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Son akika 
Haberleri beşinci 

sahif ededir 

Cııııılıııriyetiıı Ve Cıoıılıııriyet Eseriııiıı Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyası Gıuetediı' Yeni Asır matbaasında basılmıştır . 
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Italyan kaynakları, 19 S. kanunda hücuma geçen 3 üncü ltalyan 
kolordusunun Nakada mevkiini işgal ettiğini haber veriyor 

, . ' 
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ettiği neticelerle bugünkü süel 
durum hakkında gizlilik muha
faza etmekte devam ediyor. 

ITALYAN MÜHiMMAT 
DEPOSU BERHAVA 

EDiLDi 
Roma, 27 (Ö.R) - 107 

numaralı resmi tebllA· 
dlr: 

Somali cephesinde 23 
son kAnunda sUratll bir 
kof, Negelllnln 70 kllo
metre s,dmall garblslnde 

~ .. ~~. Daora Yandl boyunca 
•. ~ bir lstlk,af hareketi yap. 

.t~tt·\&'.~ mı,tır. Gola Bora ve sı. 
Atareşaı Badoulio damo lllerl huı!udunda 

S Her iki tarafın zafer iddiasın-
Roma, 27 (A.A) - tampa yapılan bu hareket ne-

J'd b ı da bulundukları Tigre cephe· 
gazetesinin Soma 1 e n unan tlceslnde dUfman kısa sindeki büyük nıuharebeden 
IDuhabiri bildiriyor: . bir mukavemet göster-

k ti ıonra, son durum hakkında General Graziani avve erı dikten va bir llalyan mU-
il · h malümat yoktur. Urta Ha-

N geJJiden ötede erı are· himmet depoeunu ber-
e kt d" ı be•istandaki yağmurlar Des-

ketlerın'e devam etme e ır_ er. • hava ettikten sonra çe-S d sie ile Adis·Ababa arasındaki 
B kuvvetler Negelliden, 1 a- kllmt,tır. Birçok esir ve u k · ı münasebatı kesmiştır. Hele Adis-
mo bölgesınin mer e_zı ~dan ganalm ahnmıfllr. 

l Ahaba şehri bir çamur yığını 
Alllatay'a giden yo uzerı~ e ITALYANLAR MAKAS k- ı halindedirTigrede ise yağmurlar 
Bukan ve Budatta oy erme h k h' b · MEVKllNl iŞGAL ETMiŞ are ata mü ım ir tesır yap· 
taarruz etmişlerdirCMURLAR mamıştır. General Akosti kuman-

nayı geçerek bir Yunan 
zabitinin kumandasında 
bulunan hasmı pUs
kUrttU ve Dolodan a10 

kllometre mesafede Ma
kas mevkllnl ı,gal etti. 
Bu muharebede 1470 
ölU sayılmı,tır. 

Vigodi·Somali aşireti muta· 
vaat etmiştir. Bu aşiretler 25 
Sonteşrin 1895 de imza edilen 
bir mukavele ile Italyan hima
yesini zaten kabul etmi1lerdi. 
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HABEŞLER 10,000 ôLO 
VERMiŞ! 

Ganole Dorya muharebesinde 
ve bunu takib eden hareket
lerde hasım 10.000 ölü vermiş· 
tir. ltalyan ana vatan kuvvet
lerinin zayiatı pek azdır. Eritre 
kıt'alarının zayiatı da birkaç 
yüz ölü ve yaralı arasındadır. 
Mühim mıktarda silah ve bir 
malzeme deposu iğtinam edil· 
miştir. 

- So11u iiciinrıi snhi/tıie -

ŞiDDETLl " YA BAŞLADI Habeş hükümeti, Ras Kassa dasında bir kara göm-
( ö R ) ordusunun son taarruzunda elde lekll kolu Daraya Paro- Jlabeşltr tayyanleıe ateş edukm 

Adis • Ababa 27 •• : •••••• : •••••••••• ,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

··· .. y;;iın seçiminin sonµcu Y obaztarikatçdar 
Seçimde en çok saylav çıkaran 
parti .Y.~~~~~.!~~~-~ ...... !~.~~~~!~erdir 

Parti başk~nlarının sözleri manidardır 

(. ııldıu is 
Atina 27 (Ö.R) - intihabat 

süküoetİc yapılmıştır. Atina 
şehrinde yirmi iki saylavlıktan 

7 • 8 ini liberallerin, altısını 

k ndilis, Teotokis blokunun, 
o 1 "k" beşini Çaldaris halkçı arın, ı ı-

sini komünistlerin kazanacak
lan tahmin ediliyor, 

NE KADAR REY ALDILAR 
Atina, 27 '{Ô.R)- Yüz sekiz 

aeçım dairesinden altmıt ~I~· .. . 
t il ' I ~ 1 '~ ·' ' 

aında partilerin topladıkları 
· reyler yekünü şu suretle tespit 
edilmi~tir: 

Liberaller 17318, Çaldaris 
halkçılar 11394 , Kondilis 
ve Teotokis koalisyonu 8883, 
komünistler 3176, Kanelopulos 
partisi 1450, Metaksasl partisi 
14!10 rey .. 

iLK TAHMiNLER 
Atina, 27 (Ö.R) - Reylerin 

tasnifi şimdiye kadar liberal-

1(011dılis 

!ere 115 - 125, Veııizeloa 
aleyhtarı fırkalara 155 - 156 
mebuı çıkarmak imkinını ver· 
mektedir. 

•VI•·• ~· 

:i<Jjıılıs 

SAAT ÜÇTEKİ DURUM 
Atlna 27 ( A.A ) - Bu 

sabahın saat UçUne ka
dar elde edilen netice
lere göre, saylavlar ku . 
ruıundakl Uç yUz az61ık 
takriben föyle lakelm 
edllmektedlr. 
Venlzellstıer 1ao, çaı: 

darla halkçllar ea, oto.:. 
- -~nıı JtdiMI 11"111/ılk ".'..:.. 

Manisada yedi kişiye 
tevkif kararı verildi 

Manisa, 27 (Mususl muhabi· 
rimizden) - Gizli tarikat ifle· 
riyle uğraştıkları sanılan bazı 
kimseler hakkında, burada 
arkası önemle takib edilen bir 
tahkikat başlamıştır. VilAyet, 
Müddeiumumilik 1Dakamı ve 
Emniyet direktörlüğü iıi ya
kından takib etmeğe başla· 
mışlardır. 

Bu mesele etrafında 

ğim malümatı kısaca 
yorum: 

edindi
bildiri-

- işleri güçleri olmıyan bir 
kaç kişinin Manisa muhitinde 
faaliyet gösterdikleri ve gizli 
toplantılara kalkıştıkları ve 
belki de iyin yaptıkları zannı 
vardır. Şimdiye kadar zan al· 
tına alınanlar dokuz kişidir. 

Adlarından da anlaşılacağı 
gibi .zan altında bulunaııların 
ekserisi eski hocalardır. içle
rinden biri Menemen divanı 
harbında mahkümiyet kararı 
bile giymişti. 

Suçlular evvelki gün 
mahkemeye sevk edilmiş 
ve yedi kişi hakkıoda 

tevkif kararı verilmiştir. Suç
lular ihtilattan menedilmiıler
dir. Hepsi de emniyet direk
Ulrlüğü nezarethaneaindc bu
lunduruluyorlar. Zabıtaca ıuç • 
hdarııı •!)erinde y~pı1an uaı• 
tırmada dia ki_~pları, ~ f!lpb_e 

,1fa11ı~a r11111l)·r/ diıt'ktörü 
Bav 7tkrri)"a Erkuş 

uyandıran mektuplar, ayinlerde 
ve meclislerde kullanıldığı sa· 
nılan çamparalar ve baıı evrak 
elde edilmiştir. Bunların bir
birlerile muhaberede bulun· 
dukları da söylenmektedir. 

Bununla beraber Manisadaki 
hadise tamamen mevziidir.Suç· 
!ular hakkındaki zabıta tahki· 
katı en kısa bir zamanda ta· 
mamlanarak hadise adliyeye 
aksedecektir. Suçluların Ma
nisa ağırc:ezasında muhakeme 
edilmeleri muhtemeldir. 

Bu hidisede Maniaa vilaye· 
tinin, genel nvamanlığın ve 
zabıtanın ırlSıterc!' i c:enaliyet 
pyanı takdirdir. 

• 
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Sahife 2 

iş hacıiıı 
Durmadan 
Genişletilmelidir 

- Baş ltll'afı I inci. sayfada -
programıyla beslenmelidir. Ana· 
doluda işlenen topraklar işlen
miyenlerin küçük bir parçası 

olduğu halde topraksız köylü
ler, şehirlerde it arayan köy
lüler bulunması yazıkhr. Top· 
rağa dönüşü gerçek anlamıyla 
sağlayacak bir programa ibti· 
yaç vardır. Köylüyü topraklaş· 
tırma siyasası genişlemelidir. 

Şnhirlerde işsizlik içinde 
kıvrananlara devlet işleyecek 
toprak ve tohumluk vermeli, 
onlan şehirlerin sırbnda yaşa· 
yan birer sefalet çıbanı olmak
tan kurtarmalıdır. Bizim için 
genlik yollarından en önemlisi 
topraktır. Anadalunun bütün 
topraklannı işleyecek kollara 
ihtiyaç duyulurken şehirlerde 
işsizlikten çırpınanların bulun
ması paradoksal bir durum 
yaratmıştır. Devlet elbette bu 
durumu da düzeltmeyi düşü
necektir. 

Şevk.e1. E31:llgl:n 

Gemlik 
Sun'i ipek 
fabrikası 

Sun 'i ipek fabrikasının ku
rulmasına karar verilelidenberi 
bir çoklarının hahnna şöyle bir 
s6ı gelmiş olta gerektir: " En 
giizel tabii ipekleri pek bol 
olan memleketimiz için sun'i 
ipeğe ne lüzum vardır, ve bu 
1W1'i ipek endllstrisi, tabiisine 
rekabet etmiyecek ve ona za· 
rar vermiyecek midir?" Fakat 
en sathi bir tetkik bize bu 
neviden endifelerin yersiz or
dnğunu göstermeye ki.fi gel
mektedir. Evvel! sun'i ipek 
ucuzdur, Pahalıhğı dolayıaiyle 
tabii ipeklilileri ;riyemeyenler 
daha ucuz olan aun'i ipeklileri 
alabilmektedirler. Halbuki ırun'I 
ipegm kullanılması da ipekli 
zevkinin memlekette yayılma
sına hizmet eder ki, bu hal, 
tabii ipekçiliğimizin de lehine· 
dir, Bundan başka tabii ve 
sun'i ipeklerin karıştırılmasiyle 

yapılan bau ipekliler de daha 
fazla alıcı bulmakta ve böylece 
de, tabii ipeğin sürümünü 
arttırmaktadır. Esasen japnya 
ve ltalya gibi tabii ipek en· 
düstrileri pek yüksek olan 
memleketlerde bu sun'i ipeğin 
lüzum ve faydasını görerek bu 
endüstriye aynca ehemmiyet 
vermişlerdir. 

Şimdiye kadar gümrük resmi 
yüksek olmasına rağmen her 
yıl memleketimize dışarıdan 
250 bin kilo kadar aun,i ipek 
girmekteydi. Bunlar bilhassa 
çorapçılıkta kullanılıyordu • 
Gemlik'te kurulacak olan fab
rika senede muhtelif kalınlıkta 
üç yüz bin kiloluk sun'I ipek 
ipliği yapmak suretiyle, bu 
maddenin dışardan memleketi
mize ithalini durduracak ve 
yerli piyasamızın ihtiyacını ta• 
mamen karşılıyacaktır. 

Gemlikte eski tersane arsa
sına yapılacak olan sun'i ipek 
fabrikasının yapı işlerine iki 
aya kadar başlanacaktır. 400 
işçi çalışacak olan fabrika ge· 
lecek senenin Şııbatında faa
liyete geçmiş olacaktır. 

Otomobil çocuğa 
çarph 

Şoför Refik oğlu Niyazi, ida
resindeki 151 saylı otomobili 
Y ıkıkıninare civarında Veli oğlu 
Ömere çarptırarak başından 
yaralanmasına sebebiyet ver
miştir. Yaralı hastaneye kaldı· 
rılmış ve şoför tutulmuştur. 

YENi ASIR 

-~ 
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ŞEDiR &4BERLBRİ 

G. Diril< 
Ekonomik 
malumat istiyor 

Trakya genel müfettişi ge
neral Kazım Dirikten dün 
ticaret edasına bir mektub 
gelmiştir. 

Bunda Ege çevresinin eko
nomik durumu ile bususi bir 
tarzda yakmdan alakadar ol
duğunu bildirmekte ve Ege 
mıntakasının son durumu hak· 
kında mufassal malümat iste· 
mektedir.Oda bu malümatı ha
zırlamağa başlamıştır. 

Polisler saçlarrn! 
kestiriyor 

Polis nizamnamesine göre 
polislerin saçlarını uzatmama
ları ve makina ile kestirmeleri 
lazımdır. Emniyet müdürlüğün· 
den bütün karakollara gönde
rilen bir emirde niıamnamenin 
bu maddesinin derhal tatbiki 
bildirilmiştir. Bir çok polisler 
saçlarını kestirmişlerdir. 

Mezbaha resmi 
Türkofis başkanlığından şeh· 

rimiz Türkofis müdürlüğüne 
gelen bir yazıda şehrimiz mez· 
bahasında kesilen küçük ve 
bOyük baş hayvanlardan alınan 
mezbaha resmi ile diğer re· 
simlerin ne kadar olduğu so
rulmuştur. 

Ofis direktörlüğü bu hususta 
alacağı maliimatı ofis riyase
tine gönderecektir. 

İpotekli emlak 
hakkında 

Müzayede ve taksitle satılan 
m~lar hakkında dün Maliye 
v~'kaletinden valiliğe bir e~ir 
gelmişt:r. Bunda taksitlerin k::r· 
şılığını temin eden gayri men· 
kullerin hazine namına ipotekli 
olmaları hasebile icra ve iflas 

kanunu bükümleri dairesinde 
ipotekli paraya çevrilmesi yo· 
lunda bazı muameleler yapıl
dığı görülniüştür. 

Fakat bu gibi muamelelerde 
935 bütçe kanunu ile meı ivet 
devamı kabul olunan 1341 ta
rihli muvazenei umumiye kanu
nunun 23 üncü maddesine göre 
taksitlerin ödenmemesinden do
layı tahsili emval kanunu hü· 
kümlerinin tatbik edilmesi la
zım geldiği bildirilmiştir. 

Esrar 
kullanıyormuş 
lkıçeşmelik caddesinden ge· 

çen Muharrem oğlu Eyubun 
vaiyetinden şüphe edilmiş ve 
araştırma memurlan tarafından 
iizeri araştırılınca üzerindeki 
bir gram esrarı yere attığı 
görülmüştür. Eyub bu esran 
Aliieddin adında birınden al· 
dığını söylemiştir. Alaeddin de 
tutulmuftur. Tahkikata devam 
edilmektedir. ., ___ _ 

Yangın 
Kaymakam Nihad "bey" cad

desinde Fransız tabasından M. 
Hanri Jironun tütün deposunun 
kapı eşiğindeki aralıktan içeri 
atılan yanık bir sigaradan yan· 
gın çıkmış ise de der'hal sön· 
dürülmüştür. 

Depo Ünyon sigorta şirke
tine yüz bin lira ya sigortalı idi. 
Tahkikata devam edifiyor. 

Gümrük hamalları tarife
sinde bazı değişiklikler 

Gümrük hamalları tarife ko
misyonu dün ilğleden evvel 
Ticaret odıısında genel sekre· 
ter bay Mehmed Alinin baş· 

kanlığnıda toplanmıştır. 
Bu toplantıda; sıklette mü

savi fakat kıymette fazla olan 
maddelerin diğerlerinden tefri
riki hakkındaki teklifler tedkik 
edilmiştir. 

Kıymetçe fazla olan eşyanın 

kıymetıiz eşya gibi ücrete tabi 
olması doğru görülmemektedir. 
Komisyon kıymetsiz eşyanın 
tenzili ve yeni bir tarifeye tabi 
tutulmasın! düşünmektedir. 

Bundan başka. komisyonca 
salon gümrüğü hamalları tari
fesi de tedkik edilmiştir. Ko
misyon Çarşamba günü saat 
10 da tekrar toplanarak me· 
saisine devam edecektir. 

Beşten fazla çocuk yetiş
tiren ailelere ikranıiye •• 

Umumi hıfzıssıhha kanununa 
göre beş çocuktan fazla çocuk 
yetiştiren ailelere Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekaletinden 
ikramiye verildiği malümdur. 
ikramiye bu gibi ailelere elli
şer lira olarak verilmektedir. 
1930 senesinden sonra altıncı 
çocuğunu yetiştiren memur 
iiilerine aynca madalyalar ve· 

Mal 
Istiyen Alman 

firmaları 
Almanyanın muhtelif verle

rinde bulunan on kadar tica
rethane lzıoirdeki tüc~arlarla 
Portakal, kuru üzüm, incir ve 
diğer kuru meyveler, kitre, şe· 
kerleme ve şeker mamulatı, 
zahire, küspe ve soğan üzerine 
iş yapmak istediklerini şehri
miz Ticaretodasına bildirmiş
lerdir. -···· -Borçlanma işleri 

Muhacir ve emsaline verilen 
mallara ait borçlanma muame • 
lelerinin tetkiki ile tahsil edil
mesi lazımgelen borç miktarı· 
nın ve taksit müddetlerinin ta· 
yini için Maliye Vekiiletinden 
vilayete bir emir gelmiştir. 
Bunda tapu dairelerine devre· 
dilen dosyaların isklin ve ma
liye tarafından gönderilecek 
memurlara gösterilmesi bildi
rilmektedir. Bu iş için milli 
emlak dairesinden de bir me· 
mur ayrılmıştır. 

Kanuna muhalif 
hareket 

Birinci Kordonda müteahhit 
Yahyanın iDfa ettirdiği döşe· 
mede küçük sanatlar kanunu
na aykın olarak çalıştığı görü
len Amaut tebaasından Aziz 
oğlu Haşim ve lbrahim tutul
muşlardır. 

' 
rilmesi kararlaştırılmıştır. Bu 
madalyalar yakında lstanbul 
darphanesinde basılacaktır. 
A .tı çocuklu aileler çok ol· 

duğu ve bunların ikramiyeleri
nin defaten verilmesine imkan 
bulunmadığı için müracaat sırası 
nazan dikkate alınarak ikra
miye verilme muamelesi sıraya 
konmuştur. 

Sıtma 
Mücadelesi hazır
lıklal'ına başlandı 
Şarbay doktor Behçet Ur. ile 

ile Sıhhat ve içtimai muavenet 
VekAleti tarafından, lzmirde 
yapılacak aıtma mücadelesi 
esaslarıoı tesbit etmek üzere 
şehrimize gönderilen mutııhas· 
sıs doktor bay Ekrem Tok 
dün lzmir ciarındaki muhtelif 
sebze bağçelerini gezmişler ve 
bu bağçelerdeki su kuyularını 
tetkik etm ' şlerdir. 

Bay Ekrem Tok sıtma tevlid 
eden sivri sinek yuvalarını ta
memen tesbit için çalışmakta
dır. Yakında sivrisinek müca· 
dele~ine verilecek yenı ve 
ehemmiyetli şekil tamamen 
tesbit olunacaktır. 

lzmir Askerlik 
şubesinden : 

Muhtelif doğumlu ve muhte· 
lif sınıflardan hava tebdili ala
rak lzmirde bulunan yerli ve 
yabancı eratın hemen şubeye 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

Fut bol sahasında 
Alsancakta halkspor ııaha

ıında futbol oymyan Mustafa 
oğlu Şinasi ile ishak oğlu 
Hakkı, top arkasından koşar· 

ken birbirine çarpmışlardır. 
Hakkının ayağı çıkmıştır. 

SİZ DE DUYDUNUZMU ? 
Çünki dün bütün lzmir halkı vapurda, tramvayda, oto· 

büste, trende, çarşıda, kahvelerde, evlerde hep ve yalnız 

NiNON 
Şaheserler şaheseri filminden bahsediyorlardı. Zira gelen

ler, büyük filmlerin tanıttığı en güzel ve tatlı ses olan 

JEAN KIEPURA 
Ve " Çardaş Fürstin ,, ~ Sevginin Sesi " filmlerinin 

unutulmaz iki koınigi 

PAUL KEMP ile PAUL HöRBiGER'i 
Görüp dinleyerek emsalsiz iki saat yaşadılar. 

o HALDE sız DE 

ELHAMRA 

Meccanen 
Milli emlak 
Verilmiyecek 
Mülhak ve hususi bütçe ile 

idare edilmekte olan hükmi 
ş"hsiyetlere bundan sonra milli 
emlakin meccanen tahsis mua
melesine nihayet verildiği ma· 
liye vekaletinden valiliğe bil
dirilmiştir. 

Şimdiye kadar yapılmış olan 
tahsislerin hükmü bakidir. Bu 
gibi hükmi · şahsiyetlerin mec· 
canen işgalinde bulunan bina· 
ların maliye memurlarına evel· 
ce gönderilen bir emirle tahsis 
edilmiş olı;n binaların birer 
listesi hazırlanacaktır. Hazine• 
nin emir ve mezuniyetine ikti· 
ran etmeden bu gibi müesse· 
selere yapılmış olan tahsisler 
vursa bunlar da cetvelde gös• 
terilecektir. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta haberleri: 

Muvazenesini kaybetmit 
Aziziye karakolu yanında 

Tevfiğin hamız karbon fahri· 
kasında makinist lsmail oğlu 
Kemal, fabrika bacasını tamir 
ederken mevazeneaini kaybet· 
miş ve yere düşerek vücudu
nun muhtelif yerlerinden yara· 
lanmıştır. Yaralı hastahaneye 
kaldırılmışlır. 

Havaya alet etmit 
Gece Mersinlide manda çayı 

sokağında Talib oğlu Mustafa. 
araları açık olan lsmail oğlu 
lbrahiınin evine gitmesine mani 
olmak için havaya üç el ailih 
attığından şutulmuştur. 

Hıraızhk 

Kemerde Kahramanlar ma• 
hallesinde Oıman oğlu Vehbi
nin evinden pekmeı tavası ça· 
lan Rasim oğlu Süleyman ve 
kardeşı Muhlis tutulmuşlardır. 

Kumar 
Mısırlı caddesinde Kadri oğlu 

Mehınedin kahvesinde toplanan 
Receb oğlu Mustafa, Sabri, Ha· 
san, Cemal Hasan ve lbrabim 
kumar oynarlarken tutulmuşlar
dır. 

Kanunsuz lf görmüş 
Karantina tramvay cadde· 

sinde Ali oğlu Mehmet 491 
sayılı meyhanesini gece geç 
vata kadar açık bulundurdu
ğundan hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

Kadın dövUIOr mu ? 
Kahramanlarda oturan Halit 

oğlu demirci Nuri ile arkadaşı 
bayram, evine gitmekte olan 
lbrahim kızı Nuriyeyi tokatla 
dövmiitlerdir. Nuri tutulmuş, 
bayram kaçm.ıfbr. 

Köpek ısırması 
Karantinada kayalık soka

ğında Vehbi oğlu Alinin başı 
bot bıraktığı bir k6pek, 
Seyfittin kansı bayan Nigan 
ayağından ıııırmışhr. 

Balon 
Harbda miifid 

olabilir mi? 
Va,ington, '11 (Ö.R) - De· 

niz bakam, geçen yıl vukubu· 
lan büyük balon kazası bak· 
kında hazırlanan raporunu neş· 
retmiştir. Bu rapor balonların 
faydalarını şu suretle tesbit 
etmektedir: 

1 - Sahil nezareti, bilhassa 
torpil ve denizaltı gemilerini 
aramak. 

2 - Süel nakliyat ve harb 
gemilerini torpil sahalanndan 
geçirmek için klavuzluk. 

3 - Sivil tayyarecilik. 

ae K~nunusani o""& 

•• ( KOŞEMDEN 
Pilavdan 
kaşığı 

dönenin 
kırılsın 

Geçen gün abbablardan birisi 
elini, kolunu sallıya sallıya, otu· 
rup kalka, kalka anlatıyordu: 

-Rahatımıza kavuştuk, şöyle 
kendimizi bilip, kendimizi din· 
leyip duruyor z, fakat; başımız· 
daıı ırak olıun; eğer bir şeY 
çıkarsa, bin de el, göz, dil uza• 
tırlarsa; vallahi ben kendi nef• 
sime yüzün, yüzün, dizin dizin 
koşar giderim. 

Bakalım gerisi ne gelecek 
diye yüzüne baktık: 

- Başkalannm bava kuvvet 
leri sağlam da sanki bizim de· 
ğil mi? Hiç tayyarecilik bilme· 
diğim halde gidip yalvardıktaıı 
sonra tayyare sürmesini öğre• 

nirim, ne olacak; yerde bir 
otomobil sürmesini çarçabuk 
öğrendikleri gibi bunu da beP: 
gökde tayyare sürmesine çevi· 
rebilirim... Şöyle aşk ile şevk 
ile göklere yallah edip çıktıııı 

mı, çıktım! Baktım bir düşman 
zırhlısı, bir; bilmem; deniz kur 
du geliyor, işte eteğimi dôrt 
peşinden toplamak zamanı gel· 
di diye dahi ederim baş aşağıl .. 

- El 
- Esi bul Her tarafıııı 

bomba, çıt deseler patlıyacak· 
Olanca hızımla denizdeki zırh• 
lınuı, dritnavutun, her hangi 
bir kocaman harb gıımiaiııiıı 
bacası budur diye iner, kana· 
dımı, kolumu kırarak soluğu 
makine daireıinde alırım, seliıll 
aleykUm, aleyküm selim deme· 
den, bir bovvv 1 Ne gemi kalır, 
ne baca .. 

- Ya sen? .. 
- Aba, Zaten onıı düşüne· 

rek inmiyorum kil. orada beniııı 
canımın ne kıymeti var, bir tel' 
kiıiyim .. 

- Böylesi fazladır. 
- Bunun neresi fazla? Allab 

göatermeaın rahatımızı bozan• 
!arın anasından emdiği aütil 
burnundan getirip te rahatla• 
rıoı değil, hayatlarını bozmak 
daha nasıl olur. Azizim, Tür 
küo gözü yılmaz, can daınarw• 
basmasınlar yoksa.. Onu Ata· 
türk cihana gösterdi. Onuıı 

arkasında yürüyenlerin C"aııı 
aziz değildir, milliyeti, asıl ve 
asil varlığı azizdir. 

- Yaşa bel. 
- Dur hele .. Hadi bu böyle 

olmadı, ben tayyarecilik öğre• 
nemedim, yahut bir çok dil· 
şüncelerle tayyareyi böyle te• 
pelerine endiremedim değıl mi? 
Yahu 1 Ben erkeğim, kadııı 
kadar cesaretim de ı. almadl 
mı! (*] Alemin ağzında, fikrinde 
paraşütçülük para etmeğe baş· 
ladı. Atlanın bir tayyareye her 
tarafıma bomba, batta ağzım• 
da bir dinamit alırım. 

- Aman 1 
- Eskiden "dağ deyip tan· 

kırdama, meşe altında insan 
var" derlerdi, beu de "yerin 
üstü boş değil, bulut üıtünde 
de insan var., der, ve-r ederiıll 
kendimi aşağı, hedefimi bul· 
dum mu, buldum yine bacadall 
içeri, yahut ordunun ortası. 
silah atsalar patlıyacağıııı. 
dokunsalar patbyacağım, be· 
le bacadan içeri girip te 
bir güzel yeni dünyanın uNoel 
baba,. hediyelerini simsiyah. 
kıpkızıl, bembeyaz takdinı et· 
mek .. 

- Sen coşkunsun kardeşiıııl 
- Pilavdan dönenin kaşığı 

kırılsın. 
- Şimdi de sen dur heJel 

Bunu; kavgalara girişmiş, kav· 
ga!ara hazırlanmış başka nıil· 
!etlerin fertlerine, fedailerine 
tavsiye edelim, nene lazım bize 
bu düşünce .. Kartal döğüşsilll 
kanadı bize düşsün! BilnıeıJI 

ben mi doğruyum, o mu? 
TOKDIL -------(") !(anlarla ı·tldmn kutakfafl/ln: 
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Gücümü kırdım, zekamı dur
durdum, fakat gönlümden onun 
hayalini çıkaramadım, onun g;bi 
bir kızın gururiyle, izzeti nef
siyle oynamak kolay olmadığını 
pek geç anladım .. Arkasından 
koşmak istedim. Ne bir iz, ne 
bir ümid bırakmadan kaybol
muştu ... Şimdi bu mektub elim
de onu buldum diyebilir miyim? 

Bu satırlardan çıkardığım 
sonuç pek acıdır bayan Şenii... 
Evet doktor dediği gibi kesin 
bir tecrübeye girişmişti. Fakat 
bu iki başlı deneçte, eseri her 
halde ikinci bölümde kalıyordu. 

Artık anlıyorum ki Suna bü
tün genç kızlık heyecanlarile 
bana ilgi gösterirken, her şey
den önce aşkın kuru bir he
•esten ibaret olup olmadığını 
anlamak istemişti. Eserini vesile 
ederek kendini vermekten çe
-<inmedi ve üç ay ortadan çe
kildi. 

Doktor anlamak ve bilmek 
istiyordu. O anladı ve geldi .. 
Ben onu anlamadım. Bu emri 
vikie boyun eğecek ödevimi 
yapacak, saadeti benimsiyebi
leceğim bu yüksek arkadaşta 
arıyacakhm, insanlığı düşü;.

medim, aşkı inkar ettim .. O da 
insan derneği çok görerek ese
rine döndü .. 

Bayan Şenii şimdi yine bir 
ümid, bir ima araştırırcası~a 
Sunanın size yazdıklarını oku

yorum yarab! O her şeyi göze 
almış, artık bir gecenin parça
lanmış ümitlerini düşünıniy?r, 
•eya unutmak istiyor gibidir. 
Aceba buna muvaffak olacak 
mı dersiniz? Bilmem iki buçuk 
yıl sonra ondan gelen bu sesete 
ne kudret var ki her satırında 
duruyorum. Kah ümitlenmek 
istiyorum, kah derin bir yeisle 

•••••••••••• 

göz kapaklarım titriyor .. 
işte açık söyliyeceğim bayan 

Şenii. .. Sunanın hazırladığı es~
rin akademiye kabulü bir rakı
bin muvaffakıyeti gibi kalbimi 
acıtıyor, neden? Bilmiyorum ve 
bu sorunun üstüııde durmadan 
geçiyorum. Bakınız boğulur gibi 
okuduğum en son satırlardan 
sonra kalktım .. 

Çılgın gibi, bir Fransız onu 
seviyor, Kayanın babası olmak 
istiyor diyorum.. Alt tarafını 
okumadan kagıtlar elimden dü
şecekti, canım burnuma gelerek 
gözlerimi yine üstüne gezdir
dim. 

Suna "kalplerin önünde milli 
benliğimizin çenberleri var. 

Aşkın sesi burada kısılır ve 
boğulur diyor.. Ne dogru, ne 

. asil bir cevab!. Geniş bir soluk 
aldım. Ondan bir dakika olsun 

yine şüphe etmekle kızardım, 
doktorun kalbi Türklüğün dı

şında aşılmaz siperlerle örül
düğünü anladım ve sevindim .. 

Şimdi gıdiyorum bayan Şe
nii, o sınırları ben aşacak en 
tabii bir lıak:a çocuğumun res
men babası olmak i~tıyeceğim .. 

Dudaklarınızı bükerek: 

- "Ne yazık kı böyle bir 
iddiada bile bulunamazsınız. 

Bütün gururunuz ve hodbinli
ğinizle hakimiyet iddia ettiği

niz halde burada Suna isterse 
Kayanın babası olacağım,, de

melisiniz. Sözlerini söylediğinizi 
işitiyorum! 

• - Evet (çocuğum) diyebil
mek, Kayanın üstünde en kü
çük bir hak tasavvur etmek, 
ancak ~e ancak Sunanın du
dakları arasına kıstırılmış kü
çük bir (evet) e bağlıdır. 
, - Sonu Voı -

HABEŞLER 
Bir ltalyan mühimmat 

deposunu berhava ettiler 
- Baş t am// /na sal'/ada 
Ganale Doria muharebesin

de Ras Destaya müşavirlik 
eden Belçikalı Subayın bağaj
lan da ele geçmiştir. Habeşler 
dum dum kurşunları kullan
mışlardır. 

Eritre cephesinde tahkim ve 
temizleme harekdleri Tembi
yende devam etmektedir. Seti 
nehri üzerinde bir Habeş gru
bıı Adniani mevkifimi~e yaklaş
mağa çalışmışsa da püskürtül
müştür Tayyareler bütün cep
hede faaliyet göstermişlerdir. 

ÜÇ ITAYAN 
KOLORDUSUNUN SAVAŞI 
Tiğre cephesi, 27 (Ö.R) -

Havas Ajansının aytarı bildi

riyor: ltalyan Baş kumandanlığı 
düşmanın Ras Kasa ve Ras 
Seyum kumandasında mühim 
kuvvetleri Abbı - Addi' de yığa
rak ltalyan cebhesinin cephe 
gerisile muamelesini kesecek 
bir taarruza girişmek üzere 
hazırladığı haber alınmıştı. Bu
nun üzerine ltalyanlar Tembi
yen mıntakasında tecavüze ka
rar verdiler. Bu harekete Eritre 
kolordusile 2 nci ve 3 ncü 
Italyan kolorduları işt rak et
miştir. 

NAKADO DA iT AL YAN
LARDA iMiŞ 

19 son kanunda 3 üncü l.:ol-

1 
ordu tecavüz hareketine baş
lamış ve Makalle müstahkem 
mevkiinden çıkarak ilerilemiş 

ve N aka do mevkiini işgal et
miştir. Düşman Gobo deresi
nin şimaline geçmiştir. Malfa 
şarkındaki tepelerde akşama 
kadar muharebe olmuş, düş 

man Malfa'va tardedilerek mü
him zayiat; uğradılmışhr. 28 
ilk teşrinde Kara gömleklilen 
fırkası Varyö geçidini müdafaa 
etmiştir. 

21 Sonkanunda Kalketadan 
kalkan bir kol ileri hareketine 
devamla Lota yı işgal.:: muvaf
fak olmuştur. 22 de Debav An
hayı müdafaa eden zaif bir kol 
mühim bir Habeş hücumuna 
kar~ı şiddetli bir muharebeden 
sonra fırkanın geride kalan kı
sımlariyle birleşmiştir.Aynı gün 

28 llkteşrin fırkası Daryö 
keçidini müdafaa etmekte iken 
tayyare himayesi altında bir 
Eritre kolu ayni keçide doğru 
ilerlemiş ve 23 te bu keçidi 
ele geçirmek için son bir gay· 
ret sarfından sonra Habeşler 
çekilmişlerdir. 28 ilk teşrin 
fırkası bundan istifade ederek 
düşmana yeni zayiat verdir
miştir. Bu suretle Tembiyen 
muharebesi kumandanlığının 
beklediği neticeyi vermiş ve 
düşrtıan j!arba çekilmistir. 

YENi ASIR 
- - ·~ 

Soiı· Telgra~ Haberleri 

Yalanlanan bir haber Yalovada 

Zecri tedbirlerin tatbikinde muhalif 
bir yol tuttuğumuz asılsızdır 

iş Bankası şubesi 
lstanbul, 27 (Özel) - işba~· 

kası tarafından Yalovada bır 
k .. -ı 

şube açılması muvafı goru -
ınüştür. Hazırlıklara başlanmak 
iizcredir. 

Londra sefaretimiz, bir tebliğ Ekonomi 
neşrederek bu haberi yalanladı 

döndü IST AN BUL 27 ( Özel) - Deyli Ekspr~;··~~·~~t·~;;;··R~·~·~d~~··~ici;ğ1"iı'i~··ı:~i~;;f··;;~i;;;;~·;·~tfen Heyetimiz 
Türkiyenin zecri tedbirlerin tatbikine karşı muhalif bir rol tuttuğunu ve Italyaya ihracata devam lstanbul, 27 (Ö.R)- Geçen 
ettiğini yazmıştı. Tamamen uydurma olan bu haberin, Londra sefirimiz tarafından neşrediien bir hafta Bükreşte toplanarak buı 
tebliğie katiyen ~.sılsız olduğu açıla v.ırulmuştur. önemli kararlar alan Balkan 

Lubliana 27 ( O. R ) - Yugoslavyanın Ormanlar Bakam burada iradctliği bir nutukla, ltalyaya Ekonomik konseyine iştirak 
karşı zecri tedbirlere karar verilmesi, Milletler Cemiyeti mukavelenamesine riayet için olduğunu, eden heyetimiz dönmüştür. 
Yugo• İavyaııın en iyi müşteri si olan ltalyayı kaybetmekten ancak zarar gördüğünü, zira Heyet başkanı B. Hasan An-
Yu?.o•lavyanın kereste ihracat•nın y ~zde sekseninin ltalyaya yapıldığını söylemiştir. karaya hareket etmiştir . ...... ~ ....•..•........•..•••••.••......•.•••••..•.....•• ···············•·············•························································································• 

Tahkikat neticesine göre 1 iş kanunu son safhada 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

Mısır hastanesini intikam iş saatlarının · yeniden 
bombalamışlar tesbiti muvafık g($riildü 
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Hnbt •ş u111Jtuatoı t1111111 /tassa oıtl11s11 nskrıll'rı11dr11 fJiıi 

Kahire, 27 (Ö.R) - Daga- tanesi en yakın Habeş kar · 
burdaki Mı.ır Kızıllıaç hasta- kolundan iki mil uzaktadır. 
nesinin bombardımanına a;t Ertesi gün yapı'an bombardı-

tahkikatını bitiren Abdülhlmit man insanca zayiatı mucib ol-
Sait, bu bombardımaooa ltal-

yalnın mes'uliyetini meydana 
kormuştur. Mumaileyhin imza
sını taşıyan raporda deniliyor 
ki: 

- ltalyan uçakları Mısır has
tanesi üzerinde bir kaç defa 

uçtuklarına göre, hastanenin 
mevziini bilmemiş olmaları im· 
kansızdır. 

ilk bombardıman 45 dakika 
sürmüştür. Mısır Kızıhaç has-

Türk kuşu 
Alanında uçuşlar 

yapıldı 
Ankara, 27 (Özel) - Bugün 

Türk kuşu kulübünün uçuş ala
nında gençlerimiz tarafından 
uçuşlar yapıldı. Planörlerimizin 
muvaffakiyetli uçuşları çok mu
vaffakiyetli oldu ve zevkle sey
redildi. Bu uçuşları büyük şef 
de öğleden sonra takip buyur
dular. 

Akif Öztekin 
saylav oldu 

Ankara, 26 (A.A) - C. H. 
P. Genel sekreterliğinden: 
Boş olan Sivas saylavlığına 

partimizce aday gö.~terilen 
emekli general Akif Oztekin 
oybirligiyle seçilmiştir. 

Bir vapur 
fena vaziyettedir 

Tokyo, 27 ( Ö.R) - Kobe 
vapur şirketine aid Mayda Ma
rü vapuru Marsüme açığında 
kendini idare edemiyekcek 
vaziyette kaldığını bildirmiştir. 

mamıştır. Zira mermiler ça
dırlar arasına düşmüştür. 
Üçücü bombardımanda Kızıl
haç çadıriarı tamamen par
çalanmıştır. Doktor Abdül
hamid Said, ifadeleıini leyid 
eJen fotoğraf.ar da gönder
nıiştır. 

ltalyan uçakları attıkları be
yannamel~rde bombardumanın 

Deııaburda öldiirülen Italyan 
uçakçılarının öcünü almak için 
yaptıklarını bi dirmişlerdir. 

Şikagoda 
Bir tren faciası 

-:::---~~~--...... 49>•--~~~~-
Ankara 27 (Özel) - Iş kanununun muhtelit encümence de· 

vam etmekte olan inceleme safhaları bitmek üzeredir. Eencümen 
iş saatlarına dair evvelce tesbit ed i lmiş olan hükumlerle, iş cet
vellerinin yeniden tanzimini kararlaştırmıştır. içtimai sigortalaı 
hakkında yeni bazı kanunlar hazırlanmasııı.ı lüzurr' görülmek· 
tedi~ ' 

Beşiktaş-Galatasaray 
Maçı 2-3 Beşiktaş kazandı 

lstanbul 27 (Özel) - Bugün burada lik şampiyonasın~ dev~rr 
edilmiştir. Bu haftanın en mühim karşılaşmasını Beşıktaş ıle 
Gala!tasaray takımları yaptı. Maç çok çetin oldu. Bir aralık Ga
alatasarayın kazanacağı sanıldı. Fakat dah:ı tecrübeli olan ~e
şiktaş muhacim batlı ağır basarak oyunu 2·3 takım!arı lehıne 
kaz.andırdı. Bu neticeden sonra şimdi bütün ~özltr bu sene 
hiç yenilmemiş iki ta !t ım olan Fenerbahçe-Beş.iktaş maçına çev-
rilmiştir. Ba maçın galibi birinci dev.re birincisi olai:aktır. ' 

124 ölü ve yaralı var 

Şamda ve Halepte örfD 
idare ilan edildi 

Şam, 27 (Ö.R) - Son hadiselerin vahamet kesbetmesi üze
rine hükumet Şamda ve Halepte örfi idare ilan etmistir. Dün 
çıkan hadiseler elim bazı neticeler vermiştir. Bir habere göre, 
bu hadiselerde 124· ölü ve yaralı vardır. Bunlardan 44 kişi za· 
bıta kuvvetlerine aiddir. 

Şamda öğleden sonra yapılan gösteride de üç kişi ölmüştür. 
Hükümet reisinın istifa edeceği zannedilmektedir. 

Alman muhacirlerinin 
iaşeleri temin edildi 

Londra 27 ( Ö. R) - Almanyada yahudiler aleyhinde yapılaıı 
kanunlar bu memlekette bulunan yahudiler için hayatı imkansız 
kılacak bir dereceye va:mıştır. Bu takyidattan en çok müteesir 
olan genç yahudilerdir. 

Eski lngiliz bakanlarından ve yahudi ırkına mensup Sir Herbert 
Samuel, Alman yahudilerinin bugiinkıi vaziyetini acı bir lisanla 
izah etmiştir. 

Amerika ve lngiliz yahudileri, Almanyadan muhacerete mecbur 
kalacak olan 100,000 yahudinin isl:.1n ve ia~elerine sarfedilmek 
üzere 15 milyon Dolar ayırmışlardır. Herbert Samuel : " Alman 
eıntiasına boykotajdan hiç bir zaman var geçmedik ,, demiştir. 

TAYYARE 
SINEMASI TELEFON: 3t51 
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Bugün senenin en zarif, en fantazi Fransızca sözlü ve 
şarkılı büyük komedisi 

Gece Bülbülü 
fi A N R ) ' (; A R A 'J' 

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

AVRICA : FOKS Türkçe sözlü dünya haberleri 
Atinada Beşiktaş Takımının Fütbol maçı 

Musiki üstadları serisinden Johanns Brahm 'ın Labohem 
meşhur ninnisi 

SEANS SAATLARI : 
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Olüm Stüdyosu 
.................. .-a.miiı ...... ıc:ıasaı 

insan ruhu ve 
şuuru üzerinde 

• 
ınsan 

tetkikler 
l!~x.~~:!.l!!.~ ... ~~.~~~ ... ~~~.~?l 
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Gazetelerin fevkalade basımları dit ettiği mesafe ile mahdut deği)Jerdir 
şinatovn cinayetinden bahsediyordu ·~:·,:,a:ıı; J.Y_u.aııım. I>:r. AJ:>d.i ı.Y:u.h.1:A:r 

Norrisin anlattıkları bir kinin 
küllerini eşeliyordu. Belli idi ki 
bu adam Nuiz Nielsondan 
5c almak için ona ne kötü
lük yapmak mümkünse hepsini 
yapmağa hazırdır. Biraz şqkın 
sordum: 

- Misa Nielson gibi ince 
ruhlu, narin yapılı bir lcızın bü
tnn bu korkunç cinayetleri yal
mz başına yapması nasıl müm
kün olabilir? Buna ııizin aklı 
ıeliminiz nasıl ihtimal verebilir? 

Norrisin üsaoı kadar tasvir
leri de değişti : 

- O bu cinayetle.rin hepsini 
kendi işlemiş değildir. Fakat 
öyle bir adamın ajanıdır ki ci
nayetleri ipemekle kurbanlarını 
tayin etmiş olması arasında bir 
fark yoktur. Evet Danny, ben 
tuna kaniim ki kurbanları se
çen Luizdir. Ve o bunu büyük 
bir soğukkanlılıkla, bir genç 
kıza verilemiyecek bir soğuk
kanlılıkla yapmaktadır. Nev
yorkta bugün bir çok kimseler 
bizim teşkilihmızın hakikatta 
başkalarının, elinde bir vasıta 
olduğunu iddia ediyorlar. 

Bu başkaları yabancılardır 
dostun1:. işte Nilson'un rolü de 
biitün faaliyetimizi adım adım 
takib ederek biıi yıkmak isti
yen çeteye malumat vennek
ten ibarettir. Luiz Nielen teh
likeli gördüğü şahıslan çetenin 
elebaşlarına işaret etmekte, 
onları da düşman savdıklarının 
vucudlarını ortadan kaldırmak
tadır. 

- Çete çete diyorsnuz. 
sizce bu çete kimlerden teşek· 
kül etmiştir? 

- Henüz bilmiyoruz. Yalnız 
içlerinden bazılarının isimlerini 
öğrenebildik. 

- Mesela kimler? 
- Geçen gece kendi ken-

dini asan Schuster .. 
Norr is ansızın durdu. 

ışık yanmıştı. 42 nci 
önündeydik. Gereat 

Kızıl 
sokak 
Wite 

Way'ın tam karşısın:la .• 
Sokaklar kalabalıktan geçil

mez haldeydi. Taksı yeisle kor
nesini çalıyor, bir türlü yol 
açamıyordu. Broadvay'ın ışık
ları göz kamaştırıyordu. Bu 
hayu huy arasında ansızın ga
zete müvezzilerinın yırtıcı ses
~eri duyuldu: 

- Şinatovn cinayeti.. Son 
basım .. Esrarengiz cinayetlerin 
katili anlaşıldı!.. 

Diye muttasıl bağırıyorlardı. 
Norris: 

Ah dedi... Bu ne heye
canlı manzara... En güzel tem
siller daima tiyatroda geçmez 
ya ... 

Tam bu sırada ben de bir 
gazete satın aldım. Baş sütunda 
şuı.nlan okuyordum : 
Ş natown cinayeti Greenwich 
köyündeki cinayeti örten es
rar perdesini kaldırıyor. Ka
til anlaşıldı ... 
Şinatowndaki cinayete kur· 
ban giden adam Helen De
mar ve Kenny Di3more

0

u 
öldüren adamdır .. 
W ade gazetenin yazdıklarını 

daha iyi okumak için eğilmişti. 
Otuz dokuzuncu sokak yaki
nında Noris otomobilini dur
durciu. 

- Bu masal da ne oluyor 
dedi. 

Gazeteyi elimden aldı. Ve 
yüksek sı!sle okumağa koyuldu. 
Sesinde bariz bir heyecan vardı: 

- Sonu var -

Kral bir heyeti 
kabul etti 

Londra 27 (Ö.R)- Kral se
kizinci Edvard, Bukingam pa
lasta, Avam kamarasında bütün 
partileri temıil eden bir heyeti 
kabul etmi~tir. Heyet, perşem
b.e günü tesbit edilen bir ari
zayı başbakanın eliyle krala 
takdim et:niştir. 

Bundan t:vvelki ma!.aleleri
inin birisinde ipnotize ettiğim 

hastanın, benden ayrı bir oda
da benim yaptığım bütün ha
rekatımı taklid ettigini, beni 
görmesi mümkün olmıyan ma
nialar arkasında benim yaptı
ğım her hareketi görmekte 
olduğunu söylemiştim. 

Bugüne kadar malumumuz 
olan ilimlerin ve fenlerin hiç 
birisi bu hadiseyi izah 
edemezler; fakat bizim izah
tan acız ka '..dığımı:ı: ıçın 

bu söylediğim hadise, vaki 
. olmuş olmaktan da çıkamaz., 
Ve her an tekrarı da müm
kündür. D: nkü yazımda da 
evimde geçen bir kazanın, 
başka bir yerde bulunduğum 
halde, hissini ve bilgisini sara
haten almış olduğumu söyle
miştim. 

Beşiktaşta bulunan bir evde 
cereyan eden hir hadiseyi, 
lstanbulda bulunan bir şahsın 
vicdanına ilham edecek bir 
vasıtayı biz.im bildiğimiz ilim
lerin ve fenlerin hiç birisi. hiç 
bir suretle izah ed ~mezler; 
fakat izahı miimkün olmıyan 
bu hadise, vakidir. Ve böyle 
hldiseler vaki olmak için, bi
zim zihnimizin makul bir izah 
keşfetm.,sini hiçbir zaman bek
lemiyeceklerdir. 

Pakat benim şahsan başım• 
dan geçen bu hadiseler, b~ 
nevi hadiselerin o'.dukça basit 
olan zümresindendirler. 

Müsbet ilmin en yüksek si
maları tarafından otantikm an 
tesbit edilen daha harikulade 
vakıalar vardır; Mesela bir ip
notizmacının ipnotize ettiği 
Şahsa, uzak şehirlerden telkin
lerde 'bulunabildiği, ona kendi 
arzularıoı :ı-üzlerce kilometre 
uzak mesafelerden ilham ettiği 
görülmüştür. 

Bundan maeda, yine müsbet 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ilk çıkan netice şudur ki; 

insanlar, kendilerini vücudları
nın tahdid ettiği mesafe ile 
mahdud değillerdir. 

Zahiren bir insan kendi de
risinin altında ve içindedir. 
Hududu budur; Fakat Ameri
kada bulunan bir insanla, iz
mirde oturan mükemmel bir 
ipnotizörun, sarahaten temas 
ve münasebete girebileceği 
göriildükten sonra bu nevi 
kabiliyeti haiz adamların, otur
dukları yerden kıınıldamadık
ları halde • Okyanoslan aşan 

ve kendi derilerinden dışarı 
taşan bir varlıkları olduğunu 
kabul etmek mecburiyeti 
hasıl olmuştur. Böyleleri tah
did edildikleri mekinı ve me
safeleri hiçe sayacak bir var
lığı taşımaktadırlar. 

Yeni tetkikat, bazı müstes • 
na insanların mekin için ol
duğu gibi, içinde yaşadıkları 
zamanı da aşdıklarını göster
miştir. Bu gibi şahısların adeta 
zamanın içinde gezindikleri ve 
zeman buudunu aşdıkları görül
müştür. 

Bunlar adeta, yaşadıkları 
zamanın içinde geçmiş maziyi 
ve gelecek olan istikbali te

. maşa ediyorlar. 
Meseli; çoktan ölmllş bir 

şahsın, kendinden başka kim
seye malüm olmıyan şeyleri 
bunlara haber verdiği isbat 
edilmiş tecrübelerle öğrenirdik-

ten sonra 
dan vaki 

ve keza sonra
olacak bir hi-

diseyi son teferrüatına ve en 
küçü1c eşha~ına, şekillerine ve 
çizgilerine kadar şimdiden 
- gözlerile görmek suretile -
tarif ettikleri ve onlarm bu 
tarifleri uzun müddetler geçtiği 
halde bile tamamen ve harfiyen 
tahakkuk ettiği tesbit edildik
ten sonra, insanın ruhunda, 
mekanı ve zamanı aşan kabili
yet ve imkanların bulunduğu 

kabul edilmiştir. 

buutla tasavvur ve kabul edi
liyordu. " Einstein ., den biri, 
bunlara zaman buudu da ilave 
edilince fizik ve maddiğ ale
min dört buudu olduğu kabul 
edildi. Ve bu dört buudlu var
lığı tasavvur edebilecek kud
rette adamlar yetişmeye baş

ladı. 
Maddiğ olan herşey ve mad

de kainatının cüz'i olan herşey 
madde kainatının bu dört bu
uduna müokad olınıya mecbur 
olacağı tabiidir ve bu eb'adın 
bari cini tasavvura bile imkan 
yoktur. 

Halbuki ve vüsükiğ tecrübe 
ile teeyyüt eden yukarıki ha
diselerde ruhi imkanların he
nllz hulul etmemiş olan zama
na da yani henllz var olmamış 
ve gelmemit olan zamana da 
nüfuz ettiği görülünce, ruhun 
fizik imtidadın buutlarına tibi 
olmadığı ve bu eb'adın bari· 
cinde de seyr ettiği anlaşılmış ol• 
du. O halde ruh hem maddt kii
natın, hem de tasavvur etmeyi 
bile bilemediğimiz ve bilmek
ten ve tasavvur edebilmekten 
mutlak surette aciz kaldığımız 
diğer bir kainatın ayni zaman· 
da içinde yaşıyor demek olu
yor. Bu hadise, akla, tahmin 
edilemiyecek bir şaşkınlık ver
mektedir. 

Çoktan ölınüş ve kemikleri 
bile çürümüş olan bir adamın, 
kendinden başka kimsenin bil· 
mediği bir vesikasını nerede 
saklamış olduğunu bildirmesi 
vücudu ortadan kalkan bir 
şahsın, vücudundan sonra biki 
kalmış olan ruhi varlığının bu 
tecrübelerle isbat edilmiş gö• 
rünmeıi keyfiyeti, gelecek ha· 
diselerin, gelmesi mukadder ol• 
duğunun isbat edilmiş olması 
keyfiyeti gibi, harikulade ne
ticeler bile, madde kainatının 
haricinde bir kainat olduğu ih
timalinin dehşet ve azameti ya
nında sönük kalmışlardır. 

" Pol Valery .. nin dediği 
gibi: 

Surıyeden .......... 1 ••••••••••• 

············ o·· k ............ oner en 

Beyrutdan 
G. Antebe 
Orada eğlence kaynak 

ları, güzel Lübnan sula
rından da co,kun. ama 
na o geziler ne bu eö
lenceler hUrrly&te su
samı' insanların hUznU 
katısında duyduğumuz 
acıları gideremedi. 

Beyrutta, para çekmesini bilir 
Turizm üstadı bir hükumetia 
yığın yığın ecnebi taşımasını 
gördük. 

Lübnan yamaçlarında "tabi
at" ın ıerhoş edici, nefes ta
zeleyici(pheser)lerioin,en çıl(ln 
bir fuhşla kaynqbğını sey
rettik. 

"Şam., da durumunun ne 
olduğunu daha kendisi de bil· 
meı gibi görünen iatiklil ifıkı 
bir kütlenin müstemleke hl
kimlerinden yediği şamar seı
lerini işittik. 

"Haleb., te milliyet duygu
ları, zevk ve sefahat serıem.
likleri içinde boğmağa çalıp.
lan bir küme ile karşılaşbk. 

Her yanına baktık ta bu top· 
raklann bunaltıcı esaret bulut· 
lan ile istenilmiyen bir pıran· 
ğaoın bir türlü sökülememe
ıinden doğan bir kasvet içinde 
olduğunu gördük. 

Müıtemlekenin sahibleri, caı
bandın gürültülerini ne kadar 
çoğaltsalar, baı kaldırtmamağa 
ancllı hükfımetçiler duyguları 
ıefahetin çılgınlıkları içinde 
uyuşturmağa ne kadar uğraş
salar dört yanda, giderilemiyen 
bir koku var yine: Esaretin 
kokusu. 

Beyrutta hakaretler altında 
büzülen şoförün gözündeki t.e· 
reddüd, bu kokunun eseri ..• 

A.liyenin küçük bir Parisİ 
andıran muhteşem sefahet şa· 
tolarında Lübnan kıııuın eşsiz 
yeşil gözlerini yalnız kalır kal· 
maz bürüyen hüzün örümceği 
yine bunun yüzünden. 

Antakyanın kin dolu gözle· 
rinde, kabarıp taşan göğüsle· 
rinde aeı:ilen sıkıntı hep bunun 
aıkınbu ... • 

Suriyeli kurtulmak istiyor. 
Amma, kurtulmak istiyende 

kımıldanmak kudreti bile yok. 

B. Hitler üniversitelilere 
yeni bir söylev verdi 
Münih. 27 (Ö.R) - Ulusal - Sosyalis talebelerin Sirk-Hall'de 

ilmin önderleri tarafından, te
lepati fenomenleri tetkik ve 
müşahade edilirken, medyum
ların yüzlerce kilometre mesa
fe uzaklıkta bulunan akrabll 
veya dostlarile temasa geldik-
leri otantik olarak tesbit edil-
miştir. 

Yakın zamana kadar madde 
aleminin üç buudu olduğu, bun
ların da tül, arz ve irtifadan 
ibaret olduğu bilihiyor ve ka
inatın zihinlerde sureti bu üç 

" Dayandığımız bütün bilgi
leryıkılıyor, ilim aallanıyor. Mda 
de zaman, ~ekan ateş üzerinde 
bulunuyor, kategoriler erime 
halindedir. " 

- Bitmedi -

Kurtulmak istiyenin kımıl· 
danmağa dahi muvaffak ola· 
mamuı ne acı şey •• 

* • • 
Otomobil iki yanı saran ıonsu• 

ovalar ortasında köpükler saça 
aaça ileriliyor. 

yaptıları bir toplantıda Alman üniversitelileri sosyetesinin 
onuncu yıldön.üruü dolayısile bir söylev veren Führer Hitler 
demiştir ki: 

- Alman devletinin birliğini kurmak için hususi!! menfaatlar 
ve daha sonra Alman memleketlerinin ayrı menfaatları yeni 
imparatorluk tarafından feda edilmiştir. Tarih, bütün hadiselerin 
gelişiminde, Alman milletini tam bir birlik derecesine getirmek 
ve bunun için, lüzumunda kuvvet te kullanmak için verilmiş bir 
manda (vekalet) gösteriyor. Bugün de buna aynı yolda devam 
etmek elzemdir. Siz.in bu işte ne kaybettiğinizi bilirim. Fakat 
karşılığında size ne kazandırdığımı da biliyorum. Siz geçmişi 
.laybediyorsunuz. Fakat Atman istikbalini kazanıyorsunuz. 

IZMIRIN biricik ve ÇQk mükemmel 
hususi bir hastahanesidir 

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

E V 1 N O E tedavi ederler 

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

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

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

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

s. 4.5 

ilim bunları izah etmezden 
evvel, bunların hakikat olup 
olmadıklarını tesbit etmeğe 
gayret etmiştir. Binlerce yalan, 
hile dolap ve dalavereleri def 
ettikten sonra otantik olarak 
kalanları, çok düşündürücü bir 
tesir bırakmışlardır. Bizim de 
düşüncelerimizin, tiplerimizin, 
arzularımızın yüzlerce kilomet
re mesafede bulunan ahar bir 
şahıs tarafından bilinmesi ve 
öğretilme•i hadisesinin bir va
kıa olduğu görüldükten sonra, 
görülmüt olan bu hadiseleri fen· 
nin en yüksek simaları izaha 
çalı,mışlar ve yine hikemi ve 
kimyevi bir zihniyetin itiyadı 
ile bunların da elektrik ve 
ziya gibi intiıar ettiği zannına 
kapılmışlardı. 

Halbuki elektrik ve ziyanın 
intikal ve intişarı için bulunan 
iyzahların bile hepsi birer zan 
ve telakkiden ibarettiler ve 
hala da ondan ibarettirlar. 
Ruhi hadiselerin böyle bir 
mibanikiyete tabi olmasına esa
sen imkan yoktu. Çünki ruhi 
hadiseler, maddi hidiseler cin
sinden değilllerdi. 

Fakat bu hadiseler birer 
emri vaki oldu klan için bu 
hadiselerden kat'i bir takım 
netice1er çıkarılınışbr. 

Habeşler 
Yeni bir nota 
gönderdiler 

Cenevre 27 ( Ö. R) - Ha
beş hükumeti tarafından ulus• 
lar sosyetesine verilen yeni bir 
notada, Habeşlerin dum dum 
kurşunu kullandıkları hakkın
daki ltalyan iddiası şiddetle 
reddediliyor. Habeş hllkiımeti, 
kullanıldığı iddia edilen duın 
dum kurşunlarının herhalde Şi
mal cephesi harbında kullanıl
madığını tasrih ederek imalı 
bir cümle kullanmıştır. 

P etrolcuların 
• 

grevı .. 
Mekııiko . 27, (O.R) - Petrol 

sendikaları işçileri umumiğ 
grev ilanına karar vermişler
dir. Bu grev bu gece yerısın· 
dan itibaren başlıyacaktır.Gre
vin ıebebi istedikleri günde
liklerin verilıneınesi ve geçen 
bir grevde Amerikan kumpan• 
yası tarafından ödenilmemesi· 
dir. Bir lngiliz kumpanyasına 
karşı da bunun gibi bir talep 
serdedilmektedir. 

\Ekonomik 
Buhran durdu mu? 

Paris 27 (Ö.R) - "Homme 
· Libre., gazetesi dünya ekono
mik buhranında ve bunun 
Franaadaki görünüşünde iyiliğe 
doğru bir seyir olduğunu kay
dederek diyor ki : 

- " Buhranın bittiğinden 
bahsedecek derecede ileri gide· 
cek değiliz. Fakat vaziyetinde 
hissedilir bir iyilik göze çarpan 
bir hasta, tamamiyl iyileşmeınit 
bir hasta olsa bile, mahkllm 
bir hasta olmaktan kurtnlınuş 
demektir. Simdi bu ııalah ema-
relerini iyi bir mecraya koymak 
ve muhafaza etmek asıl yapı
lacak iştir. 

Hastalığın yükselmemesi için 
lazımgeleni yapmak artık bize 
aid bir iştir. Böylece şimdiki 
nakahat devri tam bir iyilik 
devrine yol açabilir . ., 

Diplomatik 
faaliyet duracak 

Paris,27(Ö.R) - Ekser mem
leketler dış bakanlarının Kral 
Jorjun cenaze töreninde bulun
mak üzere . Londreye gitmiş 
olmaları diplomatik faaliyeti 
bir ıki glin için durdurmuştur. 

Yuvasına bir an önce eriş· 
mek istiyen bir kartal gibi. 

Sanki omuzlarımızda bir yülı: 
var ve otomobilin her aştığı 
kilometre, bu yükten bir par
çayı aşağılara boğru savuruyor• 

Bir ay gezdik Suriye toprak· 
larında. 

Eylendik, bol her türlü ey· 
lencelerle ... 

Coştuk, Sefabet kaynakları 
Lnbnanın dedelerinden de coş· 
kun •. 

Ama ne o geziler,ne bu ey· 
lentiler, esir bir ulusun buzün• 
leri karşısında duyduğuııııı• 
acıları gideremedi ... 

Turiıt olarak eylenirkell 
vaktiyle aynı acılan tatmış bit 
insan olarak ağladık. 

para ve siyasa, en ağlıy•0 

bir memlekete hazan ne lı•~ 
dar da "düzme bir saadet ze91ı 
bir renk,, verivor. r 

Otomobil, Halepten süzüle 
1 

bilmem ne kadar geçti. 
Birdenbire al bir sancalı• 

arslan bir bekleyici : 
Türk nöbetçi•i.. 1 
Hür yurdun sınırlarındaY1 ı·· .,.,,. 
Acuna boyun eğmiyen ı 11

• 
rı· 

kün topraklarını aşarken ge u· 
ye doğru baktım. Esaret;:,,. 



Mısırda diktatorlük kabinesi 
Cize üniversitesinden 1200 talebe Kahire 
ü:e~ine yürüyor. Polis beş talebeyi yaraladı 

Kahire, 27 ( Ö.R ) - Karı- ı ----~ ·- hükümetin münhasıran sarayın 
şık olan siyasal durumu pro- ' l1Jl1f ;;\ ~ • : nüfuzu altında olacağı tahmin 
testo etmek için üniversite ta- • • ·" llfjj edilmektedir. 
!ebesinin yapmağa kalkıştıkları ' · ,., . TALEBE KAHiRE 
nümayişler esnasıoda hadiseler ÜZERiNE YÜRÜYOR 
çıkmıştır. Sanatlar. mekte_bi Kahire, 26 (Ö.R) - Şefleri-
talebeleri melctebı . yakma~a nin verdiklt r: ögütlere rağmen 
teşebbüs etmişlerdır. Polıs üniversite talebesi siyasal du-
müdabale ederek talebe üz~- rumun ulusal emellere uygun 
rine av kurşuniyle a t:ş bir şekle girmemesinden dolayı 
etmiştir. Kralın oturdu.~u greve devam etmektedirler. 
Abidin sarayı önünde ta.c- Ciza üniversite9inden 1200 ta-
beler toplanmışlarsade nt;- lehe Kahire üzerine yürümek 
mayiş yapmadan dağılm ışlar- istediler. Bunların geçmesine 
dır. Kahire ile . lskendc __ ıy.e mani olmak için Kahireye doğ-
arasında Damasor da beş unı- ru bütün köprüler süel muha-
versiteli yaralanmıştır. P~lis bir faza altına alınmıştır Cizaya 
çok yerlerde talel>e lizerıne doğru süvari kuvvetleri de yola 
ateş etmiştir. . çıkarılmış ve üniversitelileri da-

Kabire, 27 (Ö.R) - Sıyasal ğıtmak emrini almışlardır. 
vaziyetteki kararsızlık haseb le MAHiR PAŞA MUVAFFAK 
süel otoriteler ve polis yenı OLACAK MI ? 
ihtiyat tedbirleri almağa davet Kahire 27 (Ô.R)- Kral müı-
edilmişlerdir. Kralın özel ka· Kahire 11ümaylşlultıdm biri takil ve bitaraf bir kabine ka-
bine şefi Ali Mab"r paşa ga- bildirmiştir. Mahir paşanın nanla bir saray kabinesi kuru- rulması vazifesini, özel direk-
zetelere beyanatta bulunarak verdiği malümata göre Vafd larak diktatörlük ifa .. edilece- törü Mahir paşaya vermiştir. 
kralın Vafd partisini bir koa- partisi kralın kat'i tale- ğini iyma etmek istemiştir.Böyle Mahir paşa, birlik cephesi par-
lisyon (temerküz) kabinesine bini reddedecek olursa kralın bir diktı.törlük kabinası kuru- tilerinin müzaberetini temin et-
iştirake sarih olarak davet mes'uli~eti ~zerine. alması muh- lurs~ bunun başkanlığının A~ j miştir. Şimdi V afd partisinin 
etmek niyetinde olduğunu temeldır. Alı Mahır pafa bu- Mabır paşaya verileceği, yenı başkanlariyle görü mektedir 

•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• ş . •••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• 

Petrol ambargosuna doğru Almanyada 
. db• J f Namus intikamı · B. Heryo, zecrı te ır ere ransa- kanla alınacak 

1 Elen ordusu 
Bundan sonra sİyqsal 
işlere karışmıyacak 

Mart isyanı na iştirak eden sübaylar 
ordu kadrosuna iade edilmiyecek 

} 11111111 ıhi zabitleri malıkenıede ifcetı 
Atina " Aneksargitos .. - - Fakat it başına gelince 

Sü Bakanı ge'leral Papagos liberal partisi 1 mart iıyanın-
Nevyork'ta _. .• ao Yunan'ca dan sonra ordudan çıkanlanları 
" Atlantidos " gazetesi ayta- yine ordu kadrolanna. sokmak 
rına şu beyanatta bulunmuttur: isterse ? 

- ilk önce şunu blltıin - Bu mesele ordudaki bü-
ıues'uliyetimle size söyliyebili- tün faal sübaylar tarafından 
rim ki, Yunanıstanda artık sile! dütilnüldü ve aramızda hiç bir 
cemiyet yoktur. aynlık yoktur. Ordu klil kalin-

- Fakat askeriğ unsurlar de, mart isyanından dolayı çı• 
tarafından güdülen amac se- kanların yine orduya dönmesini 
çimde Venizelos partisi ekse- reddetmektedir. Ve bunun ıe-
riyet kazanınca bu partinin iş bebi şudur: Bizim kanaatimizce 
başına gelmesine mani olmak- asiler orduya dönecek olsa ye-
mıf. niden isyan çıkarmaktan geri 

- Bütün bunlar yalandır. kalamazlar, zira isyan tnikrobu 
Size şunu katiyetle temin ede- onlann kanına işlemiştir, 
bilirim ki seçim liberal partiye - Ama bu zihniyetleri de-
ekseriyet temin edince bu parti ğişebilirae? 

Berlin, 27 ( Ô.R) - Alman normal şekilde memleketin - Yazık ki buna imk•n 
üniversitelileri Ulus kurulunun idarsini eline alacak ve buna yoktur. Bunların orduya ginne-nın muhalefet etmiyeceği fikrinde .•• 

Petrol ambargosunun önüne geçmek imkansız görünü yor 
Paris 27 ( Ö. R ) - " Li- Sosyetesi 13 ler komitesinin intihabata gelince; B. Heryo 

berte de Sud Ovest ,. gazete- petrol ticareti işinin nasıl yapıl· radikal sosyalist partisinin inti-
si yazıyor : dığını tahkik etmek ilzere bir halıatın ilk devresinde bitaraf 

- B. Paul Boncour ne ya· ekis.p~rler .komitesi tayin et- kalacağını ikinci devrede ilk 
meıı Mornıng Post.. gazete- . ' . . 

pacaktır? iki sene önce bize . p t 1 h devrenın neticelerını tedkik 
1 sınco e ro am argoıunun 

büsbütün yeni bir takım şey er önüne geçilemiyeceğine bir delil ettikten sonra karar verece-
vadetmişti. Şimdi bunlara im- sayılıyor. ğini allylemiftir. 
kan yoktur. Fakat Cenevrede FRANSA PETROL 8. HERYO ATLATlLDICINI 
Fransız siyasasının devamını AMBARGOSUNA iHSAS EDiYOR 
temin ederse ona da kanarız. MUHALEFET EDEMEZ Nihayet radikal fırkası baş-

Vaziyet sarihtir. 18 fer ko- Llyon, 27 (Ö.R) _ B. Heryo, kanlığından istifuını ima ede-
mitesi, yani berkiteler komitesi, dün yapılan bir toplantıda rek fU ıllzleri İÜ.va etmiştir: 
petrol ticaret ve talimatın nasıl önemli beyanatta bulunrlu. Dış - " Dalgalı ıulan geçmek 
yapıldığını tayin için bir teknik siyasada Fransanın Milletler için eski ve sağlam kayıklar· 
komite teşkil etti. Bu, berkite- cemiyeti misakına riayet etmeKİ d&n istifade edilir. Bir kere 
!erin petro!a teşmilinin tehiri lazim olduğunu. zecri tedbir· sudan geçildi mi, eski kayık 
demektir. 13 ler komitesi deniien lerin tatbikine Fransanın mu- bir tekme ile atılır. 
uzlaşma komitesi de şimdilik balefetini düşünmek bile im- Zanedersem ben eski kayık 
barışçıl bir hal çare~i bulmağa kansız olacağını •Öylemiftir. rolünü oynadım. " 
zeminin müsaid olnıadığınt gör... •••••••••••••••••••••••••• •••••oııı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mekle beraber bu teşebüüslere 
kapıyı açık bırakdı. Şu halde 
B. Boncur ve B. Flandin'in 
diplomasisinden eserler bekle
meliyiz. Arbk manevra mes'u
liyeti onlann üzerindedir. 
PETROL AMBARGOSUNUN 
ÖNÜNE GEÇİLEMIYECEK 
Londra 27 (Ô.R) - Uluslar 

.......................................•.. 
hitil!İn ağırlıkları 
hudutlarda!.. .. .... 

kalmıştı o 

Kilis - Gaziantepl.. 
Bir göz gezdirdim: Ne kadar 

başka türlüydü bu yerleri .. 
Orada başlar eğili gözler 

.sönüktü. 
Burada kalkık başlar, parlak 

gözler kadar ateşli. 
istiklal güneşlerinin yanıba

şında esaret bulutlan arasında 
yaşamak ne güç şeyi... 

işte Suriyedeki hüznün anab
taı ıl.. Eyi şeyi yakından gör
mek ve ona kavuşamamak elim 
değildir de nedir? .. 

VEDAD ÜRFI 

f ransız Hukuk talebele
grevi durdu • • 

rının 

Perşembe günü, Faşist talebelerinin 
bir hadiseçıkarmaları muhtemeldir 
P~ris, 27 (Ô.R) - Uluslar ıosyetesinde Habeşiatanı müdafaa 

etmış olan profesör Gaston Jeze'in derslerine kartı Faşist tale
belerin çıkardıkları hadiselerden dolayı tatil edilmiş olan Hukuk 
faknltesi yeniden kapulannı açmıftır. Şimdilik biç bir lıi.dise 
olmamışbr. 

Fakat Profesör jeze'in "Finansal ~a1!unlar., dersi perte~~e 
günü başlayacaktır. Fakillte dovvayenı nızamın boznlmaması ıçın 
talebenin iyi düşüncesine müracaat eden bir tebliğ ueşretmiıtir . 

Otuz bin koırıünist 
Montant üzerine yürüyor 

Pekin, 27 (Ö.R) - 30000 komünist, karşılarına çıkan her 
türlü mukavemeti kırarak Kuançin eyaletinin merkezi olan 
Montante kadar ilerilemişlerdir 

Bütün kıtat komünistl.:rin ilerilemelerine mani olıaak için hemen 
}'ola _çıkarı~ıştır . / 

10 uncu yıldönümünü kutlamak ordu tarafından hiç bir engel sile orduda bunca güçlüklerle 
üzere toplanan arkadaşlarına çıkarılmıyacaktır. Yunan ordu- elde edilen birlik yeniden teb-
ilniveraiteliler önderi demiştir ıunun artık siyasaya kanşmı- lükeye düşürülmüş olur. 
ki: "Alman üniversitelisi için yacağını söyledik. Böyle olunca - Fakat bunlar diyorlar kiı 
hazırlanan yeni kodda, Führer Yunau ulusunun iradesine,daha Ulus banş yoluna girince Ve-
namus intikamının kanla ahn- kendini gösterdiğinin ertesi nizelist sübaylarıo yabana 
dağı esasını koymuştur." günü karşi koyamıyacağı pek imişler gibi ordu dışında tu-
Aynı söyleve göre namusa tabiidir . Geçmişte bizim tutmasına nasıl imkan vardır? 

aid her meselede düello Al- bizzat takbih ettiğimiz şeyi - Ben ordunun birliğinden 
ma~ üniversitelileri için mec- şimdi kendimizin yapmamıza bahsettiğim zaman, Venizelist 
burığ sayılmaktadır. imkan oktur veya antivenizelist, siyasal ka-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• y. tb"li"d 

Y 
••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• oaa ır ğın en babıetmiyo• 

U a • • rum. Sadece hepsi askeriğ va-n n seçıını zifelerine, rejime ve krala sa
dık olan sübaylan kaıdediyo
rum. 1 Mart asileri bu bakım-

8 Demı.rcı·s b. t k.. dan ordunun bütünlüğünden • ır emer uz aynldıldan halde istikbalde 

k b• k buna dair teminat verebilecek-a ınesi ur acak lerini iddia edebilirler mi? 
- Fakat buna rağmen li-

Atina, 27 (Ô.R) - Seçimin 
kat'i neticelerini anlamak için 
daha bir kaç glln beklemek 
IAzım gelecektir. Başbakan 
B. Demerci•, llğle llzeri kral 
tarafından kabul edilmiş ve 
şimdiye kadar belli olan neti
celeri ona bildirmiştir. 

Cumhuriyet partileri şeflerin
den B. Papa Anaıtasyo, Ka
fandariı ve Papa Andreo ve 
Milotas ıeçilmiılerdir. 

Bazılarının tahminine göre 
parlamento toplanınca şimdiki 
Bqbakan B. Demircisin bq
kan1ığı altında bir temerkilz 
kabinesi yapılacakbr. Diğer 
bazılanna göre ise timdiki ka
bina olduğu gibi kalacak ve 
programı hakkında partilerle 
anlaştıktan sonra, saylavlar ku
rulunun müzaberetine dayanan 
bir hükumet gibi mesaisine de
vam edebilecektir. 

LiBERALLER MUTLAKA 
KAZANACAK 

Atina, 27 ( Ô.R ) - Seçim 
neticesi hakkında toplanan ra
kamlar saatten saate değif
mektodir. Liberaller, kazandık-

ları niıbiğ ekıeriyeti, yeni ka
zanacaldan mevkilerle mutlak 
ekseriyete tahvil edebilecek
lerini umuyorlar. Anti Ve-
nizeliat partilerin bütün 
llmidi de, hep birlikte 
• • 

liberailerden (Venizelistlerden) 
bir az fazla saylav çıkartılma
hdır. Bu anti venizelilt parti
ler, Çaldaria, Kondilis, Metak
aas partileri ve eski bakan
lardan Gocamanisin Makedon
ya partisidir. 

Salahiyettar çevrenlerin ka.
naatt vaziyet bir ulusal birlik 
kabineai teşkilini zaruri kıl
maktadır. 

SEÇiM NiZAM iÇiNDE 
GEÇiYOR 

Atina 2~ (~.R!- Bütün ga
zeteler, seçımın butün Yunanis
tanda tam bir nizam içinde 
cereyan ettiğini kabulde birleş
mektedirler.iç bakanı gazetele
re beyanatında şeçimin her laraf 
ta. s~kü1!et içinde geçmesinden 
büyuk bır memnuniyet bildirmiş 
ve bu seçim hareketinin Yuna
nistan seçim tarihinde bir misal 
olarak ka.lacağ'ını bildirmiftir. 

beral bir hilkilmet bu ıilbayları 
orduya almağa karar verine: 

- O zaman söz krala aid 
olacaktır, 

- Ya kral da razı olursa? 
- Ordu ne olursa • olsun 

krala itaat edecektir. Fakat 
bir asi kadro haricine bedel 
iki eski kadro harici orduya 
alınmak lizımgelecektir fikrin
deyim. 

Atin~, ( Özel ) - "Proiya .. 
gazetesı seçimin neticesinden 
bahıederek nisbiğ eberiyet 
kazanan Liberal partisi şefinin 
kral tarafından yeni kabineyi 
teşkile çağrılmasının tabiiğ oi
duğunu ve rejimi kabul ettik
ten ıonra Liberal partinin do 
di~erleriyle tam mllsavat içinde 
memleketin idareresine iştira· 
kine kimsenin itiraı: edemiye
ceğini kaydettikten sonra 
asıl tehlükenin B. Venizelosun 
şahsında olduğunu ve verdiği 
sözlere rağmen onun yine par
tisinin başına geçerek bervakıt 
gibi müstebidane hareket ede· 
ceğini ve yunanistanı yenid•0 

ikiye ayıracağını iddia eyle
mektedir • 



Sahile & 

iiabeşle~ yurdlari içiu kah- Yenileşen dost memleket 
ramanca dövüşüyorlar lranıngösterdiği ter;,ıkkiler hakkında 

bir lngiliz gazetesi neler yaiıyor? 5 

ltalyanlar da mevzilerinin Habeşler 
Eline geçtiğini itiraf ediyorla 

., ..... ......... . .................... . .. ..........•........ ........ .. ... ........ .... .......................... ......• 
Ras Kassan ın 40 bin k isilik ordusu topçu ve mitralyöz ateşi altında 
ltalyanları çiğneye çiğneye iler liyerek Tembi2n mei'i<cz·:ıi aldılnr 
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... 

T nhra11da Kımrn11 sarayı 

18 Sonkanun 936 tarihli 1 !arına aba giymek mecburiye- 1 
Deyli Telgraf gazetesinde Va- tinde idiler. 
sudeo B Metta im:ı.asiyle yazı- Şehrin büyük sokaklarında 
lan bir yazıda deniliyor ki: bir kaç atlı tramvay işler; ge- · 

On iki yıl önce Tahranda 
iki tane kız mektebi varken 
bugün bunların say sı elliye 
çıkmıştır. Kadınlar için kulüb
ler açılmağa başlamıştır. Eskiden Persiya adını ver· celeri buraları sönük fenerlerle 

diğimiz ve şimdi Iran dediğimiz - aydınlatılırdı. 
ülkede on sene süren kudretli Bir bükümetin bundan daha 

İranın türlü delegeleri şark
ta yapılan birçok kongrelere 
gitmektedirler. ve kifayetli bir idare; bütün bir fazla Aci:ı. ve iktidarsız olma-

bünyeyi yenileştirmiş bulu·. sına imkan yoktu . . Tahran, modern bir şehir ol
muştur. Sokaklar genişletilmif, 
düzeltilmiş, güzel tarhlar ve 
ağaçlarla süslenmiştir.Şehirin en 
şık modern bulvarı olan Lale
zar'da şık mağaza vitrinleri 
gö:ı.e çarpmaktadır. 

Habeş tipleri 
Londra 26 (A.A) - Royter . topçu ateşinden kurtulan mu- doğru cebri yürüyüşle ilerliyen 

ajaıisından: - baripleri mitralyöz ateşi altında ltalyan sağcenahile şimdi bü-
Salahiyettar bir Habeş· şah- ezilmişlerdir. tün cepheyi takviye hatlarının 

ıiyeti, Royter ajansinın Adis- Ağır zayiat vermelerine rağ- geçmeleri imkanının artık 

nuyor. Şah, Fransada yaşamayı ter-
1925 yılı llkkanununda Ah- cih eder, memurlar kendi va:ı.i-

med Şah ıllrülmüf, onun yerini felerini ihmal ederek güzel 
Riza Şah almıştı. sanatlarla uğraıırlardı. 

Hakikatte inkılab, 1921 yı- Ne onlar, ne kendilerine bol Aba~adalı:i muhabirine, Ma- men, Habeşler yüksek kuvvei önüne geçilmiş olduğnu söy-
kalle şehrinin mukadderatı bir maneviyelerini muhafaza etmiş- lüyorlar. 
tera:ı.ü kefesinde sallanır va:ı.i- ler ve 23 kanunusanide bitmez DAGABURUN BOMBAR· 
yette olduğunu söylemiştir. tükenme:ı. görünen Habeş asker- DIMANI 

Buna mukabil ltalyanlar da leri mütemadi hücumlarla ita!- Royter Ajansının Harardaki 
Habeşler gib: şimal cephesinde yan mevzilerini ele geçirmişler- muhabiri, iki ltalyan uçağının 
muzaffer olduklarını ve Makalle dir. dün Daggaburu tekrar bom-

lında Rıza Şahın yaptığı hü· bol arazi verilmiş olan aristok-
kiımet darbesinden sonra baş- ratlar, ne de şeyhler bllkllmete 

vergi vermezlerdi. 
lamıştı. AVRUPA KILICI 

O günlerde lranlılar, bol Bugün herkes Avrupa kılığı 
cübbeler büyük sarıklar giyi- giyiyor. Hükümet ıslah edilmiş-

Gü:ı.el otobüsler ve elektrik 
fenerleri eski atlı tramvaylarla 
petrol lambalarının yerini al· 
mıştır. 

Büyük bir mikdarda oteller 

için yakın bir tehlikenin tama- T AKAZZEYI TUTTUT AR bardıman ettiklerini bildiriyor. 
yor, öyle geziyorlardı. tir. Hükümetin maliye teşki!Atı 

Tabran'da, yahud lsfahan'da şeyhler ve itaat altına alınmış ve lokantalar açılmıştır. 

men zail olduğunu biliyorlar. Siyah gömlekliler bir çok Malumdur ki, Ras Nasihu 
Royter ajansının Adis-Aba- süngü hücumu yapmışlardır. karargahım bu şehir civarda 

yerliler arasında bir yahudiyi olan kabileler de dahil olduğu 
yahud bir zerdüşti'yi kolayca halde herkesten vergi toplar. 

GEÇMiŞLE iFTiHAR 
lıılam dini, artık, Iranın kafa 

ufuklarını tahdit etmemektedir. 
Bugünkü lranda İslamlıktan 
evvel Asyanın büyük bir kısmı· 
nı elinde bulunduran İslamlık· 
tan evvelki Dara devirleriyle 
iftihar edilmektedir. 

badaki muhabiri Habeş devri- Bu arada Italyan kumandan- tesis etmiştir. 
yelerinin Makalle etrahndaki lığı terazinin kefesini ağır bas- Uçaklar, 2500 den fazla 
ıiperler arkasında her an Ital- brmak için tam vaktinde ye· bomba atmışlarsa da yalnı:ı. 

ayırd edebilirdiniz; çünkü bun·· Rüşvet alan, vazifesini iyi gar
lar başka türlü"giyiniyorlardı. · ıniyen memurlar azledilmiştir. 

Bütün Müslüman kadınları, · Ordu ve jandarma ıslah edi-

yan müfrezelerinin çıkmasını tişmişlerdir. otuz kişinin öldüğü kaydedil-
beklediklerini bildirmektedir. ltalyanlar, Taka:ıe nehrine mektedir. RAS DASSA ORDUSUNUN ...................................................................................... . 

Her i::?:;~M~A~!yatlarını Akhisar ur ay' 1 
biçe saymaktadır. 

Royter ajansının, ltalyan şi-
mal orduları ne:ıdindeki muha- Atatu·~ rk heykelı· 
biri, Makalle bölgesinde üç 
gün süren muhareb.e bakkinda h• •• il • aşağıdaki tafsilatı vermektedir: şe ır guze eşıyor .. 

Ras Kassanın 40,000 kadar edilmiş,ne de uray sıkılmış olma
yıp taksitlerle tahsilata önem 
verilmesi bu semereyi vermiştir. 

neferi.: Makaİlenin 20 kilometre Akhisar. 27 (Özel) - Manisa \ 
kadar batısında Tembiene iline bağlı olan ilçeler içinde 
girdiğini öğrenen ltalyan ku- Akhisar be'ediyesinin çalış-
mandanlığı bu kuvvetleri mu- kanlıkta ön safa geçtiğini ya-
basar • ede0tek kat'i bir barba :ı.arsam mübaleğa etmiş olmam. 

tutuşmak üzere ltalyao kuv· 
vetleri göndermi~tir. 

Maka!İenın b~tısına giden 
bu kuvvetler süratle dlişmanı 
bulm:.ışıar ve anınla temas et
ınişlerdir. 

Ras Kassa y~gane çarenin 
ilerleyen bu ltalyan kuvvetleri
ni çevirmek olduğunu görmüş 
•e ordusunu ltalyanlarla göğüs 
göğüse bir savaşla düşmanı 
imha iÇin emir vermiştir. 

Siyah gömlekliler 21 kanunu
sanide bütün gün tehevvürle 
ve kahramanca savaşmışlar ve 
nihayet çemberi yarmağa mu
vaffak olmuşlarsa da pek ziya
de zayiat vermişlerdir. 

22 kanunusanide Ras Kassa 
ihtiyatı elden bırakarak adam
lannı ltalyanların önünde top
lamış ve genel bir hücum emri 
vermiştir. 

NIHA YET iT AL YAN 
MEVZiLERiNi ALDILAR 

Gerçi berşeyde muvaffak ol-

r 

. . 

• • 

Aklıısar ~aıba rı Niizhet Işık 
mak ıçin maddi kuvvet ve 
varlık aranılırsa da bunun üs
tünde olarak iş bilme kabili
yeti ve enerji daha fa:ı.la la
zımdır. Urayımı:ı.ın bu yılki 
b.ütçesi seksen bini aşkındır. 
Bu kabarıklık geçen seneki 
tahsilatın yüzde yüze yakın 
nisbeti bulmuş olmasından 
doğdu. Bu nisbet devamlı ça
lışmaların, idare kabiliyetinin 

Memleketi birl<aç ay görmi
miyen bir yabancı Akhisarı 
her görüşünde mutlaka bir 
yenilikle karşılaşmadan dön· 
mez. Biz bu muvaffakiyetlerin 
devamını diler ve urayımızın 
bu hızlı adımlara gevşeklik 
vermiyeceğini zannederi:ı.. Bu· 
günle·rde yine bir takım ibti
tiyaçlara el konulmuş olması 
bu zannımıza kuvvet vermek· 
tedir. Yakında Akhisar Ata
türkün heykeline kavuşacaktır. 
Doktor Vağner'in planına gö
re, Cumuriyet alanında yapı· 
lacak olan bu andacın projesi 
berayı tasvib vekalete gönde
rilmiştir. 
DAHA NELER YAP ILIYOR? 

Şehrin her yanı mebzulen 
ışıklandırılmıştır. Yalnız tesisat 
üzerinde bazı ıslahat yapılması 
faydalı görülmüş ve bunun için 
hazırlanan proje bakanlığa gön
derilmişti. Bayındırlıkça tasdik
lenen bu elektrik projesi şimdi 
eksiltmeye konulmuştur. 

itfaiye teşkilatı yerindedir. 
Mükemmel bir arazöz makinesi 
memleketin ihtiyacını karşıla
maktadır. Bununla beraber it· 
biye vesaitine bir de moto-

bütün yüzlerini ve vücudlarını - !erek haydudluk ortadan kal· 
örten çarşaf taşırlardı. Büyük dınlmıştır. 
şehirlerde rastgeleceğiniz in-
sanlardan en aşağı, onda bi- Iran sosyetesi demokratlaş-
rine gayet büyük elkab ile maktadır. Çünkü şah, bütün 
bitab etmek mecburiyeti vardı. lakapları ve upuzun unvanları 

Sözün kısası, orada bir de- kaldırmıştır. 
re\.eylik büküm sürüyordu. 4000 kilometre uzunluğunda-

birinci sınıf, 6000 kilometre 
On dört sena evvel Iran'da 

pek az dü:ı.gün yol, 300 tane uzunluğunda da ikinci sınıf yol 

otomobil 25 mil uzunluğunda yapılmıştır. 
demir yolu vardı. yolsuzluk Otomobiller, kamyonlar, ve 
dolayısile mem'.ekette seyahat Trans Iran demiryolu, eski at-
kolay olmıyordu. !arla katırların yerine nakil va-

Yalnız erkek çocuklarına sılası vazifesini görmektedir. 
mahsus birkaç mektep ile eski Iranın, her tarafında bugünün 
biçimde bir üniversite, Iranın ihtiyacına nygun mektepler 
iftihar edebileceği biricik mo- açılmıştır ve Tahranda tam ma-
dem terbiye müesseseleri idi. nasiyle bir üniversite vardır. 

Memleketin her tarafını hay- Iran kadınları Tllrkiyedeki 
dutlar kasıp kavurduğu için kız kardeşlerinin i:ı.inden yürü-
mal ve can selameti yoktu. mektedirler; bir çok yerlerde· 
Kabileler ve şeyhler, merkezi çarşaf kaldınlmıştır. · 
bükiımeti tanımaz, müstakil Erkeklerle beraber arabaya 
yaşarlardı. biner ve tiyatroya, eğlence yer-

Tahranın dar sokakları o !erine giderler. Kadınların tah-
kadar kirli ve tozlu idi ki halk, sil ve terbiyesi de ilerlemek-
buadan korunabilmek için sırt· tedir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
başka parkın genişletilmesi için 1 BiR DÜZELTME 
istimlak edilen kısım da bu- Geçen gün, şehir planımız 
günlerde parka katılacaktir. hakkında kısa bir haber gön-

Spor sahası iyi bir hale geti- dermiş, Vagnerin planını ma-
rilmiş, şehir ortasında Tepe- hallen tetkik etmek üzere bu-
mezarı denilen yer ile Alaca 
mesciddeki metrük kabristanın 
çamlandırılmasına başlanmıştır. 
Belediye binasında iyi bir mü
zakere salonu yapılmıştır. Bu 
hafta içinde de uray kaldırım 
işlerine başlıyor. Bilhassa iç 
çarşı ile orta mahallelerde bu
na çok lüzum vardı. Tuttuğu 
işde muvaffak olan şarbay 
Nüzhet Işığın bu teşebbüsünü 
halkımız .da arkalamağa ba:ı:ır-

i ette.dir. 

raya bir fen heyeti geleceğini 
bildirmiştim. Kendisile bu ze
minde görüştüğüm şarbay 
Nüzhet Işık böyle birşey olma
dığını, belediyece böyle bir 
istek dermeyan edilmediğini 
söylemiştir. 

Akhisar, 27 (Özel) - Bay 
Gazanferden boşalan şehrimiz 
elektrik fabrikası direktörlü
ğüne fabrikanın emektarların• 
dan B. Mahir atanmııtır. 

lslimlıktan evelki devirle 
ıftibar duygularını uyandırabil• 
mek içio şah, tahta çıkınca 
o zamanki Iran dilinin adı oları 
Pehlevi kelimesini kendisine 
soyadı almıştır. 

Bugünkü lranlılar, çoçukları· 
na arapça adlardan ziyade 
eski Iran isimlerini vermeki 
tercih ediyorlar. 

Bugünkü lranlılar, kendileri· 
nin "kölece" geçtiğini söyle• 
dikleri geçmişleriyle bütün ilİ" 
şiklerini kesmektedirler. 

Artık lran'da garblılara, e5' 

kiden olduğu gibi, "sahih,. IJ' 
kabı verilmiyor; onlar evvelirı' 
bir mösyö getirilen aile adla' 
riyle çağrılıyorlar. 

Şah, bu sosyal inkılablatlı 
halkın çoğunluğunun kararıyle 
yapmış değildir, bunları zorl• 

yapmıştır. lı 
Bu kararlara itiraz balı 

1 

verilmemiştir. Halk kendile' 
. . '. ·ııe 
rıne verılen emrı yer• 
getirmek mecburiyetindedirler· 
Dinlemiyenler hemen ceıaY' 
çarpılır. I 

IRAN'IN iSTiKBAL 
Bu vaziyet, belki de bir ga~~; 

lıya ilk bakışta tuhaf ~ö~İİ?:e: 
Fakat Iranda Türkiye gıbı tı. i~ 
ral bir duruma gelebilmek teıı 
_şiddetli ve sıkı bir id~re ve• 
geçmek mecburiyetind-!dır. da~ 
mokratlaştırılınış bir siyasa ;• 
demokratlaştırılmış bir sıya5~,, 
geçebilmek için alınacak el' 
yol vardır. 
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PARDAYANLAR 
- 77 - YAZAN : Mlşel Zevako 

Oh ! O yüksek kalbini takdir etmişim 
beni sevincimden çıldırtacaksın 

- Her şeyi yapabilirsin! Ey serbest kalmanızı istersiniz de-
kleman itte sana yalvarmak ğil mi? .. 
için geldim. Beni ne kadar - Evet 1 Çok doğru söylü-
sevdiğini düşün... Şimdi de yorsunuz. Seviyorum. ilk defa 
Katerinin sana ne kadar bağlı olarak bütün kalbimle sevdi-
olduğunu biliyorum. Bu gizli ğim bir erkek ! Arbk ne o!a-
iflerin hepsini hatta birçok ka- cağımı düşünmek te fau a .. Ar-
palı kısımlarını bile biliyorum. tık intikamını aldın! Ben de bir 
itte evvelce senden ıüpbelenen çok azap cektim. Yaptığımın 
bı:ı kadının şimdi seni ne kadar cezalarını fazlasi le de çekt im. 
takdir ettiğini görüyorum. Hiç Şimdi bir köşeye çekilece-
bir istirhamını reddedemez, iste· ılim. Ey Kleman! Dütün ki sen 
diğini yaptırabilirsin bir kelime de beni seviyordun. Bu rezalet 
ılSylersen o meş'um öldürücü içinde yaşarken bile kalbim 
mektubu hemen iade eder. senin için bir merhamet hissi 

- Benden bunu mu istem eğe besleyordu. Kurtar... Yeniden 
geldin! sevmek ve temiz bir bayat 

- Evet! içinde yuva kurmaklığıma mü-
- Onu 1ana vereceğim. Bir saade eti 

kaç saat sonra elindedir. _ Papas Pani garola bir 
- Oh! O yüksek kalbini kaç saniye sustu. Gilnabklr 

takdir etmifim. Beni sevincim- kızın kalbinden kopan feryadı 
den çıldırtacaksınl 

- Emin ol bu mektubu is- unutmağa çalıııyordu. 
tiyeceğim... Genç kız : 

_ Benim sevindiğim gibi - Niçin susuyorsunuz ? Ni-
ıeni de Allah sevindirsin. çin cevap vermiyorsunuz? 

- Fakat bir prtla. Diye sordu. Papas boğuk 
- Söyle 1 Ne isteneıı ılSylel ve acı bir sesle : 

iıteklerini yerine getireceğiın 1 - Şinıdi cevap vereceğim. 
- Şart ıudur : Mektubun Benden Katerini bulmaklığımı 

aize verilmesinde ne menfaah· ve kendisine vermiş olduğum 
nız olacak bunu bana söyle· ıizi suçlu gösteren mektubu-
yiniz ? nuzu geri almaklığım için yal-

Bu aöz üzerine AIUin gözleri vanyorsusuz. Öyle amma •.. bu 
faltaşı gibi açıldı : mümkün değil. Çünki. Katerin 

- Çektiğim azabı size ıöy· ile biç bir dqstl~ğum hatta bir1 
lememiş mi idim? kredim dahi yok. inanınız bu 

Sözlerini kekeledi. suretle size bir 'yardımda bu· 
- Bunlar bir sebeb değil. lunamadığ;ma muteessiriın. 

Yoksa yeni Afıklarınız M\ var? . ,- Demek ki , beni kurtar- ' 
Bana hakikatı söyleyiniz. , maktan çekiniyorııun11ı. , 1 

• - Yemin ederimi G ünah çıkarma odasında l 
- Anla,,ıldı. Öyle ise sizin gürültülü bir kahkaha koptu. 

kalbinizde olan şeyleri ben Artık kendini tutamıyan papas: 
söyliyeyim. Mektubun ne ka· - Sizi kurtarmak! Yani dü'l-
dar lüıumlu olduğunu ıö·y- tilğüm felaket çukurundan, se-
liyeyim. Serbest bulunmanız. beplerini elimle hazırladığım 
rezaletten kurtulmanızı is• saadetiniti seyretmek! Yani si-
temenizin sebebi yalnızca zin bu Maiyakla sevişmenize 
birisini sevmekliğinizdir. Nasıl? göı yummak! Haydi oradan 
Doğ, u değil mi; sevdiğiniz ada· budala deli mi oldun! 
mın ismi de kont dö Mariyak• Sözlerini şiddetle söyledi. 
tır. Eğer doğru ise herhalde S1J1ıu var -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Y onan seçiminin sonu 
- Başfarafı I nri sav/ada -

kls - Kondills halkçıları 
eo, KomUnlstler ıo, geri 
kalan ıs gerisi de muh· 
felif küçük partiler ara
sında taksime uğramak
t-.dır. 

, CADDELERDE TEZAHÜRAT 
YAPILMADl 

Atioa, 27 (Ö.R) - Havas 
Ajansının aytarı bildiriyor: 

Dün halk şehrin büyük cad
delerini doldurdu. intihabatın 
ilk neticesi hakkında mutalea
lar ve münaka~alar yapılmakla 
beraber her türlü nümayişten 
tevek ki edildi. 

Polis devriyeleri caddelerde 
dolaşıyor. Önemli biç bir bi
dise bildirilmemiştir, 

P ARTI BAŞKANLARI 
NE DJYORLAR ? 

Atina 27 (Ô.R)- Başbakan 
B. Demircis, kralın kat'i neti
celeri beklediğini ve bu netice
y~ alır almaz kralın karanna 
arzedeceğini söylemiştir. 

Liberal partisi başkanı B. 
Sofulis ulusal birlik kabinesine 

• taraftar olduğunu söylemiştir. 
Kondilis - T eotokis koalisyo· 

· nunun Çaldarisçi balkçılara 
karşı muvaffakıyeti, bunların 
açıktan açığa Venizelist aleyh· 
darı olmalarından ileri gel
miştir. 

Venizelos partisile bir çalış· 
ma birliği kabul edip etmiye
ceği hakkındaki suale bay 
Kondilis şu cevabı vermiştir : 

- " Politika adamlarının va• 
zifesi mem'ekete hayatiyeti 
olan bir hükümet vermektir. 
Henüz sualinize cevap verme· 
ğe imkan bı rakacak kadar va
ziyeti tetkik etmiş bulunmı• 

. ' 
yorum. ,. J 

Bay Çaldaris le şunları söy- ı 

!emiştir : 
' -"Hiç bir parti ekseı'lyet 
kazanmamıştır. Siyasal parti 
b~şk~nlarının ulusal uzlaşmayı 
kurmak için kralın giriştiği işe 
müzaheret etmeleri l~zımdır.,, , 

PiRE VE SELANIKTE 
Atina, 27 (Ö.R) - Pire ve 

Selanikte liberaller mutlak bir 
ekseriyet, diğer yerlerde nishl 
bir ekseriyet kazandılar. 

HARIÇDEKI AKiSLER 
Paris, Ti (Ô.R ..:. Dün Yıı

nanistanda yapılan seçimden 
bahseden " Journal ,, nisbi 
temsil usulünün bu seçime esas 
olduğunu kaydettikten sonra 
şunu da ilavı: ediy.or ki: (Kral
cı partiler birçok gruplara ay
rılmışlardır. Venizelistler de 
daha fazla birleşik değillerdir. 
Acaba Venizelosun başkan ol
ması beklenebilir mi? Yuna· 
nistanda bundan daha inanıl
mıyacak şeylerin olduğunu 
gördük. ,, 

Liberal parti, yani Venizelo
sun partisi seçimden en büyük 
parti olarak çıkarsa, kralın bu 
kabine başkanını yeni kabineyi 
teşkile çağırması ana yasilllln 
icabı olacal<t•~. 

Y'Sffl , ASIR 

K.S.K. mağlub 'old 
Pazar maçında güzel oynıya~ Al ın-

_ordu ~~.~~~~ ... Q:.~ ... 8.~!~~- geldi I 
Bş~m~~~:u~e~~ı!~r~11Altay ve K.S.K. puvantajın başındadır 1 

hafta da devam edilmiştir. Bu 
maçlardan sonra geriye iki 
h:ıfta daha kalıyor ve birinci 
devre bitiyor. Bıı haftaki maç
larla ta!ıımların puantaj vaziyeti 
değişerek birbirine yaklaşmış
la rdır . Bu durumu K.S.K takımı· 
mn A!tınorduya mağlüb olması 
doğu rmu ştur. Aksi takdirde 
K.S.K şampiyon 1uk yolunda 
çok kuvvetli bir adım atacak 
ve Altınordu tam manıl,ile 
şamptyonluktnn uzaklaşacaktı. 

Amma diyeceksiniz ki, şimdi 
Altınordu için şampiyonluk 
var mıdır?. Belki hayır. Fakat 
K. S. K. takımının nihayete 
kadar söktiiremiyeceğini tah
min edenler bugünkii durum· 
dan türlü tefsirler çrkarıyorlar. 
Şurasımuhakkaktır ki, hmir Jik 
şampiyonası senelerdir görülmi 
yen heyecanlı bir safi.aya dökül 
müştür. Diğer Sl'nelerde daba 
birinci devre ıonlannda fam
piyon takım üzerinde katiyete 
yakın mütalealar yürütmek ka-

()a4p gtlcrı Alfuıordu takımı 

. iKiNCi DEVRE miştik, şimdi yapılacak bir go· 
. Dab~ şedıt başladı. Kat'i !ün iki takımca ehemmiyeti 

bır netıce almak için her iki çoktu. Bunun için K.S.K.ın 
taraf ta var kuvvetlerile çarpı· müdafaadan ziyade hücum 
şıyorlardı. cephe·ı· h · t d" • · • 

• n ne e emmıye ver ıgını 

k
K. S .. K. beraberlık golünü gördük. Ve işte bu ileri oyun 

çı arabılse oyunun gidişinin Al 
deg· i•ebil · ü k- 1 hnorduoun otu:ı altıncı daki· 

.. mesı m m un o acak k d "k" . 1.. k 
gibi görünüyordu. Fak at Alt • a a ı ıncı go u çı armasına 
nordu içı"n de bu m K S Kı yardım etti. Said ani bir ıııyrı-
k d 

aç ..• 
a ar mühimdi. Ve böylece lışla uzak mesafeden topu sü-

rerek gol yapmıştı. Eğer oyun 
bir dakika daba devam etseydi 
aynı vaziyette üçüncü golü de 
yapacaktı. Hakem Fehmi umu
miyet itibariyle oyunu eyi idare 
etti. 

GÔZTEPE - BUCA 
.Sabah ilk maçı yaptılar. · 2-0 

galib vaziyette birinci devreyi 
bitiren Göztepe ikinci devre• 
ı'lin baş!angıcmda Bucaoın bir 
golüne mıini olanialnkla du· 

rum bir aralık 2 · 1 olmuştu. 
fakat b'undan sonr~ Cöztepe 
birbiri arkası ve be ıltı daki-

·" . ka içinde dör~ ' gol daha 
lıla '!lup o/11 11 K . ~-. K,, lıık11111 atarak oyunu 1 - ~ g bi büyük 

~i~ o~uyorkeı'ı · ~u sene ancak 1 her iki tarafın ' son cner1ısı bir farkla bitirdi. 
ıkıncı devre tonlarında şam- •ile ortada canlanan oyun haki· ' 
piyon takımı tayin etmek ka~il 'katen seyirciler~ zevkli h - ALTAY • ŞARKSPOR 
olacak gibi görünüyor. , ' · 

1 
d . ve e Şarkspor da birinci devrede 

K S.K-ALTINORDU • X~c~n 1 akıka!ar yaşatarak Altaya karşı canlı oynadı. Fa-
geçıyordu. 

Son ve mühim maçı yaptı !ar. 

Hafif esen rüzgarla güneş 
K.S.K.ın aleyhine idi. Bu vazi· 
ziyette maça başlanırken ta· 
kımlar şu şekilde dizilmişti: 

kat ikinci devrede gevşedi ve 
• • . SON DAKiKALAR Alhy bozuk bir oyundan son 

Artık oyunun ~onlarına gel· ra oyunu O • 4 kazandı 
•••••••••••••••••••••••••••• • • Çocuk esir···~~~ ................. _.s;;p~"'ıi"8 ............. .. 

g Karantınada talebe çayırında 
Kutlama telgrafnamelerl Nuri ile Recep oğlu Mustafa K. S. K 

Hasan 
Hakkı Hakkı 

Çocuk esirgeme Kurumu kavga etmişlerdir. Hasan sopa 
Genel Merkezi tarafından ha- ile Mustafayı başından y~rala· 

Hasan Melih Necdet 
Şevket Şinasi Ahmet lbrahim 1 

Mebmed • l 
AL TIN'ORDU . i 

Adil 'Fe'tbi S~it ŞükrÜ Süleyman 
•• ' • 1 

Abdi CemU Mazhar 

zırlanan \'e sureti hususiyede 
Viyanada bastırılan bu çok 

zarif ve süslü "Lüks., kutlama 
talgraf kaatları her telgraf 

mı;rkezinde bulunmaktadır. 

Kutlama telgrafınızın bu süslü .Ziya ,. Vedad , 
. Hüseyin 
QYUN J·IE.YECANLA 

. BAŞLADI : 
iki taraf .ta e[) kuvvetli 

1 .laiatla muhatabınıza verilmesini 

iskrs~niz, telgraf müsveddesi
' nin bir köşesine "Lüks,, keli
me~ioi yazmanız · ve telgraf 

, ,P<1~asından bB§ka ayrıca 15 ku
ruş vermeniz kafidir. Bu kaatla

'rın geliri tamamen yurdumu

zuı:ı yoksul 'yavru"l~rının bakı
mına ayrılmıştır. , . 

kadrolarile çıkmışlardı. • Oyun 
daha ilk dakikalarda ' heye"cao . 
kazanmıştı. · Her iki tarafın 
taraftarları takımlan teşçi edi· 
yordu. Karşılıltb hücumlar ara
sında geçen oyunun 26 ncı 
dakikasına !{~!inceye kadar 
Altınordu lki goUük fır· 
sat kaçırdı ki bu faliba yr 
olamazdı. K. S. K da bir 
tane ... Fakat K. S. K.muha-

Kutlama telgrafınızı bu süslü 

kiatla alan muhatabınızın fazl" 
s~vinç doyacağına ve zarife· 
tiniı:e hükmedeceğine şüphe 
yoktur. 

mıştır. 

anız 

Kabinası proğra· 
mını hazırladı 

Paris, 27 (Ö.R\ - Düo ak· 
şam, başbakanın evinde bir 
kabina kurulu toplanmı.ştır. 

Başbakan B. Albert Sarraut 
parlamento önlinde okunacak 
olan kabina programının ana 
hatlarını arkadaşlannın tasvi· 
bine koymuştur. 

Bazı fikir teatilerinden 
sonra kabinenin beyannamei 
ittifakla kabul edilmiş ve ha· 
:ıırlanan metnin kat'iğ olmasına 
karar verilmiştir. Çarşamba 
günü saat 18 de diğer bir ka· 
bine kurulu toplanacaktır. 

Kahine parlamento huzuru•• 
perşembe g\lnü çıkacaktır. 
Hüküınetin beyannamesi ~ 
lavlar adasında başbakan .. 
kendisi tarafındaa, Senatoda 
da tüze bakanı ve asbaşbakan 
B, Y Yon Delbos tarafındaa 
okunacaktır. 

ltalya propaganda 
bakanı Pariste 
Paris, 27 (Ö.R) - ltalyaa 

propaganda bakanı B. Dino 
Alfieri yann Pari•e gelecektir. , 
BONO 
Mübadil bonosu, banka 

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

Adres : lzmir Kemar 
altı Hacı Hasan oteliu
de 60 numarada Cavi
de müracaat. 
TELEFON : 3903 

5-30 (107) S 7 Pa. S. Pc . . 

• 
Güınüş kopal~ 

İZ M 1 R 

TAVLP~ 
Şampiyonluğa ınüsabakası 

Al sancakta 

GÖKÇEN 
Kıraathanesinde başlıyor 

Hemen yazdınız 
Şubatın birinci gününden 

itibaren müracaatlar ka- ı 
bul edilmiyecektir. 

6 - 15 (81) H 3 

" 1 

lzmir vilayeti defterdarlığ ndan: 
cimleri ümitvar bir oyun çıka
ramadıktan başka bugün bek 
Hakkının geride oynamasın

dan ofsayt vaziyetinden kur
tulan Sait, çok tehlikeli vazi
yetlerle Altınordu i~in gol çı· 
karmak vaziyeti sık sık ta
haddils ediyordu. 

Ticarethanenin 
Mükellefin ismi San'atı Mukii Numarası Senesi 

lsmail O . Mehmet Manav ı;·refp.,~ C 112 935 

Tarh olmıas vergi 
Matrahı Kazanç Bahna Maktııı 
Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

Netekim tam yirmi altıncı 
dakikada Sait kalecinin topa 
bakim olmasına meydan ver
miyen b ir atılışla Altınordunun 
ilk golünü yaptı. Ve bundan 
sonra devrede değişiklik ol· 
madı. 

~ ~ . ' 8 53 2 13 42 
Hasan O. Hüsnü Kasap Mısırlı caddesi 97 935 50 12 50 2 50 
Yıldıze Ebe Yusuf dede 225 935 132 3~ 00 8 60 10 
Sabri Manav " .. 7012 932 36 3 60 
Emin oğlu Nuri Bakkal lkiçeşmelik C. 638 934 27 50 6 88 ı 38 

Y ~arda. is~mleri yazılı _mükellef~er ııa~ın.a Eşref paşa Maliye şubesince tarb kazanç 
vergısme aıt ıhbuname mukelleflerın terkı tıcaret etmiş olup nerede b11Junduldan bilinememif 
olmasından dolayı tebliğ ettirilememiştir. Hukuk Usul m•Jbakemeleri kanonumın maddei mahsusun• 
tevfikan tebliğ malıamına kaim olmak Üzere kevİiyet !lan!=D tebliğ olunur. m (139) 



• 
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DUn Borsada 
Yejılan Satı,ıar 
~ 

Uz Um 
Çu. Ahcı 
100 lnhisar ida. 
43 H Alyoti 

443 Yekün 
489193 Eski satış 

Fi at 
6 7 

ı4 50 ıs En Güzel Renklerde 
9'///7//h'//,r.LL/L/L//;/,/7/////LL//////////////~/h'LJ 

En Güzel Kalitelerde 489636 Umumi satış 
Zahire 

Çu. Ciui Fi at 
7 

g<CQ.!1".cz:o:z/LL/J'JLL//Y//'L//OE.l'YIJ',/J//:J!;V/l//LZfi.. 

En Ucuz Fiyatlarda 2SS Buğday 7 
30 Susam 16 37 

1900 P. çekirdek 2 65 
225 balyepamuk41 50 
ı9 harar " 

16 37 
2 65 

42 
U/.Y/.L//. 'LZZ/,,L2ll!llllr..CZ:f/ /////// L/X:. 

Yeni kumaşları çıkarmakla yurddaşların geyim 
zevklerini tamamile tatmin ettiğine kanidir ,[---.---

Para J>iyasası 
27-:1-1935 

Alış Satış 

BAYANLAR VE BAYLAR için Tayyorluk, Pardesölük, Elbiselik, 
En yeni ve en :ı.engin çeşitler geldi 

Her ölçü ve her renkten en cazip desenlerde mükemmel Isparta halıları ı, 

Mark , ŞO ıs SO 62 
İsterlin , ,620 50 623 
Fr. Frangı. " 8 28 8 30 BiRiNCi KORDON ÇOLAK ZADE Halı Limited şirketi vit· 

rinlerinde teşhir edilmekte 

Toptan ve perakende satılmaktadır Dolar •80 60 80 20 
Belga •ı2l 15 21 30 
İtalyan lireti 10 03 10 05 

rv;;rTXZZLL:L//J'l"L//LLLZZZ/ .t:/L7.Z/.XZ/.////'/7 r. rIY/// // TLz:;r3'~V.)t71K/Y$///J///.//.,,(/,&,l'I 

Devlet memurlarına ve resmi teşekkül mensuplarına Tv///////E/////////////Ll ı 

1. ' 

İsviçre Fran. 40 75 41 
V:7/.//////////////////////.////////////./////h aksitle Kumaş ve halı verir 

'f.7.r/'il'///L//7////////////////////////////.IV///////////L/.//L:///////////// -'//////T/'.J 

Florin 8S is 85 37 
Kr. Çekosİo. 5 24 S 27 
Avstr. i6'ıi; 23 37 23 87 

lf 

Sobalarınız i in halis 
" 

............. ••··•··••·••······•············•····································· 
~onguldak krible maden kömürü~ 
aSömikok : Antrasit kömürü ; 
~lng~)iz : Antrasit komürü ~ 
·····k~K···""""öOLi\L\"····sA"HÇE········· 

KestJne pazarında Bardakçılar sokak No. 10-12 F. Per-
kinyan~l) a azasında bulacaksınız, Telefon 3937 

(3S08)-

• 

TRA_Ş ıl 
B 1 ÇAGlNI '!j1 .a';'~::::;t 
KULLANIYOR: 1 lıı 

ızmlr belediyesinden: I' ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
i\ \ ÜTEHASSISl 

Ur. Be~cet Uz 

Beher metre muabbaı yü:ı. 
yirmi beş kuruşten üçyüz altmış 
beş, yetmitı metre murabbaın
daki gün doğduda S8 sayılı 
adanın 19 sayılı arsası dör yüz 
elli yedi lira on üç kuruş be
delı muhammenle başsekreter
likteki şartname veçhile 4ı 21 
936 Salı günü saat onda açık 
arttırma ile ihale edilecektir. 
iştirak içi~.otuz beş liralık mu-
vakkat teminat makbuzu veya Avrupa tetkik seyahatın-
banka , teminat mektubu ile dan dönmüştür. Hastalarım 
söylen,~!} gün va saatta komis- her gün 11,30 dan saat on 
yona gefurir. üçe kadar Beyler sokağın-
19-22-25 - 28 164 (104) daki kıliniğinde kabul et-
§ ı -"Bl!her metre murab-baı yltz'" ~irmi beş kuruştan mektedir. Telefon 3990 

iki vüi"altinış yedi metre mu- ı•-(iiiSiiı.7iıi)..ıı(3iiıı6iiııOiııııııiı)-11 
rabbaı,;f.fyüı otuz üç lira yet- I•---• ,. 7\ Karantinada Demir sokağına 
niş be~ Kuruş bedeli muham· 
nenle 58 'adaoın yedi sayılı yeniden lağım yapılması işi 
ırsası '~aş_ sekreterlikteki şart- Baş sekreterlikteki keşif ve 
ıame veç1iile 11-2-36 Salı gü- şartname veçhile 11-2-936 Salı 
ıü saat 10 da açık artırma ile günü saat ıo da açık eksiltme 

.hale eJilJcektir, iştirak için ile ihale edilecektir. iştirak için 
.tirmi 1f:ıeş liralık muvakkat te-
.ninat makbuzu veya Banka yirmi iki liralik muvakkat te· 
.:eminat mektubu ile söylenen minat makbuzu veya Banka 
gü~ ve saatte komisyona ge- teminat mektubu ile söylenen 
linır. gün ve saatte komisyona geli· 

H. 3 (SO) 

DAIMON marka elektrik lambaları listesi 
Cinsi 

Bir pilli kristal camlı ye ayarlıdır seksen metre 
mesafeyi gösterir 
iki küçük pille yanan lambaların en iyisidir.Ayar· 
lıdır. Yüz yirmi metre mesafeyi gösterir.Yuvarlak 

camlıdır 
Düz camlı iki pilli ve ayarlıdır. Mektepliler 
en çok beğenilen bu fenerdir. 
iki büyük pille yanan bu fener kristal ve 
camlıdır. iki yü:ı. elli metre mesafeyi gösterir. 

' ' 
...ı ... 

Bir pilli bilhassa mektepliler için imal edilmiş mu
habere için işaretli alfabeli fenerdir. 

ot/dTU LL///~,/L///«ZYY..LZL UirTTJLZ7,.//h''•f// L////////// h 

Umum deposu: lzmirde Suluhan civarında Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir. 

Nuri 
ııcaretlıaııe~ın" müracaat e<linız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neı : çiçekli 

Çını ve levazımı sıhhiyeden lllvhalar ve bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosıJonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve .ngiliz künkleri ve bunların tefertuatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çtmentolar, Büt&n Markalar 

En Müaait Şaraitle 
Mağazamızda Satıhr 

En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru 
neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağlan, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ye kendi ihtir olanaımız 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır-nasın 
layaıı küı'ek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

Fahri Biza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ili 12,30 öğleden sonra ı4 • 16 ya 

kadar. 
ADRES: İzmir Kaynıakam Midhat bey 

Bembeyaz, tertemiz ve parıl 
parıl pa'·lıvan dişle.r 

Bu neticeyi a[ına:. 
için bir tü'p 

RAOYOLil\ 
kafidir. 

Neden Türkiye halkının ~o ]eri mükemmel surette yıkaya· 
99 u Radyolin kullanıyor ? rak yemek artıklarının, içkinin 
Ağızdaki mikrobları % 100 sigaranın husule getirdiği (ı.it 
öldürmesi yü:ı.ünden mi ? Fia- tabakasını, lekeleri, kefeke ele· 
tının ucuzluğundan mı ? F ev- cliğintiz taşları söküp çıkarır. 
kalade teksif edilmesi dolayı- sonra da bunları mine tabaka' 
sile iktisadi olduğundan mı ? sını çizip hırpalamadan şayanı 
Ağızda çok fazla köpürdüğü, hayret bir şekilde cilalar ve 
kokusu güzel olduğu için mi- ? parlatır. 

Radyolinin bütün bunlardan işte Radyolinin 
başka en mühim ve esaslı iki emsalsiz rağbete sebeb b0 

hususiyeti vardır. Evveli di,. meziyetleridir. el 
Sabah ve akşam günde iki defa olmak şaı:ttle siı 

BA.DTOL. 
Kullanmıya başlayınız ! · 
1 

Izmirlilerin Sevgili ilacı 

KC'RiZOL KEMAL 
Grip, nezle, bronşit gibi hastalıklara karşı 
agıı ve burunda yaşayan bütün mikropları 
anide öldüren çok cittig bir 

DEVADIR 
Şu mevsimde ber evde her cepde bulunmalıdır 

DEPOSU: 

Müsteciri Beşir Korkut 
lzmirdc Basmahanede Dibek sokağında 12 numaralı J:lacı 

Gedik otelini bu kerre Tan oteli namı altında yeniden aÇ' 
tım. Gerek binası ve gerek mobilyası yeni bir hale iftDJr 
edilmiş olup bol güneş ve hava almakta ve bahçe, baPY

0 

gibi müştemilatı havi bulunmaktadır. Temizlik, emniyet ~e 
müşterilerin huzur ve rahatı her veçhile temin edilıııel> ~ 
beraber fiatlarda itidal muhafaza edilmiştir. Teslim edilece 
emanetlerin hıfzında hususi ihtimam gösterilmektedir. ote' 
limiıi teşrif edecek müşterilerin her suretle memnun k

31
'' 

caklarına itimadımıı vardır. 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS 

N. V. Oliver Ve Şii. 
W. F. H. Van Der LIMiTET 

Zee & Co. Vapur Acentesi 

_ Salon, yemek 
Kardeşler 

ve yatak odalarınızı Haraççı 
mohilyelerile süsleyiniz ... 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 25-1-1936 

tarihinde beklenmekte olup 
yükünü tabliye ettikten sonra 
Burgas - Varna ve Köstenceye 
hareket edecektir. 

GANYMEDES .. apuru 27-2-
36 beklenmekte olup y~küııü 
tahliyeden sonra Anvers-Rot
terdam - Amsterdam ve Ham
burg timanlan için yük a1a
cakbr. 

CERES vapuru 10·2-936 da 
gelip 15-2-936 tarihinde An
vers-Rotterdam-Amsterdam ve 
Hamburg limanlanna hareket 
edecektir. 
SVENSKA ORIENT LINE 

NORRUNA vapuru elyevm 
limanımızda olup Anvers-Rot
terdam-Hamburg - Copenlı.age
Gdynia-Danzig-Oslo ve iskan 
dinavya limanla;, iı;in yük 
alacaktır. 

HEMLAND motörü S-2-936 
tarihinde beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra An
ven-Rotterdam-Hamburg- Co
penhage-Danzig-Gdynia - Oslo 
Ye lskandinavya limanları iç in 
yük alacaktır. 

SERVIC MARITıME ROUMAIN 
PELES vapuru 30-1-936 da 

gelip 31-1-636 tarihinde Malla 
Marsilya ve Barselone için 
yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 
Uiııdaki hareket tarihleriie 

navlunlardaki değişikliklerden 
acentemiz mes'uliyet kabul et-
mez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kor· 
donda Tahmil ve Tahliye binası 
arıcasında 72-4 numarada 
FRA TELLi Sperco vapur acen
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004--2005-2663 

ANGORA vapuru 20 son CENDELI HAN BiRİNCi 
kanunda bekleniyor. 24 son ka- KORDON TEL. 2443 
nuna kadar Anvers, Rotter- THE ELLERMAN LINES L TD. 
dam, Hamburg ve Bremen THURSO vapuru 7 ikinci 
limanlarına yük a!acaktır. kanunda Liverpool ve Svansen-

ANDROS vapuru 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 alacaktır. 

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

batta bekleniyor. Nevyork için ve Glasgov için yük alacaktır. 
yükliyecektir. POLO vapuru 10 ikinci ka-

Johnston Warren Lines nunda Londra, Anver ve Hull-
Liverpool den beklenip ayni zamanda 

DROMORE vapuru 18 son Londra ve Hull için yük ala-
caktır. kanunda bekleniyor. Liverpool· 

DUTCHE LEVAT LIN 
dan yük çıkarıp Burgas,Varna 

AQILA vapuru 5 ikinci ka
ve Köstence için yük alacaktır 

nunda Hamburg ve Anversten 
Vapurların isimleri, gelme gelip tahliyede bulunacak• 

tarihleri ve navlun tarifeleri NOT : Vürut tarih'eri va-
hakkında hiç bir taahhüde gi- purların is;mleri ve nav·u~ üc-
rişilmez. retlerinin değişikliklerinden me 

N. V. W. F. Hanri Van Der ıuliyet ka'-ul edilmeı. 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

DOKTOR 

Hulôsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra lkinci Beyler 
aokaiında 81 numarab mua-
yenehanesinde hutalannı 
kabul eder. ( 3436 ) 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

~ube: 

Ankara 
Anafartılar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOOLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65 , Tel. 3956 

Evi Ka.antina tram't"r? cad
desi N o. 596 Tel. 254S 

Tenviretınızda yeni çıkan çifte ispiralli 

·····································································: SIHHA 1' Balrkyağı ~ 
Norveçyanın bıJis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satıf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZI-IET 

Sıhhat Eczanesi 

• . -• -. . . --• . 
• • 

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

Zıraat Bankası lzmir şube
sinden: 

Kilimciler çarşısında Sulu handan müfrez: 18 No.lı kısımda 
kiin olup bankamııın tasarrufunda bulunan üç göı: mağaza ve 
antresinin mülkiyeti müzayedeye çıkarılmıştır. 

ihale 12 Şubat 1936 Çar~amba günü saat 16 da yapdacaktır. 
Satış şartn1'mesini görmek ve daha fa:ı:la malümat almak iati
yenltrin Şube direktörlüğüne müracaatları ilin olunur. 

26-28 190 (136) ,...... 
ı Pa~til Antiseptik 

~.A.:N"Z'l:JIC 

Teneffüs yollariyle geçen hastalıklara karşı koruyucu, 
t esiri kat'ı pastillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğaz 
rahatsızlıklarında, ses kısıklığında pek faydalıdır. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğlu - lstanbul 

~ ETALLU 
Lambalarını kullanınıı. Bu markı emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

Iflehınet Tevf 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

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

, ALTIN DAIY.LASI 
Eczacı başının 

büyük şaheseri 

Koku 
Ve 

kokuculuğuo 
HARıKASı 

•••••••••••••••••••••••• 

Altın 
Damlasını 

YALNIZ 

O yapar 
Benzer isimli 

Taklitlerini 
Şiddetle red ediniz 

Um. DEPO: 

Ferit Şifa eczanesi 
Fidan 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 satıbkbr. Görmek 
ve toptan almak istiyenler Kayas istasyonu yanında yeni 
çiftliğe, perakende almak ve sipariş vermek istiyenlerin 
Başdurakta Batak banma müracaat etmeleri ilin olunur. 

----------- 8. 26 b.3 (74) __ .. 
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Tek, fakat kat~i çare 

Tecrübe edenler
den sorunuz ! 
Baş, diş, adele ağrı-ı 

larile üşütmekten müte
vellid bütün ıstırablara karşı yegane müessir tedbi 

bir kaşe 

G lPi 
almaktır . 

[ Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz 
t ... , ~ ıı ... " ;o. ' • " ı 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
nlep ile baıka çefit ye
mek babarlarımm, birinci 
kalite çama91r ve badana 
çividini, Göı:tepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firınamı:ıı 
taşıyan ambalajlarda belli 
batlı satıcılarda da bulabi
lirsin iz. 

•• 

NHtle va Turan fabrikalarının tarunmlJ çeşitlerini 
Kara aüdü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalannı (Leylek) 
marka raabk ile (Nermin) uç boyalarını bizden arayınız. 
Bütün Türkiyede tanıomıı ve denenmiş (Arti) kumaş boya
larının genel satış yeri yalnız depomuz:dur. 

Telefon : 3882 

lzmirlilel' l"taııbulda ııel'ede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

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

olan ve her~ese kendisini sevdiren bay Omer Lüt-

• • '. i.: .~ ,• 

fidir. Bay Ömer Lu""tfı" 1 . A k • ı· . .. · "d" . zmır s erı ote ının mues-
sısı ır. Kırk bır senelik tecr-ub 1· "d . . b k . . e ı ı aresını er es 
bılır. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiı ucuzdur 



• .. . 
· ı 
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Kral Jorjun cenaze töreni bugündür 
Fransız cumur başkanı ve beş kral Londraya vardılar 

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

Türk fevkalade murahhaslarını ihtiva eden heyet te Dışbakanımızın 
başkanlığında olarak Londraya varmıştır. Dün Londrada bir hidise oldu 

rüşmek için bir heyeti başba· 
kanlığa gönderdi 

KRALICENİN UNUANI 

Londra, 27 (Ö.R) - Fransız önünden geçenler herzaman· 
cumur başknı B. Albert Lebrun dan kalabalıktı. Saat 12 de 
Duvra varınca Fransanın Lon- cenaze önünden geçenler saat 
dra büyük elçisi B Corbin 9 danberi sıraya katılmış bu· 
tarafından karşılanmıştır. lngi· lunuyordu. Bugün içinde saygı 

Londra, 27 ( Ö. R ) - Ka· 
moy kraliçe Mary'nin ne unvan 
taşıyacağı meselesiyle meşgul 
bulunmakta idi. " Daily Tel· 
graph,, gazetesinin bildirdiğine 
göre kralın eşi olmadığı ve 
kraliçe unvanı başka kimseye 
geçmediği için annesi yine 
kraliçe Mary unvanını muafaza 
edecek ve kral annnesi unva· 

)iz kralının yaveri ve bnp ha· vazifesini yapan ziyaretçilerin 
kanlığı mümessili de Fransız sayısı 250,000 rakamını bul· 

devlet reisini selam~amışlanlır. muştur. 
Viktorya istasyonuna muva- BiR HADiSE 

saletlerinde, Fransız cumur baş- Londra 27 (Ö.R) - Kralın 
kanı ve bakanları, lngiliz ha- cenazesi önünden alay halinde 
nedanından bir prens ve diğer geçmek isteyen halkı, zabıta 
birçok zatlar tarafından karşı- dağıtma!?a çalışırken bazı ha· nını taşıyacaktır: 

!anmışlardır. Saat 15,35 te Lon· PRENS DÖ GAL 
draya varmış bulunuyorlardı. Paris, 27 (Ö.R) - "Figaro,, 
Cumur başkanı Fransa büyük gazetesi lngilterede Prens dö 
elçiliğine inmiştir. Gal unvanını taşıyan kimse 
Akşam, Fransız büyük elçi- kalmadığını kaydederek buna 

Jiinde bir çay verilmiş ve Fran- giderek b.r çeyrek kadar kral 1 Biriuci Edvard 1272-1307 teessüf ediyor ve diyor ki: 
ıı:ı kolonisinin ileri gelenleri Jorjun cenazesi önünde saygı "lngiliz imparatorluğu için 

• e run e a ım e ı mıştır. durumu almıştır. - bu elzemdir. Edvard Vlll ha· B L b ' t kd' d'I · · ikinci Edvarı/ 1307 1327 

B. Flandin dışişleri bakanı Başbakan B. Baldvin de Üçiincii Ebvard 1327_1377 bası zamanında kendisinin oy· 
B. Eden tarafından kabul otomobille Vestminister boluna nadığı kurtarıcı rolü oynama.k 
edilmiş ve Fransız deniz ba· ğiderek kralın naşı önünde Dördıincii Edvo,rd 1461-1483 üzere bu unvanı taşıyacak bır 
karu Lord Monseli ile görüş· saygı duruınu yapmışhr. prensi herhalde bulacaktır. 
müştür. Bu görüşmelerden son· KRAL FUADIN TELGRAFI Beşine~ Eılvnrıl 14ın , , • lmparatorlok Anglo-Saksonla· 
ra, BB. flandin ve Pietri Londra, 27 (Ö.R) - Mlsır • Altıncı Ed.afl~ 1547_1553 ' rına Britanizmi getirmek için 
Dovning Street' e giderek B. Kralı Fuad lngiıiz kral ailesine ,, bu prensin denizleri aşıp dO· 
Baldvini ziyaret etmişlerdir. bir taziyet telgrafı çekmiş ve Yrılinrı Edvaıd l<JOl-19l0 Jaşması gerektir. Ve, , Sbalı:es 

Kral Edvard Vlll e de tahta -" Peare'in dilini unutmağa baş• 
Buckinghamsarayında lngiliz culusu dolayısile bir tebrik tel- &kizind L.dvard 1936 lıyan bu anglo-saksonların buna 

L-alı tarafından ecnebı' dele f .. d · · B 1 f Preııses Elizabetlı Diik lyorkta11 sonra ~ • gra ı gon ermıştır. u te gra ta etmiş ve lngiliz-Mısır münase- gitmek üzere buradan geçen ibtiya,.ları da vardır.,, 
1 b k 1 f 

saltanatın varisi olan geflf /uz Y 1 
gasyon arı aş an arı şere ine kral diyor ki: " Majestenizin betlerinin her zamandan daha Romanya kralı Karo! Romanya· Paris 27 ( Ö. R ) - Kra 

bü 
.. k b' · f t ·ı kt' diseler olmnştur. Halk, zabıta· d b ı 

yu ır zıya e verı ece ır. idaresi altında ve şahsiğ hare- kuvvetli olacag· mı temin eyle !darın askerıg' mezarlığını ziya· Jorjun cenaze törenin e u un• 
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nın müdahalesini şiddetle pro· ı V ı· bdı 
CENAZEYi ZIY RET keti sayesinde lngiltere ve Mısır miştir. ret etmiş ve Uray tara ın an mak üzere ita ya e ıa 

Londra, 27 (Ö.R) - Bulgar arasındaki ilgilerin daha ziyade ROMANYA KRALI kabul edilmiştir. testo etmiştir. Bir aralık polis Prens De Pimonte ile Yunan 
kralı dün akşam saat 22 den sıklaşacağını eminim.,, LONDRADA Londra, 27 (Ö.R) - Dünkü kordonunun yarılacağı zanne· Veliahdı Prens Pol Paristen 
az sonra Vestminister Hall'e Kral Edvard Vl il teşekkür Kale 27 (Ö.R) - Londraya pazar günü kralın Cenazesi dilmişti. Halk B. Baldvinle gö· geçmişlerdir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Leh -Alman dostluğu 
Lehistan, nüfusunu artırarak ihti

laflı topraklara· sahip olacak 

Paris, 27 (Ö.R) - Almanya 
ve Polonya arasındaki müna· 
sebetleri tahlil eden "Jour,, 
gazetesi diyor ki: 

"Leh siyasasının bir meziyeti 
varsa bu da onun sebatkarh
ğındadır. Almanyadan aldığı 
ve bu devletle arasında ihtilaf
lara sebep yaphğı topraklarda 
Leh hakimiyetinin tamamlan· 
ması için Lehistan bilhassa 
Leh nüfusunun çabuk artma· 
sına dayanmaktadır. Bu bir 
zaman koşusudur.,, 

Bununla beraber "Jour,, Le· 
bistanın Almanya ile meselele
rini halletmek için Fransız 
cloıtluğundaiı müstağni kala· 
•ıyacajını kaydediyor. 

·~-- .~ __ .... -_ .... ._.. 

Ldı süvariiı'ri 

Varşova, 27 (Ö.R) - Hükü· 
met gazeteleri Alman - Leh 
paktının üçüncü yıldönümünü 

kullulıyorlar. Süel çevrenlerin 
Urganı olan Polska gazetesi 
bu muahedenin iki memleket 
münasebatında yeni bir safba 
açtığını yazıyor. 

Endüstriyel mahafilin urganı 
olar: Kury Polska gazetesi, 
Almanyaya karşı Lehler ara
sında, itimatsızlığı göz önüue 
getirilirse bu muahedeyi ger· 
çekleştirmek için: Pilsudeski 
ve Hitlerin cesaretle attıkları 
adımlar daha eyi takdir edile· 
bilir. 

iki memleket arasındaki kül· 
tür~) münasebetlerden barıt 

tikri J,uvvetl<!nmiştir. Leh • Al· 
man paktı, Lehlilerin arsıulu· 
sal mecburiyetledni bozmamış, 
bütün Avrupa için müsaid bir 
vaılyet hazırlamıştır. 

Berlin 21 (Ö.R) - Gazete· 
ler ve bilhaMsa Bes Bahter ga· 
zetesi çok hararetli bir lisan 
kullanarak diyor ki: 

- Leh-Alman paktı inkar 
götürmiyen inkılaplar muvace
hesinde bile muslihane bir hal 
imkanını bütün dünyaya gös· 
termiştir. 

Londra, 27 (Ö.R)- "Times,, 
gazetesinin diplomatik aytarı 
Dantzig ihtilafını halletmek 
için Uluslar sosyetesi konseyi 
tarafından verilen kararın mem· 
nuniyetle kaydedildiğini yauyer 

Eğer harp olursa 
B. ·Ruzveltin işe müdahale ederek bir 

hal çaresi arayacağı sanılıyor 
Lord Sesil, lngiliz dış siyasasını izah ediyor 

Londra 27 ( Ö. R ) - Daily 1 
Ekspres gazetesi, Vaşington 
muhabirinden aldığı şu telgrafı 
kaydediyor : 

- Zecri tedb'rlerin sıklaştı· 
rı!ması karşısında Amerika Av· 
rupa hadiselerine bigane mi 
kalacaktır. Siyasal mehafil, 
Amerikanın böyle bir vaziyet 
karşısında harekı!te geçerek 
Avrupa işleriyle daha yakın· 
dan alakalanacağını ümit et· 
mektedir. 

Amerika siyasal çevenleri, 
Uluslar sosyetesinin faydalı bir 
yol tutarak Avrupada sulh ha· 
vasının yerleşmesine yardım 
ettiği kanaatındadır. 

Eğer Avrupada beklenmiyen 
karışık bir durum tahaddüs eder 
se B.Ruzveltin son çare olarak 
işe müdahale etmesi ve barış· 
çıl bir hal yolu bulmak üzere 
belki de Avrupaya bir seya· 
hat yapması mümkündür. 

Paris 27 (Ö.R) - Tulozda 
çıkan "Depechs,, gazetesinde 
Lord Robert Sesi! geçen ilk 
kanunun ilk yarısında çıkan 
lngili:ı buhranından şu müşa· 

hedeleri çıkarıyor : 
- Bir ulusun kendi mümes

ıilleri tara.fından verilen kararı 

B. Rıızvdl bır görü~mr ı s11ns111d11 
tashih etmesinde büyük güç- ğu gibi kanuni şekilde olıır· 
lükler vardır. Seçmenlerin sayısı Fakat her millet bu aleti kııl· 
ne kadar çok olursa güçlük te laoamaz. Biıim yaptığımız re· 
o nisbette artar. Bunun ilacını ferandum lngiliz dış si)'
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bazı milletler sözde Ulusun sasına daha ziyade cesaret 

isteğine dayanan diktatörlü· ve sarahat verdi. ŞiıPıli 
ğünde arıyabilir. lngilizler için her h · h"k. t 0Jıır'' angı u ume 
bu ilaç hastalıktan daha kö- olsun, uluslar t · palı' t" d" sosye esı I• 
u ur. tını kuvvetle tutmazsa h• 
Asıl çare Ulusun reyine . bilir• 

kın gözünden düşeceğin• 
müracaat etmektedir. Bu ya jıfı' 
lngilterede yapıldığı gibi yarı istikbalde hiçbir lngiliı b~ a· 
resıni bir sulh referandomu meti mütterek güvenlik sıY 
halinde, yabud lıviçrede oldu· . saııı glldmekten aakıoama:ı-


