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El birliği - -----
Bir hayal olarak 

kdlıyor .. 
Diplomasi alanında düello

nun hararetlendiği günlerdeyiz 
Y•ne .. 

Cenevreci olsun olmasın 
d • 

evlet adamlarının en heye-
canlı söylevleri hep aynı mev
zua, kollekt f güven kaygusu
nun yarattığı davalara daya
nıyor. Halbuki güvens izliği 
yaratan sebepler de buradan 
çıkıyor. 

b .. ~.enevrezin dışında kalan üç 
uyuk devletin durumuna ba

lunız : 

. Almanlar " Uluslar sosyete
ııınden çekilmekle ne kadar 
haklı İmişiz " diyorlar. Yurd· 
larmın bugünkü heybetli ve 
kudretli görünüşünü Cenevre
den aynlarak hareketlerinde 
•erbestilerini kazanmış bulun
malanna atfediyorlar. Onlara 
iÖre Lokarnoda yaratılan hava 
bir mütareke havasıydı. Ver
aay muahedesinin kinle, sonsuz 
tüphelerle parçaladığı bir Av
rupada kollektif güveni sağ
la~aktan uzaktı. Cenevreye 
gelınce orada kurulan jüridik 
cıhaz, bugünkü statukodan 
faydalanan devletlerin üstün
lüğünü korumaktan başka bir 
teye yaramadıkça, yani bu 
jüridik cıhax arkasında kendi 
kendine gelişen realiteleri kav
ramadıkça, kollektif güven me
ıelesinde, Avrupa iki cepheye 
aynlmış bulunmaktan kurtula· 
mıyacaktır. 

Almanlar arsıulusal durumu 
b~ şekilde inceledikleri içindir 
kı Cenevreyle elbirliğinden 
kendilerini uzak tutuyorlar. Yi
ne Almanlara göre, müstemleke 
harbında sonuna kadar deva
ma karar vermiş olan ltalyayı 
barış ve uzlaşma yoluna sev
kedecek olan yol idealist Ce
nevrecilerle idarei maslahatcı 
Cenevrecilerin azımdan mah
rum olan elbirliği değildir. 
Cenevrede beliren tereddütler 
daha geniş bir kavrayışa ihti: 
yaç olduğunu göstermelid!r. 

Bu Alman tezi arkasmda 
Almanların da ortaya atmak 
içiıı fırsat bekledikleri dilekler 
var<l ır. Onlar da lta lyanlar gibi 
kayoettikleri kolonileri yeniden 
e ı c . 1 • geçırme '• endüstrilerinin 
haın madde ihtiydcını karşıla
mak İçin şu veya bu devletin 
tesirinden kurtulmak istiyorlar. 
Almanyanın her bakımdan bü
yük harptan önceki mevkiine 
dönme · · . _ sını, arsıulusal davalarda! 
d ıger büyük devletler kadar 
·ez h"b· ı ~ Ha ı ı o masını dileyorlar 
lngiltere bu dileklerden kuş~ 
ku'anıyor. Fransızlara gelince, 
orada Almanlarla samimiğ bir. 
a~laşmayı, elbirliğini isteyenler 
gunden güne çoğa lıyor. Al
manya ve Fransayı ayıran buz
lar erimiştir, denebilir. Bir 
u zlaşma eskisi kadar zorlukla 
karşılaşmıyacaktır. Yeter ki 
Almanya Cenevreye dönmeğe 
ı a: ı olsun. Zira herşeye rağ
mt:n bugünkü Fransız siyasa
sının ağırlık merkezi Cenev
reye dayanıyor. Almanya Ce-

- Son11 2 11ci snlıi/Pdl' 
Se-vke1. El:l:lgl:n 

Mareşal Badoğlio da bu Habeş zaferini 
teyid ediyor. Tembien de düşmüştür 

'Ras Desta Doloda Italyan 
uçakları zehirli gaz 

solcenahını mağlup etti. ltalyan 
bombalarıyle 

Londra, 8 (Ö.R) - Royter 
Ajansı muhabirinin bildirdiğine 
göre Habeş kuvvetleri busabah 
gün açılmadan Makallenin 
Garb mahallelerini işgal et
mişlerdir. Fazlaca tafsilat 
yoktur . 

Londra, 8(Ö.R)
General Badogliyo 

Makallenin Habeş · 

!erin eline geçtiğini 
teyid etmiştir. Tem-

biyen mıntakası da 
şiddetli bir çarpış
madan sonra Ha

beş kuvvetleri tara

fından işgal edil
miştir.Habeşler harp • 
sahasında 22 ölü 
bırakmışlardır. 

"Ashangi,, gölü i•

tikametinde uçan 
tayyareler dönüşte 

Habeş kuvvetleri 

üzerine zehirli l'az 
bombaları atmışlar-

İMPARATORUN 
PROTESTOSU 

Cenevre, 8 (Ö.R) - Hebeş 
hükümeti Uluslar Sosyetesi 
genel sekreterliğiue, Konseyin 
üyelerine bildirilmesi ricasiyle 

dır. Bombardınıa11da11 sonra Kızı/lıar lıasta11esi11i11 vaziı•eil 
ZEHiRLi GAZ BOMBALARI yeni bir diyev göndermiştir. 

Deasiye 8 (Ô.R}- Tembiyen Bu diyevle Hebeş bükümeti 
civarında ltalyanlar beyaz du- Habeşistanda ltalyanlar tarafın-
manlar halinde dağılmakta olan dan harp kanunlarının ve arsı-
ıebirli gazla dolu iperit bomba- ulusal hakların çiğnenmesi hak-
ları atmışlardır. kında bir tahkikat yepması bu-

Yaıalıları" tedavisi 
sosunda ısrar etmektedir. Di
yev şöyle bitiyor: "Hebeş hü
kümeti · konseyin bu hadiselerin 
bakikatını sür'atle müşahede 

etmesini ve böylece bunlara... 
son verilmesi İçin müessir mü
dahalede bulunmasını saygı ile 
dilemektedir." 

T AHKIKATIN NETiCESi 
Adis - Ababa, 8 ( Ö.R ) -

Kızılbaç delegesi doktor Jeno 
Doloya gelmiştir. lsveç seyyar 
kızılbaç hastanesinin harb ceb
hesinden çok uzak mesafede 
olduğu ve hastanenin önemli 
zararlara uğradığı meydana 
çıkmıştır. 

•• oc alıyorlar 
RAS DEST ANIN ZAFERi 

Adis Ababa, 8 ( Ö. R ) -
Henüz resmen teyid edilmemiş 
bir habere göre Ogadende 
Ras Desta'nın kuvvetleri yerli 
ltalyan kuvvetlerini büyük bir 
mağlübiyete uğratmışlardır • 
Tafsilat yoktur. 

SON VAZIYET 
Londra, 8 (A.A) - Royter 

Ajansından: 

Dessie'de Hollandll 
Habeşler fİ.mal cephesinde 

Jtalyan batlan üzerindeki taz
yiklerini muhafaza etmekte 

iseler de dün (biç fÜpbeaiz 
Habeş uoel yortusu münase
betile olacak) cenupta sülı:ü-

net vardır. 
TEHDiTLER SA VURAN 

BEYANNAMELER 
Londra, 8 (A.A) - Royter 

Ajansının Berbera (lngiliz So
malisi) daki muhabiri bildiriyor: 

Bulalldeki 15 Habeşin ölme
sile neticelenen son bombar
dımandan evvel ltalyan uçak
larının Graziani imzasile attık
ları beyannamede şu satırlar 

Kızıllıar hastanesi 
yazılı idi: 

( Tayyarecilerimizi beynel
milel hukuka aykırı olarak öl
dürdünüz. Karşılığını bekle
yiniz. ) 

- Sonll 4 ünt:ü sa~/eda-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ingiliz ana filosu Yunan H. Bakanı 
ilkbahar manevraları için dün meçhul U.Bir harpta Yunanista-

Üç 
bir istikamete hareket etti nın vaziyetini anlatıyor 
lngiliz • • dün gem ısı 

r· 
' 

Pire liman!nda demirledi 
-c-~~--ı Londra, 8 (Ö.R) - Royter 

ı1 ajansı bildiriyor: 
Deniz bakanlığından resmen 

1 

aldığımız malümata göre ana 
filoya mensub 1'/elson, Rodney, 
Furious ve Caire zırhlılarile 
başta yirminci destroyerler 

1 flotillası olmak üzere yirmi bir 
parça denizaltı gemisi ılkbahar 

• deniz manevralarına başlamak 
' üzere hareket emrir,; almıştır. 

Bu manevralar, lngıliz filo
sunun her yıl yapmakta oldu
ğu ilkbahar deniz gezintilerin
den farksızdır Ancak bu yıl 

~ bu gezintiye ikinci kanuııun 
~ ortasında başlanmış buluna
' caktır. 

Bu yıl manevralarının başka 
bir ehemmiyeti de, ana filoya 
iltihak eden yeni ve son sis
tem destroyerlerin ilk defa 
olarak manevra tecrübele
rinde hazır bulunmalarıdır • 
Bu destroyerlerin tertibatları 
tamamen başkadır ve şimdiye 
kadar yapılanlara hiç benze
memektedir. 

Y1111011 su/11111111 f!e/eak 0/011 /11gi/i:ı lıarb !!~nıil''_'...:tlrn Rrnovn z11Jılısı 
Hood, Ramille safı harp zırh

- Sonu altıncı sahifed~ -

Yunan 
ikmal 

ordusunun hazırlıklarını 
etmesine çalışılmaktadır 

!J 

Yu11a11 orıi11sunda11 bv nıulrf4t• 
Atina 7 (A.A) - Harbiye muslihane bir tarzı hal bulup 

bakanı general Papagos umumi bulamıyacakları henüz kestiri-
bir harp takdirinde Yunanista- lemez. Sulhu samimi olarak 
nın alacağı vaziyet hakkında temenni ediyoruz. Fakat ihtilaf 
Eloftoros Antropos gazetesin..: genişliyecek olursa Yunanist~o 
şu beyanatta bulunmuştur: Milletler cemiyeti üyesi sıfatıle 
Havanın çok kızgın olduğu kendisine düşen vazifeyi yapa· 

muhakkaktır.Fakat büyük dev- caklır. 
Jetlerin diplomatik yollarla 



Sahlle 2 
'/ENt ASIR 

El birliği 
Bir hayal olarak 

kalıyor .. 

ŞEHİR HABERLERİ 

Su tarifesi 
- Baştara/ı J 11ci sayjada -

nevreye dönebilir mi? Alman
ların hararetle müdafaa ettik
leri teze bakılırsa "l'egalisme 
doctrinaire" şeklinde anlathk
ları lafzi müsavat hakiki mü
savata çevrilmedikçe Almanya 
Cenevreye dönmek istemiye
cektir. Bundan şu anlaşılır ki 
Almanlar herşeyden önce ge
niş ölçüde tatmin edilmelerini 
istiyorlar. 

15 kuruş tesbit edildi 

Birleşik Amerikaya gelince 
o büsbütün başka bir alemdir. 
Ruzvelt söylevinde diktatör
lüklere karşı yaylım ateş açtı. 

Yeni bir dünya harbı patlak 
verecek olursa Amerikanın 

yalnız kendi refahını düşüne

rek bitarnflıktan ayrılmıyaca
ğını söyledi. En haşmetli ve 
en hodbin biı· bitaraflığın ifa
desi olan bu sözler Amerika
nın içsel durumundan doğmuş
tur, denebilir. Ruzvelt yarın 
tıeçmenleri karşısına çıkarken 

"Amerikanın kalkınması, re
fahı,. için verdiği söze bağlan
tısını göstermek istiyecektir. 
Bundan başka Amerikanın da 
kendine mahsus endişeleri var
dır. Japonya gün geçtikçe ge
nitliyen, kuvvet ve .kudretini 
hayalin çok fevkiede bir dere
ceye çıkarmak azmıyla çalışan 
bir devlet olmuştur. Japon em
peryalizmasıoın Amerikan oko
nomısıne, Amerikanın ulusal 
güvenine büyük darbeler indi· 
rebileceği muhakkaktır. işte 
Birleşik Amerika bu tehlike
leri önlemek için ellerini ser
best bulundurmak istiyor. Ja
ponyanın güttüğü yol gizlene
miyecek k.adar belirmiştir. Çin 
bir Japon kolonisi olmalıdır, 

diyorlar. 
Bu durumda diktatörlükleri 

ıuçlamak neye yarar ? Asıl 
kollektif güven bu emperyaliz
ma ceryanlarını önlemek için 
değil midir? Birleşik Amerika 
cumhuriyetleri Cenevreyle el
birliği yapmış bulunsalardı Ja
ponyanın tehdidi bugünkü ka
dar geniş olabilir miydi ? 

$e-vke1. :&U.15i:n. 

B. Avni Doğan 
Vali bay Fazlı Güleçle Ber

gamanın Kınık nahiyesi bele
diye işleri üzerinde tetkikler 
yapan parti ilyön kurul başkanı 
Yozgad saylavı bay Avni Do
ğan şehrimize dönmüştür. 

Türkiye - i"veç anlaşması 
uzatıldı 

Hükumetimiz ile lsveç hü
kumeti arasındaki ticaret an
laşmaları 31 birinci kinun 935 
tarihinden itibaren bir ay uza· 
tıldığı Ankaradan Türkofis 
lzmir şubesi direktörlüğüne 
telgrafla hildirilmiştir. 

Hırsızhk iddiası 
Çorakkapıda Müzehane so

kağında oturan Mustafa karısı 
Şerifenin kocasırun akrabasın· 
dan lsmail oilu Ali ve karısı 
Cevriye tarafından on lira pa· 
rasının çalındığını iddia eyle
diğinden zabıtaca tahkikata 
başlanmıştır. 

Su tarifesi Nafia vekaletince 
formül noksanı yüzünden ka
bul edilmemiıı ve şirket hesap
larının tedkiki ile tarifenin for
müle uydurulması, yeni bir 
karar alınması bildirilmişti. 

Nafia komiserliğinde toplanan 
tarife komisyonu su şirketinin 
son yıla aid hesablarını tedkik 
etmit ve ş·rketin itirazını hak· 
sız bularak suyun metremika
bına eskisi gibi 15 kuruş fiat 
koymuştur. 

Bu suretle tarife formüle 
göre hazırlanarak tasdik için 
Nafia vekaletine gönderil-
miştir. 

1 ••••• 1 1 

Köylerin varidatı 
Köy büçelerine varidat te

mini için bazı yerlerde şahsa 
aid tarlaların satıldığı haber 
alınmışdır.Valilikden bütün köy 
muhtarlıklarına gönderilen bir 
bildirimde ancak köye aid tar
laların satılabilecej?i ve eşhasa 
aid tarlaların satılmasına kat
iyyen meydan verilmemesi bil
dirilmişdir. -----

Kamunbay olmak 
isti yenler 

Son günlerde nahiye müdür
lüğü için vilayete bir çok mü
racaatlar vuku bulmaktadır. 

Haber aldığımıza göre na
hiye müdürü olalabilmek için 
Orta mektep meıunu veya po
lis komiserliği yapmış olmak 
şarttır. 

Bu gibilere valilikçe bu şe
kilde cevaplar verilmektedir. 

Asliyecezada 
Şehrimiz asliyeceza birinci 

mahkemesine 935 yılında 653 
dava dosyası gelmiş ve 584 ü 
neticelendirilerek 936 yılına 
69 dava dosyası devredilmiştir. 

Asliye ikinci ce:ıa mahkeme
sine de 6SS dava dosyası gel
miş ve 595 şi çıkarılmış, yeni 
seneye 60 dava dosyası devr
edilmiştir. 

Kızılca köyü 
Hadisesi 

Kemalpaşanın Kızılca kö
yünde Şerif oilu Kürt Meh
medi çifte tüfengi ve tabanca 
atmak suretile öldürmeğe te
şebbüs etmekle suçlu Abdullah 
oğlu Alinin, ağırcezada suçu 
sabit olmuş ve beş ay üç gün 
ağır hapse mahkum olmuştur. 

Kömür çarpması 
Gümrük önünde demirli bu

lunan Sür'at motöründe tayfa 
Ali oğlu Şaban vatlığı kama· 
raya yanmamış kömürlerle dolu 
bir mangal koymuş ve arka
daşı Mustafa oğlu Şevki ile 
beraber baygın bir halde bu
lunmuşlardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hamı:ıı karbondan zehirlen
mek tehlikesi geçiren bu iki 
tayfa memleket hastanesine 
kaldırılmışhr. 

Yunaniıtanın askeri ha~rlık-
larıoa dair gazetelerde bazan 
mübalağaya varan yazılar gör• 
düm. Bizim askeri cihetten ha
zır olmadığımızı iddia etmek 
ne kadar yanlışsa tamamiyle 
hazır olduğumuzu söylemek te 
o kadar yanlış olur. Her halde 
efkarı umumiye şunu bilmeli
dir ki, askeri teşkilatımızın ha
zır olması için her şeyi yapı
yoruz. Gücümüzün yetti(i nis
bette bütün gayretlerimiz bunu 
istihdaf etmektedir. Hazırlık-

Kasap Hüseyin 
mahkum oldu 
Bornovanın Işıklar köyünde 

hırsıı namile maruf Yusufu 
bıçakla yaralıyarak ölümüne 
sebebiyet vermekle suçlu Pı
narbaşı köyünden Şerif oğ
lu kasap Hüseyin Ağır 

· bir ıene 

Ceza evleri yapılacak 
Asıl işleri zıraat olan mahkônılar 
zirai hapishanelerde çalıştırılacak 

Ceza evleri müfettişi B.Mutahharın gazetemize diyevi 
memleket !!bayımız Fazlı Güleçle bir

likte Bergama hapishanesini 
incelemeğe giden Tüze bakan
lıgı hapi-haneler müfettişi bay 
Mutahhar Şerif Başoğlu şeb· 
rimize dönmüştür. 

Bay Mutahhar gece saat 
yirmi ikiden sonra şehrimiz 

Cezaevini ani bir teftişe tabi 
tutmuş ve ferhaneleri gez
miştir. 

Mevkuf ve mahkum'arın du
rumlarıle yakından alakadar 
olan ve şahsi dileklerine ce
vablar veren bay Mutahhar 
Şerif Başoğlunun gösterdiği ilgi 
mahkumları memnun etmiştir. 

Bay Mutahhar dün de bazı ağır 
mahkumları yanına çağırarak 

iıahat almıştır. 

Ôğrendiğimiıe göre lzmir 
ceza evininin idaresi ve mah
kumların vaziyeti iyidir. Dink
tör bay Feyzinin vazifesinde 
gösterdiği faaliyet şayanı tak
dir bulunmuştur. 

• • • 
B. MUT AHHARIN DIYEVI 

B. Mutahhar Şerif , dün ken
disini ziyaret eden bir muhar
ririmize su diyevde bulunmuş

tur: 
- " Sayın ilbay Fazlı Gü

leçle birlikde Bergamay.ı gi
derek hapisaneyi gözden ge
çirdim. Bergama hapisanesi 
götü denecek bir durumdadır. 

Yarın akşam saat 22 den 
22 otuza kadar hava hücumu

na karşı ışıkları maske!em~ 

denemesi yapılacakhr. 

Maskeleme tecrübesinin baş

langıcı fabrika ve vapur düdük 

leri çalınmak suretile bildiri
lecektir. Bu saatlar arasında 

herkes ev yeya mağazasında

ki ışıkları maskeleyecek ve 

Ölçü vesikaları 
935 yılı için ölçü sahipleri 

belediye ölçü ve ayar memur

luğuna müracaat ederek mua

yene vesikalarını doldurmağa 
başlamışlardır. 

Bu ay içinde muayene yap

tırmıyan ölçü sahipleri bila

hare ceza göreceklerdir. 

Bergamanın on beş, yirmi yıl
danberi mevzuubahsedilen bir 
hapisaneye ihtiyacı vardır.Bu iş 
gözden geçirilmiştir. incele-

•· 

Ceza evtvi müfettişi B. Mulalılıar 
Şerif Başoiflu 

melerimin sonunu bakanlığa 

arzedeceğim. 
lzmir cezaevi meselesile de 

çok yakından alakadar olarak 
incelemelerimi genişlettim. lz
mir,en öııemli merkezlerimizden 
biri olması itibarile modern 
bir ceza evine malik olmalıdır. 
ihtiyaç kendini gösteriyor. 

Ancak, lzmirin bu ihtiyacı 
bmire başkaca busu.si bir 
alaka gösterildiği zehabını 
uvandırmış olmasın. Göste
rilen alakayı, lzmirden ge
lenlere atfedenler olmuştur. 

bunun için vasıtası yoksa 
söndürecektir. Nakil vasıtaları 
da ışıklarını söndürerek bulun
dukları yerde duracaklardır. 

Hastalık takdirinde doktor 
taşıyacak olan otomobiller 
ışıklarını söndürmüş olarak ha· 
reket edeceklerdir. 

Işık maskeleme denemesi 
beyannameleri Karşıyakadaki 
bütün halka dağıblmıştır. 

8. Reşit döndü 
Altı aydanberi Almanyada 

tarım kimyası ve tarım ilaçlan 

hakkında tetkikler yapan Bor

nova Ziraat mektebi yardirek
törü ve kimya grubu öğretmeni 

bay Reşit Akpay Almanyadan 

dönmüş ve vazifesine başlamıı· 
tır. 

EL HAMRA 
Yalnız lzmir ve lstanbulda değil, fakat bütün dünyada 

hasılit rekorunu kırmış olan şaheserler şalıeseri 
iki filim birden 

SEFiLLER 
Türkçe sözlü iki devre birden ve 

ŞEN DUL 
Maurice Chevaller • Jeanette Macdonald 

Filimlerin seans saatlerine dikkat 
Saat 3 de ŞEN DUL S de SEFiLLER 

7 de ŞEN DUL 9 da SEFiLLER 
Fiyatlar da zam yoktur 

Bizce muhit değil, 
vardır. 

IZMIRIN CEZA EVl 
iHTiYACI 

Biz bu dakikada yeni bir 
işe başlıyoruz. En mübrem 
ihtiyacı nerede, hangi vilayette 
gör:irs~k oraya el atacağız. 

lzmir ceza evi, durumu İcab\ 
bu ihtiyacı meydana koyuyor. 
Bununla beraber lzmir leza 
evi hal.kında da düşünülmüş, 
tekarrür etmiş bir nokta 
yoktur. 

Şimdi bütün alakamızı zirai 
ceza evleri üzerine çevirmiş 
bulunuyoruz. Hapishanelerde 
ağır mahkumlardan hemen ek
serisinin zürra olması, bizi zirai 

hapishaneler üzerinde uğraş
mağa teşvik eden saiklerin ba
şında gelir. Topraktan ıelen 

ve cezasını bitirdikten sonra 
tobrağa dönecek kimseleri 
topraktan ayırmak istemiyoruz. 

Yeniden inşa edilecek ha
pishanelerin esaslan yakında 
haztrlanacaktır. Harç kanunu 
mucibınce tahsil edilen para 
yeni hapishaneler inşaatına 

lıasredilecektir. Bundan önemli 
bir yekun elde edileceğini 

umuyoruz," 
Hapiabaneler müfettişi bay 

Mutahhar,cuma günü lzmirden 
ayrılacak ve diğer vilayetlerde 
teftitlerine devam edecektir. 

ölüm 
Doğumdan daha 

fazladır 
lzmirde 935 senesi içinde 

3890 doğum 4832 ölüm vukuatı 
olmuştur. 

Elektrik ücretleri 
Önümüzdeki altı aylık devre 

için elektrik kilovat tarifesini 
yeniden tesbit etmek üzere 
elektrik tarife komisyonu ya
kında nafia komiserliğinde 
toplanacakhr. 

Vilayetten belediye reisliği
ne gönderilen bir mektupta 
tarife komisyonuna belediye
den bir aza seçilmesi bildiril
miıtir. 

Hava şehitleri 
ihtifali 

Her sene Kinunusani ayında 
yapılmakta olan hava şehitleri 
ihtifalinin bundan sonra lS 
Mayısta yapılmasına karar ve
rilmiştir. 

Kültür park 
• 
ınşaatı 
Şarbay doktor Behçet Uz 

dün kültür park inıaatını tefiit 
etmiştir. inşaat sür'atle ilerle
mekdedir. Kültür parkta yapı
lacak Atatürk devrim müzesin
de ressamlarımızla tarihçileri
miz tarafından devrimi canlan
dıracak kabartmalar yapılması 

kararlaştırılmıştır. 

B. Lutfi 
Edimede yeni teşkil edilen 

köy bürosuna lzmir vilayeti 
köy bürosu memurlarından Lütfi 

9 Kanunusani •'G 

i KÖŞEMDEN i 
' ti 

Kara ruhlular 
Beş parmak bir olmaz, in

sanların ne çeşitleri var. Bu-
11un üzerinde de etüt yapıp 

yazı yazacak olursak geniş ve 
kalın bir kitab olur. Hele bir
de ruhiyatçılara verecek olur
sak ciltler meydana ıı:elir. Hu 
ne ise.. Ben bu eomuzeçlcrden 
birisini, şöyle, üstünkörü ğös
termek i3tİyorum: Kara ruh
lular ..... 

Amma; bir bakımdan bedbin, 
bir bakımdan hodbin, bir ba
kımdan azametli, gururlu, bir 
bakımdan da palavracı? olan 
bu güruh; hakikaten be~eriyete 
muzırdırlar, insanlığın; yüksek 
ahlak, temiz vicdan ve daima 
iyi görüb; hakikati anlıyan, 
kötüye gönlünde, yer vermi
yen enmuzeçlerine, tezahürle
rine; aksi istikamet takib ede
rek başkasını değil, kendile
rini kötü ederler. 

Bunlar her millette vardır ve 
ne yazık ki insanlık bunlardan 
kurtulamaz. Siyaset sahasında, 
içtimaiyat sahasında, ilim ve 
edebiyat sahasında; birer mik
rop gibi zarar göstermek kara 
ruhlarının icaplarını yapmaktan 
ı.: e kinmiyen bu gibilere deje
nere dersek mübalağalı bir 
vasfı olmaz. 

Bunlar başkalarını beğen· 
mezler, başkalarının her ha
keti, her hali onlara bir dudak 
burması ile karışık istihfaf 
vesilesi olur, amma tavupn 
dağa küsmüş, dağın haberi 
yoktur. 

Maksadımız teşrih değil mil 
Bir kaç samimi sabrı bunlara 
hasretmekte bir fayda görü
yorum, bunlar bununla islih 
olmasalar bile, onlara gönlünde 
yer vermiyen, seTD1iyen, se
vemiyen (insanların) hislerini 
teşdid etmiş olurum. 

Kimbilir nelerine rastlamış, 

neler duymuş, neler okumuş, 
neler görmüşsünüzdür dostlar 
böleleri gibi ... 

Böylelerinde; seni beni be
yenmeyen, senin kusurunu sa
yan tafrafüruşluk, ukalalık te
celli ederken onları, şöyle bi
liniz ki sayıp döktüğü şey ken
di hataları, açtığı bal keu'li 
hali ve vukufsuzluğudur. 

Kime söylersin a mübarı.k ki 
o senin kara ruhunun hasleti
dir, senin behresizliğindir. 

Hele bazı: 
- Benim elimde de kalem 

var. 
Deyip, etrafında kendisinden 

başka kimse görmek istemiyen 
kendisini görüp başkasını biçe 
sayanlar, onları da kara ruhu
nun kara telakkisine kara mü
şahede ve kabulüne alan za
vallılar vardır, bunlar evvela 
gözlerini kendilerine çevirme
lidirler, ama gözlerini kendi
sine çevirenler böyle olmaz ki .. 

Bunların içinden ben bir ta
nesini ele alayım, bir tipi ele 
alayım: 

Her nasılsa, bin yalvarma, 
bin bilmem ne ile şöyle basit 

tertip kalem çalan yazıcılar, 
etrafında kendisinden sonra 
gelmiş kendisinden sonra ka
lem yaratmış, bir muharrir ol
muş, etrafında bir sevgi uyan

dırmış kimselere - ki edebiyat 
tarihinde nelerini okuduk, ne
lerini gördük - taş atmakta 
şeytani bir zevk duyarlar.Taşla
rını gizli gizli atayım derken,ne 
yazık meydana çıkarlar. Onlar
da kabaran duygu [haset] dir; 
Ben neden böyle olamadım, 
ben neden bu sevgiye, bu te
lakkiye sahip olamadım hasedi 
ve ruhuna sinen pis mayadır. 

Tilki giremediği deliğe kuy
ruğuna kabak takar da girme
ğe!? uğraşırmış, işte onların 
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Haberleri 

Edebi Roman 
•••••••••••••••••••••••• 

Afgan 
Suna, sözlerinin tesirini anlamak için 

Demiri nazarları altında ezdi 
Dış işleri Bakanı 
şerefine bir ziyafet 

Demir varlığını yakan bir 
ateşle Sunayı seviyordu. Hu 
ateşin reçetesini onun ellerin
den almağa gelirken ne kadar 
acı olursa olsun yüzünü buruş· 
turmadan ilacı içmeğe de ha
zırlanmıştı. Fakat şimdi ne ya
pacaktı? 

Suna kollarını kavuşturmuş 
cevap bekliyordu. Bu sözlerini 
kabul etmek evlenmek, reddet
mek ayrılmak olacaktı.. Du
dakları kımılı!adı .. 

- Şey ... Fakat, bu nasıl iş 
doktor dedi. 

Suna bu adamın kafasından 
geçenleri anlamış gibi hiç tav
rını bozmadan: 

- Uzatmıyalım bay Demir .. 
Ve birbirimizi aldatmıyalım. 
Size hakikati apaçık söyledim, 
daha öğrenecek bir şey var mı 
bil mem .. , 

))emir bu sert ta vır ile bir
den doğruldu, fakat bu kız 
ne kadar kat'ı ve amirane söy
liyordu. 

Hırçın bir sesle: 
- Yalnız hakikat, hakikat 

demekle beni bir oyuncak gibi 
kullanacağınızı sanıyorsanuz al
danıyorsunuz doktor. En açık 
bir hakikat da varlıklarımızı 
birleştiren gecenin sabahında 
siıin buradan gitmeniz ve bir 
daha üç ay görünmemenizdir. 
Bu müddet zarfında siz büs
bütün serbest, ben bü~bütün 
sizden ayrı idim Suna, onu ı!a 

. unutmamalısınız! .. 
- Sefil! ... 
- Kızmayınız Suna .. Bi:biri-

mizi aldatmıyalım dediğiniz 
için ben de afdanmıyacağımı 
anlatmak istiyorum. Yoksa ser
bes~~ni~i. İstediğiniz gibi kulla
nabılırsınız.Çocuğa gelince dok
torsunuz .. Uç üç buçuk aylık 
bir c_~n~~den kurtulmak için 
her turlu kolaylığı bulabilirsi
niz ... izdivaç köstekleriyle zen
cirlenmiş bir aşk ne size ve 
n~ de bana zevk veremez. Hiç 
bır kayd altına girmeden se
vişmek bizim gibi serbest in· 
sanlara göredir Suna ... 

Böyle söylerken doktoru da 
düşüncelerine ortak ettiğini sa
narak gülümsedi!. Öyle ya ma
damki hiç düşünmeden onun 
olmuştu, artık bu münasebette 
••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 
retli tarifi .. ki vasıl olamadık-
ları sevgiye böyle kuyruğuna 
kötülük takıp vasıl olmaya ça
lışırlar. 

Yalnız ağızlarında gez~n ve 
fakat içyüzünü, derinliğini bil
medikleri bir iki ilim ıstılahı, 
~ir iki klişe olmuş fenni, edebi, 
ılmi tabirdir. Ve basit bir dü
şünce onu derhal kabul etmekte 
mazurdur. 

. Fakat (Ruh) dediğimiz; ede
bıyatta, içtimaiyat ta, siyasi yatta 
!er tutan içyüze, içduyguya, 
ılme vakıf olanlar bundan müs
tes~a?ı~ ve bunlar pek güzel 
teşrıhını verirler. 

TOKDIL 

düşüncenin yeri olamazdı. Fa
kat birden Sunanın idam hük
münü andıran ağır ve hırpala
yıcı sesiyle buz gibi dondu: 

- Susunuz! Ruhunuzun bü
tün kırliliğini birden boşaltıyor, 
beni iğrendiriyorsunuz .. 

Doymaz hevesleriniz için ha
yatımla oyııamağı teklif et
mekten bile çekinmiyorsunuz! 
Bilakis ben çocuğumu yaşat

mak istiyorum. Fedakarlığımın 
bu canlı hatırası ile mesleki 
ödevimi yaptığıma inanını var. 
Size gelince hislerinizi payla· 
şacak kendinize uygun dişiler 

bula bilirsiniz!. 
Biz bir maça girişmiştik bu 

oyunu burada bitirmek için ha
kikati duyurmağa mecburum .. 

Size evlenmek sözünü anma
dım Çünkü yavruma baba ol
manızı düşünmiyorum, o be
nimdir. Çocuğa baba yokluğu 
duyurmıyacak kadar analık ve 
babalık ödavimi yapmaktan da 
aciz değilim!. 

Suna bu haliyle, yüksek gu
ruriyle o kadar başka bir gü
zellik arzediyordu ki Demir 
heyecanla: 

- Suna, diye söylemek is
tedi. 

Doktor ağzına çarparcasına: 
- Susunuz! Artık sizin söy

liyecek sözünüz kalmadı. Bütün 
mahiyetinizi bir sözle meydana 
koydunuz. Dudaklarııııza dola
dığınız (aşk) sağa sola dönen 
bir futbol topu gibi düşecek 
kale araştırıyor!. Fakat serbest 
bir aşkın bile kökü karşılıklı 
emniyete dayanmalıdır. Siz ise 
bu yüksek itimada layık bir 
adam değilsiz. Bakınız adam 
diyorum. En doğrusu bu tec
rübede size bir insanlık payı 

vermeği bile düşünmedim. Ben 
(Heredite ve kan) üzerinde te
zime uygun bir deneçte bulun
dum .. Size "biz vücutlarımızı 

ilmi incelemelere vermiş insan
larız, kafamızın işlediği yolda 
vücudumuzu kullanmaktan çe
kinmeyiz,, demiştim ve öyle 
yaptım. Bünyenizin sağlamlığını 
anlamak istedim. 

Size reyyon (x)önüne getir
dim yanılmadığımı anladım .. 
O vakıt siz bu sağlam ~inirleri 
parçalıyacak kızı tanımak isti
yorken ben de doktorluk ba
kımından enteresan( damızlık ) 
tipi bulmuştum. 

Suna biraz sustu. Sözlerinin 
tesirini anlamak ister gibi De
miri nazarları altında ezdi. 
Sonra alt tarafını tamamladı. 

- Evet ayni Veba, Verem 
ve Kolera salgınının aşılariyle 
uğraşırl.en tehlikeden kaçın

madığımız gibi bu defa da bir 
kan aşısı denecini tekmilledim! 
Anlıyorsunuz ya bu tecrübede 
ne aşkın, ne de hissin büyük 
bir önemi yoktur. Ancak sağ
lam döl veren, incelemelerime 
elverişli bir damızlıktınız sizi.. 

Hindistanın feci ( Kalkuta katliamını .. ) 
60000 kışilik Hind ordusunun ihtilalini. 

- B nlerce filin görülmemiş harbını. 
Hindistan Kahramanı Filminde 

ilk Defa Göreceksiniz ... 

AYRICA : İLK DEFA BİLLİ DOV 

AŞK MELiKESi 
FOKS JURNAL... Komik Miki •.• Vesaire 

Heps~ Bugün 

o·ktator. Rozve t ı Yeni saylav namzedleri 
1 ·---~~---~ 

Siyasal diktatörlüklere hücuıu ederken Eski liman şirketi direktörü doktor 
kendisi t>kon-onıi cliktatörlii~ü kuruvor 

~ 

Londra 8 (ÖR) - "lntran
sigeant,, gazetesi Amerikan 
Temyiz mahkemesinin kararını 
şöylece anlatıyor : 

B. Roosevelt siyasal dikta
törlüklere dilşman ise de eko
nomik diktatörlüğe muhalif de
ğildir. Amerikada refah cievri
nin yeniden açılması için aldığı 
bütün tedbirleri emirnamelerle 
tatbik etmiştir. Bu arada zirai 
maddelerin fiatlarını yükselt· 
mek için ziraat tahdit eden 
bir karar vermiş ve çiftçiler de 
ekmedikleri tarlalar mukabilin
de bir tazminat ödemeği kabul 
etmiştir. 

ROZVELT VAZiYETE 
HAHıMDIR 

Bu hüküm, Başkan Roz· 
ve .tin eserinden ziyade şahsına 
dokunmaktadır. Bununla bera
ber hala vaziyete hakim oldu
ğu şüphesizdir. Bunu'l sebebi 
şudur ki, diktatörliiklere hü
cum etmekle beraber kendisi, 
besbelli ikna diktatörü gibi gö
züken başkanın yerine hasım
ları tarafından geçirilebilecek 
kimse göze çarpmamaktadır. 
"Jour e,, lndustrielle,, şimdiki 

vaziyetten istikbalin ana hat
larını çıkarmağa çalışıyor: 

"B. Rooseveltin siy:!sası, do -
!arın istikrarına müsaid olan 
bir devreye girmiş bulunmak
tadır. Kongre önünde verdiği 
söylevde, ayni zamanda seç
menlere hitap etııği için, seçim 
söylevi sayılabilen bu belgede 
B.R?cı3ev~lt fin3ns müvazenesi 
neavdeti kendisinin hazırladığını 
hatırlatmamış mıdır?,, 

AMERlKADA EKONOMiK 
DURUM BOZULACAK 

Londra 8 (Ö.R) - Amerika
da temyiz mahkemesi tarafın-

Bu tazminatın parası da zi
rai ilk maddeler kullanan en
düstri üzerine yükletilmiş hu
susi bir vergi ile toplanmıştır. 

lşre Massaşuset ilinde bir fab
rikatör kendisinden istenilen 
80 bin dolarlık böyle bir ver
giyi vermek istemediği içindir 
ki yüksek divana müracaatla 
dava açmıştır. Divan da bu 
verginin salahiyet aşırı hir ted
bir olduğuna hükmederek 
Rooseveltin bütün politikasını 
altüst etmiştir. dan "Tarım düzeltme kanunu,, 

nun hükümsüz bırakılmasından Journal gazetesi ise şu mü- d 
1 olayı Amerikada çıkan vaziyeti 

ta aayı ileri sürüyor: başmakalelerinde tefsir eder-
ROOSEVEL T DURUMU ken umumiyetle bu hükmü 

TEFSiRDEN KAÇINIYOR esefle kerşılamağa değer bir 
Vaşington, 8 (Ö.R) - B. şey telakki etmektedirler. 

Roosevelt tarım idaresinin teş- Gazttelerin fikrince tem-
kilatı hakkındaki kanunun yiz mal.kemesinin kararı bir 
Temyiz mahkemesi kararile taraftan dünyayı Başkan 
hükümsüz ilan edilmesi dola· Roosevelt tarafından girişilmiş 
yısile gazetelere ne türlü olan ekonomik Amerikan tec-
olursa olsun tefsirlerde bulun- rübesinin semerelerinden mah-
maktan sakınmıştır. Bununla rum edecek ve diğer taraftan 

~u tecrübeden ileri gelen Ame· 
beraber cumur başkanı hüküm- rıkan ekonomik gelişimini dur-
süz kalan kanun mucibince duracaktır ki bunun tesirleri 
çiftçilerle yapılmış olan muka- yalnız Amerika 'ya münhasır 
velelerin tatbiki için liizımge- kalmıyacaktır. Temyiz mahke-
len tahsisatı kongreden iste- mesinin hükmünden doğan va-
mek niyetinde oldugunu bil- ziyetd.en diğer memleketlerin de 
dirmiştir. zarar görmeleri ihtimali vardır. 

···s~·iç·ik~····k·;~·i~····L·~~~r;~~r~·····lıiç····b'i;···· 

siyasal teşebbüse girişmemiş 
Brüksel 8 (Ö.R) - Belçika kralı Leopold 111 lngiltereden 

dönmüş ve dün akşam Brüksele varmıştır. Kral lngilterede Sus
ses ilinde sekiz gün kadar kalmıştır. Yanında Eton kollejinden 
arkadaşı olan bir zat bulunmakta idi. Hükümdar bu tatilin en 
mühim kısmını bu bölgedeki golf alanlarında geçirmiştir. 

Bu izah, Leopold 111 ün Londrada siyasal hiç bir teşebbüs 
arkasında olmadığını anlahnağa matuf a-örülmektedir. · 

Huıusi saylav namzedleri arasındadıı 
Ankara, 8 (Özel) - Eski icra vekilleri reisi 1-lü~eyin Raufıın 

saylav namzetleri arasında bulunduğuna dair çıkan yayıntılar 

yalanlanmıştır. Yeni saylav namzetleri arasındc: eski lzmir şar
b 1ylarından doktor Hulusi, eski saylavlardan llyas Sami, General 
Pertev, lstanbul morg reisi doktor Saicı vardır. Seçim Pazar 
günü yapılacaktır. 

Ankarada bir ya.şmeyve 
ciler kongresi toplanıyor 

Ankara, 8 (Ozel) - Memleketimizden Avrupaya yaş meyve 
ve sebze ihracını artırmak üzere Ekonomi bakanlığınca ciddı 
tedbirler alınacaktır. Bu huststa yapılan incelemeler sonuçlan
mıştır. 

Yakında Ankarada, bütün meyve ve sebze ihracatçılarının 
iştirakiyle büyük bir ongre toplanması dü~ünülmektedir. Ayrıca 
ameli bir mayvecilık mektebinin açılması da mevzuu bah;stir. 

Fransanın ikrazı 
Eski Rus borçları hamilleri üzerin

de bir hoşnutsuzluk doğurmuş 
Paris 8 (A.A) - Alman istihbarat bürosundan: 
Sovyetler birliğine 800 milyondan 1 milyar franga kadar açı

lacak kredi hakkındaki şayialar hiç bi · taraftan yalanlanmamış
tır. Ve bu şayiaların doğru olduğu anlaşılmaktadır. Borcun faizi 
yüzde beş <>lacak ve yüzde sekseni Fransa devleti tarafından 
tekdfül olunacaktır. 

Hükumetin bu tasavvuru bazı ekonomik ve hususi mahafilde 
ve harpten evvelki Rus borçları hamilleri arasında büyük bir 
hoşnutsuzluk uyandırmış ve protesto!arı muci'1 olmuştur. 

T~~;~oN TAYYARE SİNEMASI 
=ı..U".°//h7/L.lk"/.//d"//L/v-{J/~>{-{././///7/..;//////;•,,__··,'////J'/Vf///. 

. z~ır ~ '.~ an gordugu kıymetlı rağbet ve teveccühe 
b~~ .?ışa?~ı şukran olmak üzere yeni sene proğramını i!:i 
buyuk fılımle yaptı. 

1- VONDE BAR 
A~ Jolson - Kay Francis • Dolores Delrio - Ricardo Cortez 
Dıck Povell - Guy Kibbee - Rutb Donnelly • Hal Lorey· 
Hugh Herbert - Fifi Dorsey ve beş b"ı ·· ı k t f d k .. · n guze ·ız ara ın-

an aş • mu~ık - Revü - ze~ginlik ~ ihtişam dolu ve büyi!k 
bır mevzua ma!ık harıkalar filmi 

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

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 



' ......... 
MANiSA VALiSiNiN BiR MUllFFEKIYETI 

Yündağındayeni bir ka
za kurulması kararlaştı 

insan ruhu ve insan şuuru 
üzerinde tetkikler 

-----------------------------------~ 

ltalyan 
•••••••••••• 

Kraliçesinin 
dogum günü 

Roma, 8 ( Ö,R ) - Italyan 
Kraliçesinin doğum yıl dönümü 
bütün ltalyada parlak şekilde 
kutlulanmaktadır. Kapitol ve 
bütün genel ve özel binalar 
bayraklarla süslenmiştir.Akşam 
Kraliçe şerefine donanma yapı
lacaktır. Her taraftan Kraliçe· 
ye dilek telgrafları ge miştir. 

Köylüler 
lüklerden 

bu sayede büyük güç
kurtulmuş bulunacaklar 

-·· 
1 

sur ~tle yüzden fazla köy 
kalkı senelerdenberi merkezin 
uzak bulunması yüzünden çek

"insan kendi vicdanına karşı yalancı olduktan sonra 
v:cdanının şehadetinden doğruyu bulmağa 

imkan kalmayışı pek tabii bir neticedir,, 
-------------------------~ -Yazan.; ~u.a~n:ı :ı:::>:r • .A.bcl.i ~u.Jı-ta:r 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gerçek mahiyeti netice itibarile 
bize saklanmış oluyor. 

Şu söyliyeceğim vak' aya dik· 
kat edersen, vaziyeti tamamile 
aydınlatacak anahtarı elde et· 
miş olursun. 

Fransız - Rus 
tecim anlaşması 

Manisa, 8 (Özel) - Manisa 
merkez kazası 173 köyden mü
rekkeodir. Merkez lı azasıoda 
bir nahiye merkezi bile bulnn
madığı için bu köyler devletle 
olan bütün işlerini Manisada 
görürler. Merlce1.e bazıları 14 

mekte olduklari iztırptan kur· 
tulmuş olacak ve devletle olan 
işlerini daba çabuk görmek su
retiyle günlerce işlerinden kal· 
mıyacaklardır. Bu kazanın ku
rulması sayesinde yeni mek
tepler açılacak, yeni binalar 
kurulacak. Yün dağında yeni 
bir kasaba vücuda gelecektir. 

Bu eser; her işde uzağı gö· 
ren ve daima müsbet çalışan 
ilbayımızın en değerli eserle· 
rinden biri olacaktır. Az za· 
zamanda saadet ve refaha ula· 
şacak olan temiz yürekli köy· 
lülerimizi şimdiden kutlularız. 
Murad Germen bu çok yerinde 
eserile bihakkın iftihar ede
bilir. 

MANiSA VILA YETiNiN 
OKUTTUGU FAKIR 
TALEBELER 

Etamhane müdürünü, yetim 
kıza yaptı{rı bütün fedakarlık· 
ları ne için yaptığını vicdanen 
bilmesine ve vicdanından ge· 
len emirlere göre hareket et
tiğini bilmesine rağmen, onun 
bildiği bu emirle hareket et
med ğini ve bilmediği sebep· 
lerle hareket ettiğini göster
miştim. 

ltamhane müdürü için söyle· 
diklerim her insan içiu aynı ol· 
duğundan, şu aşağıdaki neti
ceyi çıkarmak kolaylaııyor: 

Hiç birimiz y ptığımız hare
ketleri ne için yaptığımızı, yap
tıklarımızı bize yaptıran hakiki 
saiki bilmiyoruz. Eğer ben bir 
fakire sadaka verdiğim zaman 
bu sadakayı gönlümden kopan 
bir arzunun· neticesi olarak ver
diğime dair olan deruni kanatım 
yanlış ise ve bu sadakayı bana 
verdiren sebeb içimde doğduğu 
nn gördüğüm ve duyduğum mer
hamet hissi değilse ve hiç bil
mediğim başka bir sebebse, o 
halde biz kendi yaptıklarımızı 

Çok münevver bir kadın, 
yavrusuna daima doğru söyle
meyi ve içinde doğan hisleri, 
olduğu gibi söylemeyi öğret

mişti. 

Bir gün bu çocuğu büyük 
babası ziyarete geldi. Çocuğu 
o, öpmek ve kucaklamak iste
dikçe, yavrunun kendisinden 
daima kaçmak ve uzaklaşmak 
istediğini gördü. Yavrum bü
yük babandan ne diye kaçı

yorsun, beni sevmiyor mısın 

diye sordu. 
Çocuk, ben seni sevmiyorum 

deyince büyük baba; ne için 
beni sevmiyorsun, ben sana 
oyuncaklar bebekler, otomobil-

Görüyorsun ki medeniyetin 
yarattığı bu müdahin ve riyakar 
gidiş, bizim kendi özbenliği· 
mide, öz vicdanımızı birbirle· 
rine karşı feci ve riyakar bir 
vaziyete getirmiştir. Benliği
mizle vicdanımızın makul bir 
imtizacı yerine, birbirlerine 
kar~ı tezatlı ve yalanlı ve son 
d~rece iğrenç bir münasebet 
yaratmıştır. Cemiyetin ve mu· 
bitinin içinde sen ne vaziyete 
düşs.-n, batıni alemin içinde 
d .. . s"11iıı öz benliğin yani tabii 
şah~iyetin de, içtimai şahsiye
tin olan vicdanının karşısında 
o vaziyete gelmiştir. lnsım ken
di vicdanına karşı yalancı ol· 

duktan sonra vicdanının şeha
detinden doğruyu bulmağa İm· 
kan kalmayışı pek tabii bir 
netice olmuştur. 

Moskova, 8 (Ö.R) - "lzves· 
tiya,. gazetesi Parıste imza 
edilen Fransız - Sovyet teciın 
anleşmau hakkında yazdığı 
bir makalede Pariıı •ytarına 
Fransız Tecim bakanı B. 
u.eorges Bonnet tarafından 
yapılan beyanatı kaydediyor. 
Fransız bakam bu anlaşmanın 
ilk bir merhale olduğunu ve 
iki devlet arasında ekonomik 
münasebetlerin gittikçe daha 
sağlam bir şekil alarak sulha 
yardım edecei"i ümidinin bu· 
lunduğunu söylemiftİr. 

M amsa il bayı Murad O ermen 
1 S saat uzakta olan köyler 
halkının en küçük i~lerini gör· 
mek ıçın Manisaya gelmek 

mecburiyetinde kalmaları yü· 
zünden çekmekte oldukları zor· 
luklar ilbayıınızın gayretleri sa• 
yesinde yakında ortadan kal· 

kacaktır. Maalesef hiç bir il
ğilinin şimdiye kadar layıkı 
ile meşgul olmadığı bu iş üze· 
rinde ilbayımızın ehemmiyetle 
durmaları sayesindedir ki Ma
nisa vilayetinde ( Yündagı ka
zası ) namile yeni bir kaza ku· 
rulmak üzere bulunuyor. Bu 

Manisa vilayeti umumi mec
lisi fakir talebenin tahsiline 
yardım olmak üzere bütçeye 
bir miktar tahsisat koymuştu. 
Vilayetimiz hesabına lm para 
ile beş talebe liselerde iki 
talebe orta mektepte okutul· 
makta ayrıca lise ve orta mek
teplerde okuyan 14 talebeye 
aylık birer miktar para veril· 
mek suretile yardım yapılmak· 
tadır. 

UMUMi MECLiS MARTTA 
TOPLANACAK 
Haber aldığımıza göre arazi 

ve bina vergilerinin hususi 
idarelere devri muamelelerinin 
ikmali için meclisin mart ayın
dan evvel toplanmasına imkan 
bulunamamış, toplantı mart 
haftasına bırakılmıştır. 

Toksöz 

SU BASKINI 
• • 
ınıyor 

• 

Fra11sada Loire !lthri11ill t11ğya11t 

Paris 8 (A A) - Bütün ne- etrafa taşmamıştır. Eğer hava 
birlerin ıuları hafifçe inmeğe kurağa dönerse nehrin inmeğe 
başlamıştır. başlıyacağı umuluyor. Luvar 

Paris 8 (Ö.R) - Fransada nehrinin kabarıklığı ise devam 
tuğyanlardan ileri gelen du- ediyor. Yüz senedenberi bu 
rumda bir değişiklik yoktur. nehir ekinler ve hatta ahali 
Sen nehri tehlike işareti olan için hiç bir zaman bu kadar 
ıeviyeyi geçmekle beraber 4 tehdid edici bir tuğyan göı· 
buçuk metreyi bulmadığından termemişti. 

Yunan Kralı 
İsyan alakalılarını 

affediyor 
Atina, 8 ( Ö.R ) - Kral 

ikinci Y orgi Mart isyanı neti
cesinde vazifeden çıkarılmış 
olan memur:arın tekrar vazi-
1 eye alınması lehindeki hükü
met kararını tasvib etmişdir. 
Buna aid kanun iradesi cumar-

'· tesi günü neşredilecekair. 

1 S. Rusya - Urag
uay hadisesi 

Cenevre, 8 ( Ö.R ) - Sov· 
yet Rusyanın talebi üze

rine Uraııuayın S. S. C. 1. ile 
diplomatik ilgilerini kesmek 
kararile ortaya çıkan hadiıtt 

Uluslar sosyetesi konseyinin 
20 Son kanun celsesinin gün· 
demine vaıılmıştır. 

ler getirmiyor mıyım dedi? 

ne için yaptığımızı nasıl bula
cağız? 

Kendimizi anlamak için eli
mizde vicdanımızdan, şuuru
muzla mantığımızdan başka bir 
vasıtamız olınadığına göre, ve 
bu vasıtaların bize bildirdikle• 
rioin de hiç birisi şayan itimat 
olmadığına nazaran, kendimizi 
bize öğretecek olan vasıta ne 
olabilecektir? 

Bu sual çok yerinde ve çok 
ehemmiyetli bir sualdir. Fakat 
aziz kari l Kendini üzme ve 
nafile yere kendini yorma 1 

Alemin senin hakkında taşı
dığı yanlış fikirlere ve senin 
hüsnü niyetle yapbğın en temiz 
hareketlerine çok defa çirkin 
ve yanlış niyetler atfedildi
ğine elbette ki çok defalar 
kızınışsıodır. Ve adamı kendin
den beşkasının anlamasına im· 
kin olmadığını tecrübenle öğ
renmipindir. işte aziz ohuyuc;u 
başkasının seni anlaması ne
kadar imkansızsa ve niçin im· 
kansızsa, senin kendi kendini 
anlıyabilmekliğin ondan daha 
fezla imkansızdır. Ve sen ne
kadar akıllı, tahsil derecen ne 
kadar yüksek ise, kendini an
lamak hususundaki aczın da o 
nisbtte fazladır. 

Bunun sebebi nedir diye so
racaksın Bunun sebebi içtimai 
kayatımızın tarzıdır. 

Muasır cemiyet, medeni· 
yette ne kadar yükselmişse 

riya ve yalancılıkta da o 
kadar ilerlemiş demektir. inkar 
edemezsin ki; kendisine karşı 
içinden nefret beslediğin bir 
çok adamlara karşı hürmet ve 
itibarle muamele ettiğin çok 
defa vakidir. 

işte seni, yalancı ve riyakar 
olmaya mecbar eden muhit, 
senin içinde der,senin öz ben· 
!iğini, tabii benliğini, senin iç· 
timai benliğin olan vicdanına 
karşı yalancı ve riyakar yap
maktadır. 

Senin içinde asıl "sen,, olan 
tabiatdan gelen "sen., liğindir. 
Ve yıne senin içinde sonradan 
kurulan senin şenliğin yani "içti 
mai sen,, !iğin, senin vicda· 
nındır. Senin içtimai şahsiye· 
tin yani, senin içinde cemiye· 
tin kendisi olan şey, senin 
vicdanındır. Hiç farkında ol• 
madığın halde cemiyetin bütün 
yalancılıkları senin vicdanında 
yaşamaktadır. 

Çocuk; getiriyorsun amma, 
senin yüzün çok çirkindir, diş
lerin yoktur, ağzm da kokuyor 
deyince, annesi hemen atıla
rak a.... O ne çirkin lakırdı 
onlar, bunları nasıl söylemeğe 
cesaret ediyorsun, utanmıyor

musun diye çocuğunun ağzını 

tokatlıyor. 
Biçare çocuk, anne sen ba· 

na yalan söyleme, birşey yap
dığın zaman, bunu ne iç n 
yapdın diye sorduklarında: 

Doğrusunu söyle diye bana 
öğreten sen değil misin ceva
bını veriyor. Veriyor amma iş 
iıden geçmişdir. 

Anneıi, başkalarını utandıra· 
cak lakırdıların, doğrulukların 
asla söylenmemesi lazımgeldi
ğini bu tokatla ona öğret

miştir. 

Artık,körpe çocuğun şuurunda 
ve vicdanında,başkasıoı rencide 
etmemek !Çin susmayı, dt!yak 
yememek için susmayı, men
faat için susmayı ve daha bir 
çok şeyler için ha ki katı oldu
ğu gibi söylememek lüzumunu 
öğrenen ve bunları çok zaman 
fazilet sayan bir durum kuru
lacakhr . 

Aziz kari anlıyorsun ki, · bu 
mını mını hareketin minisı 

~udur: insanın kendi içinden, 
kendi özünden kopan duygulara 
yine kendi içinde cemiyet elile 
örülmüş bir sansör kuruluyor . . 
Ve bu sansör öz benlikten 
doğan bütün hisleri mürakabe 
ediyor. 

Uzvi bir kanunun müdaha
lesile de yeni bir vaziyet hasıl 
oluyor. Bu sanıörün müsamaha 
etmediği bir hareket yaptığı

mızda, içimizde çok acı bir his 

uyanıyor. Vicdan azabı denilen 
bu his de, çok elim oldu{run· 
dan, bu elem ve istırabla 

cezalanmamak için, artık bizim 
tabiattan gelen hüvivetimiz, 
kendi dileklerini yaptırmak 
için, kendi içimizdeki sansörü 

yani vicdanımızı aldatacak ya
lancı duruınlar alıyor. Yani 
[bizim öz benliğimiz, öz vicda
nımızı aldatacak ve ona oldu· 
ğu gibi görünmekten kaçınacak 
bir durum almış oluyor.] 

Halbuki bizim içimizde, ya· 
fıyan duygularımızı bize taoıt· 
ınak için yegane vasıta olan 
vicdanımızdır vicdanımıza gel· 
ıniyen hislerimizin varlığından 
haberdar olmaklığımız müm· 
kün değildir. Halbuki vicdanı· 
ınıza gelenler de vicdanın kor· 
kusundan riyaya büründüğün· 
den, vicdaıııaııza ırelenlerin 

Liberya cun.uriyet 

Cemiyeti, sadece kanunlarla 

idare olunur insan sürüsü zanne· 
denler cemiyetin bizim adeta 
fizyolojik bir varlığımız oldu
ğunu anlamamışlardır. Cemiyet 
gerçi telakkilerle yaşar, fakat 

cemiyette telakki denilen bu 
mefhumlar, ferdlerin bünyesin· 

de, fiili birer mekanizma ve 
vazife olurlar. Cemiyeti keyfi 

miyeşa renkten renge ve şe· 
şekilden şekle, sokarken, ferd· 

lerin şahsiyetini ve hühiyetini 
darına dağın ettiğimizi au· 
larsak, medeniyetin ilerlediği 

Amerika gibi milletlerde şah· 
siyet inhilallerini gösteren feci 

istatistiklerin, fec;aatı neden doğ 
duğunu anlamı' oluruz. 

- Bitmedi -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Habeş ordusu 
Makalleve girdi ---- Baş tarafı 1 irıci say/ada -

MUSSOLINININ 
BEYANNAMESi 

Diğer tarrftan Mussolini İm· 
zasiyle atılan diğer beyanna· 
melerde, aşiretlere ltalyanların 
adaleti tatbik ve iyi bir hllkü· 
met idaresi tesis için gelecek· 
leri bildirilmektedir. 

Buraya gelce haberlere göre 
son günlerde motörii bozulan 
ve Daggabur bölgesinde karaya 
inmeğe mecbur kalan Italyan 
uçağının rakiplerinden ikisi 
Habeşler tarafından tüfekle 
öldürülmüş ve kaçmağa muvaf
fak olan üçüncüsll de sonradan 
yakalanarak öldürülmüştür. 

INGILlZ SOMALISI 
ÜZERiNDE 

Londra 8 ( Ö.R ) - ltalyan 
uçaklannın bazı lngiliz somalisi 
kabilelerini bombarduınan et
tikleri hakkındaki haberler he
nüz teeyyüd etmemiştir. 

Y AGMURLARIN FAYDASI 
Habeşistanda son günlerde 

yağan yağmurlar Habeşler le
hindedir. Zira bu sayede üçün
cü defa mahsul almak suretile 
ordunun iaşesi kolaylaşacaktır. 

Diğer taraftan arazi islak, 
motörlü İtalyan kuvvetlerinin 
harekatta bulunmalarını im· 
kansız kıldığı halde Habet 
piyadesi her çeşit arazi üze
rinde harp etmeğe alışıktır. 

Dessie - Adiı - Ababa arası, 
yağmurlardan geçilmez bir 
haldedir. Habet ordusunun 
iaşe ve levazımı develer ve 
katırlarla temin edilmektedir. 

baş 1 ~anlığı 
Londra 8 (Ö.R)- B. Edom 

Borkles sekiz sene müddetle 
Afrikadaki zenci Liberya cu· 
muriyeti başkanlığına seçilmiş· 
tir. 

B. Laval Pariste 
Paris, 8 ( Ö. R ) - Pariıe 

dönen B. Lava! Kedorseyde 
faaliyetine yeniden başlamıştır. 

Parti Kamutay 
grubu 

Ankara, 7 (A.A)-C. H. P. 
Kamutay grubu idare heyeti 
başkanlığından : 

G. H. P. Kamutay grubu 
bul{lln öğleden sonra başkan 
Hasan Sakanın başkanlıtında 
toplandı. 

Dış itleri bakanı Tevfik Rüıtü 
Arasın genel siyasal durum 
hakkındaki izahları dinlenerek 
tasvip olundu. 

Cam ve Şişe 
İthal resmi artbnhyor 

Ankara, 7 (A.A) - Cam ve 
şişe ithal resminin arttırılması 

hakkında hazırlanan kanun 
li.yihası lı:amutaya verilmiştir. 

Portekiz 
tayyarecileri 

Liı.bon 8 (Ö.R) - Afrikada 
bir devir uçuşu yapmakta olan 
Portekiz tayyarecileri Belçika 
kongosunda Leopoldvile gel· 
mişlerdir. 9 Sonkanunda garbi 
Afrika Portekiz sömürgesine 
hareket edeceklerdir. Süel tay· 
yarecilik direktörlüğü sefer 
başkanı albay Valamatradan 
şu telgrafı almışbr: " Salimen 
Leopoldvile geldik. Son iki 
merhale kesif bir sis hasebile 
bilhassa güç olmuştur.,, 

Lord Linton'un 
söylevi 

Londra, 8 ( A.A ) - Hava 
bakanı Lord Linton Kembriçte 
verdiği bir nutukta müşterek 
emniyet naıariyesini müdafaa 
ve beynelmilel işlerin münferit 
hareket sistemini reddetmiştir. 

• •••••••••••••••••••• 
Ayıp ,ey 

Çorakkapıdan hüküm ete doğ· 
ru gelmekte olan Hasanın ara· 
basında bulunan müşterilerden 
uygunıuz takımından Türkan 
ile Pakize adındaki kadınların 
arabalarına berber Ziya, miru 
yedi Riza ve iki arkadaşları 
atlamı9lar ve bunu menetmek 
iıtiyen arabacıyı döğmüılerdir. 
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Makalle şehri ateşler 
içinde yanıyor 

Fransız manevraları lngiliz 
ltalyan kuvvetleri şehri terkederken 

ateş verip yakmışlardır 
Londra, 8 (Radyo) - Adis

Ababaki Deyli Ekspres muha· 
biri bildiriyor: 

tarafında ltalyan kuvvetleri öte 
tarafında da Habeş kuvvetleri 

vardır. Habeşler şehirde yer
leşmeden önce arkadan gelecek 
takviye kıtalarını beklemeği 
tercih etmişlerdir. Otuz bin 
kişilik bir kuvvetin iltihakı 
beklenmektedir. İtalyan asker· 

lngiliz nıahafili tarafından telkin edil
bir hareket sonucu değilmiş 

Bakanlar kurulu 
toplandı 

Londra, 8 ( Ö.R ) - Ingiliz 
bakanlar konseyi bugün Do
vning Street de B. Baldvinin 
başkanlığında toplanarak gün-

Makalle cephesindeki Habeş 
zaferi süel çevrenler tarafından 
Habeş süel harekatının muvaf
fak olduğuna en büyük bir 
delil sayılmaktadır. Bu hususta 
yeniden gelen haberlere göre: 

• 
mış 

heyecanlı neşriyatı hakikatı 
deniliyor. 

lngiliz gazetelerinin . delik işlerden başka Italyan -
Habeş ihtilafının inkişafına ait 
meseleleri ve Uluslar sosyetesi 
konseyinin, son Kanunda top
lanacak devresinde gündemin
de yazılı olan işleri gözden 
geçirmiştir. 

ltalyan kuvvetleri bu daki
kada Makalleyi tamamen ter
ketmiş değillerdir. Şehrin bir 

!eri Makalle şehrini ateşe ver· 

mişler ve bir harabeye çevir· 
mişlerdir. 

zerre kadar ifade edemiyor, 

-

Paris, 8 (Ö.R -) Fransız 
donanmasının muhtelif parça
ları her sene bu mevsimde 
muhtelif denizlerde manevra 
yaparlar. Akdenizde Fransı:ı: 
filos11nun yapmağa başlıyacağı 
manevralardan çıkarılan ma
naların uydurma olduğu 
Fransız çevrenlerinde söylen· 
ınektedir. Franaı:ı: filosunun 
bu hareketleri şimdi or· 
tada bulunan Arsıulusal 
h~diselerle ilgili bir şey değil
dır. Halbuki lngiliz akşam ga
zeteleri "Fransız filosu Akde
nizde harekete geçti • büyük 
manevralare başladı" gibi me
rak uyandıracak mantetlerle 

nun 

"T emps,. gazeteıi yeni sr.ı;:i
min hangi parti lehinde ola
cağının tahmini güç olduğunu 
yazıyor. Sol kanat fırkaları 
arasında tam birleşme yoksa 

fran>ız ;ılosıı 

bu hadiseleri bildirmekte ve 
ona göre tefsir etmektedirler. 

Diğer taraftan salahiyetli 
İngiliz çevrenleri de bu tefsir-

lerin yersiz olduğunu bildirilmekte 
ve doğruluğunu kabul etme
mektedirler. Resmi çevrenlerin 
verdiği izahat şudur : 

Fransız hükümetinin donan
masına büyük manevralar yap• 
tırmak için verdiği kararın ma
nası ve şümülü ne olursa ol

sun, bunların lngiltere tarafın
dan telkin edilmiş bir hareket 
olmadığını ve Ingil ı z-Fransız 
erkanı harbiyeleri ve süel eks
perleri arasında son yapılan 
konferans ve göriişmelerden 

_ aian!anan bir 
l1aber 

Fransız başbakanı 

Madrid, 8 (Ö.R) - B. Mad
riya~:ı.'nın Uluslar sosyetesinde 
ispanya! de!egeliğ nden çeki!- Londrz, 8 ( A.A ) - ltalyan-Habeş ihtilafında Fransız efkiin 
mek n:yyetinde o!dujunu Is- umumiyes:nde hasıl olan değişiklik Londranın iyi malümat alan 
paıı~a njonsı tekz'b ediyor. h f ı· d k ı ı'1 d · • ·ı h'' k ma a i ın e Mussol ninin Pontainada söyledig" i o meş'um nut a 
• a rıya .a ı e u fımct arasın-

da ltalyan - Habes davasında atfolunınaktadır. Mussolininin kullandığı mütecaviz !:san ve Lav,al 

müntakil olduğu gözönünde 
bulundurulmalıdır. 

ikinci lngiliz filosunun Ak
denize geçmesinin son arsıulu
sal hadiselerle ilgisi olmadığı 
da Londrada kaydedilmekte

dir. Bu filo cenup seferine çı
kacak olan Neptün ve dtğer 
bir iki zırhlının yerine kaim 
olacaktır. 

lngiliz ana yurd filosunun 
seferi Akdenizde mi, atlantik 
denizinde mi yapılacağı bildi
rilmemiştir. ilkbahar seferi de
nilen bu harekete Ndson, 
Boney gibi büyük zırhlılar iş
tirak edecektir. N elson ana 
yurd filosunun amiral gemİ$idir. 

Nevyork, 8 ( A.A ) - Lind 
bergin çocuğunun katili Haupt-
mana ayın on yedisinde idam 
edileceği bildirilmiotir. Buna 
rağmen Hauptman Cumartesi 

günü toplanacak olan af diva
nının kendi ceHsını hapse 
tahvil edeceğini ümit etmekte
dir. 

hiç bir nokbi n~znr ihtilafı Hoar planına karşı gösterdiği soukluk Fransada fena bir tesir 
~l-nıadığını d~ ayni ajans teb- yapmıştır. O kadar ki bizzat Lava!, ltalya elçisini kabul ederek 
lıg etmektedır. bir daha barış tavassutunda bulunmıyacağını bildirmiştir. ········s·ombardimaii .... deva·mda .. -·-
ltalyan uçaklarını gören Habeş muha· 
ripleri yere kızılhaç işareti germişler 
Dün Adis-Ababada şiddetli bir kasırga felaketi oldu 
Roma 8 (Ö.R) - 91 numaralı ltalyan resmi 

bildiriğidir : 
Mareşal Badogilo telgrafla bildiriyor: Makal

lenin cenubunda Ramaradanda mühjm Habeş 
tahşidatı bombardıman edilmiştir. Tembiyende 
yapılan istikşaf müfrez-::leri müsademelerinde 
düşman 22 ölü bırakmıştır. Tayyarder Aşangi 
~ölü bölgesinde bombardımanlar yapmışlardır. 
Aşangi gölünün cenubunda Habeş ınnharipleri 
ltalyan uçaklarını görür görmez yere üç kızıl
haç ışareti germisler ve etrafına toplanmışlardır. 

Adis-Ababa 8 (Ö.R) .- Decez Aya'u ordusu 
larafıııdan esir edılen 7 llalyan zabiti Dessiyeye 
getirilmiştir. 

A.dis. Ababa, 8 (Ö.R) - Adis Ahabada şid
det~ı bır kasırga olmuş ve birkaç kişi ağır ve 
hafıf surette yaralanmıştır. Civara şiddetli yağ· 
murlar düşmektedir. 

Dessiyeden en son alınan haberlere göre bu 
mı~takada ırmaklar taşmıştır. Yağan şiddetli 
yagmurlardan süel harekatın tamamen duracağı 
anlaşılmaktadır. Y ağınurlar bu şekilde devam 
ederse harekat büsbütün imkansız bir hale 
girecektir. 

Roma, 8 {Ö.R) - Yeniden iki piyade alayı 
teşkil edilmişdir. Bu alaylar, Afrikaya gidecek 
yeni alayiarın yerini tutacakdır. 

Londra, 8 (A.A) - ltalyan uçaklarının bazı 
lngiliz somalisi kabilelerini bombardıman ettı'k-I · d flabı•şisf,1111/a iı·ı/1·.ı11 ııçak/annııı Jfiim ;acn•almı.ıı fıpkl. 
erıne air haberler h~nüz teyyüt etmemiştir. kı11ba11/tlı koı·unfıır r.ilıi brlılirm hir Hııbtş/ı karlın Upl 

~----............. ______ _ 
Almanya Kızılhaçı, Habeşli 
ya_~~!~.!.~.~~ .. ı~!.~~~a koşuyor 
Bu yardım Almanyanı~ ... H~·b·~Ş ... d~va· 
sına tarafdar olduğunu göstermemeli 
Ha~eş l~paratoru lsveç klzılhaç başkanına nişan verdi 

Berlın, 8 (O R) - /,iman ' man kızılhaçının Habeşistanda haç d 1 · d kt z· f o 
k ıh H b 

· d A . . e egesı o or ıno o-
ı:ı:ı açının a eşıstan a rsı yardım ışıne iştiraki hiç bir ı ı · 1 
1 1 K ıh 'I · b' ı· -· oya ge mış ve sveç kızıl haç 

u usa ızı aç a ış ır ıgı yap- suretle Almanyanın Habeşistan heyetinin tahkikatına başla-

mağa karar verdiği bildiri!- lehinde vaziyet alması demek mıştır. 
mektedir. Bununlaberaber Al- olmıyacaktır. Hastanenin hakikaten süel 
manya Habeşistana pek mühim NECAŞININ NiŞANI hatlardan uzak olduğu ve çok 
bir kızılhaç heyeti göndermiye- Adis-Ababa 8 (A.A) - Is- zarar gördüğü meydana çık· 
cek, bir kaç doktorla ilaçlar veç kızılbaç heyeti başkanı mıştır. 
ve sıhhiye malzemesi gönder- doktor Filandere imparator na-

KASDEN T AHRIB 
EDiLMEMiŞ! 

mekle iktifa edecektir. Bunun mına Dış işleri bakanı tarafın-
için Alman kızılhaçile arsıulusal dan süel baç nişanı verilmiştir. 
kızılhaç arasında müzakereler DOLO BOMBARDIMANI 
devam etoıektedir. Berlinde TAHKIKA TINA BAŞLAN Dl 
şura11 da kaydediliyor ki AJ. Adia·Ababa, 8 (A.A)- Kızıl 

Londra, 8 ( A.A ) - Geçen 
hafta Kroydondan Adis Aba
baya hareket eden Kızılba~ 
uçağının kasden tabrib edildiği 
şayiası tekzib ediliyor. 



9 Kanunusanı 

• 

Müslümanların 13 Anası Inkılip dersleri 
--~~....,.. ..................................................... .. 

İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak '' Biz tarihin her safhasında üstünlü 
Bölem sayısı : 6 Yazan : Tokdil , . iddi.~ edebilecek olan bir milletiz , 

Bir Arap bağırıyordu; bir kadın kendi çocuğunu kum
lar içinde bir çukura atıp üstünü kumla örterek diri diri 
gömüyor, öldürüyor. Ya Resul, bu adetin önüne geç ... 

- Selam ya Resul, ya Mu
hammed 1 

Diye kapıda seslenip içeri 
alınan Ebu Bekirden işitti. Be
kirin babası, bu; para ve ablak 
sahibi adam, Peygambere so· 
kulup yavaşca: 

·- Ayşe geldi, aile efradıınla 
beraber! 

Diye müjdeledi. Muhammed 
Ebu Bekirin gözlerine gözleri
ni dikip: 

- Evladlarım ve karım be
raber değil mi ? 

Dedi. 
- Ya Resul onlar birkaç 

saat gecikdiği için Ayşe onları 
beklemeden yola çıkmış, size 
kavuşmağa koşmuı, belki on· 
lar da birkaç saat sonra ge
Jirler .. 

- Gönderdiğimiz Adamlar 
Ayşenin yanında mı gelmişler, 
yoksa evlatlarımı, kanını bek
lemişler mi? 

- Senin kölelikten azat et
tiğin Zeyd ve Ebu Rafi kızım· 
la, kanınla beraber gelmişler •• 

- Onları kim gf'tiriyor? 
. . . . . 

- Onları AUab muhafaza 
derek getirecek.. Kızım Fat
manın; bana kavuşması için 
güvendiği melce' Allab'dır. 

Dedi ve Ebubekiri fazla din
lemeden, yürüdü. Mescidin ve 
mescidin yanında yapılacak ev
lerin yerine doğru ilerledi, Ebu
bekir de arkasından.. Daha 
mescidin yanına varmadan mu
hacir arab müslümanlardan 
birisi Muhammedin önünü 
kesti, ayaklarına atılıp: 

- Ya Resül benimle bir ırel 
diye yalvardı. Muhammed bu 
irabiyi kolundan tutul. kal
dırdı ve sordu: 

- Ne var? 
- Ya Resül, araplardan bir 

lıadın kendi çocuğunu kumlar 
içinde bir çukura atıp üstünü 
kumla örterek diri diri gömü
yor, öldürüyor. Ya Resül! Bu 
adetin önüne geç.. Gel gör .. 

Muhammedin tüyleri ürperdi 
ve derin bir heyecan içinde 
arabın elini tutarak : 

- Götür beni oraya dedi. 
.. * .. 

Y esribin daha lslam olmıyan 
evs kabilesinden bir asılzade 

yine bir a•i!zadenin kızıyle ev
lenirken,akrabalarının, anaları
nın babalarının şart koştu~u 

. bir yükü karm olacak genç 
arap kızının sırtına değil, var• 
lığına, ruhuna yüklemişti. 

- Eğer ilk doğan çocuk 
kız olursa onu anası olacak 
un diri diri gömeceksin. 

Bu şart Arabistan ceziresi
nin içinde garip iptidai bir 
din telakkisile uzun seneler 
yaşıyordu. 

Evlenmelerde çok defa bu 
~artlar öne geliyor. Evlenme 
sırasında koşulmıyacak olursa 
bile herhangi surette bir infial 
birinci yahud kaçıncı olursa 
olsun kız çocuğunu kumlara 
diri diri gömdürüyordu. Bu da 
bunlardan birisi id'. 

lslah olmamış arab kavmin
den ne beklen;rdi. Onlar ka
beye üçyüz altmış tane taştan 
put çakıp karşılarında ibadet 
için tapınırken, sıkışt·ğı zaman 
o putların mekanı olan J ıkık 
kabeye pislemeği hiçe sayar· 
lardı. Onlar yola çıkarken dört 
taş alarak çıkan iptidai bir 
lı:avımdı. Dört taştan öcü-

nü uçak yapıp dördüncü· 
süne, hangisi olursa olsun ma
büd diye yüz sürüp tapınan 
dejenere bir kavımdı, hatta 
dört taşı bulamazsa ocak ta
şından birisini söküp kirli, paslı, 
isli, dumanlı taşa yüz sürerek, 
diz çökerek tapınan bir ka
vımdı. Orada yalnız Muham
med bunun aksini iddia etmiş, 
bulmuş, inanmış, inandırmıştı. 
Nikahında şart koşan bu Beni
İsrailin akidelerine sapmış Evs 
kavminden delikanlının; karı
sından ilk olarak bir kız doğ
muştu. 

Hicretin ilk senesi, Muham
medin Yesribe geldiği günler 
içinde doğan bu çocuk birkaç 
gün kaçak ana memesi emmiş, 
birkaç gün kaçak ana feryadı 
duymuş, kendi feryadına on
ları da katmıştı. 

Ve fakat en son ananın gizli 
gözyaşı, akrabalarının şiddeti 

arasında Medineden biraz öte-
de bir kumluı{a gömülmeğe 
kurban edilmişti. 

Ana kucağına bastırdığı ta-
1.e yavruyu memesine kapat
mış, emziriyor ve üstüne ağ

lıyordu. Bu ana genç,. dinç, 
güzel bir taze idi, çocuğu da 
onun kadar güzellik taşıyacak 
hahşayış, bir yaradılışa sahipti. 
cumur cemaat beraber götür
düğü yavruyu beş on dakika 
sonra kumlara terkedecekti. 

Oğlanın babası : 
- Burası! dedi. 
Zavallı ana tazeliğinin ver

diği kuvvet, mateminin verdiği 
yeis ve hüsran içind~ kazmağa 
mahküm olduğu kum deryasın· 
da tırnaklarını parçalaya, par
çalaya, avuçlarını yırta yırta 

ağlayarak bir çukur açtı, bir 
küçücük çukur... Çocuk onun 
yanında memeden ayrılmış, 
tepinerek ağlıyordu, onun 
ağlamasını dindirmeyi ana
sından bile nez' eden dinsiz 
bir kaç aile er kanı çukurun 
kazılışınm tamam olduğunu 
gördüler. Çekildiler. Ana yav
rusunu kucağına bastı, son 
memesini verdi, hırsla emen 
yavrunun dudak şapırtısını ağ
lıyarak dinleye, dinleye yüzü
ne baktı, ve o halile çukurun 
dibine çöktü. 
Çocuğu doya doya emzir

dikten kendi kafasını ğeri 
atıp çukurun içine çocuğu attı 
ve biç durmadan kazdığı çu
kur topraklarını avuç, avuç, 
üstüne atmağa koyuldu .. 

Bir hınçkırık, bir bünkürde
me, toprak gürültüsıi ve çocu
ğun olanca acılığıyle acı 
feryadı.,. ... 

Mebmed tam bu sıra çıkıp 

gelmişti. Toprak altından gelen 
boğuk bir masum sesi, toprak 
atan ananın ağlayıp, hınçkır

ması yüksek ruhunda daha 
fazla heyecan uyandırdı. Koştu, 
yavrusunun üzerine toprak atan 
ananın ellerine yapıştı, ve çu
kurdan yavruyu kendi eliyle 
çıkarip, bağrına bastı. 

Ortalıkta bir sökün ve sü
künet olanca haşmet ve kud
siyetile hüküm sürüyordu. Yav
ru, ağlayarak Muhammedin 
göğsüne sokulmuş ve burun 
sürterek titizlenip, bağıra ba
ğıra ağlıyordu. Muhammed 
gözlerini yavrunun çehresine 
çevirip ağlamağa başladı. Ha
zin, hararetli bir ağlayışla ya
vaş yavaş yavruyu dudakla
rına ıı:ötürdü. 

Bu an bu garip ve heyecanlı 
an idi ki çocuğun anası Mu
bammede lrnştu ve dizlerine 
kapandı, o da ağlamağa hinç· 
kırmağa başladı. Ebubekir Mu
hammedin arkasında harmani
sine göz yaşlarını siliyor, ona 
haber getiren arap kumlar üs
tüne secdeye kapanmış ağlıyor
du. çocuğun babası, akrabası ol
dukları yerdıı lal ve mebbut 
kaldılar. Bu bir andı. 

Muhammed gözlerini kaldırdı 
ve yerde yatan anaya: 

- Kalk 
dedi. Döndü babasına ve 

akrabasına: 

- Siz Allahın istediğini de
ğil, istemediğini yapıyorsunuz. 
Sizin içinizden nasıl birisi ölü
verdiği vakit siz kan davası 
güdüyorsanı:r. Allah ta bu ma
sumun kendine aid olduğunu 

bilerek onu Allaha karşı öldür
düğünüz için sizden intikam 
alır, felah bulamazsınız. Allah 
sizin yaptığınız taş değildir, Al
lah bizi yaratan bir mefhum 
bir büyüklüktür, taş sızı ya
ratmaz, ağlıyarak cocuğu ana
sının kucağına verdi. 

- Helal olan südünü ver .. 
Ana çocuğunu kucağına ala

rak diz çöktü, gözlerini Mu
hammedin gözlerine uzatarak : 

- Ya Resül, ben Müslüman 
1 oluyorum, Müslümanım, senın 

dinin benim dinimdir. 
Diye haykırdı .. 
Muhammed ellerini göğe 

kaldırarak : 

- Kabul et bu ümmetimi 
Derken, yavrunun babası, 

genç delikanlı harmanisini sır· 
tından atarak karısına kapandı 
ve kalkıp Muhammede doğru 
ilerliyerek: 

- Ben de Müslüman oluyorum. 
Beni de kabul eti. 

Diye gürledi. Bunu bütün 
akrabaları görüb, heyecana 
kapıldılar. Ve insanlığın düzel
meğe başlıyan şuurları onlarda 

da kudretini gösterdi. Oradan 
dönen cemaat Medineye lslam 

olarak dönüyordu. O çocuğun 
adına da Muhammed: 

- Mürşide. 

Koymuşdu. 
- Son11 Va.- --

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

1 
İngiliz ana filosu 
ilkbahar n ıanevraları 
için meçhul bir istika

mete hareket etti 
- Baş tarafı J ıncı saı•/ada -

lıları ile Neptune, Orion kru
vazörleri bu sabah Southomp

ton'a muvasalat etmişlerdir. 
Bunların en kısa bir zaman 
içinde meçhul bir istikamete 

gitmek üzere tekrar hareket 
emri alacakları sanılmaktadır. 

Atina 8 (A.A)- Dört lngiliz 
açık deniz torpito muhribi Is
kenderiyeden Pireye gelmiştir. 

Atina 8 (Ö.R)- Dün lsken
deriyeden Pireye geldiği bildi
rilen dört lngiliz destroyerinden 
başka " Escapad " , "Esk,. , 
"Egyps" adlı daha üç destro
yerin Yunan sularına gelerek 
demirlediklerini gazeteler bil· 
dirmektedirler. lngiliz filosunun 
en büyük dridnotları olan 
"Hood,. , "Renovn,, ve "Reyus,. 
zırhlıları da bu ay içinde Yu· 
nan sularına gelmiş bulunacak· 
!ardır. 

Ankara 8 (O 1) •••••••-•••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• d B .. z~ : Turk kılınrı za111a11 zamafl ynıi caiflaı ncmak içiıı yegtine anahtar : aşın ı. unu . 

k
-::- B.~~un inkılap : olarak kllila111ldı. Atalarımızm kıluıçları oıla çaf!uı Zil/melleri İ(İll· : takdır ediniz. 
ursusunde der.s- : de oiafl i11sa11lıifın balıtında birer ı·ıidız gibi parladı. : Tarihde N 

lere devam edıl- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: reddin şe h 
miştir. Vilson prensiplerinin tansa ikisini ortaya koymakla anını taşıyan büyük 
Türkiye hakkında baştanbaşa iktifa edeceğim : Türk hükümdarı vardır. H 
haksız ve İnsafsız hükümlerini Piyer Lermit'in idaresindeki lıları yakalıyarak Kudüse tık 
ilim gözile tetkik ve tenkid baçlılar ordusu Istanbuldan odur. Sonra ömrü vefa etm 
etmekte olan profesör, Türkün Anadoluya yürüdükleri zaman yince Kudüsü Hıristiyanlard 
büyük meziyetini tebarüz etti- önlerine en evvel Kılınç Aslan almak işini Salahaddin Eyyubi 
ren şu heyecanlı sözleri söyle- çıktı. Meşhur Fransız müver· bırakmıştır. 
miştir : rihlerinden Dögi'nin eserinde Bu büyük Türkün tecav 

- Türklerin Bizansa giri,ile Kılınç Aslanın bir tamimi var· zamanında yabancılara göst 
kronu vusta "orta ·çağ" ka- dır. O tamim de ıudur: diği muamele, rıfk veşefkat 
pandı. Son çajlar girdi. O za- "Eli silahlılarla dövüşülecek, günkü hukuku düvel prensi 
manlar zulmet içinde yüzen fakat kadınlara, çocuklara, ra· lerince kabul edilmiş ol 
garbda fennin \le ilmin ışıkları bip ve rahibelere ilişilmiyecek- esaslardan daha ileri değil 
olan Rönesans başladı. Adeta tir." bile asla geri değildir. N 
denilebilir ki Türk kılıncı za- Türkler haçlılarla savaşı bu reddin öldükten sonra Sal 
man zaman yeni çağlar açmak prensiblerle kabul eltiler. Yine haddin Eyyubiden eski mu 
için yegane anahtar olarak in- Döıri'nin verdiği malümata göre meleyi göremiyen Hıristiyan 
sanlar elinde kullanılmıştır. aşağı yukan bir milyon haçlı sokaklara dökülmüşler: 

Savaş meydanlerında, gece- kılınç arslanın kılınçından geçti. - Nureddin mezarından 
lerin karanlıkları içinde atala- Kılınç arslan rüc'ata mecbur ol· da gör, bak yabancılar 
rımızın kılınçlan orta çağın duktan sonra baçlılar lznık ka- muamele görüyorlar .. 
zulmetleri içinde olan insalığın lesine girdiler. Orada Kılın, Diye feryada başlamışlardı 
behtında birer yıldız gibi par· Bu da Türklerin o deYirlercl 

erslanın toparlayıp sağlık için-
ladı. Ne mutlu o kılınçları, o yabancılar hakkında kabul e 

de ve eyi bakılmıt olarak tes- ki · "d · palaları kullanan ellere... ti erı ı are sistemim göste 
Vaktile bizde Romanya elçi- lim etmiş olduğu rabibleri •e meğe kafidir. 

rahibeleri buldular. Buna mu-
liği yapan bir zat, Osmanlı Buna mukabil Hıristiyanl 

kabil ne yaptılar bilir misiniz? k ı d ki T k k İmparatorluğunun "yüz taksim ya a a ı arı ür leri asa 
d d lznık kalesinde ne kadar b ı · k d" 1 d projesi,. a ını ver iği eserinde ane erme sev e ıyor ar 

şimdi okuyacağım şeyleri söy· Türk kadın ve çocuk varsa Türk eti kasap dükkanınd 
lemek mertliğinde bulundu ve hepsini kılıçdan geçirdiler. ıatılıyor ve Türk eti yeme 
dedi ki: Varın bunu Vilson'un prensib- sevaptır, deniliyordu. 

- "Hıristiyanlarla Türkler lerile mukayese edin. Bunlar böyle mukayese ed 
arasında hergün bir adavet Kılınç Aslan'ın ogünkü hare- lecek bakikatlardır. Y azdırı 
havası esti. Fakat doğruyu keti, bugünkü medeniyetin mış propaganda kitaplarile bi 
söylemek lazımgelirse müsa- bile güçlükle yerine getirebil- devlet adamının, en yüksek bi 
maha, Tolerans asıl Türklerde diği işlerdendir. Bir avuç Türk medeniyeti temsil eden Tür 
kaldı." ile hır milyon Haçlı'yı kesdik- · milleti hakkında değil, berban 

Bakınız Vilaon prensilerinde den sonra Kılınç Aılan yenil- gi bir millet hakkında bükü 
Vilsonun ne kadar yanıldığı di mi?Yoksa kılıncının ucu mu vermeğe hakkı yoktur. 
nasıl meydana çıkıyor. Biz 
kimiz, Türklük nedir? bu
nu benden evvel bir yaban
cıya söyleteceğim. lngiliz tarih 
bilgılerinden Boli Mezopotam
yadaki tetkikatile bizi altı bin 
yıllık bir medeniyetin sahibi 
yaptıktan sonra diyor ki: 

"Sümerler Türkçe konuşan 

bir millettir. Medeniyetleri 
orijinaldır. Başka bir taraftan 
iktibas edilmemiştir. Sümerlile
rin medeniyeti Mısırlılara, Mı
sırlılardan Yunanlılara, onlar
dan Romalılara, Romadan 
Avrupaya, Avrupadan Ameri
kaya geçti. Bugünkü medeni
yetin varlık kökü Sümerlidir." 

Binaenaleyh bugünkü Avru
pa ve Amerikanın medeni 
varlıkları bakımından eski 
Türklere ihtiram borçları 
vardır. 

Bakınız Vilson ne anlatıyor, 
ilim ne söyliyor .. Türk tarihçi
lerinden lsmail Hakkıya göre 
yedi bin senelik bir Türk me
deniyetinin sayısız eserleriyle 
dolu olan toprakların, mede
niyetleri ayyuka çıkarılan eski 
Yunanlıların ve Romalıların ya
pabildikleri bütün iş eski Türk 
medeniyetine aid isimleri Ro
mence ve Rumcaya çevirmek
ten ibaret kalmıştır. 

Viisonun azlıklar işinde Türk 
harsı meselesinde ne kadar 
aldandığını bir kerre daha 
meydana koyacağım. 

Bayanlar, baylar! Şurasını 
ehemmiyetle tetkik etmeliyim .. 
Biz tarihin her safhasında 
medeniyet görümünden bıç bir 
milletten gerilik kabül etmiş 
bir kavın değiliz. Olsa olsa bir 
hakkımız vardır. istersek onu 
da isbat edebiliriz. O da üs-

! tünlük iddiamızdır. 
iki mühim misal, tarihin kay

dettiği iki batıra size bunu is
bata kafidir. iddiamızı isbat 
için yalnız iki batıra vardır, 
demiyorum. Binlerce batıra 
•ardır. Bunları aylarca saymak-

Erkek olan kadın 

Çekoslovak şampiyon 
yeni bir hayat eşiğind 

"Çok mesudum. Sporu bırakmıyacağım. 
Askerlik hizmetimi yapacağım. Beılkl 

bir gUn gellt'. • • evlenirim de. • .,, 

I>rag (Ik.t:n.ci ka:n.u.:n) 

Kaıl111kl'.ı erkek olan Çek 5ampiyonu Kupkovtı 
Çekoslovakların meşhur ka- men erkek olarak 

dın şampiyonları olan Zdenka bulunuyor. 
Kupkovanın kadınlıktan çıka- Zdenka bu sözleri söylerken 
rak erkek olduğunu yazmıştık. tebessüm ediyordu. Mavi göz-
Bu hadise Çekoslovakya spor- !erinde her zamanki parıltı 
cuları arasında son günlerin vardı. Her zamandan fazla ke-
en çok ilgi ve merak uyandı· silmiş bulunan saçlarını düzel· 
ran hadiselerinden biri sayı- tiyordu: 
labilir. -Bu cinsiyet değişikligi for-

Zdenka Kupkova bu noelde malite bakımından zorlukla kar· 
ve yılbaşında zarif redingotu şılamadı mı? 
ile görünmüştür. Çok zamanlar - Hayır. Avukatım Bohem· 
onu bir genç kız olarak alkış· ya ofisine doktor raporlariyle 
lıyanlar şimdi bu kılıkla yine müracaat ederek 1.ıu tescili 
sempatik bulmaktan vazgeç· yaptırmıştır. 
memişlerdir. Zdenka gazeteci· _ Ya ameliyat? 
lere ihtisaslarını şöyle anlat- _ Zahmetsiz geçen küçük, 

mıştır: ehemmiyetsiz bir şey. On bef 
"- Beni böyle erkekleşmiş güne kadar ikinci bir ameli-

görmekten mütehayyir g6riinü- yattan daha geçeceğim. 
yorsunuz, Fakat nüfus dairesi - Ve o zaman tamamen er· 
geçen pazar güııündeuberi ıi- kek olacaksınız değil mi? 

' eillimi tashih ederek heni re.- - Gecen ilkbahardan beri 
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Kitalan 'hemen : 
- Yarım saat sonra bura· 

dan çıkarsınız. 
Dedi. Pardayan çok sevin· 

mişti. Ölümden kurtuluyordu. 
Sevincini gidenıek için iyice 
sıkıntı çekti : 

- Nasıl isterseniz öyle yapı· 
nız 1 
Cevabında bulwıdu. kitalan 

Gardiyanları ve askerleri 
ça&'ırdı. Bunların karşısında: 

- Sözleriniz krala arzedile· 
cektir. Kral da bundan mem· 
nun olacaktır, Az zaman içinde 
kendi elimle Bastilin kapılarını 
size açacağımı ümid ediyorum. 

Sözlerini söyledi, Pardayanın 
hizmetine bakan gardiyan bay· 
ret içinde kaldı. Şövalye güle· 
rek : 

- Bunu size evvelce söyle· 
memif 1ai idim? 

Dedi. Gardiyan : 
- Dinim hakkı için sizi deli 

zannetıaiftim. Fakat timdi ... 
Diyerek aöziinü bitiremedi. 
- Şimdi ne olmuı? 
- Sizin sihirbaz olduğunu· 

za hükmediyorum. 
Direktör arabuını hazırlattı. 

Yliksek sesle Lüvr aarayına 
gideceğini söyleyip bindi. Sa· 
raya gitti. Ve adamlarının güya 
kral ile konuımasını temin için 
vakıt geçirmek üzere bir müd· 
det kaldı. Söylediii gibi 
yarım saat değil bir saat zar· 
fında avdet ederek bir kaç 
zabitin yanında: 

- Bu adamın krala yaptığı 
hizmet pek büyüktür. Hepiniz 
gayet ketum bulunmalısınız. 

Ufak bir hareket yalan yanlış 
bir söz başınıza büyük bir fe. 
laket getirir. 

Dedi. Bu asabi ıöyleyiıten 
ı:abitJer titredil,r. "Hükünıete 
aid bir sırdır,, cüınleti en ge· 

. . MISIRDA 
Halk cinayet işliyen bir 
İngiliz sübayını 
linç edecekti 

Paris, 7 (A.A)- Paris Soir 
gaz:-.,sinin Kahireden öğren· 

diğioe göre Sarhoş bir logiliz 
subayı Mısırlı bir sokak ıüpii

rücüıünü tabanca ile öldürmiif· 
tür. Bu hadise subayla maktul 
arasında çıkan kavganın bir 
neticesidir. 

Halk subayı linç etmeğe te· 
şebbüa eylemiştir. Üniversite· 
liler lngiliı: subayının bu hare· 
ketini protesto için yeniden 
grev ilan etmişlerdir. 

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
zaten erkek olduğumu hiıset· 

mekteydim. Bundan ötürü de 

kadın atletizm federasyonunu 
terkettim. 

- Atletizmi bütbütü terket· 
miyor~unuz değil mi? 

- Evet.. Henüz 22 yaşın· 
dayım. Daha muvaffakıyetler 
kazanabilecek bir çağda bulu· 
nuyorum. Şimdilik yalnız futbol 
oynamaktayı111.Önümü:ı:deki ba· 
harda askerlik hizmetimi yap· 
mağa çağrılacağım. 

- Ansızın asker olmaktan, 
alışmadığınız bir bayata gir· 
mekten korkmıyor musunuz ? 

- Hayır, neden korkayım. 
Asker ~!maktan gurur duya· 
cağım. Öyle olmasa bedel ver
meyi düşünürdüm. 

- Evlenmek niyetinde mi
siniz? 

- Bunuı.ı çok nazik bir me· 
sele olduğunu bilirsiniz. Dah1 
çok gencim. Sonra evlenmeyi 
düşünmeğe vakıt bulmadım. 
Daha sonra .. Belki bir gün 
evlenirim. 

ı, 

1 

YAZAN : Mlfel Zevako 

veze olanların bile ağzını kapa· 
tacak bir kuvvette idi. Bunun 
üzerine Kitalan Pardayanın 

bulunduğu odaya gitti. 
- Bu hizmetinizden dolayı 

kralın sizi affettiğini tebşir ede· 
rim. 

Dedi. Pardayan eğilerek: 
- Zaten bundan eminim. 
Cevabında bulundu. 
Beş dakika sonra şövalye 

Bastilden çıktı; direktör dahi 
kendisini asma köprüye kadar 
ulaştırdı. Pardayana yapılan bu 
itibarın ne kadar değerli bir it 
işlediğini herkese isbata kafi 
geldi. Pardayanın uzakşmak 
istediği esnada Kitalan elini 
sıktı: 

- Sizi temin ederim müste· 
rib olunuz .. 

Diye söyledi. Kitalanıo göz· 
leri parladı: 

- Öyle ise beni dinleyiniz. 
Köpeğime almıt olduğum ka· 
ğıt... Onu böyle krala götüre· 
cek bir dostum olmadığı gibi 
kiğıt dahi boftu. Ben bayatı· 
mı kurtarmak için bile böyle 
bir ihbarda bulun ağa muk
tedir değilim. 

Kitalan sevinç ve kederin 
verdiği hali güçlükle zaptedi· 
yordu. Bir saniye kadar ken· 
disiyle eğlenen bu adamın 

yakasından tutmağı düşündü. 
Gülümsiyerek yü1ünü buruş· 
turdu: 

- Sevimli bir şövalyeainiz. 
Size kapıları açtığımdan dctlayı 
kendimi bahtiyar addediyorum. 
Fakat şayed fikrinizi değiştirir 

ve kağıdı Krala göndermeğe 
kalkarsanız bugünkü hizmetimi 
U11ubnamanızt reca ederim. 

Sözlerini &ayledi. 
- Şunu nasıl yapabilirim? 
- Kağıda ismimi yazmaya· 

rak ... 
- SQ11u VIU -

lsveç 
Kallhaç hastanesinin · 

bombardımanı etraflnda 
Roma 7 (A.A) - Dış işleri 

müateıarı Suviç bugün tekrar 
lsveç elçisi ile görüşmüştür. 

lsreç seyyar hastanesinin bom· 
bardımanı hakkında general 
Grazyaniden henüz rapor gel· 
memiştir. Bunun içindir ki İtal· 
yada teessür uyandıran bu ha· 
diaenin tenviri bir müddet daba 
gecikecektir. 

Cephelerde 
lfalyan tebliği 

Roma, 7 ( A. A ) - 90 nu· 
maralı reımiğ harb tebliği: 

Gerek Eritre gerek Somali 
cephesinde kayda değer birşey 
yoktur. 

Zabıta haberleri: 
Hlrsızlık 

Çorakkapı'da lbrahim oğlu 
Kemalin barakasından bir çift 
ayakkabı ile yüzelli kuruş kiy
metinde bir derinin Ahmed 
ctğlu lbrahim tarafından çalın· 
dığını iddia eylediğinden ya· 
kalanmıştır. 
Kanuna uygun değlldlr 

Gazi hulvarında simitçi Oı· 
man oğlu Ahmed ile Ömer 
oğlu Rasimin sehpa ve dolap 
içinde olan gevreklerinin Emin 
oğlu Ferid ve Muzaffer o~lu 
Tevfik taraflarından zaptedıl· 
diğini iddia etmit ve tahkikata 
ba,ıanmıtbr. 

Kız kaçırma 

Servilimescid'de Dere soka· 
ji'ında Ahmed karısı F atmanın 
21 yaşındaki kızı Hafice F erı· 
ha, eniştesi Murad, kızkardeşi 
Elmas, amcazadesi Tahir ve 
karısı' Emine taraflarından 
lsmail oğlu Ahmede kaçırıl· 
mışdır. Ahmedle Feri~a aran-
maktadır. , 

aftalık iyasa duru 
Çekirdeksiz üzüm piyasası son hafta içinde 
oldukça hararetli geçmiştir. Fiatlar yükseldi 

Bu~dayın 
lzmir ticaret ve zahire bor· 

.ası tarafından 1-1-936 tari· 
hinden 7-1-936 tarihine kadar 
netredilınit olan gündelik satıt 
bültenlerine göre son hafta 
ıçinde borsııda alınıp satılmış 
olan toprak mahsulleri vesair 
ticaret efyasının haftalık satış 
miktar ve fiyatleri aşağıdaki 
surette toplanınıştır; 

Eşya miktarı haftalık 
isimi ai çuval fiy.1tı 

a~ cok 
8,625 
4,50 
5,625 
4,75 
6,50 
4175 

M. Buğday 180? 6.875 
Yerli arpa 200 4·375 
Balda 70 5.625 
Akdari 30 4,75 
Burçak 10 6,50 
Kendir tohum 10 4,75 
Nohut 139 6, 
P.pamuk 1 h 539 b.42,50 
P. ., vade 210 43,50 
P. ., 2 hazır 7 40,50 
Kaba pamuk 1 88 h.42,50 
Pamuk çe 52000 ki 2,65 
M palamut 1464 ke 320 
Ka ceviz 3461 kil4,75 
Ceviz içi 5842 35, 
acı bademiçi 314 60, 
Tatlı .. 493 70, 
Yapağı «O(J 41, 
Çöven 1568 14, 
M.çekir Ü· 4771 ç. 5,75 
züm torba 32 
M. raz üzüm 87 7, 

torba 36 

8, 
43,50 
43,50 
40,50 
43, 
2,65 
600 

ıs. 

45 
62, 
73, 
4l, 
14, 
17,50 

7,75 

M.ıiyalı üzüm 45 1, 9, 
M. incir 95 8. 15. 

Haftalık borsa satışlarını dns, 
mikdar ve f~t itibarile bu su· 
retle İCD1al ettıkten .sonra yu· 
karıda isimleri geçen eşya ara· 
ımda belli batlı ihracat mad
delerini teşkil edenlerin nevi 
üzerinden haflabk satış mikdar 
ve fiatlarile piyasadan yaptı· 
ğımız tahkikata müsteo.iden 
son haftaya ait piyasa vazıyet
lerini ve bu noktadan geçen 
hafta ve geçeo senenin bu 
haftasındaki durumlarını kar
şılıklı olarak afağıda gösterı· 

yonız. 

Not 
Bundan bir hafta evvel bay· 

ram ve yılbaşı tatilleri dolayı· 
sile piyasada mühim iş!er ol
madığından son hafta muame· 
lele;i bizzarur bir hafta evvelki 
işlerle mukayese edilmiştir: 

Arpa 
Yukarıda göstermiş olduğu

muz gibi son hafta içinde bor· 
aada yalnız yerli malından kilo· , 
su 4,375 ile 4,5 kurut arasında 
fiatlerle 200 çuval arpa satışı 
olmuştur. 

Bundan evvelki soİı hafta 
fiatları 4,S • 4,675 kuruş ara
sında oldutuna göre halen · ar· 
pa fiatlarında küçük bir düt· 
künlük mevcut demektir. Ma
mafi bu düşkünlük bu sıralar· 
da piyasada ihtiyacı karşılaya 
bilecek miktarda arpa b11lun
makta ol.basından ileri gelmek
te ve mevcud eksilip te yeni 
mevrudat olmadığı takdirde 
fiatların tekrar yükselmeai ih· 
timali varid görülmektedir. 
Arpa piyasası bugü için 4,5 
kuruşta sağlam olup alıcı var· 
dır. Geçen senenin bu hafta. 
sında Uşak arpaları 3,5 • 3,875 
kurut arasında idi ve borsada 
996 çuval mal satılınıtb• 

Bakla 
Son hafta içinde yukarıda 

görülmüş oJacağ~ üzere boraa-

Son hafta içinde borsada 
yapılmıf olan pamuk muame· 
leleri aşağıda gösterilmektedir: 

Nevi Miktart Fiatı 

B. H. az çok 
P. 1 h. 539 00 42.50 43.50 
P. 1 v. 
P. 2 h. 
K l lı. 

210 00 43.50 43.50 
7 00 40.50 40.50 

000 88 42.50 43 
Y ektin 756 88 

Bundan bir evvelki hafta 
i.çiode ise borsada pamuk sa· 
tışı 40 ila 44)} kuruf fiatle 
1802 balya 185 harar olmuştu. 

Geçen • senenin bu haftası 
ise 48 ila 51 , kurut fiaat ara· 
sıode 448 balya, 53 lıarar idi. 

Son hafta içinde borsada 
yapılmış olau pamuk satışları 

bundan evvelki hafta sa4'farm· 
dan mikta~ itibarile geri kal· 
mış ise de fiatlerde esaslı ve 
yazılmağa değer bir değişiklik 
olmamış ayni durwnu muha· 
faza etmiştir. 

Bugün için i~ler normal bir 
halde yapılmakta ve fiatlerde 
istikrar görülmektedir. 

En aon boraa kapanıt fiatı 
42,5 • 43 kurutda ve sağlam 
görülmüşdür. 

Palamut 
Son hafta içinde borsada 

yapılıb icmalen yukarıya işa· 

retlediğimiz palamut satışları 

nevi, miktar ve fiat noktala
rından aşağıdaki şekilde cere· 
yan etmiştir: 

Nev'i 
Tırnak 

Kaba .. 
engın 

Refüz 
Yekün 

Fi. 
Kental Az 

753 520 
651 400 

50 350 
10 320 

1464 

Çok 
600 
500 
350 
320 

Birinci Kanunun son haftası 
muameleleri ise şu 

tespit olunmuştu: 
Tırnak 936 520 
Kaba 1936 420 

" engın 109 400 
Y elcilıı 3008 

suretle 

570 
475 
410 

Geçen senenin 
palamut satışları 

tarzda olmUftu: 

bu haftası 
boraaıta şu 

Tırnak 2042 
Kaba 3046 
Refüz 1140 
Yekün 6228 

370 
205 
190 

430 
292 50 
212 50 

Piyasada gösterilen talebi 
karşılayacak mal olmadığı gibi 
mevrudatın gayet az olması 
palamut fiatleri üzerinde mües· 
ıir olmakta ve fiatler günden 
güne bir az daba yükselmek· 
tedir. Netekim bundan evvel 
palamut tırnağı . fiatlerinin 
ezami haddi 570 kuruş olduğu 

terilen zeytinyağı satıştan 
olduğu görülmüştür: 

Mıktarı Fi. 
Nev'i Kilo Az Çok 

Y emekl:k 18750 24 25 
Sabunluk 49310 23,50 24,75 
Sıra 1600 24 24 

" Eski sa. 550200 22 27,375 
Yekun 619,860 

Bu sene zeytin mahsulünün 
az >lma~ı zeytinyağı istihsali· 
tının azalmasını intaç eylemiş 
ve bu hal lzmir piyasasına 
gayet az miktarda mal arze
dilmesine saik olmuştur. 

lzmir piyasasına gelen az 
m ktardaki yağlar hemen he
men esnaf tarafından mübayaa 
edilmekte olduğundan bet 
aaidli mallar piyasamızda 31-32 
kuruş arasında fiatlarla sabi· 
mıttır. • 

Zeytinyağı piyasasının bu 
ıı-ünkü durumu fiatlann biraz 
daha yükselmesi ihtimalinin 
mevcudiyetini göstermektedir. 

incir 
1915 senesi mahsulü incirle

rin lzmir borsasında satılmağa 
başlandığı tarihten 7-1-936 
akşamına kadar borsada 17471 
çuvalı lıurda olmak üzere 
213915 çuval incir satıp ol
mUflur. 

1934 mahıulünün geçen se
nenin bugününe kadarki ıabı 
miktarı iıe 153196 çuvalı ıncir 
ve 5631 çuvalı hurda olmak 
üzere 158827 cuval oları~ 
lteaaplanmışb. 

Son hafta içinde borsada 
8-15 kuruş arasında muhtelif 
fiatlarla satılmış olan 95 çuval 
incir nevi, miktar ve fiat üze· 
rinden şu surette muamele 
~örmüştür : 
Nevi Çuval 

Süzme 8 
Elleme 40 
Paçal 47 
Yekün 95 

az 
15 
10 
8 

Fiat 
çok 

15 
12 
9,50 

Geçen senenin bu haftasında 
ise borsada 3,5 • 4,25 kuruş 
arasında fiatlarla yalnız 213 
çuval hurda incir satışı olmuştu. 

incir meYsimi ,i!'eçmiş ve ih
racatına nihayet verilmiş gibi 
olduğundan piyasada yazılması
na değer bir yenilik görülme· 
miştir. Piyasamızda henüz 6-7 
bin çuval kadar mal mevcud 
olup dahili istihlakat için her 
gün yapılan ufak tefek müba
yaat karşısında bu mıktarın 
yakında tamamiyle elden çıka
rılacağı kuvvetle tahmin edi
liyor. 

Piyasada istikrar yoktur. 

Çekirdeksiz 
•• •• uzum 

1935 Senesi mahsullerinin 
satqına b34landısiı btrlbtea 7 /l/ 

• ı it 

2165 
28 585 

4 1018 

12 15 50 
7 50 16 
5 75· 16 

o " .. 
7 1003 6 75 17 50 .... 
Yekun ..32 4771 

Bundan evvelki haftanın ıa· 
tıı mıktarı ise 9695 çuval ve 
38 torba olup fiatJar 1 ile 18 
arasında bulunmıqtu. · 

Geçen yılın bu haftasmda 
borsada 8,5 - 17 ,5 kuruş ara· 
sında fiatlarla 3041 çuval çe· 
kirdeksiz üzlim satışı olmuştu. 

Son hafta icinde çekirdeksiz 
üzüm fiatleri numara sırasiyle 
aşağıdaki göstarilen fiatleri 
muhafaza etmi§tir. 

Numara 
6 

Fiatı 

Az Çok 
Mal yok 

12 25 12 7S 
JJ lJ so 
13 75 14 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

14 50 15 
16 16 so 
17 18 

Son hafta ile geçen yılı• bu 
haftası üzüm fiatları arasındaki 
farkı göstermiş olınak içia i!.i 
senenin ayni haftalarında:.ı 

üzüm fiatlarını karşılıklı olarak 
aşağıya derçediyoruz : 
Son hafta fiatları Geçen yılın 

No. 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

bu haftası fiatlorı 
Fiat 

Az çok 
Mal yok 

0,00 0,00 
12,25 12,75 
13,00 13,50 
13,75 14,00 
14,50 15,00 
16,00 16,50 
17,00 18,00 

Fiat 
Az ç.k 

9,75 11,00 
11,75 12,65 
12,50 13 
13,25 13,875 
13,75 15 
15,00 17,50 
00,00 00,00 

Mal yok 
Yukarıya dercettiğimiz iki 

senenin ayni haftalarına aid 
üzüm fiatlarına göre son hafta 
fiatları geçen senenin bu haf· 
tası Hatlarından biraz dalıa 

yüksek bulunduğu gibi aatıt 

keyfiydi de bu sene geçea 
seneden daha hararetli ve pi· 
yasa daha sağlamdır. 

Üzüm kurumu ve inhisar 
idaresi son hafta içind~ bor· 
sada üzüm mübayea etmişler· 
dir. Kurumun mübayeatı 
7-l-Y36 tarihinde 14 • 17,S 
kuruş arasında fiatlerle 450 
çuvaldır. 

inhisar idaresi de 1 ve 
6-1-935 tarihlerinde 5,75 - 7,75 
kuruş arasında fiatlarla 220 
çuval üzüm satın almıştır. 

Çekirdek~iz üzüm piyasa!ll 
son hafta içinde oldukça ha· 
raretli geçmiş ve mevsime na· 
zaran iyi işler olmuş ve satış· 

lar normal bir surette cereyan 
etmiştir. işlerin gösterdiği du· 
ruma göre Hatlarda biraz da· 
ha tereffü ümidi olduğu söy· 
leniliyor. 

Buğday 
Son hafta içinde borsada 

satılan buğdayın nevi, miktar 
• ( Ult/en ('vir;niı: ) 



SahHe a 

Borsa Haberleri 
Dün Borsada 

Yapılan Satışlar 
•w±W+Wll!C 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
128 S Gomel ı4 50 ı4 75 
16 N Ali Haydar 1S SO ı6 2S 

144 Yekün 
l8SS40 Eski satış 
48S684 Umumi satış 

Zeytinyağı 

Kilo Alıcı Fiat 
48600 Muh alıcı 34 50 36 50 

Zahire 
Çu. Cinsi 
685 Buğday 7 2S 
20 Kumdan 6 
2S M darı S 62S 

3700 P. çekirdek 2 6S 
313 Palamut k4SS 
307 balye pamuk 43 , 

Satış 

so 62 
621 

8 30 
79 so 
21 25 
10 10 
41 
8S 30 

5 27 
23 62 

ve fiatları aşağıda gösteril-
miştir: 

Nevi Çuval Fiat 
az çok 

Uşak malı sert 720 8,2S 8,62S 
" "yumu. 120 7,50 7,50 

Cumhur " 2SO 8 8 
Mersin muhte. 719 6,875 7,SO 
Yekun 1809 

Buğdayın piyasa durumunda 
geçen haftaya nisbetle bir de· 

ğişiklik yoktur. Fiatlar ayni 

dereceyi takip etmekte ve sa
tış miktarları normal derecede 
bulunmaktadır. 

Sair zehalr ve hububat 
Yeni senenin girmiş olması 

hasebile piyasada işlerde mu
vakkat bir durgunluk varsa da 
fiatlarda düşkünlük yoktur. 
Bilümum zehair ve hububat 
fiatları 2eçen haftaki durumu 
aynen saklamıştır. 

Abdi Sokullu 

Paris fakültesinden diplomalı 
Di• tabipleri 

~luzaf ter Eı·oğul 
Kenıal Çetiudağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 

model 

TİLKiLİKTE 
Yeni "lzmir,, eczanesi 

BAG 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramu , cad
desi No. S96 Tel. 2S4S 

DOKTOR 

Hulôsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 

kabul eder. ( 3436 ) 

r//////////</A:LLJr///:i'/////.../,Lrs, 

~ Mua .. lım Doktor 

, A~met Hulusi 
' 

. ALATAŞ 
lç haslalılkarı ' 

Mütehassısı ~ 
Kemeraltı Samlı sokak No.20 

, TELEFON : 2?&0 :) 
r./////////,/,(;r'L/LL//L///////A • • 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: 2S42 

H 3. (182) -
Göz He~imi 
MlTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baaaı yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

,,.,..: -~--·.:.· .::;_. :: ···~ 

-D o y ç e O r i y a n t b a n k 1\ 
J)RESDNER BANK ŞURESI 

IZMiB. 
:ııEHl\EZl : BERLI~ 

Almangada 175 Şubesi Mevcuttur 
tltıı nıaye ve ılıtıyat akçesı 

165,000,000 Rnyhsmark 
Ttirluyetle !:'nlıelerı: 18TA~BUL ve lZMIH 

~lı~ırda Şnlıeleri: KAl-llHE ve ISKENDERlYJ~ 
Her törW banka maaıuel!itnı ifa ve kaba! etler 
•.ALMANYA]).\ seynhat, ikamet, tahsil ve 

Phv~n nr.OlRTRH\1 ARK •atılır. > 

. ·· '-;. [ 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni lzmir eczanesi Telefon : 2067 

lzmir ithalat gümrüğü müdür
lüğünden: 

ithalat gümrüğü ambarında yap;lacak tamirata aid S260 lira 
3 kuruşluk bedeli keşifli tamir işi açı1c eksilmeye konulmuştur. 

ihale günü 10/1/36 Cuma günü saat ıs, 30 dadır. 
Taliplerin Ticaret sicilinde kayıtlı olması ve bu işleri 

yaptıklarına dair Nafia müdüdüğünden almış oldukları tasdikli 
vesikaların beraberinde getirme!eri lazımdır, 

Buna aid şartname, projesi dosyasında mevcud olup talipler 
görebilirler. Müzayedeye iştirak edecekler yüzde S pey akçesi 
olan 394 lira 50 kuruşun ithalat gümrüğü müdüriyeti veznesine 
yatırdıkları ıa dair aldıkları makbuzların ihale~i tayin olunan 
müddeti muayene zarfında komisyona ibraz etmeleri ilan 
olunur. 26-9 4068 (3672) 

Sobalarlnız için halis 
... a. ... ımmaomılllılll ... r:ıımııı:::.ı:::ıımıımallllllİlıiıa ............ ı .. 

·~:z~~i~'i<l~k·k;ibI~··~~d~~·kö~·ü;ü·~· 
~Sömikok : Antrasit kömürü : . 
~lngiliz : Antrasit komürü = 

................................................•.......... , ..•................... 

KOK DOLMA BAHÇE 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak 

kinyani magazasında bulacalcsınız, 
No. 10-12 F. Per

T ele fon 3937 
(3S08) , • ~ • r --t . ~ ·: • -~ . - <fr'; . ' , • ~;~ ... .... _~ ., .. .. 

Her Zaman Kullanacağınız 
Her yerde arayacağınız 

DAIMON 
PiL VE LAMBALARI 

DAIMON yıldırım marka olmasına dikkat ediniz 
DAIMON Yıldırım markalı pili dünyanın en 

fazla dayanıklı pilleridir 
aaçııı:;!l!!!lll~~ll!llllll .... llll!!ımıiıılm .. lllİl .. mııı111:1~v,,;.-ııım1mı.• 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 

Bergama Hukuk mahkeme
sinden: 

Kınıktan Ahmed kızı Fat
madan mevrus veresesi ara
sında aynen taksimi kabil ol
mıyan Kınıkta kain fevkani iki 
oda ve bir mutbah ve bir ahır 
ve bir mikdar avluyu müştemil 
2SO lira kıymeti muhammeneli 
bir bab hanenin şuyfıunun iza
lesi suretiyle satılmasına Ber
gama Sulhhukuk mahkemesin· 
ce karar verilmiş ve bermucibi 
karar mezkur hane açık arttır
ması 21 Kanunusani 1936 salı 
günü saat ıs de icra edilecek 
ve bu müddet zarfında mu
hammen kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde on 
beş gün daha temdid edilerek 
6 Şubat 936 perşembe günü 
saat ı5 de kat'i ihalesi icra 
edilecektir. 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
ı\1 ÜTEHASSISl 

Ur. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyabatın

dan dönmüştür. Hastalarını 
her gün 11,30 dan saat on 

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

(S.7) (3601) 
....... , .. ııııııııiiiıııiııiılllliıiıılııliiı .... ıl 
nıalfimat isteyenlerin 930 • 63 
numara ile satış memuru Ber
gama mahkeme başkitabetine 
mür,ıacaat etmeleri ilan olunur. 

( 41 ) .• 

e Kanunusani~ t93a ~ 

KoLONYAIAll 

N 

8 
::ı 

) •• r -- ' ~ 
- -"-:>.:. 1 • 1 - • • ..o;. "': ... - • ~ .~ • ~.:... ' 

Bembeyaz, tertemiz ve parıl 
parıl pavlıyan dişler 

Bu neticeyi almak 
için bir tüp 

RADYOLiN 
kafidir. 

Neden Türkiye haikının ~;, !eri mükemmel surette yıkaya-
99 u Radyolin kullanıyor ? rak yemek artıklarının, içkinin. 
Ağızdaki mikrobları % ıoo sigaranın husule getirdiği kir 
öldürmesi yüzünden mi ? Fia- tabakasını, lekeleri, kefeke de-
tının ucuzluğundan mı ? F ev- diğimiz taşları söküp çıkarır, 
kalade teksif edilmesi dolayı- sonra da bunları mine tabaka-
sile iktisadi olduğundan mı ? smı çizip hırpa:amadan şayanı 
Ağızda çok fazla köpürdüğü, hayret bir şekilde cilalar ve 
kokusu güzel oldugu 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 dı.: 

BADYOLIN 
Kullanmıya başlayınız ! 
111 

lzmirliler lstanbuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol ~telinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
•• Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Umum Hastaların ,. azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir olanaımız 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır-nasın 
!ayan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

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

MuTEHASSISI 

Fahri Biza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila ı2,30 öğleden sonra 14 - ı6 ya 
kadar. 

ADRES: İ:ı:mir Kaymakam Midhat bey 



g Kanunusani 936 YENi ASIR Sahife 9 ·- - . 

Fratelli Sperc~ l W. F. ~: ;~n Der f 
Vapur Acentesı Zee & Co. 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Salon,<(!!" yemek 
Kardeşler 

ve yatak odalarınızı Haraççı 
mobilyelerile süsleyiniz ••. 

ROYALE NEERLANDAIS HERAKLEA vapuru Halen 
KUMPANYASI . o· 

13 l 936 lımanımızda olup Anvers, ı-
HERCULES vapuru - - kt Rotterdam Hamburg ve 

gelip 18-1-936 da AnversH,Rot- ;re~en limanlar:na yük almak-
terdam Amsterdam ve am- d 

'. 1 . . "k ala- ta ır. 
burg lıman arı ıçın yu MILOS vapuru 6 son ka-
caktır d b k' · 10 k" 
SVENSKA ORIENT LIEN nun a e .enıyor. R "00 d a-

.. .. 21 _1_936 nuna kadar Anvers, otter am 
GOTLAND motoru Hamburg ve Bremen limanla· 

da Rotterdam ve Hamburg ük alacaktır. 
1. 1 . . "k 1 ktır rına y 
ıman arı ıçın yu a aca · A · Export Line 

Ro 
.. .. 6 1 936 merıcan 

LAND motoru - - EXCHANGE vapuru: Ha-
da Rotterdam, .Hambur~, Co· len limanımızda olup Norfolk 
penhage Dantzıg, Gdyn.a,Go- N k · · "k almak· • I d' ve evyor ıçın yu teburg Oslo ve skan ınavya 
)' l • . . .. k 1 ktır tadır. 
ıman arı ıçın yu a aca · EXİLONA vapuru: 29 Bci 

SERViCE MARITıM RUU~~IN Kanunda bekleniyor. Boston 
ALBA JULIA vapuru ." - ve Nevyork için yük alacaktır. 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRiNCi 

KORDON TEL. 24.43 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

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

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

THURSO vapuru 15 ikiaci 
kanunda bekleniyor. Liverpool 
ve Glasgov için yük alacaktır. 

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

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 

Sokak 

Ankara 
Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 

..... • ,a;, ...- • •• 
936 da gelip ayni gün Pıre, ARMEMENT H. SCHULDT 
Malta, Marsilya ve Barselona Hamburg 1 
hareket edecektir. NORBURG vapuru 30 birinci 

ilandaki hareket tarihleriie kanunda bekleniyor. Anvers, 

DUTCHE LEVAT LIN 
AQILA vapuru 5 ikinci ka

nunda Hamborg ve Anversten 
gelip tahliyede bulunacak• 

Yavrularınızın mektepteki 
derslerini hazırlamalarına ve 
imtihan zamanlarında sıkıntı 
çekmemelerini temin için hu
susi muallimle kendilerini tak
viye ediniz. 

Tek, fakat kat~i çare 

navlunlardaki değişikliklerden Rotterdam ve Hamburg için 
acentemiz mes'uliyet kabul et- yiik alacaktır. 

GLUCHSBURG vapuru 6 mez. 
Fazla tafsilat için ikinci Kor· son kanunda beklenıyor. Ham-

donda Tahmil ve Tahliye binası burg ve Anversten yük çıka-
arkasında 72-4 numarada racaktır. 
FRATELLI Sperco vapur acen· Johnston Warren Lines 
talığına müracaat edilmesi rica Liverpool 
olunur. DROMORE vapuru 15 son 

2663 kanunda bekleniyor. Liverpol 
Telefon: 2004-2005- ve Anversten yük çıkarıp Bur-

• - • gas ve Köstence için yük 

Go .• Z T b•b• ı alacaktır. 
8 1 1 

1 
DEN NORSKE Middelhavslinje 

lsınail (D/S. A/S Spanske!injen 
OSLO 

Sala~ettin 
... k~ünauz 

Merkez hastanesi göz has· 
talıkları mutahassısı Fransa
nın Bordo tıp fakültesi göz 
kliniğinden mezun. 

Muayenehane , ikinci Bey
ler sokak şerbetci karşısın-
da No. 18 (3607) . -

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

Ayni zamanda lskenderiye 
ve Hayfa için mal kabul eder. 

Vapurların isimleri, ~elm~ 
tarihleri ve navlun tarıfelerı 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birin-3 Kordon Telefon No. 
2007 -~008 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ............... si'ifii'AT.. Balıkyağı 
Norveçyanın ba.lis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sata, Yeri 

BAŞDURAK 

1 HAMDİ NÜZl-IET 
· Sıhhat Eczanesi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

TER___ 

PUDRAS\ 

Katiyen iarar vermeden teri keser. Koku~u tamamen izale 
eder. Elbise ve çoraplarınızı uzun müddet yenı olarak saklar. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve nav'un üc
retlerinin değişiklikler:uden me 
suliyet kabul edi!mez. 

·-- - ------- --

Yeni Asır idarehanesi mual
lim (Z. M.) e müracaat. 

H. 3 (15) 

i 
1 
1 • 

Tecrübe eaenler .. 
den sorunuz ! 

. 
Baş, diş, adele ağn-

Tenviratınızda yeni çıkan çifte ispiralli larile üşütmekten müte-

M E T A L L U M ! vellid bütün ıshrablara karşı yegane müessir tedbir 
Lambalanm kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 1 bir kaşe 

bol ıJıklı az satfiyatlıdır. : ı 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 1 

ftehnıet Tevfik · 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemens fabrikalan mümessili 
l'eştemalcılar 77 - 79 

Zümrüt DamlasA · ................................ 

Eczacı Kemal Aktaş 
Yeni bir kolonya yaptı cicim ... 
Bu mu? 
EYet bak yeşil bir koku, aşk, nefe, sehir 
Ye cazibe kokuyor. HiLAL eczaa.eııinin 
son eHri ... 

Gümrüğü 
dürlüğünden: 
K G Eşyanın cİPsi 
12 adet Tek kapaklı altın kol saatı 

3 

024 Kolsaatına mahsus ipek şerid 
012 Kolsaatına mahsus pirinç üzerine 

altın yaldızlı toka 
500 
320 

Fasuneli boyalı pamuk mensucat 
Altı kavuçuklu, yüzü mensucat 

Tesbit No. 
321 

ayakkabı 

l Yukarıda yazılı eşya 22-1-36 ıocı çarşamba günü saat 14 de 
açık arttırma suretile dahile satılacağından işine gelenlerin ld· . 
hal.it Gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

_ 9-21 ıs [_42_1 

almakhr. 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile batka çeşit ye
mek baharlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya _..._ 
çiçeğini, İıpartaoın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
liraini:ı:. 

yormaz ] 

Nestlo va Turan fabrikalarının ta~nnııf çeşitlerini 
Kara südü, Besi. Her boy di, macunu ve hrçalannı (Leylek) 
marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınız. 
Bütün Türkiyede tanınmış Ye denenmiş (Arti) kumaş boya· 
larının genel salıf yeri yalnız depomuzdur. 

• Telefon : 3882 

NEZLEYE ... 
Karşı en iyi korunma ve tedavi ilacı 

SELAMET Ferit'dir 

Katran 
Ferit 

Öksürük, gogus nezlesi, 

nefes darlığını katiyen te· 
davi eder. 

Umumi depo: 

S. Ferit Şifa eczanesi 
Hükümet ııır.,. 



lngiliz-Fransız elbirliği etrafında 
· memlek 

ça ıışmalarını 
1 in k ra a, denızd ve havada her her 

temin edecek bir plin hazırlanmışbr 
ln~iltere denizden, karadan ve havadan Fransayı korumayı teahhüd etti 

Roma 7 (A.A) - Frans.z
ltalyan anlaşmasının yıldönümü 
münasebetiyle Giornale D'Ita
lia gazetesi 7 Kanunusani 1935 
de başlanan ~ eserin şiddetle 
parçalandığını ve bir müstem
leke ihtilafının manbksızca Av
rupaya teşmil olunduğunu ya
zarak diyor ki: 

Emperyalist ve gizli bir ta
kım kuvvetlerin müdahalesile 
Avrupa ve hatta bütün dünya 
menfaat ve prensib rekabet
leri içinde ikiye ayrılmış bulu
nuyor. Ve bütün bu rekabet
ler içinde Italyanın davası tah
rif edilmiş ve ~oğulub gitmiştir. 

Şimdi yeni bir harp düşü
nülüyor. Bazı büyük devletlerin 
tahammül edilmez imtiyazları

na istinad eden bir teşriki 

mesaıye imkan yoktur. Bir 
Avrupa teşriki mesaısı için 
ltalyanır. doğu Afrikasındaki 

menfaatlarının tanınması esaslı 
bir şarttır. 

Roma, 8 ( Ö.R) - Fransız 
• ltalyan anla~masının yıl dö
nümü dolayisiyle "Messagiero,, 
gazetesi diyor ki: "Bu anlaşm2 
Avrupa iş birliğine doğru iyi 
bir adım olmuştu. Bunun neti
cesiz kalmasının mesuliyeti ise 
ltalyaya ait değildir. 

Gazete Italyanın diğer 

memleketlerle olan dostluk-

!arının yıkıldığını gö:ıönünde 

tutarak yalnız eski Fransız -
ltalyan dostluğunun ayakta 
durduğunu ve bunun da en 
müşkül saatlarda ulusların dai
ma, rastladıkları muhalefet ve 
düşmanlıktan bile bir gıda ala-
f ~ 

~ 

gazetesinin Pariste çıkan nüsha
sı lngiliz askeri eksperlerinin 
Londraya dönüşü münasebetile 
diyor ki: 

lngiltere ile Fransanın kara· 
da, denizde ve havada beraber 
çalışmaları ; ~; " ;ı••ık l' at'i bir 

------ - -..., 
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rıansa '/ llaraI/Q!l koruyacak olall İll!'ifu ta J•tıı t•/t'li 

rak hayat yolunu bulduklarının plan hazırlanmış bulunmaktadır. 
delili olduğunu yazdıktan sonra: Öyle zannediyoruz ki,Fransa ve 

"Fransız ulusunun a k lı selimi lngiltere şimdi Italye Akdeniz-
ve mertliği Lavalın şahsında de Ingiliz donanmasına veya 
emin ve kıymetli bir terceman Alplerde Fransız hududuna 
bulmuştur ,, diyor. taarruz ederse buna karşı koy-

MÜŞTEKEK PLAN maya hazır bulunmaktadırlar. 
Paris, 7(A.A) Nevyork Heraio Planda, lngiliz kuvvetlerinin 

ftıgiliz hava k11 vvd k 11 başk11111amlıım 
Sir Solmond 

Fransız üssübahrilerinden ve 
tezgahlarından istifadesi derpiş 
olunmaktadır. 

İngiltere, Fransa sa
hlllerlnln denlzcieo ve 
bazı endüst .. ı merkezle
rinin havadan müdafaa
:ı.ını deruhte etmektedir. 
Hatta icabında cenubu 
'arkl hududunda Fran
sız mevzilerinin arkası
na motörlü kuvvetler 
gönde rmeyl de kabul et
mı,ur. 

ASKERi ANLAŞMA 
Paris, 7 ( A.A ) - Nevyork 

Herald gazetesinin Fransız
lngiliz askeri anlaşması hak
kındaki yazılarını mevzuubah· 
seden Journal gazetesi, Fran
sız askeri mahafilinde iki 
memleket askeri eksperleri 
arasında mutad noktai nazar 

arasında müşterek güvenliğin 

kurulması amacını müdafaa 

ederek arsıulusal alanda mün

ferid her hareketin aleyhinde 
olduğunu bildirmiştir. 

Bakan şu sözler üzerinde 

durmuştur: "Güvenliğin deY· 

Jetler arasında müşterek bir 

ln/Iİlizlerin afu makineli iu/eukwi 

taatisinden başka birşey yapıl· 
madığını söylemekle iktifa 
edildiğini yazmaktadır. 

INGILİZ HA VA BAKANI 
NE DİYOR 

Londra 8 ( Ô.R ) - Hava 
bakanı Cambridge'de bir söy
lev vermiştir. Bakan devletler 

mahiyeti olması lazımgeldiği 
noktasında ısrar ederim. Eğer 
münferid bir harekete girişi· 
lirse, bu müşterek güvenlik 
hududundan çıkar ve her dev
letin yalnız başına karşı koy

mağa mecbur olacağı bir teh
like olur." 

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

Bu, bir muammadır Hudutta hazırlık var 
---------·········------------

Italyanın, Japonya ve 
bir anlaşma yapacağı 

Paris, 8 (Ö.R) - Övr'ün ' 
Londra muhabiri bildiriyor: 

Almanya ile lngilizlerin dikenli tel şeb·ekesi içinde 
söyleniyor yakalananlar ölüme mah1~·um edilecek 

Londra hükümet çevrenle
rindeki ihtisa•e göre Vaşington 
kongre·sı say ı av Reno'nu:ı mü· 
tekabil te ldıfin; kabul etmiye
cektir. Hakikatta cumur reisi 
Run eıte aid olan bu teklif 
muhar.plerden istediği hakkın
da amoargo vaze tmek selahi
yetin ı cumur ııaşkanına ver
mekte id .. 

Senato üyc 'eri, son üç yıl 
içinde İtalyaya ihraç olunan 
petrol vasatisini bulacaklar, an
cak bunun yüzde onu kadar 
ihracata müsaade edeceklerdir. 

Böylece Amerika Avrupaya 
karşı: 

"işte ben ablukaya iştirak 
ebwyorum,, deyecektir. lngil
tere ve milletler cemiyetine ise: 

- Ben öyle tedbirler aldım 
ki siz ablukada ve berkiteler
de istediğiniz gibi devam ede· 
bilirsiniz, diyecektir. 

iT ALYA, ALMANYA 
VE JAPONYA iLE 

ANLAŞACAK 
Ôvr ltalyanın Almanya ve 

Japonya ile bir ittifak yapması 
ihtimalini de mevzuubahs ede
rek diyor ki: 

- ltalya, Almanya cihetin· 
den Anjelos ve Brönerde Al
man tehdidini habrdan cıkar-

Cmn•uı/en bir 1röı ii11iış 

mamalıdır. Japonya cihetinden essir bir şekilde tatbik ede-
son senelerde birçok can sı- cek ve ettirebilecektir. 
kıcı vaziyetleri nazarı dikkate CENEVRE NASIL TAVIR 
almalıdır.. TAKINACAK 

AMERiKA SERBESTLiK Paris, 8 (Ö.R)- Uluslar sos· 
PRENSiBiNi FEDA yetesi konseyinin toplanacağı 

EDECEK MI? 20 ilk kanun tarihi yaklaştıkça 
" Övr ,, berkitelerin geniş- Cenevrenin nasıl bir tavır ta-

letilmesinin ve yeni berkitele- kınacağı gittikçe daha ziyade 
rin tatbik mevkiine konulma- ilgi ile beklenmektedir. 

sının ancak Amerikanın deniz-
lerin serbestliği prensibinden 
vazgeçmesile mümkün olaca
ğını ka~dederek diyor ki : 

" Eğer, beklenildiği gibi, 
kongrenin kabul edeceği bita
raflık kanunu bo prensibi feda 
etmek şeklini alırsa, lngiltere 
naktın 16 ıncı maddesini mü-

Uluslar sosyetesi çevrenle
rinde kat'i bir yola girmezden 
önce, Amerikan kongresinin 
bitaraflık kanununu kabul et
mesi ve böylece Amerikanın 
berkitelerin tatbikini ne de· 
rece kolaylaştıracağının veya 
güçleştireceğinin anlaşılması 
beklenmektedir. 

Bununla beraber lngiltere, B. 

Londra, 8 (A.A) - Royter 
Ajansının lskenderiyedeki mu· 
habiri bildiriyor: 

Mısır - Libya hududunda 320 
kilometre uı.unluğunda fasılasız 
tesis edilmiş olan dikenli tel 
şebekesini geçerken yakalana
cak olanlar ölüme mahkumdur. 
Bu şebeke boyunca muntazam 
aralıklarla mitralyözlü Italyan 
karakolları tesis edilmiştir. Şim
diki beynelmilel durum dolayı
sile bu teyakkuz ltalyanlanlar 
cihetinde şimdi daha ziyade 
artırılmıştır. Zaman zaman ln
giliz süel uçakları bu şebeke üze
rinde ltalyan uçaklariyle yan 
yana uçuyorlar birbirlerini se
lamlıyorlar ve sonra hudutları 
içinde uçuşlarına devam edi
yorlar. 

Demedeki ltalyan süel faa-

Sü .. eyş lwna/111da11 hir f!iilİİflÜŞ 
liyeti artmaktadır. Ve Bingazi - haraket nvktası olan Formad-
Tobruk'a tayyareler ve bir çok dalenadaki Eritreli kıtalar da 
mühimmat çıkarılmıştır. beyaz ltalyan kıtalariyle de-

Mısıra doğru ııir sevkulceyş ğiştirilmiştir. 
==:::;:::========

Edenin F orein Office başına geç 

tiği zamanki tahminlere aykırı 

olarak berkitelerin genişletil

mesi ve berkitilmesi yoluna gir· 

meğe mütemayil gözükmiyor. 

MES'ULiYET ULUSLAR 
SOSYETESININDIR 

"P etit Journal" gazetesi bu 
bakımdan diyor ki: " Pariste 
yapılan Hoare-Laval projesinin 

suya düşmesindenberi berkite

ciler bir tavik siyasasından 
başka bir şey beklemekte idi-

ler. Cenevre Onüçler ve On-
sekizler komitı:lerinin başkan
ları kendiliklerinden bir karar 
vermemekle hukuka uygun ha

reket etmişlerdir. Bu işte mesu
liyet almak Uluslar Sosyı:tesi 
Konseyine düşer. 

"Fakat Konseyin kulakları 

Vaşington, Tokio ve Berlinı!en 
gelen seslere doğru çevrilmiş
tir. Uluslar Sosyetesinin karar
ları üzerinde en çok müessir 
olan uluslar orada temsil edil
miyenlerdir." 

Tevere 
Siyah gömlekliler fır
kası da gönderildi 

Roma 7 (A.A)- Tevere Si
yah gömlekliler fırkasının So
maliye gönderilme~i bitmiş ol
duğundan şimdi Valpusteri Alp 
fırkasının gönderilmesine baş· 
lanmıştır. ikinci nakliye vapuru 
bugün Napollden hareket et
miştir. Fırkanın kurmay heyeti 
dün vapura binmiştir. Alp alay
larından mürekkeb olan bu 
fırkanın mevcudu 12,000 kişi
dir. 


