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Bu çok sevimli ve heyecanlı tefrı- I 

kaya bugün başlıyoruz. ;j_111n salıiJ'4_ · 

Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Tarihsel 

Habeş ordusunun büyüyen tazyiki karşısında 
ltalyan kuvvetlerinin ricab devam ediyor 

Önemi olan 
günler yaşıyoruz ---------

Cenevreci olanlar şöyle di
yorlar: 

Milletler cemiyetinin bugüne 
kadar güttüğü siyasada muzaf
fer olması lazımdır. Bütün mil
letler bu zaferi sağlamaR-a 
borçludurlar. Zira Cenevrenin 
zaferi dünya barışının, caniyane 
saldırışları suçlıyan ideal kav
rayışın zaferi olacaktır. İnsanlık 
teşkilatlı bir güvene kavuşa
caktır, Harb korkusu yüzde yüz 
ortadan kalkacak,silahları tah
dit işinin uyandırdığı son<uz 
zorluklar, karşılıklı şüphelerden 
doğan güvensizlik havası yıllar 
geçtikçe dağılacaktır. 

Bu fikri hararetle müdafaa 
edenler, Uluslar paktının hü
kümlerine harfı harfına riayet 
edilmesini istiyorlar. Paktın 
ana hatlarından fedakarlık ya
pıldığı gün Cenevrenin hayal 
olacağına kanidirler. Cenevre 
çökerse arsıulusal durumun bu
günkünden kat kat korkunç 
olacağından kimse şüphe ede
mez. Son iki yıl içinde başkös
teren hadiseler bunun en par
lak delilidir. Bay Mussolini, 
Cenevrenin bugünkü birlik 
gösterisine ihtimal verseydi 
doğu Afrikasındaki barba 
atılmakta daha ıhtiyat-
kar olacaktı. Filhakia Japon
yanın Mancuriye saldırdığı gün 
Uluslar sosyetesinin aynı ilgiyi 
göstermemiş olması doğu Afri
kasındaki harbın da sömürge 
barbı şeklinde görüleceği kurun
tusıına meydan vermişti. ltalya 
bugün de Uluslar paktına uy· 
gun şartlar içinde bir uzlaş

maya yanaşmıyorsa milletler 
cemiyetinin çizdiji-i yolda so
nuna kadar devam edemiyece
ğini umduğundandır. 

Şu halde sanksiyonlar işinde 
tereddütler, kararsızlıklar de
vam ettikçe ltalya sulha ya
naşmaktan uzak kalacaktır. 
Harbm Avrupaya sirayeti teh
lükesine gelince bu tehlü
keyi ancak kararsızlığın arttır
makta olduğu muhakkaktır. 

lngiliz siyasasında bugün bu 
fikir hakimdir. Bay Edenin 
Forayn ofiste yerleştiği g;inden
denberi lngiltere iki başlı siya
set 1?ütmekten vazgeçmiştir. 
Bay Eden Cenevreci siyasada 
nereye kadar gidecektır?Bunu, 
bu ;ı yın yirmis>nde uluslar kon
seyinin toplantısında göreceğiz. 
lngilterenin karş ı l ıklı yardım 
me•e:esindeki yok'amalarına 
ıtıüsbet cevaplar aldığı düşü

nülürse sanksipoJ)ların petrol 
ambargosuna da teşmil edile
ceği muhakkak sayılabilir. Bu 
tal(d irdl' ltalya harb kıvılcım

larının Avrupaya sirayetine se
bebiyet verebilecek bir hare
kette buluf\acak mıdır? lta lyan 
matbuatında koparılan gürül
tülere rağmen huna ihtimal 
verilemez. Zira lngiltf're Fran
sadan istediği teminatı alma
dıkça petrol ambargosuna ka
rar verilmiyeceğine göre Ce
nevre bu tedbiri aldığı gün 
F ran!B tereddütlerinden sıyrıl
mış demektir. 

Önümüzdeki günler tarihsel 
önemi büyük olan günlerdir. 
~t illetler cemiyeti ülküııünün 

c 1rensel bir sevgi ve inana 
dayanıb dayanmıyacağı ancak 
bu tecrübelerle anlaşılacaktır. 

llijJevke1. EU.Igl:n 

Ras Mulegetta ordusu Makallenin cenubu şarkisinde ilerliyor 
iki uçak düşürüldü-Cenupta Sassabenek bombardıman edildi 

Londra, a (Ö. R.) 1 
Adis - Ababa'dan gelen 
h~berlere göre, ltalyan 
1 vvvetlerl Makalle üze
rine cenubu şarki cih e
tinden eski sU bakanı 
R.ıs Mulegetta kuvvet
lerinin yaptıkları büy ük 

• tehdld karşısında kala
rak bu şehrin c~n ııbu 
,arkl ve Cflnu~u g:ırbl
slnden geri çe:d.lyorlar. 

Ras Mulege.ta kuvvetleri, 
Habeş ordusunun /> vrupa ter
biyesi görmüş en eyi kı5mını 
teşkil etmektedir. 

Desyeden şimale doğru yürü
mekte olan bir muhafız alayı 
ltalyan uçaklarınının bombar
dımanına maruz ka :mışlars ada 
zayiata uğramamışlardır. 

12000 KiŞiLiK YARDIM 
KUVVETi 

Desta ordusunun, sol
cenahlarına hücumla
rından korkan llalyan
lar bu cihntte tah,ldat 
yapmak auretlle sa~ 
cenah ve merkezlerlnl 
zayıflatıyorlar. 

• SASSA BENEKIN 
BOMBARDIMANI 

Dessie, 3 ( Ö.R) - Cenub 
ordusu kumandanı Ras Nasıbu 
on Italyan tayyaresinden mü
teşekkil bir hava filosunun 
Dagabur'u, Sassa Seneki ve 
bu iki kasabadan 20 mil me
safedeki kuyuları bombardı
man ettiklerini, beş kişile 12 
devenin öldüklerini bildiriyor. 

!TAL YAN ASKERLERiN
DEN KAÇANLAR 

LONDRA, 3 (Ö.R) - Ha
rardan bildirildiğine göre alb 
sübay, 12 yarsübay ve 15 yerli imparatorun yegeni Ras Ke- askerden müteşekkil bir ltalyan 

nevra. Mulegettaya 1200:> kolu, Habeş ileri karakollanna 
kişilik bir takviye kuvveti ge- teslim olmuştur. 
tirmektedir. Adis Ababada eli Dessiede bir toplantı KZIL HAÇ TA yy ARELERI 
silah tutanların hepsi seferber Salı günü Makalle civarında içeride olan bu köy halkı, ltal- yağmur ve çamurdan tanklar, Adis-Ababa, 

3 
(Ö.R) _ Bir 

b. it 1 t a ·n· du··ş·u· yan uçaklarına mukabele ede- zırhlı otomobiller -e kamyon-edilmişlerdir, Bu seferberlik ır ayan ayy resı ın - • Habeş tayyaresile lsveç Kızıl 
davetine şimdiye kadar icabet rüldüğünü, iki tayyarecinin öl- rek bir tayyareyi düşürmüşler· lann ilerlemesine imkan bulu- haçma mensup bir tayyare 
etmemiş olanlar, bunu şimdiye düğü bildiriliyor. dir. Bu tayyarenin rakipleri namamasıdır. ltalyanlar funda- cepheye ilaç bırakmışlardır. 
kadar ne için yapmadıklarını Yine ayni tebliğe göre Mol- olan dört uçman ölü bulunmuş- lık arazide ileri hareketlerini Bu tayyareler Dolo civarında 
söylemeğe mecbur tutulmak- ga köyü üzerinde çok alçaktan !ardır. zırhlı otomobillerle himaye et- bombardımana uğrayan seyyar 
tadırlar. uçan iki ltalyan uçağı köy hal· CE"'IUP CEPHESiNDE miye alışbklanndan timdilik ha- lsveç hastarasinde yaralanan 
DÜŞÜRÜLEN TAYYARELER kına mitralyözlerle hücum et- Cenup cephesinde pek az rekette bulunamıyorlar. İsveçli doktoru almak için yola 

Resmiğ bir Habeş tebliği mişlerdir. Harp sahasından çok faaliyet vardır. Buna sebep Dlöer taraftan Ras çıkmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eğer harb olursa: 
!En ziyade tehlikeye 

memleket • 
yıne 

maruz kalacak 
Italyadır 

Petrola ambargo konulursa Afr1ka harbı durur mu? 

..... -iiı7İ(wı-il " '' };'.,/ ı olUŞ 

Londra, 3 (Ö.R) - Uluslar men bitirilmesini istemekte-
sosyetesi konseyinin 20 ikinci dirler. 
kanun toplantısı münasebetile 
lngilterede iki cerayan vardır. 

Biri isticale lüzum yoktur 
Jiyorlar. Bunlar şimdiki zecri 
tedbirler ltalyanın Habeşistan
da fena olan askeri durumu 
hasebile harbın kendiliğinden 
biteceğini söyliyorlar. ikinci 
ceteyan kömür, petrol ambar
gosunun tatbikiyle barbın be-

iT AL Y ASULH TEK
LiFLERiNE YANAŞACAK 
Morning Post gazetesi, ltal

yanın mütemadiyen artan 
maddi ve askeri müşkülat 
yüzünden yeni sulh teklifleri
nin görüşülebileceğini yazıyor. 
Bu gazeteye göre bay Laval'ın 
Italyan elçisi Ciruti ile son 
mülakatı çok ıaübimdir. 

Morning Post, Belçika kralı
nın Londrayı ziyaretinin bir ta
vassutla alakadar olduğu riva
yetlerini tekrar etmektedir. 
PETROL AMBARGOSUNDA 
iSTiCAL GÖSTERiLMESi 
Londra, 3 (Ö.R)- Gazete

ler Foreign Office'in tatil dev
resinden sonra yeniden faali
yete girişmesi dolayisile ihti
yatlı tefsirlerde bulunmakta
dırlar. ltalyaya karşı tatbik 
edilmekte olan berkitelerin 
petrol ve buna benzer diğer 
ilk maddelere ambargo konul
ması suretile genişletilmesi işi 

yeniden ortaya çıkmış bulun
maktadır. 

uDaily Express" gazetesi 
Cenevrede önümüzdeki 20 son 
kanunda toplanacak olan Ulus
lar Sosyetesi konseyinde ve 
18 !er komitesinde petrol am
bargosunun çok taraftar bula
cağını tahmin etmektedir. Bu 
ambarı~nun kabulü lehinde 
ileri sürülen en kuvvetli 
ıebep şudur ki şimdiki halde 

-Sonu 4 üncü say/eda-

HAVA SEFERLERi YAPILACAK 

lngiltereye üç posta 
tayyaresi sipariş ettik 

• 

Ankara :a(Özel)-Mem
leket dahlllnde n'unta
zam hava seferleri y a
pılması için bazı önemli 
kararlar alınrnı,tır. HU
kOmetlmlz, hava posta
larında kullanılmak Uze
re lnglltereye Uç bUyUk 

Tevfik Rüştü 
kurulunda 

yolcu tayyaresi slparl 
etmı,tır. Bundan baş
ka lstanbul - Odesa -
Köstence ve Pire ara 
sında da hava seter
ler! yadılması tekarrUr 
etmı,tır. Seferlere ilk 
baharda ba,ıanması
muhtemeldir. 

Ar as 
izahat 

Bakanlar 
verdi 

Ankara 3 (Özel) - Bakanlar kurulunun bugünkü toplao· 
tısında, Avrupa seyahatinden dönen dıt işleri bakanı Tevfik 
Rüştü Araı kabine arkadaşlarına izahat vermittir. 



•. Sahife 2 
I!!::: -
DH behislerl: 

••••••••••••••••••••• 

Dilimizin 
Kemaline dair 
Düşünceler 

• 

Ve Türk dilinin yapısı 
Üzerinde tetkikler .. 

-19 -
3 - fiilleriu üçüncü aksi

yonu, bezimli, her.imsiz kök 
södenn sonuna " an, ın, en, 
in, un, ün,. gibi ekler katıl

ması ile yapılır.Bu ekler, kök 
söze (tav'iyet ve ihtiyar) anla
mını ir.afe eder. 

Örneği : 
Bakınmak = Bak - m - ım - ak 
Açınmak -= aç - ın - ım - ak 
Görünmek = gör - ün - üm-ak 
Bulunmak - bul- un - um - ak 
Sezinmek - sn - in - im - ek 

Bu çellmin üstün şekli faili
yet anll\mı verir ve bir isim 
olur: 

Bakan, açan, gören, bulan, 
sezen.. gibi. 

Üstün şekilde tav'i çelim tas
rif edilmez. 

4 - Fiillerin dördüncü ak
siyonu; anlamlı kök sözlerin 

u • •• sonuna : aş, ış, , ış, uş, uş" 

anlamlarından birisinin katıl

ması ile olur. Bu ekler, kök 
söır:e, (iştirak) ve (ilgi) anla
mını izafe eder. 

Örneği: 
q.,ı.. .. _ .... = bak - ış - ım - ak 
Kaçışmak = Kaç - ış • ım • ak 
'Görüşmek = gör - üş - üm - ek 
'Buluşmak =bul - uş - um - ak 
's · k · · k eır:ışme = sez - ış - ım - e 
gibi. 

Ostün çelimleri, isim ve fai
liyet anlamını verebilirse de, 
dilimiı:de kutlanılan ıekline pek 
az örnek gösterilebilir : 

Salaf, kumaş, savq gibi üç 
ve dört numaralı aksiyonlar bir
birinin mukabilidirler. 

5 - Beşinci aksiyon, kök 
söır:lerin sonuna, " at, ıt, et, it, 
ut, üt ,, anlamından birisinin 
katılması ile olur. Bu ekler, 
kök söze, " tesir ve teaddi " 
alamını verir ı 

Örneği: 
Akıtmak ~ ak - ıt • ım - ak 
Alıtmak = al - ıt - ım - ak 

r aezitmak =sez - ıt - im - ek 
Görütmek= gör - üt - im - ek 
Kanatmak= kan - ıt -ım -ak 
ıribi. 

Bunun da üstün şekli, ısım 
ve failiyet halini alır : alat, ba-

' kat, göret sözlerinde olduğu 
gibi aksiyonların bu üstün çe
limlerinden Türkçemizde yeni
den bir çok isimler yapılabilir 
ve bunlara yavaş yavaş alışı· 

1 labilir. Nasıl ki, arapca .ilet ve 
alat deye telaffuz edilen "alat" 
sözü, Türkçemizde bu aon şe
kilde söylenir .. 

6 - Altıncı aksiyon, beşin
cının mukabili olmak üzere, 
kök sözlere " teessür ve ilti

zam ,, anlamını izafe eden : 
" ar, er, ır, ör, ur, ür " ekle
rinin katılması ile yapıhr .. 

Örneği: 
Şaıırmak = pf - ır - ım - ak 
Aıırmak = &fi - ır - ım - ak 
Isırmak = ıs - ır - ım - ak 
Kanırmak = kan - ır - ım - ak 

Bunun da üstün çeliminde : 
Şaşar, aş•r, kanar sözlerinde 
olduğu gibi failiyetli bir hal ismi 
anlamı vardır. 

Beşinci ve altıncı aksiyonlar, 
muvmandan (anilmerkezi) ve 
(ilelmerkezi) denilen hareketleri 
gösterirler. Beıioci aksiyon 
(ilelmerkezi), altıncısı da anil
merkezi cazibenin ifadesidir. 
Harici alemde, bu iki cazibe 
birleşik, biribirinden ayrılmn 
bir halde bulunduğu gibi bu 
iki aksiyon da dilimizde daha 
çok birleşik olarak kullanılıyor. 
Örneği: 

Baktırmak = bakıt - ır - mak 

YENi ASIR 

- ~ 

ŞEDiR HABERLERİ 
- . 

Ağır ceza mahkemesi 
935 yılında 2 idam, 97 ağır hapis, 75 

hapis, 10 heraet kararı verdi 

] Maskeleme 
Denemesi 
hazırlıkları 

Bu ayın onuncu gecesi Kar· 
şıyakada yapılacak olan hava 
hücumuna karşı ışıklan mas
keleme tecrübesi için hazırlık
lar yapılmaktadır. 

- ••••••••• 

Yeni yıla yalnız 97 dava dosyası devredildi 
Geçen bir yıl içinde ağırceza 

mahkemesine 346 dava dosyası 
gelmiş, bunlardan 249 u netice· 
lenmiştir. Yeni seneye devre
dilen dosya sayısı 97 dir. Bir 
sene içinde mahkemeye gön
derilen suçluların mevcudu 
547 dir Bunlardan ikisinin ida
mına, 97 sinin ağır hapsine, 75i
nin hapsine, yüzünün beractine 
hükmedilmiş, 21 suç~unun tah
kikat evrakı noksan görülrlü
ğündeo tamamlanmak üzere 
geriye gönderilmiştir. 

7 suçlu bulunamadıklarından 
duruşmaları tatil edilmiş, 19 
suçln evlendikleri için hakla-
rındaki takibat tecil olun"'"·"· 
tur. • 

20 ki•i 1 kanunundan isti
"-" etmiş ve 6 kişi de para 
cezasına mahküm olmuştur. 

Yeni yıl içinde muhakeme 
edilmek üzere kalan evrakın 
32 si katil, 71 i kıı: kaçırmak 
ve ırır;a tecavüz, 50 si öldürmek 
kastile yaralamak, 19 u yağma, 
beşi sahtekarlık, 13 ü komü
nistlik, üçü kasten yangına se
bebiyet vermek, beşi çocuk 
düşürmek olmak üzere iki yüz 

Aftır ceza lıeJ•eli 

kişiye ait evraktır. ı zılan müzekkerelerle 4046 lira 
Bunlardan başka toplu bir 60 kuruşun tahsili istenmiştir. 

bir halde itirazan tedkiki İcab Munzam bir vazife olan ad-
eden 230 evrak gelmiş ve bu live encümenine de bir senede 
evrak da intaç edilmişdir. 286 evrak gelmiş ve neticelen· 

Yalnız reis tarafından ted- dirilmiştir. 
kiki lazımgelen 219 itiraz ev- Bu malamata göre durmadan 
rakı tedkikden sonra intaç çalışan ve tam bir surette ada-
olunmuşdur. Harç tarifesi ka- leti dağıtmağa muvaffak olan 
nununa göre, mahküm olanlar- ağırceza mahkemesi heyetini 
dan tahsili lüzımgelen hardann başta reis bay Süreyya olmak 
alınması için defterdarlığa ya- üır:ere terik ederiz. 

Deneme Evvelce de yazdığı
mız gibi saat '22 den 22 otuza 
kadar sür.::ceı.. .ır. -

okat 
inhisarlar baş

müdürü gitti 
Tckat inhisarlar başmüdür

lüğüne terfian tayin edilen B. 
Husnü Ali dün mahalli memu
riyetine müteveccihen şehrimiz
den ayrılmıştır. 

Bay Hüsnü Aliyi inhisarlar 
idaresine bağlı dairelerin bir 
çok yüksek memurları ile aile 
dostları Karşıyaka istasyonun
da uğurlamışlardır. 

Zirai konferanslar 
Ziraat mektebi muallimleri 

tarafından bu sene 
olan konferanslara 
gününden itibaren 
caktır. 

verilecek 
Cumartesi 
başlana-
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Arazi 
Defterleri 
devrediliyor 

ilk konferanslar mekteb ve 
muallimlerden biri tarafından 
Kemalpaşada verilecektir. 

Defterdar bay ihsan ve hu
su~i muhasebe müdürü bay 
Adil dün ilbay Fazlı Güleçin 
başkanlığında toplanarak mu
hasebei hususiyeye devredile
cek olan bina ve arazi vergi
leri defterleri ile bu vergilerin 
tahakkuk ve tahsilinde çalışan 
memurların listesini hazırlamak 
için tetkiklerle meş~ul olmuş
lardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kandırmak = kanıt - ır - mak 
Yaydırmak= yayıl - ır - mak 
Gezdirmek= gezit - ir - mek 
Sü1dürmek = süz üt - ür - mek 

Sözlerinde olduğu gibi ki, 
burada yine fonetik icabı 
olarak bir takım s.iitler hazf 
edilmiş, ve (t) ler herekelene
rek (d) !er ile tebadül etmiş
lerdir. 

Bunun gibi: 
Kanırtmak = kanır - ıt - mak 
Şaşırtmak = şaşır - ıt - mak 
Kaçırtmak = kaçır - ıt - mak 
Aşırtmak = aşır - ıt - mak 

Şekillerinde olduğu gibi (ır) 
hecelerinin (ıt) hecelerinden ön
ce gök söze bağlandığı da olur. 
Bu mürekkep şeklin de, şeyisi 
vardır ve isim anlamı vermesi 
vakidir. 

Kantar, aktar, baytar sözle
rinde olduğu gibi ki çözümü 
şöyledir: 

Kantar= kan - ıt - ar, 
Aktar = ak - ıt - ar. 
Baytar ~ bay - ıt - ar. 
Yukanda izah ettiğimiz altı 

aksiyonun daha başka mürek
kepleri vardır: 

Görünüş, gösteriş, alıştır, 
görülüş, görüştür, alındır, ba
kındır, bakmış, görüştür sözle
rinde olduğu gibi ki bir takım
ları bu her.imli halde de aksi
yonlarını muhafaza ederler, bir 
takımları da birer ismi hal 

Dış piyasalarda ihracat 
ürünlerimizin durumu 

ÜZÜM 
Londra borsasında : No. 7 

peşin 38-45 sekiz vadeli 28-38 
dokuz peşin 20-23 Yunan üzüm
leri Kandiye No. 3 peşin 39-
56,4 vadelı 29-44 Kaliforniya 
üzümleri tomson peşin 39 na
türel peşin 38 vadeli 26 Avus· 
turalya üzümleri yeni mal 42-
48 İran üzümleri peşin 27-36 
vadeli 16-23 şılindir. 

Hamburg borsasında : Türk 
üzümleri No. 7 peşin 14,50 se
kiz 15 dokuz 16 T. lirası. Yu
nan üzümleri Kandiye No. 3 

Mektep 
kütüphaneleri 

Kültür bakanlığınca satın 
alınmış olan bir çok edebi eser
ler mektep kütüphanelerine 
dağıtılmak üzere şehrimiz kül· 
tür direktörlüğüne gelmiştir. 

peşin 15-32 fi. Kaliforniya 
üzümleri natürel 5,85 lran üzüm
leri peşin 33-38 dolardır. 

iNCiR 
Londra borsasında : Türk 

malı genuin natürel peşin 33 
vadeli 22 genuin peşin 35 va
deli 24 skeleton 4 crown 1 lib. 
peşin 57 beş peşin 62 altı pe
şin 57 yedi peşin 70 şilindir. 

Hamburg borsasında : Türk 
incirleri ekstrissima vadeli 24-
26 rh. genuine peşin 14 T. 
lirasıclır. 

Polis komiserleri 
imtihanı 

Polis ve komiserlerin terfi 
imtihanları ikincikinunun onun
cu günü yapılacaktır. Bunun 
için komiser ve polisler hazır
lanmaktadırlar. 

Köpek balığı ihraç Zabıta istatistiki 
d"J k Geçen yıl içinde şehrimizde e ı ece olan ır:abıta v•k'aları hakkında 

Memleketimiz sularında çok vekalete gönderilm.ık üı;ere 
bulunan ve balıkçılara zarar emniyet müdürlüğünce bir ista-
veren köpek balıklarına hariçte tistik hazırlanmaktadır. 

müşteri temin etmek maksadile M J k" k f 
Türkofiıin yaptığı teıebhüsler es e ı On eranS 
müspet bir neticeye varmış, 
ve Fransada bir firmanın bun
lara talip olduğu Tür kofise bil
dirilmiştir. 

Dün Halkevinde polis me
murlannıı ceza mahkemeleri 
mevzulu faideli bir konferans 
verilmiştir. 

Otobüs 
Kazası hakkında 

resmi haber geldi 
Ödemişte vukubulan otobüs 

kazası hakkında vilayete aşa
ğıdaki tafsilat gelmiştir. 

83 sayılı otobüs, içinde 21 
yolcu olduğu halde Birgiden 
Ödemişe geliyordu. Otobüse 
fazla yük alınması yüzünden 
otobüs Avlucuk köprüsü ya
nında manevra yapamamış ve 
korkuluklara çarparak dereye 
yuvarlanmıştır. 

Yolculardan aşçı Mehmed 
oğlu lsmail ölmüştür. 

Yaralanan yolcular şunlardır: 
Ali oğlu Ihsan, Mehmed 

oğlu lbrahim ve oğlu Ahmed, 
deveci Barıt oğlu Mehmed ve 
oğlu lsmail, Ali oğlu Hüseyin 
ve oğlu Mehmed, Ömer oğlu 
Bekir, şoför Ali, semerci Meh
med, Hüsnü oğlu Ali, terzi 
Sedık oğlu Nureddin, arnavut 
Maksud oğlu Kemal, Mustafa 
oğlu Hüsameddin, Şaban ge
lini Nedime ve Emine, Ruşen 
karısı Fatma, Berber Noc· 
meddin ve Hüsnü oğlu Cev
dettir. 

Nureddinle 
Mehmed ağır 
kuz yolcunun 

deveci Bant 
yaralıdırlar. Do
yaralan hafiftir. 

Bucanın su ihtiyacı 
Bucaya aid bir su meaelui 

için Buca belediye reisi bay 
Nazım bu hafta içinde Anka
raya gidecektir. 

1935 sinema dünyasının 

ŞEN 
en güzel ve en büyük filmi 

DUL 
Maurice CHEV ALiER Janette MAKDONALD 

AYRICA: Yeni Paramunt Jurnal ve Berlln senfonik orkestrası tarafından 

V AGNER'in T ANHA VZER uvertürü 

ELHAMRA Sinemasında 
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KOŞE~fDEN ) 
Saygı lazım 

Geçen gün beni bir vazıyet 
çok içlendirdi, düşündürdü : 

Hepiniz biliyorsunuz ki ak
şam üzeri saat beşte askeri 
bandonun selamile bayrak in
dirme merasimi yapılıyor. Bu
nun milli ve manevi ehemmi
yetine payan yoktur. Ben her 
defasında daima derin bir hür

met duygusile karışık gururlu bir 
hisse dalarım, göğsüm kabarır 
gözlerim dolar, heyecanımdan 
tüylerim ürperir ve derhal hiç 
bir şeyde bulamadığım zevki 
tadarım. Sözlerimde asla müba
laga olmadığından başka duy
gumu ifade etmekte de acız gö
rüyorum. 

Tabii; her Türkün benim 
gibı ve benden daha coşkun 

bir his, daha derin bir hürmetle 
bu mukaddes merasimin kutsi
yetin<! ehemmiyet verdiği in
kar olunamaz, o bizde bir 
iman halinde kökleşmiştir. 

Lakin bu hürmette ben bir 
kaç defadır bazılarının noksan -
lığını gözümle gördüm. 

Merasime rastladığım zaman 
muhakkak durur, Şapkamı 
başımdan çıkarır, marşı dinler, 
bayrağı selamlar ve merasimin 
sonunda aynlırım. 

Bu her defasında; rastlayıpta 
duran kimselerin çokları baı
larını açmadan, hürmetin ka

pısı addettiğim şapka çıkar

mağa aldırış etmeden dinliyor, 
bazıları da mera.simi yanda 
bırakıp geçiyorlar. 

Bir Türkün bu hatayı irtikip 
etmesi güce gidecek meseledir. 
Her Türk mutlak surette alıf

malıdır ki: Bayrak selamlanır· 
ken, indirilirken, milli muşlar 
çalınırken ve buna benzer bir 
çok bal ve zamanlarda şapka
sını çıkarıp hürmetini tHtam
laması lazımdır. 

Alışmamış cahilleııin kafasına 
bunu zorla yerleştirmeliyiz. 
Bana öyle geliyor ki; öyle 
geliyor eeğ!I; öyledir ki : Başı 
açık olarak selamlanmıran bir 

bayrağa duyduğumuz hürmet 
derin değildir; başı açık dinlen
miyen milli bir mart alelade 
bir musiki dinleniyor duygusunu 

verir. Baş açmak insanı hür
mete sevk edecek birinci basa
mak ve ehemmiyetli bir mÜCl
sirdir. 

Türkler bunu kulağında sım
sıkı bir küpe etmekle beraber 
toprağımızda yaşayan unsuru
muzdan dışarı İnsanlar da bu

lundukları milletlerin hürmet 
ettiklerine; beynelmilel kaide
lere uymasalar bile insanlık 

icabı hürmet etmek nezaketini 
göstermeğe mecburdurlar. 

Zira kendi yurdlarında kendi 
hürmet ettiklerine kendileri 
gibi hürmet eden yabancılar 
ne kadar mütekamil birer insan 

ve etmiyenler de ruban müte
reddi kimselerse Türkün yur
dunda ayni hüküm caridir. 

Mukaddes olanlara saygı 

lazım ..• 
TOKDIL -----

ödeıniş m«"zhabasın • 
da kesilen hayvanlar 

Ödemiş mezbahasında birinci 
kanun ayında 378 ko.vun, 53 
keçi, 62 oğlak, 13 manda, 180 
öküz, 71 inek, 3 malak ve 2 
domuz kesilmiştir. 
Ödemiş mezbahasında bir 

yıl içinde kesilen hayvan mik
tarı da şudur: 

2214 sığır, 654 dana, 38 
manda, 8 malak, 9 deve, 2008 
koyun, 2247 kuzu, 812 keçi, 
2717 oğlak olmak üzere 10975 
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Yalnız . daha alışamadık dostum 
kadın rekabeti sanki bizim hakimi
yetimizden bir şey · çalıyor eksiltiyor 

- Yok. .. Şenii doktorla bir 
tarafa sıvışmışlardır. Şimdi kö
şe kapmaca oynıyacağız ga
liba!. 

- Bir kokteyl l>emir?. 
- Teşekkür ederim .. 
Onun da canı sıkılmıştı. 

Böyle ele geçirdim derken yine 
kaybederse.. Kadehleri bir 
hamlede boşaltıb yürüdüler. 
Fakat Erol birden durarak: 

- Dans başladı. Keskin iğ
neli ancığım, seni güzel çiçek
lere konmaktan mahrum etmi
yeyim, Onlar yukarıda olmalı .. 
Ben çıkıyorum,. 

Demir yarı latife ile: 
- Yok canım ben de bu 

saklambaç oyununun sonunda 
karına ve doktora saygılarımı 
sunmağa vesile bulursam mem
nun olurum. 

Hele senin böyle karının ar
kasına düşüb bulamadıkça öf· 
kenle eğlenmek pek hoş!. 

Erol ciddi: 
- Seni pek eğlendirirse, 

Şenilin matbaada geç kaldığı 
akşamlar gel, işte ben o vakıt 
köpürüyorum. Onun bu gaze
tecilik aşkını kıskanıyorum! 
Fakat ne yapsam boş! iş, yazı 
ve çalışma saatlannda benim 
değil, kendi iradesinin, kafa
sının hakimidir. Bin dereden 
su getirir beni mutlak susmağa 
mecbur ederi Bununla beraber 
bana hiç muhtaç olmadığı halde 
bütün istirahatıma ilgi göster
mesi, kadınlıgın en ince hassa
siyetlerini, kaprislerini duyur
ması zevkimi yükseltiyorsa da 
itiraf ederim bu müsavi hayat 
çarp•fması gururumu eziyor, 
aramızda sanki gizli bir reka
bet va•: Birbirimize eğilmemek 
için birbirimizden üstün çalış
mak mecburiyetini duyuyoruz. 

Demirin karşısına Sunanın 
hayali dikildi .. 

Erol devamla: 
- Fakat sana hayatımdan 

şikayet mi ediyorum? Hayır .• 
Yalnız daha alışamadık do~
tum, alışamadık. Kadın reka
beti sanki bizim hakimiyeti
mizden bir şey çalıyor, eksilti
yor! Biliyorum bu da egoist 
ruhumuzun bir haksızlığıdır. 

işte ben karıma bir yandan 
prestij ediyorum, bir yandan 
da aradaki bu maddi uzlaş· 
maya kızıyorum!. 

istiyorum ki her şeyi, her ih-: 
tiyacını benden arasın, her 
şeyini ben yapayım .. Her ihti
yacını, her dileğini ben temin 
etsem karıma biraz daha çok 
sahib olacakmışım gibi geliyor. 
Şu etrafımızda dönen şık ba--

yanlara, türlü türlü tuvaletlere 
baktıkça kim bilir diyorum her 
birini ·yaptırmak için kocalariyle 
ne kadar kavga eden, ne ka· 
dar dargın duranlar var. Fakat 
bir manto, bir elbise için kafa 
tutan, darılan kadınların er
keğe duyurduğu yüksek gu
ruru takdir edemiyen kocalara 
inan olsun özenerek bakarım!. 

Demir şimdi Erol'a hayretle 
bakıyordu .. 

- Anlaşılmaz bir muamma! 
Hem seviyorsun, hem çekemi
yorsun. Hem takdir, hem şika
yet ... Sevginin sesi mi? Reka
betin hırsı mı? Ne anlatmak 
istediğini ben anlıyamadım! .. 

- Belki hepsini birden an
latmak i~tedim, daha doğrusu 
sana kendi kendime bile itiraf 
etmekten çekindiğim ruhumu
zun kaba taslak bir krokisini 
çizdim. işte hep erkek tipi bu 
d - 'l "? egı mı. .. 

Fakat biz daldık, nereye gel
mişiz! Burada kimse yok.. 
Açık bir kapıdan uzanarak: 
- içeride bir iki kişi tuva

letlerini düzeltmekle meşgul! .. 
Rahatsız etmiyelim •• 

Soldan geri ettiler .. 
Demir etrafa bakınarak: 

- Ben hususi bir suvareye 
geliyorum sandım. Halbuki bu 
akşam Tokatlıyan en kalaba
lık bir balo halini almış! .• 

- Öyle, biraz ölçüyü kaçır· 
mışızl Fakat sen kalabalıktan 
şikayet eder misin? Bu çeşid, 
çeşid, tuvaletli bayanlar seni 

.çekmiyor mu sanki?. 
- Gözlerin zevkini vermek 

itibariyle evet ... Fakat asıl ara
dığımızı bulmak güçlüğüyle şa
şırmak hoşa gitmiyor azisim .. 

Uıol birden: 
- işte, işte. Ben aradığımı 

buldum. Onları yukarıda arar
ken üç arkadaş yine birleşmiş
ler .• 

Demir geniş bir soluk aldı. 

Gözleri Sunaya saj>lanıp kaldı. 
Bu gece yine ne fevkalade bir 
hususiyeti vardı, kendine her 
şeyi yakıştırmasını bilen zevki 
göze çarpıyor, laciverd tuvaleti 
arkadan biraz dekolte, esmer 
omuzların müdevver parlaklı
ğını bir kat daha arttırırordu. 

Erol Şenilin başını arkadan 
tutarak: 

- Bravo! Başımızı öyle dön
dürdün ki .. Özgür .. Şimdi dok
torla büfeye gittiler dedi. De
mirle arkanızdan koştuk, ne 
çabuk döndünüz? 

- Suna başım dönüyor dedi. 
Yalnız bir limonata içtik. 

T~~;r:oN TAYYARE SİNEMASI 
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lzmir hdlkından gördüğü kıymetli rağbet ve teveccühe 
bir nişanei şükran olmak üzere yeni sene proğramını iki 
büyük filimle yaptı. 

1- VONDE BAR 
Jolson - Kay Francis - Dolores Delrio - Ricardo Cortez 

D;ck Povell - G!!y Kibbee - Ruth Donnelly - Hal Lorey
Hugh Herbert - Fifi Dorsey ve beş bin güzel kız tarafın· 
dan aşk - müzik - Revü - zenginlik - ihtişam dolu ve büyi!k 

bir mevzua malik harikalar filmi 

2 - Büyük ihtilal 
Annabella ile Jean Gabin'in heyecanlı bir aşk macerasınr 

canlandıran büyük eserleri 
Ayrıca FOKS dünya haberleri (Türkçe sözlü) 

Bu hafta için seans saatları : 
Hergün 14-17-21 Cumartesi 12,30-14 Talebe seansı 

Pazar günü 12,30 ilave seansı vardır 

YENi ASIR. sahife 3 · 

Son ~ Telgra:f Haberleri 
-

Ankara C. müddeiumumisinin beyanah 

Atatiirke···s·üikast···yapan1ar 
ltalyan 

Askerleri 

ağır cezaya verildiler isyan etti 
Londra 3 ( Ö.R ) - Italyan 

mülazimi Biyondinin T rablusia 
kendi askerleri tarafından öl· 
dürüldüğünü Italyan menabii 
teyid etti. Mülazimin idaresin
deki askerler isyan ederek bu 
hareketi yaptılar. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ankara, 3 (Telefonla - Atatürkün yüksek şahıslarına yapılmak istenen şeniğ suikastın talık.katı 

son safhasına girmiştir. Bu hadise etrafında Ankara Cumuriyet müddeiumumisi gazetelere şu 
beyanatta bulunmuştur: 

-"AtatUrke yapılmak istenen suikast faillerinin ne suretle yakalandıklarını 
ve ne suretle haklarında dava açıldığını 19 teşrini evvel 935 tarihli beyana
tımda bildirmiştim. O tarihe kadar ilk tahkikat devam etmişti. Vikers şirkP.tile gö· 

riişmelere haşlanıyor Kara~ hakimliği net :cede 5uçlulardan sekizi hakkında men'i muhakeme ka
rarı, dığer su~lular hakkında s_on tahkikat açılmasın.a karar vermiştir. 

• Haklarında ~en ı muhakeme kararı verılenle~ Ahmed oğlu Ahmed,Ömer Verkuş oğlu Salih,Mirza 
oglu lsmaıl, ldrıs .. oğlu Isa ile maznunlardan Uzeyirin kardeşleri Sadi ve Alemden ibarettir. 

lstanbul 3 (Özel) - Ereğli 
limanının inşasına talip olan 
Vikers şirketiyle yakında tek
rar görüşmelere başlanacktır. Yahya, Salih. Uzeyir, Ali ::ıaip, Seyfeddin, idris, Şaban ve lsmail namlaı ındaki sekiz suçlu 

hakkında son lahkilcatın açılmasına karar verilmıştir. Bunlar Türk ceza usul muhakemeleri 
kanununun 168 nci maddesine göre muhakemeleri yapılmak üzere Ağırceza mahkemesine 
sevkedilmişlerdir. 

Bir tütüncü kalb 
sektesinden öldü Men'i muhakemelerine karar verilenler bugün tahliye edileceklerdir. Matbuat kanununun 35-

inci maddesine istinad edi'erek bu tahkikata aid havadislerin neşri menedilmişdi. İlk tahkikatın lstanbul 3 (Özel) - Ahmed 
bugün filen bitmesine nazaran artık bu memnuiyetin devamı mevzuubahs değildir. Ancak umumi adında bir tütüncü bu sabah 
efkarı teşviş edici haberler neşri caiz olamaz. Esasen matbuatımızdan böyle bir hareket bekle- Harbiye tramvayında ansızın 
miyeceg· imiz şüphesizdir. ,, k · d ··ım·· t•• Bu kalb se tesın en o uş ur. 

Ankara, 3 (Telefoda) - Men'i muhakemelerine karar verilen sekiz suçlu bu akşam tahliye hadise sırasında tramvay çok 
edilmişlerdir. kalabalıktı. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••••••••• 
Yunanistanda dış siyasa · ·······şiMA"l:i"ÇiNoif'tiiöisEi:ifrt·······"· 

Saltanat meclisinin lkiyüz Çinli talebe, bir
topla.nması isteniliyor likte ölmeye yemin etti 

Bu toplantıda bütün parti başkanları 
da bulunmalıdır, diyorlar 

Alina, 3 (Özel) - Proia ga 
zetesi Yunanistanın dış siya
sasına tahsis ettiği bir yazı
sında diyor ki : "Hükumetin 

Y1111a11 Kwtı lki11d YOJı:i 

hadiseleri takip ederek Yuna
nistanın menafiine uygun düşen 
vaziyeti alabileceği fikrini doğ
ru bulmıyoruz. Demircis hüku
metini diğer herhangi bir 
kabineden daha az ehliyetli 
gördüğümüz için değil fa
kat hadiselerin icabı ola
rak takip edilecek siyasanın 

kralın başkanlığında bütün 
partilerin iştirakile görüşülme· 
sine ihtiyaç olduğuna kani ol-

duğumuz için böyle düşünüyo
ruz. Bilhassa bir intikal hüku-
meti iktidar mevkiinde bu'un· 
duğu zaman bir saltanat mec
lisinin toplanması daha zaruri 
bir ihtiyaçtır, Fakat blitün siya
sal parti şeflerinin kralın baş

kanlığında toplaıımalarını iy-
cap ettiren daha vahim sebep
it r de vardır. Kral yarın kendi 
müşaviri o'.acak olan partiyi 
başkanlarının fikirlt:rini öğren
melidir. Ta ki yarın mesuliyet 
mev kiine geçecek olan hüku
met bütiin part lerin iştirakile 
çızilecek olan siyasetten en iyi 
sonuçlar çıkarabilsin. Memle
ketin dış siyasası parti kavga
larının ve ayrışlarının dışında

dır. Zira bu siyasetin iyi veya 
kötü idaresi devletin varlığı 
üzerine tesir eder. Bugün 
Akdeniz devletlerinin vaziyet
lerini ilgilendiren çok vahim 

bir vaziyetle karşı karşıya bu
nuyeruz, Yunanistan yarın ha
yati menfaatl:rine en uygun 
olan vaziyeti almak mecburi

yetinde kalacaktır. Bu siyase
tin en iyi şekilde çizilmesi an
cak siyasal parti başkanlarının 
kralın başkanlığında toplanma
ları ve dış siyasayı görüşme
lerile kabildir . ., 

Habeş notası 
Necaşi, Habeşistanda Italyanların 
mallarını müsadere edeceğini bildirdi 

Cenevre, 3 (Ö.R)- Uluslar kurumu genel sekreterliği Habeş 
hükümetinden bir nota almıştır. Bu notada Habeşlerin dum dum 
kurşunu kullanmadıkları teyid edilmekte, buna mukabil kiliseleri 
yakan, hastaneleri bombalıyan ltalyanların hareketi şiddetle 
protesto edilmektedir. 
Habeş hükümeti bu notada, ltalyanın bu gayri insani hare-

ketlere devamı halinde Habeşistanda oturan ltalyanların 
mal ve mülklerinin müsadere edileceğini bildirmektedir. 

Hitlerciler Belçikada hadise çıkar
dıklarından tevkifat yapıldı 

Brüksel, 3 (Ö.R) - Malnen bölgesi yakınında Belçika aleyhine 
bir nümayiş yapıldı. Yaşasın Hitler (Uye bağıran bir kafileye 
karşı gelen zabıta bunlan yakalamak istediği zaman ateşle kar· 
ıılaşdı. Ve ateşle mukabelede bulundu. 

Pekin, 3 (A.A) - Şimali Çin muhtariyeti cereyanına karşı 
talebe tarafından yapılan gösterilerin gittikçe arttığı bildirilmek
tedir· iki yüz talebe ya paytahta varmak veya ölmek hususunda 
yemin etmişlerdir. Bu muhtariyet cereyanını protesto etmek 
maksadiyle Nankine doğru yola çıkan talebeye, beş kamyon refa
kat etmektedir. 

Talebe 625 mil mesafede bulunan Nankin şehrine, Tiyençin -
Nankin demiryolunu takip ederek gidecektir. 

Mısır milli cephe ~rkanı, B. Edenin 
beyanatını yeter bulmadı 

yüksek komiseri, dün akşam B. Ede
Meşruti Liberal grup şefi Mahmud 

Kahire 3 (A.A)- lngiliz 
nin son beyanatı hakkında 
paşa ile görüşmüştür. 

Öğrenildiğine göre Milli cephe bu beyanatı yeter bulmamakta 
ve lngiliz hükumetinin yeni beyanat neşretmesini istemr tedir. 
Milli cephe 1930 da Nahas paşa ile Henderson tarafından ka
leme alınan projenin kabulünü istemektedir. 

Fransız uçmanları 
ortasında susuz 

üç günü çöl 
geçirmişler 

Kahire, 3 (Ö.R)- Yılbaşındanberi kaybolan Fransız uçman
ları Saint Egzubery ve Prevost nihayet sağ salim bulunmuşlar· 
dır. Bunlar Kahireden 150 kilometre ötede çöl içinde kalmış
lardı. Kahireye dönünce Fransız elçiliğine giderek sağ olduk
larını bildirmişler ve sonra otele inmişlerdir. Gazetecilere şu 
izahatı vermişle~dir: 

"Bingaziden 29-30 ilkkanun gecesi saat 9,30 da kalkmıştık. 
Saat 2.30 da Amaha üzerinden uçtuk ve bulutların vücuda 
getirdikleri kesif bir karanlık içine dalarak saat 3 buçuk ta Libya 
ltalyan hudut karakolunun üzerinden geçtik. 

Nerede olduğumuzu tayine çalışırken uçağımız yüksek bir 
tümseğe çarptı v~ su haznesi büsbütün harap oldu· Çöle inmiş 
bulunuyorduk. Üç gün üç gece takatsız ve susamış olarak çölde 
dolaştık. Nihayet Kahireden 150 kilometre mesafede Bedeviler 
bizi kurtardılar. Yolda bir mühendise de rastgeldik ve hep 
beraber Kahireye geldik.., 

lspanyol deniz 
programı 

Madrid 3 (Ö.R) - Cumur 
başkanı B.Alcala Zamora dün 

akşam deniz bakanını Kortez 
kurulu daimi komitesi önüne 
aşağıdaki deniz inşaat progra
mını çıkarmağa mezun kılan 

bir emirname imza etmiştir: 

iki torpido muhribi, iki top
çeker, ikişer yüz tnoluk dört 
vedet ve dörder yüz tonluk iki 
vedetle iki romorkör. 

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

Yazıhane nakli 
Avukat Nuri Fettah Esen 

Selanik Bankası üstündeki 
yazıhanesini lzmirde Birinci 
kordonda İş hanının üst katın
daki bir ve üç numaralı dai
relere nakletmiştir. 

Sisten vapurlar 
işliyemedi 

lstanbul 3 (Özel) - Bu ·a· 
hah fazla sis vüzünden yine 
vapurlar işliyememi~tir. 

iş konferansı açıldı 
Santiyago, 3 ( Ö.R ) - On 

dört Amerikan devleti mümes
sillerini ihtiva eden Amerika 
İş konferansı bugün açıldı. 
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lzmir Pa a 
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Cumartesi ve Pazar · 
günleri 

, TE-DANSANT 
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HER Akşnm DıNE 
KONSER 
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Norisin ilk karısı akibetine fazla 
ilgilendiğiniz Luizin hemşiresiydi. .. 

·~~~--~ ........ ------~~--=-
Dokktor Darrow daha mu-

ammalı görünmeye çalışarak 
devam etti: 

- Öyle mi sanıyorsunuz 
Mac Glone... Guy Durben 
çoktanberi Luiz Nilsonu tanı
yordu.Tanımıyormuş gibi görün
mesi pek tabiiğdir. Bunu tak
dir etmiyorsanız Guy llurbenin 
ne çeşit adam oldğunu bilmi
yorsunuz demektir. Guy Dur
ben söylediğim gibi Luizi iki 
yıldanberi tanıyor. Hele son 6 
ay içinde yani Luizin Nevyorka 
geldiği gündenberi onu kendi 
ağları içine düşürerek bir ha
yat ortağı yapmağa çalışıyor, 

- Şimdi anlıyorum.Peki mis 
Nilson bu hadiselere iştirak 
etmiş midir ? İşlenen cinayet
lerde onun da parmağı var 
mıdır? 

- Şimdilik Luizin rolünü 
tesbit etmiş değilim. Bildikle
rim sadece Guy Durbenle No
risin faaliyetine mütealliktir. 

- Norisin mi? 
- Norisi çoktanberi mi ta-

nıyorsunuz? 

- Dört sene oluyor. ilk ta
nıdığım zaman Şikagoda bir 
stasyon tesis etmek üzereydi. 
Bir yıldanberi de Ampir stüd
yolarının baş mühendisi olmuş
tur, Herkes onun yaman bir 
usta olduğunu söylüyor. 

- Ayni zamanda bir muh
teris... Hiç bir muvaffakıyet 
onu tatmin etmemiş görünüyor. 

'Noris hakkında başka neler 
biliyorsunuz ? 

- Başka hiç birşey... Ona 
senTpati beslediğimi de gizleye
ıuem, 

- Evet .. Kendisini tanıyan
ların hepsi onu seviyorlar. 
Herkese karşı samimi gözük
mesini biliyor. Fakat çok inti
kamcıdır. Kincidir. Onun ilk 

1 karısını biliyor musunuz ? 
l - Norisin başka bir karısı 
olduğunu bilmiyorum. Böyle 
birşey duymadım da ..• 

i - Evet vardı... Miss Luiz 
Nielsonun hemşiresiydi. Hala 
da ona aylık vermekte devam 

tediyor. Burada görd~ğünüz 
çalımsız kadınla evlenmişse 
sırf birincisine karşı güvensiz
liğindendir. Noris nazik, zeki 

've inatcıdır. Aynı zamanda 
•kinci.. O derece ki kendisine 
bir kerre emniyet telkin ede-

• nin adeta avucları içine girer. 
1 Kapalı gözle ona bağlanır. 

Doktor Darrow tekrar oda
da dolaşmakta devam etti. Her 
defasında gözlerimin içine 
dikkatlı dikkatlı bakıyordu. 

Guy Durben Newyorka 
geleli iki ay oluyor. Projesini 
tatbik etmek için sabırsızlık 
göstermektedir. Bu projeyi 
onun gözünde tatbik edebile
cek biricik adam Noristi Ken
disini elde etti. Fakat Noris 
bana İnancından bu tasavvuru 
benden gizlemedi. Proje yek
nazarda mükemmeldi. Onu 
gerçekleştirmek için bir çok 
tecrüelere ihtiyaç vardı, Norris 
bu tecrübeleri" muaffakiyetle 
yapacak adamdı. Fakat anlı
yorsınız ya alkol kaçakçılığına 
sürüklemek istemiyorduk. 

- Balki de şantajlara da ... 
- Ondan da bahsedeceğim. 

Önce Norisin rolünü izah et
meme müsaade ediniz. Sosye
temizin hedefi, umumiyet iti
barile kanun harici olanlar ara-
sında !:ıir muhabere sistemi 
yaratmaktan ibaretti. Ta ki 
harek~t ve faaliyetimiz na
muslu insanlarla zabıtanın şüp
helerini celbetmesin. Bu se
beple şöhret sahibi bir zatla 
işbirliği yapmayı ihtiyatkarlık 
eseri saydık. Durben böylece 
Radyo-Monark şirketile bir 
nevi ortaklık tesisine muvaffak 
oldu. Noris Ampir stüdyo
sunun başmühendisi olmakta 
devam ediyor ben de kendi 

mesleğimi yapıyorum. Teşeb
büslerimizde muvaffak olmak 
için muhabere vasıtalarımızın 
gizli kalması icap ediyordu. 
Kendi telefon ve telgraf hat
larımızı kuramazdık ya .. Telsiz 
istasyonlarını da kullanmak 
tehlikeli olabilirdi.Halbuki rad
yosuz tasavvur edildiği gibi 
mükemmel bir teşkilata varmak 
ta imkansızdı. 
Şu halde kanuni radyo istas

yonlarına bağlı kalmakla bera
ber kendi hizmetimizde kul
lanabileceğimiz kısa mevceli 

gizli vasıtalar kurmak zarureti 
vardı. işte bu ihtiyacımızı tat
mın bakımından Norris bize 
en değerli bir hiımette bul~n
muş oluyor. Onun dahiyane 

mesaisi sayesinde altı ayda 
Boston'la Nevyork arasında 
kısa mevceli on kısa post tesis 
edilmiştir. 

- Bütün bunlar okadar yeni 
şeyler değil... Kaçakçılar çok 
zamandanberi aynı usulü kul
lanıyorlar. 

- Evet hakkınız var. Fakat 
onlar yabancı kumpanyalar he
sabına çalışıyorlar. Bizim pla· 
nımız ise daha azametli idi. 

- Sonu var -

Dün gece Dolaplıkuyuda 
bir cinayet oldu 

((ara Fehmi, sabıkalılardan Hüseyni 
bıçakla yaralıyarak öldürdü 

Dün gece saat 23 sularında 
Do!aplıkuyu mevkiinde müessif 
bir cinayet olmuştur. Hadise 
hakkında Şu malumatı aldık: 

Kara Fehmi isminde bir adam 
Dolaplıkuyu mevkiinde sabıka
lılardan Hüseyinle bir elbise 
meselesinden kavga etmiş, bu
nun sonunda Kara Fehmi, bı
çakla sabıkaiı Hüseyni ağır 
surette yaralıyarak kaçmıştır.' 
Yaralı derhal hastaneye kal
clırılınışsa da ölmüştür. 

Emniyet yardirektörü bay 

lsmail hadiseden haberdar 
olunca derhal hadise mahalline 
gitmiş ve karakollara tebligat 
yaptırarak katilin takibini bil
dirmiştir. 

Katil hadiseden sonra Te
pecik mevkiine geçerek umu
mi evlerden birine girmiş ve 
bir kadının odasında iken za
bıta memurları tarafından ya
kalanmıştır. 

Hadiseye dün gece geç va
kıt adliye vaz'ı yed etmiştir. 

insan ruhu ve insan 
şuuru üzerinde tedkikler 
Bütün hayatımızda yaptığımız şeylerin 
yüzde doksan dokuzu farkında olma

dığımız sebeplerin mahsulüdür 
"Y"a.:z:a:u.; :ı:::>r • .A.l:>d:i 1'ıl:u.h:ta.r 
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Her insan kendi aklından kendilerini senpatik bulan bazı 
geçen fikirleri ve niyetleri bilir. hastaların şuurunu ilga edip, 

Fakat kendi fikrinden ge- onun tarif ettiğim, ruhunun 
çenleri bilen adam, başkasının meçhul sahasına nüfuz edebilir-
fikrinden neler geçdiğini bile- !er. Bugün çok iyi tanınmış 
mez. Bizim bu saat aklımızdan bir zatı ben bu vaziyete sok-
neler geçdiğini Patagonya'da tum Şuurunu tamamen kapa-
oturan bir adam bilmek imka- dıktan ve iradesini tamamen 
modan nasıl mahrum ise, tıbkı selb ettikten sonra, birçok ah· 
onun gibi bizim kendimiz de bablarıma bir hadise göstermış 
kendi içimizde yaşıyan ve du- olmak için onun kendince meç-
ran Lirçok arzu ve emelleri- hul ruh sahasına şöyle bir emir 
mızı ve saiklerimizi bilmek verdim': Gelecek hafta salı ge-
imkanından mahrumuz. cesi saat tam dokuzda beni 

Biz yalnız aklımızın aydınlı• ailenle beraber evimde ziyarete 
ğına ve v;cdanımızın ıçıne geleceksin dedim ve uyan-
giren arzularımızdan ve fikir- dırdıro. O kendine geldiği 
lerimizden haberdarız. Çünkü zaman verdiğim bu emrin 
bizi iç alemimizden haberdar farkında değildi Çünkü bu emir 
edecek vasıtamız yalnız şuu- onun şuur ve vicdanının hariç 
rumuzun gözü ve vicdanımı- bir kısmına hakkedilmişti. 
zın ışığıdır. Bunların ışığına Bütün ahbaplar Salı gecesi 
maruz kalmayan duygularımı- bizde toplandılar. Ve bu zatın 
zın farkında olmaklıiıımıza bu- gelip ğelmiyeceğine halecanla 
nun için imkan yoktur; f akat intizar ettiler. Saat tam 9 da 
batıni duygularımız bunların dostumuz, ailesiyle beraber 
ışığına maruz kalmadığı için teşrif ettiler. 
madum olmuş değillerdir. Halbuki 0 vakte kadar da 

işte kendi ruhumuzda vicda
nımızın ışığıyle aydınlanan duy
gularla arzularımız ve saikleri
miz, farkında olduğumuL şuur
lu arzularımız ve şuurlu saik
lerimizdir. 

Bu ışığın haricinde kalan ve 
binaenaleyh taşımakta olduğu· 
muzdan bihaber bulunduğumuz 
batıni diğer bütün arzu ve 
emellerimizle saiklerimiz gayri 
şuuri denilen arzularımız ve 
saiklerimizdir'.er. 

* . " . 
içimizde yaşıyan her duygu 

bizi, kendini tatmin ettİrt>cek 
ef'ale sevkeder.Bu duygular.şu· 
urumuzun farkında old11ğu duy
gu da olsa, farkında olmadığı 
duygu da olsa.bizi sevkederler. 

O halde kolayca anlaşılıyor 
ki, yaptığımız her fiil ve hare
ket ya farkında olduğuğumuz 
ya farkında olmadığımız saik
lerimizin mahsulüdür. 

Bütün hayatımızda yaptığı
mız ef'al ve harekatın, yüzde 
doksan dokuz üç çeğreği de,bil
mediğimiz farkında olmadığı
mız sebeplerin mahsulüdür. 

Bütün hayatında bir insan 
yaptığı işi, niçin yaptığını, ne 
sebeple yaptığını ya bir kaç 
defa bilerek ve yahut hiç bir 
defa bilmeden geçirir. Basit 
f"ll .. t ' ıı er mus esna .... 

kendisiyle aileten görüşmemiş 
idik. 

Ol Hayrola azizim, sen bizim 
evi bilir misin, hangi rüzgar 
sizi bu gece ziyaretine sevket
ti. Diye şakalaştım. 
Doktorcuğum si2i göreceği

miz geldi. Gündüz meşguliyet 
fazlalığı görüşmeye mani olu
yor. Refikamın hastalığında da 
büyük lütüfleriniz geçmişti, zi
yaret ve arzı teşekkür bize 
borç olmuştu. 

Yol( canım!! •. Birbirimize te
şekkür edecek kadar münase
betimiz resmi değildir. Allah 
aşkına dağru söyle niçin gel
din dedim. 

Biricik çocuğumun başma 
yemin ederim ki sırf bu hissin 
icbarile geldim diye cevap 
verdi. 

Şimdi aziz okuyıicu! 
Görüyorsun ki bu zat sa· 

mimidir. Beni ziyarete gelmek
ten ibaret olan bu fiili ve ha
reketi sırf bu minnet hissi ile 
yaptığını sanıyoruz.. Beni niçin 
ziyarete geldiğini biliyor. De
mek ki yaptığı hareket, niçin 
yapıldığı sarahaten bilinen bir 
harekettir. 

Fakat o yaptığı bu hareketi 
niçin yaptığını biliyor amma; 
Artık benim ve bizim gibi sen 
de onun yaptığı bu ziyareti, 
niçin yaptığı hakkında taşıdığı 
bilginin saçma olduğunu anla
mış oluyorsun. 

Eğer harb 
olursa 

••••• 
En ziyade tehli
keye düşece yine 

ltalyadır 
- Baş tarafı l inci say/ada -

şarki Afrika müstemlekelerin
de petrol rezervası olmıyan 
ltalya, ambargo hemen tatbik 
edilmediği takdirde çabucak 
oraya petrol stokları toplıya
bilir, ve böylece ileride petrol 
ambargosuna karar verildiği 
halde şimdiden bu tedbiri te
sirsiz bırakabilir. 

lngiliz gazetesi bu şartlar 
içinde ambargonun şimdiden 
tatbiki zaruri olduğunu kabul 
etmekle beraber bu işin daha 
ziyade Amerika kongresi tara
fından verilecek kararlara tabi 
olduğunu yazmakta ve ambar
gonun B. Mussoliniyi bir umud 
suzluk hareketine sürüklemesi 
tehlükesini de ihtimal harici 
saymamaktadır, 

V ATIKANIN ZIY ARETÇI
LERI AZALDI 

Paris 3 (Ö.R)- Gazetelerin 
Romadan aldıkları haberlere 
göre Vatikanda, Habeş ihtila
fının halledilmesi için bütün 
ümitler Belçika kralının tavas
sutu üzerine toplanmıştır. 

Övr gazetesi Vatikanın zecri 
tedbirlerden müteessir olduğu
nu, Vatikanı ziyaret edenlerin 
çok azaldığını, Papa maliyesi
nin mühim bir darbe yediğini 
yazmaktadır. 

İT AL YANIN AKLISELiMiNE 
MÜRACAAT EDiLiYOR 

Paris, 3 (Ö.R) - Eski mu
haribler federasyonu başkanı 
ga:ıetelerde çıkan bir makale· 
sinde Italyanın aklıselimine 
müracaat ediyor. Muharrir 
diyor ki: 

- Her geçen gün ltalyadan 
bize kapalı veya açık tehdid
ler getiriyor. Bu hareket ne 
dürüsttür, ne de açık .. Ve bize 
hiçbir tesir yapamaz Bir Av
rupa harbı olursa en ziyade 
tehlikeye maruz bulunacak yine 
ltalyadır. Hiç bir memleket me• 
sela Fransa Habeşistanın işinin 
ltalya için bir bayat memat 
me selesi olduğuna inanamaz. -·--500,000 

kazanan 
lirayı 
talili 

Yılbaşı Tayyare piyangosu
nun en büyük ikramiyesi olan 
beş yüz bin liranın düştüğü 

14110 numaralı biletin yirmide 
bir hamili Demirci posta ve 
telgraf müdürü bay Liitfidir. 
Liitfi bu bileti ora tayyare pi
yango şubesi muhasibi ile bir
likte aldığı için yirmi beşer bin 
lirayı ikisi alacaktır. 

Onu, beni ziyaret etmeğe 

icbar eden, gizli saik, onun 
ruhuna ve ruhunun onun tara-

,. ' 
Bir katibe bayan. 

Diyeceksiniz ki, biz hepimiz 
yaptığımız şeyleri niçin yap
tığımızı, söylediğimiz sözleri 
niçin söylediğimizi, verdiğimiz 
kararları niçin verdiğimizi ta
mamile biliyoruz. Yaptığını 
niçin yapmış olduğunu bilme
mek, taşıdığı fikirleri niçin 
taşımakta olduğunu bilmemek 
için insanın deli olması lazım 
gelir. 

fından bilinmiyen kısmına be- aranıyor 
nim tarafımdan verilen emirden 

Aziz kari'! 
Acele etme ve evvela şu 

deli dediğin adamı senin ak
lından başka türlü bir akılda 
far.ı;etmekten vaz geç. Sen kim 
olursan ol, ister alim, ister 
basit, ister rençber, ister ef
latun ister yarım okumuş ol, 
velhasıl kim olursan ve ne 
olursan ol, senin hayatın, se· 
bebini hiç bilmediğin saiklerin 
emrile yaptığın hareketler ve 
fiillerle doludur. 

Sen yaptığını ne için yapmıı 
olduğunu biliyorum kanaatını 
taşıyorsun; fakat senin bu ka
naatın bir kuruntudur. 

Bakınız, size küçük bir misal 
vererek bu meseleyi kavrama
nıza yardım edeyim. 

Bazı mütehassıs doktorlar, 

başkası değildir. Bir Banka veya ticaretha-
nede hesab ve muhabere 

Bu gizli saik, kendini tabak- servisinde çalışmış yazı ma-
kuk ettirmek için onun şuu- kinesile yazı yazabilen bir 
runda; bize söylediği müliıha- bayan aranıyor. Taliplerin 
zaları uyandırdı, O, yalnız şu· çalıştığı yerleri ve tahsil 
urunda uyanan bu mülahazaları derecesini iyzab edecak 
biliyordu ve yalnız onları bile- şekilde bir talepname yaza-
bilirdi ve şuurunda uyanan bu rak adreslerile birlikte posta 
mülahazaların mantıki bir ne· ile y ımi Asır idarehane-
ticesi olarak bize gelmeğe ka- sine yollamaları rica olunur. 
rar vermiş bulunuluyordu. S.4 (7) ı _ 2 

Artık anlamışsınızdır ki,yap- 'i,,lflı••••••ıı::ııı•••• .. • 
mış olduğumuz bir fiili, bize bulunması 
yaptırdığını sandığımız ie vic
danımızın aydınlığı içinde geç
miş olan mantık ve mülahaza
ların yaptırdığına inanmakta 
biz mazuruz. 

Bir insanın yapmış olduğu 
bir fiili ne için yapmış oldu
ğunu bilmesi ve bıma vicdanı
nın samimi surette şahid olmuş 

mani olamaz. 
Değil yalnız yaptığımız fiilin, 

hatta yaptığımız fiili bize yap
tıran mülahazaların bile, ne 
sebepten doğmuş olduğunu 
bilmekteki iddiamız dahi bir 
kuruntudur. 

- Bilmedi -

,, 
Hergün 

Bir fıkra 
Yazan: Eczacı Krmal Aklaş 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Küçükhanım 
Beyi Bay yapmakla büyük 

bir değişiklik duymamış olduk. 
Fakat şu hanım tipi cJrtadan 
kayboldu gitdi. Hanım diyince 
çarşaflı, kapalı alışmamış olan
lara değil de alışanlara bile 
tuhaf gelen bir kılıkda bir 
kadın gözönüne gelirdi. Bayan 
ile bu hanım da yokoldu. 

Gel gelelim küçük hanıma! 
Küçükhanım tek bir kelime 
idi. Madmazelin bir başka 
türlüsü idi. Küçükhanımda kü
çük ile hanım ayrı ayrı birer 
kelime değildi. Küçük; hanıma 
sıfat bile olamıyordu, tek bir ke
lime ile küçük hanım birşeydi. 
Küçük hanımda bir minyonluk, 
küçük •hanımda bir çocukluk 
küçük hanımda bir necabet ve 
masumluk bazı yerde küçük 
hanım bir hoppalık, şakaya, 
mizaha sapan küçük hanımda 

nasıl söyliyeyim bir toyluk, bir 
şeytanlık bir şey, bir şey vardı. 
Ortadan kayp olan bu küçük 
hanıma çok acıyorum. Ne oldu 
ise bu zavallıya oldu, tipi, mef
humu ortadan kalktı, Bazı şura
da burada küçük hanımlara 
tesadüf etmiyor değilim, ne 
küçük hanımlar var, var amma 
Bayan olmuşlardır, artık onlar 
istedikleri kadar küçük hanım 
rolü yapsınlar, hani ne derler 
bir insana kırk defa deli der
sen deli olurmuş. Devrim kü
çük hanım tipini ortadan kal
dırmıştır, küçük hanımın hoppa 
tipini Bayan yapan yüksek 
Türk devrimi aristokrasi kokan 
küçük hanımı da Bayan yaptı 
yapan ellerin varolsun. 

• :zrVii<f/~Z::~/'Z'>(://'nııııım 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satışlar · 
~ 

Uzüm 
Çu. Alıcı 

13 
Fiat 

16 193 S Süleymano 
80 inhisar ida. 
28 T .. 

7 50 7 so 

79 F Solari 14 14 SO 
73 N Ali Haydar 1 S IS 25 
49 Koben bi. 14 12S ıs 
39 Derviş Cafer 14 25 14 50 
32 H Şeşbeş 14 2S 14 7S 
24 S Gomel 14 14 50 
9 H Hüsnü bi. 12 SO 13 SO 
7 R Kohen 15 15 
58S Yekun 

482934 Eski satış 
483519 Umumi satış 

incir 
Çu. Alıcı 
95 Muh alıcı 8 

Zahire 

Fiat 
ıs 

Çu. Cinsi Fiat 
740 Buğday 6 875 8 625 
100 Arpa 4 50 4 SO 
70 Bakla 5 625 S 625 

200 P. çekirdek 2 65 2 (;5 
223 Palamut k 320 570 
70 harar pamuk 43 43 50 , • Para Piyasası 

3-1-1935 
Alış 

Mark 50 15 
İsterlin 617 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 79 95 
Belga 21 05 
İtalyan lireti 1 O 08 
lsviçre Fran. 40 62 
Florin 85 
Kr. Çekoslo. S 24 
Avstr. Şilini 23 37 

Satış 
50 50 

621 
8 30 

79 70 
21 2S 
10 15 
40 85 
85 25 
5 27 

23 7S 

Bulgaristanda 
404 mahkQm alfedildl 
Sofya, 3 (Ö.R) - Ortodoks 

noeli münasebetile kral sivil 
mahkemeler ve divanıharplar 
tarafından mahkum edilmiş 
bulunan 404 kişi hakkında bir 
af emirnamesi nefretmiştit. 



Suviç ltalyanın teessürlerini bildirdi 
Italyanın hastaneleri bombardımanı, dünyadaki 
bütün namuslu insanları harekete getirecektir 
Cenevredeki Kızılhaç merkezi, hadisedeki mesuliyetı tesbite başladı 

az veya çok olması muhakkak- veçli doktor Enom ile bombar· AMERiKA, AVRUPADAN Stokholm, 3 (A.A) - Bazı 
Italyan menbalarından yapılan 
beyanat dolayısile, dün öğle
den sonra toplanmış olan Kı
zılhaç komitesinde prens Şarl, 
demiştir ki: 

Çok korkarım ki lsveç sey
yar sıhhiye heyetinin Habeşis
tanda uğramış olduğu felii ket 
ltalyanlar tarafından yapılan 

şerefsiz bir hareketin neticesi 
mahiyetinde telakki edilmek 
icabedecektir. 

Seyyar sıhhiyesini · fark gö
zetmeksizin Habeşlere olduğu 
kadar ltalyanlara da bedi ı e 
etmiş olan lsveç milleti hakiki 
bir infial hissi duymaktadır. 

KURBANLARIN AZ OLIVIASI 
MESULIYETI HAFIFLETE · EZ 

Son alınan haberler Isveç 
sıhhiye heyetinin evvelce tah
min olunduğu kadar ağır za· 
yiata uğramamış olduğunu bil
dirmektedir. Ancak bu hal 
mütearrıza terettüb eden me· 
suliyetin derecesini hafifle· 
temez. Arsıulusal Kııılhaçın 
himayesi altındaki birçok Ha· 
beşlerin ölmüş olmasına tees
süf etmekten hali kalmıya-
cağız. 

Komite Cenevredeki Kızıl· 
haç bombardımanının mes'uli
yetini meydana çıkarmak üzere 
tahkikat yapması ıçın para 
göndermeğe karar vermiştir. 

Sıhhiye heyetinin gerek me· 
mur ve müstahdemlerini ve 
gerek techizatını ikmal ede· 
cektir, 

B. suvıç TEESSÜRLERiNi 
BİLDİRDi 

Roma, 3 {Ö.R) - Dış işleri 
müsteşarı bay Suviç, bugün 
isveç elçisini kabul ederek Is· 
ve ç Kızıl haç hastanesinin 
bombardımanı hakkında izahat 
vermiş ve bu hadise münase· 
betile beyanı teessür etmiştir. 
B. Suviç ayni zamanda hadise· 
nin lsveç efkarı umumiyesine 
bedhahane bir tarzda arzedil
miş olmasına tee;süf etmiştir. 

Paris, 3 ( A.A ) - Doloda 
bir lsveç kızılhaç heyetinin 
bombardıman edilmesi hadisesi 
matbuatta heyecan uyandır

makta be. devamdır. Sol cenah 

gazeteleri, bu hadiseyi ltalya 
aleyhine bir silah gibi kullan· 
maktadırlar. 

Echo Dö Paris gazetesi di
yor ki: 

iT AL YANLAR DÜNYANIN 
T AKBIHINE MARUZ 

KALACAK 
Eğer ltalyanlar bilerekten 

bir hastaneyi bombardıman et
mişlerse hareketlerinin affı ka
bil olmadığını ve bütün dürr 
yanın takbihine maruz kalacak· 
!arını söylemek beyhudedir. 
Fakat ışın böyle olmuş 

olması pek az muhtemeldir. 
Vatandaşlarımızın akıl ve muha 
kemesine ve soğuk kanlılık
larına hitab ediyoruz; Cenevre
de ağır bir takım kararlar 
alınmasının zamanı yaklaşmış 
olduğundan dolayı Habeş ihti
lafı nazik bir safhaya girmiştir. 

B. Blum, Papuler gazetesin
de şunları yazmaktadır: 

lsveç seyyar hastanesi üze
rinde az veya çok bomba pat-

tır, kabul ve itiraf edilmiştir. dıman hadisesi üzerinde talıki· UZAKLAŞIYOR MU? 
Hiç kimse arsıulusal en eski kata memur edilen doktor Juo " lntransıgeant ., gazetesi 
en mukaddes anlaşmalardan da bunlarla gitmişlerd i r. diyor ki: Bitaraflık kanunile 
birinin ihlal edildiğinden lTALLANLARIN DURUMU Amerikanın Uluslar Sosyete· 
şüphe edemez. ltalyanların TEHLIKELI BiR ŞEKiL sine yaklaşdığını zannetmek 
itirafı gayet bariz bir şekil ALIYOR yanlış olur. Bilakis Amerika 
almaktadır. Çünkü ltalyanlar Paris, 3 (Ö.Rl - Dolo bom- Avrupadan uzaklaşmaktadır. 
bt•nu muhik göstermeğe çalış- bardımaııını tefsir eden "De· Şimdiye kadar Cenevre ku· 
maktadırlar. peche de Brest., gazetesi di- rumuna dahil olmamakla l:>era-

Bu bombardımanın doğur· yor ki: Bu hadise ltalyan ların ber Amerika oraya ınüşahidler 
duğu isyan cereyanı gittikçe gün geçtikçe daha tehliıkeli günderir ve bunlar koridorlar-
büyünıektedir. Yakında arsı· bir şekil almakta olan vaziyeti- da çok derin tesir yaparlardı. 

1 . d . b"'f" ni hiç te is'~h etmiyecektir. Almanyanın harbten önceki 
ulusa vıc anı yanı u un mem- Fası fethedeıken Fransa hiç 
leketlerdeki namuslu insanların gibi ehemmiyet kazanmasını 

bir zaman böyle usuller kul- k • · d h k t t" k istiyen Ameri aaır. Zira böy-
vıc anını are e e ge ırece • !anmamıştır, B, Mussolini'nin 
· A 1 1 · d "d b"" lece iyi bir müşteri kazanaca-

tır, rsıu usa vıc ana aı u- arsıulusal usullere saygı gös-
1 d 1 d ğını umuyordu. Hitlerin iş 

yük cereyan ar ev et a am- termemesi Cenevrede önüne 
k k başına geçmesile bu vaziyet iki 

lariyle onların çocu ça om- geçilmez bir harekete sebep 
binezonlarını bir saman çöpü olacaktır. Amerikayı dünya sebeble değişti. Bir taraftan 

D 1 Amerikada buhran azaldı. Di· 
gibi sürükleyip götürür. o o- harbına sokan hadisenin "Lu- ğer taraftan Amerikadaki Al-
da patlıyan bombalar, muka- sitania,, vapurunun bir Alman manlar, kiliseye ve dine kar~ı 
belesini Vaşington ve Cenev- denizallı gemisi tarafından ba- yapılan tazyikler ha~ebiyle 
rede bulacaktır. tırılmasını yazan B. Blum pek memleketleri lehindı- Amerika 

YARALILAR ADIS-ABA- haksız değildir. Dolo hi- hükumetini tazyik etmekten 
BAYA GETiRiLECEK disesi petrol berkitesi önü- va:r: geçtiler Şimdi Amerika 

Adis-Ababa 3 (Ö.R)- Dolo ne geçilmez birşey yapa- diyor ki: "Avrupa isterse har· 
bombardımanında yaralanan iki caktır. Fakat asıl mesele betsin, biz uzak duralım. Yal· 
İsveç doktorunu Adis-Ababaya şudur: Böyle neticeden neti- nız Amerikayı ilgilendiren İş· 
göndermek üzere iki Kızılhaç ceye gide gide Avrupa nereye lere karışalım.,, Fakat bakalım 
tayyareJi herek et etmiştir. Is· kadar sürüklenecektir? bunun tatbiki mümkün olur mu? 

B. Eden berkiteleri şiddetlendirmek 
derhal Cenevreye gidecek • • 

- ıçın 
--~~~~--~~~-

Cenevre grubu Amerika 
etseydi 

. . . v. 
ıçıne gırmegı kabul 

Londra, 3 (Ö.R)- Bay .Ede
nin berkiteleri şiddetlendir· 
meğe karar verdiği ve bu ka
rarının tatbiki için Cenevrede 
hemen faaliyete geçeceği hak· 
kında İngiliz gazetelerinin ver· 
dikleri haberler mevsimsiz sa· 

yılmaktır. Bay Eden Cenev· 
rede takip edeceği siyasa 
ha.kkında henüz kesin bir karar 
vermemiştir. Durumu Ameri· 
kanın kararına bağlı olacaktır. 
Bunun için başkan Roosveltin 
Kongrede verecegı söylev 
çok dikkatle hekleniyor.Cumur 
başkanının söylevi beyaz ese· 
rin temayülleri hakkında kat'i 
bir işaret olacaktır. Bunun için 
8. Rooseveltin petrol ambar
gosu meselesine de dokunarak 
Amerikanın vaziyeti hakkında 
Avrupayı haberlendirmesi dilen· 
mektedir. Şimdiki halde Lon
dra, Paris, Genevrede ve bü
tün memleketlerde dikkat Va
şington üzerine dikilidir. 

PETROL AMBARGOSU 
TAHAKKUK EDiYOR 

Paris 3 (Ö.R)- Petrol am
bargosu olacak mı, olmıyacak 

mı? Fikirleri yeniden işgal eden 
en mühim mesele budur. 
"Oeuvre,, gazetesi berkitelerin 
petrola teşmilinin Amerika 
kongresi tarafından verilecek 
k~rara sıkı sıkıya bağlı oldu
ğunu kaydederek diyor ki : 

"B. Eden berkitelerin potrola 
teşmili için ne yapacağını şim· 
diye kadar belli etmemiştir. 

Fakat Bay Eden bu işe 

kesin karar vermiş gorunme• 
mekle beraber şimal ve Baltık 
devletleri bu yolda tereddutsüı 

·· ümek azmindedirler. Uluslar 

bütün jşJer hallolunurdu 

B. Eden Mııssolini11in oğııllarile koıııışııvor 

sosyet~inin gelecek toplantı· 
sında bu devletler berkitelerin 
petrola da, hiç vakıt kaybcdil
melrsizin tatbikini istiyccekler· 
dir. Italyan uçakları, lsveç kızıl
haç hastanesini bombardıman 
edecekleri sırayı, görülüyor ki 
pek fena seçmişlerdir,, 

"Figaro,, da işin anahtarını 
Amerikanın elinde görüyor ve 
Avrupada barışı sağlamak 
ve Amerikayı Cenevre teşkila
tile ilgilendirmek için yapılan 
ve boş kalan bütün teşebbüs· 
!eri hatırlattıktan sonra şöyle 
demektedir: "Amerika Cenevre 
grubu içine girecek olsa me· 
sele büsbütün değişmiş olur· 
du. Fakat Amerika olduğu 
gibi kalıyor. Avrupa barışının 
Avrupalılar tarafından sağlan
ması gerekmektedir,,, 

ÖNCE HABEŞ HARBiNi 
BiTiRMELi 

"Homme Libre ,, dış siyasa 
için şöyle bir proğram çiziyor: 

"ilk önce Habeş harbini bi
tirmeli, bu ersiz seferin sebeb 

olduğu hasarları onarmalı ve 
bundan sonra Avrupa siyasa
sının kesin dururluğu için işe 
koyulmalıdır. Barış ideali için 
çarpışan bütün memleketler 
-ve bunların çok olduğunu 
ı.rördük- bu işe elbirliğile sa
nlmalıdırlar.,, 

" jour ,, gazetesi Fransa ve 
lngilterenin berkiteleri hakkile 
tatbik eden biricik devletler 
elduğunu iddia etmektedir. 
" Paktııı yükenlerine, müşte
rek güvenliğe, berkitelerin 
kendiliğinden harekete geçme· 
sine şüphesiz saygı göstermek 
gerektir. Ancak Uluslar Sos
yetesi kasasına aidatlarını 
yatırmamış olan memleket
ler kar; ı anda, Amerika, 
Japonya ve Almanya karşısın· 
da, nihayet berkitelerin tatbi
kinde biraz gevşek davranan 
üyeler karşısında, İngiltere ve 
Fransanın aldatıldıklarını göz 
önünde tutmalıdır. Bu can sı· 
kaca.lr bir şeydir, bahusus ki 
bu devletler ağır tehlikeleri 
öze almaktadırlar. 

ltaly~dan F ransaya k 
palı tehdid yapılıyorm 

Italyanlar, çıkmazdan 
için bir dram oynuyorlar · 

B. A1usso!ini ıneşlrur sö_ı·fc1tlt•ıindı•IJ 
birili dl' 

Paris, 3 A.A) - Eski muha
ribler federasyonunun başkanı 

Pichot gazetelerde neşr 
bir makalede, ltalyanın akl 
mine müracaat etmek 
Pichot diyor ki: 

Her geçen gün 
dan Fransaya karşı ihtar! 
hatta kapalı veya açık te 
ler getiriyor. Bu hareke 
dürüsttür ne de muvai 
Ve Fransızlar üzerinde 
tesir yapamaz. Mussol" 
kendi memleketini, Fra 
ve diğer devletleri bir 
sürükleyib sürüklemiyece • 
aline bugün " evet ,, c 
verilebilir.Bu harbda teh 
en ziyade maruz bulunan 
ltalyadır. 

Hiç bir müstemleke d 
mesela Fransa, Habeşi 
fothinin ltalya için bir 
memat meselesi oldugun 
namaz. Italyanlar girmiş o 
lan çıkmazdan kurtulma 
dramı ileri götürüyorlar. 
yanlar, Avrupanın ölüm~ 
mek olan kendi milli ölü 
nin methiyesini yapmakta 
Buna ne lüzum vardır 
şuurlu bir harekettir. 

Moskova hükumeti 
Uraguay aleyhine paktın on biri 

maddesinin tatbikini istiyece 
Cenevre, 3 (Ô.R) - Moskova hükümeti tarafından Ur 

bükümetinin Sovyet Rusva ile diplomatik ilgilerini kesme 
verdiği kararı protesto etmek üzere Uluslar sosyetesine g 
receğini bildirdiği nota henüz genel sekreterliğe gelme 
Notanın muhtevası hakkında şimdilik mevsuk hiçbir hab 
mamakla beraber birbirini teyid eden bazı özel malümata 
Sovyet hükümeti arsıulusal ilgiler üzerinde müessir olab 
herhangi bir hadise üzerine uluslar sosyetesinin dikkat 
çekmek için uluslar sosyetesinin her üyesini nlahiyettar 
paktın 11 inci maddesini ileri sürmektedir. 

Alman gazeteleri, İngiliz hudu 
nun Ren nehrine da yandığını yazı 

Berlin, 3 (Ö.R) - Ingilterenin hududu yine Ren nehri ü 
mi gelmiştir? lngillz Fransız süel anlaşması Locarno pakti( 
şabilir mi? Bir kısım gazeteleri uğraştıran sorular bunlar 

"Germanya,. gazetesi bu münasebetle diyor ki:"Fransa 
işlenmemiş olan bir suça karşı otomatik bir güven kaz 
istemektedir. Böyle bir anlaşma Locarno paktına aykırı 
böyle bir anlaşma Almanyanın ltalyan - Habeş işinde gö 
çok sıkı bitaraflığa pek fena teşekkür etmek olur, çünk·· 
sanın masraflarını ona yükletmek şeklini alır. 

7 lngiliz harb gemisi Pirg 
görüldü açıklarında 

Atina, 3 (A.A) - Bahriye dairesi Patrasa 3 lngiliz ge 
muvasalatı beklendiğini bildirmektedir. 

Diğer bir habere göre, Pirgos açıklarında hangi me 
aid oldukları bilinmiyen yedi harb gemisi görülmüştür, B 
da lngiliz harb gemileri olduğu sanılmaktadır. 

Altın ve gümüşe müstenit p 
sisteminin kabulü mevzvuubah 

Meksiko, 3 (Ö.R) - Gazetelerin bildirdiklerine göre 
tona giden Meksika delegesile Amerika hazine baka 
Morgentau arasında yapılan görüşme Amerikan ittihadın 
memle-ketler arasında iki madene (altın ve gümüşe) müste 
para sisteminin kabulü yolunda yapılacak bir sıra konfer 
ılkini teşkil etmektedir. Bu iki madenli para sis 
kabülünden Aınerikanm maksadı kendine yeni mü 
bulmak ve Kontinan içindeki tecimini kuvvetlendirmekte 

Fransada 1 

~:~j~~~ !~Şlı Bnt•• 1 
Fransada havalar çok kötü git
mekte ve bir çok yerlerde ne
hirler taşarak etrafı su altında 
bırakmaktadırlar. Ren nehri 
yavaş yavaş yükseliyor. Dürans 
Ardeş ve Sen nehirlerinin su
ları ise inmeye başlamıştır.Ne
hirden yüz metre ötede yapılı 
olan evler suların tehdidi altın· 
da bulunmaktadır. 

Bretanyada vahim zararlar 
kaydediliyor. Vileu nehri tas· 

Tahı·anda 
bir ev çöktü 
Tahran, 3 (Ö.R) -

çökmüş, altında kala 
dört kişi ölmüştür. 

kadar hastahaneye 
yaralılar on bir kişidir. 
••••••••••••••••••••••••••••••• 
mıştır. Reıınes yakınınd 
keşilmiş bulunuyor. 
aile yurdsuz kalmışlardı 
rın sardı(ı evlerin yuk 
!arına sığınmış kimsele 
yıklarla erzak yetişi ri 
dir. 

Bir kasırga bir çok • 
koparıp sürüklemiştir. 
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Müslümanların 13 Anası - İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 
Bölem sayısı : 3 y, zan : Tokdil , 

Ayşenin nişanını yaptık Muhammed .. Fakat nıkah ne 
zaman olacak.. Sude kıskanacak diye düşünüyorsan 

bunu hatırına getirme .. Kızım sana aşıktır 
Fakat lslamlığın hayır ve iyi

liklerini bilenler, görenler lslam 
olmaktan çekinmezler. Sizlerle 
bizler arasında sıkı bir kar· 
deşlik bağı bağlanmıştır. Sizler 
bizlerden, biz sizlerden kız ve 
kadın alıp vereceğiz. Aramız· 

daki rabıtalar sıklaşacak, ak
rabalıklar kurulacak. Islamlık 

ıize pek çok şeyler vadediyor. 
Harplar açılacak, karvanlardan; 
ve b;;.rplardan aldığımız gani· 
metler müsavi olarak taksim 
edilecek. Herkesin hakkı diğe
rile bir tutulacak. Esirler her 
kese dağıtılacak, esirler içın· 

den cariyeler bak geçirmek5i· 
zin taksim edilecek. 

Esirler fidyei necatını kendi 
efendisinı:len öğrenecek ve onu 
efendisine vermedikçe aud 
edilmiyecek. 

Fakat bunlara mukabil siz
lere sık sık söylediğim ve söy
liyeceğim emirlere, Allahın ka
nunlarına itaat etmeği, benimle 
bir olmayı dileyeceğim. 

Mekkeliler, kendi yaptıkları 
putlara kendileri tapen insan
lardır. Onları kendilerini yara
dan Allaha taptırmak ve en 
doğru yola sokmak için elim· 
den geleni ve Allahın emirleri· 
ni yerine getirmeğe çalıştım. 

Mekkeliler bu hallerile müş
riktir ve doğru yolu bilmezler. 
Düşman etrafımızı sarmış Arap 
kavmına helak borusu çalmış· 

ken yurdumuzu Bizans çalımına 
rim edemeyiz. Allah bizimle 
birdir. Biz onları kendimize 
rim edeceğiz. 

Muahammet coşmuş, bütiin 
talakat ve heyecanile kalabalık 
bir kütleye hitap ediyor, elle
rini kah göğsiine dayayıp, kah 
göğe kaldırarak coşa coşa, 

kendi kanaat ve imanına gü- ı 
vene güvene söz söyl:iyordu. 

Kudüs, ne de hatta bu kabe
. nin duvarları olmadığını vahi 

etti. Kıble : Allaha dönen gön
lünüz ve ruhunuzdur. 

A llah birdir, bir kaç değil· 
dir. Orıu yüksek bir mefhum 
olarak kabul ederseniz şu bir 
kaç günlük ömrümüzde yaşa
yışımız düzene girer, birbiri
nizle dost, birbirinizle can be
raber olur. Dışardan gelen ve 
gelecek hücumları hep birlik 
defedersiniz. Ey nas! Şimdi 

kiminiz puta tapar, kiminiz 
lsaya, kiminiz Musaya tapar, 
ve kiminiz biç bir şey bilmez 
sizlerden ayrı yaşar. Bunlar 
aranızda nifak doğurur. Gelin 
sizi zorlamıyan ve fakat hepi
nizi bir itikad altına sokan, 
sokarken de zorluk göstermi
yen islamlıjj-a dönünüz, 

Peygamber heyecanının son 
mertebesini bulmuştu ki Medi
nenin en güzide bir şah3ı 

safları yararak, yel gibi 
peyğambere koştu, eğilip ayak
larına kapandı, Muhammet ça
bucak bunu kaldırıp bağrına 

basaarken Medine:iler gördü
ler ki bu "Selman F arıs,, dir. 
Umi, şairliği yüksek bir kabile 
erkanıdır. 

Selman Muhammedin ellerini 
öpüp bırakmıyarak: 

- Ya Muhammed, dedi, ben 
Müslüman oluyorum. Bana Müs
lümanlığın erkanını tarif et. 

Muhammed tekrar bağrına 

bastığı Se mana: 
- Selman bil ki ve ahit 

ol ki Allah birdir, Tanrının 

birliğine iman etmek ve böy
lece bir akide gütmek lslam· 
lığın en büyük vasfıdır. Senin 
Müslüman olmaklığın için vah-
daniyeti tanımak kafidir. 

- Sen de Allahın resulüsün. 
- Ben bir insanım, fakat 

Tanrının son sözü, son ihtarı 

benim vasıtamla çıkıyor. 
- Sen bir peygambersin. 
- Evet ben hakikat habe-

rini ulaştıran, ulaştırmak için 
bilen ve buna agah edilen 
bir kulum, beni kendinizden 
faz la bir şey görmeyiniz. Ya· 
radılışı vahdette bu'.unuz .. 

Başlarına beyaz örtüler almış, 
beyaz maşlahlar içinde, yalın 

ayak kumların kızgın sırtına 
basan Y esripliler ve muhacir 

lslamlar her sözün heyecan 
uyandıran belagatı ·karşısında 

dalgalanıyor, birbirine daha çok 
sokulup, Muhammede daha çok 
yaklaşarak sanki sözleriyle onun 
sözlerini dinliyorlar gibi hayret 
merak ve heyecan içinde su· 
suyor, bakıyorlardı. 

- Eyyy nas ... Sizin hepiniz 
ruhunun y~ksek duygusunu 
bulmuş ve terennüm etmiş in
sanlarsınız. Kıbleniz kiminize 
Kudüstür, kiminize Mekkedir. 
Kudüs ınsan 'arın kurduğu bir 
şehirdir. Mekkedeki kabe ise 
şimdi içindeki putlara tapan
ların sıkı~ıp kaldıkları yer ol
muştur. 8dna Allah; kıblenin, 
rubun döneceği kabenin ne 

Selman bütün heyecan ve 
coşkunluğu ile Yesribilere dön
dü gözlerinden yaşlar akarak, 

ı bütün coşkunluguyla bağırdı . 

Dünyada biç bir kuvvet bizi 
bırbirimizden ayıramaz. 

- Ey evs ve Hazreç adam
ları, sizin hep:nize bağırıyorum: 
Müslümanlık nifak ve fesat 
dinı değildir. Bu din insanlığı 
birbirine kardaş eden, birbirine 
ahlakı 1ağlamlaşbran, yaşayışı 

düzgünleştiren bir dindir. her
biriniz başını ayrı bir puta 
çarpıp, kızını karc!eş!ni kurban 
ederek bir din yo!u günü-
yordunuz . insanlık bunu is
temiyor. Cihan ayaktadır. Tan
rı bize Muhammedi gi;nderdi. 
Bir yo!da, bir uğurda, yürü
yüb, boşuna can vermeden 
kendimizi kurtarmak zamanı

dır. Sizi Muhammed'in ağzın

dan lslamlığa davet ediyorum. 
blam olmıyanlar gelsin, benim 
kapandığım ayak iistünde bir 
tek Tanrıya, bir tek vahdani
yete gönül bağlasın. Zira biz 
böyle yaşarız. 

Bu coşkun hitab makesini 
buldu, kaynaşan, birbirini itib 
kakışan Arablardan fırsat bu-

l 
!anlar, Peyamberin huzurunda: 

- Allah birdır, sen de re
sulsün. 

Diye imana başladılar. v~ 

Selman bu ara Peyamberin 
yanında ve yerde şöyle ba
ğırdı: 

- Y esrib ahalisi! bundan 
sonra Y esrib bu ismi unutacak
tır, Muhammedin buraye uğuru 
şerefine bu şehir (Medine] ola
caktır. 

- o:acaktır .. 
Medine .. 
Medine ol acaktır. 
Medine oldu. 
Y esrib değil Medinedir. 

- Mı:dinedir, Medinedir. 
Bir velvele, bir tufan, sanki 

kıyamet koptu, Sırım bacaklı 

Arabar yerlerinde zıplayarak, 
etrafa koşup kestane fişengi 

gibi fırlayanlar, yerlerde yuvar
lanıp bağıranlar hep bir ağız· 
dan; 

- Medine, Medine ..• 
Bağrışmaları, sevinçleri ara

sına gark olmuşlardı. 

Muhammed kendisine yetişen 
Alinin, Ebubekirin ortasında 

ve dudaklarında bir tebessüm 
olduğu halde ağır ağır yürüdü. 

Halk etrafını almış.bir şadıman 
bir şenlik içinde ilerliyordu. 

Bu beş dakikalık heyecan 

evlere sirayet etmiş, hurma 
dallarından örülü damlar üs

tünde kolları ve ayakları ,hal

hallı dilber arap kadınları bir 
ağızdan bağrışıyorlardı: 

- Selam, selam sana Tan
rının Resulü ... 

Zengin evlerin damlarından 

seyre çıkan ipek harmanli 

kadınlar damla ddmla gülyağı 
ıtırlar serpi)IOrlar, kumaşlar ve 
zinetler atıyorlardı. 

Muhammed bir aralık Ebu
bekire döndü: 

- Mekkederı Sudeyi ve kı
zını getirtelim .. 

Bunu duyan Ali: 

- Derhal! Bunu ben üstü
me borç alırım. 

- Hayır sen değil Ali .. Ha
ber gönderir, getirtiriz, bilirsin 
Kureyş'er neler gözlüyor. 

Ebubekir: 
- Ayşenin nişanını yaptık 

ya \' uhammed , fakut nikah ne 
zaman olacak, 

- Ben haber veririm. Sırası 
var. Zaten çocuk küçük .. 

- Sude kıskanacak diye 
düşünüyorsan, bunu hatırına 

getirme ya Muhammed .. Kızım 
sana aşıktır. Fakat Sudeye 
hürmet eder, ona bir köle gibi 
hizmet eder. 

- ~onu vnr -
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Bir çok sür' at koşularını 
kazandığın halde bir defa bile 
vaktinde yemeğe geldiğini 
görmediın-

7000 kişilik Habeş kuvveti 
Ual bölgesini muhasara etti 

Bir ltalyan tayyare filosu delik 

Roma 3 (Ö.R) 
ajansı bildiriyor: 

yere 
lstefani 

85 numaralı resmi tebliğde 
verilen malumata göre noel 
sabahı Ual-Ual bölgesini mu
hasara eden 7000 kişilik Ha
beş kuvvetleri bu bölge önünde 
tiddetli hücuma geçmişlerdir. 
Bu sırada yetişen lta1yan uçak 
filoları Habeş kuvvetleri üze
rine bomba yağdırmağa başla
mış, Habeşli kuvvetler 26000 
fişenk kullanarak ltalyan uçak
larına mukabele etmişlerdir. 

mecbur 
• v 

ınmege 

1 

deşik edilerek 
edildi 

Uçakların her tarafı kurşun
larla delinmiş ve benzin depo
la!ı ateş almıştır. Fena bir akı
betten ürken uçaklar yere in
meye mecbur olmuştur. lfabeş )'erlilni 

Uçakların 'yere indiğini gö
ren Habeş kuvvetleri, müfreze
ler halinde altı kola aynlark 
uçakları geniş bir halka halin
de muhasara etmişlerdir. Bu 
sırada Habeş kuvvetlerine mit
ralyözle ateş açılmıştır.Bu ateşten 

Habeşler büyük zayiat ver- Adis - Ababa, 3 ( A.A ) 
miştir. Tayyareler tamir edildiği Cenub cephesi kumandanı 
sırada 12 kadar ltalyan tayya- neral Nasibu ltalyan tayya 
resi yetişerek Habeşleri da- !erinin Dagaburun tahminen 
ğıtmıştır. Bu suretle yere inen mil uzakta bulunan Kulale 
tayyareler kurtarılarak havalan- Sahabede bombardıman e 
mıştır. !erini bildirmektedir. 

İNOILIZ KABINASI ACEBA DEVRİLECEK MI? -
Londrada kararsızlık 

B. Baldvini tenkid eden gazetele 
ona ''mürteci,, sıfatını kullanıyorla 

Londra, .3 (Ô.R) - Sir Sa
muel Hoare'un istifasına se
beb olan lngiliz buhranı yeni
den kabanyor mu? Pariıı tek· 

liflerindenberi lngili.ı kabine
sinin durumu kararsız olmakta 
devam ediyor. Şimdi de Bay 
Ramsey Macdonald'ın başkan

lığındaki "Nevo Ritor" gaze
tesinin bir makalesi hllkümeti 
şiddetle tenkid ederek bir buh
ran ihtimelini belirtmektedir. 

Bu yazı yalnız Sir Samuel 
Hoare'a hücumla kalmamakda, 
başbakanı da şiddetle tenkid 
etmektedir. Bütün bu işde ka
binada şimdiye kadar ulusal 

işci bakanlar hiçbir itirazda 
bulunmadıklarından 9imdild ta
vırları hayret uyandırmakta Ye 

yeni bir iç buhran ihtimali 
çıkarmakdadır. 

Makdonaldın gazetesi B. 
Baldvin tarafından arsıulusal 
konferansları ve bakanlar ta
rafından yapılan seyahatların 
ııoiistimal edildiği hakkında 
,apılan diyeve dokunarak bunu 
B. Makdonald'ın bilba~sa ta
raftar olduğu yeni diplomasi 
usı.ıllerinden ayrılmağa doğru 

bir temayül saymakta ve Ce
nevreden başka yerde mes'ul 
bakanlar arasındaki fevkalade 
toplantılara nihayet verilmek 

istenmesine teessüf etmekted 
Bu gazete B. Baldvinin şahsı 
hücum ederek diyor ki: 

"Bazı irtica adamları e• 
arsıulusal diplomasi usulleri 
dönmek istiyorlar. Halbuki sa 

sız telgraflar taatiıi, bilvası 

görüşmelerle vakıt kaybedilm 
si doğrudan doğruya hare 
iıtiyen bugünkü zamana u 
mıyan aebeplerdir" 

Bu tefsirler iki hakikatı <ı 

taya çıkarmaktadır. Birine 
kabinenin hareketine ka 
reaksiyonun devam ettiği, 

ileri kabinenin içinde baka 
lar arasında anlaşmazlık oldu' 

Amerikanın kr rarı 
Ambar~o istisnasız olarak bütü 
muharip devletlere tatbik edilecekti 

Vaşington 3 (Ö.R)- Vaşington Post gazete
sinin yazdığına göre, l:ıugü" veya pazartesi gü
nü kongreye tevdi edilecek olan yeni kanun 
projesi Cumur başkanına muharib memleketlere 
ihraç edilecek petrol, pamuk ve bakır miktarını 
sulh zamanındaki miktar seviyesinde tutmak 
salahiyetini verecektir, Cumur başkanının am
bar!(O veya tahdidat hakkında vereceği karar 
bitarafane bir şekilde bütün muharib!ere tatbik 
edilecektir. 

Paris, 3 (Ö.R) - B. Laval saat 12.15'de K~ 
Dorseyden otomobille Puy de Dome"deki 
malikanesine hareket etmiştir. Gelecek haftanın 
ilk günlerinde dönecektir. 

Paris, 3 (Ö,R) - B. Roosveltin bugün saat 
yirmi birde kongre açılışında söyliyeceği 

nutuk büyük ilgi ile beklenmektedir, 
saat farkı hasebile bu söylev Fran-
sada ancak sabahın saat ikisinde 
duyulabilecektir. Bunun için başkan Roosveltin 
siyasa hakkındaki izahatı ancak yarın öğrenil
miş olacaktır. 

Vaşingtondan gelen bir habere göre kongre 
toplantısından önce dış işleri bakanı B. Cordell 
Hull mümessiller kurulu dış işleri komisyonu 
başkanı B.Mac Reynolds ve Senato dışişleri komis
yonu başkanı Senatör Pitmım bitaraflık kanunu 
hakkında idarenin vereceği proje üzerinde mu
tabık kalmışlardır. Bu projeye göre harp halin
de bütün memleketlere silah, mühimmat ve 
harb malzemeıti tatbikine Cumur batkanı aalA-

Pdrol a111bargosı111ıırı tatbiki iıaliııılr, 
m1111 Jıarp lavazımı satm alınmak İIZt'ff vadik/ai 

hu nıiiaı-Jıı rlır a rnba kıır para <"ıie<'ı·ktır' 

hiyetli olacağı gıbi harp maksadile kullanılabil 
cek maddelerin tayininde de hudutsuz salabiye 
olacaktır. Yani B. Roozvelt ambargolu petr 
hurda demir, çelik, pamuk, bakır gibi maddele 
teşmil edilecektir. Ambargo istisnasız büt" 
muharib devletlere tatbik edilecek bunlara ht!rtl 
lü kredi kes e•ekt r.'IAuharibler Amerika liman! 
dan erzak alması yasak olacak ve mühimmat ti 
reti kontrol komisyonu silah ve mühiınmat im 
ye ihracını kontrole devam edecektir. 
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Osnıanlı saraylarında 
Çerkes kızları 

. 
Yazan : A. Şeref Sülüner 

Türk saraylarında Çerkes Türk milletinin mukadderatile 
kızları büyük roller oynamış ve oynayan saray kadınları esir 
Türk saraylarının tarihi Çerkes pazarında satın alınan bu 
dilberlerinin ellerinde geçmiştir. Çerkes dilberleri idi. 

- Bu dilberlerin Türk sa· Çerkes kızlarının saraydaki 
raylarına alınması Fatih Sultan hayatı asırlarca değişmemiş 

Mehmedin lstanbula girememe· gibidir. Çerkes güzeli saraya 
sile başlamış ve o tarihten 1334 girdikten sonra kızlar ağasının 
senesine kadar saray Çerkes emrine verilirdi. Padişah her 
güzellerinin elinde kalmıştır. gece zevki için koynuna ala-
Fatih Sultan Mehmedin saraya cağı kızı kendisi seçerdi? Öğ-
Çerkas kızlarını almasında bir leden sonra kızlar ağasının ne· 
çok sebebler vardı. Padişahlar zareti altında koridorlara ve-
zaptettikleri yerlerden güzel rilir, heyecan içinde padişahıu 
kadın ve kızları toplıyorlardı. geçmesini beklerlerdi. Bu an 
Fakat onlara göre hiç bir mil- onlar için hayati bir ehemmi-
letin güzelleri Gerkes güzelle- yeti haizdi. Çünkü burada bir 
rinin yerlerini dolduramıyordu. cilve, bir bakış kızın bütün 
Cerkes gü2ellerinin ince beli, mukadderat yolunu tayin cde-
güzel endamı, beyaz vücudu, bilirdi. 
uzun hareli göı.leri başkalarında Padişah bir gecelik zevk için 
yoktu. seçtiği güzelden memnun kal-

Çerkes kızlarını bulmak çok dığı takdirde o kız k.ıdın 
kolaydı. Esir pazarlarından he- efendi de olabilirdi. 
men tedarik edilirdi. Bu kızlar Çerkes kızlarının arasında 
çok yüksek paralarla alınır, çok kıskançlanna tesadüf edil-
padişaha hediye olarak gönde- miştir. l'adişaha tehakküm et-
rilirdi. Çerkes kızlannın saraya mek isteyen kızlar derhal bir 
alınmasına en mühim saik, fermanla boğdurulur. Kız ku-
temeli kopmuş belirsiz Çerkes lesinde ayaklarına takılan yüz-
güzellerinden doğacak çocuk- lerce kilo sikletinde demir 
!arın rakipsiz bir hanedan vü· zencirlerle denize atılırdı. 
cude getirmelerine imkan ol- Kanuni Sultan Sül~ymaıı za-
maması idi. Padişahlar temiz manında geçmiş olan bir vak'a 
kanlı Türk ailelerinden kız alıp Çerkes güzellerinin saraydaki 
onlardan evlat yapmak istemez- hayatlarından bir parçadır. 
!erdi. Çünkü bu çocukların Süleyman veliaht iken bir 
mensub oldukları ailelerin bir çerkes d:lberine aşık olmuş, 
gün taç ve tahtın varisi olma· bu kızdan birde çocuğu olmuş-
larından korkarlardı. işte bu tu, Fakat genç veliaht 26 ya· 
korkunun tesiriyle Fatih Sultan şında padişah olunca sef.ahate 
Mehmetten sonra saray Çerkes . daldı, Önüne çıkan bir Rus 
kızlariyle ddldu. Çerkes kızla- güzelinin ba,rgın gözlerine tu-
rının esir pazarlarında Natılması tuldu. Bu Rus kızı padişahın 
on altıncı · asırda başlamıştır. kalbini öyle zabdetti ki,padişah 
Satılık kızlar otağlariyle bir çok sevdiği karısını bile unut· 
daha buluşmamak şartiyle tu. Çerkes kızı rakibinin ken-
yurdlarından ayrılırlardı. Rus disine tefevvuk etınesine ta· 
çarları Kafkasyayı zaptettikteo haınmül edemedi. Bir gün pa-
sonra esir ticaretini menetmiş- dişahın koynundan çıkan Rus 
!erdi. Ondan sonra esir tica· güzeli koridorda yorgun 
reti tehlikeli bir iş olmuştu. yorgun giderken Çerkes kızile 
Tüccarlar durmuyor, satın al- karşılaştı. iki rakibin beklenil· 
dıkları kızları gizlice Sinop ve miyen bir anda karşılaşmaları 
Trabzon limanlarına kaçırıyor- herkesi şaşırttı. Çerkes kızı 
lardı. Tacirler bu kızları İstan-
bulda sattıktan sonra bir çok 

bir kartal gibi Kus kızının 

üzerine atıldı. Yüzünü gözünü 
eşya, mücevherat ve altınla cırmaladı. yoldu, albiselerini 
ınemleketlerine dönerlerdi. işte 
Çerkesler, kızlarını ve kardeş· parçaladı. Rus kızı gözyaşları 

içinde odasına çekildi. Gece Sülerini böyle satarlardı. 
Kızlar · esir pazarına geti- leyman Rus kızını odasına davet 

rildiği zaman simsarlardan etti. Kızın yüzü gözü yara içinde 
müteşekkil bir heyet tara- olduğundan huzura çıkacak 
fından soyulur , kusurları 1 vaziyette olmadığı bildirildi. 
tetkik olunur sonra kıymet ko- Padişah. tekrar gelmesi için 
narak sınıflara ayrılırdı. habeı gönderdi. Rus dilberi 

Kiymıot yaşa, çehre güzelliği· yara ve bere içinde geldi. Sü-
ne, dişlere ve endame göre leyman çok kızdı. Çerkes kı· 
değişirdi. Bir eksik diş hazan zını getirtdi. Saçlarından tuta· 
cariyenin kiymetinden iki bin rak merdivenlerden aşağıya 
kuruş eksiğe satılmasına sebeb attı ve nihayet celladlara boğ· 
olurdu. Kızın boyu veya saç- durdu. Padişahların, gebe kal-
ları kısa o~ursa verilen bedel 

dıkları için öldürtdükleri Çerkes 
de o nisbette az olurdu. Esir cariyelerinin sayısı yoktur. 
pazarlarında satılacak kızlarda 1330 ~enesinde Vahdettinden 
aranan binci şart düztaban ol· gebe kalan bir Çerkes kızı 
mamaları idi. Düztaban olmak çocuğu düşürmek isteme::liği 
bir felaketti. için boğdurulmuş ve son cina-

Alıcılar kızları soyarlar gö· yette böyle işlenmişti. Vahdet-
ğüslerine, kollarına, bacaklarına tin memleketimizden kaçmasile 
ve kalçalarına bakarlardı. Satı- Çerkes dilberleri de tarihe ka· 
lan kızlar bir gece tecrübe rıştılar. 
edilirlerdi. Kızlar rahat dur- _______ _ 

mıyan, horuldayan takımdan 

ise ya iade edilir, yahud ta 

kıymetleri düşürülürdü. Esir 
pazarlarında satılan kızların 

fiatı 5000-20000 kuruş arasında 
oynardı. Esir ticaretini meslek 
ı apanlar hazan küçük Çerkes 
kızları alırlar, terbiye ettikten 
sonra fazla para ile saraya 
satarlardı. işte asırlarca Türk 
saraylarında saltanat süren ve 

Tınaztepe mektebinde 
Çukurçeşmede Tınaztepe mek

tebine giren bir hırsız çocuk· 
lara aid 10 lira para ile mutfak 
anahtarını çalmıştır. 

Görünmez kaza 
Tepecikte Murad dağı soka

ğında lbrahim oğlu Hasan bo
zulan otomobilini tamir ederken 
kriko sol eli üzerine düşmüş 
ve iki parmağını yaralamısbr. 

YENi A51R 

Zabıta haberleri: 
Bıçekla tehdit 

Yorgancılarda Halim oğlu 
Ahmed ve Elmas oğlu Zeki 
bıçakla Haydar oııu Kadiri 
tehdit etmişlerdir. 

Yangın 
So~ukkuyu tramvay cadde

sinde Abdurrahman kızı F ev· 
ziyenin evinin ocak bacası te
mhlenmediğinden kurumlar tu
tuşmuş ve yangın çıkmıştır. 

Yeti şen itfaiye yangını sön· 
dürmüştür. Ev sigortasızdı. 

33 llra çalındı 
Karşıyakada Fahreddin paşa 

caddesinde Merkez bankası 

müdürü Mecidin evine giren 
bir hırsız hizmetçiye aid 33 
lira para ile bir yorgan çalmış· 
tır. 

Z~bıtaya h::ıt<aret 

Gaziler mahal'esinde Çolak 
so'< ağında Mus'afa oğlu Meh· 
met sarhoş o 1muş 

polis memurlarına 

bulunmuştur. 

Tabanc<t hır 

ve devriye 
hakarette 

·IZlıi'• ı 

Kan!arcılarda slahçı Hakin, 
Cafer adında biri tarafından 

dükkanından bir parabellum 
tabancasının calınciığır.ı zabıta
ya şikayet ,. "li~Ür 
Piyango bileti çalmışlar 

Basmane istasyonunda Ah
med ve Mahmud gişeden biLt 
alan Menemenli Ahmed oğlu 

Mustafanın 110 lirasile piyango 
biletini çalmışlarsa da yaka
lanmışlardır. 

B. Halim Baki 
An karadan döndü 

Evkafa aid bir çök işler 
hakkında umum müdürllikle 
temas etmek üzere Ankaraya 
gitmiş olan Evkaf müdürü bay 

Halim Baki Ankaradan şehri
mize dönmüştür. 

Bir tayin 
inhisarlar idaresinin Mene

men tahrir kontrol memuru 

bay Halid Ziva idarenin Ada
gide anbar memurluğuna ter· 
fian tayin edilmiştir. 

Endüstri '' fen ve 
san'at" 

Memleketimizin bu biricik 
işçi, usta ve teknisyen mec· 

muasının 21 nci yılının 4 ncü 
sayı.ı çıkmıştır. içinde: 

( Pratik işçiler - iş kanunu 

Kayseri bez fabrikası - Buhar 

kazanları - Endüstri dünyasın

da bulu ve yenilikler • Yeni 
Türk endüstrisinin yükselen 
büyük abideleri • dokuma en
düstrısi - iplikçilik - Pratik 

elektrikçi: Bir transformatör 

nasıl hesap ediliyor • işçi ve 
teknisyen sütunu - Ağaçları 

bilkimya bo)amak ) gibi her 

meslek erbabını ilgilendiren 
güzel ve istifadeli yazılar var
dır. Tavsiye ederiz. 

Otomobll içinde soyulmuş 
Gazi bulvarında Ali oğlu 

küçük Hasan sarhoş olmuş ve 
kasapbaş Ahmetle Muammer 
tarafından eve giderken oto
mobil içinde döğüldüğünü, ku
lağından yaralandığını ve 200 
lirasının alındığnı zabıta ya şi
kayet etmiştir. Tahkikata baş
lanmıştır. 

SahHe 7 

Otobüs kaz .. sı 
Şehidler caddesinde . şofö~ 

Resul oğlu lsmail idaresındekı 
460 sayılı otobüsü Mehmed 
oğlu Hüseyine çarptırmış, ba· 
şından yaralamıştır. 

Kadın döğülUr mU? 
Çukur çeşmede Hüseyi~ o~lu 

Şakir karısı Gülsümü dögmUŞ
tür. 

,.,,, _____ .-;;m:::m----------=-----=:ı11m:11ı--------------. 

Dünya, günün en son haherleri
rini bekliyor. IIerkes makine 
başında uza},Jardaıı gelecek 
haberJeri heklivor. 
cır.-.c/.M<'./.N'///LllllUırİrır1v/'7"/77T/7T/777J 

:1.936 :ıvı:c:>-ı-> E::~I 
TELEFUNKEN 

Radyosuna sahip olanlar en iyi haberleri 
Siz de her halde bir 

. .. .. ... 
en temız ve en puruzsuz 
Radyoya sahip olunuz ve 

olarak alırlar. 
1936 modeli 

TELEFU 
Radyosunu intihap ediniz.Onu dinledikte :ı sonra ahenkli neşriyatına 
her halde hayran olacaksınız. 

BiRADERLER BOURLA 
GAZI BULVARI - IZMIR 

................................................. aı::ı:ıı:::ı::::ı:::o:aı:ıa:~:::ımm::ı::ımaıı:m .. _.-.ı==mm~~ 

ve Şsı. 
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\.: 

ya 

ftnne a 

ilan TÜRK FILIPS LiMiTED. ŞiRKETi. ~Bembeyaz, tertemiz ve parıl 
parlıvan dişler Simsar bay lsmail Hakkı· 

nın bugünden itibaren mamu· 
)atımızın satışı ile alakadar 
bulunmadığım muhterem müş
terilerimize ilan eder, ve fab
rikamızdan mal mübayaa 
etmek lütfunda bulunacakla
rın siparişlerinizi ya telefonla 
(2025) numaraya şifahen bil
dirmelerini veyahut ta mek
tupla (171) numaralı posla 

Sayın halkımıza 1936 RADYO 

' kutusuna göndermelerini rica 
ederiz. 

•• 

Türkiye yağ ve mamulatı 
sanayii Ltd. şirketi 

"TURYAG., 
lzmir şubesi 

1-3 (14) 

• Doktor 

.Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

Ve Elektrik Tedeavileri 
,, Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

'A H 3. (182) • 
r Doktor 

Kemal Sakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

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

BAG 
VE 

SEBZE 
Tütün Fideleri 

Kimyevi Avrupa gübresi 
Garbi Anadolu umumi 

deposu 
Adres: 
HAClDAVUT ZADE RAHMi 

KARADAVUT 
Cezair - Han Yemiş Çarışı 

IZMIR 
Telefon: 3809 

Telgraf: Karadavut 
1 • 13 (3) #9------ft 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
ı\l ÜTEHASSISl 

Ur. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyahatın

dan dönmüştür. Hastalarını 

her gün 11,30 dan saat on 

üçe kadar Beyler sokağın
daki kıliniğinde kabul et
mektedir. Telefon 3990 

ıVJodellerini .. f akdim eder , 

Yeni modeller K , ... b. 
atı :r 

Mükemme- 1iyettedir 

liir F":::EIIı::.....I::ı:=>S ile, dünyanın 
cereyan eden siyasi vak'aları saatı saatına 

bulacaksınız. 

dört tarafında 
takibe im kan 

Her Pazar saat 10,30 dan 
12 ye kadar Sent Antuvant 
hastanesinde kabul edecek-
rır. (15) 1-3 

Belediyeden: 
Urayımız Fen heyeti Yapı 

şubesinde çalışmak üzere 80 
lira ücretli bir fen işyarı alcna
cakttr. Aşağıda yazılı şartları 

haiz istekliler arasında müsa
baka yapılacağından isteklile
rin Uray başmühendisliğine 
müracaat etmeleri. 

1 - Bayındırlık fen okulun
dan Diploması olmak 

2 - Çalıştığı daire ve mü
esseselerden bonservisi bulun
mak 

3 - Askerlik hizmetini bi-
tirmiş olmak 

4 - Sıhhat raporu getimek 
5 - Yaşı 35 i geçmiş ol

mamak. 
17 (11) 

Bin altı yüz altmış lira be
deli muhammenli Kahraman
larda Çayırlıbahçede 94 ada
nın 37 sayılı arsası üzerine 
piyango için yaptırılmış olan 
ev bedeli on senede ödenmek 
üzere başsekreterlikteki şart
name veçhile 17 · 1-36 Cuma 
günü saat onda açık artırma 
ile ihale edilecektir. iştirak 
için yüz yirmi beş liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatta ko
misyona gelinir. 

Dünyc:ının her tarafındaki istasyonları parlak 
ve pürüssüz bir sesle duyacaksınız. 

Dört yeui modeli sayın halkımıza takdim ediyoruz 

Bir sene kredi ile 
satışa çıkarılmıştır 

Genel acentesi: 

P[NN[TTI ve PARl[Nl[ 
ikinci Kordon 66 

IZMIR 
TELEFON: 2307 

döülenler Komojen Kanzuk 

) 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesinc m .. ni olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvetlendirir Ye besler. Komojcn saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Ko
rno jen Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat ma2'azalarınd .. 
bulunur. 

iLAN 
Menemen Belediyesinden: 

Kaza belediyelerinin nazarı dikkatine : 
Belediyemiz nümune fidanlığında muhtelif meyve fidanlariyle 

kasaba ve köy sokak ve meydanlarının teşcirine yarar Akasya, 
lsfandan, ve buna benzer 20 bini mütecaviz fidan peşin para ile 
satılığa çıkarılmıştır. Arzu edenlerin talep listeleriyle birlikte 
belediyemize müracaat etmeleri ilan olunur. 

31-2-4-6 4090 ( 3678) 

parıl 

_,u nc. .... r..:.1.=. 1 1 t..:.d11ak 

için bir füp 

RADYOLiN 
kafidir . 

Neden Türkiye haıkının % !eri mükemmel surette yıkaya-
9' u Radyolin kullanıyor ? rak yemek artıklarının, içkinin, 
Ağızdaki mikrobları % 100 sigaranın hıısule- getirdiği kir 
öldürmesi yüzünden mi ? Fia- tabakasını, lekel~ri, kefeke de-
tının ucuzluğundan mı? Fev- diğimiz taşları söküp çıkarır, 
kalade teksif edilmesi dolayı- sonra da bunları mine tabaka-
sile iktisadi olduğundan mı ? smı çizip hırpalamadan şayanı 
Ağızda çok fazla köpürdüğü, hayret bir şekilde cilalar ve 
kokusu güzel olduğu için mi ? parlatır. 

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

Sabah ve akşam günde iki defa olmak şartile siz de 

B AD T O'" i N 
Kullanmıya başlayınız 1 

,..... ,. ~,. .. - • ~ "' ..... - • • • ' 1 .. • ~ •• • ' • • , 

ilan 
lzmir tramvay ve elektrik sos

yetesinden: 
Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın bu ayın 5 - inde saat 

9 dan 15 e kadar Çiviciler, Sandıkçılar, Odunpazarı, 
Y olbedesteni, Kuzuoğlu çarşısı, Osmaniye caddesi, Yorgancılar 
sokakları ile mücavir sokaklarda kesileceği sayın abonelerimizce 
bilinmek üzere ilan olunur. 

lzmir Yün Mensucat 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
Te'graf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

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

temin etmek istersenız Halim atta çar~ısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarethaneRin" nıliracaat etlinız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neı·i çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lavhalar ııe bunlarm 
teferrüatı envaı banyolar ve termosıJonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve .ngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekafJet kafJul etmez 
Yerli Çimentolar, Bütlin Markalar 

En Müsait Şeraitle 
Mağ•zamı~da Satıhr h 3 

rc-.-ııiıl; 10 (S.7) (3601) 

31-4 -8-11 4106 (3681) 
- Beher metre murabbaı 

iki liradan üçyüz elli iki on 
yedi metre murabbaındaki alt
mış beş adanın 172, 173, 174 
sayılı ar~alarının yedi yüz dört 
lira otuz dört kuruş muham
men bedelle satışı başsekre
terlikteki şartname veçhile 
ı 1-936 Salı günü saat onda 
a < artırma ile edilecektır. 
iş •k için elli üç liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatta ko

VT//L/./'LL//~r./L/;'.///.///>G - Sobalarınız için hali~ 
Za}'i 

lzmir iskan Müdürüyetinden 
926 senesinde almış olduğum 
710 numaralı tasarruf vesika
mı · zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

lzmir Tepecik Zeytin 
sokak No. 5 de 

Hasan kerimesi Hatice 
101 

misyona gelinir. 
21-25-31-4 

Muailim Doktor, 1 

~ A~met Hulôsi , 
ALA TAŞ 

lç hastalılkarı 
Mütehassısı 

Kemeraltı " Samlı sokak No.2 
TELEFON : 2780 

Göz Hekimi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 
Telefon: 

·~z·~·~g:~'i<l~k·k~i·ı;·i~·~~<l~~·k·ö~ü;ü~· 
~Sömikok : Antrasit kömürü ~ 
~lngiliz : Antrasit komürü ~ ...... Röi< ....... öö.[M.A ...... 8A'H'.ÇE ........ . 



• KAnunusanf 936 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERCULES vapuru 26 • 12 

1935 te beklenmekte olup yü· 
künü tahliye ettikten sonra 
Burgas, Yarna ve Köstence 
limanları için yük alacaktır. 

VULCANUS vapuru 30 - 12 
935 te gelip 4-1-936 da An
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanları iç"n yük 
alacaktır. 

HERCULES vapuru 13-1-936 
gelip 18-1-936 da Anvers,Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORIENT LIEN 
GOTLAND motörü 21-1-936 

da Rotterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

ROLAND motörü 6-1-936 
da Rotterdam, Hamburg, Co
penhage, Dantzig._ Gdyn;a,Go
teburıı-, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 
SERVİCE MARtTıM RulJMAİN ı 

ALBA JULIA vapuru 9-1- 1 
916 da gelip ayni gün Pire, 
Malta, Marsilya ve Barselona 1 

hareket edecektir. 
ilandaki hareket tarihleriie 

navlunlardaki değişikliklerden 
acentemiz mes'uliyet kabul et- ı 
mez. 

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

Telefon: 2004--2-005-2663 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Yavrularınızın mektepteki 

derslerini hazırlamalarına ve 
imtihan zamanlarında sıkıntı 

. çekmemelerini temin için hu
susi muallimle kendilerini tak· 
Yiye ediniz. 

Yeni Asır idarehanesi mual-
ı:..., 17 M) ·· t .. . e muracaa. 

H. 3 (15) 

N. V. 
W. F. ll. Van Der 

Zee & Co. 
HERAKLEA vapuru Halen 

limanımızda olup Anvers, Di
rekt, Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen limanlarına yük a!mak
tadı r. 

MILOS vapuru 6 son ka
nunda bekleniyor. 10 ~on ka
nuna kadar Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla-
rına yük alacaktır. · 

American Export Line 
EXCHANGE vapuru: Ha

len limanımızda olup Norfolk 
ve Nevyork için yük almak
tadır. 
EXİLONA vapuru: 29 Bci 

Kanunda bekleniyor. Boston 
ve Nevyork için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
H!!mburg 

NORBURG vapuru 30 birinci 
kanunda bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

GLUCHSBURG vapuru 6 
son kanunda beklenıyor. Ham
burg ve Anversten yük çıka
racaktır. 

Johnston Warren Lines 
Liverpool 

DROMORE vapuru 15 son 
l·anunda bekleniyor. Liverpol 
ve Anversten yük çıkarıp Bur
r-as ve Köstence için yük 
~ acaktır. 
DEN NORSKE Middelhavslinje 

(D/S. A/S Spanskelinjen 
OSLO 

BANADEROS vapuru 10 son 
kanunda bekleniyor. Dieppe 
ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

Ayni zamanda Iskenderiye 
ve Hayfa için mal kabul eder. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
ri§ilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No 
2007 -2008 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SIHHAT Balıkyağı 

Norveçyanın hı.lis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satı, Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZl-IET 
Sıhhat Eczanesı 

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

DAIMON 

Ampüllü dört köşe küçük cep fenerleri 
No. 4611 

O kadar küçüktür ki bir yelek cebinde bir bayanın çan
tasında her zaman bulunması lazım olan bir ihtiyaçtır. 

Ağırlığı otuz sekiz gramdır 
Yirminci asrın 

en son icat ettiği 
çok küçük cep feneridir 

rn?V:r.r.1117'--11!'7:i'7'1''JZ?.z:ı::m:JI'://. rn v .llVTTT/ /T T/7771 

: lzmirde Suluban civarında No. 2819 

ANADOLU Hurdavat 

,. . 
ızrı ır 

1 lan 
Şark halı Türk • 

anonım 

şirk eti '.!dev: 
300 000 Türk lirası sermaye ile teşekkül eden lzmirde Şark 

Halı Türk anonim şirketi, damga resmi olarak lzmir llbaylığı 
malsandığına 698076 sayılı ve 23 Kanunuevvel 935 tarihli mak-
buzla 4000 lira yatırıldığı ilan olunur. (17) 

YENi ASIR Sahife• -
Oliver Ve Şii. 

LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRINCt 

KORDON TEL 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Salon, yemek 
Kardeşler 

ve yatak odalarınızı Haraççı 
nıobilyelerile süsleyiniz ••• 

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

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

THURSO vapu u 15 iki.ıci 
kanunda bekleniyor. Liverpool 
ve GlaS!;:OV için yük atar.aktır. 

POLO vapuru 10 ikinci ka
nunda Londra, Anver ve Hull
den beklenip ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük ala
caktır. 

DUTCHE LEVA T LIN , 
AQILA. vapuru 5 ikinci ka

nunda Hamburg ve Anversten 
gelip tahliyede bu'unacak' 

NOT : Viirut tarihleri, va
purları:ı isimleri ve navlun üc
retlerinin değişi!dilderinden me 
suliyet kabul edilmez. ,-

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

Müflis Hacı Kamil zade Raşit 
ve şürekası iflas dairesinden: 

Masaya müteallik bir işin 
müstacelen karara bağlanması 
için . alacaklıların 7 /1136 Salı 

günü saat 15 de İzmirde birinci 
kordonda iş hanında iflas 
idaresi mümessili avukat Nuri 
F ettahın yazıhanesine gelmeleri 
ric~ olunur. 14 (8) 

Tenviratınızda yeni çıkan çifte ispiralli 

META.LLUM 
Lambalarını kullanınıL Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ı ıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 
ıttehınet Tevfik 

Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 
Ve Siemens fabrikaları mümeHili 

l'eştemalcılar 77 • 79 

Zümrüt Damlası ............................... 

Eczacı Kemal Aktaş 
Yeni bir kolonya yaptı cicim ... 
Bu mu? 
E.-et bak yeşil bir koku, atk, nete, aebir 
ve cazibe kokuyor. HİLAL eczaneainin 
son eseri ... 

Milli Emlak müdiiriyetinden: c 

Darağaç Demirhane sakağında 31 ve 33 numara! kereste 68460 
fabrikası ve içinde hazineye ait demirbaş alat ve edevat 
Buca Halk sokağında 4 eski 23 yeni yeni numaralı ev 10500 
Alsancak Mes'udiye caddesinde 152/192 numaralı 687/23 39250 
metre murabbaı arsa 
Buca istasyon caddesi 21-77 numaralı ev 12250 
Tepecik aslanlar sokağında 24-26 eski 26·28 yeni numaralı 4200 
evin ve fırının ve yokuş sokağında 67-69 eski 3-5 yeni nu· 
maralı arsanın 36 da 7 hissesi 
Alsancak lzmir bağçeleri sokağında 7-1-9 numaralı ev 2940 
Bayraklı Vişne sokağında 3 numaralı ev 1190 
Buca aşağı Mustafa Kemal caddesinde numarasız 595/2 2450 
metre murabbaı duvarlı arsa 

Yukarda yazılı gayrimenkuller on gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile satışa çıkrıldı. 

ihalesi 13-1-936 Pazartesi günü saat 14 tür. ' 
Satış munbasıran gayrimübadil bonosu iledir. 7 (9) 

1 

Tek, fakat kat~i çare 

T ecriibe edenler
den sorunuz! 
Baş, diş, adele ağn-

1 larile üşütmekten müte-
1 vellid _bütün ıstırablara karşı yegane müessir tedbir 
i bir kaşe 

GBiPllW 
almakbr. 
kalbi ve böbrekleri yormaz ) &;; 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ye 
salep ile bafka çeşit ye
mek baharlarımı:ı:ı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çiv:Jıni, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

• 

Neatle ve Turan fabrikalannın tanınmış çeşitlerini 
Kara südü, Besi. Her boy dit macunu ve fırçalarını (Leylek) 
marka rastık ile (N ernıin) saç boyalarını bizden arayınıL 
Bütün Türkiyede tanınmış Ye denenmiş (Arti) kumaş boya
larının genel ıaht yeri yalnıı depomuzdur. 

Telefon : 3882 

NEZLEYE ..• 
Karşı en iyi korunma ve tedavi ilacı 

SELAMET Ferit'dir 

Katran 
Ferit 

Öksürük, gogus nezle.si, 

nefes darlığını katiyen te· 
davi eder. 

Umumi depo: 

S. Ferit Şifa eczanesi 
Hükümet sırası 



Amerika kongresinin açılış töreni 
•• • • ar ·· rülmeıniş şartlar · çinde 

beki nen önemli söylevini ver 
n ş m ıye 

başkan mur 
ayrılmıyacaktır A vrupada bir harp patlarsa Amerika bitaraflıktan 

kanı B. Filips kongrede açıla· 
cak olan münakaşa arefesinde·; 
Vaşington hükumetinin ve ııi· 
yasal çevrenlerin bu i$ karp

sıodaki durumu hakkında Bı. 
Lavala ilk elden malümat v_. 
miştir. 

arsıulusal bir mandaya göre 
hareket edeni birbirinden ayırd 
etmek hakkını Cumurbaşkanına 
vermektedır. 

Jetlerinin zararına olacak, ve 
çünkü Amerika Birleşik dev
letleri onlara kendileri müda
faa edebilmeleri için mühim· 
mat satamıyacaktır. 

bargo kay'dmdan Amerika dev· 
!etlerini istisna etmek kaydı 
ancak Amerika devletlerinden 
biriyle Amerikalı olmıyan bir 

devlet arasında çıkabilecek bir 
barba aittir. Yoksa Amerik:ı 
devletleri arasındaki harplarda 

Vaşington, 3 (Ö. R) - Kon
grenin bugünkü açılış töreni 
ıimdiye kadar misli geçmemiş 
prtlar içinde olacaktır. Ame
rikan parlamento tarihinde ilk 
defa olarak ikisi bir arad3 
toplanan Mümessiller ve Sena
to kurulları önünde ba~kan bir 
söyley verecektir. Gece celsesi 
açılmazdan önce öğleye doğru 
Cumur başkanı B. R<'o•f't••'t 

10,000 dolara kadar para ce
zası ve beş yıl hapse kadar 
veya her ikisi birden bir ceza 
ile yasak edilecektir. Harb 
halinde memleketler denizaltı 
gemilerinin Amerikan limanla
rına ve sularına girmeleri ya
sak edilecektir. 

HÜKUMETiN PROJESi 
Hükümetin bitaraflık hak· 

l '" ..?., VPT~"".efrİ f'! .. "' • "' ı,~ ''l'..''l 

Bu projede Amerika vatan· 
daşlarının harb halinde devlet
ler gemilerile seyahat etme
melerini tavsiye etmektedir. 

Senato mühimmat tecimini 
kontrol kom:syonu üye:erio· 
den biri Senatoda ekseriyet:n 
koınir,yon tarnfınd:ın hazırl:?· 
naıı proıe lehinde olduğunu 
ve başkan :iın':ıargonun kime 
tatbik edileceğini tayin husu· 
sunda hu;:hıdsuz salahiyet is· 
terse senatoda mücadelenin 
çok ş\ddetli olacağını söyle· 
rr;~trr. 

A'~BARGO V': LATiN 
A \1ERIKASI 

Senator Mak Reynaldsın bu 
teklifi, çok münaka,a edil-

• 

ı<t'ıst cııın ur 
bir söylevle niyetlerini anlata
caktır. B. Rooseveltin nutku 
radyo ile Amerikanın bertara
fına yayılacak ve seçilen saat 
hasebiyle istisnasız bütün Ame· 
rilı:an vatandaşları tarafından 
dinlenmesine imkan verilecek· 
tir . 

Komısyon difer taraftan am· 
bargo kaydından Latin Ame· 
rikası mem!eketlerinin istisna· 
sını istemekted;r. Komisyon 
başkanının dışişleri bakanı B. 
Cordell Hu~la bugün yapdığı 
mü'akattan sonra bu cereyan 
kuvvet kazanmıştu. Senator 
Monroe doktrinasının bozulma-

H_.ı,,>N<'ıt sının önüne geçmek üzere bu 
no'<talarda bu pr-ajeden ayrıl- istisnanın kabulü hususunda 

melde beraber, muhalefete ma
ruz kalmıyacağı tahmin edil
mektedir. Bitaraflık gurubu 
b~şkanı B. Mak Ney HaYas 
ajansı aylarına demiştir ki: 

Beyaz Mra ı• 
aynı ambargo genel olarak tat· BiR AVRUPA HARBi 
edilecektir. OLURSA 

ROOSEVEL TIN TEKLiFi 
BEKLENiYOR 

Vaşington, 2 (Ö.R) - Söy· 
lendiğine göre kongrenin açı
lışı do!ayısiyle vereceği söylev· 
den istifade ederek başkan 
Roosevelt 1933 yıhndanberi 
Amerikada işlerde görülen 
ilerleyişi kaydedecektir. 

BiT ARAFLIK KANUNU
NUN MADDELERi 

maktadır. Hükumetin projesi, şiddetle ısrar etmiştir. Avrupa 
hangi memleketin ambargo devletlerinden biri Amerika 
kaydı altına düşeceğini tayin devletlerinden birine hücum 
etmek, yani hücum eden dev- edebilir. Bu takdirde genel 
!etle hücuma uğrıyanı veya ambargo kaydı Amerika dev· Senator Mak Reynaldsm am• 

===================== 
Italyanlar Libya hududunda 
gece gündüz nöbet bekliyor 
ltalyan ııçakları kuşku içinde lngiliz 

ordugahını tarassut ediyor 
- -~----~~·--· 

PARIS AMERiKA SEFiRi Paris, 3 (Ö.R) - Amerika-
LAVALLA GÖRÜŞTÜ om Paris büyük elçisi, başba· 

Paris, 3 (Ö.R) _ Bir kaç kan bay Laval'ı bugün ziya· 
gftn dinlenmek üzer~ memleketi rat ederek Amerika dışbakan· 
olan Overniyaya gitmezdenönce\ hğı müsteşarının son nutkunu 
B. Lavalın Amerika dışişleri bildirmiştir. Jurnal gazetesi, 
asbakanı ve Londra Konferansı bu görüşmede Londra deniz 
delegesi B. Filipsle yaptığı konferansı müzakeratına da 
görüşme önemli olmuştur. Bu· temas edildiğini ve bir Avrupa 
gün açılacak olan Amerikan harbı halinde Amerikanın bi· 
Kongresinde münakaşa edile· taraflığı görüşüldüğünü yazıyor. 
cek arsıulusal vahim meseleler ELBlRLIGINE AMERiKA 
görüşme konusu olmuştur. Bun· YANAŞMlYACAKMIŞ 
ların en lıaşında şimdiye kadar Vaşington 3 (Ô.R) - Nev· 
tatbik edilmiş olan muvakkat york Tayıuis gazetesine Ame· 
bitaraflık kanunu yerine daimiğ r.kada Avrupaya karşı olan 
bir bitaraflık kanununun ka· itimatsızlıktan ötürü bay RuK· 
bulü meselesi gelmektedir. Bu veltin Avrupa ile el birliği te· 
meselenin bütün dünya için ne şebbüsü, Amerika efkarı umu-
kadar ilgili olduğunu söylemeğe miyesinin ve kongrenin büyük 
lüzum yoktur. Amerikan ba- <nubalefetini tahrik edecektir. 

Vaşington, 3 (Ö.R) - Harb 
ıoühimmatı üzerinde ticarete 
aid tahkiket komisyonu başkanı 
senatör Ney Klayk Kongre 
açılır açı~maz bir bitaraflık ka
nunu teklif edecektir. Bu ka
nunun başııca maddeleri şun

lardır: 

' - ·················· ..•...... ················· ·~·· ······································ 
1 lskoçya üniversit~ mıntakasında 

1 - Cumur baş ,anı ilk mad 
deler üzerine konuian ambar· 
goyu istisnasız harb halinde 
olan büı iin uluslara tatbike 
mecbur o jcaktır. Uluslar sos
yetesi ıin mandası i!e hareket 
eden veya berkitelerin tatbi
kine karşı gösterilen mukave

met yüzünden harbe sürüklenen 
dev et!er bile bu ambarızo kay· 
dından hariç lı:alamıyacaklardır. 

2 - Cumur başkanına am· 
bargoyu petrol, pamuk ve ba· 
kır gibi harbı uzatabilecek mad 
delere genişletmek salahiyeti 
varilecektir. Cumur başkanı bu 
ambargonun harp halinde bü· 
tün devletlere tatbiki için hu· 
dudsuz bir salahiyet sahibi 
olacaktır. Bundan başka vasati 
Amerikan ihracatından fazla 
mıktarı bulan maddelerde aıo· 
bargoya tabi olacaktır. 

3 - Amerika vatandaşları· 
nın harb halinde devletlerin 

Londra 3 (Ö.R) - Trablus 
ve ıvı ısır hudutlarında alınan 
süel tedbirler hakkında Sellum
dan öğrenildiğine göre ltalyan· 
lar, tarassud kuleleri üzerinde 
gece gündüz bekliyorlar. Bir 
lngiliz kıtasıoın en ufak bir 
hareketi görüldü mü hemen bir 
ltalyan tayyaresi havalanarak 

Siiverş ka11alı1ttll .t;crırl görtinüşıl 
Kahire, 3 ( Ö. R ) - İngiliz 

hükumetini Kahire büyük ko
miseri Mısır parti başkanlarile 
durum hakkındaki görüşmele· 
rine devam ederek meşrutiğ 
liberal partisi başkanı Muham
med Mahmut paşayı kabul et
miştir. Sir Lampson liberal par· 
tisi başkanına Mısır meselesini 

bakanı B. Edenin 
yeller beslem-ekte 
bildirmiştir. 

çok iyi ni· 
olduğunu 

Bununla beraber birleşik 
ulu,.al partiler cephesi B. 
Eden adına yapılan bu te· 
minata kanmamakta ve 1935 
yılında Nahas paşa ile o za
manki lngiliz dışişleri bakanı 

enderıon arasında yapıl· 

Ingilterede yapılan seçi
me tesir mi karıştı? 

lnı,;ıiız .Jftıı< bakanları Madwlrı Makdona/d , ... Olıl'İtr Ha/dl'iıı 
Lonc\ra, 3 (Ô.R) - lskoçya intihap ettirmek için çok nüfuz 

üniversitesi seçim mıntakasında kullanıldığını ileri sürmüştür. 
Ramsey Makdonaldın rakibi 
olan zat namzetl,ğini geri al· Malkoln Makdonaldın saylav 
mıştır. Zira son seçimde mağ- çıkarılması için de her türlü 
lup olan eski bir başbakanı nüfüz kullanılmaktadır. •........•..... , .••......•................•................. ········· •·····•··········• 
mış olan muahede reıımıne dırmışlardır. Polisler mukabele 
dönüleceği hakkında B. Edenin ederek nümayişçileri dağıt· 
Mısır hükumetine resmiğ bir mışlardır. iki taraftan da ya· 
cevab vermesini istemekte· ralılar vardır. 
dirler. Ulusal şeflerin tavsiyesi üze· 

Omar üniversitesi talebeleri rine talebeler bugün nümayiş· 
yeniden nümayitler yaparak !erde bulunmamağı kabul et• 

polislerin "ıeriae taşlar yağ· mişlerdic. 


