dedikleri ıı:aaıan artık 
benim ne hale geldiğimi tala
min buyuTabilirsiair.. 

Ve Be~iktaşta evin içinde 
cereyan eden hadise ile. Mah
mud paşa caddesindeki dok
torun içinde cereyan eden 
hidise ayni ı:amanda oluyor. 
Beşiktaşta cereyan eden lı.idi
senin ne••i el"mli ve feci 
oluyor, Mahmudpaşa cadde
sindeki doktorun içinde cere
yan eden acaib hadisenin de 
mahiyeti felaketi ihsas eden 
neviden oluyor. 

Kuşadası cinayeti 
Kuşadası kazasında Acarlar 

köyünde sağır Aliyi pusu ku· 
rarak öldürmekle suçlu kubur 
Hasan ile arkadaşlarının mu· 
hakemelerine dün ağır cezada 
devam edilmiş ve bazı şahitler 
dinlenmiştir. 

- Yarın sabah sabah saat 
on birde Ampir müessesinde 
B studyosunda 

O bu sözlerimi kaydederken 
B.yi D diye kaydetmişti. 

- D stüdyosu demedim. 

t 
Bandi kelimesinde olduğu gibi 
B stüdyosu dedim. 

değildi. 
- SDRıı Var -

Pirinç hlr&1zı 
Gümrük önünde Uncu Meh

mede aid bulunan yüklü Şattan 
amele Hasan oğlu Mehmed on 
üç kilo p:rinç ça.lar.ak kaçmakta 
iken yakalanmıştır. 

SIHHAT EVi -IZMıRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hastabanesidi.r 

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

E V 1 N O E tedavi ederler 

EViNiN ameliyathan~si ve doğum 
,.a(onu fennm en 50n te-

rakkiyatına göre hazırlanmıştır. 
HASTAHANE ücretleri : iki liradan baflar. Husnsi 
odalar dört liradan altı liraya ~dardır. 

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

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

O zaman kendi kendime 
"il.alL ... ,. dedim. Bu yaşta ben· 
de hezeyan baıhyor. Apdi 
Muhtar kendine gel mantıkının 
•e kontTolunun frenlerini !ıkı 
tut dedim ve düşündüm bu gibi 
"Hallüıinatoin"ler biıı:im doktor 
ğun bildiği hadiselerdir. 
Beynim sulanmadı,rakı,afyon, 

kokaia ve saire gibi bir şeyde 
içmemiştim ve içmeı:dim de ... 
Stllhatııa yerinde, şuurum yerin 
de, derun\ bir kederim de yok
ken bu iinuebet 'zlik ne 
oluyor? 

Şimdi benim yerimde doktor 
tılmı1an birisi olsaydı diye dü
ıünyorcfom bu hadiseyi kim bilir 
ııe kadar esrarengiz bulacak, 
b na ne manalar ve ne tefsir
ler yapacaktı? Haydi dimağ 
efendi, artık sesini kes, seıı 
bana vı:ı: gelirsin, diye kendi 
kendimle alaylı bir hasbihal 
yapıyordum. 

Fakat bu deruni diyalog he
nüz bitmemişti bu defa "durma, 
çabuk telefon et,. cümlesi daha . .. .. 

Ben deli gibi telefonu eJi
me aldığım saniye, elime al
dığım telefou da beni arıyor· 
du.Evim ıve bea ayai telefonda, 
ayni saaiyede telaki etmiı'tik. 
"Benim, doktorum, ne Yar ça
bnk söyleyiniı: dedim. Durma 
koş eve gel, tetanoz sürumuou 
da beraber getir. aeş dakika 
evvel Mustafa ~küçük oğlum,. 
feci bir kaza geçirdi sağdır 
yetiŞ dediler. 

Ben telefonu ellinden bıra
kırken uz.aktan gördüğüm ta
wmadığım adam, müesseseye 
girmiş ve müessese sahihlerin~ 
şunları söyliyordu. Bay Abdi 
Muhtar buraya gelirse hemen 
eve telefon etmesini söyleme
ııizi bizim müessesedeu rica 
ediyorlar. Bu delikanlıyı her 

ere haber 

Beşik.taştaki had.ise doktor 
•e baba olan şabsm aüstacelen 
eve gelmesini icap ettiriyor, 
Mahmnd paşa caddesindeki 
doktorun içinde cereyan eden 
hadise de doktor •e baba olan 
bu şahsı Beşiktaşta kendisini 
bekleyen eve müstacelen git
meğe sevkediyor. 

Beşiktaştaki hadise evdeki
leri telefona sürükleyor. Mah
mudpaşadaki hadise de içinde 
doğduğu şahsı telefona sürük· 
leyor. Ve bir telefon telini iu
tibap ediyor. Ve intihap edilen 
bu telefon teli biri Beşiktaştan 
oraya gelen arzuyu, diieri ora
dan Beşiktaşa giden arzuyu 
ayni saniyede ayni noktada 
birbirlerile buluşturmuş oluyor. 

Gelmiyen şahitlerin ifadele· 
riıün alınması için mulıakeaıe 
başka güne bırakılmıştır, 
•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tebbulanm, bütün dimağı ter· 
biyem bana hissi kablelwku 
denilen hadiseyi inanma)'! 
menediyordu. Ve ben bno• 
iııanmayan bir adamdım ve 
inanmayan nesiller yetiştirmiş· 
tim. 

Şuürumun,ilmimin, tetebbula· 
rımın seneler ve seııelerdeııberİ 
bana inanmayı menettiği b~ 
hadiseyi, bir tek defa yaşaııııl 
olmak bana onu ebediyen k•• 
bul ettirmek için kafi gelmiştir· 
Beşiktaşla Bayezid arasında be· 
nim ilmimin haberdar olmadığı 
bir rabıta beni hadiseye bar 
lamışb.. Bu ııe şuürdan, ne tab· 
teştuürdan gelen baglıır 
cinsinden değildi. 
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Makedonya 
Komib~si feshedildi 

Büyük bir felaket 
Ohyoda yüz talebe karlar altında 

kalarak can verdi 
Şikago, 23 (Ö.R) - Ohio bölgesinde on altı kadem kar al· 

tında kalmış bir otokardau yüz mekteb talebesi çıkarıldı. 
Amerikanın on üç ilinde hüküm süren souk dalgası on bin 

kişinin hayatına mal olmuştur. Mektebler kapatılmış, trenler kar 
yığınlarını aşamayıp oldukları yerde kalmışlardır. 

Los Ancelos' da ise bahar havası vardır. Plajlar insanla dolu· 

Sofya, 23 (Ö.R) _ Zabıta dur. Şikagoda souk müthiştir. 

milli Makedonya kongresini Blgaristanda siyasal karışıklık çıktı 

......... 
feshetmiş: bu komiteye ait Sofya, 23 (Ô.R) _ Siyasal bazı karışıklıklar çıkmıştır. 
emlak ve emvali müsadere et· Hadiseninin mahiyeti henüz tamamen anlaşılmış olmaınakla 

=m-::~:"'t"".ir=. ,...--:=-7"""-:-_=-..=-:..==="".""-=--::::-::::::b::e::r::a::b::e:-r -:ô=· n=e=m=l~ic::e=:;t ev k ifat ya - pıldığı zannediliyor. 

Gürültülü bir celse 
B. Litvinof Sovyetlerin Brezilyada 

tahrikat yapmadıklarını söyledi 
B. Titulesko Uruguay - Sovyet hadisesini tetkik edecek 

Londra, 23 (Ö.R) - Uluslar 
sosyetesinin 90 nıncı devresi 
yarın bitiyor. B. Eden Danzig 
meselesi hakkınd:ı rapor hazır-

U. Lilvüıof 

lamaya memur olduğu için yarın 
akşamdan önce Cenevreden 
ayrılamıyacaktır. 

Bugün konsey Sovyet Rusya 
ile Uruguvay arasında bu so
nuncusu tarafından diplomasi 
ilgilerinin kesilmesinden çıkan 
meseleyi tetkik etmiştir. ilk 
celse sabah yapılmış ve Sovyet 
Rusya adına dış işleri halk 

komiseri B. Litvinof, U rııguay 
adına da Paris elçisi B. Goali 
dinlenmiştir. ltalyan delegesi 
B. Aloisinin sebep olduğu bir 
hadised.en sonra bu mesele 
hakkında gelecek konsey dev
resine bir rapor hazırlayacak 

bir raportör tayini temayülü 
gösterilmiştir. 

B.Litvinof nutkunda mesele-
nin umumi menfaate dokun
duğunu, zira Uluslar Sosyetesi 
olan iki devlet arasında, hiç 
bir uzlaşma teşebbüsü olmak· 
sızın bir inkıta hadisesi oldu
ğunu ve pakta aykırı düştü
ğünü söylemiş ve hu?.ina olarak 
demiştir ki: 

- Sovyet hükümeti ile 
Oruguvay arasında hiç bir 
sui tefehhüm yoktu. S. S. C. B. 
sadece Oruğvaydan bazı mal
ları satın almağı redetmiştir, 

Hiç bir zaman Sovyet hüku
meti ne Oruğuayın ne diğer 
bir !atin Amerika devletinin iç 
işlerine karışmamış, Sovyet el
çiliği ne Oruğuay, ne de Bre· 
zilya komünistlerini biç bir za
man teşvik etmemiştir. Sovyet 
Rusyaya karşı bir çok defa bu 
gibi ithamlar serdedilmiş ise de 
sahte vesikalara dayanılmıştır. 

B. Goali cevabında Uluslar 
sosyetesine karşı vazifelerini 
bilen Uruguuaya karşı son 
zamana kadar Konseyin düt· 
manı olan Sovyetler tarafından 
dava açıldığı söyliyerek pakte 
mugayir hareket edildiğini red
detmi ş ve demiştir ki: 

- Sovyet Rusyanın diğer 
memleketlerin iç işlerine mü
dahalesi yeni değildir. 1923 de 
lsvicreye karşı, 1927 de ticaret 
mümessilinin tardı dolayısile 
lngiltereye karşı yapılan bu 
hareket 1930 da Meksikanın 
diplomasi başlarını kesmesine 
sebeb olmuı, 1931 de Arjantin 

Sovyet mümessilini tardetmiş H 

nihayet son zamanda Brezilya~• 
çıkan isy:mda bir yabancı teca• 
vüzü tesbit edilmiştir. Bunun 

IJ. lilu/eslw 
için Uruguay kendini müdafaa 
tedbiri almakta haklı idi. 

Baron Aloizi Faşizme karşı 
B. Litvinofun bir iddiasına 
cevap vermiş ve bu hadise 
kapandıktan sonra celse tatil 
olunmu~tur. 

Öğleden sonra konsey 13 ler 
komitesinin raporunu tasdik et
miştir. B. Aloiz müstenkif kal
mıştır. Oruguvay-Sovyet hadi
sesi hakkında konsey Arjantin 
ve Şili delegelerinin mülahaza
larını dinledikten sonra Roman
ya dış bakanı B. Tituleskoyu 
gelecek devreye bir rapor ha· 
zırlamağa memur etmiştir. Da
nimarka ve ispanya delegeleri 
de ona yardım edeceklerdir. 

Kabine buhranı devam ediyor 
-------········· 

ltalya · 
ile anlaşacağı ümid ediliyor 

Roma, 23 ( Ô.R) - ltalyan nerede olduğunu nasıl bilmeli? 

Yeni Fransız kabinesini 

çevrenleri arsıulusal durumu, Aramak lazım olacaktır. 
bilhassa Fransada B. Lavalın "Nihayet belki de hiç bir 
istifasından sonra doğan vazi- ekseriyete imkan yoktur. o 
yeti azami dikkatle takib et- vakıt ta odanın dağılmasından 
mektedir. başka yol kalmaz. Bunu yap· 

Yeni Fransız kabinesinin, mak için, yeni kabinanın bil-
ltalyanın da iştirak edeceği hassa senatörlerden mürekkep 
bir uzlaşma siyasasına sadık olması lazımgelecektir. 
kalacağı umuluyor. Radikal sosyalist gazeteler 

Paris 23 (Ô.R)- B. Lavalin bilhassa "Ere Nouvelle,. süka-
istifasiyle açılan kabine buhranı net gösteriyorlar. "Republik .. 
henüz halledilmek yoluna gire· radikal parti hakkında bir 
meıniştir. istifa eden başbakan etüd neşrediyor. Hülisası şu· 
gibi, Saylavlar odası başkanı dur: 
8. Fernand Bouisson da yeni "Her partide olduğu gibi, 
kabineyi yapmak vazifesini ka- radikal-sosyalist partisinde de 
bul etmemiştir. bir ekserivet ve bir akalliyet 

" Jour .. gazetesi B. Bouis· vardır. Sağ temayülü ..,ardır, 
ıon'un teklifi reddetmekte çok sol temayülü vardır. Bu iki 
haklı olduğunu kaydetmekte· temayül partiyi ikiye mi kyıra-
dir. caktır? Eğer bu ikiye ayrılış 

"Figaro.. buhranın karışık fikirl!!ri aydınlatmak neticesini 
bir durum içinde açıldıg" ını · verecekse bunu kabul edelinı, llaf)'an dostfui!ıımı daima mıı/1111 ıza 
ileri sürerek diyor ki : ve himaye ı•dnı n. !.aval fakat sırf şahis menfaatlerine 

"Ya bay Lavali son daki· yine arka olabilir. Yahut ta hizmet edecek ve ortalığı bu· 
kaya kadar tutmuş olan ekse· yeni bir ekseriyet teşekkül landıracaksa bundan meınnuıJ 
riyet mevcuttur. ıu halde ona etmiştir. Fakat bu ekıerivetin olmıvahm . ., 
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Arslan babası olan sana ve asil ailene hürmetim var. 
Lakin şimdilerde aklımdan böyle birşey geçmediği gibi, 
zaten evlenmekte de kendimde kudret bulamıyorum .. 

· - Sen de güzelsin kızım! 
ısak ben sana nasıl bir arka
daş gibi derdine yar oluyor, 
asabiyetimi terkediyorsam. Sen 
de içinin derdini açarak b•ın
lardan vaz geçi Bak ben sana 
daha ne günler gösterecek ba
balık yapanın!, 

- Baba affet b-!nil 
- Bir daha ağlamıyacak 

mısın 1 
- Hayır baba .• Sana duyu

racak kadar ağlamam .. 
- Böyle değil, tamamen 

ağlamağı terket 1 
- ..... 

. - Haydi şimdi uyu 1 uyu .. 
. . . . . 
. . . . . 
Ömer; sabah sabah Ebu Be

kirin evine damladı : 
- Hayırdır ya kardeş 1 
- Hayır .. Gel seninle şôyle 

çıkalım .. 
- Çıkalım .. 
Ömer ve Ebu Bekir Medine 

sokaklarını geçtiler .. Ömer su
suyordu, Ebu Bekir bu sükütun 
altında birşey saklı diye onun 
sükütunu bozmuyor, kendiliğin
den sözü açmasını bekliyordu .• 

Ömer Ebu Bekiri Medinenin 
insandan tenha bir köşesinde 

ı çekti, toprağa oturttu ve yanı 
başına o da bağdaş kurdu. 

Şebadat parmağile kumların 
üzerine şekilsiz hatlar çizerek: 

- Sıddık dedi! Sana bir 
teklifim var: 

- Söyle .. 
- Bedirdeki şehitler arasına 

damadım Hanys de karıştı. 
- Evet.. 
- Onun bana damatlığı ha-

yırlı ve iyi idi. 
- Bilmez değilim bu kah

ramanı .. Hak rahmet etsini 
- Hak rahmet etsin.. O 

öldükten sonra kızım hiç bir 
geçe ıstırabını unutamadı .. 

- Hatadır. 

- Dur bele! Evet bu hata-
dır amma .. 

Ömer parmağını kumdan 
çekerek Ebubekirin yüzüne göz 
!erini dikerek, 

- Kızım gençtir. 
- Yani .. 
- Yani kızım bu arslan 

j ocayı kaybetmekle beraber 
ı:ençliğine yar olacak bir er
kekten mahrum kalmıştır. 

- Him mm m .. 
- Hanys sağ olsaydı, her 

ikisı de genç ve asildiler, her 
ikisi .de bahth ar ve mes'ud 
yaşıyorlardı, yine yaşıyorlardı, 
yıne yaşarlardı. 

- Hayıflanma Ömer, kızm 
Manysten mahrum kaldise ona 
bir başka genç koca buluruz, 

Ömer garib bir nazarla Ebu
bekire baktı: 

- Ben asil bir aileye men
subum, kendimde de esalet 
var, kızım da bu esaletle 
meşbu.. Her hangi bir kişiyi 
ona koca olarak kabul 
edemem. 

- Doğru,. Asaletin nezahe
tini güdersin. 

- Evet işte bunun içindir ki 
seninle konuşmaya geldim. 

- Söyle Ömer .. 
Ömer Ebubekirin elinin bi

risini tuttu ve gözlerine gözle
rini bütün dikkat ve heyeca
nile dikerek: 

- Sen asil ve kibarsın ya 
sıddikl 

Nami 
- Sen daha ihtiyar değilsin 

Ebubekir gülümsedi: 
- Yani? .. 
Yani kızımı sen al, karılığa 

kabul et .. 
Ebubekir Ömerin kendi elini 

tutan elini ve öteki elini avuç
larının içine alarak, Ömmerin 
gözlerinin içine gülümsedi: 

- Ömer 1 Sen noktai naza
rında haklısın amma .• Ne fay
da ki, kızın genç ben ihtiyar 
olduğum için kızının matemini 
teskin edemem 1. 

- Sıddık 1 Biliyorsun ki, 
asalet icabı dul kalan kızıma 

koca aramak ve küfvünü bul
mak benim boynumun borcudur . 

- Amenna 1 
- Lakin kızıma herhangi 

bir koca bulmakdan ise 
senin gibi yüksek ve temiz 
bir kocaya sahip etmek kızım 
için, benim için büyük saa
dettir. 

- Hüsnü zannına teşekkür 
ederim. Fakat görüyorsun ki 
ben senden ihtiyarım, senden 
yaşlı olan bir kişinin, onun ba
hası yerinde olacak bir kimse
nin yanına kızını terketme, 
hem benim karım Ümmü Rum
man kıskançtır. Bütün ihtiyar
lığıma rağmen bunu bırakmaz, 
evimizde kızına rahat bulun
maz. Gel seninle başka bir iş 

yapalım .. 
- Söyle Ebubekir! 
- Osman daha genç ve 

asil.. Onun ruhundaki safiyeti 
de benim gibi sen de idrak 
ederain .. 

- Ona mı teklif edelim? 
- Hay hay! Ve henden se-

lam söyle! Hafasayı alsın .. 
- Demek ki sen kızımı 

reddediyorsun 1 
- Haşa 1 Aklına böyle bir 

şey gelmesin, fakat bu sözüm 
samimi ve ehemmiyetlidir. Ben 
sana damad olamam kardeşim, 
hunun müşkül noktalarını izah 
ettiğimden daha çok izah ede
mediklerim vardır. 

- Sen tevazu göstererek 
teklifi reddettin .. 

- Hayır .• Hem sen bugün 
dur 1 Sabah namazından sonra 
mesçitten ayrılırken Osmanla 
beraber görüşelim .. 

Bunu kabul et 1 
- Ben buna peki c\iyeyim, 

zorlamayacağım. Fikrimin de
ğişmesi ne kadar yeis verirse 
versin sana uyacağım. . . . . . . . . . . 

- Şunu bil ki aziz kardeşim, 
benim evlenmek niyetim yok. 
Arslan babası olan sana ve 
asil ailene hürmetim var. Lakin 
şimdilerde aklımı.lan böyle bir 
şey geçmediği gibi, zaten ev
lenmekte de kendimde kudret 
bulamıyorum. 

Ömer sordu : 
- Anlıyamadım ? 
- Ya Ömer! Size rica ede-

rim bana ısrarda bulunmayın, 

düşündüğüm şeyler çoktur. Si
zin bu teklifinizi kabul t>de-
mem. 

-Sonu Voı-
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kış ortasında bahar 

Badem ağaçları çiçek 
verdi •• •• 

açtı ve sorgun 
Bağlar da uyanacaktır. Bu önemli 

serveti korumağa bakalım 
Kış ortasında baharı andıran 

havaları yaşamakta olduğumuz
dan bir çok yerlerde badem 
ağaçları çiçek açmış, sürgünl.:r 
vermiştir. Hatta bir kısım ba
dem ağaçları henüz bir sene 
evvelki yapraklarını dökmeden 
yeni sürgünler vermeğe başla
mıştır. Bazı bavalide erik ve 
şeftaliler dahi aynı şekilde 
uyanmıştır. Havalar bu şekilde 
devam ettiği takdirde bağların 
da uyanacağı tabiidir. Fakat 
el'an kış mevsiminde olduğu
muz için soğuklarını geçtiğini 
Şubat ve Mart aylarında soğuk 
yapmıyacajZını iddia edemeyiz. 
Binaenaley memlekete mühim 
bir servet getiren bağlarımızı 
elimizden geldiği kadar bu teh
likeden kurtarmağa çalışma

lıyız. 

Bağları geç budamakla 
uyanmalarını 10-ts gün 
hatta daha fazla geclktire 
blllriz Yapllan tecrübeler 
göatermlştir ki, yaprak 

, dökümünden sonra bağ
lar ne kadar geç buda
nırsa o kadar geç uya
nır. 

En erken uyanan bağlar yap
rak dökümünü müteakip buda
nan bağlardır. Asmalara su 
yürümeğe başladığında budanan 
bağların uyanması yedi sekiz 
gün gecikir. En uç gözler pat-

nan bağlar ise on oniki gün 
daha geç uyanır. Buna göre; 
bu seneki havaların sonradan 
soğuk yaparak bağlarımızda 
yapması ihtimal dahilinde olan 
zararların ancak budamanın 

mümkün olduğu kadar geç ya
pılmasiyle bir dereceye kadar 
önüne geçilmesi mümkündür. 
Bağcılarımızın bu işe ehemmi
yetle dikkat etmeleri lazımdır. 

Geç budanacak bağların ağ
lamasından mütevellit kaybede
cekleri suya fazla ehemmiyet 
verilmemelidir. 

Baöcılık Enstitüsü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Esrarcılar yakalandı 

Babribaba parkında kanepe 
üstünde oturan Mustafa oğlu 
Hasan ve Şevket oğlu Mebmed 
esrar içerlerken yakalanmış

lardır. Mehmedin üstünde bir 
bıçak bulunduğundan alınmış 
ve soruşturmağa başlanmıştır. 

Kavga 
Tepecikte umumhaneler ara

sında binek araba sürücüsü 
lzmirlı Ali oğlu Nevzat ile Se
lanikli lbrahim oğlu Nihat sar
hoş oldukları halde umumba
neci Safiyenin evine giderek 
küfür etmekle beraber bunlar
dan Nihat Feyzullah adında 
birisine tokat vururken dostu 
arap Fatma da işe karışarak: 

- Vur, diye Nihadı teşvik 

ettiğinden Fatma ile Nihat ya
kalanmış ve kaçan Nevzat 

24 Kanunusani t938 ~ 

Koalisyon kabinesi 
lngilterenin Mısır komiseri, 
anJaşmasını bilen bir kabine istiyoıı 

-~~~~~~~~~~tv'.,O.~~~~~~~~~~~ 

Vaft partisinın vereceği karar önemle bekleniyor 
Kahire, 23 ( Ö.R ) - Kral bilir ve diğer partilerle birlikte he partilerinin delegelerinden 

Nesimi paşanın istifası üzerine bir kabina yabmağa yanaşmı- bir komite ile iş birliğine ha-
yeni kabinayı teşkil vazifesini yacaktır. zır olduğunu bildirmiştir. Kral, 
uluscu Vafd partisi başkanı Kahire 23 (Ö.R) - Havas Nabas paşanın red ceiabını 
Nabas paşaya vermekle hera- Ajansı bildiriyor : geri alması için yaverini onun 
ber yeni kabinanın bütün par- Vaftçılar dün akşam hiç bir nezdine göndermiş ve Vafd 
tıler mümessillerini toplayacak tehli&" neşretmediler. Vaft par- partisi bir karar vermek üzere 
bir koalisyon kabinası olması tisi, bir Koalisyon kabinesi teı- toplanmıştır. 
isteğini göstermiştir. Nahas pa- kilini üzerine almaktan kat'iyen Londra, 23 (Ô.R)-Gazeteler 
şanın bu kayd içinde kabina istinkaf edecektir. Mısır fevkalade komiseri Lanso 
teşkilini kabule hiç müte- Kahire, 23 (Ö.R) - Nahas nun kral Fuadla görüştüğünll 
mayii olmadığt anlaşılmakta- paşa Koalisyon hllkümeti ya- yazmaktadırlar. Komiser, in- ! 
dır. Nahas paşanın fik- pamıyacağını, yalnız Vefdlist- giltere ile anlaşma arzuıanu ı 
rince gelecek intibabatta Vafd !erden bir kabine teıkil ede• izhar edecek bir kabine reis- ( 
partisi ezici bir ekseriyet ka- bileceğini, bununla beraber kira geçmedikçe lngilterellİn \ 
zanacağından kabinasına ancak lngiliz - Mısır muahedesinin biç -bir şekilde müzakereye 

1 
kendi partisinden adamları ala- hazırlanması için birleşik cep- girişemiyeceğini beyan etmiıtir. 

Zecri tedbirler arttırılsa dal 
ltalya lngiltereye saldırmıyacaktır; 
Mussolini Fransaya bu inancayı verdi 

Deyli Telgrafın diplomat karno dengesini bozacağından Fransız hava işaret kuvvetle-
aytarı, gazetesinin 14 ikincı korkulduğunu bildirmiştir. nnin lngiliz hava bakanlığı 
kanun 1936 tarihli sayısında Bu konuşmaların yalnız Ak- emrinde bulunmasından daha 
yazdığı bir yazıda diyor ki: denizde vukua gelecek bir hi- ileri bir anlaşma elde edilme-

lngiliz kabinesi, Samuel Hor, dise üzerinde değil, ayni za- miştir. 
Lava! sulh planının suya düş- manda Fransanın şimalşark Bu anlaşma ve bu kararda 

ı 

mesinden ve Hor'un çekilme- sınınnın mildafaasında karşılıklı Fransız sınırlarını geçen bei 
sinden sonra ortaya çıkan yeni bir yardım üzerinde de geçtiği hangi bir düşman bava filosu- i 
ltalyan - Habeş durumu bak- kuşkusu uyanmıştır. nun Londraya doğru gitmesi 
kında bir görüşme yapmak fır- Güvenilir ve inanılır bir kay- ihtimalinden ve bu husuNta 
satını bulamamıştır. naktan aldığım habere göre Londranın tezelden harekete ; 

Fakat öğrendiğime göre hü- Almanların bu kuıkusu yer- getirilmesi lüzumundan ileri 
kümet, Milletler Cemiyetinin sizdir. gelmektedir. 
varacağı bir hal suretine mü- Bu konuşmalar, aadece in- Bütün bu tedbirler ve anlaş• 
zaheret etmek kararındadır. gilterede Akdenizde veyahut malar. kollektif güvenlik siste-

Dış Bakanlığına gelmesinden o civarda Italya tarafından bir minin itimad edilir derecede / 
sonra B. Eden on gün devamlı taarruza uğradığı takdirde alı- kuvvetli olması içindir. Bu sis• 
surette uzmanlarla birlikte bü- nacak tedbirler hakkında ya- teme dahil olan bütün memle• 
tün dünya vaziyetini inceden pılmaktadır. ketlerde aynı maksadla daha 
inceye tetkik etmekle vakit Bunun dıflJlda herhangi bir kuvvetli bir halde bulunınayı 
geçirmiştir. alanda elbirliği yapmak konut- bir zaruret sayacaklardır. 

Benim intibı.ım şudur ki bay maya mevzu olmamaktadır. Paristen ve Romadan dün 
Eden bu incelemeleri sonunda Haber alcbğımıza göre, ya- gece gelen baberle:e göre, B. 
kabineden genel seçimden ev- pılacak bir deniz anlaşmasına Mussolini, B. Laval'e, şayed 
vel ve sonra güdülecği vade- göre, Ingiltere, lizım olduğu zecri tedbirler daha ziyade 
dilmiş olan siyasadan ayrılma- zaman Fransız limanlarını ve artırılsa da, İtalyanın lngiltere-
masını istiyecektir. tersanelerini kullanabilecektir. ye taarruz etmiyeceği bakkın-

Bu sıyasayı kısaca anlatmak Bayle bir tedbirin bahıe da inanca vermiştir. 
lazım gelirse şöyle diyebiliriz : mevzu olan liman ve tersane- Bu inancadan şu iki nokta· 

Jlerde çıkacak bütün engel- lerde Fransız i9çisi arasında ortaya çıkmaktadır: 
!ere ve bütün pürüzlere rağ- bir takım kargaşalıklar çıkma- 1) ltalya, Habeşistan mace-
men Milletler Cemiyetinin kol- sından Fransada endişe edil- rasin- bir son vermek dile-
lektif güvenlik hususunda ül- mektedir. ğindedir. 

Fakat, hükômet parlamento- ltalya, lngiliz hesablarına 
küsünü gerçekleştirmeğe çalış- dan bir seferberlik kararı al- göre, en aşağı yedi ay yetişe-' 
m:ak. Bu mevzu, yakında Ce- madığı için Fransız donanma- cek mikdarda petrol elde bu-1 

nevrede yapılacak dış bakan- 11nın otomatik olarak harekete lundurmaktadır. 
ları ve öteki mümessiller top- ıreçmesi düşünülmemektedir. Eğer Cenevredeki onsekizler 
lantısında hususi surette konu- Bu sebeple Fransız ordusu komitesine zecri tedbirler me-
şulacaktır. da kendisini tam bir müdafaa selesi yeniden sorulacak olursaj 

lngilterenin silahlanmak hu- vaziyetine koymaktan fazla bir o zaman yapılacak konuşma-
susundaki teklifi memleketimi- ıey yapmıyacaktır. !arda bu iki nokta gözönünde • 
zin kollektif sistemi sadece Bunun için de son iki sene- bulundurulacaktır. 
bir fikir olarak almadığını, bu nin kura askerleri silah altına B. Mussolini, Habeşistandaki 
hususta öteki memleketlerle çağrılacak, bu tedbir, sınırlar- Jtalyan harb metodo hakkında 
birlikte kendisine düşecek daki Fransız tümenlerinin ek- Milletler Cemiyetinin yapacağı 
mes'uliyeti yüklenmek kararın- siklerini tamamlayıp onları tahkikata bitaraf olmak, harb 
da olduğunu göstermektedir. seferi vaziyete getirebilecektir. harekatını kontrol mahiyetinde 

Berlin, son zamanlarda zecri Fransız ordusu, hükümet olmayıb sadece usulleıi ince-
tedbirler kararını veren devlet- tarafından bir genel seferber- lemek şartile muhalefet etmi· 
!erden birisi ltalya tarafından lik emri çıkmadıkça kendi yeceğini bildirmektedir. 
bir hücuma uğradığı takdirde sınırları dışında hiç bir barb Duçe, bundan başka, geçen 
İngiltere ve Fransanın karşı- hareketine girişemez. cumartesi gunu toplanacak 
lıklı yardımda bulunmaları üze- Havada bir elbirliği yapıl- olan büyük Faşist kurulunun 
rinde lngiltere ve Fransa ara- ması meselesine gelince bu toplantısını şubatın birinci gü-
ııında geçen müzakerelerin Lo- hususta yapılan müzakerelerde nüne bırakmıştır. 
··································································································································< 

Umumi halalar 
yapılıyor 

Belediyece Eşrefpaşa ve Al
sancak pazar yerlerinde, muh
telif yerlerde büyük halalar 
yaptırılması mütaabbide ihale 
edilmiştir. Bunlardan başka 
şehrin ihtiyaç olan yerlerinde 

ltalyan 
Boksör ma«liiholdu 

Mevyork, 23 (8.R) - Dün
kü boks maçında hafif sıklet 
şampiyonu aslen ltalyan ırkına 

. mensub olup Amerikan tabii
yetinde olan T omi Kantonuiyi, 
Meksikalı Breçyo Kançiva do
kuzuncu ravend te nak avt 

Acele satılık 
Alsancak Mesudiye cadde

sinde 41 numaralı ev satılıktır. 
Yedi oda ve sair müştemilatı 
havidir. Geniş bahçesi vardır. 
Ev kargirdir. Azimet dolayısile 
ehven fiyata verilecektir. ffer 
türlü konforü içinde bulunan 
bu evi satın almak istiyenler 
içindekilere müracaat etmelidir. 



24 l(lnunusanı •936- = 
Son Asrın en heyecanlt davası Binlerce asker kaçağı Bir Mogol ka vmının is-

Hauptmann meselesine 1 Habeşistana gitmemek yan ettiği haber verildi 
yeniden mi başlanı~or? için durmadan kaçıyorlar 

hk .. susması çocugunu Avusturyaya, Bavyeraya, Yugoslavya ) ma umun d ? 
1 

• tehditlerden korumak arzusu mu ur· ya binlerce kaçak ftalyan iltica ediyor 

, ıııı1a11. 

Londra 2 ioci l;a un 
Mancheşter Guardian'ın in· 

nsbruck ayları bildiriyo r: it a.l-
anın (nsbruck general kon

~olosu 1 
Meran kışlasındaki is· 

yanı tekzib etmiş ise de bazı 
sarhoş neferlerin karışıklıklar 
ıkardıklarını la~dık etmiştir. 

ç Avusturyalı " lnnsbruck~r 
Nachrichten ,. ga:ı:ete9i isyan 
eden alayın Meran'dan gece 

uifa Mfl//fned · H ff tı· • · · C b" Hauptmamn roç Bu haber yayılınca valı o .• arısı hareket e ıgıoı, enu ı 
Trenton ta ikinci kanun 1 hinde şiddetli neşrı- ~irola gelen kaçakların bir kaç 

S 1 da- man a ey y 
on asrın en heyecan 1 t başladı : . kişi olduğuoıı yazıyor. ugos-

valarından biri olan Haupt· ya - Bu devletimiz iç.in yiız lavyada 2000 kaç.ak vardır. 
ınann meselesinin dün akşam k t n bir karardır diyenler Bunlar Varazdinde askeriğ 
•ona ereceği, elektrik sandal· b:'r b:lundu. barakalarda yerleştirilmişlerdir. 
fesine oturacağı sanılıyordu. e 1 beraber batıra bir Bosnada, puzladıt kaçakları 
H k 'k mese- Bunun a b. t ' k ar a ı atta Hauptmaon 1 geliyor. iskan için ır op.anma ar -
l••' ı çok şey er k 1 kt K klar _,,ı yeniden baş ıyor. ın biricik suçlu ol- gabı uru aca ır. aça _ 

Dün mahkumun avukatları, Hauptman . k d' arasında inceleme. yapmaga 
V k d • · ortaklarının en ı· 
aşingtonda yüksek mab eme ma ıgı, suç , memur edilen bir ltalyan cıısu-

. 'd ·- . . bd't albnda tutarak aus- . k'f d"-· llezdınd • davanın yenı en go sını te 1 d' su Marobor da tev ı e wuış, 
riilıtıesio~ temine çalışırken ' mağa mecbur ~ttiği zan.ne ı- kaçak 120 Italyan :ıabiti Bistri-
Nev - Jersey valisi Harold İiyor. . I d. uda ıılkonu!muştur. 1 

H' · J muayene ;ı en ..... "'AÇANLAR offman Trenton Kapıto on- Hauptmanı . ' BAVYERAY A• '' 
~aki bürosundan gi:r:lice çıkıyor ruhiyatçılar Lindbergın · çocu- Royter ajansına Müoihten 
Ve reporterlerin gözlerin~e~, · ğunu öldürenlerin bedbah.t ç~- çekilen bir telgrafa göre 3000 
takibatından sakınmak ,'çın cuğun babasına karşı d~rı.o hır asker kaçağı ltalyao Bavyer~ 
Stacey Trent bastabanesınde k' le hareket ettiklerını ve sınırlarını geçmişlerdir. Cenubı 
oturınakta olan Anna Haupt· ~n ette asıl saikin Lindberge T. ldan 200 kişilik bir "açak 
iti 'd' d emay d • ıro 1 . f 
annı zıyarete gı ıyor u: • k husumet duygusu ol ugu kafileside İnıısburcka ge mış ~~· 
Yal. k d şu sozlen arşı d Al stı'hbarat bu-• ı genç. a ına ticesine varmışlar ı. Fakat man 

aoylemişti : .. • e ne Unutmamalıdır ki Hauptman· rosu bu haberleri yalanlamıştır. 
- Derhal kocanızı gormeg • dır Eg· er cina· DAIL y EXRRESS TEYID 

askrrll'li 

farını terketmeyi tercib ettik
lerini yazıyor. 

Mubabir kaç.aklarla görüş
müştür. ltalyan ve Alman tek
ziplerine rağmen bala ltalyan 
üniformasını taşıyan bu kaçak
ların Bavyeraya iltica ettikl;ı
rini bütün Münib balkı teyid 
etmektedir. Kaçaklardan biri 
şunları söylemiş tir: 

" Dağlarda iki gün dolaştık. 
Müthiş souktan çok ıstırap 
çektik. Nihayet Avusturya (op
rağına sığınabildik. Orada bir 
gün kaldıktan sonra Kufsteine 
gitmemize izin verildi. Orada 
hayal kırıklığına uğradık. Zira 
Alman sınır muhafızları Alman 
toprağına geçmemize müsaade 
etmiyorlardı. Nöbetçiler : 

"Çok kalabalıksınız. Bıraka-
' mayız., diyorlardı. , 

1 

Kuisteinde üç. gün kal-
dıktan sonra Munihe hareketi
mize müsaade olundu. Burada 
dütün mülteciler gibi adlarımız, 
adreslerimiz kayd olundn. Şim
di Almanya içi~de bir kasaba
ya gönderilmemizi bekliyoruz . ., 

Alman hükümeti firarilerin 
çoğalması yüzünden müşkülatla 
karşılaşmıştır. Fakat Almanca 
konuşan. Alman ırkından ol
duklarını söyleyen kaç.akları 
kabul etmemesi imkansızdır ... 

• K d' · ocugu var • EDiYOR gıtnıenizi isti yorum. en ısıne nın ç I 
SÖyleyiniz ki onu affetmiyece- yette suç ortakları var_sa ~na: Daily Expre8s'in ~~ııib ay- Times gazetesinin Belgrad 
ğiın. Yano sabah sekizde öle- rın Hauptmannın çocugu on tarı ise Alp geçidlerını geçe- muhabirı resmiğ Sırp çevenle-

RESMtG T AFSILA. T 

cektir. Yalnız bir ümid kapın fiiedi bir rehine s.aymalan ve rek Alaıanyaya iltica eden ~000 rinden aldığı malumata atfen 
Vardır. O da hakikab, bütün çocuğu daimi tehdid altında ftalyao tabaası asker kaçagının yığın ltalyan asker kaçakları-
hakikatleri ııöylemesidir. tutmak suretiyle baba.ııı 5.us- Alman olduklarıoı, bunların nın Yugoslav arazisine iltica 

Anna hapishaneye koştu. maya mecbur etmelerı mum- Habeşistana gitmektense yurd- ettiklerini teyid e>diyor. 

Gazeteciler ve bir yığın meraklı kündür. -- - db 
1 

'd' · 
~:ı:!:ş::~rm~k~:~ar~::;~:::~~ Ras Desta katiyen be. . ~n. o. m. a. ı_ğını 
~:.~;·;;,m:-;:::~;:;-:k.:.~;:: ı ·ı re çekıl dığını bıldırı yor 
::;::ı:~:n k::~::~;diğ~=~::ı:~ :sağlam meVZJle: Habeşlere yaptığı ya ve Dana 'Karma arasında 
tıyordu. - Baştara/ı I net Hy{,°da - yardımın umumi bir ma- ileri hareketlerinin devam et-

Bruno ağlıyordu. Sonra yata- Jarı pazar sabahı ~ eş m~;. hlyet aldığını' ve esasen tiğini ve gittikç.e enteresan bir 
ğına yıkıldı. Yüzünü elleri arb~- zilerinin önüne gelmış vet"şfıek son Grazlanl taarrpzun- manzara arzettig" ini bildiriyor. 
sında sakladı. Uzun süren ır · 't 1 öz ve u · . 
d detli hır mı ra Y B lar dakl lnglllz · ıayyarelerl- General Grazyani bütün bu akikalık tevekkuftan sonra : ateşile karşılanmıştır. b ~nrin nln ltalyan kuvvetleri 

- Anna dedi. Sana söyliye: k zırhlı otomo ı e H b harekatı cephede radyo vasıta-
cek bir şeyim yoktur.Fakat valı tan ~e. b klemişler ve tank· Uzerlnoe uçarak a e•- siyle idare etmektedir. 

· d gelmesını e 1 de hemen lere bu kıtaatın harek .. b 
ile görüşebilirim. Ke~d~sı°: en 1 r r ge mez Motorlu kuvvetler yerli grub-
beni görmeg· e. gelmesını dıle.li ar begdeeın Habeş mevzileri üze- hakkında mal O mat ver- k 

d !arla takip hare atına devam Anna koşarak bu cevabı va c~p ürümüşlerdir. Bu esnada dlğlnl yazmakta ır. 
Hoffınana getirdi. nne ~l d yanlara hücum Bu gazete lngilterenin bu ha-

k• 30 suvarı er e · ti · f Bir saat sonra mah uma . 1 d' reketinin Mille er cemıye ı 
d ir etmış er ır. · ~ 1 b 1 d • günlük bir tecil bahşe en em • Şiddetli bir mubarebey~ mu: paktına uygun o u oma ıgını 

name ç.ıkmış bulunuyordu. teakib Habeşler mevzılennı soruyor. 
Hoffman basın aytarlarını top- terketmişler ve Italyan ~uvvel• 
ladığı zaman müddeiumumi leri de şehr~ girmişlerdır. 
Yillentz yaoındaydı. INGILIZ ZABiTLERi 

- Bilirim dedi. Sırf adliğ CICIKADA 
bakımdan bir tecil hakkını in· Roma 2 3 (A.A) -Mes-
kar edenler bulunabilir. Bıı- sagero gazetesi, yenl
nunla beraber New-Jersey eya- den altmış lnglllz sUba
letinde bunun bir çok misali Harrar 
vardır. 

Hoffman tecili İcab ettiren 
sebepler hakkında hiç bir söz 
söylememiştir. Sadece: 

_ Başka suretle hareket 
edemezdim demekle iktifa et-
miştir. 

yının Clclka ve -
deki Habeş kuvvetlerini 
idare etmek için Habe
çlstan'a gitmek Uzere 
Berberada bulunduğuna 
dair olan haberleri mev
zuubahsederek lnglllz-

RAS DEST ANIN 
TELSiZ IST ASYONU 

Dolo, 23 (Ö.R)- Ras Des
tanın telsiz istasyonu zaptedil
miştir. istasyon gayet mükem
mel olup Fransız malzemesile 
yapılmıştır. Telsiz memurlan 
mahzene sığınmışlardı. Ve 
Amerikan mamulatı ga:r: mas· 
keleri taşıyorlardı. 

HAREKAT! NASIL iDARE 
EDiYOR? 

Dolo, 23 ( Ö.R ) - lstefani 
ajansı, ltalyanla~ın f(anale Dor-

ediyorlar, lngiliz uçakları Ken

ya hududu boyunca Italyanların 

ileri harekitını takib etmekte
dirler. 

ARIZALI ARAZiYE 
GELDiLER 

Mogadiccyo, 23 (Ö.R) - Bir 

Italyan tebliği, şimdi İtalyan 

ileri hareketinin pek arızalı bir 

arazide yapıldığını, düşmanı 

takip eden ltalyan kuvvetlerine 
su ve yiyecek yetiştirildiğioi 

bildiriyor. Zaptedilen arazide 

otokarlar münakalatı tesis et
mektedirler. Birkaç güne kadar 

burada tayyarelerin yere inmesi 
için sahalar yapılacaktır. 

t> • 
M(}ıtıJl kadırı/Qrwdaıı iki tip 

Tokyo, 23 (Ö.R) - Hopkin l lik tedbirleri alınması için emir· 
den bildirildiğine göre, Mo- ler verilmiştir .. 
golistan hududundaki hadise- Tokyo, 23 (ÖR) - lsyaıı 
ler durumu güçleştirmiştir. Bir eden Mogolların üzerine, on· 
Mogol müfrez~sile bir , Japon Iarı itaate almak üzere kuvvet 
karakolu arasında kanlı bir gönderilmiştir. Bunlann derhal 
çarpışma olmuş, Japon kara- yakalanacağı ve itaat edecek· 
kolu efradından dört, Mogol- !eri zannedilmektedir. Japonya! 
!ardan on üç kişi maktul düş- tebaasında ve kendi idaresı 
müştür. altında bulunanların hayatlarını 

Bu hudutta yeniden güven- tehlikeden esirgeyecektir. 

Cenaze töreni 
Yunan veliahtı, Londra cenaze 

töreninde hazır bulunacak 
Saudringham 23 (Ö R)-Sand

rinhama gelen kral yanında kar 
deşi dük of Glocester olduğu 
halde parktan ayakla geçmiş 
ve babasının cenazesi önünde 
elbağlamağa gitmiştir. 

Londra 23 (Ö.R) - Kral 
Jorjuo cenazesi saat , 14,45 de 
Kingvood. garına gelecek ve 

hemen bir top arabası üzerine 

yerleştirilerek üç gün teşhir 

edilec~ği Vestminister holu
ne konulacaktır. Kral 'Ed
vard ile kral ailesi erkanı 
cenazeyi ayakla takib edecek
lerdir. Kara, deniz ve hava 
orduları müfrezelerinden mü
rekkeb bir şeref alayı saygı töre 
nini yapacaktır.Alayınarka~ından 

atlı polisler gelecekti~. . Alay 
saat 15,48 le 16 arasında Vest
minister'e varacaktır. 

Nizamın muhafazası ıçın 
6000 den fazla polis memur 
edilmiştir. 

B. LEBRÜNÜN TELGRA
FINA CEVAP 

Paris 23 ( Ö. R) - Fransız 
Cumhur başkanı B. Lebrünün 
taziye telgrafına cevab veren 
Kral Edvard Vlll babasının 
şahsında lngiliz: ulusunun ve 
kendisinin düçar oldukları ka.
yıbdan dolayı gösterilen sem· 

patiden ötürü kendisi ve an· 
nesi adına teşekkürlerini bil· 
dirmiştir. 

KRALIN CENAZESi 
Londra, 23 (Ô.R) - Kralın 

cenazesi getirilmiştir. Cenaze· 
nin arkasından Kral Edvard 
yalm~ yürüyor, arkasından kar
deşleri geliyordu. Kraliç.e ve 
bayanlar otomobillerle cena:ı.eyi 
ta kir ediyorlardı. Cenaze saat 
15-55 de Vestmiostere vardı 
Kral. ile bükümet erkanının hu
zurunda Kanterburi arşidükü 

tarafından ayin yapıldı. Yarıo
dan (bugünden) itibaren cena
ze önünden halk geçırieğe baş
lıyacaktır. 

Sof~a. 23 ( Ö.R) - Bulgar 
Kralı cenaze töreninde hazır 
bulunmağa karar vermiştir. 

Atina, 23 (Ô.R) - Veliahd 
Prens Pol Kral Jorjun cenaze 
töreninde Yunan Kralını, bir 
amiral hükümeti temsil ede
cektir. 

Paris, 23 ( Ö.R ) - Cumur 
başkanı B. Albert Lebrün'ün 
bu akşama kadar yeni kabineyi 
teşkile memur etmek istiyeceği 
şahsiyeti Elize sarayına davet 
ı:tmesi beklenmektedir. Bugün 
B. Lebrün siyasal durum hak
kında bütün gün danışmalarına 
devam etmiştir. 

Onüçler komitesi 
- Baş tarafı l11a sllıJadn -

ticaret faaliyetinin vaziyeti hak
kındaki istatistiklerin neşri için 
tedbir alınması rica edilir. 

2 - On sekizler komitesi 
ambargo tedbirlerinin, müessir 
tatbik kabiliyeti olduğuna ka
rer verilir verilmez diğer bazı 
ruaddelere de teşmili hakkın
daki 6 son teşrin 1935 tarihli 
teklifini tekrar eder ve bu 
yolda diğer tekliflerde bulun
mak hakkını da muhafaza ey
ler. 

Komisyon, bu cümleden ola
rak, petrol ve müştakatının ne 
şartlar altında ihraç ve nakle
dildiğini incelemek üzere bir 
tahkik komisyonu yapılmasına 
karar vermiştir. Bu komisyonda 
petrol ihrac ve nakleden mem
leketlerin mümessilleri buluna
bilecektir. 

KARŞILIKLI YARDIM 
MESELESi 

Cenevre, 23 ( Ö. R ) - B. 
Eden tarafından karşılıklı yar- ' 
dım meselesi hakkında on se
kizler komitesine verilen muh-

1 
tırada bu meselenin yaloız 
Akdenize aid olduğu tasrih 
edilmiştir. 

SON RAPOR HAZIR 
Cenevre, 23 (Ö.R)- Uluslar 

sosyetesinin on üçler komitesi 
lt.alyan - Habeş ihtilafına ait 
raporu hazırlamıştır. Rapor bu
gün tasvip olunacaktır. 

Raporda Habeşistana finan
sal yardım yapılması kabil 
olmadığı, yine Habeşistan ta
rafından talep edildiği gibi 
harp sa hasına bir tahkik he
yeti azamına şimdilik karar 
verileceği bildiriliyor. 

Milletler cemiyeti biç bir uz
laşma fırsatını kaçırmak iste
miyorsa da şimdilik böyle bir 
ihtimal yoktur. 

Uluslar Sosyetesi komitesi, 
böyle bir imkan tahassül eder 
etmez derhal konseyi haberdar 
edecektir. Komite hadiseleri 
yakından takipten başka bir 
şey yapamaz. 

Sosyete üyelerinden }.iri ~e· 
ya muharpler lüzum gö~terdık· 
çe konsey top! nacaktır. 



Sahffe a . VENi ASfll :e• Klnunusanl 193& 

,~---...... 
ÇOCUK Bembeyaz, tertemiz ve parıl 

~ oun Borsada j HASTALIKLARI 1 ) d• f PARDAYANLAR 
_. ~ ~. sata .. ıar ~.' parı pa"" ıvan ış er 
.. -~ T ·~ M ÜTEHASSISl -............................................. Uzum 

YAZAN : Mlşel Zevako 

Dr. Be~cet Uz 
-75-

"Kraliçem ne yapmak lazım 

ise emrediniz!,, Deyince kı ,!i\e 
gülerek beni elimden tuttu ve 
odasının yanındaki diğer od •ya 
götürüp dıvara gerilen perdt·yi 
kaldırdı pençereden salon gö
züküyordu. Birçok tanıdığım 
jantiyomlar geziııiyorlardı. içle
rinden birisini göstererek : 

- Kendini bu adama sevdir
melisin ! 

Dedi. 
Kafesin arkasındakı papas 

bir heykel gibi duruyordu. 
Alisin sesi, gittikçe boğuk 

boğuk gelmeğe başlıyordu. O 
vakıt papas hiç kımıldamaksı

zın : 
- Bu adamın ismi ne idi? 
Diye sordu. 
Alis titredi. Yüreği şiddetle 

çarparak: 
- Bu adamın ismi Klernan 

Jak dö Pani Garola'dır. ltal
yadan gelmişti. 

Cevabını verdi: 
- Devam ediniz kızım! Bu 

adamı seviyordunuz değil mi? 
Bütün suçunuz bu mu? Hakkın 
sizi affedeceğine eminim. Se
ven bir kadının affolunmıyacak 
ne günahı olabilir? 

Ganç kızın hayatında bir 
kaynaşma oldu. Kalkmak ve 
çekilmek istedi. Fakat bu hare
ketten çekindi. Yine olduğu 
yere çöktü: 

-Ben Bu jantiyomu asla sev
miyordum! 

Sözlerini mırıldandı, 
Şimdi heyecandan titreme 

sırası papasa gelmişti. Genç 
kız iztırab duyarken papasın 
·geçirdiği heyecanı da görüyor-
du. Tatlı sesile sözüne devam 
ediyordu: 

- Onu sevmiyorum. Fakat 
bunun kadar güzel, yakışıklı 

bir kavalye görmemiştim. He
nüz on sekiz yaşında idi. 
Kendisi mağrur ve zarif ol
makla beraber yiğit bir deli
kanlı idi. Dünyaya yalnız se
vilmek için gelmiş bir mahluk 
olduğu halde yine bir türlü 
sevemıyorum. 

Papas boğuk bir sesle: 
- Ya, o? 
Diye sordu. 
- O bana perestiş eder

cesine tapıyordu. Yahud ben 
öyle zannediyordum. Kraliçenin 
buyruğunu aldıktan hir sene 
sonra, gebe olduğumu gördüm. 
Çocuk kraliçenin bana verdiği 
La haş sokağındaki küçük bir 
evde dünyaya geldi. Bu doğum 
gizli kalarak .babası alıp gö
türdü. 

Burada hıçkırıklar yine Ali
sin sözlerine engel oluvermedi 
mi Papas dişlerini gıcırdatarak: 

- Anlıyorum. Pek geç hasıl 
olan bir analık hissi kalbinizi 

ezmiyor, azab içinde inliyor
sunuz. Bu hususta sizi aydın

latabilirim. Çünkü ben o çocu
ı;u daima görüyorum. 

Alis gözlerini açarak: 
-Çocuk ölmedi mi? demek 

bana yalan söylediniz! söyle
yiniz yoksa bağırınca bütün 
mahalleyi başıma toplarım. Sizi 

aleme karşı kepaze ederim! 
Diye haykırdı! 

Sus! sus! 

- Hayır, hayır ! Bana acı
yınız ve söyleyiniz. 

- Hak bu çocuğun yaşa
masını diledi. Babası çocuğu 

1 :r süt nineye verdi. ismini 
: ın Kleman koydu. Şimdi Pa
. s manastırlarından birisinde 
talebedir. Size söylemiştim. 

Belki bu yavru bir kahraman
lık için yaradılmış bulunuyor. 
Bilmek istediğiniz şey bundan 
ibarettir değil mi? 

Bu sözlerden müteessir olan 

Alis sustu. Bu sessizliğin ifade 
ettiği mana çok mü~hi şti. Bir 
ananın sevincinden ziyade yeni 
bir endişe seziliyordu. Papas 
kalbinden kopa>: heyecan ve 
teessürlerini gizlemiyerek uy
durduğu yalanı unutmuş bayağı 

bir adam şekline girmişti : 
- Alis benimle görüşmek, 

kalbinizin zehirlerini ve her 
şeyinizi dökmek istediniz.Şimdi 
dinleyiniz! Kalbimi bir kefen 
gibi örten sessizliği yırttınız. 

Ruhumu ezen, bütün keder
lerimi tazelediniz. Çocuğu öldu 
sanıyordunuz. Bundan pişman 
olarak işled ğiniz cinayeti hak
lan affettirmek için bana gel
diniz değil mi? 

- Kleman bu cinayetin se
beblerini düşündüm. işte beni 
ayağınıza getiren his de budur. 
Sözlerime emin olunuz bir çok 
azab çektim. Cezamı gördüm. 

Papas heyecan içinde idi: 
Haydi! söyleyiniz! Öğren

diğiniz şeyi hana anlatınız. 

Cürümle cezayı mukayese et
mekliğimi arzu ederseniz bu 
cinayetin sebeblerini söyleyiniz? 

Bunun üzerine Alis kesik bir 
sesle sözüne tekrar başladı: 

- Kraliçe, Monmoransi par
tisinin ltalyada müttefik ara
dığına kanid. Sizi de Fransova 
dö Monmoransi ile görmüşlerdi. 
işte kraliçenin arzusu üzerine 
size metres oldum. Cinayetin 
başlangıcı ... 

Bir gece derin bir uykuya 
dalmıştınız. Beni bu kadar re
zazalete macbur etmeyiniz. 

- Utanmak da bir nevi 
cezadır. Söyleyiniz! 

- Pekala uykunuzdan isti
fade ederek ... 

Cümlesini bitiremedi. Sesi 
kesilmiş yorgun başını önüne 
eğmişti. Hinçkrıklar içinde 
çektiği istırabı anlatmak isti
yordu. 

- Siz sözlerinizi bilirmeğe 

cesaret edemiyor~unz. Barı ben 
bitireyim. Uykuya dalmış oldu
ğumdan istifade ederek kağıt
larımı aşırdınız ve ertesi günü 
bunları Katrin Dömediçinin 
önüne koydunuz değil mi? 

Müthiş bir azapla kıvranan 

Alis susmuştu: 
- işten derhal haberdar 

oldum. Biraz sonra da çok 
sevdiğim(kadının adi ve sefil 
bir hafiye olduğunu anladım. 

- Acıyınız! Pişman oldum ! 
Oh, yamin ederim ki, nadım 

oldum. 
- Bereket ki, bu kağıdlar 

kıymetli vesikalar değildi. Ma
reşal Dö Monmöransi kaçmağa 
mecbur oldu. Bir düzüne in
sanların hayatı bir ipliğe baglı 
bulunuyordu. Hayatımdan bah
setmiyorum. 

-Acıyınız, susunuz! 
- Bir ay sonra siz doğur-

dunuz. Ben ise azab içinde 
geçirdiğim günlerde hep öc 
almayı düşünmüştüm. 

- Korkunç bir öc, sizi de 
benim kadar güçlüğe götüren 
bir öc 1 Za'fımdan ve humma 
ateşleri içinde ikin bana bir 
mektub yazdırıb imzalattınız. 

Bu mektubda çocuğu ben öl
dürdüm diye kendi kendimi 
suçlu gösteriyordum. 

Papas dişlerini gıcırdatarak: 
- Söyleyiniz böyle lazım 

değilmi idi. Çocuğu öldürtmek
liğime razı oldunuz. Kalpsiz ve 
vicdansız ana, şimdi de beni 
suçlu yapmağa kalkışıyor. 

- Hayır, zorla sizin ifade
nizle yazdığım o mektubu, be
ni cellat eline teslim eden o 
kağıt. parçasını, beni darağa

cına götüren meş'üm kağıdı 
Katerin Dömdiçiye siz verdiniz! 

- Soıııı ı'aı· -

Çu. Alıcı 
72 inhisar ida. 
30 S Gomel 

6 
11 

102 Yekün 
488,155 Eski satış 
488557 Umumi satış 

incir 

Fiat 

Çu. Alıcı Fiat 

Zahire 

7 251 
11 

Avrupa tetkik seyahatın

dan dönmüştür. Hastalarını 

her gün 11,30 dan saat on 

üçe kadar Beyler sokağın-100 M Alalof 8 50 8 50! 

daki kıliniğinde kabul et-
Çu. Cinsi Fiat ' mektedir. Telefon 3990 
199 Buğday 6 875 8 125 

30 Susam 16 50 16 50 (S.7) (3601) 

600 P. çekirdek 2 65 2 'S 1 ra==-=·======~ 
~!e~ajye p!:;uk 4.; }3 5~ ı 

Para Piyasası 
1 

Mark 

22-1-1935 
Alış 

50 15 
İsterlin 621 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 79 95 
Belga 21 15 

Satış 

50 62 
623 

8 30 
79 70 
21 30 
10 05 
41 
85 55 

5 27 
23 87 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

İtalyan lireti 10 03 
İsviçre Fran. 40 75 
Florin 85 25 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. Şilini 23 37 ·-====-,.. - il\ 

İkinci Beyler sokak fırın 
karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

1 Gümiiş kupalı i Z Mi R 

TAVLft .. ........... , ...... 
Şampiyonluğu müsabakası 

Alsznca!;ta 

GÖKÇEN 
Kıraathanesinde başlıyor 

Hemen yazılınız 
Şubatın birinci gününden 

itibaren müracaatlar ka
bul edilmiyecektir. 

2 - 15 (81) H 3 

DOKTOR 

Hulôsi [rel ı 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde h;ısla!arını 

kabul eder. ( 3136 ) 
.::2!!'t' -

Göz He~iıni 
MlTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 
Telefon: 

23 
3434 

(229) 

H 3. (182) •'------· 1-'llir belediyesinden: 
- Yıllığı otuz altı lira be

deli muhammenle Namazgahta 

cadde üzerinde mezarlıktan 

metrük altı metrelik yol fazla
sı sergi olarak kullanılmak 

üzere başse!ueterlikteki şart

name veçhile 28-1-36 Salı günü 

saat onda açık arttırın ile ihale 
edilecektir. 

iştirak için üç liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy

lenen gün ve saatta Komisyo
ya gelinir. 

14-17-21 - 24 98 (65) 

- Beher metre murablJaı iki 
liradan beş yüz on bir metre 

murabbaı bin yirmi iki lira bedeli 
muhanımenle Alsancakta altmış 

sekiz sayılı adımın bir sayı!ı 

arsa51 başsekreterlikteki şart

name veçhile 31-1-936 cumıı 

günü saat onda açık arttırma 

ile ihale edilecektir. iştirak 

için yetmiş yedi liralık muvak

kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu i!e 

söylenen gün ve saatta komis
yona gelinir. 

14=-18-21-24 115 (70) 

l - Tunçeli vilayetinin ida

resi hakkındaki 2884 No.lu ve 
2-1-36 neşir tarihli kanun. 

2 - Yeniden 9 kaza ve beş 
vilayet teşkiline ve bunlarla 32 
nahiyeye aid kadrolar hakkın
daki 2885No,lu ve 4-1-36 neşir 
tarihli kanun belediyedeki ilan 
tahtasına asılmıştır. Bilinsin. 

216 (126) 

,_.-ı •• :_ ~ - .'% • ~. • 

' Pastil Antiseptik 
:K:..A..~Z"CJ:K: 

Teneffüs yollariyle geçen hastalıklara karşı koruyucu, 
tesiri kat'! pastili erdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğaz 
rahatsızlıklarmda, ses kısıklığında pek faydalıdır. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğlu - lstanbul 

Ju neticeyi almak 
iç'n b:r t.;p 

l{Al>YOLiN 
kafidir. 

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

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

Sabah ve akşam günde iki defa olmak şartile siz de 

BADTOLiN 
Kullanmıya başlayınız ! 

• 

Sobalarınız için halis 
·~zö~·g:~'i<l~k·k~i'i~i~·~·~J~~·kö~·rr~ü~· 
~Sömikok : Antrasit kömürü ~ 
~lngiliz : Antrasit komürü ~ 

.: ..........................................••••..•....••••.••••.............••• ~. 

KOK DOLMA BAHÇE 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak 

kinyani magazasında bulacaksınız, 

,-:: -· ·ı ~' . J • • ... .. ~ ·,~ • • •' ···i . 

TAN OTELi 
Müsteciri Beşir Korkut 

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

ve ya a c. o a arınızı Haraççı 
W. F. H. Van Der LiMiTET Kardeşler mobilyelerile siisleyiniz .•. 

Zee & Co. Vapur Acentesi 
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 Hambur[ 
limanları için yük alacakbr. 

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

ANGORA vapuru 20 son CENDELI HAN BıRINCİ 
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 
liınanlarına yük alacaktır. kanunda Liverpool ve Svansea-

ANDROS vapur.u 3 şubatta dan gelip tahliyede buluna· 

bekleniyor . 7 şubata kadar cak. 
Anvers, Rotterdam, Hamburg ADJUTANT vapuru 8 ikinci 
ve Bremen limanlarına yük kanunda bekleniyor.Londra için 
alacaktır. yük alacakbr. 

American Export Line THURSO vapuru 15 ikiaci 
EXMOUTH vapuru 2 şu· kanunda bekleniyor. Liverpool 

batta bekleniyoı·. Nevyork için ve Glasgov için yük alacaktır. 

Merkez: 
iz mir 

İkinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar Caddesi 
Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

·. ~: 

SERVİCE MARITıM RUUMAIN 
ALBA JULIA vapuru 9-1· 

936 da gelip ayni gün Pire, 
Malta, Marsilya ve Barselona 
hareket edecektir. 

ilandaki hareket tarihleriie 
navlunlardaki değişikliklerden 
acentemiz mes'uliyet kabul et· 
ıneı:. 

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

Liverpool den beklenip ayni zamanda 
DROMORE vapuru 18 son Londra ve Hull için yük ala-

kanunda bekleniyor. Liverpool· caktır. 
dan yük çıkarıp Burgas,Varna DUTCHE LEVAT LlN 

Kemal Sa~ir Tek, fakat kat'i çare 
SARAÇOGLU .... 

1 .. 

ve Köstence için yük alacaktır AQILA vapuru 5 ikinci ka· 
Vapurların isimleri, gelme nunda Hamburg ve Anversten Memleket hastanesi r /:;,~ 

F aı:la tafsilat için ikinci Kor· 
donda Tahmil ve Tahliye binası 
arkasında 72-4 numarada 
FRA TEU.1 Sperco vapur acen· 
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

tarihleri ve navlun tarifeleri gelip tahliyede bulunacak• Dahiliye Mütehassısı 

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

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

N. V. W. F. Hanri Van Der retlerinin değişikliklerinden me Evi Ka.antina tramray cad
desi No. 596 Tel. 2545 Zee & Co. suliyet kab •I edilmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

• •••••••••••••••••••••••••••••••• r ............. si"iiüA'T ..... Balıkyağı 
• . 
. . N orveçyanın bı.lis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satıf Yeri 

BAŞ DURAK 

HAMDI NÜZl-IET ~ 
• 

Sıhhat Eczanesi ~ .. . ............................ ... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Umum Hastaların ı~azarı Dikkatine 
En son sistem mide k.,.m ,bağırsak, böbrek ve doğru 

neticesi lüzum gösterile'n pilotlu, pilotsuz kauçuk ko~sala~'. 
kasık b • 1 d .. ztabanlar için taban korsalan gayrı tab!ı 

ag arı, n . - '!iki · d • ult doğan çocukların vücutlarındaki ıgrı erı ogr ma cı· 
bazları kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur· 
lukları' do· rultmak için korsalar ve kendi ihtir olanaımız 
IDüteharriE el ve ayaklar. talebelerin çahş~a esda. fır-nasın 
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesıne manı olmak 

İçin korsalar 
l'uRK YENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 

iLE RAGBET ve ıTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSlSI 

Fa.hrl Hiza 
Bey tarafından yapılır 

K b 1230 ""l d sonra 14 -16 ya a ul saatleri : 1 O ili , og e «'"' 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

$ekil No.1626 F.0 

DA 1 
Şekil No.1511 F.O. 

MON 
Yıldırım pilleri ve fenerleıi ve ampulleri 

B'.tün markaların en iyisidir 

S
. · · · şuekil numaralarının bildirilmesi ka.·_fr.:ıidrıı:ir=ıı::a: 
ıpanş ıçın ';a7',///.?/.0""" 

Wil';'///,(L///'/L//.7/7/'Jt/Zl . d N 28 9 
DEPPSU : izmirde Suluhan civarın a o. · 

Ziraat bankas ı izmir ~uhesinden: 
Kaymakam Nihat bey caddesinde kain eski Ziraat bankası 

binasının bir senelik kirası müzayedeye çıkarılmıştır. 
Teklif edilen kira bedeli haddi layık görüldüğü takdirde kat'i 

ihalesi 12 Şubat 936 çarşamba günü saa~ ~ 5 de rapılacak~ır. 
Bu hnsnsda daha fazla malümat almak ıstıyenlerın şube dırek· 

törlüğüne müracaatları ilan olunur. 24- 26 171 (125) 

Tenvirahnııda yeni çıkan çifte ispiralli 

META.LLUM 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

llehnıeı Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

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

AL TIN D AJ.VrLASI 
Eczacı başının 

büyük şaheseri 

Koku 
Ve 

kokuculuğun 
HARtKASı 

•••••••••••••••••••••••• 

Altın 
Damlasını 

YALNIZ 

O yapar 
Benzer isimli 

Taklitlerini 
Şiddetle red ediniz 

Um. DEPO: 

S. Ferit Şifa eczanesi 
·-----------------------Fi dam Meraklılarına Müjde 

Türkiye ve Avrupadan getirilmi7 en turfanda ve nadide 
damızlıklardan aşılanmış ve gayet itina ile yetiştirilmiş muh
telif cins ve yaşta meyva fidanları ucuza satılıktır. Görmek 
ve toptan almak istiyenler Kayas istasyonu yanında yeni 
çiftliğe, perakende almak ve sipariş vermek istiyenlerin 
Başdurakta Batak banma müracaat etmeleri ilin olunur. 

----------- 6 - 26 h.3 (74) --

l 

T ecr Ü be edenler .. 
den sorunuz! 
Baş, diş, adele ağrı

larile üşütmekten müte
vellid bütün ıstırablara karşı yegane müessir tedbir 

bir kaşe 

GBIPilW 
almakhr. 

[ Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz ] 

~.i ··· ~~~f:::.ı • ·"'· ' ·;r .'· ·-" · - . 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

• 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile batka ç.eşit ye
mek babarlarımıu, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, <_:iöztepe papatya _.-. ltALCıLAA,\9\ 
çiçeğini, lsparlanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle va Turan fabrikalarının tanı ·ıı · · .. .. . nmıı çeıı ennı 
Kars sudu, Besı. Her boy diş macunu ve fırçalarını (Leylek) 
marka rastık ile (Nermin) saç boyalannı b" d B• • . iZ en arayınız. 

ütün TUrkıyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya· 
larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 

lzmirliler Istanbulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda BristoJ otelinde 

Sirke~i.de 9smaniyeotelinde 
Her ıkı otelın müsteciri Türklerden en eski otelci 

f
olldanl ve herkôese kendisini sevdiren bay Omer LUt

r. Bay mer Lütf' I · A k • · 'd' K k b' 1 ıımır s erı otelinin mües· 
sısı ır. ır ır senelik t .. b 1· . b' . ecru e ı ıdaresini herkes 
ılır •. lstan~ulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 

evlerındekı rahatı bulacakla d r ır. 

Bütiln bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 
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Kral Jorjun cenazesi Westminsterde 
üç günde bir milyon kışi tarafında~ ziyaret edi di 

----------------------11111111----------------------

Londrada 
horla 

yapılacak olan cenaze alayını beş hükümdar ve bir reisicum
bütün devletlerin fevkalade heyetleri takip edecektir 

Londra, 23 
(Ö.R) - Öğ-
leden sonra, 
Vestmini ster 
holunda teşhir 
edilecek olan 
kral Jorjun ce
nazesi önün
den balkın ge
çebilmesi ve 
son saygı öde
vini yapabil
mesi için bir 
nizamname 
neşredilmiştir. 

Buna göre 
,cuma, cumar-
7tesi, pazar ve 
ıPazartesi gün
'1eri kralın teb-

Danzig koridoru meselesı 

U. S. konseyi Danzig 
işini gözden geçirdi 

Da11zigdr11 bir röriinüş 
Cenevre, 23 (Ö.R) - Ulus· 

lar sosyetesi konseyi bugün 
Danzig serbest şehrinde ulusal
sosyalist politikasının faaliye• 
tinden ileri gelen durum hak
kında mühim bir celse yap
mıştır. 

Bu işin raportörü olan lngi
li:r dışişleri bakanı B. Eden 
Dantziır şehrinde vahim bir 
vaziyet mevcud olduğuuu ve 
Uluslar sosyetesinin Versay 
muahedesine uygun olarak 
bununla uğraştığını bildirmiştir. 

- "Uluslar sosyetesi konse
yinin, riayet ettirmekle mükel
lef bulunduğu Dantzig ana ya
sasının Dantzig bükümeti tara
fından ihlalile meşgul olmağa 

mecbur kalması müessif bir 
vaziyettir.,, 

"Geçen eylülde konsey ka
bul ettiği bir raporla Dantzig 
sanatosunu Dantzig şehrinin 

bulunduğu vaziyeti ıslah ve 
Uluslar sosyetesinin kefil oldu
ğu ana yasaya uygun bir hale 
koymağa davet etmişti. Halbuki 
kendisine verilen bu nota kar
şısında, Senato başkanı hüku
metinin buna boyun eğmiyece
ğini bildirmiştir. ,, 

Fransa gazetelerinin umumi
yetle sandıklarına göre, bay 
Eden tarafından verilen muh
tıra Alman gezetelerinin mü
nakaşalarına bir cevaptır. Bu 
gazeteler, karşılıklı yardım 

meselesi hakkında lngiliz ve 
Fransız erkanıharbiyeleri ara
sında yapılan danışmaların Ren 
hududunu da ilgilendirmesin
den korkmakta idiler. 

"Journal,, diyor ki : 
" Dantzig meselesi, bü-

tün şark meselesidir. Lehistan 
hem Berlinin, hem Moskovanın 
tazyikine karşı koya bilmek 
imkanını kendisine verecek 
derecede kuvvetlenmeğe vakıt 
bulacak mıdır? Lehistan şimdi
lik gergin bir ip üzerinde mü· 
vazenesini arayan cambaza ben 
ziyo~. Bu vaziyette kendini 
korumak ıçın şark ve garb 
komşuları arasındaki rekabet
ten güzelce istifade 

ı. ceği sedir etrafında biraz daha ı 
alçak bir galeri bulunacak ve 
herkes buradan ğeçecektir. 

MENEKŞE RENKLi BiR 
TABUT iÇiNDE 

Merkezde, Kralın cesedi me
nekşe renkli bir tabut içinde 

bulunacaktır. Bunun arkasından 
bir merdiven :ı vam kamarası-

lrlanda ve Dominyonlar kıralı 
ve Hindistan imparatoru S. M. 
Edvard Vll 17 Mayı~ 1910 dan 
Vindsorda gömüldüğü 20 Ma
yıs 1910 tarihine kadar burada 
dinlenmiştir. 

CENAZEYi BEŞ HÜKÜMDAR 
T AKIB EDECEK 

Londra, 23 (Ö.R) - Foreign 
Office tarafından bu akşam 

Silah yarışı 
Japonya bu korkunç ya
rışın durmasını istiyor 

japn11ya ile Amerikanın deniz durumıwu gösteren bir hariie 

Paris, 23 (Ö.R) - Londra 
konferansından ayrılan Japon 
baş delegesi amiral Magano 
Paristen geçerken Fransız 

gazetelerine şu diyevde bu:" 
lunmuştur: 

- Konferanstan ayrılmamı

zın sebepleri kıymetini hiç 
kaybetmemiştir. Dün gibi bu
gün de emnıyetimizle telif edi
lebilecek mikyasta silahlanma 

yarışını tahdid edecek bir an· 
laşmaya hazırız. Bazıları bi
zim silah beraberliği hakkın

daki isteğimizin sırf prestij 
talebi olduğunu ve Japonyanın 
bunu tahakkuk ettirecek finan
sal kaynakları bulamıyacağını 

söylediler. 
Bütçemizin yüzde 47 sini si· 

teslihata vasıtamız yokmuş. 
Bunu tekrar tekzip ederim. 

Japonya .mıktar tahdidatına 

bağlı olmıyacak her cins tahdi

datını daima red eder.Zaten me · 
sele Pasifik okyanosunda silah 
beraberliğine dayanarak bir 

harb tehlikesinin önüne geçil
melidir. Voksa bizim silah

ları beraberlik derecesine çı

karmağa vasıtamız olup ol· 
madığı meselesi değildir. Or
taya çıkmak tehdidini gösteren 

karışıklıkları izaleye başka ça
re var mıdır? Londrada hasıl 

olan vaziyet odur ki artık bi
zim tarafımızdan ne yalnız bir 

gözcü bıraktığımız konferansta, 
ne de diplomasi yolile yeni 

., 
'. 

IRLANDADA 
Dublin, 23 

(Ô.R)- Seki· 

zinci Edvarcl 
henüz Dublin

de kral ilin 
edilmemiştir• 

Çünkü serbeıt 
1 lrlanda hükü· 

met erkanı, 
yeni krala ye· 1 

min vermeğe 

lüzum yoktur, 

diyorlar. Kral 
Corca karşı ye• 
minlerini yeni· 
lemelemekte ıı 

çekinmelerıniıı 
Prens Dö Gal 

Uzun münakaşalar oldu 

·Amerikanın bitaraflık 
kanunu geri kalacak 

Vaşington 23 (Ö.R)- Ame
rikanın yeni bitaraflık kanunu 
hakkında hazırlanan projelerin 
incelenmesini daha sonraya bı
rakmak imkanı hakkında bu
gün yeniden bir çok parlamen
terlerin iştiraki elde edilmiştir. 

Dış işleri bakanı B. Cordel 
Hull Senato dış işleri komis
yonuna giderek bu projeler 
hakkında saatlarca münakaşa
da bulunmuştur. Komisyon ic
'1İıi komite halinde toplanmıştı. 
B.Hull, bitaraflık kanununun 
denizlerin serbestisi hakkındaki 
tanınmış Amerikan tezini ne 
dereceye kadar müteessir ede
bileceği hakkında muhtelif pro
jeler arasındaki ayrılıkları telif 
etmeğe çalışmıştır. 

Şimdiye kadar bu münakaşa
lardan bir netice elde edilme
diği için münakaşa cuma günü 
tekrar edilecektir. 

Senato dışişleri komisyonu 
başkanı Senatör Bittman, ko· 

1 
misyonun bu çok üyeleri, kon· 
gre ile cumur başkanı arasında 
kuvvetlerin taksim ve tevzii 

B. Roz"elt 
ana yasa meselesi hakkınd• 
komisyonun salahiyettar hu' 

kukçularla danıştıktan sonrıı 

bir karar vermesi mütalaasınd~ 
bulunmaktadır. 

Milli Emlak borçlarl 

Hükumet, Kamulaya bit 
kanun layihası verecekti~ 

Ankara, 23 (Özel) - C. H. Partisi grubu tarafından Mili• 
Emlak borçları hakkında verilen kararlar çerçivesiı:de bir kanU11 

layihası hazırlanmaktadır. Hükumetimiz, yakında bu liiyihaY
1 

Kamutaya verecektir. Jı 
Bu kanun, borçların taksitlendirilmesi hakkındadır. Aııca 

vadesi hülul etmiyen borçların tediyesi halinde yüzde altı iskont0Y
3 


