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Son Dakjka 
Haberleri beşinci 

sahif ededir 

lumlıııriyetin Ve Oumlmriyet Eseriııi» Bekçisi, Sabahları Çıkar Siya.iri Gaıııetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır • 
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..... Y~~~~i~t~~d'~ Cenupta Italyan taarruzu umdukları 
Ye·~·j·~;z::;;~;::::~ neticeleri vermekten çok uzak bulunuyor 
danheri, komşumuz ve dostu
muz Yunanistanın, iç siyasa 
bakımından, dirliği kayboldu. 
Cumuriyetciler ile Kralcılar* 
arasındaki çarpışmaların -şid
detlenmesi Yunanlıların huzur 
ve sükununu bozdu. 

Biz hiçbir ulusun iç i leri
mize karışmasını istemediğimiz 
gibi başkalarının işlerine karı~
mak istemeyiz. Ancak dış si
yasada l>eraber yürüdüğüıııüz 
bir amaca koştuğumuz dost 
milletlerin kuvvetli bulunmala
rını, huzur ve sükôn içinde 
genliğe kavuşma,arını can ve 
gönülden dileriz. Mütemadi 
bir didişme her hangi ülkede 
olursa olsun o milletin kuv
vetini zaafa uğratacağından 
dostumuz Yunanlıların politika 
fırtınalarına tutulmalarından bu 
itibarla acı duyduk. 

Son hadiselerin cereyan tar
zını biliyoruz. Venizelistler, 
hayli zaman iktidar mevkiini 
elle~inde tutan Çaldaris kabi
nesinin, kralı tekrar Yunanis
tana · getirmek teşebbüsün
de bulunduğunu sezmişler ve re
jimi fehltikede görerek orduyu 
ayaklandırmışlardı. ihtilali bas-
bran kralcılar kın bir ıııiiddct 
rejim ınünakaşaııından kaçtık
larıru, Venizeliıtlerin iddialan· 
nın gayri varid bulunduğunu 
ileri sürmüşler ise de bir kaç 
ay ıonra Venizelistlerin iddia· 
lar nı teyid edecek şekilde re· 
jim meselesini ortaya atmışlar 
ve liberallerin iştirak eyleme
diklı:ri bir pilebisit ile kralı 
tahtına getirmişlerdir. 

Kral Yunanistana dönmeden 
önce ulusal birlik kurabilmek 
için bütün partilerle temasa 
gelmiş ve bu amacı elde ede
ceğine kani olduktan sonra 
Yunan ulusunun başına geç
aıiştir. 

Siyasal ihtirasları, kinleri 
ıöndürmek maksadile genel 
af illn edilmiş, mahkum ihti
lalciler hapist"n çıkarılın ş, 

memleket dışına kaçaların da 
dönmesi temin olunmuştur. 

Hiç bir partiye bağlı olmı
yan bitaraf bir lıabine it 
başına getirilmiş tam bir ser
besti içinde Yunan Ulusuna 
düşüncelerini meydana koymak 
fırsatı verilmiştir. 

Anlaşılıyor ki kral Y.unan 
miDetine tam bir serbestı ve
rerek siyasal hakları tanıy.~rak 
taçlı demokrasi denilen re1ımle 
Yunan milletiııi idare etmek 
kararındadır Cumuriyetçiler 
de buğünkü şartlar dahili~de 
bu rejimi Yunan ulusunun yuk
sek menfaatlarına uygun bul
muşla:dır. Son seçimin neti• 
celeri hakikaten kelimenin tam 
manasile bir sürprizdir. Veni
zelosun liberal partisi oldukça 
mühim bir muvaffakiyet kazan
mıştır. 

Üç yüz saylavlıktan yüz otu:ı: 
beşini liberaller almış, Çaldaris 
halkçıları altmış beş, Teotokis 
ve Kondilis ittihadı seksen ra
kamı etrafında kalmıştır. 

( &nn 2 inei zayJIUia ) 
~a'kkı Ocako*lu. 

-General Badoğlio şimal cephesinde ltalyan cephesini yarmak 
için yapılan Habeş taarruzunun neticesiz kaldığını söylüyor 

Londra ·28 ( A.A ) - Roy
ter Ajansından : 

Şimal cephesinden, eıcüm 1 e 
Makalle bölgesinde lta.lya~ 
uçaklarının istikşaf faalıyetı 
kaydedilmektedir. Adis - Aba
h 1 haberleri muharebenin de· 
vam ettiğini bildiriyor. Fakat 
bunların çok küçük müsademe
lerden ibaret olduğu anlaşıl
m· k adır. 

Esasen iki taraf la . mühim 
zayiat verdii!i için kendilerini 
toplamak ihtiyacındadırlar.Bun-

" __ .,. -

dan dolayı bir müddet bu böl
gede mühim harekata int zar 
edilemez. 

CENUB CEPHE3INDE 
Cenubda Negelliden harelıet 

eden ltalyan motörlü kolları, 
akınları arasında ciddiğ hiçbir 
mukavemete tesııdüf etmemiş
lerdir. Ras Oesta kıt'aları, 
küçük fl'urublar halinde daha 
kolay top'amnak için dağlık 
bölgelere dağılmışlardır. 

Bu hal, Ras Desta or
du.ıunun d -ğılmış oldu-

ğunu göstermekte lsede 
Royterln Adls-Ababadan 
aldığı bir telgrafa göre 
Sldamodan gelen bir ha
berde Ras Destanın 
esas kuvveflerinln mu
h rebeye lftlrAk etme
dlöl, Habe,ıerln Buade
rayı ellerlncıe tutmakta 
oldukları ve bu mevkle 
doğru takviye kıt'aları 
gelmekte bulunduğu bll
dirill ·or. 

Royter ajansının, bir Habeş 
tebliğine dayanarak, Adis-Aba· 
dan aldığı diğer bir telgrafta 
dün bir ltalyan istikşaf uçağı
nın şimdiye kadar kayd edilen 
en uzun istikşaflardan birini 
yaptığını, uçağın ltalyan şimal 
hatlarından hareket ederek 
Sctit nehri yakınında bir Ku
tapcos dağı üzerinden ve son
ra da Gojgam vilayetindeki 
Babad ve Condar üzerinden 
uçarak ayni yoldan geri dön-
dilğü bildiriliyor. ltalyan mot/Jrln ltuvvrtlni 

ISVEÇ HAST ANESI naıı Kanadalı dokt01 Huper 1 artık akim kalmış gllzilyle ba-
AZALARI teclıizatını kaybetmiştir.Sidamo _ kılabileceğini söyliyerek demit-

lsveç hastanesi Azasından bombardımanında binlerce hay- tir ki : 
bir kısmı Adis-Ababaya varmış- van telef olmu,tur. _ Durum bedbin bir hliküm 
tır. Diğerleri de bugün beklen- iT AL YAN HATLARI vermeğe yer bırakmamaktadır. 
me\tedir.Bunlar geçen ay ıonun- Y ARILAMIY ACAK MI? Mesafenin büylik olmasına 
da Dolo yakınındaki bombardı- Asmara 28 (A.A) - Alman rağmen techizat ve iaşe işleri 
mandan sonra kurtarabildikleri Ajansının huauai muhabirinden: muntaıamdır. Çünki ıimdi 
kamyonlarla techizatlarını Ne- - Marepl Badogilo, geçen bunlar iyi bir haldedir. Ve 
gelli yakınında bırakmağa mec- pazar günil genel karargihtaki yağmurlar mevsiminde yolların 
bur kalmışlardır. gazetecileri kabul ederek Raa bataklık haline geleceği hak· 

Sidamodaki Habeş kızılhaç Kassa ile Ras Seyyumun, ltal· kındaki Habeş ümidleri bir 
Dessieden bir man:ıara hastanesini idare etmiş bulu- yan hatlarını yarmak plinlarına hayaldir. ...... , ............................................................................................ . ...... MiS~~ ........... hidiseleri : Y ~·;;;······seçi;f ...... . 

Kabine buhranından sonra danışıklı 
bir hareket telakki ediliyor 

Talebeden yaralananlar var. 
eline almak • • • 

asayışını 

lngiltere · Mısırın 
fikrindedir 

Lonra, 28 (Ô.R) - Mısırda 
kabine buhranından sonra baş• 
lıyan dahili iğtişaş, gazeteler 
tarafından danışıklı, görüşüklii 

bir hareket olarak telakki edil
mektedir. lngiltere hükumeti, 
bu hadiselerin devamı halinde 
Mısırda İcab eden tedbirleri al
mak mecburiyetinde kalacaktır. 

Deyli Telgraf gazetesi, bn 
hadiselerin devamına bir ted
bir olmak üzere lngiliı kuv
vetlerinin Mısırın asayişini ele 
alması fikrini ileri sürmektedir. 
Bu hususta siyasal çevrenlerde 
hiç bir malüm~t yoktur. 

Kahire, 28 (Ô.R)- Bugün
kü talebe nümayişleri son had
dini bulmuştur. Vukua gelen bir 
arbedede talebeden üç kişi 
polis kurşunları albnda can ver
mittir. Üniversite talebesi ara· 
sında asabiyet artmııtır.Talebe 
derslere- devamdan imtina et
miftir. 

Jsktnderiyt limanı önündt btkltytn /f1Ki/İz harb l!tmıltri 
Kahirede ö.rfi idare .ilin edil- ı Kahire, 28 (Ô.R) -: ~abine 

diğine dair yabancı kaynaklara buhranı benllz bailedilmıı de-
~luettirilen , hab~ler a11ltııdır. fildir. Bir .takım ihtlJaUar çık-

Bir ulusal birlik 
kabinesi bekleniyor 

Atina, 28 (A.A~ iç bakan
lığı, seçim hakkında ikiııci kı
Bl!ll olarak afağıdalıi neticeyi 
tebliğ etmektedir : 

VenizelisUer 124, Çaldaris 
halkçıları 65, Kondiliı • T eo
tokiı 60, metaksas listesi 7, 
comnriyetçiler 12, komünistler 
16, Kocamanis grubu 4, geri 
kalan on iki taylavlık sonra 
belli olacaktır. 

Mutlak ekseriyeti ne liberal
ler, ne cumhuriyetçiler, ne' de 
Venizelos muhalifleri ba9aramı
y a caklardır. 
Başbakan bay Demircis 

muhal:f iki büyük gruptan 
biri mutlak ekseriyet elde 
else bile her halde bir 
milli birlik kabinesi teşkili 

•..JJ.!•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
masından korkulmaktadır. 

Kahire, 23 ( Ö. R ) - Son 
kargaşahklarda biri Tantada 
olmak üzere üç kişi ölmüıtür. 
Bugün bütün mekteblerin ge
nel grevi devam etmİf •e ta
lebe gi~ediğiııden hiç bir 
mekteb açılamamııtır, . Buhran 
J>ek ya•aı inkipf etmektedir. 

()onaıas 

lazımgeleceğini bildirmiştir. 
Atina listesinin başında seçi• 

len liberal saylav Gonatas dün 
akşam söylediği bir nutukta 
kralm bitaraf hükumetini sita
yişle anmış ve seçimdeki inti· 
zaiiıdan dolayi süel makamlarıl 
teıekkür etmiş · • 



Y unanistanda 
-..--

Yeni seçimin verdiği 
sonuçlar 

ŞEDİR DA.BEKLERİ 

adına 

Yar ilbay 
B. Cavid'intayini 

YUksek tasdlka iktiran etti 
lzmir vali muavinliğine ata· 

Ünver'in tayini yüksek tasdika 

- Baş tara/ı inci sııy/ada -

Bu durum karşısında timdi 
ne yapılacaktır ? Görünüşe gö· 
re son seçimin sonuçları iktidar 
mevkiini bir partinin yalnız ba
şına ele alabilmesine biç te 
müsaid değildir. 

C 
nan lçbakanlık hukuk müşa-

orç virliği muavini bay Cavid 

H 
" b iktiran etmiştir. Bay Cavid.in 

USUSı mu ase-
1 

•ı• k•ı• • d h••k"' k"' yerine Trakya umummüfettiş-
beye geçecek ngı iZ ı ısesın e, u umet er anı- liği iskin müşaviri B. Sabri 

.Müteveffa 120Memur 

En çok saylav çıkaran Ve· 
nizelistler, muhaliflerinin birleş· 
mesi karşısında parlamentodan 
itimad reyi alamazlar. Kralcı 
olan Çaldaris, T eotokis ve Kon· 
dilis partileri de birletmiş olsa 
Venizelistlerle anlaşamazlarsa 
yine iktidar mevkiini ele ala· 
mazlar. Zira liberallerin yüz otuz 
klisur reyine komliııiatlerin ve 
diğer küçük partilerle yapılacak 
anlaşmalardan doğacak reyleri 
katacak olursak halkçıların 
birliği de ekseriyet temininden 
uzakta kalır. Binaenlaeyb 
bu durum önünde yapılacak 
biricik iş, bütün partilerin 
fedakı\rlık göstererek bir te· 
merküz kabinesi kurmağa fır· 
sat vermeleridir. Eğer bu ya· 
pılamaı:aa partiler arasında dö
viifme deYam edecek, istenilen 
ulusal birlik kurulamıyacaktır. 

1 Adal tayin edilmiştir. 

m!:ı7i i~:re~:r:z~e:;~~!~~7!~ mızın iştirakile bir dini ayin yapıldı Bataklıklar 
daki kanun mucibince maliye 

~:m;;~a;::;: ai~e~:~eıa~~~;e~= Kilisenin baş rahibi, lngilizlerin matemine Türk 
çe Maliye VekaI.otine gönde- ulusunun gösterdig" i saygıya hararetle teşekkür etti 

Hakkında bir 
konferans verildi 

rilmiştir. 
Liste vekaletçe tasdik ve lngiliz kralının dün yapılan cenaze merasimi \ 

rine ayni zamanda muhtelif devletlerin burada 
hazır bulunmak suretile sempatilerini ifade eden 
mümessillerine çok teşekkiir ederiz. 

lzmirdeki bataklıklar ve Sivri 

iade edildikten sonra bu me· dolayisile şehrimiz lngiliz kilisesinde de bir dini 
morlar hususi muhasebeye ayin yapılmı tır. Merasimde ilbay Fazlı Güleç, 

sinek vaziyetini tetkik ve mü· 
cadele esaslarını tesbit etmek 

devredilerek 936 bina ve arazi şarbay doktor Behcel Uz, müstahkem mevki 
vergilerinin tahsilatını bu .ida· komutanı General Keramettin, liva komutanları, 

Bu vaziyetten çok mütehassisiz. Ayrıca, bu 
şehrin matbuat mümessillerine bize karıJı göster· 
dikleri sempatiden ve sevgili kralımızın ölmesi 
müoasebetile güzel yazılardan dolayi müteşek· 
kiriz. Bu kral ki gayesini geçen Noel yortula· 
rında cihana ilan etmiş ve bütün milletlerle 
barış içinde yaşamak için şu parolayı vermişti: 

üzere Sıhhat ve içtimai muave
net vekaletince şehriıoize gön
derilen mutabassıs doktor bay 
Ekrem Tok dün saat 17,30 da 
Halkevi salonunda (bataklıklar 
ve Sivrisinek) mevzulu çok zen
gin bir konfE'rans vermiştir. 
Konferansta vali bay Fazlı Gü
leç, Parti başkanı Yozgad .. y
lavı bay Avni Doğan, daireler 
direktörleri ve belediye me
murlarından, halktan çoğu ye 
ve mektepliler hazır buluııarak 
konferanstan istifade etmiş· 

lerdır. 

re namına yapacaklardır. emniyet direktörü bay Feyzi Akkor, gazeteciler, 
şehrimizde <İ bütün konsoloslar, lngiliz, Fransız, 
ltalyan eski muharipleri, lngiliz kolonisi, Türk 
ve ecnebi şehrimizin tanınmış zevatı hazır 
bulunmuş1 ardır. 

'El:akkı C>cak.oğıu. 

Kıskançlık 
Yüzünden cinayet 

Hem karısını. ham de 
kard ... nl öldUrdU 
Değirmen dere nahiyesinia 

Abm.edbeyli köyü yakınındeki 
kıflakta bulanan yörük çadır· 
lanndan birinde iki kişinin 
öldllrülmeai ile neticelenen bir 
cinayet olmuştur. 

Cinayetin işleadiği çadırda 

oturan yörük Mustafa oğlu 
Osman, karısı Elif ile kendi 
kardeti Bekiri öldlirmüıtür. 

Cinayetin kıskançlık yüzün· 
den olduğu söyleniyor.Tahkikat 
iç.in Müddei Umumi muavini bly 
ŞeYki ile adliye doktoru ma· 
halline gitmişlerdir. 

Pamuk piyasası 
TÜRKOFİSIN PAMUK PIYA· 

SASI TEL HABERLERi 
Liverpol borsası : Kapanıı 

27 -1- 936 
Amerikan Mart S,94 

Mısır 
Sakalaridis 

Upper .. 

Mayıs S,87 
Temmuz S,80 
1. Teşrin S,59 

Mart 9,11 
Mayıs 8,81 
Temmuz 8,57 
S. T"-trin 8,18 
Mart 1:n 
Mayis 7.22 
Temmoı: 7.17 
B. Teşrin 6.64 

NEVYOK BORSASI SAAT 
10.50 FIY ATI 

Mart 11.38 
·Mayıs 10,81 
Temmuz: 10,08 
I. Teşrin 10,33 

Fiyatlar: Liverpol bor.asın· 
da Amerika ve Mısır pamuk· 
ları için lııgiliz !ibresi ( 455.50 
gramdır ) başına pens ve de· 
simdir. Nevyork borsasında in· 
giliz !ibresi başına Amerikan 
senti ve desimdir. 

lstanbnl borsasında 2611136 
kambiyo kapanıt fiyatı. 

lngiliz !ibresi 621 
Dolar 8043 

Tire 

"""" • 1 ,~ •. 1 

Liman tarifesi 
Aynen kabul edildi 
Liman tarife komisyonu li-

man işleri umum müdürlüğün· 
de birkaç toplantı yaparak 
mesaisini ikmal etmiştir. 

Hesab devresi henüz ikmal 
edilmemiş olduğundan tarifeyi 
eski esaslar dairesinde tasdik 
etmiştir. 

Elektrik tarife 
komisyonu 

Önümüzdeki altı aylık devre 
için elektrik kiloY.at tarifesini 
yeniden inceliyen tarife ko
misyonu tetkiklerine edevam 
etmektedir. komisyon reisi bu
lunan nafia komiserliği vekili 
B. llmi hastalandığından top· 
lanb dün yapılamamıştır. 

Borsa bütçe.;i 
Şehrimiz Ticaret odası mec· 

liai cuma günü toplanarak 
borsa idaresinin yeni yıl büt
çesini tetkik ve tasdik ede-

' çektir. ... . .. . . . "' 
Karpit yüzünden 
iştial oldu 

Evvelki gece saat yirmi iki
de yeni Müzayede bedesta· 
nında karpit patlaması yüzün· 
den bir kaza olmuştur. Bakkal 
Mustafa oğlu Nurnılab yaktığı 
karpit lambasını muayene eder· 
ken çıkan aleY bir varil içinde 
ıre açıkta duran karpitlere 
sirayet etmiş ve iştial vuku· 
bulmu5tur.Yangını söndürmeğe 
çalışan bakkal Nurullah muh· 
telif yarlerinden yanmak sure
tile ağır surette yaralanmıştır. 
Yaralı hastaneye kaldırılmııtır. 

Otobüste 
hadise 

' 
bir 

Koııak • Güzelyalı arasında 
işliyen ve ıoför Fikrinin ida· 
resindeki otobüste biletçi oto· 
büse binen posta ve telgraf 
müveızii Yusuf oğlu Ahmede 
hakaret ederek otobüsten qa
ğı indirmek iatemişlerdir. 

Halbuki posta ve telgraf 
müvezıilerinin bu gibi umumi 
nakil vasıtalarından parasız 
istifade etmeleri kanun icabın· 
dandır. Buna dair vilayetden 
de otobüacül~re tebligat yapıl· 

Merasime ölüler için teganni edilen bir dua 
ile başlanmış ve bunu büyük ln~iliz şairi 
Rudyard Kipliııg'in manzum bir ilahisi takib ey· 
!emiştir. Müteakiben şehrimiz lngiltere general 
koıısolosu Mister Greiğ incilden bir parça oku· 
muş ve kilisenin papası doktor Westcott atideki 
söylevi vermiştir: 

" Kimsenin düşmanı değil fakat herkesin 
dostu olmak isterim . ., Hatip sözlerini ölen 
Kralın ilahiyi " Abide Withme ., yi söylemeie 
davet etmekle bitirmiştir. 

" Sa Majestenin general konsolosunun bü· 
tün lngiliz kolonisinin iştirak eylediği bnraretli 
teşekkürlerini sizlere bildirmek vazifesi bana 
düşüyor. Bu teşekkürler Türk •ılusunun büyük 
matemimizi fırsat bilerek gösterdiği samimi 
duygulardan mütevelliddir. Huzurlarile bize şe 
ref veren Türk hükümetinin sayın mümessille· 

Bu ilahiden sonra rahip Maynert ve Per Jorj 
gro Petis tarafından dualar yapılmıt ve doktor 
W estcott ölen kralın hahralannı, meziyetlerini 
uzun uzadıya anlatmış ve kralın niçin bütün 
devletler ve imparatorluk balkı tarafından se· 
vildiğini izah eylemiştir. Merasime yeni krala 
samimi temenniler ve lngiliz marşı ile son veril· 
miş general konsolosu merasime gelenlerin birer 
birer ellerini sıkarak teşekkürlerini bildirmiştir. 

Beri in ticaret odasının raporu 

Alman -Macar ticari mü
nasebatı inkişaf ediyor ___ .___.. 

Almanya Türk Ticretodası 1 ceografik bir sürüm pazarıd>r. 
tarafından şehrimizd~ki alaka- Öte yandan Macaristan dahi 
darlara bir rapor gelmiştir. Bu Almanyadan ithalatını geçen 
raporda Macar ticaret Bakanı· yıl içinde üçte bir kadar artır 
nıo Bertin seyahatı hakkında mağa muvaffak olmuştur. İt· 
şu malumat vardır: halatı artan mallar da Maca· 

- Gazetelerin yazısından bi- ristanda ötedenberi tanıuan ve 
linıniş olacağı üzere Macaristan kaliteleri itibarile tutulan de· 
ticaret Bakanı bu hafta Berlini ğerli Alman mallarıdır. işte 
ziyaret ederek alakalı Alm.ın böylece kısa bir zamanda bü-
makamlariyle Alman · Macar yük terakkiler gösteren Al· 
ticaret münasebetleri hakkında man • Macar ticareti iki ülke 
konuşmalarda bulunmuştur. Na· devlet adamları arasında temas· 
zır Alman matbuatına aşağı· !arı icab ettirmektedir. 
daki beyanatı vermiştir: Kaldı ki bugünkü ınukave· 

- Almanya Macaristan ti- leler ve şartlar altında herhangi 
caret münasebetlerini yeniden iki ülke arasındaki ticarig" mü· 
tanzim eden ve iki seneden nasebetler daima iyi yollara 
beri tatbik edilmekte olan son 
mukavelenin akdiyle Almanya· gitmektı:dir. Demiştir. 
Macaristanın ticaret blanço· Bir müddet evvel bir Alman 

heyeti ticariğ tedkiklerde hu
sunda gerek ithalat, gerekse 
ihracat bakımından birinciliği lunınak ve bir taraftan Japonya 
almıt bulunmaktadtr. Her iki ve Mançuri bir taraftan da Al-
hükümetin uzağı ve menfaatı manya arasındaki ticariğ mü· 
görür ticaret siyasaları saye· nasebetlerin büyütülmesi im· 
sinde Almanya, Macar tsrım kinlarını araşbrmak için Ja• 
ürünleri için en büyük bir pa· ponyaya gitmışti. 
:ıar haline gelmiştir. Bu ise Alman gazetelerinin yazdık· 
sun'i olarak temin edilmit bir !arına göre bu heyet Japonya· 
inkişaf değildir. Çünkü Alman· daki işlerini bitirmiş ve diğer 
ya yüz yıllardan beri Macari•· bazı memleketlere tedkikata 
tanın gerek tabii gerekse gitmiştir. 

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

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

Fuhuştan 
Usanç duyan 

kadınlar 
Fuhuş ve fuhuş yüznüden 

bulaşan hastalıklarla mücadele 
komisyonu dün öğleden evvel 
sıhhat ve içtimai muayenet 
müdürü doktor bay Cevdet 
Saracoğlunun başkanlığında 
toplanmış ve bir hafta içinde 
birikmiş olan işleri çıkakmış

tır • 
Edilen nasihatlar üzerine 

fuhuş hayatından çekilmeyi 
kabul eden ve evlenmeye ka· 
rar veren bir kaç kadının ka
yıtlan düzeltilmiştir. 

•••••••••••• 
Kanlı kavga 

Cumaovası nahiyesinin De· 
veli köyünde bir tarla sınırı 

meselesinden kanlı bir kavga 
olmuştur. Ayni köyden Hüse· 
yin oğlu Mustafa ile Mehmet 
oğlu Mustafa arasında tarlanın 
vaktile teshit edilmemif olan 
sınırı yüzünden ara sıra ağız 

kavgaları oluyordu. Evelki gün 
ba kavga büyümü, ve Mebm.et 
oğlu Mustafa elinde bir bira 
,olduğu hald~ Hüııeyin oğlu 
Mustafanın üzerine hücum et· 
miştir. Kavgaya karışan Hüse
yin oğlu Mustafa ve karısı 
Fatmayı diğ~r Mustafa bq ve 
kollarından yaralamlfbr. 

Zabıtaca tahkikata bqlan· 
mıştır. .. ,.. __ , ___ _ 

önemli bir 
konferans 

. mıştı. Şoför Fikri ile biletçi 
hakkında zabıtaca tahkikata 
başlanmışbr. 

NiNON 
Şaheserler taheseri filminden bahsediyorlardı. Zira gelen· 

ler, bllyük filmlerin tanıttığı en güıı:el ve tatlı ses olan ----GUmrUk hamalları 
tarifesi 

JEAN KIEPURA 
Ve " Çardat Füratin " " Sevginin Seıi ,, filmlerinin 

unutulmaz iki komigi 

27 gram 
Sıkletinde dolu 
taneleri düştü 

Dün akşam saat on yedide 
baflıyan yağmur bir aralık do
luya çevirmiş ve beş dakika 
kadar dolu ile karıtık yağmur 
yağmıştır. Bilhassa Bucads 
dolu daha şiddetli olmut ve 
27 gram ııkletinde dolu tane•, 
!eri düşmüştür . 

Zabıta haberleri: 
Sarhotluk 

Namazgahta Kahraman so· 
kağında Hüseyin oğlu lbratu.J 
sarhoş olmuş ve aynı sokakta 
Nefisenin evine tecavüzde bu
lunduğu iddiasile tutulmuştur. 

Kaza 
Arabacı Zekeriya oğlu MUl

lih Kemer caddesinde idare· 
sindeki arabayı Adem kaıı 
Nazmiyeye çarptırarak ayağııı· 
dan yaralanmasına sebebiyet 
vermiş ve tutulmuştur. 

Çocukluk 
Damlacık mezarlığında oy

namakta alan 9 yqlannda Muı· 
tafanın attığı tqlaşla 9 yqındl 
Lütfi oğlu Fa!ı.riyi gözündeO 
yarala.mıttır . 

Bıçak ta,ımak 
Memleket hastanesi ciırarı•· 

da Geri tütün kumpan1-'1 

önünde lbrahim oğlu Ali Ri:sı· 
nın üzerinde bir bıçak göriil' 
mİİf ve zabıtaca alınmııbr. 

Zavallı kadın 
Salatinoğlo mahallesinin Ta· 

maşalık caddesinde 118 nuoı•· 
lı evde bir kaza olmuştur. 8° 
evde oturan Süleyman ktJI 
Asiye evin üst katından at•' 
ğıya inerken nasılsa ayak' 
kaymıf ve merdivenden ııt8' 
ğıya yuvarlanmıştır. 

Dört aylık hamile olan b•· 
yan Asiyenin çocuk dü,ürnıe1' 
tehl•kesi başgöstermiş ve keli' 
disi hastaneye kaldırılmışhf· 

Rahat bozmak 
Namazgahta Gebeş sokıığı~ti 

da Bohor oğlu Alberto Ardi 
r.ır• 

sarhoş olmuş ve bağırıp çaz;-

Parti başkanı öldü 

Gümruk hamalları tarifesini 
tesbit ile meşgul bulunan ko· 
misyon buğün oda salonunda 
tekrar toplanacak ve salon 
gümrüğü hamallarına ait tarife 
üzerinde meşgul olacaktır. 

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

Şehrimizde bulunmakta 
olan sıtma mücadele mü· 
fettişi doktor bay Ekrem 
Tok önümüzdeki perıem· 
be günü saat 17,30 da 
Halkevinde (lzmirin sivri· 
sineği ve sıtma) mevzuu 
üzerinde mühim bir konfe· 
rans verecektir. Sağlık ba
kımındao lzmiri çok ilgi· 
lendiren bu konferans mü· 
nakaşalı olacağı için ayrı 
bir hususiyet taşımaktadır. 
lzmirlilerin bu konferansı 
büyük alı\ka ile takib ede· 
cekleri filphesizdir . 

mak suretiyle halkın rabst
1111 

bozduğundan tutulmuştur. 

Tire 28 (Özel) - Bir müd· 
detten beri hasta bulunan Tire 
C. H. P. Başkanı bay Hikmet 
dün öğleden sonra vefat etmiş 
ve cenazesi törenle kaldırıl· 

Beledlre encUmenl 
Belediye daimi encümeni dün 

öğleden sonra mutad içtimaını 
tır. 

O HALDE SIZ DE 

EL HAMRA 
• .. 

Nara atmı, de 
Dolaplıkuyuda , Yusuf d~di 

caddesinde Veysel oğlu A jr~ 
son derece sarhoş olarak rıl 
attığından yakalanmışhr· 
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KADIN iSTERSE 

Yazan; R.eb:la :a:ı.:ı~ :l:ıı 

~ .......... , .................... -ım:s:a:y:ı~::7:s~' 
Edebi Roman .......... .. 
•••••••••••••••••••••••• 

Bu sorgu beynine dank etmişti ••• 

y arab! Ne müşkül, ne ağır bir sükut! 

- --........ -~- --- d' . · b j çözmek için eği ld ı. 
Suna hiç bekleme ıgı u k 1 

1 ıd • de hare-
1 

Çocuk hayretle yarım a an 
mektup a o ugu yer k 

k l t J elmasını tabağa bırakara : 
ketsiz, uyuşmuş gibi a ınış ı. ? 

? - Gidiyor muyuz anne· 
_ Anne gidiyor muyuz·: 

k d ne - Evet çocuğum .. 
Çocug· un sesi onu en ı 1 

ık yanı başında yabançı o mı· 
getirdi, hemen yerinden ka tı .. 
Mektupları çekmeye kitledi .. 

- Teyzem bizi çağırıyor mu 

söylemedin anne? 
- Evet oraya gideceğiz 

yavrum .. 
_ Orası neresi anne? 
- Orası benim yerim, benim 

yurdum. Orada baba ocağım 
•ar yavrum.. . . 

Çocuk birden gözlerını aça-

rak tekrarladı: 
_ Baba? Orada babamız da 

var mı anne? 
Suna şaşırdı. Ne evet, ne 

hayır diyemedi .. 
Bu sorgu beynine dank et· 

mişti .. Yarab! Ne müşkül ne 
ağır bir süküt! .. Dudakları ara
ııma kıstırlmış bu ( evet ) le 
(hayır) birbiriyle çarpışıyorlardı 
ıanki .. 

Snna Kayanın elinden tuta-

yan bir ses: 
- Doktor!. 

D . ! - Bay emır ... 
_ Beni beklemiyordunuz 

değil mi? 
Omuzlarını hafifçe oyna· 

tarak: 
_ itiraf ederim ki hayır! Biz 

yemeğimizi bitirdik çıkıyoruı, 
siz de bu masada oturabilirsi
niz allaha ısmarladık!.. 

Doktor, Allah için beni din· 
lemeden gitmeyiniz. Yahud bir· 
lik çıkalım, ben yemeğe değil 
sizin her gün yemek yediğiniz 
lokantada ancak sizi bulmağa 
geldim .. Sonra Sunanın bir şey 
söylemesine meydan vermeden 
eğildi Kayayı kucakladı. 

Bir dakika ikisinin de göğüs
lerinde hızlı soluklarından 

YENi ASii\ Sahife a 

Son Telgraf Haberleri 

Komplo muhakemesi Türk 
... .. ,. 

Müddeiumuminin perşembe günü id- Resim ser
dianamesini serdetmesi muhtemeldir gisi kapandı -

Tarikatçıhk yapmak suçuyle yaka-

lananlardan bazıları serbest bırakıldı 
.............................•...•..••..................•.•.•.•......................•.... 

Ankara, 27 (Telefonla) - Suıkastçıların mu- suçile maznun olarak yaka lananların tabkika-
hakemelerine Perşembe günü devam edilecektir. tına önemle devam ediliyor. Evvelce haklarında 
Perşembe günkü cels.,de Ankara genel sava- tevkif kararı verilenlerden bazıları serbest bıra-
mar.ı bay Bahanın iddianamesini okuması bek- kılmıştır. 

lenirken B. Baha ga:ıetecilerin bu husustaki Diğerlerin!n tahkikatına devam ediliyor. Ma:ı-
sornlarına "Hayır,. cevabını vermiştir. nunların muhakemelerinin Ankarada rüyeti için 

Bu vaziyet karşısında gene 1 savamanlığın İcab eden muamele yapılmaktadır. iki gün evvel 
mabkemeye yeni deliller göstererek tevsii tah- Samsundan buraya şüphe üzerine getirilen beş 
kikat talebinde bulunması muhtemeldir. kişinin sorguları yapılmıştır. Bunların alaka de· 

Ankara, 28 ( Özel ) - Gizli tarikat kurmak receleri henüz anlaşılamamıştır. 

Aınerikanın • 
yenı deniz devleri 

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

Bu dev cüsse vapurların güverte
leri ve lombozları kapalı olacaktır 

) 

1 

-----
Moskova 28 (Ö.R) - Mo· 

dern Türk resim sergisi ka
pandı, Sergiyi 28000 ?iyaretçi 
gezdi ve takdir elti . 

lstanbulda 
Taı-ikat~il€"rle ınnha· 

here eden biri 
yakalandı 

lstanbul 28 ( Özel ) - Gizli 
tarikatçılık yapan bazı kimse

lerle muhaberede bulunmaktan 
suçlu, Ömer Lütfü adında biri 

şehrimizde yakalandı. Müddeiıı· 
mumilikçe ifadesi alındı. 

Yurtta 
Bahar havaları 

rak gülmeğe çalıştı.. . 
_ Küçük yaramaz benı sor· 

gulara boğma şimdi.. Hele 
oraya gidelim de .. Şimdi büyük 
dostun seni bekliyor resim çı· 

karacağız. 

başka bir s~s işitilmedi .. Kaya 
sevimli başını y u muşak hır tes-

Muğla 28 (A.A) - Burada 
havalar baharı andırır sıcaklık· 
la geçiyor. her taraf ye· 
şillenmeğe başlamıştır. Muğ· 
lada da bademler Çiçeek açı· limiyetle oıcak buselere bırak· t ~ 

mış bu yabancı adaroa gülerek • yor. Henüz kıştan 
bakıyordu. Onu kucaklı yan • , . a l yoktur. 

bir haber 

kuvvetli kollar annesinin kinden J. it . ~ .... ~".. .. .. ,. .. ~i~ . ab""1iı~fP..~ • • ~ ....... :ı.M _....;, 't~ ,. . M 1· d 
daha başka bir küdretle onu f '~-~-~~~;.!~;ıtı--.... ~ .. ·~·-~· ......... ~ .. ~~~.~-•411•• .. ~:~.' . J a ıye e 

Çocuk ellerini çırparak: • 
_ Büyük dostuma roı gide

ceğiz, oh ne eyi .. Haydi çabuk 
olalım öyle ise... . . 

Sonra birden hatırlamış gıbı 
"büyük dostum da bizimle ge! 
lecek mi anne?. 

Suna çocuğu üzmemek için 

·~ , ~ • :.. ~ ~r.!"">~ ••+' .~ ... ~---- .. ·••t 
çekiyordu sanki.. . .............. - " tayinler 

Demir Sunanın işiteceği 
Ankara, 28 (Özel) - Islan· 

kadar: . 
_ Ne kadar annene benzı- bul pul direktörlüği:ne varidat 

yorsun yavrum!. Küçük ellerin genel direktörlüğü şube şef-

k b. k 'b' bag· rımı !erinden Hilmi, onun yerine de gerçe ır aya gı ı Ammka ııosııı ıwını la11ad1111 noi 
deliyor. Suna, Suna beni bunu~ Vnşinglon . 28 (A.A) - Te- devcüsse vapurlarda Aerodi- olacaktır: Geminin içinde ha- Teftiş kalemi direktörü Reşat 
için affet! diye mırıld~dı .. ~ır cim bakanlığı rnemıttları, hu- namizme bilhassa ehemmiyet raret derecesi sabit kalacak, tayın edilmışlerdir. Maliye mü-
•anı"ye profı'lleri yine bırbırıne ku'metin yeni yaptıracag· ı iki .1 k . yalnız salon ve koridorların B 1 F • verı ece tır. · b fettişlerinden . Hu iısi inans süper posta vapurlarının pro· pencereleri ulunacaktir. Bu 

,.". karıştı. jelerile meşguldurlar. Bunların dışarıda güverteleri pencerelerden içeriye de deniz bakanlığı bütçe direktörlüğüne 
Doktor hızla yerinden kalktı: Suna çocuğun yüzünde dola- Alınan malumata göre bu o 1 nııyacak ve Jombozları kapalı havası girecektir, atanmıştır. 

evet dıyib çıktılar ..• 

Ye:~:~n~m~~;r:şt~: .. ~;;~ ~:: ;:P::l:r~~: i!:~~1:,::1ı için ......... V ........ a ... p .... ~.~~~)'~k .... ş .... i;k~ti·············G;y·~i··~Üb~di\i:;~··Fi·~~~~··s·~k·~~\~ğ~ 
Kayanın ob~o:yn~u~n~d~a'..:n:..!:p:.:e!ç:;.et;;;e;s~ın;•,._-~------ d• d b'' b \ ki - • • • b 1 l' · d ·· b l d nez ın e teşe uste u unaca ar 

Habeş ulusuna eyanname vapur arınlll tes ımıne Un aş an 1 lstanbul, 28 (Özel) - Gayri mübadiller idare heyeti, gayri 

h 
İstanbul, 28 ( Özel ) - Vapurculuk şirketin e aid vapurların mübadil bonolarının şimdiye kadar görülmemiş surette on beş ''K .. 1 1 aklansa erşe- Denizyolları idaresine teslim muamelesine başla~mıştır. Bu~.ün liray~ kadar. düşmesini gözönünde tutarak Finans. Bakanlığı 0 e 0 ffi Uğur, Bartın, Tayyar ve Seyyar vapurlarının tesJım ve tesellum nezdınde yemden teşebbüsde bulunmağa karar verdı. 

. . . feda edeceksiniz muamelesi tamamlanmıştır. Bütün dünya merkezlerinde 

yınızı '' f k b · · ·· 1 t . ransız a ınesı perşem- LonJra 28 (ı.~re~ugr:~~ Jlo~?nrg:;ü~mesi dolayısiyle 
1 be güııü itimat istiyecek ~;:~; ~~~~:'m~~ı:ya hükfımet merkezlerinde törenler ve diniğ 

Alman devlet başkanı B. Führer sabah lngiliz Sen Corc kili
sesinde kral Jorjun hatırasını kutlamak için yapı lan bir ayinde 
hazır bulunmuştur. 

tfn/Jrş//'tı11 11111iıi111111nt k"lln11 
28 (Ö.R) - bancılara köle olmakta sa her 

Adis - Ababa, 
Hükumet bir beyanname neş· 
rederek halkı y::rdım müdafaa· 
sında daha fazla gayret gös· 
terıneğe davet etmiştir .. Bu 
beyannamede deniliyor kı·:· .. 

- "Yurdumuzu büsbutun 
kaybetmektense kendi varı· 
mızı ve yoğumuzu feda etme· 
miz evladır. Kimimiz paramızla , 
kimimiz de silahımızla muhtelif 
cephelerde vazife almalıyız. Bu 
vatan gittikten sonra sizle
rin elinizde kalacak servet, 
kementti ağızlarııııza verilecek 
kıymetli yemler yüreğinize ze· 
hir olur. Memleketin iyi insan· 
!arı ... Sizler hiç değilse ltalyan 
kadınlarından ibret alınız On· 
lar bile zinetlerini yurd müda· 
faasına tahsis ediyorlar. Ya-

şeyinizi feda ediniz. ,. 
Adis-Ababa, 28 ( Ö.R ) -

Habeşler şimal cephesinde ltal
yanları mütemadiyen iz'aç et
mekte isede göz alacak kııt'i 
bir sonuç elde edememekte
dirler. 
Habeş kuvvetleri, Italyanla· 

rın Makalleyi tahliyeye mecbur 
olmaları için bu hattın gerisioi 
kesmeğe teşebbüs etmişlerdir. 
Bu hareket hakkında yeni ma
lümat alınamadığı için muvaf
fak olup olmadığ ı belli de-

ğildir. -
Kar fırtınası 

Moskova, 28 (Ö.R) - Kar 
fırtınası yüzünden köy kolları 
kapandı. On kişi öldü. 

Paris, 28 (Ö.R) - Gazete· 
ler perşembe günü hükümetin 
Parlamento önüne çıkmasını 

bekliyerek kabina kakkındaki 
tefsirlerini talik etmişlerdir. 
Bununla beraber B. Albert 
Sarraut'nun mecliste bir ekse· 

riytt reyi kazanacağından şüphe 
edilmektedir. Bu ekseriyet, 
başbakanın yapacağı beyanata 

göre, ya sağda, ya solda te
bellür edecektir. Bu sonuncu
suna daha fazla ihtimal veril
mektedir. 

FRANSA FiNANSAL 
KREDi TEMiN EDECEK 

Paris, 28 (Ö R)- "Eclaireur 
de l'Est,. gazetesi Saro kabi
nenin gündelik işlerini görmekle 

iktifa edemiyeceğini, finansal 
durumun kötü olduğunu, birkaç 

milyarlık bir istikraz yapmak 
liizımgeleceğini ve hatta bunun 
ilk dil imini hemen çıkarmak 
zaruretini herkesin bildiğini 
yazıyor. 

FRANSIZ KABINASI 
TOPLANIYOR 

Paris 28 (Ö.R) - Yarın saat 
18 de kabine erkanı Motinion 
konağında başbakan B.Sarrautun 
başkanlığında toplanarak ka-

binenin programını tamamlıya
caklardır.Perşembe sabahı Elize 

sarayında cumur başkanının 
ba şkanlığ ı a!tında bir bakanlar 
kurulu · toplanarak programı 

kat'i tasdik edecektir. Öğleden 
sonra program saylavlar oda
sında başbakan ve senatoda 
Tüze bakanı tarafından okuna· 
caktır. 

Romada kral ve başbakan B. Musso:ini, kral Jorjun ruhunun 
istirahatı için Anglikan kilisesinde yapılan bir ayinde hazır 
bulunmuşlardır. Duçe. başbakan üniformasile, yanında dış işleri 
müsteşarı B. Suviç olduğu halde kiliseye gitmiştir. 

Adis-Ababa lngiliz büyük elçiliğinde bir matem ayini yapı ' mış 
ve Habeş veliahtı, prensesler, saray erkanı, bütün diplomatlar 
heyeti ileHebeş iler gelenleri hazır bul11nmuşlardır. 

Kahire, Saygon ve japonyada da dini ay•nler yapıldığı 
bildirilmektedir. 

•'·""' . ' ' . . 

TAYYARE 
SINEMASI TELEFON : 3151 

17.U: 7//7/////7L//azT.. 2 U?//.&r////A'.//,'////.1'//.1'//h 

Bugün senenin en zarif, en fantazi Fransızca sözlü ve 
şarkılı büyük komedisi 

Gece Bülbülü· 
llANRY 

Tarafından tem~il. edilen gençlik, zevk, ne~'e, aşk 
musıkı ve kahkaha filmi 
...••••.......•••...••....••. , ..... . 

AYRICA : FOKS TUrkçe sözıu dünya haberleri 
Atinada Beşiktaş Takımının Fütbol maçı 

Musiki üstadları serisinden Johanns Brahm'.n Labohem 
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Bölem sayısr. 48 

Labirenti andıran yollardan lüks bir 
yatın durduğu yere geldik 

"Gece saat dokuz buçukta 
polis bir adalet kaçkınının Hos
ınan adı altında yaşayan Frank 
Meyers adlı haydudun cesedini 
Şinatownda bulmuştur. Meyers 
bir çok kurşunla vücudu 
delik deşik edilerek öl
müştür. Meyersin elinde de 
bet defa boşaltılmış bir taban
ca bulunuyordu. Kapılarda ve 
dıvarlardaki deliklerden vuku 
bulan arbedede hiç olmazsa on 
el silah atıldığı anlaşılmıştır. 
Bu kurşunlardan bir kaçı eski 
cinayet mahkiımunun hayatına 
son vermiştir. Masa üzerinde 
bulunan viski şişeleriyle yerde 
bulunan bir kadın gandı bura
da cinayete tekaddüm eden 
toplantıya bir kadının da işti
rak ettiğini göstermektedir. 
Meyersin cesedinden dış kapı
ya kadar giden kRdın ayak iz
lerinin bulunması da bu fara
ziyeye kuvvet vermiştir. 

Gazete önemli ifşaatında 
töyle devam ediyordu: 

''Meyersin Helen Demar ve 
Dismore'u öldürdüğü zannedi· 
liyor. Fakat burada asıl şaşır· 
tıcı olan şey Şinatovndaki fo. 
noğraf makinesi üzerindeki 
parmak izlerinin Helen Dema· 
rın odasındaki fonografta bu
lunan parmak izlerinin ayni 
olmasıdır.,, 

Norris hikayenin bu parça
sına gelince şu mütaleayı ilave 
etti : 

- Hiç olmazsa bu parmak 
lr.lerinin kime ait olduğu an
laşılsa.. 

Norris bana döndü ve meş- · 
um bakışlarla baktı. 

SON KISIM 
- Norris, teşkilatınıza be

nim de girmemi teklif etmekle 
çok hayırhah davrandınız. Fa
kat sizinle işe başlamadan 
önce ben de Nevyorka geldik
ten sonra başardığımı size an
latmaılyim. 

- Tabii ... 
- Sana bu iı:ahatı derhal 

.rerebilirim. Fakat şirketin 
diğer azalarına karşı hiç de 
centilmence hareket etmiş ol
mıyacağım , Bu izahatı vere bil
mek için dördümüzün toplan
mamızı beklemeyi tercih et
mekteyim. 

- Hakkın var Danny. Peki 
ne zaman toplanalım? 

- Yarın sabah saat onbir 
de. Ampir sosyetesinde D. 
studyosunda ... 

- Ha şimdi anlıyorum. D 
Stüdyosunun niçin on bir ran
devusuna haurlandığını ... Bu 
nun sebebini kimse bilmiyordu. 
Sadece Van Meterin stüdyoyu 

bir toplantıya tahsis ettiği 

söylendi: 
- Evet Norris düşündüklerin 

doğrudur. Ben size orada muh
telif projelerimin ne suretle 
tahakkuk edebileceği ni fiilen 
göstermek istiyorum. Y alııız 
başıma hazırlanırken sizin Dar
rov ve durbenle ortak olduğu
nuzu bilmiyordum. 

- Projeleriniz Amp!r stüd
yosuna ve Van Metere mı 

aiddir? 
- Asla... Bunu siz benim 

kadar bilecek vaziyettesiniz. 
Ben sadece Van Meterden D 
stüdyosunun bir müddet için 
tecrübelerime tahsis etmesini 
reca ettim. 

- Biliyorıim. 
- Orada rahatça görüşebi-

liriz. Kurteney otelindeki özel 
dairemde veya Radyo-Monark
ta bizi dinliyenler bulunabilir. 

Otomobil sekizinci avenüye 
doğru ilerlemekteydi. 

- Şu halde çok entresan 
buluşlarınız olacak. 

- Zannederim. 
Norris Greenviç Stada gel

diğimizde bir labirneti andıran 
sokaklara daldı. West Street'i 
geçti. Ve bir rıhtım önün de 
durdu. 

Etrafımızda derin bir sessiz
lik vardı. U~aktan otomobille
rin ve şehrin gürültülü ses
leri bir ugultu halinde kulağı
mıza geliyordu. Doklar ansında 
görülen Feribotların ışıkları 
yanmaktaydı. llerlediğimiz rıh
tım~ hırçın dalgalar dövüyordu. 
Ay ışığı olmamasına rağmen 
lekesiz semayı süsleyen yıldız
lar etrafı görmeğe yardım edi
yorlardı. Nihayet rıhtımın son 
noktasına geldik. Burada zarif 
bir yat demirli bulunuyordu. 
Yata girdik. Üçümüz dl! yani 
Noris, Wade ve ben sıcak bir 
kamarada yerleştik. Burada iki 
adam kağıd oynuyorlardı . Bun
lar operatör Bil! Cooperle Mac 
Mastersti. Mac Masters haydut 
suratlı bir heriftir. Yata kap
tanlık eden de o idi. Maslers 
W ade ile beni göz hapsine 
almıştı. Norris Cooperle birlikte 
yatın telsizini tanzim etmeğe 
gitti. 

- Bir gün sahilden on beş 
mil uzaktayken bu telsiz ci
hazı bize kötü bir oyun oy
namasın diye korkuyorum, di
yordu. O zaman ne yapa
cağız? 

Sordum: 
- Bu kadar mı canınızı sı

kıyor? 
Hayır bu bozukluk ilk 

defa olarak başımın geliyor. 
Bitmedi -

SIHHAT EVi -IZMIRIN biricik ve çok mükemmel , 
hususi bir hastahanesidir 

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

E V 1 N O E tedavi ederler 

SIHHAT E VINJN ameliyathan~si ve doğum 
.•alonu fennın en son te-

rakkiyatına göre hazırlanmıştır. , 
HASTAHANE Ucretlerl : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya kadardı•. 

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 

Partiyi kaybedebilir 
Grazyani Harrar önünde çok kuv

vetli mevzilerle karşılaşacaktır 
Italyan taarruzu muvaffak olursa ne olacak? 

Ln R,.püolık gazetesinde Piyer 

1 
Domltıık yazıyor : 

ltalyan ordu şeflerinin en 
cüretkirı ve aynı zamanda en 
sömürgecisi olan general Gra
z:ani - ki Libya'da bir çok se
ne:er kalmıştır - mantıkan ken
disini, yağmurlar mevsiminden 
evvel Harrar şehrine kadar gö
türebilecek bir manevraya gi· 
rişmiş bulunuyor. 

General Graziani, her ne ka
dar çölse de, motörlü kuvvet
lerin hareketine nisbeten mü
said bir bölgede hareket" geç
miştir. Bu bir kamyon ve 
petrol meselesidir ve ltalyan
lar bundan mahrum değiller 
gibi görünüyor. 

Buradaki harp saha~ı. bin 
kilometre genişliğinde ve b:n 
kilometre derinliğinde, büyük 
bir kısmı çöl, suyu pek nadir, 
az nüfuslu bir yerdir, fakat 
burada ltalyan kıtaaları, yerli 
mahsullerle beslenmiye mecbur 
olan Habeşlerden çok daha 
kolaylıkla iaşe ııdilebilirler. 
Yüksek mıntakalara alışıı,ıış 

olan Habeşlerin, bu alçak yay
laların ikliminden hiç olmaz
sa ltalyanlar kadar sıkıntı 
çektikleri ve az zaman ön
ce kendileri tarafından fet
hedilmiş olan bu yerler halkı
nın Habeşlere pek taraftar ol
madıkları da ilave edilebi\ir. 

Bu salıada kumanda. !!den 
Habeş şefleri bir yandan Har
rar valisi general Nasibu'dur 
ki yirmi yıl . önce Yanya , mü
dafaasını yapmış olan . Türk 
genera!i Vehib Paşa da ken
disine muavinlik etmektedir. 
Bu son ikisi yerlerinden kımıl
daınamışlardır. Buna karşılık, 
Ras Desta ihtimal ki kendini 
göstermek acelesiyle, esasen 
barbı istiyen bir düşmana karşı 
ihtiyatsızca ilerleıniş görünüyor. 

Her ne de olsa, general 
Grazyani imparatorun damadı
nın kuvvetlerini yolundan te
mizliyor veya geri sürüyor gö
rünmektedir ve bilhassa, Har· 
rar üzerine bir yürüyüş esna
sında ltalyanların Mogadisiyo 
ile irtibatlarını ani bir taarruz
la kesebilecek olan en tehlike
li hasmına kuvvetli bir darbe 
vurmak istemiştir. 

Muvaffak olduğunu farzede
lim; bu takdirde general Graz
yani hareketlerinde serbest ka
lacak ve hakiki hedefine doğ
ru yürüyebilecektir. Bu hede
fe varılması için Ital yanların 
gereken zamandan mahrum ol
dukları mı ~anılıyor? 

Tigre'den daha kolay olan 
arazinin nev'i ve kamyonların 
kullanılışı bir kerre daha ha
tırdan çıkarılmamalıdır. Görü· 
nüşe göre, general Grazyani 

Fransızl .. rın sömürge harpla
rında bir çok defalar tatbik 
ederek muvaffak oldukları bir 
usulü tecrübe etmektedir. 

Madagaskar'da, general Dü· 
şen, sefer heyetinin hastalıklar 
yüzünden kırıldığını görerek 
hafif bir müfreze teşkil edip 
Taoanar o üzerine yolladı. Şe
hirden doğru hatla 150 kilo
metre mesafedeydi. Müfreze 
ilerledi ve sefer heyetinin o za
mana kadar verdiği kayıpların 
yirmide birini bile teşkil etmi
yecek kadar az kayıplarla şehri 
zaptetti. 

General Moaniye, 1911 de 
bazı Fransız unsurlarının içinde 
hapsedilmiş olduğu Fas şeh
rini kurtarmıya memur edil· 
mişti. Çölde hızlı bir yürüyüş. 

Iiarrnrın knpıltvı.tıdan biri 
Tam bir muvaffakiyet. Bir sene girdiklerini farzedelim. Buradan 
sonra Manjen'den Merakiş tekrar çıkacaklarına inanır mı• 
üzerine · seri yürüyüşte aynı sınız ? 
muvaffakiyet kazanıldı. Dör- Çok iyi malümat sahibi 
düncü misal olarak da belki olan ve Romadan gelen bir 
generl Guro'nun 1918 de Şam Italyan ziyaretçisi, bir kaç glin 
üzerine yürüyüşü zikredilebilir. önce, bana Grazianinin her 

Habeşlerin yaman cengaver neye malolursa olsun ve kabil 
olduklarını, Harrar'ın önündeki · · t>lduğu kadar çabuk Harrar'ı 
mevzilerin tahkim edilmiş bu- zaptetıneye memur edildiğini 
lundu~unu, Italyanların, tank· • söyliyordu. Şehir alındıktan 
!arı, topları ve gazlarına rağ- · 
men burada akamete uğr~ma- sonra ltalyaıı.la~ bulundukları 
!arı muhtemel bulunduğunu ka- yeri tahkim ederek Habeşlerin 
bul ediybrum. Bununla beraber, bıkmasını ve diğer devletlenn 
muvaffakıyet mümkündür - ve '. keyfini bekliyecekler, ~ ya 
bu hususta aldığımız haberler barba son verilmesi için dqst-
sarihtir - ileri harekete dur- !arının tavassutunu rica ede-
maksızın devam edilecektir. ceklerdir. 
Manevranın ilk kısmının yapı- Yazar bundan sonra Harrar'ın 
!ışını gördük ikinci kısmına ya- ltalyanların eline düşmesi 
kında şahid olacağız. demek Adıı-Ababa - Cibnti 

Graziani partiyi kaybedebilir; demiryolunun kesilmesi demek 
Harrar'ın önünde, ço'~ kuvvetli olacağına göre bu demiryoluna 
mevzilerle karşılaşacaktır; fakat dökülmils olan bir milyon 
kazandığını farzedelim. ltalyan- franklık Fransız sermayesinin 
!arın bir ay zarfında Harrar'a ne olacağını sormaktadır. 

Orta şarktan bir misal 
Bu muvaffakiyetin en büyük şerefi 
dış sıyasasını kontrolu altınd~ bulun

duran Atatürkle Doktor Arasa 
aid olmak İcab eder 

lrak'ın Milletler cemiyeti ge
nel sekreterliğine başvurarak 
önümüzdeki toplantıda görü
şülecek olan Irak-İran ihtilafı
nın listeden çık;ırılmasını iste• 
mesi orta şark memleketlerin• 
de yerleşmekte olan doştça 
mUnasebetlerinin yeni bir delil 
ve misalidir. 

Bu ihtilaf, Şattülarab nehri 
üzerinde bir sınır anlaşmazlıgı 
idi. Bu türlü anlaşmazlıklar, 
her ne kadar, dostça kotar
Ismaz şeyler değilse de bir
çok mUletler bu gibi hu
suslarda kendi aralarında an
laşamamakta ve Uluslar Ce
miyetine kadar başvurmakta
dırlar. Bu sebeble Irak ile İra
nın doğrudan doğruya konuş
malar yaparak kendi işlerini 
halle karar verişleri ehemmi
yetsiz ve küçük bir hadise te
lakki edilmmelidir. 

Fakat bunun ehemmiyeti, 
bundan da daha büyük ve ile
ridir. Türkiye, Iran, Irak, Af
ganistan esasları Cenevrede 
kararlaştırılmış olan bir ademi 
tecavüz paktlnı imzalamak üze- . 
redirler. 

Bu dört devlet hem ekono
mik menfaatleri, hem de din 
birliği dolayısiyle aralarında 
bğlam bir blok yapıyorlar ki 
garbte ayni vaziyette bulunan 
devletler, ayni şeyi yapmakta 
aciz kalmışlardır. 

Bu muvaffakıyetin en büyük 
şerefi kendi dış siyasasını sıkı 
bir surette kontrol altında bu
lunduran Mustafa Kamal ile 
onun dış Bakanı doktor Aras'a 
aid olmak İcab eder. 

Evvela Sovyet Rusya ile bir 
ittifak aktetmekle işe başlıyan 
Türkiye, ( bu ittifak 1933 de 
yenilenmiştir ) kendisi merkez
de bulunmak üzere emin ve 
s .. ~ıam bir blok yaratmak için 
devamlı bir surette çalışmıştır. 

1934de doktor Rüştü Aras'ın 
gayretleriyle imzalanmış olan 
Balkan paktı Tfırkiyenin 
garpta emniyetini sağlamış, 

şimdi yapılacak olan Asya 
paktı da bu dairenin şark 
tararafındaki çevresini ta
mamlak üzere bulunmuştur. 

Bundan sonra yalnız Bul
garistan ve Akdeniz aralığı 
kalmaktadır ki Türkiye bunu 

Almanya 
Sömürge istiyor 

IJ. (JiibcL• 
Piyer Brosolet La Republik· 

te yazıyor: 
lngiliz ve Fransız elçilerinitı 

Alman dış bakanlığında yap• 
tıkları teşebbüslerden sonra, 
Fransız-lngiliz uzlaşmalarına 
karşı Alman gazetelerinin bü· 
cumları biraz sükün bulmuf 
görünüyor. Bazı Berlin gazete· 
!erinde, geçen hafta bütün Nazi 
gazetelerini işgal eden sitem• 
lere hiç rastlanmıyor değildir, 
Almanya Lokamo andlaş· 
masının ihlalinden şikayet et· 
mekt~n büsbütün vaz geçınit 
değildir: Bütün bunların şimdi· 
lik geriye bırakıldığı ve Fran· 
sız meclisinde lngiliz-Fransız 
paktının kabulü sırasında hü· 
cumlann tekrar başlıyacağı söy· 
leniyor. Hiç olmazsa şimdilik, 
Ren ötesi gazetelerinde bir 
mütareke başlamış görünüyor. 
Hadiseyi objektifçe, hoşnud· 
lukla fakat fazla hayale kapıl
madan kaydedelim. 

Fakat aynı zamanda kayde
delim ki, Almanyada Fransız • 
lngiliz görüşmelerinin uyandır 
dığı gürültüler biraz süküO 
bulur gibi olduğu esnada, 
doktor Göbbels bir başka 
cepheden hücuma geçmiştir. 
Detschlandhallede söylediği nu· 
tukta şimdiye kadar ancak bazı 
deniz mahfillerince ifade edil· 
miş olan istekleri tekrarladıı 
Almanyanın yakında tekraı 
sömurgeler istiyeceğini bil• 
dirdi ve bu suretle, Avrupı 
diplomasisini. gelecek seneleı 
zarfında, korkunç güçlüleri• 
içine düşürecek olan bir ıne• 
seleyi ortaya attı. 

Doktor Göbbels bu isteğ~ 
Almanyanıu ekonomik vaziye• 
tine istinaden ileri sürdü. Ve 
bunu yaparken de Almanyanın 
bugünkü ekonomisininin çok 
karanlık bir tablosunu çizdi. 
işsizliğin birkaç aydanberi art· 
mış olduğunu itiraf etti.Alman• 
yanın ham maddeler tedarikin· 
de karşılaştığı güçlükleri kay· 
detti ve B.Mussolini gibi, hazır 
yeyici milletlere karşı proleter 
milletlerin davasını müdafaa 
etti. işte Noel münasebetiyle 
Alman devlet adamları tarafın· 
dan söylenmiş ve Almanyayı, 

bir karışıklık dünyasında bir 
saadet adası gibi tasvir eden 
nutuklara hiç te uymıyan söz• 
ler, yirminci asır başındaki Al· 
man felsefesini de değiştirmek• 
tedir. Almanya o zaman kuv· 
vetlilerin hakkını istiyor. 

Bir istila politikasını meşrd 
göstermek için insan herzaınaıı 
bir vesile bulabiliyor. 

Alınan sömürge istekleriniıı 
dayandığı esasları münakaşa 
bile etmiyelim, Pratik meıele, 
Almanyaoın 1918 de kaybet· 
tiği ııömürgeleri tekrar alıııası 
( çünkü ancak bu mevzuubah5 

olabilir ) hakikaten ekonoınik 
vaziyetini düzeltecek ve bu su· 
retle Almanyamn bugünkü is· 
yan zihniyetini sakinleştire· 
cektir. 
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da sağlıyabilmek için Loz~.~ 
muahedesinin yasak eıtıg~ 
Çanak kaleyi tahkim etıne 
dileğini göstermektedir. . 

Türkiye dostlarla çevril.ııı!Ş 
bir vaziyette bulundtığu ıçııı 
Akdenizdeki düşmanlaıına kar 
şı daha az sinirli bir göı e 
bakabilir. 



isteği 
Atina, 28 (Ö.R)- Başbakan 

8. Demircis, bitaraflıkla .yap.a
lan seçimden sonra vaz:ı~etin 
gerektirdiği seviyeye partı r.e: 
• 1 · · yu" kselmesi ve ma:ııyı 
ıs erının , . 
unutarak işbirliği yapmaları ıçın 
parti başkanlarının kiyas~t ~e 
vatanseverliğine inanını bıldır-
miştir. 

Paris. 28 ( ô.R) - Yunan 
seçiminin neticelerinden bah· 
scden " Journal ~ gazetesi 
ancak bir uluul birlik kabina· 
s ı n ın Yunanistanda sükünu 

iade edebileceğini yazarak 
diyor ki: 

"Başka yollar aramağa ne 
sebeb vardır? Bir ulusal birlik 
bükümeti elzemdir ve kral 
Jor jun daima istediği de · bu· 
dur. Kral Yunanistana döner 
dönmez partilerin üstünde 
durmuş ve böylelikle bir çok 
güçlüklerden sakınabilmiştir. 

V arşovada bir hadise 
Bir komünist sorgusu yapılırken 

hakime ateş etti 
Varşova 28 ( Ö. R ) - Bir komünist partisi kurmaktan suçlu 

on sekrr. ma:ınunun sorgusu eıınasında bir hadise oldu. Maznun
lardan bıri , sorguyu yapan bıikim Yakobun gafletinden istifade 
ederek tabancasını çekmiş ve üzerine ateş etmeğe başlamıştır. 

Mahkeme salonunda çıkan kargaşalıktan istifade eden bu 
suçlu kaçmağa başlamış ve önüne gelene ateş etmiştir. Çıkan 
kurşuniardan biri bir genci yaralamıştır. 

Bu adam, polisterin arkasından attığı kurıunlarla yaralı olarak 

yakalanabilwi~tir 

Barış kralı 
~~~~--~-----........... _...~~-~ 

Kral sulbü tehlikede 

Hoptman 

el atardı • 
ışe 

•• •• gorunce ............ ~~~~~ 
Sir Samuel Hoare'u istifaya davet 

eden Kral Corç'tu 

Sır Samuel lfoaıe 

Paris, 28 (Ô.R) - "France halk cephesi kralın iradesi!• 
de Bordean ,. Kral Jorj hak- hazırlanan projeyi silip ıüpür-
kında şu ifşaatta bulunuyor: miiştür. 

20 sene süren saltanatında TÖREN NASIL OLDU 
kral ancak iki defa hüküme- Paris 28 (Ô.R) - "Depecbo 
tin hareketine müdahale etmiş- de Brest,. gazetesi lngiliz kra1a 
tir. Birincisi 1914 ağustosunda, jorjun cenaze törenini tasfir 
bükümet mütereddit davrana- ederek şunlan yazıyor: 
rak tecavüz:i1 teşvik eder gibi lngiliz: ulusunun matemind• 
dururken lngiltereyi barba sok- çok samimi olmakla beraber 
mak için, ikincisi de ölmeı:den adete ne kadar bağlı kal-
bir kaç hafta evYel.. . dığı saşılacak bir şeydir. 

KRAL CORCUN ıKl 1901 da kraliçe Viktoryanın. 
MÜDAHALESi 1910 da Kral Edvardın ce-

Kral Afrika ih«liifı hasebile naze törenini görenler bnglin 
dünya aulhu için korkoya düş- yapılan töreni de onların tam bir tekrarlaması halinde bul-
müştli. Dışişleri bakanı Sir muşlardır. Ayni yeis ve yeisin 
Samoel hoar'u yanına çagırarak gösterilişinde ayni biçim, ayni 
ihtilafın sulh yoluyla halli için veliaht ilıinı, ayni çanlar, ayni 
her şeyi yapmasını istedi: eski kostümlerle ilerleyiş .. Heı 
Banşa karşı tehlikenin ıail şey, yalnız tören değil, balkın 

olduğunu görerek ölmek iste· tavrı gibi herşey 1901ve1910 
rim, dedi. sanelerindekinin ayni.. Herşey 

Sir Samuel Hoare Parİ.le ananeye bağlı. Bu ananenin 
gitti. Bay Lavalle buluştu ve kudreti ancak burada görüle-
bükümdarın arıusuna itaat ede-. bilir. Her ferdin bugi1n ne ta
rek teklifleri kabul etti.Bu kabul vır takınacağını ve batta ne 
Baldvin kabinesinde bir fırtına hissedeceğini tayin eden odur. 
koparınca Bay Baldvin saraya Vakıa lngilterede fert tam ma· 
çağınldı ve kral ona da ibliUi- nasile serbesttir, fakat işte ser· 
fın bertaı ef edilmesi iradesini besti olduğu için, ulusal bir 
teyid etti. Bunun üzerinedir ki durum lehinde, kolayca bazı 
ertesi gün kabine teklifleri hususiyetlerden feragat ede· 
kabul ediyordu. biliyor. -·-

Avam kamarsmda B. Baldvi- Mussolini Ahnaıı 
nin kabinavı müdafaa ederken: 
"Tekliflerin ne sebeble kabul elçisile görüştü 
edildiğini bir bilseniz!,. diye Roma, 28 tô.R) - B. Mu· 
söylediği esrarengız sözlerin solini bugün Alman büyük el-
minisı budur, ki ancak ge- çisini kabul ederek yanm saat 
çenlerde if,a edilmiştir. Fakat kadar görüştü. 

Brezilya hükumetinin mektubu 

Brezilya,Sovyet Rusya
yı protesto edecekmiş 
Cenevre, 28 (Ô.R ı - Bre

zilya hiikümeti adına Brezilya· 
om Cenevre başkonsolosu U. 
Sosyetesi genel sekreterliğine 
aşağıdaki mektubu gönder
miştir: 

•• 
Olüm sandalye-

" Bay genel sekreter, Ulus
lar Sosyetesi konseyinin 23 
son kanun celsesinde S. S. C. 
B. ile Uraguay arasındaki ih
tilaf etrafında şöylenen söy
levler ilzerine hükümetin, S. S. 
C. B. mümessili tarafından 
Ekselans Brezilya Cumur 
başkanı hakkında söylenilen 
hakaretli sözlerin tam metnini 
bunu katiğ bir şekilde protesto 
için, öğrenmek hakkına malik
tir. Bu husustaki haberler bü
kfımetıme varmadan önce bu 
geçmişte misali olmıyan hare
kete karşı konsey başkanının 
asil vaziyetini bükümetime bil
dirmiştim. Hüküm.-tim, arsıulu· 
sal nezaket ve muaşeret kaide
lerini bildirerek pek vakarlı bir 

B. Lilvin ı>f 

sinden kurtulacak 
Pariı, 28 (Ô.R) - Haber 

verildiğine göre, 932 yılında 
Herman Rit'ten katil Haupt
mana hitaben bir mektub alan 
bayan Riketa bu mektubu 
Hauptmana göndermittir. Söy
lendiğine göre bu mektub, 
auçloyu !illim sandalyesine 
oturtmaktan kurtaracakht. 

hareketle hadiseyi kaydeden 
konsey başkanının asil tavrın· 
dan dolayı Ekselansını:t nsı· 

tasile kendisine teşekküre benl 
memur etmiştir. 

Uluslar sosyetesinde teııııil 
edilen hükünıetler arasıııd• 
karşılıklı saygı :ınanesi at''~· 
lus:ıl usuUere aykırı böyl.ı bır 
hareketi tecviz edemesdi·• 



ag Kanünusanı lg3e,.... 

'Müslümanların 13 nası - İslam tarjhinden heyecanlı bir kaç yaprak 
Bölem sayısı: 22 Yazan : Tokdil , 

Tokatı yiyen yahudi çok şiddetli bir vakfe ile kahkaha
sını ansızın kesti ve şiddetle doğruldu, doğruldu amma 

havada vızıldayan bir ses, bir çelik kılıç sesi: Çat etti 

Şahınşah Tahranda önemli 
bir söylev verdi 

Kadınlarını hesaba katmıyan bir 
nıillet çok zavallı bir millettir 

••••••••• 

Yeni Iran artık bu durumda değildir 
Medinenin bir saatlık kadar 

uzağında Kaynuka yabudileri
nin barındığı Aliye nahiyesi; 
Medine , yabudilerinin en kuv
vetli bir nahiyesi idi, ticaretleri, 
kuyumculukları ve Musevi ırkı
nın kendilerine mahsus bir göz 
açıklığı burada toplanmış ls
lamların bile gidip alış veriş 
ettikleri bir pazar halini almıştı. 

Bunlar Medineye Medine hal
kınm toprak mahsullerinden 
istifade etmek ıçin gelirler, ve 
Mekke kenarında yapılan 

muahedeyi bozmamak ıçın 

de kalplerinde lslambğa kar-
tı yaşıyan kinlerini izhar 
etmekten, fiilen bunu ye-

çırağa bir işaret etti. işaret 

sözden daha mükemmel bir 
ifade kesbetmişti . Çırak 
müslüman kadının belinden 
aşağı sardığı peştemalı o
turduğu sedirin minderine 
gizlice ve arkasından dikti. 
sedir yerinde muhkemdi. Ka
dının kalkması kabil değildi, 
ya peştemalını yırtacak, yahud 
peştemal sökülecekti. Bu son 
ihtimal yerine geldi. 

rine getirmekten çekinirltrdi. 
Yalnız; Bedir muharebesinin 
zaferinden bir gün sonra Mu-

1
1 

hammed bunların başlarını ça
ğırmış ve mescidin dışında on- ı 
lara bitap ederek, bir çok na
sihat ve vaadlardan sonra yola 
gelmediklerini görünce: 

Yahudi ile pazarlığını bitiren 
kadın elinkeki mücevherleri 
alıpta ayağa kalkmak isteyince 
eteğinın takıldığını hissetti ve 
ilk lahzada zorladı, bu zorlama 
beline kuşandığı Hama peşte
malı söktü aldı ve kadın, 
bu ilk hızla ayağa kalktt 
peştemalın sedirde kalması, 
Yahudinin çınlatıcı bir kahka..
ha atması saniyelere bağh an
sız bir hal olmuştu. 

Bu kahkahayı bir çığlık ta
kip etti. O derece keskin bir 
çığlık, bir kadın çı!llığı idi ki 
pazarın o dükkana yakın olan 
dükkancıları ve müşterileri bir 
an durdular ve sese doğru 

koştular. Dükkanın önü kala
balıklanmıştı. 

- Kureyşlerin akıbetine mi 
uğramak istiyorsunuz? Size 
vahdet ve insaniyet teklif edi
yorum. lslam olun, sizin dininiz 
karışık ve meçhuldür. Gelin 
islam olun bizimle bir olun, 
cihanı kendimize ram edeceğiz. 
Siz de bu şerefi kazanın!Yoksa 
ıize felah yoktur. 

Demişti. içlerinden birkaç 
kiti Muhammede sokularak 
bağırmışlar: 

- Siz bizi korkak Kureyş
lere mi benzetiyorsunuz, sen 
mağrur olma. Zira senin ve 
siı.in mağlüb ettiğiniz Kureyş 
daha barbın ne olduğunu bil
mez adamlardır. 

Diye sert bir cevab vermiş
ler ve çekilib gitmişlerdi. 

Bu hadise ve ötedenberi iç
lef'İ!ıde kaynayan kin taşmak 
İçin bir zayıf nokta bekliyor
du. Onu da bulamıyorlardı. 
Muhammed muvaffak oluyor, 
Muhammedin adı gittikçe ya
yılıy;ırdu. Bu ne kadar kuvvet 
bulursa onların da kini ve 
gayzı o derece derinleşiyor, 
artıyordu. 

Medinenin Beni Neccar ka
bilesinden zengin bir kadın bir 
a~raba .erkeği yanına alarak 
o günlerde bir gün Aliyeye 
pazara gitti. 

N.ahiyeye vardıkları zaman 
erkek yanından ayrıldı ve pa
zarın başka yerlerine daldı, 

lladın şurada burada gezinip, 
Ötf..beri seçerken, bir kuy_umcu 
dükkam gördü. Cazib halhallar 
yuvarlak küpeler, baş zinetleri, 
üzerinde bir takım alelacaip 
resimler hakkolmuş gümüşler 

gönlünü çekti, bu bir musevi 
~uy~mcusu idi. içeri girdi. 
Dükkanın içinde bir ~edire 
oturdu. Ve birer birer bu zi
netleri j,teyip seyre başladı, 

kimisini boynuna takıyor, ki
mısını ayaklarına geçırıyor, 

lıollarına bağlıyor, beğendik
leri üzerinde pazarlık yapıyordu. 

Kadının müslüman olduğunu 
sorup ta anlıyan yabudi arhk 
onunla eğlenmeğe başlamıştı. 

Bu zengin bir kuyumcu idi. 
Bir aralık dükkana birkaç 

müşteri daha geldi. Yahudi 
mllslman kadınını bırakarak 

onlarla meşgul olmağa başladı 
Bu sırada Medineli kadın elin
deki mücevherlerle uğraşarak, 
onları seçip beğenirken dal
mııtı. Mllşterilerini bu dal-

Herif ağzı kulaklarına varan 
bir kahkaha ile kasıklarını bas
tırarak gelenlere peştemalı yır
tılan kadını gösteriyor, müte
madiyen gülüyor, mütemadiyen 
gülüyor, lafa mecali kalmıyor
du .. 

Dükkanın önüne toplanan 
halkı; bir top güllesi gibi gezen 
birisi yardı, devirdi, geçti, elin
de sıyrılmış bir pala vardı. 
Kasıklarını tutup eğilen herifin 
ensesine dehşeti i bir tokat aş
ketti: 

- Melun! 

I 
T okatı yiyen yabudi çok şid

detli bir vakfe ile kahkahasını 
ansızın kesti ve şidddetle doğ
ruldu, doğruldu amma havada 
vızıldayan bir ses, bir çelik 
kılıç ııesi: 

- Çat 1 
Etti, yahudinin başı omuzla

rından aşağı bir anda fırlayı
verdi, gövde başın devrilme
sinden bir saniye sonra kolla
rını, ellerini boynuna, kesik 
boğazına uzatıp sıkarak dev
rildi. Kan oıtalığı boyamıştı, 

bağıran kadın susmuş ve göz
lerini faltaşı gibi açarak bunu 
seyretmiş, ve d erbal peşte

malını dikili yerden yır-
tıp bürünmüştü. Vak 'ayı 

1 
seyrt koşanlar bir lahza du
raklamışlardı. Kadının koluna 
yapışırken kanlı kılıncını yeri- ı 
ne yerleştirmiş bulunan erkek 
kalabalığı yararak geçmeğe 1 
çalışmıştı. Saniyeler içinde ge
çen bu vak'a korkunç bir 
süküt yarattıktan sonra arka- ı' 
sından korkunç bir galeyan, 
bir feryad uyandırdı, Medineli 
erkek daha kalabalıktan ay- j 
nlınamıştı ki .. 

-Vurun, tutun! Öldürün, ge · 
bertin .. Bu İslamdır. Bize kıydı! 
Feryatları her ağızda gezerek 
karmakarışık bir ses dalgası, 
bir heyecan ve tehevvür dal
gası uyandırdı. Umumi bir his
sin doğurduğu umumi bir ce
saret her ferdin ruhu11da pa
yansız bir hareket kaynattı.Bu 
hissi dalganın içinde kalanlar 
hançerlerini çektiler ve hücum 
etliler .. Medineli kaçmağa ça
lıştı, kolundan tuttuğu kadının 

sürüklemeğe uğraştı. Kadının 

daha ağır yürümesi, tehlikenin 
daha seri ilerlemesi kadının 
kolunu bıraktırmağa mecbur 
etti, amma etrafını dehşetin 

çıplaklığı sarmıştı. 
- Tuti 
- Vur! 

Dur! 
Kati!! 
Ne duruy&rsunuz, öldü

rün! 
F eryadları ve parlayan han

çerler etrafı sarmıştı, daha 
palasının kabzesine elini 
uzatamadan karnına bir han-
çer saplandı . İlk sıcak 
tesirle acısını duymadan 
palasını çekti, kanlı palayı sa
vnrmağa başladı. Önünde bir 
iki baş uçmuş, '>ir iki göv
de yara!anııııştı. Fakat bir an 
içinde kıvrıldı, elini arkasına 
götürdü, tam ciğerine saplanan 
bir hançeri çekti aldı ve kanile, 
keşile fırlattı : 

Bir - Abh 1 
Onun arkasından - lnhh . 
Sesleri öteki feryatlar için~ 

de boğuldu ve Medineli yere 
düştü. Ağzından, burnundan 
kan fışkırıyor, zaten ortalığı 
bulayan kanlar arasında kan
ları sızıyordu. Mütearrızlar 
yerdeki yarı canlı cesedin göğ
sünde, karnında hora teperken, 
kolundan, bacağından yarala
nan kadın bir fırsat bulub bu
radan sıyrılmıştı. 

Aliye nahiyesinin Beni Ka
ynüka Yabudil.,ri delicesine bir 
gün yaşadılar .. 

- Sonu var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Akdeniz 
Bloku etrafında 

Londra, ( Deyli Ekspres) -
lngiternin Akdeniz güvenli~i 

için alakalı .devletlere yaptığı 
soru kat'i bir netice vermiş ve 
blok tamamlanmıştır. Akdeniz 
blokuna yedi devlet dahildir. 
Büyük Britany... Fransa, Yu
goslavya, Türkiye, Yunanistan, 
Çekoslovakya ve Romanya bu 
bloku teşkil etmişlerdir. 

Bu anlaşmanın maksadı, her 
hangi bir taarruz sebebi hazır
lamak deyi!, bil'akis faraza 
Italya tarafından Akdenizde 
yapılması muhtemel bir hare• 
keti karşılamaktır. Yapılan an
laşma Uluslar Sosyetesi pak
tına tamamen .uyğundur. 

Bu bloka dahil olan Fransa 
ve lngi!tere arasında ayrıca 
bir deniz ve hava mİizahereti -

anlaşması yapılmıştır. Bu t~d
birler lngiltereye karşı vuku
bulacak bir ltalyan saldırışı ıle 
Fransız hudutlarını tehdit ede
cek Alman taarruzuna karşıdır. 
Her iki anlaşma da tedafüi 
durumları takviye için hazır
lanmıştır. 

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

Acele satılık 
Alsancak Mesudiye cadde

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

sırada sizin gibi aydın bayan- ikinci tavsiyem birincideıı 
Ş~lıi~;;iı:""'t~h~~~d~ .. ,;;~i fardan beklediğim şudur : daha önemlidir. Memleketiıı 
Tahran 9 ikinci kanun 

yapılan öğretmen okulu bina- - Yaşayışta sade ve ka- genel saadetini düşünüp ona 
naatkar olunuz. Hayatta tu-

sının açılış tör.:ninde ve öğ- tumlu olmağa, biriktirmeğe alı- sıkı sıkıya bağlı olunuz. Vata-
retmen okulunun orta ve yilksek şınız. Süsten kaçınız. israftan nınıza karşı ilginiz mal, men· 
kısımları mezunlarına diploma- sakınınız. faat ve şöhret kaygulannda• 
!arının tevziinde hazır•------------..... - .. -. azade olmahdır. Zira bü· 
bulunarak öğretmen ha- tün bunların üstünde yer 
yanlara hiteben şu önemli alan bir şeref meselesi 
söylevi vermi§tir: vardır ki bu insanın ancak 

"Bayanların ilim ve irfan yurduna, memleketine soıı· 
bakımından kendi mev- suz bağlantısından ve il· 
kilerini müdrik bulunduk- gisinden hasıl olur. Vata• 
!arını, özel vasıflarını ve nına bağlı olmıyan adaııı 
meziyetlerini göstermek yabancıdır. Öyle bir ada· 
suretiyle de haklarına ka- mınsa ne değeri ne de 
vuştuklarını görmekle son itibarı yoktur. Hatta o 
derece kıvanç duymakta- kendi vicdanı karşısında 
yım. Bayan direktörün çok bile hakirdir, zelildir. 
güzel anlattıkları gibi ka· "Evladlarım. 
dınlar sosyal hayatın dı- " Mamlekete olan ilgi· 
şında kaldıkça istidad ve nizi onun hürriyet ve istik• 
liyakatlarını gösteremiyor- lali uğrundaki ca!ışmaları· 
!ar, ödevlerini yapamıyor- nızla gösteriniz. En yüksek 
!ar, kendilerinden bekle· şerefler ve övünçler ancak 
nen fedakarlıkta ve hiz- vatanın hürriyeti ve istik· 
mette bulunamıyorlardı. lalile kaimdir. Vatanınıza 
Şimdi artık durum böyle karşı samimi ve fedakar 
değildir. Kadınlar yüksek olunuz. Bu samimiyet ve 
annelik imtiyazlarından fedakarlığınız bütün duygu· 
başka sosyal hayatın her lran şahı Rira Pehlevi han farın üstünde olmalıdır. An· 
safhasındaki meziyetlerinden Şahinşah çok alkışlanan bu cak bu sayededir ki, memleketin 
de faydalanmak üzeredirler.,. söylevden sonra talebeye bitab hürriyeti de istiklali de gör 

Şehinşah burada biraz dü- ederek şunları söylediler: !eriniz önünde bütün hey-
şündükten sonra söylevlerine "Ev:adlarım, sizlere iki şeyi bet ve azametiyle tecessüo 
Ö 1 d b d 1 anlatmak ı'sterı'm·. edebilir. Nihayet vatanJIJ f Y ece evam uyur u ar: bahtiyarlığı sizlerin birı r 

" Memleketimiz nüfusunun Birincisi talebeler daima yük- bahtiyar oıu1unuza bağlıd r. 
yarısının hesaba katılmadığı selme yolunu tutmalıdırlar. Bunun için de kendi saadf.li• 
devirler yaşadık. Kadınların Burada yer alanlar için en ta- nizi kurabilecek yolda çalışı-
istatiıtiği tutulmuyordu. Sanki biiğ şart budur. Talebelerin nız. Ve bütün bu çalışmab rda 
kadınlar erkeklerden başka terakkisi memleketin ilerlemesi daima önde, daima başta oJoıa· 
birşeydiler. Güya onlar Iran demektir. Zira fertlerin saadeti .!~ .. ~~.~~!:~ .. ~~i~~!:.~ ............... . 
nüfusuna dahil değildiler. Asıl genel saadeti hazırlar. Kendi-
teessüf olunacak nokta şudur nizi seviniz. Bu aözden mak-
ki kadınlar istatistiklerde yal- sadım özel istifadenizi düşünü-
nız erzakın kıt olduğu, onlara nüz, hodbin olunuz demek de-
da paylarının temini iycab et- ğildir. Maksadım şudur: Kendi 
tiği zaman yer alıyorlardı. varlığınıza saygı gösteriniz. 

"Ben gösterişi sevmem. Ya- izzeti nefse sahib olunuz. Hay-
ınlan işleri yetik görerek bu siyetinizi ;(Özetiniz. 
günle dün arasındaki farkları Kendinizi asla hakir ve zelil 
ortaya koymak da istemem. görmeyiniz. Büyük bir insan 
Fakat siz bayanlar, ~ugünil olmak için gereken unsurlara 
büyük ~ir gün olarak biliniz. sahip olduğunuzu düıününüz. 

Avusturya istikrazı 
Viyana, (Deyli Ekspres) -

Avusturya hükümetinin 930 yı
lında lngiltereden aldığı 16 
milyon4,000,000 isterlinlik istik· 
razın ilk taksiti olan 3,000,000 
isterlin Anstalt bankasına yatı· 
nlmıştır. Kalan kısım yirmi 
müsavi taksitte ve yirmi yılda 
ödenecektir. Yüzde dört buçuk 
faiz bu yeküne bindikten sonra 
her yıl 8,000,000 iaterlin öden· 
mesi İcab etmektedir. 

Memleketin ilerlemesi için önü
nüzde açılan fırsatlardan isti
fade ediniz. Memleketimizin 
yükselmesi ve ilerlemesi uğ
runda hulôsu kalple ve elbiı
liğiyle çalışma lüzumuna 
kaniim. Kültür yollarında böyle 
çalışmalıdır. Her ne kadar 
kültür işleri hükümetin ona 

Arnavud mebusanında 
tabancalar çekildi .• 

atfettiği önemle ve çalış-
ma ile terakki yolunda 
ise de bütün memleketin aynı 
ülkü etrafında çalışmasına ihti
yaç olduğunu katiyen unutma
malı, halkın genliği ve saadeti 
için hergün daha verimli ve 
daha sık adımlar atılmalıdır. 

"Ey benim asil kanlı hem
şirelerim ve kızlarım, artık 8os
yal hayata girmiş bulunuyor
sunuz, Özel ve yurdsal bahti
yarlığa kavuşmak için adım
larınızı altınız. Kutsal vazife
nizin vatan yolunda çalışmak 

olduğunu unutmayınız. 
Yarının mutlu oluşu elleriniz

dedir. Gelecek nesilleri sizler 
terbiye edecek, sizler yetiştire
ceksiniz. Sizler iyi öğretmen 
olursanız öğretim ve eğitimi
nize tevdi edilenler de yurd 
için faydalı iyi insanlar olarak 
yetişebilirler. Haklarınıza ka~ 

vuştuğunuz, kadınlık meziyet
lerinizi idrak ettiğiniz, memle
kete karşı ylikaek ISdevlerinize 

iki nazır 

oldu. 
arasında bir boğuşma 
Hadisenin mahiyeti 

Arnavutluk mcb 'usan ınt•t·ü~i 
Tiran, (Deyli Ekspres)- Par

lamentoda iki saylav arasında 
geçen bir münakaşa esnasında 
karşılıklı olarak tabancalar çe
kildi. Hadisenin sebebi şudur: 

Arnavutluğun dahili işlerini 
alakadar eden zirai bir kanu
nunun münakaşası esnasında 

kabinenin reiı vekili olan B. 

kraliyetçiliğinden şüphe ettiğini 
tebarüz ettirerek: 

- "Siz galiba idealist bir 
kraliyetçi değil de menfaate 
dayanan bir kral taraftarısı· 
nız?,, ' 

Demi~tir. iki nazır tabanca· 
farını çıkardıkları sırada araya 
girenler meseleyi örtbas etmiş
lerdir. Hadise de bu suretle 
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Akhisar köylerinde yeni PARDAYANLAR 
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lanet 
dedi 

Alis, kaçalım buras1 
yuvası imiş kaçalım 

Katerin bütün esrarını bi-

Okumıyan tek çocuk bırakılmıyacak 
bütün çocuklara yer bulunacak 

Akhisar, 28 (Özel)- l!çebay 
Cavid Kınay mektep seferber
liğinde devam ediyor. Sindel!i 
Büknüş, Sakarkaya, Erdelli, 
Beyoba, Sazoba, Kennas ve 
gökçeahmed köylerinde yaptı· 
rı l mak ta olan okul inşaatı bit· 

getirilmiş 

güzel bir 
edilıniştir. 

ve yavrularımıza 

Alis son dereceye varan bi_r 
kederin tesirile feryad ettı. 
Papasın arbk iç yüzünü öğren
m • ti. Günah çıkaran papaı 

l len sevgilisi Rojiyeri ile pek 

muhteşem bir od~da ~l~~u
yorlar ve Rojiyerın b'.lgısıne 
her veçhile itiınad edıyordu. 

eğlence yeri temin 

iHTiYAÇLAR 
KARŞILANMALIDIR 

1' . G 1 • k lbli ıner-Panı aro a teıııız a • 
hametli bir din adamı değil, 
el'an ihbras peşinde koşan 
jantiyom idi. . 

Alis bu ye'se karşı me~ın 
bulunınağa çalışıyordu. Z~ra 
yeni bir felaket daha başgos-
t . ti' Acaba Pani Garola 
ermış . . .• 

sevgilisinin isınini nasıl ogre~-
mişti? Bunu kim haber verınış 
idi? Şimdi de bunu düşüuyor 

idi. 
Papas ~aşkın hissi~~tını~ 

gidişine kapılarak ve sozle_rı· 
nin işidilecei!!ıden asla endışe 

.. bir sesle· etmiyerek sert ve gur .. · 
- Sizi hiç bir zaman goz· 

den uzak bulundurmadım. Ma· 

nasbrın içinde bile a~~~ adı?1 
takib ettim. Bilmedigıın hıç 
b. h 1. . yoktur. Isterseni:r: 
ır aınız 

1
. 

Aşıklarının birer birer saya .ı-

lirim. Fakat kıskandığımı s~n· 
mayınız. Sizi Kraliçenin eli~~ 
teslim etmekle senden öç 
dığıına kanüm. Bu gidişini~in 
ne kadar gizli olduğunu gor
mekle de memnun oluyordum. 

Hatta Navar kraliçesine gitti
ğiniz gündenberi bütün ahva

linize yine vakıf oldum. Diişiin
ce lerinizi öğrendiın. Aşk ve 
alakanızı gördünı. Siz K~nt 
dö Mariyakı seviyorsunuı. Şım· 
di sevginin bütün lezzet t'e ıcı· 
larını tatıyorsunuz. • 

Rojiyeri şarlatan bir adam de· 
··ıd. Teveccühünü kazanmış 
gı · 'd. R .. 
değerli bir müşav.r ı ı, oıı· 

yeri ayrılırken : 
_ Demek artık banş oldu. 

Şu halde Jan Dalbereni~ . ~a· 
rise geleceğinden emin mısınız 1 l 

- Gelecek. \ 
_ Na var Kraliçesinin hasta 

bulunduğunu aleme yaymak 

değil mi? . . 
_ Evet, Jan Dalbrenın zıya~ 

desıle hasta bulunduğuna senı 
temin ederim. Fakat hepsi b~ ' 
mu ya? Hanriden başka bır 
oğlu bulunduğunu da herkese 

yaymak.. . 
_ Evet.. Hatta Hanrıden 

daha yaşlı bir çocuk.. Şayet 
Hanrinin vücudu ortadan kal
karsa bu çocuk birçok hukuka 
malik olacak.. Onu biliyorsun 

yal R .. . .. ı' çe 
Müneccim oııyen ıçıo • 

kerek: 
- Oğlum!. 
Sözünü mırıldandı. 

* • • • 
A \is dö Lüks üzüntülü hır 

ece geçirdi. M etaneti~i to~h· 
g ak ah vahla vaktıoı geçır· 
yar d • 
medi. Hayatı bir felakete _ogru 

ürükleniyordu. Buna raı:rmen s .. 
bütün gece zihninin kuvve~n~ 
toplıyarak kurtuluş çarelennı 
<ıraınağa koyuldu. h.tıraptaıı 

Akhi~ar 67 köylü ve 60 
bini aşkın , nüfuslu bir ilçedir. 
Yalnız ınc;rkezinde (24) bin 
nüfus bulunan bu kaza maale
sef idari İ:~şkilit bakımından 
yetersizlik ile karşı karşıyadır. 
Burada mutlaka iki nalıiyeye 
daha ihtiyac vardır. Komşu 

kazalara nişbetle üstilnlük ve 
ehemmiyeti inkar edilemiyen 
Akhisarın a,yni ilçelerle teşki

lat itibariyle hiçbir fıırkı yok 
gibidir. Akhisarın genişlik ve 
kalabalığı ayni zamanda şu nok
sanın da giderilmesi zaruretini 
doğurmaktadır: Polis teşkilatı
nın yokluğu .. 

Gerçi şehrin genel asayişi 

Akhisar ı/(Rbayı Cavıt Kuıaı• jandarınll ve bekçi kadroların· 
ıniştir. Mektep 'er derslere hazır ca pek miikemmel bir hale 
duruma getirilmiştir. getirilınişse de ihtiyaçlar kar· 

Bundan başka Marmara ve Ya- şısında bun11 kafi görmek 
yaköy kamunlarile Kapaklı, ınümkün olmıyor. Her yıl ekim 
Ballıca, Medar, Çoban Ha· ve biçim mevsimlerinde yalnız 
san ve Palamut gibi nüfusu şehre üç dört bin yabancı 

k 1 • d d k amele girdiğini gözönüne alır-
çok olan öy erımız e e ıne -
tepler yaptırılmaktadır . . Bun· sak Akhisarda polis varlığının 
(arın yapısı yakında iknİal edi- lüzuınu kendiliğinden anlaşıl· 
Iecektir. Akhisarın en' verimli mış olur. Bu varlığa vücut ve· 
ve yakın ki>ylerinden olan Kara rilmesi için ilçebaylıkça bir İs· 

· d · b'ıt'ı ı'I " olan tek yapı~ıştır. Bu istek balkı-. sonya a ınşası r !Dış 

k • l mızı gerçekten memnun et· 
ınektep binasınııı apı arı yav-

. l d I b miştir. , , 
rularımıziı açı ıııı ş , ers ere aş- Akhisar 28, (Özel) - Şeh-
lanııiıştır. Kaza nıerkezi~de ise 
kültür · iş!eri' üzerinde . büyük . rimiz ziraat fen iş yarı bay Ce-
t itizlik göstJriliyor; okuıı:ıavan vat Manisa kadrosuna verilmiş 
bir \ek Ç~çulC bırakpnyacağız, olduğundan yetine Soma işyarı 

titriyerekı • ' ' 
- Sonuna kadar uğra,\ aca,-

Sözlerini söyliyerek acı acı .. 
· ırüldü . Halbuki hafiye kızın J 
1 dehşetinden dili tutulmuştU: 

hepsini ç~:ı' ı.ltına ;ı.lac~ğız.. bay Suad atanmıştı. Mumaileyh 
()eniliyor. ', , gele1 k vazifesine başlamıştır. 

- Ne tuhaf!Bw geliyorsu· 
nuz da saadetinize derınan arı
yorsunuz. Ben de size çocuğu
nuzun sağ olduğunu sö)lliyorum. 
Sizde insani hislerin uyanma-

s. . kı 
sına çalışıyorum. ız ıse aş . -
nızdan başka bir şey düşünmı· 
yorsunuz. Şimdi lanetlerla kar· 
şılaşıyorsun. Eğer Cenab~~a~ 
kalbiınden doğan duaları ışıti
yorsa; işte bağırıyorum, .felake
tini, ölünceye kadar sefıl kal
manı istirham ediyorum. 

Bu sözleri dinledikten sonra 
papas kalkarak günah çıkaran 
yerden inip dışarı çıktı. 

Işte bu veçhile cadı gibi hıç
kırıklar içinde karanlıklar ara
sında kayboldu. Alis ise bayı
larak arka üstü diişmüştü. 

O vakıt kocakar~ i~c~ du
daklarında bdiren bır gulumse-
me ile Alis Dö Lüksün ya:ı~a 
koşarak keskin bir ruh 0 

-

!attı. Bir saniye zarfında genç 
kız ayıldı. Sersem sersem aya· 
ğa kalktı. Etra ına bakındı .. 
Sonra Loranın kolundan tuta· 
rak derin bir yeis içinde : 

_ Kaçalıın burası bir lanet 

yuvası inıiş kaçalım ! 
Dedi. 

* • • • 
Katerin Dömediciye uzun bır 

seyahattan avdet eden Alis 

D ··ı .. ksün huzuruna kabulünü 
ou K ı· 
1 d g-1 bildirildi. ra ıçe ya var ı I 
rbest kalınca Alisi kabu 

se d" ... 
edeceğini ve ken ısını gorme-
den saraydan gitmeınesini söy· 

ledi. 
Bu esnada Katerin ile ınü· 

neccim Rojiyeri konuşuyorlar· 
dı . Kr al ilede göriişecek idi. 
Dokuzuncu Şarl, kraliçenin gö
rüşmek istediğini bildiği için, 
annesinin daima kendisini gizli 
ve endişeli düşüncelerle kuş· 
kulandırıp merak içinde _bırak· 
tığını biliyordu. işte kral bu
nun için bu ziyareri ıneiakla . . ' .· 
beklivordu: 

ğıın!. 
Dedi. f.ınma umduğu şe~I~~ 

boşa çıktı. Eğer eski se~gılısı 
Pani · garoladan ~e~t~u 
alınış olsaydı düşüncesıoe go~e 
Luvr sarayına giderek Katerın 
dö Mediçi'ye: 

_ Şimdiye kadar size hiz-
met ettim fakat bugün . serbest 
kalıyoruın. Sizden yalnız bitaraf 
bulunınaoı:r:ı ve beni unutına· 
oızı istirham ederim. Gidiyo· 
rum. işte bu kadar ... Alt ta· 
rafını ben düşünürüm. 

KORUML~RIN FAALiYETi "
1 

MAÇ 
Çqcuk ~oruma ve Kızılay Bu hafta ilçemize gelen Ma• 

1 
· · ı \ ' ' d · nisalı sporcularla gençlerbirligı" • korum arının ça ışına arı, a 

ist'eıiilen seyl~de yürüme~te~ir. sporcularımız arasında bir maç 
Mekteb yavrularınaan , iSO yapılmıştır. Hava yağmurlu 
ocug· a Himayeletbl tarafından olduğundan maç tamamla:ıa-

ç ' k d hergün ınuntazamart y~me mamış, . evamı ınilddetıııce 
verilmektedir. Ayrıca parkta sıfır sıfıra geçmiştir. Manisalı 
yine bu korumtııı ·· yardımiy!e gençler Akhi~ardan iyi bir 
bir çocuk bahçe•i meydana uğurlama ile ayrılmışlardır. 

.:iki'"'it;ıy·;~··~ii~i·g·~;~·i~~: .. 
nundaki isyan yalanlandı Diyecek ve sarayı terkede· 

cekti. Lakin bütün bu tasarla· 
dığı şeylerle bere~er hay.alı Roma 28 (Ô.R) - Yarı resmi çevenler, Torino ve Mondori 

Saadet
i de mahvolmuştu. Yıne garniz.o~larınıo güya isyan ettiklerine dair yabancı kaynaklardan 

ıkan halı erleri ,.yalanlama~tadırlar. · • 
eski vazifesine dönmek mec· · ç Roma 28 (A.A) - 1 Nısan,da silah altına çağırılacak olan 
buriyetinde kalıyordu, Hakik~· 1935 doğumlu otomobil efradı ,bir Şubatta çağırılacaklardır. 
ten Navar kraliçesinin kendı- PaHs. 28 (A.A) ltalyıın propiında bakanlığı · nİüstşarı Dino 
sine iade ettiği puslanın eline Alfujeri Bu'dapeşteden buraya gelmiştir. • 
geçmediğini söyliyebilirdi. Aynı · , 
zamanda Katerinin hiddetini de 
biüyordu ve kendisine görün
ınek zaınanı da gelmişti. 

Ertesi sabah, Alis dö Lüks 
sanki dünkü hadise bir rüya 
imiş gibi müteessir görünmiye- . 
rek Lora'nın yardııniyle güzelce 
giyinip kocakarı ile birlikte 
doğruca Luvr sarayına gitti. 
Derhal kraliçenin hususi dai
resine alındığı için diğer arka· 
daşlarının birçok sorgularına 
manız kaldı: Ayn ayrı neşeli 
ve ınünasib cevaplar vererek 
zekasının kudretini bir kere 
daha göstermişti. 

- Son« Var -....... 
Ergenekon piyesi 

verildi 
Bolu, 28 (A.A) - Dün gece 

Düzce Halkevi salonunda tem· 
sil komitesi tarafından "Er· 
ııenekon,, piyesi temsi! edilmiş 
ve çok alkışlanmıştır-. Salon 
ağzına kadar dolmuştur. Halk 
teınsillerin ıııuvaftakivetinden 

• • 
cok memnundur, 

VALNIZ 

sun eş 
Pİld 

KWLL.ANINIZ 

~anne '7 

Başkaları neler yazıyor 

Petrol nizamı, ltalyada 
yeni kurulmuş gibidir 

R.cmada11 bir görıinüş 
" Noye Zürher Saytung ,. şısında, büyük petrol ' şirketle· 

gazetesine Romadan yazılıyor: rile, ltalyanın iyi geçınmek 
ltalya, hiçbir tezahürde lıu· zaruretinde olduğunu söylemek 

lunmadan, vatta halktan bile istiyor, 
tamamile gizli tutarak öyle bir Filhakika Mussolini, petro!u 
ekonomik endüstriyel bir mü· devlet kootrolu altına almakla, 
cadeleye girişti ki, bu ıniica· büyük bir rezikoyu üzerin• 
dele, kendi ekmeklerıni, ken· almış bulunuyor, 
dileri teınin edebilecek bir Büyük petrol şirketlerinin 
hale sokan " buğday mücade- birbirlerile çarpışan menfaatleri 
lesi .. inden daha derin mani yüzünden, Arabistanın ateş tu-
"e ehemmiyettedir. Bu ikinci fanı altında kaldığı, petrol re-
mücadele, ltalyayı, petrol id- kabeti dolayısiyle, cenubi Ame· 

, halatından kurtarmak gayesini rikadaki birçok devletlerin, ar· 
güdmektedir. • dı arkası gelıniyen isyanlar 

" Mayi halindeki tahrik mad- içinde yaşadıkları ve büyük 
deleri dairesi ,, adı altındaki <ie ılet politikaaının, kısmen dt 
hususi bir dairenin kurulmasını petrol menfaatine tabi olduğu dü 

: derpiş eden 24 birinci , teşrin ,ş~nülecek .ol.u~sa,. hiç. şüp~e yok 
1935 tarihli karamaıae ile kı, Mussolın:nııı ıesti. ha~ıkaten 
" petrol mücadelesi ,, başla· 

mıştıt. · • 
Bu dairenin vazifeleri · şun

lardır : Memleket iç.indelı'i pet
rol istibsalile, dışardan satın 

alma işinln ' tanzimi; · piyasaya 
• satışa çıkarılacak olanlarıtt, her 
$eyden ön~e askeri ihtiy'açlar 

' göröniintle tutularak', kdntrol 
altına alınmas1', dışaraan satın 
alma ve iç piyasa fiatlarının 
tespitidir. 

Mussolininin bu . tedbirleri, 
şüphe yoktur ki büyük bir 
cüreti ifade ediyor. Çünki, 
bugiine kadar, petrol ithalatı· 
na bağlı olan hiç bir devlet. 
Amerika ve lngiltereni~ petrol 
kodaınanlarına kafa tutarak, 
petrola dilediği gibi fiat koya· 
mamıştır. 

Habeşistandaki petrol iınti· 
yazları dolayısile, bir çok de· 
di koilulara sebebiyet ver· 
ıniş olan Riket hile, Musso· 

' lininin bu istiklal ilanı hakkın· 
da şunları söylüyor: 

Musolini, bir çok tehditlerle 
ticareti öldürerek, ltalyaya pet
rol itbal eden büyük şirketleri 
kendine düşman elti... Hele 
hizmetlerine en çôk muhtaç ol
duğu bu sıralarda, artık onlar· 
dan yardım umud etmesi' bir 
çılgınlık olur. 

Riket bu sözlerile, Afrika· 
daki hareketi günün birinde 
akamete mahkum edebilecek 
petrol ambargosu tehdidi kar· 

hayret uyandıracak bir mes· 
eledir. Çünkü bu jest .. l)arba 
girişmiş olan ltalya İ!<İn heı 

petrol damlasının kan kadaı 
kıymetli olduğu bir sırada bü
tün dünyanın petrol nıü,teah
hitlerine 'meydan oku~ak au-

ı •ı \ 

retiyle yapılmıştır. 

Anlaşılan Mussolini, pqlitika
Bını tartarken, devletler daha 
üstün olan kuvvetler~ karşı 
ltalyanın istiklalini ilan. ' etme· 
sine Italya ulusunun hayab 
kadar eheınmiyet vernıektedii'. 

Hesaplarını yaparken p~i· 
kolojik foktörlere kadar eko· 
nomik ölçüleri ele almıyor. 

Mussolini, ltalyada yeni bir 
petrol nizamını kurmak cesa
retini göstermiştir. Çünkü, 
uzun yıllardanberi birbirleriyle 
boğazlaşan petrol şirketlerinin 
ltalyaya kartı cephe ' almak 
için bir türlü anlıışamıyıİcakla· 
rını, daha önceden kestirmişti. 
En can alacak bir anda, bun
lardan her hangi bir gurub, 
koca İtalyanın petrol piyasa· 

sıoı ele geçirınek için kurduk· 
!arı cepheden ayrılacaktır. 

Roma da 
' yapılan ayin 
Roma, 28 (A.A) - Italyaa 

kralile Mussolini bu sabah Ro• 
madaki Andikan kilisesindı 
kral Corç için yapılan din! 
ayinde hazır bulunınuşlardır. 

Bolu Halkevi 
Her hafta muntazam bir surette 

gezintiler yapmağa başladı 
Bolu, 28 (A.A) ·- Halkevi 

köycüler şubesi, parti başka

nının başkanlığında her hafta 
pazar günleri köy gezileri yap
maktadır. Köylüyle hasbıhaller 

yapılarak köylünün elbirliğile 
yapacağı işleri m~hallinde te

min etmektedirler. Köy dernek 

odaları, köy .YOiiarı, mü~terek 
baınam yapmak, tarlalara zarar 

veren suların mecralarını te· 
mizlemck, köye iyi su getirme~ 
gibi toplu yapılacak işleri ba· 
şarınağa ınuvaffak olmakta· 
dırlar. 

Ayni heyet her yere taşa· 

rak etraf tarlalara zarar veret 
"Büyük suyun., yatağınııı. ıe· 
mizlettirilmesi için mahaJlıo~t 
köylülerle eörüşmeğe j:itıııı•~· 
!erdir. 
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' Borsa Haberleri ~ 
' . ' ~ DUn Borsada , 

Yapılan Sattşlar ~ 
~ı-: 

Uz Um 
Çu. Alıcı 

13 
Fiat 

14 49 Y 1 Talat 
11 Vitel 

1 S Gomel 
ıs 2s 
11 

15 25 
11 

61 Yekun 
489636 Eski satış 
489697 Umumi satış 

incir 
Çu. Alıcı Fi at 
178 E Alharal 10 13 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
130 Arpa 4 375 4 375 

36 Bakla 4 625 4 625 
25 M darı 5 50 5 50 

132500 ki.P. çekir 2 65 2 65 
43 balye pamuk 42 42 -
8. Herriot'nun 

telgrafı 
Lyon 28 (Ö.R) - Uray ku· 

rulunun bugünkü celsesi sonun· 
da şarbay Herriot Pari.s lngiliz 
büyük elçiliğine aşağıdaki tel· 
grah çekmiştir : 

" lngiltereye pek eski ilgi· 
!erle bağlı olan Lyon şehri in· 
gili:ı: ulusunun matemine derin 
bir sempati ile iştirak ettiğini 
bif'dirir ve bu duygularını in· 
giliz ulusuna iblağ etmenizi 
diler.,, 

-~ ... -·11111!1~-----
Gö z Hekimi 
MITATOREL 

Adres • Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat· 
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

ÇOCUK 
HASTALIKLAR! 
ı\l ÜTEHASSISl 

Ur. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyabatın· 

dan dönmüştür. Hastalarını 
her gün 11,30 dan saat on 
üçe kadar Beyler sokağın· 

daki kıliniğinde kabul et· 
mektedir. Telefon 3990 r---• (S.7) (3601) 
Kuşadası sulh hukuk hakim· . 

liğinden: 
Orman idaresi tarafından 

ı(uşadasının Davutlar nahiye
;;nden Hasan oğlu Hüseyin 
Muğlanın Turgutlu nahiyesin· 
elen lsmail oğlu Mehmecl ve 
Aydınıo imam köyünden Ali oğlu 
Mehmed aleyhine açılan taz-

, minat davasının yapılan duruş
masında: Dava olunanlardan 

' Muğlalı Mehmed ile Davutlarlı 
Hüseynin yeri bulunmadığından 
usulün 141 ve 142 inci madde· 
!erine tutunarak duruşmanın 

açık bırakıldığı 29-1-36 Çar· 
'şamba hünü saat 10 da Kuş 
adası sulh hukuk hak yerine 
gelmeleri gereği ilanen bildiri-
lir. '137 (132) 

• • Doktor 

Fahri Işık 
tzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Depozitosu 

T. L. Yeri Esas No. 
288 
331 
417 

' 702 
702-1 
702-2 
779 

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

No. su 

39 
14 

26,26-2 
2 
4 
6 

Nev'i 

mağaza 

ev 

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

160 
75 

106 
550 
550 
550 

.. .. .. " 
H it U " ev bahçe ve arsanın 371640 ikinci Süleymaniye Yüzbaşı Hasan \'e 55-57 

Deşteban ve Hıfzı sokak sehimde 64080 H. 230 
evin 64 hissede 35 P. 350 789 

921 
925 
951-952 

Birinci Karataş Teşvikiye sokak 
Karşıyaka Osman zade Nazlı S. 
Reşadiye Tramvay ve iskele çıkmazı 
Akdeniz M. Sahiliye S. 

9 
40 

600 
38 

248.50 M. M. arsa 100 
ve 5 292 M. 1\1. arsa 350 
hamam ve mağazanın 24 1000 
hissede 6 payı 

984 
1032 
1059 
1060 
1065 
1066 
1070 

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

600 
27 
15 
16 
12 

219 M. M. arsa 
evin 3 de bir hissesi 
127.17 M. M. arsa 

300 
20 
70 
60 
40 
70 

., " " " " 
116.79 " " 

Kasap Hızır M. Hasan Hoca S. dükkan 

,, ., Hayrettin paşa S. 9 
71 " 30 ikinci Karataş Şehit Nusret bey S. 211 M. M. arsanın 24 payda 

6 hissesi 

1073 132-134 278 M. M. arsa 20 ikinci Süleymaniye Kamil paşa S. 
219 Ada 4 parsel 

1074 ikinci Süleymaniye Kamil paşa S. 219 Ada 1 P. 110 72 " ,, 5 
1075 ikinci Süleymaniye Kamil paşa S. 158 Ada 3 P. 1-10 242 5 ,, ,, 15 
1076 ikinci Süleymaniye Kamil paş:ı S. 10 153 ,, ., 10 
1077 ikinci Süleymaniye Birinci Kiremitçi S. 160 Ada 9 P.42-2 342 ,, ,, 15 

1078 " " " " " 167 .. 15 " 73 1037 " " 45 
1079 ,, ,, ikinci ,, ., 164 ,, 11 ,, 19-1 1078 ,, ,, 45 
1080 " .. .. " .. 160 " 2 "18-2 3466 " " 120 
1081 ,, ., üçüncü ., ,, 160 ,, 10 ,, 42·1 279 ,, ,, 15 
1082 ., ,, Çorak sokak 150 ,, 14 ,, 20-1 1688 ,, ,, 70 
1083 ,, ,, Murat Reis S. 1-22 774 ,, ,, 40 
1084 ., ,, Mısırlı C. 125 142 ,, ,, 25 

1086 Bornova Salhane Kum Kahve mevkii 28-30 5051 ,, ,, 260 
Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin veya taksitle ödenmek üzere 

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

üçer de fotoğraf getirmeleri ilan olunur. 17-22-29 141 (93) 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

l\luzatler Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

ızmir belediyesinden: 
1 - Kırk bir lira bedeli 

muhammenli memleket hasta
nesi karşısında sekiz sayılı 
dükkana bitişik deponun bir 
sene müddetle icarı başsekre· 
terlikteki şartname veçhile 14-
2-936 cuma günü saat onda 
açık arttırma ile ihale edile· 
cektir. iştirak için üç liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta ko
misyona gelinir. 

2 - Üçüncü Kahramanlarda 
yeni Selanik sokağında yirmi 
sekiz savılı bahçe ve kule bir 
sene müddetle icarı başsekre
terlikteki şartname veçhile 14· 
2-936 cuma günü saat onda 
açık arttırma ile ihale edile· 
cektir. Bir senelik kira bedeli 
muhammeneni elli liradır. işti
rak için dört liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta komisyona ge
linir. 

3 - Mezarlıkbaşında iki sa· 
yılı ekmek satış barakasının 

bir sene müddetle icarı baş· 
sekreterlikteki şartname veç· 
hile 14-2-936 cuma günü saat 
onda açık arttırma ile ihale 
edilecektir. Bir senelik kira 
bedeli muhammeni yüz elli 
liradır. İştirak için on iki lira· 
!ık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatta 
komisyona gelinir. 

29-4-7-11 247 (130) 
Yirmi lira bedeli muhkmmen

li Tire kapısındaki eski duhu· 
liye barakasının bir senelik ki· 
rası baş sekreterlikteki şart· 

name veçhi!.! 4-2-936 salı gü· 
nüne temdit edilmiştir. iştirak 
için 1.5 liralık muvukkat temi
nat makbuzu ile söylenen gün
de saat 10 da komisyona ge· 

:EC ..A.. :N'" z -u- :EC 
ÖKSÜRÜKŞURUBU 

En muannid öksürüklerle bronşit, astm, ve boğmaca öksürü· 
ğünün kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici 

tesiri şayanı dikkattır 
İNGILIZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu - lstanbul 

Devlet demiryollarından: 
1-2-1936 gününden itibaren İzmir· Bandırma trenlerinde de· 

ğişiklik yapılacaktır. lzmirden Bandırmaya Pazartesi, Çarşamba, 
Cuma günleri (1201) sür'at katarı Pazar, Salı, Perşebme Cumar
tesi gunleri (1207) muhtelit katar, Bandırmadan lzmire Pazar, 
Salı Perşembe günleri (1202) sür'at katarı. Pazartesi, Garşamba 
Cuma, Cumartesi günleri (1208) muhtelit katar hareket ede· 
cektir. Eksj>reslerin işlediği günlerde muhtelitler işlemiyecektir. 
Ekspresler de bütün istasyonlarda duracaklardır. Vupurlar Pazar, 
Salı Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri Bandırmaya gelecekler 
ve Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri Bandır
madan kalkacaklardır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracact edilmesi. 
26-29 224 (131) 

iktisat vekaleti iç ticaret umum 
nıüdürlüğünden: 

Türkiye cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet cumhuriyetleri itti
hadı hükumeti arasında akdolunan ticaret ve seyrisefain mua· 
hedenamesi hükümlerine göre evvelce tescil edilmiş olan (So· 
ukznefteksport • Neft sendikat ) müessesesinin Türkiye Umum 
vekili haiz olduğu salahiyete binaen bu kerre müracaatla lzmir 
vekili bulunan Georgiy Zavadskiye verilen vekalet müddetinin 
31 birinci kanun 1936 tarihine kadar uzatıldığını bildirmiş ve 
lazım 1elen vesikaları vermiştir.Keyfiyet uyhun görülmüş olmakla 

Bembeyaz, tertemiz ve parıl 
parıl pa•Jıyan dişler 

Bu nelıceyı almak 
icin bir tüp 

RAl)YOLiN 
kafidir. 

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

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

Sabah ve akşam günde iki defa o!mak şartile siz de 

BADYOLiN 
Kullanmıya başlayınız ! 

lzmirlilerin Sevgili ilacı 

KORiZOL KEMAL 
Grip, nezle, bronşit gibi hastalıklara karşı 
agız ve burunda yaşayan bütün mikropları 
anide öldüren çok cittig bir 

DEVADIR 
Şu mevsimde her evde her cepde bulunmalıdır 

DEPOSU, 

Sobalarınız için halis 
·~z~~i~id~k·k;iı;1~·~~d~~·kü~·ü;ür 
~Sömikok : Antrasit kömürü ~ 
~lngiliz : Antrasit komürü ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KOK DOLMA BAHÇE 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak 

kinyani magazasında bulacaksınız, 

DAIMO ·N 

Ampuller ampullerin 
en iyisidir 

2,5 3,5 3,8 voltluk ampuller her zaman için mevcuttur 
Bütün dünya bu marka ampulleri tercih etmiştir 

t/J//.////////;/////Z/Al'..AL7//../Z/LAJV///////////.//7J'///~ 
DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 

ANADOLU Hurdavat 
mağazası Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 
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F ratelli Sperco N. V. Oliver Ve Şü. Salon, yemek Haraççı 

süsleyiniz ... 
ve yatak odalarınızı 

V A 
. W. F. H. Van Der LIMITET Kardeşler 

apur centesı V A 
ROYALE NEERLANDAIS Zee & Co. apur centesi 

mobilycleri le 

KUMPANYASI ANGORA vapuru 20 son CENDELI HAN BiRİNCİ 
CERES vapuru 25-1-1936 kanunda bekleniyor. 24 son ka- KORDON TEL. 24.43 

binde beklenmekte olup nuna kadar Anvers, Rotter- THE ELLERMAN LINES LTD. 
yükünü tahliye ettikten sonra dam, Hamburg ve Bremen THURSO vapuru 7 ikinci 
Burgas - Varna ve Kösteoceye limanlarıııa ylik alacaktır. kanunda Liverpool ve Svansea-
hareket edecektir. ANDROS vapuru 3 şubatta dan gelip tahliyede buluna-

GANYMEDES vapuru 27-2- k 
36 beklenmekte olup y~kü11ü bekleniyor 7 şubata kadar ca . 
tahliyeden sonra Anvers-Rot- Anvers, Rotterdam, Hamburg AD JUT ANT vapuru 8 ikinci 
terdam - Amsterdam ve Ham- ve Bremen limanlarına yUk kanunda beldeniyor.Londra için 

burg limanlan için yük ala· alacaktır. yük alacaktır. 
caktır. American Export Line THURSO vapuru 15 ikiaci 

CERES vapuru 10-2-936 da k 
EX

MOUTH vapuru 2 şu· kanunda be leniyor. liverpool 
gelip 15-2-936 tarihinde An
vers-Rotterdam-Amsterdam ve batta bekleniyol'. Nevyork için ve Glasgov için yük alacaktır. 
Hamburg limanlarına hareket yükliyecektir. POLO vapuru 10 ikinci ki-
edecektir. W L" nunda Londra, Anver Ye Hull-Johnston arren ınes 

SVENSKA ORIENT LINE Livel'pool den beklenip ayni zamanda 
NORRUNA vapuru elyevm L H ll DROMORE vapuru 18 son ondra ve u için yük ala-

limanımızda olup Anvers-Rot- caktır. 
t d C lı kanunda bekleniyor. Liverpool· 
er am-Hamburg- opeıı age- DUTCHE LEVAT LIN 

Gdynia-Danzig-Oslo ve iskan dan yük çıkarıp Burgas,Varna 
dinavya limanları io;in yük ve Köstence için yük alacaktır AQILA vapuru 5 il.inci ka• 

alacaktır. . . 
1 

. 
1 

nunda Hamburg ve Anversten 
Vapurların ısım erı, ge me 

HEMLAND mo
to"rü 5·2-936 f I . gelip tahliyede bulunacak• 

tarihleri ve navlun tari e erı 
tarihinde beklenmekte o~up NOT : Vürut tarihleri, va-bakkında hiç bir taahhüde gi-

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler 
Nu. 102 

Sokıı!, 

Ti. 3n8 

Şube: 

Ankara 
Aoafartalar Caıldc i 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

Doktor 

Kemal Sakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey-
ler sokağı 65, Tel. 3956 

yüküoü tahliyeden sonra An- purların isimleri ve navlun üc-
c rişilmez. vers-Rotterdam-Hamburg- o- retlerioin değişikliklerinden me 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
penhage-Danzig-Gdynia - Oslo suliyet ka:. ul edilmez. 
ve Iskandinavya limanları için Zee & Co. 

Evi Ka.antina tranıt'•:V cad

._d.es•imNmom .• 5.961ıııııiTmelm. m25~4~5 .. ..l I 

1 

yük alacaktır. Birinci Kordon Telefon No. 

SERVfC MARITıME ROUMAIN 2007 -2008 
PELES vapuru 30-1-936 da 

gelip 31-1-636 tarihinde Malta :1! 
Marsilya ve Baraelone için DOKTOR 

Hulôsi Erel 
yük alacaktır. 

Y ulcu kabul eder. 
ilandaki hareket tarihleriie 

navlunJardaki değişikliklerden 
acentemiz mes'uliyet kabul et- Sinir hastalıkları 
mez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kor- Mütehassısı 
donda Tahmil ve Tahliye binHl Pazardan mada her gün 
arkasında 72-4 numarada dörtten sonra ikinci Beyler 
FRA TELLi Sperco yapur acen- sokağında 81 nunıarah nıua-
tabğına müracaat edilmesi rica yenehanesinde hastalannı 
olunur. ( .,~.,6 ) ·~k~a-bu·l·e·d-er ....... ,....İiliıiıılııliı_.,,,. 

Telefon: 2004-2005-2663 .. ~ 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
~ .............. siüiiA'T ..... ö~Iıkyağı ~ 
. -
: Norveçyarun bı.lis Morina balık yağıdır : 

: aki defa süzülmüştür : 
: Biricik Satıf Yeri . 
E BAŞDURAK 

~ HAMDİ NÜZl-IET : . : 

~ Sıhhat Eczanesi ~ 
: .................................................................... .. 

Balıkes f' e:ıci· m-=>nioden : 
1 - Ayvalık - Burhaniye yolunun O + 000 - 11_+ 190 ıncı 

kilometreleri arasındaki kısmın tamiri kapalı zarf usulıyle on bet 
gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Bu tamiratın keşif bedeli 15146 lira 94 kuruştur. 
2 - Bu ışe ait şartname ~e evrak şunlardıc: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele örneği 
C - Fenni şartname ve nafia işleri teraiti umu~iye•i 
E ~ Keıif cetveli · _ . . . • . 
1 t

. ı b tnameleri ve evrakı encumeoı daımı ka.lemıle 
s ıyen er u şar b'li l 

Nafia müdürlüğüne müracaatla göre ı r er. 
3 - Eks"ftme 6 şubat 936 tarihine rastlıyan perşembe günü 

saat 
00 

beşte vilayet makamında_ daimi encümende yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı urf usulıle yapılacaktır. 
5 _ Eksiltmeye girebilmek için bedeli keşfin yüzde yedi 

buçuğu olan 1136 lira üç kuruş muvakkat teminat vermeleri Ye 

bundan başka Nafia işlerile uğrqtı~na dair eksiltme gününden 
laakal sekiz gün evvel Balıkesir nafia müdürlüğünden vesika 

alanlar girebilirler. . . . 
6 _ Usulüne tevfikan kapalı zarf ıçmde verılecek teklif 

mektuplan, teminat mektup veya ma~b~:dnrı ve vesaik ihale 
günü saat on dörde kadar vilayet daımı encümenine makbuz 

mukabilinde verilecektir. 
Saat on dörten sonra teklif zarfları kabul edilmiyecektir. " 

21-25-29-2 (109) 170 

lktisatVekileti iç tica etumum 
müdürlüğünden: 

LU 
yeni çıkan çifte ispiralli 

E ALLUM 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

.bol ı11klı az earfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatiı fiyatlar 

Dehnıet Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemeoı fabrikaları mümessili 
l'eftemalcılar 77 - 79 Tel. 3233 

AL TIN D APr.LASI 

l 

Eczacı başının 
büyü' şaheseri 

• l 

Koku 
Ve 

kokuculuğun 
HARtKASı 
•••••••••••••••••••••••• 

Altın 
Damlasını 

YALNIZ 

O yapar 
Benzer i•imli 

Taklitlerini 
Şiddetle red ediniz 

. Um.DEPO: 

S. Ferit Sif a eczanesi 
30 ikinci teşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde 

Türkiyede iş yapmağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden Em
periyal Kemikal Endüstri Levanı Limited şirketi bu kere müra
caatla lzmir şubesinin faaliyetine nihayet verdiğini ve şubenin 
muamele hesap alacak ve vereceklerinin lstanbul şubesine 
devredildiğini bildirmiş olmakla bu şube ile ilgisi bulunanların 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
I~sısın~n vergi borcun~an ötürü tahaili emval yasasına göre : 

b~~z ed~en Ah~ed aga mahallesinde Ali paşa meydanında 
kaın eski 47 yem 33 sayılı depo tarihi ilandan itibaren 21 gün 
müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyeolerin Defter
darlık t&.bsilat kalemine gelmeleri. 29-2-6-11 243 (133) 

Istenbul şubesine müracaatları ilan olunur. 
29-13-28 238 (135) 

• , .~ • • ~ - , , • rr 

Tek, fakat katJi çare 

• 

Tecrübe edenler
den sorunuz! 
Baş, diş, adele ağn-r 

la rile üşübnekten müte
vellid bütün ıshrablara karşı yegane müessir tedbi 

bir kaşe 

G l P l IW 
ı almaktır. 

[ Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz J 
- - .~ . . . . . . ·~" . 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli mah ıhlamur ve 
salep ile baıka çeıit ye
mek baharlarımız:ı, birinci 
kalite çamaoır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçe~ini, lspartanın !iz gül 
ve çıçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

• 1t .• . 

• 
Neatle •• Turan fabrikalanoın . taoınmtt çeıitlerini 

Kar• ıüdO, Beai. Her boy di' macunu ve fırçalarını (Leylek) 
marka rastı~ ile (Nermin) ıaç boyalarını bizden arayınıL 
Blitün TUrkıyede tanınmıı ve denenmiş (Arti) k b 
!arının genel satış yeri yalnız d d umaı oya-epomuz ur. 

Telefon : 3882 

lznıirlil~r lstanbulda ueı·ede buluşurlar. 

Beyoglunda Bristol otelinde 

Sirke~i.de 9smaniyeotelinde 
Her ıkı otelın müsteciri Türk! d k" • ı h k er en en es ı otelcı. 

:,;~r veB erôese kendisini sevdiren bay Omer LUt-
• ay mer Lütfi lzmir " -k • t 1· . . 

sisidir Kırk b"ı l"k ""' erı o e ının miıes-• r sene ı t ""b ı· 'd · . 
bilir. Istanbulda h . . ecru e 1 ı aresını herkes 

e 1 
. d k" h er ıkı otelde konalclıyacaklar kendi 

v erın e 1 ra atı bulacaklardır. 

• • •• • .. 1. ı.· ... ~ 4: 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fıatlar 
müthi~ uou:ı:dur 
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Corc'un cenazesi ihtişamla kaldırldı 
ral, 27 Pr , 35 mora has heyeti 

ralı cenazeyi ta ip etti 
ııııını--------------:..----------'-'--

u baş , Cu 

Hav anın soğuk ve rutubetli olmasına rağmen halk sokakları 
doldurarak çok se.vdikleri krala son vazifesini de yaptı 

ve milyonlarca Lo 

Londra, 28 (A.A) - Kralın 
cenazesi bugün büyük bir ibti
ıam ile kaldırılmıştır. Kral 
sekizinci Edvard ile kardeşleri 
gece yarısından sonra babala
rının tabutu önünde yarım saat 
nöbet beklemişlerdir. 

1 r 
t 

sulh halinde bet gayretini 
vazife hissi ile ve cesaretle 
yaptı. Şimdi kırk bir yaşında 
tahta çıkan Edvard Vlll daha 
Prens dö Gal iken sevinçle 
kalblerimizi teshir etmişti. 
Selefleri olan devlet başkanları 
g:bi o da büyük bir seyyah 
idi ve tebaalarını yakından 
tanıdı. 

)3ir çeyr11~ Sflattan f azl.a bir 
zaman, füen kralın 4 oğlu ta
butun önünde dim dik dur· 

: muşlardır. 
Kralın üzerinde Gal mem-

.. ·• !!" 

!erin ve siyah elbiselerin kaı
]\etler ve yırtık pırtık elbise
lerle yanyana durdukları göz.• 
çarpıyordu. 

K1'al tabutun karşısında du· 

Dört gündenberi kralın tabu· 
tu· önünden 809182 kişi geç· 
miştir. Bütün cadddeler halkla 
dolu bulunuyordu. Londrada 
böyle bir cenaze merasımı 

ıimdiye kadar görillıııemiştir. 
Genazeye 1 reisicumur, altı 

kral, 27 prens, 35 mürabhas 
heyeti ve elçiler iştirak etmiştir. 
CENAZE TÖRENi BAŞLIYOR 

Paris 28 (Ö.R) - logiliz kralı 
Jorjun cenaze törenı Londrada 
çok büyük bir şekilde yapılmış 
ve cenaze alayı Vestminister'
den Vindsor sarayına giderken 
bMün Londra halkı kral Jor
jun cenazesini selamlamıştır. 

. , . 

1 

\

. 

' 

1 
' 

• 

KRAL EDVARD 
CENAZENiN ÖNÜNDE J 

Londra, 28 (Ö.R) - Dün ı· 
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Bu münasebetle, kral Jorjun 
mesai arkadaşlarından eski dış 
işleri bakanı ve şimdiki iç iş· 
leri bakanı sir John Simon rad· 
yoda aşağıdaki söylevi ver
miştir : 

CON SIMONUN SÖYLEVi 
Bir hatta önce hayata 

gözlerini kapayan sev
gili krahmız ,ımdl baba
sı kral Edvardın va an
nesi kraliçenin yanında 
Vlndsor ,atosunda ebe
di lstlrahata daim•• 
bulunuyor. 2& sena sal
tanat aUrmu,ıur, Bu 2& 

sene heyecan verici hl
diseler ve daimi endl
'elerle dolu idi.Bunların 
kar,ısında sUkOnet ve 
cesaret göstermekten 
kral hiç geri kalmadı. 

Yelli kral sekizi11ci Edvard Kral Corç bır zaman merasimlere bôyle alayla gidcrılı 
ratik bağlarla bağlıdır. fakat bu 67 sene saltanat süren kra- akşam Vestminister- Hail önün· l leketi bassa alayının albay rurken ellerini kılıncının kah· 
monarşi lngiliz hükümetinin liçe Viktorya hakkında tebaa- de Kral Jorjun tabutu önünden üniforması vardı. Dük of York zası üzerine çaprastlamış, ba· 
tabiatı icabı, sırf oııa mahsus sının hürmeti nihayet tam ve saygı geçidi yapmak için bek- Royal Air F orce üniformasını, b. şını hafifçe öne eğmişti ve ır 

bir şeydir. Biz bunun mümessili sonsuz bir saygı halini almıştı. liyen çok kal~balık halk yığını, dük of Glocester Husar alayı 
1 b 

.. k d d an bile haraketsizlikten ayrıl· 
o an üç u üm ar zamanın a YEDiNCi EDVARD son defa olarak babalarının üniformasını ve dük of Kent 
yaşamak saadetine nail olduk. Edvard VII berkesin mubah· cenazesi önünde eğilmeğe ge· bahriye üniformasını taşıyor· madı. Bunların her birinin hususi betini kazandı, derin insani len Kral Edvard Vlll ile üç !ardı. Nihayet, ölüm bekçiliğini bi· 
karakteri vardı. Fakat her biri dehasile komşu devletlerle iyi kardeşiniıı bole girdiklerini Halk, gittikçe daha kalaba- tiren dört kardeş Vestminister 
demokrasi inkişafına müessir münasebetlerin inkişafına ça- görünce büyük bir heyecan lık bir deniz halinde bekliyor- den çıktılar ve saraylarına dötı• 
oldu. lıştı. Nihayet Jorj V barb ve duymuştur. du. Bu yığın içinde şık kürk- düler. 

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

sondü mü? Bay Ruzvelt müşkülde 

Mikrofon önünde mükemmel 
bir hatip idi. Sesi lngiliz im
paratorluğunun en uzak köşe
lerine kadar yayıldı. Bütün 
ocaklara girdi, Radyolara ver
diği nutkunda kendisinin söy
lediği gibi kendini büyük Jngiliz 
ailesinin başkanı hissederdi. 

Modern fikirli idi. Tam ma
nasiyle meşruti bir hükümdar 
oldu vaktile lngilterede krallar 
bizzat hükümet sürerlerdi zamanı 
mızda ise hükümdar tamamile 
demokratik hükümet prensibi
ne intibak ctmiştır. Bu, Kral bir 
ıey yapamaz demek değildir. 
Kral daima faaldir. Fakat Ba
kanlarının fikrine göre ha
reket eder, Onlar da parla
mento ekseriyetine dayanırlar. 
Kral Bakanlarına karşı hak
larını muhafaza etmiş, onlara 
lüzumunda tavsiyelerde bulun
muş, lüzumunda kendilerini 
sakınmağa davet etmiştir. 
MONARŞi INGlLIZ ULUSU-

NUN iNKiŞAFINA 
MANi DEGILDIR 

Monarşi lngiliz ulusunun inkişa 
hna biç bir zaman mani değildir, 
ııira kral ulusun iradesini her va
kıt kabul eder ve tahakkukunu 
elinden geldiği kadar kolaylat· 

Habeş planı 
Habeşler, ltalyanları Makalleyi tah

. liyeye mecbur için sıkıştırdılar 
Paris ne Adis Aba ha, ne de Roma haberlerine inanmıyor 

Asmara, 28 ( A.A ) - ltal· 
yanların son Habeş taarruzunu 
ne suretle kırdıkları hakkında 
verilen tafsilata göre Habeşler 
ltalyan hattım Posten ile Ma
kalle arasında yarmağa teşeb
büs edeceklerdi. 

Bu pla.nı vaktiyle baber alan 
Italyanlar, daha evvel taarruza 
geçerek düşman kuvvetlerinin 
itimad peyda etmesine mani 
olarak Habeşleri geri püskürt
müşerdir. 
HABEŞLER iT AL YANLARI 
SIKIŞTIRMAK iSTEDiLER 
Adisababa, • 28 ( Ö.R ) -

ltalyanların ayın yirmisi ile 
yirmi üçü arasında kaybettik
leri mevkileri tekrar almak için 
mütemadiyen uğraşmakta ol· 
dukları bildiriliyor. 

Habeşler, Italvanları Makal
leyi tabliyeye icbar için Aduv, 
m;ı.kalle yolunu kesmek olan 
hedeflerine henüz varamamış-
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Makalleni11 ceaub miidafaa lıatlar111da11 biri 
nuna aid bu hastane beş kam
yondan mürekkepti. Kızılhaç 
bayrak ve işaretlerini taşıyor
du. Kamyonlardan birinin için· 
de 27 kasa mühimmat vardı. 

maralı ltalyan tebliğidir: 
Mareşal Badog!iye telgrafla 

bildiriyor: 
Somali cephesinde bir istik

ıaf kolumuz Davaraya kadar 
· · ·r Malkada bir ıe ar Vadarada elde ettiğimiz ga· 

Eski muharib bonolarının ödenme
sinde müşküllerle karşılaşıldı 

Vaşington. 28 ( Ô.R) - B. nılmasına lüzum göstermekte• 
Roosevelt hazine bakanlığına dir. Zira her ferde isabet ede· 
ve eski muharibler ofisine eski cek miktarı ayrı ayrı hes•P 
muharibler bonolarının kongre etmek gerekecektir. 
tarafıodan kabul edilen yeni Diğer taraftan Hazine bak~· 
k 

nı 8. Morgentau bu idaıeıı111 

al!un hükümlerine uygun bir şekilde ve mümkün olduğu 15 Hazirandan öu<:e bonoı~· 
kadar çabuk ödenmesini em· rı veremiyeceğini bil~rmiştiJ'j 
retmiştir. Amerika Birleşik Devletler 

Cumur başkanına verilen baş veznedarı B. Vilyams bO~ 
noların ödenmesile uğraşa".', 

malümata göre bonoların öden- komiteninin başına geçiritıııı~. 
mesi için 7 milyon toplama tir. Otuz üç milyon bono ver• 
ameliyesi yapmak lazımdır iri lecek ve tevzi masrafını karşı· 
bu da altı ay müddetle fazla- lamak için 2.500.000 Dolarlılı 
dan 2500-3000 memur kulla- bir krediye lüzum olacaktı'· ,.• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 1'' 
nın bayrağı vardır. Hububat hadan son muharebeler ba 
ve kahve dolu düşman depo- kınc!.a gelen haberler kıstll~ 
ları ele geçmiştir. Bu havalinin tasdik, kısmen tekz•h ıııab1' 
Negelli ile Darea-Parma ara- yetindedir. I· 
sında teşkilatı tamamlanıyor. Bu sabah Adis-Ababada ita 

General Grazyani bıı mu- yanların ~egelli.yi ~l~ıkları ;~!; 
vaffakıyetle yerli ve ulusal men taı.dık edılmıştır. f 'i 
kıtaların cesaret ve mukave· Vadarayı tebdid ettikleri kd~' 
meti ve muhtelif servislerin olara~ yalinlanmakt~dır. :ı: lı" 
fedakarlığı sayesinde kazanı!· ceh hır lktalyan 1 ~e~ıf k 

d 
• b'ld' kt d' şe re ya ın ge mıştır. ~ ıgını ı ırme e ır. H b 1 · soııı• a eş çevren erı son. ala 
Eritre cepherinde bir çete- h b t · d 10 b mu are e erın e ın ıa· 

miz dört saat süren bir muha- verdikleri haberini de yalaJI r· 
rebeden sonra mühim Habeş yarak ltalyanların bava Y~~jl 
nüvelerini dağıtmıştır. dımlariyle öldürdükleri 

81
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ADIS-ABABANIN HABER- ahaliyi de hesaba katıyoıla:de 
LERI DOl;RU DEGlL MI? belki böyle bir yekitı d~ 

. . . mekte ır• 


