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Cmn.huriycliıı Ve Oımıhuriııet Eserinin Bekçisi, Sabahlar• Çıkar Si-yas4 Gaootedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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Nasıl görmek J k • • b• f d b t• 
istiyoruz? a ma ıçın ızza or usunun aşına geç ı 

Mahmud Esad Bozkurd °Fi-
' ki.rler,, dergisinde, Türk genç-

liğine sesleniyor; dünkü mek: 
leple bugünkü mektebin mu
ka~sesini y.aparak }tençlerin, 
şimdi çok daha kuvvetli yetiş
tikleri neticesine varıyor. 

Bu hükümde zerre kadar 
hata yoktur. 

Bununla beraber bugünl<.ü 
gençliğin genel görünüşünden 
müsterili değiliz. 

Muhtelif alanlarda karşılaş
tığımız vakıalar bizi kandıracak 
mahiyette sayılamaz. Kültür 

~ bakımından yenilmez, eğil-
mez bir gençliğe ihtiyacı
mız vardır. Bunun için de 
gençlerimizin tahsilleri kadar • 
ruhlarının nasıl işlendiğine,en 
küçilk itiyadlarına varıncaya 
kadar moral gidişlerine önem 
vermek mecburiyetindeyiz. 
SöyJemeğe hacet yoktur ki, 

gençlerimizin şahsiyetlerini ya- · 
pan karakteri fekillendirecek 
o!an bu alışkanlıklardır. Karak- : 
ter aile yuvasında ve mektepte 
• !enir: Vazife duygusu, saygı, 
aletli bir aşkın heyecanıyla 

enen lllkü uğrunda feda
kirhk, doğruyu, eyiyi , gü
reli ayırma hauaıı, zevkin in· 
celmesi ancak orada kazanılır. 
Bunlardan her biri muhitten 
taıan kötü itiyadlara gale
be ettikleri zaman karakteri 
yaparlar. Şahsiyetinin mana
aını Ye rengini verirler. Bu ka
rakter zenginliği koca bir mil
letin mukadderatına hakim olur. 

Gençlerimizi sadece birer 
mukallid olmaktan kurtararak 

. yaratıcı kudretle techiz edecek 
olan cevher 6zlinü karakterden 
acaktır. 

Hergün dilimizden düşmiyen 
tikiyetlerden biri de : "Niçin 
yaratmıyoruz?,, suali değil mi
dir? 

Niçin yaratamıyoruz ? 
Tür.kün yaratma kudretinden 

şüphe mi ediyoru:r. ? Haşa ... 
Bugün ileri saflara geçen 

milJetlerin kısır oldukları devir
lerde, Türk, dünyanın dört ta
rafina eserlerini yaymışb. 
Şu halde damarlarında dola

şan kanın sönmez cevherlerini 
taşıyan bir gençliğin bugünkü 
durumunu neye hamletmeli 1 · 
Xanılmıyorsak en büyük kaba
h~t muhittedir. Yaratma için 
JazımgeJen muhit eyice hazfrJan
mamıştır da ondan ... 

Babalar ve anneler birer bi
rer mesuliyetlerini duymabdır

lar. 
Mekteplerimizde, çocuğun ka

rakterini işlemeyi, kafasını işle
mekten dahn önce gelen ve 
daha hayatiğ olan bir ihtisas 
işi saymalayız. Gençlik candan 
ilgili füiz bir gözetime muh
taçtır. Ooa bu alakayı, en şa
mil manasiyle gösterebilirsek 
ideal duruma varmak için ge
reken mesafeyi kısaltmış oluruz. 

. 
Saltanat devrinin geoçliğiyl~ 

bugünkü gençliği muka~esesı 
biıi evindirse bile tatmın et

- Sonu 2 inci salıijtdt -
$evke1. :sııgi~ 

Italya lar zaferlerinin Önemi hakkında çok yukardan atıyorlar 
Roma, 2 (Ô.R) - Mareşal gazetecileri kabul ederek ken· 

Badoğliyonun Amba - Alaji dilerine şunları söylemiştir: 
zaferini inceliyen Fransız ga- - 0 Enfes bir ey oldu. Bu~ 
zeteleri, Ras Kassa ve Ras üçüncü ordudur ki mahvediyo· J' 
Seyyum kuvvetlerinin tehlükeli ruz. bundan onra dördüncü-
bir mevkie düştüklerini kabul &ilne yUkleneceğiz.. Onu da 
cdiyorlnr, Bazı ~~azeteJer, ltal- mahv ttiğimi~ gün bir şey kal-
yan kumandanlığının son mn- mıyacak:,, 
ncvrasile berkiteler etrafında ZAFERLERi KAT'I iMiŞ 
yapılan siyasal manevrayı suya Paris, 2 ( Ô. R ) - Ajans. 
düşürdüğünü kaydetmektedir- Hava ın Eritre cephesindeki 
ler. muhabiri bildiriyor: 

" flebats ,, gazetesi Italyan Ras Kassa ve Mologetta 
Kurmayının 1895 hezimetinin kuvvetlerinin imhasından sonra 
intikamı parfok bir şekilde T cmbien zaferine kat'i naıarile 
alındığı mutulcasındadır. Bu bakılabilir. 
gazeteye göre, Amba Alagi Italyanların ileri hareketleri, 
sadece zabtı gereken bir sev· 189!; de Amba Alajule italvanları bozguna uğratan Büylik Mtnelik Tembien'deki tabiiğ iıtihkam-
kulceyş noktası değildi. ltal- ile Ras Kassa11m babası ı•e Ras Makonen Jar karşısında bile Habeşlerin 
yanlar ve Habeşler aynı za- mukavemet kudretıerini kay-
nianda manevi bir amaçla ~ar- bettiklerine delildir. 
pişıyorlardı. rar kaybettikleri bölgeierin ve Seyum ordulannı mahvet- Alay bundan sonra Vent-dik iMPARATOR BiZZAT 

· "Paris Soir,, aytarı Necaşi'nin zaptı neticesini verecektir. ltal- mesi şarttır. meydanına dolmuş ve Ouçe HARBA GIRDI 
Amha Alaği hezimetinin intika- yan kuvvetlerinin Aşangiye ka- ROMADA NÜMA YJŞlER balkonda gözükerek Fa~ist usulü Harbın en ağır bir safbasın-
mını almak üzere hareketleri dar ilerileyecekleri tahmin edi- Roma, 2 (Ö.R)-Marcşal Ba- selim lmı tır. Bu nümayi ler da lmparator, k ndi muh fı 
bizzat idare etmek düşüncesin- Jiyor. doğlionun, planının jnkişafnu ltaly nın er r a olmuş- uvvctleri\e R s Mologett e 
ae o uğunu i diriyor. Şimdiki Matin,, gazetesine göre bildiren tebliği tiıerine, yol- tur. Napolide.. halk Piemonte Kanaya yardım etmek içia 
halde Italyan kıt'aları Ras Kasa Amba Alajiyi ele geçirmekle larda alaylar inkişaf etmiş ve prensinin sarayı önüne giderek timal istikametinde ilerlemeğe 
ordusuna şimaldan ve cenup- ltalya orta Habeşi~tanın anah- vatansever marşlar söylıyerek veliahtı alkıflamııbr. ve üçUncü ltalyan ordusunu 
tan hücum ederek onu bir kıs- tarını ele geçirmiştir. Mareşal Kirinal sarayı önünde toplan- BAZAN BÖYLE arkadan vurmağa teıel>bilı 
kaç içine almışlardır. Badoglio Padoğliyonun ilerlemesine artık mış ve krah alkı~Iamışlardır. ALDANIRLAR etmiıtir. Fakat imparatorun 
planının inkişafı Italyanların bir engel kalmıyacakbr. Fakat Hükümdar balkona çıkarak Roma, 2 ( ÖP. ) - Genral bu yardım hareketi geç kalmışb. 
40 ıene evvel ele geçirip tek.,. ilk önce yolunu kesen Kassa halkı askerce selamlamıştır. Badoglyo genel kararglhında - Sonu 7 inci Jayjada -
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Işidilmemiş bir facıa 1 ALTAY TAKiMi 
Şükrü Sabihayı cansız olarak yerlere Yetmiş kişilik bir kafile 
serdikten sonra Sıdkıyı da yaraladı halinde Istanbula gitti •• · 
Bunu da kafi görmiyen katil yaraladığı adamı evin 

f 'A"ii;;y··.;;iii;·.;·;·iiii;f;;"i(;i;;;;iiiyii;·k~;;;iii""i;i~··i~k;~·ı 
: half nde, çaht.arak iyi bir netice alacağız; dedi. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

halasında boğarak öldürdü, sonra teslim oldu 
Evvelk gece saat 2( 

te Alsancakta Mesudi
ye mahalle.!inin ikinci 
Zade sokağınd iki ki-
şinin öldürülmesi ile ne
ticelenen bir cinayet 
olmuştur. 

Bu sok~kta sekiz nu
maralı evde, Şehitlerde. 
un fabrikasında ustabaşı 
Tifliıli 42 yaşlarında N:
yazi oğlu Şükrü oturmak
tadır. 

·On . ıencden beri bu 
fabrikada ustabaşı ola
rak çalışan Şükrü, bu 
evin ve lzmirde diier 
bir evin sahibidir • Bir 
müddet evvel, kendi 
oturduğu evin alt ka
tını Hüseyin oğlu Sıtliı 
adında birine kiralamış
tır. Sıtkı Başdarakta 
beş numarada Sebat 
bakkaliyesi sahibidir.Sıt
kının yanında ayni evde 
metresi Sabiha vardı.Sa
biha lstanbulludur ve 
henüz 27 yaşındadır. 
BAY SITKININ EVi 

Yapılan tahkikata göre Sıtkı 
metresi için tutmuı olduiu bu 

Katil Şıikrll 
evde haftada iki üç glin gele
rek kalmakta ~f· Evli _olan 

Sıtkı ayni zamanda 3 
çocuk babasıdır. Katil 
Şükrünün de karııı ve 
dört çocuğu vardır. 

iŞRET HALiNDE 
GÖRÜNCE 

Evvelki gece Şükrü 

aaat 22 de iıinden evine 
gelince evde kiracı bul
unan Sıtkı ile metresi 
Sabihayı evin üst katm
da ve kendi oda&1nda 
bir rakı masası başmda 
işret ederken bulmuttur. 
Bu vaziyeti beğenmiyen 
Şükrü hiddetlenmiş ise 
de Sıtkı kendisini de 
ma aya çağırmış: ı ı b ı · s an 11 a gıden Altay takımı Oiilct'mal ı·apurrmaa 

- Kızma, yorgunsun Kuvvetli Altay kadro u, dün Şükrü de iltihak edince takım 
ael sen de iç; demiıtir. o k" k' ·ı·k b' f tb 1 b" k • n se ız ışı ı ır u o cu ır at daha kuvvetlenecek ve 
Bu daveti ·kabul eden k f'I · h ı· d G 1 a ı esı a ın e ü cemal va- lzmirin çıkarabileceği kuvvetli 
Şükrü masaya oturmuş puruyle lstanbula hareket etti. ekiplerden biri haline gele-
ve içmeğe başlamıştır. Bu kafileye elli kadar da se- cektir. 
Fakat az sonra Şükrü yirci refakat etmektedir. 
bu hali beğenmemiş ve Giden futbolcular tonlardır 1 

karısına bağırmağa baş- Cemil, Vahap, Sait, Basri, 
lamı : Fu t, küçük Hakkı, Göztepeli 

- Bir daha bunlan Hakkı, Hilmi, Mehmet, Z. Ali, 
bizim odamızda garmi- Saim, Hasan Bilal, G6depeli 
yeyim, ben , bu Sabiha Fuat ve Enver. 

ile ıöriitmem~ni ana kaç defa Bu kadroya lıtanbulda, Kay-

--~' Dnt~!...~ -... ... ~ _ bululi.•!1 ea~ _!\ltaylı_ 

Altay namını taşıyarak, yal
nız üç oyuncu ile takviye edi
len ve lzmirin futbol şerefini 
mevzuubahs ederek yola çıkan 
bu takımın muvaffak olacağını 
Umid etmek i teriz. T kım had
di zatında kuvvetlidir. Bilhassa 
blltün ümidlerimiz forvert hat-

- Sonu 4 lintü say/tda-



Gençliği 
Nasıl görmek 

istiyoruz? 
- &$ far«ft I lMt U,/ftdtl -

mUlelidir. · lira Ud rejim ara• 
sıadaki fvk lllGale laayatıo 
fuladar. Oı-nblık mılı:rar 
lwhnam•ı göcebo bir varlıktı. 
Ona AYrupaya kadar yayılın 

Yataa lopt'aklan durmadan 
gerilediği, kıtlara bırakıldığı 

baldo bu meşum ırerileyiş alela
de bir göç gibi mistik bir 
tevekkülle karşılanır, hiçbir 
coşgunluk gösterilmezdi. Ke
malist Türkiye ise dünyanın 

en müstakar devletidir. için
de bulunduğumuz ırüvenlik 

havaaı kadar medeniğ inkişafı 
kollıyan bir şey düşünüle

mez. Bugünün ırençliği geçen 
neıillerden ne kadar ileride 
olduğunu anlamak için ba· 
ıını arkaya çevirecek değildir. 
Kendisinden çok daha ileride 
olan milletler vardır. Hedef 

onlara erişmek, onları geç
mektir. Mukayeselerimizi on
larla yapacağız. Atatürk genç-

· liğo: "Yüksek Türk senin için 
yii.kaelmenin hududu yoktur . ., 
diyor. , 

Bu bir hayat dllvizidir. 
Türk genci, hiçbir millet 

ırençliğinden ne kafa, ne vü
cud kültürll ve ne de heyecan 
bakımından ııeri kalamaz. 

~e.,,..k.e1. Ell.1g:l.:n 

Avrupa ya 
Talebe gönderiliyor 
Dört ay evvel açılan Avru

payı gönderilecek talebe im
tihanlarında muvaffak olanların 
önümüzdeki hafta içinde muh
telif batı ülkelerine hareketleri 
için alakadarlara emir gelmiş
tir. 

Bu meyanda dün Asya illeri 
etrafında tahsile gönderilecek
lerle imtihane girmiş bulunan 
eski kültür direktörlerinden 
bay Rahminin kızı bayan 
Mebrureye imtihanda muvaffak 
olduğu ve derhal hareketi 
lüzumu hildirilmiftir. Bayan 
Mebrure Berline gitmek üzere 
dün ekspresle Istanhula hare
ket eylemiştir. lzmirin yetiştir· 

diği bu güzide Türk kızının 
nıuvaffakiyetini tebrik ederken 
Avrupada yapacağı etüdlerin
den de değerli neticeler alma
sını dileriz. 
~ ................... ..,. 

•• 
Olüm 

Anadolu ve Ulusal Birlik 
gazeteleri neşriyat genel di
rektörü ve Sıhhat eczanesi 
sahibi Hamdi Nüzhet arka
daşımızın eşi hayan Saide 
uzun zamandanberi ıstırah
ları içinde kıvrandığı hasta
lıktan kurtulamıyarak cumar
tesi günü akşamı hayata 
gözlerini yummuştur. Cena
zesi pazar günü saat on bC1te 
vali, belediye reisi, birçok 

1 doktorlar, eczacılar, avukat
lar, gazeteci arkadaşlar ve 
daha bazı aile dostlarının 

iştirakile Köprü' deki hane
lerinden kaldınlmış, Kemer
altı camiinde namazı kılın
dıktan sonra Asri kabristana 
götürülmüştür, 

Pek genç yaşında hayata 
gözlerini yuman bayan Saide 
etrafında sevgi ve saygı hal
kaları toplamış, değerli bir 
bayandı. Öl\imü eşi Hamdi 
Nüzhet kadar kendisini ta-

Yl!Nr ASIR 

ŞEDİR HABERLERİ 

Kızılay, köylüye yardım ediyor 
Köylümüz yaşaran gözleriyle Cumuriyet hükume

tinin gösterdiği alakaya teşekkür etmektedir 
Geçenlerde su baskını fela

ketine uğrıyan Menderes köy
lerinde henüz normal hayat 
avdet etmiş değildir. Önceden 
900 nüfus açıkta kalmışsa da 
ıulann niıbi çekilişi önünde 
bunlar vaziyetlerini kurtarmış
lardır, Şimdi 300-350 nüfus 
muavenete muhtaç bir vaziyette 
bulunuyorlar. 

Mendres sularının hücumuyle 
yıkılan su bentleri, Mendresin 
sularını mahsul yatağı olan 
zengin ovalata taşımış, bu yüz
den mahsüller tamamen mah
volduğu gibi sular henüz çe
kilmemiıtir. Eğer kat'i tedbir
ler alınmıyacak olursa suların 
daha uzun müddet köylünün 
işine mani olm&11 muhtemeldir. 

Pazar günü Kızılay kurumu 
adına ıekiz kitilik bir heyet, 
iskan mıntakası ittihaz edilen 
Subaşına köy merkezine git
miştir. Heyet evelce teıhit 

edilen muhtacin listesi muci-
hince köylülerimizi birer birer 
davet etmiş ve ihtiyaçlarını 

' 

sormuştur. Ukin kadınlardan Pazar !!Ünü Subaşi kiiyü11e lfidm l(u:ılay heyeti kiMüve erzak tevzi edi}·or 
ve çocuklardan ite başlanmış, keklere de un, uzum vesaire - TANRI ATATORKÜMÜ- edecektir. Şunu söylemekiste• 
bunların soğuk havalara ve gibi yiyecek maddeleri tevzi ZÜ BAŞIMIZDAN EKSiK riz ki Kırbaş, Tulum, Naime 
hastalığa karşı barındırılması edilmiştir. Köylümüz Cumhu- ETMESiN.. ve Subaşı köylerinde muhtacı 

k Diyerek minnetlerini açığa muavenet halkın çok geniı 
cihetine gidilmiştir. riyet hükümetinin Kızılay a- vunnu•lardır. 'h . 1 d B k-.. ı tiyac arı var ır. uranın oy-

Çocuklara ve kadınlara ayak- nalıyle yaptığı hu geniş yar· KIZILAY kurumu fırsat düş- lüsUnü mahsul mevsimine ka-
kabı, elhiaelik, kaput bezi, ço- dıma nemlenen gözlerile teşek- tükçe ve lüzum g&rüldükçe hu dar müstahsil bir hale getir-
rap •esaire tevzi edilmi,, er- kör etmişler ve: şekildeki yardımlarına devam mek lazımdır. 

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

Belediye Çok feci Sanat 
Lağım teşkilatını 

tamamlıyor 
Son üç ay içinde Değirmen

dağında irfan sokağında, Eı

refpaşada Kapanı zade, ismet 
paşa mahallesinde ikinci Sakar
ya, Selatinoğlu, islim, Tabak
hane, Şaibkalfa, Şeyh, Damla
cık, Halil Rifat paşa cadde ve 
sokaklarile Osmanzade çıkma
zında belediyece yeni lağımlar 
yaptırılmıştır. F evzipaşa bulva· 
nnda lağım İnşaatına devam 
edilmektedir. 

Kardeş hemşiresinin 

parmaklarını kesti 
Dikilide meşrutiyet maba'le

sinde oturan Haşim oğlu Idri
sin sekiz yaşında oğlu Halil 
tara ile öküzlere kabak doğ
rarken oynamak üzere yanma 
giden kız kardeşi beş yaşla
nnda Hüanüyenin ayağına tara 
ile vurarak bir ayağının bütün 
parmaklarını koparmıştır. Ya
ralı çocuk lzmire getirilerek 
hutaneye yatırılmıştır. 

Talebeleri Istanbula 
tetkik gezisine gitti 

Teftiş 
Şarhay doktor Behçet Uz 

dün Havagazı fal-rikası ile Da
rülaceze mlieS1esesini teftiş et
miştir. ·······-· 

Romanya hüku
metinin kararı 
Türkofis merkezinden şı;hri

miz Türkofisine gelen bir mek
tupta Romanya hükümetioin 
yabancı memleketlerden bağ 
çubuğu ithalini menettiği bil
dirilmiştir. 

•••••••••••• 8. Raif 
Çeşme kazası hükümet tabibi • 

Raif kırk lira maaşla Edirne 
merkez hükümet tabipliğine 
atanmıftır, 

Pul hırsızhğı 
Gazi bulvarında pul ve tütün 

bayii Rizanın dükkanına giren 
hırsız tarafından 150 liralık 
pul çalınmıştır. 

Talebeleri11 vapurda "Ymi Asır,, fofııgrafcısı tara/i11da1ı 
· tes/Jit edilen fotovafları 

Erkek sanat okulundan otuz etmiştir. Bu kafileye iki de 
kişilik bir kafile dün Gülce- öğretmen refakat etmektedir. 
mal vapurile lstanbula hareket Sanat okulu talebeleri Iıtan

EL HAMRA Sineması TELEFON 2573 

Yalnız bayramın birinci ve ikinci günü cihan sinemacılığının yarattıgı, yalnız günün, hafta
nın ve nihayet senenin değil fakat şimdiye kadar vücude getirilen şaheserlerin de fevkinde 
bir film. 

ANNA KARENiN 
GRET A GARBO - FREDRIC MARCH 

Bayramın UçUncU CUMA gUnUnden itibaren senenin en heyecanlı filmi 

T ARZAN Vahşiler Arasında 
1'üRKÇE SöZLü 

bulda elektrik fabrikaıını, 
lstinye fabrikasını, deniz yol· 
lları işletmesi fabrikasını, Pa
şabahçedeki şişe fabrikasını, 

Bakırköy fabrikasını gezerek 
müşahedelerde bulunacakhr. 
Seyahat on gün devam ede
cektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bergama da 
••••• 

ölümlü bir kaza 
Bergamada Zeytindağı nahi

yesine bağlı atağı Şakran 

köyünde Kadir oğlu Mehmedin 
annesile birlikte oturduğu dam 
yıkılmış ikisi de ankaz altında 
kalmışlardır. Kadın kurtarılmıf, 

fakat Mebmed ölmü~tür. 

a Marl•'• 

Çakır ağa 
Konağı 
müze oluyor 
Ôdemitüı Birııi aalııiy ıJiıdı 

Çakuağa konapaıa miu M• 
line konması , için yapılan t.
ıebbüae Maarif vek.&letiadea 
mllıpet cevap ıcelmiştir. 

Villyete ıeiea bU mt-ktıı;:ta 
konağın mlize haline ~ 
muvafık görüldüğü bildirilmiı 
ve bazı fişler gönderilmiştir. 

Bunların doldurulark iade 
edilmesi istenmiştir. 

Kemalpaşa 
hadisesi 
Kemalpaşada Armudlu nahi

yesinde oturan Acem lbrahim 
ve Laz Hüseyin, Jandarma 
Ahmed oğlu Mustafayı çarp 
içinde bıçaklayarak kaçmışlar
ııada takip edilerek ikisi de 
tutulmuş ve adliyeye verilmİf· 
!erdir. 

Adliyece yaılan tahkikatta 
Laz Hüseynin yaralama hadise· 
sinde alakası olmadığı anlqıl 
mış ve kendisi serbest bıra · 
kılmıştır. 

Yolsuz 
bir hareket 
Devlet Demiryollan yedinci 

işletme müfettişliğinde Basma
nede biletçi Manisalı Cafer 
oğlu Ahmed Kemal, l:ı:mir'le 
Hacı Hüseyinler arasında işli· 

yen havali katarlarında müşte-
rilerin avdet biletlerini zımba· 
lıyarak istasyon memuruna 
teslim etmesi lazımgelirken, 
zımbalamadan ve herbirini bi
rer kuruşa hamal Ali oğlu 
Osmana sattırdığı tesbit edil
miş ve kendisi tutulmuştur. -
Muzır hayvan 
mücadelesi 
Ziraat Vekaleti lzmir ve 

havalisinde ehemmiyetle devam 
etmekte olan muzır hayvn mü
cadelesi için lzmir ziraat mü
dürlüğüne 5 hin gra tüfengi 
gönderildiğini vilayete bildir
miştir. Bu tüfenkler kölülere 
dağıtılacaktır. ·----

Balo 
Kurban hayraııu.nın ikincı 

perşembe günü Kızılaym Bu~ 
kurumu menfaatıoa alarak Bu

ca belediye evinde bir balo 
verilecektir. 

' 
Sütten zehirlenme.. 

Sinekli caddesinde 55 nu
maralı evde oturan Abdullah 
karısı kırk yaşlarında Şevket 
ve kızı 11 yaşlarında Cavide, 
adını bilmedikleri seyyar bir 
sütçüden yarım kilo süt alarak 
içmişler ve yarım saat sonra 
kendilerinde zehirlenme alaimi 
görülmüştür. Zehirlenenler he· 
men Memleket hastahanesinı 

kaldırılarak bayatları kurtanl
mıştır. Sütçü zabıtaca aran
maktadır. 

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

Gel barışalım 

Eczacı Kemal Aktaş zümrüt 
damlası kokusunu erkek ve di
şi yapıyormuş 

Tabiati taklit ediyor de-
sene 

Hayır herkes Kemal Ak
taşı taklit ediyor 

- Zevk, sanat taklit edi
lir mi? 

- Onu bmirlilere sormalı. 
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Türkçeye çeviren : R. B. 
- tG -

1mparator Prenses Luiz Dolğorukinin 
evinde istiskale uğramıştı 

ikinci Aleksandr, bugüne 
kadar Katyaya karşı muame
lesinde zahiren şefkatli latife
ler, rolunu oynamıştı, Katyayla 
kendi arasındaki münasebetler 
mavi şeytanın açık gözlülüğün
den ilham alıyordu. imparator 
bütün hareketlerinde bir baba 
ıefkatının hususiyetlerini taşı
yordu, Fakat bu akşam her şey 
değişmişti. Büyük salondaki 
ışık yağmurunun gözleri ka
maştıran tesiri ve bu çok ne
şeli ıenliğin damarları ateşlen
diren heyecanı altında sevgileri, 
tıpkı sarı sabır çiçeklerinin 
açılması gibi meydana vur
muıtu. 

- Jupiter Hebeyle dansa 
başladı mı Junon kıskanır ... 
Balonun kraliçesi olmakla iktifa 
ediniz madam ... 

ipekten ve altından bir kı
yıda sönen çok tatlı bir dalga 
gibi Mazurkanın son ölçüsü de 
hitam bulmuştu. imparator 
kolları arasında bulunan Kat
yayı serbe$t bırakarak selam
ladı. Mavi şeytan da bir küçük 
kızın masum edasiyle reverans 
yaptı. 

Son Telgraf Haberleri 

Yunan kralının söylevi 
............................................................................................................ 

Yunanistan imza ettiği bütün 
andlaşmalara Özel olarak balkan 
andlaşmasına sadık kalacaktır 

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

Kral, Balk an paktının balkanların barışı için ne 
kadar kuvvetli bir unsur olduğunu belirtti 

JST AN BUL 2 ( Özel ) - Atinadan bildirili- / 
yor: Yunan ulusal kurulu bugün açılmıştır. Açı· 
lış söylevinde Kral Jorjun bilhassa ısrar ettiği 
bir nokta Yunanistanın şimdiye kadar takip 
ettiği dış siyasaya sadık kalacağıdır. Hükümdar 
demiştir ki : 

" Yunanistan imıa ettiği bütün anlaşmalara 
ve özel olarak Balkan andlaşmasına sadık ka
lacaktır . ., Kral Balkan paktının balkanlar barışı 
için ne kadar kudretli bir unsur olduğunu 

belirtmiştir. 
iç siyasa hakkında Kral Yunan ulusunun 

birliği ve ayrılıkların ortadan kalkması için ça
lışmak ve fedekarlıktan çekinmemek lazımgel
diğini anlatmıştır. 

Ulusal kurulun başkan seçimi, saylavlar oda· 
sında muhtelif partilerin kuvvetleri hakkında bir 
işaret olacaktır. Hanıı-i partinin veya partiler 
grubunun namzedi başkanlığa seçilirse, Kralın 
o gruba yeni bir kabine teşkili vazifesini ver
mesi ihtimal içindedir. Bununla beraber, siyasal 
partilerle ilgisi olmıyan bir iş kabinesi için bü
tün partilerin muvafakatını elde etmeğe çallşan· 
lar da vardır. 

Suriyede 
Hadiseler devam 

ediyor 
Kudü~. 2 ( Ö.R ) - Suriye 

Fransız yüksek komiseri B. de 
Martel ulusçu parti ba kanları 
ile gorüşmüştür. Şamdan gelen 
haberler genel grevin yakında 
biteceğini bildiriyor. Bununla 
beraber Şam, Haleb, Hama ve 
Humus' da karışıklıklar çıkmış· 
tır. Zabıaa müdahaleye mec· 
bur kalmıştır. B. de Martel 
Sürgün edilen ulusçu başkan· 
!arın da istifade edeceği bir 
genel af ilanını vadetmiştir. 
Suriye meselesi hakkında Fran · 
sız hükiimetile müzakereye 
girişmek üzere dört üyelik bir 
üyelik bir komisyon Paıis 'e 
gönderilecektir. 

B. Beck Salonları dolduran muazzam 
insan yığını, bütün Rus Aris
tokrasisi sanki birbirini seven 
iki kalbin bu birleşme başlan
gıcında hazır bulunmak için 
o.rada toplanmışlardı. 

Ananavi Doll{oruki düşmanları 
için bu mazorka sonu gelmez bir 
dansı andirıyordu. Eıki kurtizan
lar, saray kadınları imparatoru 
gençliğinin ilk senelerinde Dol
gorukilerden başka bir kadına, 
Aleksandr Sergiyevnaya karşı 
tutkunluğundan çevirmek için 
ne kadar zahmet çektiklerini 
hatırladılar. imparatoriçe daha 
o zaman Veliabd olan ikinci 
Aleksandrı bu sevdadan vaz
geçirmek için Prenses Alek
aandra Sergiyevnayı General 
Albedeski ile evlendirmekte 
istical etmişti. 

imparator bu işi burada bit 
miş sayarak yemeğe başlamak 
için kendisini bekleyen Gran
düşesler ve büyük elçilerin 
madamları yanına döneceği 
yerde sarayın bu asırlık anana· 
sını çiğneyerek kolunu Katya
ya verdi. Genç kızı kışlık bah· 
çeye sürükledi. Orada büyük 
kamelyalar, ilk aşk itiraflarını 
yabancı gözlerden saklamak 
için esrarlı birer aşk yuvası 

yaratmıştı. 

isyancı yüzbaşı da ··ıd·· o u .. 
Meçhul asker 

abidesiade 
Brüksel, 2 (Ö.R) - Lehis

tan dış işleri bakanı B. Beck 

Belçika meçhul asker abidesi· 
ne girerek çelenk koymuştur. 

Başbakan B. Vanzeeland Le· 

histan elçiliğinde B. Beck'e iki 
saat evvelki ziyaretini iade 
etmiştir. 

Romanoflar üzerine meş'um 
kanadlarını geren bu ailenin 
tesirlerinden kurtulmak kabil 
olmıyacak midi? 

Çarın son metreslerinden 
biri olan Vera Korilovna em
niyet direktörü Kont Şuvazof
un kulağına eğilerek şunları 
fısıldadı: 

- imparator ihtiyarlıyor. 
Onu böyle tehlükeli macera
lardan korumak için küçük, 
genç kızlarla eğlenmesini temin 
etmelidir. İkinci Aleksandr 
gönlünü eğlendirecek olan genç 
çiçeği hanedanının düşmanı sa
yılan Dolgorukiler arasından 
seçmekle hata ediyor. Bütün 
Rus tarihi boyunca Dolgoruki
lerin büyücülerden başka bir 
şey olmadıkları görülmüştür. 

Polis direktörü kıskanç ka
dının hiddetini teskin için gü
zel ellerinden öptü. 

Görüşmelere 

ımparator küçük kızı elmas· 
!arla dolu olan göğsü üzerinde 
aıkarak: 

- Kalya, Sevgilim dedi. Sen 
benim için hayatta en kıymet
tar bir varlık oldun. Seni ne 
kadar sevdiğimi biliyor musun? 

- Mazurkayı benimle danse· 
deceğini biliyordum. Zira seni 
seviyorum. 

KATYA MAHCUZ 
Saray, salonlar ve şehir bir 

şayia ile çalkanıyordu: Prenses 
Mişel Dolgoruki ne yapacak? 
Sen Retresburgun bütün mon· 
den kuvve i ona karşı cephe 
almıştı. imparatorun Katyaya 
karşı inhimak ve aşkını o bes
lemiştir? Görümcesi olan öksüz 
bir kızı imparatorun doymıyan 
şehvetine o teslim etmiştir. 

Bu düşmanlık dalgası o ka· 
dar ilerlemişti ki bu muhitin bir 
yabancısı otan Pranses Mişel 
Dolgorukiyi endişeye düşürdü. 
Balodan birgün sonra impara
tor tekrar Dolgorukilerin Bas· 
sayanadaki evlerini ziyaret et· 
mişti. Fakat kapının kapalı ol· 
duğunu hayretle gördü: 

- Prens.ıs Luiz Dolgoruki 
hastadır denildi. 

Çar Katyayı aradı. 
imparatorun yaveri korkudan 

titriyerek cevab verdi: 
- Katerina Mihailovna fam 

dö Şambri ile birlikte çıkmış ... 

dün başlandı -
lngilterenin şartlarını 
V aftçılar ağır bul yorlar ......... .._...... 

Kahire, 2 ( Ö.R ) Büyük nun olmadı klarını bildiriyor. 
Britanya yüksek komiseri Sir Vafdçılar lngilizlerin askeri 
Lansonla Mısır Delegasyonu sahada elde etmek istedikleri 
arasında bugün müzakereye imtiyazlara mukabil başka sa· 
başlanmıştır. Mısırın istiklaline halarda tavizatta bulunmalarını 
taalluk eden 1930 muahede- istiyorlar. 
sinde muallakta kalan dört Londra, 2 (Ö.R) - Kahire-
maddenin tasfiyesine çalışıla- den Reuter ajansına bildirili· 
caktır. yor: Fransız Arkeoloji ensti· 

Bu maddeler şunlardır: tüsü üyeleri Lungsorun 15 mil 
- Büyük Britanya impara· cenubunda yaptıkları araştır· 

torluğunun Mısırdaki muvasale malar neticesinde eski Mısıra 
emniyeti.. ait dört bronz sandık ve 

2 - Mısırın muhtemel bir bunların içinde değer biçi-
ecnebi taarruzuna karşı mü· lemiyecek altın gumuş mü-
dafaası. cevherler ve diğer eşya keş-

3 _ Mısırda ecnebilerin ve fetmişlerdir. Bu sandıkların As-
ekalliyetlerin himayesi. yadan geldiği anlaşılmıştır. Bu 

4 _ Sudan meselesi. bakımdan bu keşif. Mısır ile 
Nevyork Taymisin kahire garbi Asya arasında 22 inci 

muhabiri Mısır delegasyonunda hanedan zamanında mevcud 

V fd olan münasebetlerin değerli bir 
ekseriyeti teşkil eden a çı-

vesikasıdır. 
ların İngiliz ptogramından mem· 

Japonyanın istilacı siyasasına karşı 
Avrupalılar birleşmelidir 

Aksi takdirde 
süpürecek 

Tokyo, 2 (Ö.R) - Üçüncü 
fırkanın isyanına elebaşılık 
eden yüzbaşı Monaka da, di
ğer on sekiz arkadaşının ha
reketine uyarak ölümünü ken
di eliyle hazırlamıştır. Yüzbaşı ' 
ölümünden evel Japon impa· 
ratoruna bir mektup bırakarak 
Japon askerlerinin birbirlerine 
karşı silah kullanmasına daya· 
namadığını bildirmiş ve ölür· 
ken bile imparatora sadakat
ten ayrılmadığını tekit etm:ştir. 

Kabineye yeni ve otor;ter 
zevat getirilecektir. imparator, 
isyan sırasında ölen nazırlara 
unvan ve nişanlar tevcih et· 
miştir. 

DURUM KARIŞIKTIR 
Tokyo 2 (Ö.R) - Yeni ka· 

bine yarın teşkil edilecektir. 
Dış işleri bakanlığı çevrenleri 
Jahon dış siyasasının değişmi· 
yeceğini temin etmektedirler. 

imparatorun hususi müşaviri 
prens Aneyzi özel kurulda 
bulunmak üzere Tokyoya gel
miştir. Durumun karışıklığı 
hasebiyle prens sarayda otu· 
ıacaktır. 

Tokyo, 2 (Ö.R) - On yedi 
genç zabitin "kendi kendilerini 
cezalandıran., haraketlerinden 
sonra sükunet tamamile avdet 
etmiş gibidir. Teğmen Apos
tima isyan lıa-:~ketine iştirak 
etmiş olmamakla beraber, bir 
ibret olmak üzere Harakiri 
yapmıştır. Genç zabit sa· 
hah saat onda karısının ünün· 
de ölmüş, bundan son"a 
karısı da boğazından yar..lan· 
mak sureti le ölmüştür. Vasiyet· 
name9inde Ayoşime bir "ihtar., 
ölümünde bulunmak istediğini 
bildirmiştir ki ölümün en yük· 
sek şekli de budur. Diğer 

bir zabit binbaşı Amanov 
da tabanca ile ölmüştür. 

Bu zabit te isyana girmemişti, 
fakat kendi muhafazası altın· 

daki mühimmatın asiler tara· 
fından ele geçirilmesinden ken· 
dini mes'ul sayıyordu. 

ASYAYA KARŞI 
Paris, 2 ( Ö.R ) - "Petite 

Gironde,, gazetesi Japon teh· 
likesine dikkati çekmektedir: 
•Avrupa uluslını sakınmalıdır· 

Japonya garp medeniyetini silip 
durum hazırlamaktadır bir K. Edvard 

lar. Japonyanın Mançuri ve şi

mali Çini istilasındanberi sarı 
tehlüke hakikat olmuştur. 

Avrupa ulus'arı önünde 
ıki ihtimal vardır! Asyaya karşı 
bir tek kitle olmak, yahud 
kendi aralarında bir iç harpten 
farksız olan ayrılıklara ılevam 

ederek sönmek ve şimdiden 
garb medeniyetinin ölümünü 
bildirenlere yerlerini bırakmak. 

TABUTUN SADAKATi 
Londra 2 ( Ö. R ) - Şang· 

haydan Reuter ajansına bildi
riliyor: Japon gazetelerinden 
biri Başbakan Amiral Okada
nın nasıl ölümden kurtulduğu 
hakkında şu tafsilatı veriyor : 

" Amiralın kayınbiraderi 

asilerin kendisini başbakana 

benzettiklerini anlıyarak onun 
yerine ölümü kabulederken Ami 
ral Okada demir bir sandık 
içine gizlenmişti. Hemen ailesi 
erkanına haber yetiştirdi va 

hizmetçilerinin yardımiyle, giz
lice, kayın biraderinin cesedi 
için getirilen büyük tabuta 
girdi. Amiral Okada, asilerin 
genel karargahlarını kurmuş 
oldukları konağından bu hilesi 
sayesinde taput içinde çıkarak 
kurtulmuştur. 

NEVYORKTA 
NÜMAYiŞLER 

Nev-York, 1 (A.A)- Faşist· 
lik ve harb aleyhtarı teşekkül
ler dün buradaki Japon kon· 
solosbanesi önünde nümayiş-

ı lerde bulunmuşlardır. 
Konsoloshaneyi muhafaza için 

200 polis memuru gönderil
miştir. Nümayişler esnasında 
biç bir hadise o'mamıştır. 

YENl BAŞBAKAN 
Tokyo, 1 (A.A) - Salhiyet· 

tar mahafilde söylendiğine göre 
yeni kabinenin teşkiline yine 
Okada memur edilmiyecektir. 

imparator yeni başbakanın 

tayini için istişarede bulunmak 
üzere Saionjiyi saraya devet 
etmiştir. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ao orta mekteb açılacak 

Ankara, 2 ( Özel ) - Ders 
yılında yurdun muhtelif yerle
rinde daha otuz orta mekteb 
açılmasına Kültür bakanlığınca 
karar verilmiştir. 

Halkına tesekkür etti .. 
Londra, 2 (Ö.R) - Edvard 

VIII radyo ile imparatorluk 

halkına hitabede bulunarak 

babasını methetmiş ve kendı · 

sine karşı gösterilen sadakat 
arzularına teşekkür etmiştir. 

Facia 
Kurbanlarından biri 

daha öldü 
lstanbul, 2 (Özel) - Tram

vay faciasında yaralanan kon· 
düktor lsmail de bugü öldü. 

Şehrimizde sabah yine bir 
tramvay kazası oldu. Bir tram· 
vay mezbahanın kamyonu ile 
çarpıştı.Kamyonun önü parça· 
landı. Nüfusca zayiat yoktur. 

Ras Kassanın oyunu 

ltalyan kıskaçı boşluk 
üzerine kapanmıştır 

Londra, 2 (Ö.R) - ltalyan ı Roma, 2 (Ö.R) - ltalyan 
kolorduları bütün Ras Kassa tebliğıne göre Ras Seyyum ve 
kuvvetlerini kapana sıkıştır· Ras Kassa orduları şiddetle 
dıklarını sandıkları anda umul- mukabil hücumda bulunmuş· 
maz bir hadise olmuştur. Ve 
Ras Kassa fazla zayiat ver
meden kendisine bir yol aça· 
bilmiştir. Bu suretle ltalyan 
kıskaçı boşluk üzerine kapan· 
mıştır. 

Ras Kassa şimdi Ras Kolu
ketta ile irtıbatını temine mu· 
vaffak olmuştur. 

lardır. Harbın başlanğıcından 
beri ilk defa olarab Tembiyen 
muharebesinde Habeş muha
riplerinin teslim oldukları gö
rülmüştür. 

Adis • Ababa, 2 (Ö.R) -
Habeş hükumeti Ras Kassanın 
intiharı haberini tekzip ediyor. 

TAYYARE Sineması TELEFON 
318t 

BUGÜN senenın büyük ve heyecanlı iki filmi 

1- SEVEN KADIN Fransızca sözlü 

John BOLES ve Ann HARDING'in temsil ettikleri heyecanlı bir aşk macerası 

'l -AŞK KADRiLi "s~illan::" 
şarkılı 

MAGDA SCHNEIDER'in çok gülünçlü şarkılı eğlenceli komedisi 
~JL///7L/Z////.///////////////L;'.Cilli:z::ıczıı:r.1i'a1Z1111cıiıicii:iilıliiiiiiiii 

DiKKAT : Bayram dolayısile bu iki büyük filim yalnız beş gün gösterilecektir. 
Ayrıca : FOKS Türkçe sözlü dünya haberleri 
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SEANS SAATLARI: 

Hergün 15-17,52-21,25 Seven Kadın 16,14-19,45 Aşk Kadrili : Her seans sonunda her 
Cumartesi ve pazar günleri : : semte otobüs Karşıyaka· 

13 fe Aşk Kadrili ilave edilir : ya vapur temin edilmiştir 
. . • sn . ., 

..... """"-- ,,~,,, ..... 



· ,ı ... ..,n 

8ahlle4 

T emoçinin Rüyası 
Türk tarihinden şanlı sahifeler 
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Ong Han k!zını T emoçin:n 
oğluna vermeyi reddetmişti ... 

T emoçinin ordusu dinlence 
nedir bilmiyordu. Yakındaki 
kabileler ·üzerine baskınlar ya
parak hepsini kendi hikimiyeti 
altında toplamaktaydı. Yalnız 
Keraytlar Hırıstiyan Nesturi 
mezhebinde olduklarından Ka
rakuruın kasabasında oturu
yorlardı. Bunların başbuğu 

(Dura ol) adını taşıyordu. Dura 
Ol'un bir adı da Ung Handı. 
Büyük oğlu Sengundu. O ta
rihten 200 yıl önce Hıris

tiyan papaslan Keraytların ül
kesine gelerek bunlara İsa 
peygamberin dinini öğretmiş· 

lerdi. 1121 senesinde Çorşid 

kabileleri Çini basarak 
Liyau hanı tahtan indinnis, 
Çorşidler Çin tahtına geçmiş

lerdi. Çin derebeylerinden bi
risi bunların ellerinden kurtu
larak Türkistana gelmiş ve bu· 
rada yerleşmişti. Bunun oğul

ları ve hafidleri gün batısı çev· 
resine doğru ilerliyerek Gor
banlar hanhğıuı kırmışlardı. Bir 
aralık Sencar emiri ile kavga· 
ya tutuşan Harzem J&hlanna 
yardımda bile bulunmuşlard1. 
Gorhanlar bilibara müslümao 
olmuşlardır. Kerayilara gelnce 
bunlar Karaçin ile Çorşid ül
keleri arasında yerleşmişlerdi. 

~itgirle kuvvet kazanarak iç· 
lerinden çoğu göcebeliği bı
rakmış, Karalrurum şehrini 

kurmuşlardı. 

Daha ileride Naymanlar ya
şardı. Mogollar bunlar arasına 
aılr.,.ıp lr.aldıklarınclan T ayci
gud, Bordiğin, Urban Hanın 
kabileleriyle hiç durmamaSJya 
çarpışmakta idiler. Temoçin 
Ong Han ile iyi geçinmektey· 
di. Keraytlarla da münasebeti 
kötü cieğildi. Hatti çok defalar 
Temoçin hanın Keraytlann 
başbuğu ile birlikte ava çık· 
tığı görülürdü. Yalnız Kerayt· 
ların başbuğu T emoçinin yur· 
duna asla gelmiyordu. Öteki 
beriki Ong Hanın bunu ağa· 
lığına yakıştırmadığını, bazı· 

.arı ise Kerayt Hanın oğlu 
Sengunun Temoçinin kıskandı
ğını sebeb olarak ileri sürü
yorlardı. 

Ne olduysa oldu. Bir gün 
T emoçin ban büyük oğ:una 

Sengunun kız kardeşini istedi. 
Ong ban vermedi. T emoçin bu 
red cevabından fena halde bo
zuldu fakat kızgınlık göster· 
medi. 
Yakayı duyan Cebe, Ong 

banın hareketini takbih edeı ek 
dört yana yaydı. 

Bu sırada Canbey de Ke
raytlardan Marguz adında bir 
delikanlı ile tanışmış, onu Ala
ka da tanıtmıştı. Hatta üçü bir 
kaç kerre birlikte kurd ve ayı 
avına çıkmışlardı. Bir defaSln· 

da Marguz Canbeyin canını 

kurtarmıştı. Bir ayı Canı altına 
alarak parçalıyacağı sırada ye· 
tişmiş bir kıhnç darbesiyle ayıyı 
cansız olarak yere sermi$ti. O 
gün delikanlılar öiünceye kadar 
silah arkadaşı kalacaklarına 

and içmişlerdi. 

* .. . 
Bir sab'1t Cebe bin iki yüz 

askeri yanına alarak ayaklan
mış olan Coyranlar üzerine yü
rümek için emir aldı. Alakla 
Can bey de bu askerler için· 
deydi. Coryanlar altı günlük 
mesfede olduklanndan zorlu 
bir yürüyüşle onları birden bas· 
mak lazım geliyordu. Böyle bir 
baskın yapılacağı zaman düş
manı kuşkulandırmamak için 
ufak bölükler halinde hareket 
edilirdi. Canbeyin bulunduğu 
böliık te Alakla birlikte on iki 
kişi idi. Hepsi tebeden tırnağa 
kadar silahlı idiler. Kar kuşbaşı 
yağıyordu. Yolun önü de ar
kası da kapalıydı. BöylecP. ka
ranhkl&r içerisinde yol almak 
artık güçleşiyordu. Bölükte Ce
layerli bir nefer vardı. Kartal 
tepelerinde çok avlanmış oldu
ğundan yolu kapanık gözle 
biliyordu. Klavuzluğu eden de 
o idi. Yürüyüşe başladıktan 

tam dört gün sonra Coyranla~ 
rın konakladığı ovaya vardılar. 
Cebenin askerlerinden çoğu 
Kartal geçidinin başını hıtmuş· 
lar Canbeyin kumanda ettiği 
bölüğün de gelmesini bekliyor· 
!ardı. O gece istirahat edildi. 
Sabah erkenden Cebe asker· 
!erini onar onar dizip bir de
ğirmi yaptı ve kendisi değirminin 
ortasına geçti. Alakla Can
bey sağ kolda idiler. Ordu 
yavaş yavaş Cayranlar kışlasına 
doğru açıldı. Bir çevirme ha
reketiyle merkezden sağdan ve 
soldan kışlak üzerine taarruz 
edilecekti. Ovanın ortasında 

sürü sürü koyunlar karlan tır

naklı yarak yiyecek ot anyor· 
!ardı. Bu sırada soldan kavga 
narası atıldı. Atlılar ileri kos
tular. Coyranlar neye uğradık· 
!arını bilemediler. Az sonra 
Coyranlardan birka,; bölük kar

şı çıktılar. Ellerindeki kargılar 

la bekliyorlardı. Oklar yağmur 
gibi yağıyordu. 

- Sonu Var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

slUlh aratllrması 
Namazgahta Hacı Hasan 

sokağında oturan Cemile za· 

bıtaya müracaatla kocası Meb
med Namığın hahuden şüphe 
ettiğini ve tavan arasına s;lah 
sakladı'Tını haber vermiştir. .. 
Zabıtaca yapılan aramada bir 
mavzer tabanca ile otuz yedi 
fişenk bulunmuştur. 

SIHHAT[VI -IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir bastahanesidir 

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

E V 1 N D E tedavi ederler 

EViNiN ameliyatban~si ve doğum 
•alonu fcnnın en son te-

rakkiyatına göre hazırlanmıştır. 

HAS TA HANE ücreUeri : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya !:adardır. 

SON derece temizlik, mükemmel bakım ve şefkat 
Slf-IHAT EViNiN vasfıdır: 

Gece ve gündüz hasta kabul eder. Her vakıt nöl>etçi 
doktor ve P.besi vardır. 

s. 4-5 9 - 26 (78) 
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K.S.K. mağlôb Altay gitti 
Lik maçlarında 4 takım Beşiktaş,Perşembegünü 
haşhaşa gitmektedir lzmirsporla kaşılaşıyor 
Altay takımının aldığı netice 

liklerin vaziyetini değiştirdi 

/11nurspor takımı 
Pazar günü ikinci devre lik kar· satı kaçırmıyarak K. S. K. ın 
şılaşmalarının en miıhimlerin· ilk ve son sayısını yaptı. 
den biri olan Altay • K.S.K Bu gol K. S. K. takımının 
maçı yapılmıştır. bozulmağa yüz tutan manevi· 

Birinci devreyi üç puvao yatını düzeltti. Şimdi yeniden 
farkla başta bitiren K.S.K'ın hız almış alan K. S. K. daha 
Altay karşısında alacağı netice iyi oynarken oyunun en ente· 
büyük bir alaka ile bekleni- resan safhaları belinneğe baş· 
yordu. Bu itibarla stadyum ol- lamıştı. Ve hakikatan oyunun 
dukça kalabalıktı. en baretli, kısmı bu parti oldu. 

Takımlar sabaya eo kuv.,etli Basrinin beş dakika sonra 
kadrolarile ve şu şekilde çık- sıkı bir şutle yaptığı üçüncü 
mışlardı : gol Altayın vaziyetini tahkim 

Altay : Cemil, Ali, Fuat, etti. Ve netice anlaşılır gibi 
Mehmet, Enver, Hilmi, Saim, oldu. Bundan sonraki oyunda 
llyas, Vahap, Basri, Hakkı. K.S.K son gayretini sarf ede· 

K. S. K : Mehmet, Melih, rek oynamakta devam ettiyse 
Mahmut, Necdet, Hasan, Hak- de ele geçen birkaç müsaid 
kı, lbrahim, Mehmet, Ahmet, fırsatlardan istifade edemeyince 
Hakkı, Ahmet 1-3 mağlüb olarak sahayı terk 

Oyun çok güzel ve seri baş- etti. Hakem Sabri oyunu dü-
ladı. Dakikalar geçti~i halde rüst ve bitarafane idare etti. 
süratinden bir şey kaybetmiye· Yalnız oyunun süratinden bir 
rek ayni şekild~ devam etti. çok defalar ofsaydleri göre-

Oyun bunun için her iki medi. 
takım taraftarlarının teşvik ve SON VAZIYET 
teşci sadalan ile de gürültülü Bu maçtan sonra K.S.K ta· 
fakat samimi bir hava içer sin- kımı yirmi beşer puana salıib 
de devam etmekte bulunmuştur. olan Altay, lzmirspor ve Altın· 

Ara sıra kaçınlan müsait ordu takımlarını bir puan faz· 
fırsatlardan sonra nihayet kır· !asile geçmektedir. Bunun için· 
kıncı dakikada llyas güzel bir dir ki lzmir şampiyonluğu en 
sıynlma ile Altayın ilk heyecanlı safhasına girmif bu-
golünü yaptı. Bu suretle biraz lunmaktadır. 
ağır basmağa oaşlıyan Altay DIGER MAÇLAR 
devrenin son dakikasında Va- Bundan evvel yapılan maç· 
habın ani ve sıkı bir şutuyle larda Göztepe 2-4 Bornovayı, 
ikinci golünü de yaparak mü- Bucada O • 1 Şarkıporu yen· 
tevazin bir oyundan soora beş mişlerdir. 
dakika içerisinde yaptığı iki HALK STADINDA 
goUe O • 2 gibi güzel bir netice ikinci takımlardan K. S. K 
ile devreyi kapadı. 1-2 Altayı, Buca 0-1 Şarksporu 

iKiNCi DEVRE Göztepe de 1-3 Burnovayı 
Oyun Altayın mahsüs faiki· yenmişlerdir. 

yeti altında devam ediyordu. DEMIRSPOR 
Dakikala~ geçdikçe oyunda SÖKEYE GiDiYOR 
tevazün alimetleri gözleri çeli- ikinci plandaki takımlann 
yordu. Görülüyordu ki, K.S.K. en kuvvetlisi olan Demirspor 
lılar el'an kırılmaıwılardı. Ve takımımız bayram günlerinde 
tam yirminci dakikada sağ iç bir maç yapmak üzere Sökeye 
oynıyao Mehmed güzel bir fır- gidecektir. 
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Demirspor klübününçayı 

Misafir takım ikinci maçını 
Cumartesi günü yapacaktır 

-- Baştaraft birinci salıi/e« -
tında toplanmaktadır. Takımın 
üç orta hücumcusu, müteaddid 
defalar yanyaua oynamış, bil· 
gili oyunculardır. Bu itibarla 
forvert hattından bir şeyler 

beklemek hakkımızdır. 

almağa çabpcağız. Oyuncula
rın nq'eıi yerindedir. Formu· 
muzda olduğumuzu siz de tak
dir edersiniz. " 

Oyunculanmıza lstanbulda 
muvaffak olmalannı temenni 
ederiz. 

ı\ltay tı.kımının müdafaası, • * • 
lı ... irin ç,karacağı müdafaalann BEŞiKTAŞ GELiYOR 
yanında belirli bir kıymet ifade lzminpor ıre K.S.K kulübte-
edememekle beraber, müdafa- rimiz tarafından bayram gün· 
aya forverd hattının da yardı· lerinde üç maç yapmak üzere 
mıyle oyun çıkaracak bir kuv· şehrimize davet edilen Beşiktaş 
vet iktisap edebilir. Takımın takımı bayramın birinci günü 
müdafaada gözleri çelecek şehrimize gelecektir. Bu takı-
ayarda yegine oyuncusu Hakkı mın ıehrimi:r:de yapacağı maç-
( Göztepe )dir Z. Ali de onun !ara büyük ehemmiyet veril· 
arkasında kendisine dlifen yü• mektedir. 
kümü kapayacak vaziyettedir. Beşiktq takımının Fener-

Altay takımı Istanbulda ilk bahçe ile aynı zamand• 
maçını Günef takımiyle yapa· lstanbul falllpiyonluğuna nam· 
cak; ayni gün, ayni stat da zed olduğunu düşünürsek lzmiı 
Fenerbahçe - Çankaya maçı takımlarının karşılaşacakları ta· 
da yapılacaktır. Altay ikinci kımın kuvveti anlaşılmış olur. 
ve en önemli karşıl•ımuını Bqiktaı takımı ilk maçını 
bayramın üçüncü günü Fener perşembeye yani bayramın 
bahçe takımiyle yapacakbr. ikinci günü saat 16 da lzmir· 

spor takımile yapacaktır. 
Altay umumi kaptanı Vahap, ikinci maç bayramın dör· 

dün Gülcemal vapurunda kea· düncü cumartesi günü K.S.K 
disini gören bir muharririınize takımı ile olacakbr. 
demiştir ki: Üçüncü maçın tarihi 8 mart 

- " Kuvetliyiz, kuvvetli bir pazar günüoe bıralalmışbr. 
kadro ile gidiyoruz. Memleket Ancak Beşiktaşın ka111sına çı-
hesabına ne yapmak mümkün kacak takım bu iki maçın ne-
ise yaparak çok iyi bir netice ticesine göre tesbit edilecektir. 
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işi dilmemiş bir facia 
- !Jaştarafı l 11ci say/ada -

tembih e~tiın. 
Demiş ve Sıdka ile metresi 

Sabihaya da: 
HA YOi ODANIZA 

- Haydi siz de odanıza 
gidin 1 

Diye bağırmıştır. Bu yüzden 
Sıdkı ile Şiikrü arasında kav· 
ga çıkmış, ikisi de birbirine 
saldırmışlar ve alt alta, üst 
üste boğuşmağa başlamışlardır. 
Aynı odada Sabiha iie Şük· 

rünün karısı birer köıeye çe· 
kilerek akibeti fena görülen 
bu kavganın sonuncu korku ile 
beklemiye başlamışlardır. 

TABANCALAR MEYDANDA 
Bu sırada Şükrü çekme· 

cede bnlunan BarabeUwn ta• 
bancasıoı alarak Sıtkıya atef 
etmeye başlamıştır. Atılan kur· 
tunlardan birmcisi Sabıhanın 
alnına girerek başının içinde 
kalmıı ve derhal ölümüne se· 
bebiyet vermiştir. 

iKiNCi KURBAN 

tişen polisler eve girmek te
şebbüsünde bulunmuşlarsa da 
Şükrü teslim olmamış ve bir 
müddet sonra evin içinde ya
nık bez kokusu gelmeğe baş· 

lallllfbr. Polisler katilin evde 
yangın çıkarması ihtimalini 
nazan dikkate alarak eve 
girmiıler ve Şükrüye tes
lim olmasını ihtar etmişlerdir. 

Şükrü tabancasile teslim olmuş
tur. 

KİLiM TUTUŞTU 
Poliıler yanık bir sigaradan 

tutuşmuş olması ihtimali bulu
nan bir kilimi de söndürmüş
lerdir. Adliye tahkikatına göre 

hadisenin sebebi Şükrünün zev
cesinin kocasının müteaddid 

ihtarlarına rağmen Sabiha ile 
görüşmekte devam etmesidir. 

Bunu Şükrü de böyle söyle· 
mittir. Fakat hid"sede Sabiba
nın kııkanılmasından doğan bir 
iğbirar neticesi olması da muh· 
temeldir. 

Adliyece tahkikata Alsancak 
polis merkezinde devam edil· 
mektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cerh 

Fakir 

Bundan sonra kavga bütün 
fiddetiyle devam etmif ve 
Sükrü tabancasındaki sekiz 
kurşunu da Sıtkmın üzerine 

çocuklar Sevindirildi boşaltmıştır. Fakat çok yakın-
, dan atılan bu mermilerden 

Gümrük önünde lzmirli Bekir 
oğlu Ahmedle Hasan oğlu Hü
seyin araeıuda kavga çıkmış, 

Hüseyin çakı ile A.hmedi boy
nundan hafif surette yarala
mıştır. 

Demirspor, kendi azalarını 
bir araya toplamak maksadilc, 
g~çen cumartesi günü, Alsan
caktaki kulübün yeni binasında 
yaptığı toplantıya yedinci ve 
sekizinci işletmeler memur ve 
müstahdiminini davet ederek 
çay ziyafeti vermiştir. Kulüb 
binasının açılma merasimi mü
nasebetile kulübün birincı baş
k:mı B.Mehmed Ali partimizden 
görülen muavenet ve müzahereti 
hatırlatarak kulübün açılma· 
sındaki gayenin neden ibaret 
olduğunu çok sevimli bir söy-
1·-'" "~ı"···· r .. ı .. tme hukuk 

müşaviri Ha~ip Özyurdun man-
ıı:um bir eseri bunu takibetti yalnız ikisi Sıtkıyı burnundan 
ve Demirspor için yazılan bu ve kolundan yaralamıştır. 
küçük manzume çok alkıpandı. Aldığı yaralardan Sıtkının 

Bilhassa bu açılma merasi· ölmediğini gören Şükrü bir saat 
minde göze çarpan ve davet· kadar süren bu boğuımadan 
!ilerin yüzünü güldüren en sonra Sıdkıyı evin halasına so-
canlı eser on erkek ve on kız karak boğazını sıkmak suretile 
çocuğunun baştan ayağa kadar öldürmüştür. 
geydirilerek sevindirilmiş ol· HERŞEY BiTTi 
maaıdır. 

Davetliler ve çocuklarla bir- Katil cinayeti işledikten sonra 
likte fotoğraflar çekildikten karısının yanına gitmiş ve: 
sonra merasime nihayet verildi - Herşey bitti! 
ve Demirspor istikbal için çok Demiştir fakat evden dışarı 
kanaatbahş ümitler_ verdi! _ ..._ _çıkmamıştır. Silah seslerine ye· 

Ta' meselesinden 
Kemerde Zeytinlik sokağında 

Kayserili Yusuf ile Osman oğlu 
Ali arasında taş meselesinden 
kavga çıkmış, Ali yumrukla 
Yusufu döğmüş, Alinin karısı 
Zeliha da kavgaya karışarak 
attığı taşla yoldan geçen Belrir 
kızı Hanifeyi elinden ve yüzün· 
den yaralamııtır. 
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B. Eden: Petrol a barg un 
B. Flanden muhariplere imi 

atbi 
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Cenevre, 2 (Ö.R) - Italyan -
Habet ihtilafından doğan arsı· 
ulusal durum yeai bir döoüın 
noktasına varmışbr. Ceııevrede 
18 ler komitesinin 8. de V u
coricellis başkanlığında toplan
ması bu dönüm noktasının işa· 
retidir. Bu ilk toplantının ko
nusu mevcut berkitelerin nasıl 
tatbik edildiği ve ne netico 
verdiği hakkındaki eksperler 
'.raporunun tetkikine aitti. Bu 
~rtlar içinde Cenevre toplan
bsmın en alikah tarafının ko
mite dışmdaki g3rülf!lelerde 
'aranılması kümkllndür. Meğerki 
jbeklenmiyen bir hadise alakayı 
yine komite üzerine çevirmişi 

INGILIZ-FRANSIZ GÖRÜŞ
MELERi 

Bugün Fransız ve lngiliz dış 
, bakanları iki defa görüşmüş
'1ordir. B. Flandin deylet bakanı 
8. Boncorla birlikte sabah 8. 
Edenle geirilştiikten sonra ge
nel sekreter B. AYenolwı ver
diği aamimi bir ziyafetten Hnra 
bu glrüımelere deyam etmit
lerdir. Konutmalar ltalyan-Ha
bet ihtilifına Ye 18 ler komite
ıinin toplanmasına sebeb olan 
meıelelere aitti. 

iT AL YAN DELEGESİNiN 
ZiYARETi 

T oplanhdan önce B. Flandea 
ve B. Eden ltalyanın Cenevre 
daimi delegasyonu baıkanı B. 
Bovaskoya'nın ziyaretini kabul 
etmiılerdir. ltalyan delegesi 
iki dış bakanına ltalyan ordu
ıunun Hebeşistandaki hareket· 
leri hakkında Mareşal Badog
liyonun son tebliğini bildir
f:Dİştir. iki bakanın hususi ha
berlerini lamamlıyan bu tebliğ 
ihtilifm askeri baklmdan tet-
kiki ve ltalya tarafından 
kazanılan muvaffakıyetlerin. 
muhtemel neticeleri hak· 
kında iki dış bakanarun 
fikirlerini teati etmeleri-
ne imkan vermiştir. Fakat bu 
meselenin yalnız bir tarafıdır. 
Şüphesiz, ehemmiyeti varsa da 
18 ler komitesinin toptanmaıı
na sebep olan bergirelcr mese· 
lesine bağlı değildir. 

TOPLANTIDAN ÖNCE 
Komitenin toplanhsmdaa çı

kacak netice nedir? Eksperle
rin raporu tcdkik edilecektir. 
Berkitelerio ~inıdiye kadar tat· 
biki miiessir mi olmuştur? 
Hatta bazıl •rı şu suali de ilave 
ediyorlar. Kafi. midir? Cenev
redeki başl ca diplomatik me
sele budur. 18 fer komitesi 
önünde de bu mesele açıl
mıştır. 

Bundan sonra Fransa ve 
lngilterenin görüşleri esaslı bir 
rol· oynayacak ve bir çok mem· 
leketler tarafmdan takib edile
cektir. Bu sebebledir ki Ce
nevreye gelir gelmez BB. Eden 
ve Flandin ğöriişmüşlerdir. Tam 
bir görüş birliği neticesine 
\'ardığı anlaşılen bu konuşma
ların önümüzdeki günlerde 
havayı açmağa yardım edeceği 

tahmin edilektedir, 
FRANSIZ SiY ASASI 

ŞUDUR 

Genevre, 2 (Ö.R) - F ran$1Z 
çevrenlerindc Fransa hükume
tinin siyasası şöyle hulase edil
mektedir. Avrupa sulhu için 
kuvvetinin ehemmiyetini gözden 
kaçarnııyan, Strezada kurulmuş 
olan İngiliz . Fransız - ~talya~. 

U t ek cephesine dönu1mesını m şer ..• 
isti yen F ransanın mümes~ılı pr:: 
tik bir netice veremıyecegt 
halde ltalyan izzeti nefsini ya· 

Oeçnı cdsede jlalyaıı tv:ini müdafaa edm baroıı Aloizi 
Cenevrenill katarım silah omuzda bek/iyen 

bir ka/Jeş bekçisik bir telsi? istasyonu 
~ ralıyacak olan berkitelere mu- 1 tesini yann için toplanmağa 

halefet edecektir. Bu suretle davet etmeğe karar vermiştir. 
kastedilan. petrol ambargosu ve FRANSANIN JESTi 
nakliye vasıtaları ambargosu- Fransız dıt bakanının jesti 
dur. Cenevrede, muharip devletlere 

ABLOKA YA LÜZUM uzlaşma yoluna girmeleri ve 
YOK MU? vahim kararlar verilmesine 

Fransız delegasyonu, şimdiki 
berkitelerin kifayetsizliğini ye· 
nilerine karar verilmesi için 
ileri sürenlere cevap olarak 
ekonomik berkitalerin birkaç 
hafta icinde tesir göstermesine 
imkan olmadıgım ve şimdiye 
kadar karar verilen berkitelerin 
daha henüz tam randman devre 
sine girmediklerini bildirecek ve 
umumi harbta m r ezi dev tle 
ablukasının bile ancak birçok 
yıllar geçtikten sonra tesirini 
hissettirmeğe başladığım ·ba
hrlatacakhr. 

Bu teşebbüs akim kalırsa, 18 
ler komitesi yeni berkiteler lü · 
zumunu müzakereden ibaret 
olan gündeminin ikinci kısmına 
ele alacakbr. Fransız dışişleri 
bakansnın, hldiıelere yeni bir 
şekil verecek olan beklenilmez 

ITAL YA UZLAŞMAK 
FiKRiNDE MI? 

Paris, 2 (Ö.R) - "Progres 
de Lyon,, gazetesi mühim ka
rarlar arafcsinde olduğumuzu 
temin ediyor. ltalyanlar gerçi 
Habeşistanda büyük zaferler 
kazandılaa. Fakat yağmur 

mevsiminin yaklaşması bu 
zaferlerden istifade edilme· 
sine engel olacaktır. ltai· 
yanın Cenevre'de görüşmeğo 

muhalif olmadığı anlaşılıyor 
\,.. ...... ' ~oma nükfımeti iste· 
mel 0 rini azaltmamış ve bir uz· 
laşma teşebbüsünü üzerine 1-
mamıştır. legiltere bütün g6-

1melerin Ulu~lar Sosyetesi 
kadrosunda olmasında ısrar 

ediyor. Fransa da muhakkak 
aynı kanaatdadır. 

AMERiKANIN IŞTlRAK4 
ŞARTTIR 

Paris, 2 (Ö.R) - "lntranai- Eksperler komitesi petrol 
geant" gazetesinin Cenevre ambargosunun müessir olm~ 
ayları son görüşmelerden ön- için Amerikanın iştirakini prt 
ceki vaziyeti şöyle g&steriyor: ko,muştur. Halbuki Amerikaa 

Londra cenaze töreninden bitaraflık kanununda böyle bir 
dönüşte Pariste, bundan sonra yasağa imkan verecek kayıt 
orta ve doğu Avrupa merkezle- yoktur. G6rüşmelerin arefesin-
rinde yapılan g&rüşmeler, deki durum budur. 
Fransız • Sovyet Rusya pakh, iKi TEMA YOL 
Fransa - Almanya arasında Paris, 2 ( Ö.R ) - Havaı 
yakmlaşma projesi, 18 ler ko- Ajansma göre Cenevrede iki 
mitesinin toplanması, yarm 00 temayül karşılaşmaktadır. Bir 
üçler komitesinin toplanmasma kısım delegeler tecavüze karşı 
karar verilmesi vaziyeti geli~- uluslar sosyetesi paktındaki 
tirmiştir. Asıl takip edilen ga- prensiplc-rin tamamile tatbikine 
ye sulhtur. Bu toplanhdan taraftardırlar. Diğer bir kısım 
sulhun daha emin olarak çık- ise ltalya ile diplomasinin gö-
ması müm ündür.. rüşme yoluna girişilmesini tav· 

iT ALYA CENEVRE DEN siye ediyorlar. 
ÇEKİLECEK MI? B. EDENiN SÖZLERi 

Paris, 2 (Ô.R)-"Petit Mar- Cenevre 2 (Ö.R)- B. Eden 
seil ais,. gazetesi eğer diplo- son anlaşma teşebbüsü olan 

Fransa, lngiltere ile birlikte 
muhasamatın sonunu yaklaştıra· 
cak tedbirlere iştirike hazır 
olmakla beraber, Avrupa barışı 
için Fransa ve lngilterenin 
yambaşında bulunması elzem 
bir ulusu sebesiz yere yaralı
yacak her hareketten sakına· 
caktır. 

masi doktorları kendisine karşı 13 ler komitesinin toplanbsın· 
yeni berkite tecrübelerine gi· dan bir netice çıkmazsa lngil· 

Cenevremiı kararmı heyecanla 1Jefdİ)1l'll N.ümada11 hır c:Jrtirwş rismek isterlerse Italyanın Ce· terenin 18 ler komitesindekl 
meydan bırakmamaları hakkın- bir hareket oldt zannedili- nevreden çekileceğini bildire· diğer petrol müstahsili devle~· 

KOMiTE TOPLANDI 
Cenevre, 2 (Ô.R) - 18 ler 

komitesinin ilk toplanhsı saat 
16,lS de yapılmıştır. Komite 
başkanı 8. de Vasconcellos 
eksperler komitelerinin ne şart
lar içinde çalışbklarmı objektif 
bir şekHde an!atmtştır. Bu ça
lışmanın mevzuu mevcut ber· 
kitelerin nasıl tatbik edildiğini 
incelemek ve petrol ambargosu 
işini tetkik etmekti . . 

lngil z ve Fransız hükumet
lerinin arzu sunu gözönünde 
bulunduran başkanm tekli
fini kabul ederek komite ilk 
önce mevcud berkitelerin tat
biki hakkındaki raporu müza
kereye karar verdi. 

Buna ait eksperler komit~
sine başknnhk eden Isveç de
legesi B. Vestman bu mesele 
üzerindeki incelemeleri izah 
etti. 

B· EDEN PETROL 
BERKITESI iSTiYOR 

Cenevre, 2 (Ô.R) - Son sa· 
atta çok mühim bir haber ve
riliyor: 

18 ler komitesinin toplantı• 
sında, lngiliz dış işleri bakanı 
B. Eden, uluslar sosyetesi üyesi 
olan diğer petrol müstahsili 
memleketlerle birlikte petrol 

_ambargosunu tatbike lngiltere
nin hazır olduğunu bildirmiştir. 

Fakat Fransız dıı işleri ba
kam B. Flandinin teklifi üzerine 
komite B. Madarjaga batkanlı-
2andaki 13 lcr uzlaşma komi-

da son bir hitab olarak tclak yor. B. Flande bu kararı rek : "Cenevre toplanblannda lerin iştiraki şartile petrol am· 
ki edilmektedir. F.ransanın niyetleri hakkmda akıl hakemse. iptilafı ateşle· bargosunu kabule hazır oldu-

Cenevre ve Roma arasında Fransız çevrenlerince V'erilen meğe değil, uzlaşmağa çaltı- ğunu bildirmiştir. 13 ler komi· 
temaslar devam etmektedir. liaberleri teyid etmektedir. mnhdırlar" diyor. tesi yorlD sabah toplanacakbr. 

•·••········••••••·•··•········•·••·········•··· ............................................................................................................................... , 

Asansör •• 
ueı 

• 
grevı 

• 

evyorkta 
• •• 

40 katlı apartman 
seıhipleri yatacak 
yer bularrııyor 

Nevyork, 2 (Ö.R) - Ame
rika i~ federasyonunun resmiğ 
bir raporuna göre Ikincikanun 
ayı içi!lde işsizlerin sayısında 
1,229,000 kişilik bi~ fazlahk 
müşahede edilmiştir. Böylece 
işsizlerin yekünu l2;626,000 
kişiye baliğ olmuştur. 

ASANZRÖCÜLER GREVi, 
Nevyork, 29 ( Ö.R) - lit~ 

bin asansör işçisi grev ilaıı et· 
mişlcrdir. 960 gökyaramn asan .. 
sörleri atıl bir halde :kalmıştır. 

lfçilerle zabıta arasında
ki arbedelerde dört kişi 
yaralanmıştır. 20 Kişi de tev
kif edilmişlerdir. 

Nevyork 2 ( Ö. R) - Grev 
genişlemiş, bütün asansörler 
durmuştur. Vaziyet o kadar 
tuhaflıklar göstermiştir ki 40 
katlı bina sahipleri geceleyin 
yatacak yer bulamadıkları gibi 
apartmanlarında kalanlar da 
yiyecek temin edememişlerdir. 
Grevin bliyftmeme-.i ~in çare· 
ler aranıyor. Ucu eö/lete dı.Jkunan binalarda ollmuı mes'ıd insanlar bite haun aç lralıror 

Romanya -....... 
Kralının teyzesi 

öldü 
Belgrad, 2 (Ö.R) - Roman

ya kralmm annesi Kraliçe 
Marinin kızkardeı;i Grandöşeı 
Kiril Feoodoravna ölmüştiir. 
Aslen bir Ingiliz prensesidir. 

Leh - elçika 
muahedesi 
Brüksel, 2 ( Ö.R ) - Lehiı· 

tan • Belçika ticaret muahedesi 
ımza edilmistir. 

avlo • , u 
Cenazesi kaldırıldı 
Moskovo, 2 (Ö.R) - Lenin· 

grattan hildiriliyor: Akademi 
üyelerinden Pavk>f'un cenaze 
töreni dün yapılmış ve resmi 
şahsiyetlerle binlerce işçi bir 
top arabasn1a yerleştirilen ce-
sedi takibetrnişlerdir. Komünist 
partisi adına ve hükumeti adı-
nada Kültür bakanı tarafından 
söylevler verilmiştir. Pavlof'un 
cenazesi yere indirilirken mu
zika bir matem marşı çalıyor 
ve matem işareti olarak 3 top 
abhyordu. 

Flanden Cenevrede 
Paris, 1 (A.A) - Bay Ffan· 

den ve Vascancelles bugün saat 
13 te Cenevreye hareket et
mişlerdir. 
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Benim gibi çapulcu ile çarpışmak 
size yakışmaz değil mi ? -·-·-·-- Asılmak mı ? vücudum 

parçalanmış, işkence çarklarına 

bağlanmışım. Bunlar hemen 
ehemmiyetsiz şeyler ... Evet, ço
cuğu annesine verdim. Ve ana
nın ıztırabına dayanamadım. 
Eğer ananın eğlayışlarını gör
müt olsaydınız, siz çocuğu ver
mekliğimi söyleyecektiniz. Ben 
sizin böyle bir buyuruğunuzu 
vermenizden evvel bu işi gör
müt oluyorum. Öfkeniz geçe
cek ve çocuğu çaldığımdan 

dolayı zmdana atacaktınız.Bunu 
dilflndUm, onun için kaçtım. 
16 aenedenberi de size uyarak 
bllyllk ve müthiş bir felakete 
ıeb•biyet verdiğim için piş
man oldum. Ya siz monsenyör! 

' Siz de pişman olmadınız mı? 
Hanri dö Monmaransi bir 

kaç dakika suıtu ve ayağa 

kalkarak: 
- Aramızda bir döğüş ola

cağını sanarak hemen kılınct
oızı yakaladığımzı da düşün

mek istemiyorum. Sizinle dü
ello etmek istemedijimi anla· 
dum ya .. 

S&zlerini ilave etti. 
Pardayan ayğa kalkarak kol: 

larını çaprasvari göğsünün üs- · 
tüne koydu: 

- Mosenyor, sız büyük 
adamlarla çarpıştınız. Benim 
gibi çapulcu ile çarpışmak size 

' yakişmaz değil mi? Çünkü ben 
sinyor değilim .. Ağaçları dara
ğacına çevirecek bir ormanım, 

1 ne de zevkime kanyak bir kö-
yüm, ne de zindanh bir şatom 
Yar .•. Fakat siz de benim gibi 

ı iıuıanıınız. Şayed beni susdur-
mak isterseniz sizinJe döeHo 
edebilirim.. .. 

Sözlerini söyledi. Hanri dö 
MonJiıoransi omuzunu silkerek: 

- M3syö Dö Pardayan, lüt
len oturunuz, konuşmaklağımız 
lazım .. 

Dedi. Oturttu ve düşündüğü 
, işlere yarayacağım biliyordu: 

- Mösyö Dö Pardayan bala 
eskisi gibi kavga etmeği ne
kadar arzu ediyorsunuz. Mera• 
kımz geçmemiş... Şayet böyle 
bir isteğiniz varsa kılıncınızı 
bu gece çekmiyeceksiniz iyi bir 
jantiyom olduğunuz için size 
şan verecek işler göstereceğim. 
Buııları da isterseniz yaparsı
mz. istemezseniz siz yolunuza 
ve ben de yoluma giderim. 
Olur biter. Fakat bu işleri be
cerirseniz bonör ve servet te
min etmiş oJacaksmız. 

- Monsinyor, bundan daha 
açık bir lakırdı olamaz ! 

Diyen Pardayan içinden de : 
- Zaman bunu uslandırmış, 

adama· benzetmiş! Evvelce bu 
öytediklerimin dörtte birini 
söylemiş olaydım. Hemen kılan- . 
ciyle kamasiyle üzerime saldır
dı. Ama benden ne isteği ola
bilir? Marjansı vak'asım unut
tu. Bir kin beslemiyor, yüzü
me gülüyor, yaltaklanıyor, mut
laka benimle bir çıkarı var? .. 

Sözlerini söyledi 
Mareşal bir kaç dakika dü

ı şündükten sonra : 
- Mösyö dö Pardayao, bir 

çok delikanlıların, bir çok yi
ğitlerin ğözlerioizdeki metanete 
hareketlerinizdeki çevikliğe im
rendiklerini bilmiyor mısınız? 
Evvelce müthiş idiniz, şimdi 
ise pek korkunçsunuz ... 

- Evet ben kendi sanatımı 
iyi bilirim. lşte hepsi bu kadar. 

Hanri dô Monmoransi biraz 
tereddüd geçirdi ve yine karar 
vvdi: 

-- Möıyö dö Pardayan kral 
h.ldonda fikriniz nedir? 

Pardayan gözlerini fal taşı 
gibi açtı. 

- Kral gayet büyük adam. 
Allahtan biraz küçük fakat 
insanlardan pek büyük ona 
yan gözle dahi bakılamaz. 

- Pekala! Ben dokuz.uncu 
Şarhn bir kral olmadığı fik
rindeyim. 

Pardayan titredi. Yanında 
bir uçurum açıldığım ve bunun 
derinliklerinde bir takım kö
tülüklor sezer gibi oldu: 

- Monsenyör, ben kralı ta-
nımam, kendisinin ahlaksız, 
deli tabiatlı, korkak ve mer
hametsiz olduğunu söylüyorlar. 
Yalnız bildiğim birşey varsa 
böyle bir kralın kendi ulusuna 
hakiki bir sevgi vermemiş 

olmasıdır. 
- Eğer fikriniz bu ise si

zinle uyupbiliriz. 
- Açıktan açığa bana iha

net etmckliğimi mi teklif 
ediyorsunuz. Böyle işler \nsanı 
darağacına kadar götürür. 

- Yoksa korkuyor mısın11? 
- Sizden bile korkmadıktan 

ıonra neden korkacakmışım. 

Açıkça söyleyiniz, fikrinizi bil
diriniz. Doğrusu o kadar iyi 
aİıbyamıyorum. 

- Ben böyle bir iş yapmak 
istiyorum. Bana s.adık birkaç 
kişinin yanımda bulunması ıa
zım. icabında beni müdafaa 
edecek. Savaşa gidersem biJe 
yanımda bulunacak. Eğer esir 
düşersem kurtulmakhğım için 
çalışacak. 

- Sollu var-
························•••&••••·········· 

ispanyada 
Nümayişi et 
devam edıyor 
Madrit, 2 (Ö.R) - Fron Po

püler tarafından muazzam nü~ 
mayişler yap,Idı. Nümayişçiler 
elleri~e cumuriyet bayrağını 
kırmılı sosyalist ve komünist 
bayrajmı taşıyorlardı. Tezahü-
rata lspaoyoJ kadınları da bü
yük ölçüde iştirak etmişlerdi. 

Fron Popüler liderleri alayın 
başında yürüyorlardı. Azana, 
başkanlık binasının balkonun
dan göründü ve alkışlandı. Nü
mayişçiler kendisine bir muh-
bra verdiler. 

Madrit, 2 (Ö.R) - iç bakanı 
bütün ispanyada bir çok nüma
yişler yapılmış olmasın rağmen 

asayişin bozulmadığını bildiriyor. 
Beş vilayette ikinci devre soçi
mi yapılmıştır. Yalnız seçimler 
üzerinde tazyik yapmağa kal
kışan birkaç kişi tevkif edil-
miştir. Henüz bu ikinci devre 
seçiminin neticeleri beJJi de
ğildir. 

Türkkuşu 
Remork uçuşları 

Ankara, 1 (A.A) - On beş 
gün önce Türkkuşuna aid iki 
tayyare ve iki remork ile Es-
ki şehre gitmiş olan Türkkuşu 
muallim ve talebeleri orada 
yelken uçuşlarına müsaid arazi 
üzerine tatbikatta bulunduktan 
sonra bugün saat 1 l - de Es
kişehirden ayrılarak 13-de 
Ankaraya gelmişlerdir. 

Ankara - Eskişehir arasında 
bu gidiş geliş ile bir kısım 
Türkkuşu mensubları ilk defa 
olarak 500 kilometrelik bir 
remork uçuşu yapmış bulunu
yorlar. 

Devlet tiyatrosu 
lştknbul, 2 (ÖzeJ) - İstan

bul konservatuvari ile devlet 
tiyatrosu binasının planlarını 

yapmak üzere davet olunan Al
man mimarı Hans geldi. Ak
şam ekspresle Ankaraya gitti. 

H:NI A81R 

OLUYOR? 
lngilizler Naziler Bir lngiliz kızı 

Bir maç kaybedince 
nasal bağırıyorlar 

Yahudileri yalnız spordan Meşhur bir Rus piyanisti 

lngiliz gaze
teleri avaz avaz 
bağırıp duru
yorlar: 
- Futbol de

recemizi kay
bediyoruz. Ta-
kımlarımız ça
laşmıyor. Bir gün lng:Jiz takım
larının Avrupa takımlarına 
bile yenildijini göreceğiz. T ed
bir alınmaımı isteriz. 

uzaklaştlramadllar ile evlendi 
Hifler rejimi ileri sosyete- r 

Almanyada tees- ]erde adı be- -· 
siis eder etmez lirli şahsiyetle-

Yahudi olan iter rin en ufak bir 
şeyi lop yekull hareketleri ha-

~:::;:ın~em~:;,~ dise haline ge· 
tirilir. 

Bugü!l A/nıallya· 
da h/i/d yerinde lngiliz gazete-
kalan ,,, musa- . lerinin yazdık-
viliğifıl nmhaf a- • larına göre asil 
za tden miiesse· bir aileye men-
se spor müessesesidir, Etı tanmmış sup olan Miss Margueritte Stu
Alman atletleri. Alman futbolculatı, · ·,art, meşhur Rus piyanisti ve 
Alman yiizıidilerl Musevtdir, çarlık ailesine mensup Saıha 

Nazi hükumetinin. daveti vı urarı Votichenko ile evlenmittir. ln
liztrine Kali/rnlyı vllzmı şampiyon· giliz kızma gelen hediyeler 
tarından bayatı Hıltne Mayer yaz arasında 14 üncü Lui'nin huaust 
olımpiyatlarında Almanya adına mil· d d h f dil b . o asın a mu a aza e en azı 
sabakalara a-ıreuktir. Halbuki bayan ·k 1 ti · R 

muzı a e erı, son us çanna 
lf tlell Kaltforniyayı lemsü için num• .. ait bir siğara tabakası, Mario 
ltkttinaen ayrılmıştı • .Frankfnt'a Et· ~Antoinette'e ait bHı kıymetli 
len ve Naziler tarafından htJTardll hatıralar vardır. 
karşılanan Mrısevf yüzıidi. bayan 
Helen Daily Eksprts muhabirint şrzn· yemen 
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Hergün 
1ms:~llil'l:!!D Bir fıkra 
~ı:mmam:~i'.!lli:.E--~!!Ct) 

Yazan: Eczacr Kemal Aktaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cahillik 
Hayatta bazı öyle tecelliler 

vardır ki güzelce hesaphyarak 
bile bile kabahat yapılır, neden 
bunu yapdm denilse yapmadım 
diyerek inkara, tevile sapmaya 
imkan da yoktur, bu gibilerin 
tek bir istinatgabı vardır, bir 
cahilliktir 'oldu derler. Burada 
ki cahillik yaptığı kabahabn 
cahilliği deiil, duyguda bu 
işe başlamaktaki cahilliktir. 
Bu itiraf edilen kabahatı cahil
lik giiya maskeliyecek "cahillik 
etmiş, kabahat değil,, dedirte-
cektir. Acemilik manasına ıe
len cabiJJiğin öyle salikleri var
dır ki yakalanmadıkları hale 
göre o iıin alimidirler, kabahat 

Gazeteleri böyle teliıa sev- • 
keden hidite Arsenal takımın
dan sonra bir başka takımında 
birer gol farkiyle, yina kendi 
takımlanna yenilmeleridir. Bu 
acınılacak neticeleril gördük
ten sonra lngiliz gazetelerinin 
bağırmıya hakları da varyab 
928 yılından beri elle tutulur,. 
gözle görülür bir harici galebe 
temin edemiyeo bizim takım·) 
Janmıza nediyolim? /arı söylemiştir; 

- Ben Amerikadan ayrılırken 

Bir Düşez . Amerika adına müsabakalara girt· 
~eğimi söylemiştim. Şimdi bu kara-

vellahtının gezisi 
St\riye gazetelerinde okun• · 

inkara değmez durumda yaka-~ 
!anmaktır ki işi cahilliğe vur
durmuştur. Hayatın cahili oldu·J 
ğunu ifade etmt'k isteyen b"İ 
cahiller o cürmün inadm~' 
ekseriya alimi olurlar. Dlin• 
bir yerde böyle bir vaziyetoJ 
Jıirmiş birisini ıördüm.. Bi 
cahilliktir oldu, . deyince elimde

1 olmıyarak güldüm, gülmemiQ, 
ispanyadan kovuldu 
Fotogra f ı n ı 

gördüğünüz Dii 
şez dö F eman
dez ispanya 
hükumeti tara
hndan ispan
yada ikametten 
menedilmiştir • 
Sebebi : 
Düşez bun

dan beş yıl ~n
.:e evlenmiştir. 
Onun ~ğlin 

merasimine Hr· ··'""""'-..;;;;~:;.......~ 
.f edilen para or- Dıişez Femandez 
ta derecede bir şehrin bir yıl
lık masraflarına tekabül ede
cek Kadar taşkın bir yeldin 
teşkil etmi~.. Düşez bu kadar 
zengin olduktan sonra 1440 
sterlin kıymetinde bir inci ger
danlığı takarak sık sık sokak-
larda dolaşmakta bir beis gör
mi yormuş ..• 

. ispanyada sollar hükumetin 
başına sıeçince düşesin, lspan-
yol halkının ıstırabile alay 
edercesine, büyük kıymette 
gerdanlık takarak halkın ara
sında gezinmesi mahzurlu görül-
müş; düşes bundan dolayı hu
dut harici edilmiştir. Gazete
ler, düşesin bazı şüpheli vazi .. 
yetlerinin de ispanya hükume
t nin hu kararmda müessir ol-
duğunu yazıvorlar. 

runı tamamen dtğişti1dim. Memlekt· 
timin havası bendeki daıssılayı ha
rekete getirdi. Amerikayı çok severim. 
Fakat Almanya benim evimdir. OIJz
lerimi burada açtım. Bu iJibarla 
Alman-Nazi bayıajmı göjsümde ta
~ıyarak mavi dalgalara aillaı.ağım. 

Silinmiyen şüphe 
Hauptman 
Cani midir, ınasum mu? 

Nev jersey übayı Ho/Jinan. rad
yoda /Jir söylev vtrtrtk Lin.d/Jtrg'in 

çocuğunu 1Jldü1mdttn suçlu ve katil 
lfauptman'm elektrik sandalyesine 
oturtulmasmın ıuden a-cçiktilildiğini 

anlattı: 

!(endi vil4yeti i{intkki hddise/cr 
karşısında bir reiskumhur ~alllhiye

tine malik olan ffoffman, adaktin 
bil gec tecellisinin bir hatadan lıarın· 
mak için yapıldığım, bununla beta· 
ber ölüm karamu11 ergeç. ye1i11e f!di· 
rileceğini ileri siirdii. 

Hauptman'm hapsedildiği aza evi. 
direktörü de ayni J!iitı radyoda bir 
söylev vererek katilill soğukkanlılıjma 

. duğuna göre, Yemen Yeliab
dı Seyfi! islim yakında Arap 
memleketlerinde bir seyahat 
yapacak ve bu meyanda Stıriye 
~e Ll\bnanı da ziyaret ede
cektir. 

Sun'i göz 
Hazırllyan bir alle 

logilterede bir 
aııra yakın bir 
•anıandanl> e r i 

· aun'i glzcillük-
ten maifetini 
temin eden bir 
aile vardır. Bu 
aile bir çok işçi 
kız kullanarak 
mtıtemadi bir 9ekilde smı'I Jh 
lmAJ etmekte ve Londra ıehri• 
nin ihtiyacına Qevap Yermekte 
İmif.. Şimdi bu aun'I g6ı ml
eseeıini 22 yaıında miıı MoJ .. 
lie Taylor isminde bir kız idare 
etmektedir. 

Jıaytan oldujfunu, omm l'ıt müşkül • 
dakika/armda hilt' kurtulatağma 
kat'i em11iyet izlıar ettiğini arığa 
ı>rırd11. Ve kflldisinitı de HaJıptmann 
l!ibi ortada bir acili hatt2 bulundu
ğuna inantlıRmı itiraf etti. 

lngilterede 
TDrk dampingi varmıt 
lnıUterede Ttırk ywnurtalan 

Polonyadan gelen yumurtalara 
tercih ecliByor. Ttırk yumurta· 
lan, diğer memleketler yumur• 

Oerek Neı.ı /ersey ilbaymm ve gerek 
ceza evi dırektöri111ün sözürindm 
(ıkafllması imkan dahilinde olan tt1' 
mana, Hallpfman'm bu cinayeti işle

diğine dai1 evelce ortaya atılan delil
lerin alfikadaılarda liakiki bir kanaat 
dojf u ramadığıdır. 

talal'ile rekabet halinde olduğu 
için çok ucuza satılmaktadır. 
lngilizler Tlrklyden gelen yu
murtalann bolluğu ye ucuzluğu 
kar ... ında buna "Türk dampiği,. 
adını vermektedirler. 

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

perdesi ytikaelerek kahkaha' 
tonlarını tuttuğu için cahil de! 
ortada alık alık sıülüyordu,_ 
ciddi olan durum bu "cahil,,~ 

~ 

sözüyle hakikaten bir komedi1 

· aahneıine dönmüştü. Sıkıpk 
1 

,. durum pek zordur. Heman1 

tanrı hepimizi b&yle cahillik· 
)erden konıBun. 

••••••••••••••••••••• 
Zabıta haberleri: 

Yaralanma 
-F evzibaşa bulvarında ıekii 

sayılı kereıte deposunda otu-· 
ran Mevlut oğlu Tevfik ile Bo~ 
ağa ve Neşet aralarında çoçuk 
meselesinden kavga çıkmıt ve 

Tevfiki bat111dan yaralamıılar-4 
dır. 
Kadın tokatlanır mı ? 
Tepecikte Sürmeli ıokağıo

da Lltifin kahvesinde ocakçı 

Sabit alacağı olan 22 kuruıu1 
bağırarak istemit ve aarhoş- 1 
Jukla Huan kızı Lemana to
katla vurmuıtur. 

Para meselası 
Karantinada Halepli soka-· 

ğmda Nabkın inşaabnda çahıaıı 
Ali ile lımail arasında 50 ku
rut alacak yüzllnden kavga 
çıkmıf, lamail Aliyi batından 
yaralamııtlr. 

Hakaret 

137 yaşında bir delikanlı Ras Kassa r 
Kaymakam Nihad bey cad

desinde belediye zabıta me-; 
muru Celil ve Hıfzıya vazif~ 
esnasında küfür ve hakarc1 - ~ 

eden seyyar fıstıkçı Şükrü ojhı 

Hala gençlik satan Ali daha 50 
sene yaşayacağını söylüyor 

lstanbul, 2 (Özel) - Muşun Karabey köyünde Şevki oğlu 
Ali adında biri 137 .vaşında olduğUnu, on yedi çocuğ\Jndan on 
birinin yaşamakta olduğunu gazete.cilere söyledi. Ali 137 yaşına 
verilemiyecek kadar dınç bir adamdır. Kendisine ihtiyar diyen- · 
Jere kızmakta daha 50 sene yaşayacağını iddia etmektedir. Ali· 
nin en küçük oğlu ak sakallı bir ihtiyardır. 

B. Göbels altının saadet 
getireceğine. kani değil 
Berlin 2 (A.A) - B. Göbels Layipzig panayırının açılışı mü

nasebetiyle söylediği nutukta, Versay muahedesini müzakere 
edenleri Almanyanın vaziyeti fenalaştığı nisbette öteki milletle
rin inkişaf etmesi Jazım geldiği prensibini koymuş olmakla it-
ham etmiş ve Versayda dikte edilen muahede Almanyanm ipti
dai madde membalarını ve milletin biriktirdiği sermayeyi elin-
den almak suretiyle Alman ekonomisini mahvet!1Jİştir, demiştir. 

B. Göbels, son günlerdeki buhranı, iptidai maddelerin 
tevziindeki müsavatsızlığa, mübadeledeki gayri tabiiliğe, Klering 
anlatmalarına atfetmiş ve şunları ilave etmiştir: 

- Atıl bir halde altın kütlelerini teraküm ettirerek milletlere 
saadet vermek imkansızdır. Yeni dünyanın altın mevcudu 24 
milyarayani dünyanm altın stokunun yansına vardığı halde Ame
rika daha mes'ud mudur? Dokuz milyon Amerikalının işsiz kal
ması bunun feci misalidir. Almanyada işsizlerin sayısı beş md
yona inmiştir. Almanya ıun'i benzin, ıun'i kavuçuk yapmak su
retile idhalAtını :ızaltmgb~. 

._ - -

intihar mı etmiş? 
t4a No.lu ltalyan tebllll 

neler anlatıyor 

Ras Kassa 
Roma, 1 (A.A) - Badoğlio, 

142 numaralı resmiğ tebliğinde 
Raı Kassa ordusunun tamamen 
mahvedildiğini bildirmektedir. 

Raı Kassa'nın, intihar etti
ğine dair bir şayia dolaımak
tad.ır. 

Arap Hasan tutulmuştur • 

Bükreşte 
Türk resim sergis~ 

Bükreş, 1 (A.A) - Modern 
Türk resim sergisi bu· 
gün merasimle açılmışbr. Tö .. 
rende, kor diplomatik ile siya· 
set, güzel san' atlar ve baarn 
erkanı hazır bulunmuştur. 

Türkiye elçisi Suphi, Tür~ 
güze) san'atlannın tekimülil 
ve başarıları hakkında bir nu .. 
tuk söylemiştir. 

Sergıyi himayesine alan Ro
manya kültür bakanı hasta ol
duğundan genel sekreter ve 
profesör Valeari, Yeni Türkiye 
san'atkarlarınm eserlerini tak~ 
dir fırsatını verdiğinden dolayı 
Türk hükumetine teşekkür et
mişlerdir. 

Güneysu karaya 
oturdu 

Tekirdağ, 1 (A.A)- Güney• 
su vapuru karaya otnrmuştur. 
imdadına koşan Kemal vapu-
runun çahşmasiyle kurtarılma
mışllr. Tahlisiye istenecektir. 
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a Mart teas 

·· s ümanların 13 Anası 
• 
Is am tarihinden ir kaç yaprak 

Bölem sayısı: 48 Yazan : Tokdil 

Zeynebi birkaç kinıse istemişti, varmadı. Yalnız kalmca 
da harab olacaktı. Çoktanberi bekliyor, geçen 
gün tanıdığını bir ensar karısından işittim Zeynbe 
Muhammede perişan kalacağ nı açıp kendisini 

almasını teklif ettirece iş 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aradan g-ünler geçti, Mu- - Sude dedi. Bunları kina- lik, ne gençlik, n~ de servet 
hammed hastahğmı atlattı, ya- ye olsun diye mi söyliyorsun, için almayacak hali meydanda, 
raları şifa buldu. Muhammedin hizmetinde ben yalmı onun kahraman bir ar-

de kusur etmem, bana düşen kadaşının karısı olması, onun 
Uh~d harbı her iki tarafı da vazifeleri yerine getirmek bor- kocasının hatırasını taziz ile 

cunu biç bir zaman ihmal et- b k 
sargmıştı, Kureyşler galip olma- medim. Zeynehi yalnız ıra mamak 
Jarma rağmen bir çok can ver- _ Öyledir, öyledir. için alacaktır. 
mişler, fakat yine emellerine Diye Ayşe Hafasayı teselli Hafasa : 
muvaffak olamadan geri dön- · - Buna emin misin ? ew. 
müşlerdi. Kureyş Mekkeye ka · _ Zaten ben de kızasm di- Ayşe ahldı : 
hedeki putlarını ziyarete gelen ye söyledim, öfkeli halini sevi- - Evet Hafasa "udenin de-
Hicaz kıtasındaki kavimleri yorum, onu bıra~m ya l Size dikleri cfoö-rudur llfohammede 
mütemadiyen tahrik ederek bir haber vereyim.. bu teldif C"'elir gelmez bunu ka-
müslümanlar aleyhine teşvik - Sanırım ki içimize Mu- bul edecektir. 

d
. J 1 ı k bammedin beşinci bir karısı Hafosa düşünür gibi oldu 

e ıyor ar, müs liman ara arşı f k ve birden bire: 
düşman hazırlamağa uğraşı- ge ece •· 

Yorlardı. - .. ?l - Benim bir filfrbi~dvar dedi. 
- ? r' Bu f!eCC hepimiz ı r en bunu 

- Muhammed size allahla- ' Muhammede açalım. Siide ·s~-
l'ınıza tapuıaktao menedecek, - Evet ben öyle işid.) oı um, nin duyduğun doğru o!acıığına 
kendi allahına çevirecek. Uhutta ö!en Abdullah bin Caba- göre Muhammede Zeyoebi al-

- Muhammet sizi yağma- şın karısı . ması için biz tek if edelim, 

d d 
- Zeynep mi ? rızamız olduğu da an!asılır. 

an, kavgadan men e ecek, k • • - Şu ümmülmesakin mi ? - Aş o1sun sana ı1afasa! 
herkesi agw ır yüklere sokacak, T '- ,_ı • • _ Evet.. anrı namına Kasem euerım 

· kendiniz çalışacak, kazaııacak- _ Seo kimden doydun? ki bu ·hareketimiz çok makb 1 
sımz, başka kabileleri yağma _ Nasıl olmuş? olncakhr. 
edemiyecek5iniz. _ Ne zaman ge1ecek? S~de oturduğu yerden: 

- Muhammet siı;e hergün _ Muhammed mi istemiş? - Hem böyle fukara ana$ı 
bir sürü namaz kıldıracak. .Bir sürü suaL arasında sıkı- bir kadının, gönlü temit" sada-

- Muhammed şunu edecek, şan Süde, gülerek . kasını bırakmaz, afif, namuslu 
bunu edecek. _ Durun bakalım, anlata- bir arkadaşımızın aramızda bu-

Gibi bir takım sözler olu- 3ım, biliyorqunuz ki bu kadın lunması bize büyük bir ı şerc:tf 
yordu. oldukça yaşlıdır. · · verecektir. Hafasanm fikri çok 

.K ' k M - Sahil ·•• ' " doğrudur. \ 
, ureyş bu halde i en u- •.. · 1 - Neredeyse akşam oluyor, 
hauımed de durmuyordu, Mu- - Zeyncbi birkaç kimse is- namazdan sonra burada ·konu-
hammed de kendi etrafındaki temişti, v~rmadı, yalpı~ kahnca şup açalım. . ,, 
Müslümanların artmasını temin da i,\arab ~lacaktı, çQktapberi fJç kadın arası da ge~en "'b 
için mutemadiy~n vaazlar, na- bekliyor'.. geçen gAn. tanıdığım :Otleşmeyi Muhammed dinlemiş 
sihatlar veriyor ve kuran ay:et- >bir e~sa.r 1 karısu:~dan r işittim, olsaydı her halde derin &irse-
Ierinin ahkamını tebliğ ediyordu. Zeyneb Muhammedc: perişan vinç ve vecd içinde karı lafının 
Günler böyle~e geçiyordu.Atide kalacağını açıp kendişini .a\- kendisine karşı bu kadar muti 
ve. pek yakın bir atide büylik masını teklif ettirecekmiş. ve hürmetkar olduğuna 'şül<re-
harbın ko~usu geliyordu. - Muhammed kabul · eder derdi. Muhammed ge~çe karı .. 

mi? farının 'itaat ve hürmetini bili'" 
ıt • • • • • • 

Ayşenin odasında Muham
medin karıları Sude ve Hafasa 
toplanmışlar.. Ayşe teknede 
hamur yoğuruyor, Sude otur
duğu yerde bir örgü ile uğra
şıyor, Hafasa da yemek pişi
riyor •• 

Hafasa ile Ayşe hafif bir 
mıralta halinde müştereken bir 
şark.ıyı terennüm ediyorlar. 
Gayri ihtivarl bırbirine uyu
yorlardı. 

. Bir aralık Süde başını kal
dırmadan so:du: 

- Ayşe Muhammedin bu 
geçe nöbeti kimde? 

Hafasa fiafif bir istihza ile: 
- Sen nöbetini Ayşeye ba

ğışladığmdanberi buradan •Y· 
rıldığı olmanııştır. Ayşe elini 

· hamurdan çekerek: • · 
- Kıskandın mı Hafasa! 

- Ne münasebet! hem Mu
hammed hepimizi sevmekte 
ayrılık gayrılık göstermemiştir. 

Su de: 
- Yok! hepimizden çok 

Ayşeyi sever. 
Ayşe atıldı: 
- Hafasa Ömeriu kazı ol

mak, güzel olmak haysiyetile 
ayni sevgiye sahiptir. 

Hafasa kıskançlık hissedilen 
bir cevapla: 

- Ben Sudeye hak veririm, 
mutlaka seni tercih eder. 

Sude örgüsünü bırakarak 
Hafasaya döndü garib bir gü-

l üşle : 
- Bana bak Hafasa Ayşe 

Muhammedin başını her gün 

yıkar, saçını tarar, onun ~er 
hizmetini ıörür, çamaşırını kım-
scye vermez. 

Haf asa a:ucık asabileşti : 

- Pek tabiidi~ ki derhal r }'Ordu ama bu onu daha çok 
- Neden? mahzuz ederdi. 
- Zira bu kadana ne güzel- - Sonu Var ..... 

•..•••..•.........•••••••..•••••••••..............................•.......•.... , ...... . 
imparator 

• • 
Ordusunun başı

na geçti 
- Baş /araJı /11a sarJada -

Goam dvarmda sıkıştmlaıı 

Negüsün kuvvetleri önemli 
zayiat vererek çekiltneğe mec
bur oldular. 

ltalyan mehafili, Negüsün 
maiyetinde muhafız kuvvetJe
rinaeo başka kuvvet kaJmadı
ğmı söylemektedir. ltalyan top~ 

çusu Ras Kassa ve Ras Se)· 
yum · ordusunu mütemediyen 
bombardıman etmektedir. 

Habeşlerin zayiatı binlerce 
ölü olduğu halde ltalyan zayia

tı bir kaç yüz kişiden ibaret
tir. Italyan ordusu şimal cep

hesinde Askangi gölü istika
metinde ilerlemektedir. 

~~ZJIE~~-

BorS8 Haberleri 
DUn Borsada 

Yapdan Salıtlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Cinsi Fiat 

60 H Hiisnü bi. 
98 Portakal Z. 
50 M J Taranto 
15 Vitel 

223 Yekün 
495822 Eski satış 

11 
12 25 
12 25 
14 25 

496045 Umumi salış 
ZeytlnyaiJı 

17 50 
13 so 
12 25 
15 

Kilo Alıcı Fiat 
126600 Es. sa. Mub. 27 50 28 50 

Bütün dünyada tanınmşı 

HABIG 
Kibarların şapkasıdır. 

BONO 
Mübadil bonosu, banl<ta 

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

Adres : lzmir Kemar 
alh Hacı Hasan otelin
de 60 numarada Cavi
de müracaat. 
TELEFON : 3903 

11-30 (107)S 7 Pa. Pe. S. " , 
Zahire 

Çu. Alıcı Fiat 

120 Buğday 7 75 7 75 

21 Susam 17 17 

48 K palamut 350 550 
61 balye pamuk41 41 25 

aNI ASIR 

Italyanla 
Ordus n 

ısanne 7 «f 

sa 
r 

Habeşler çok şid etli mu avemet 
gösteriyor. Harbın neticesi bilnmiyor 

Fakat ltalyanlar büyük zaferden bahsediyorlar 
Roma, 1 ( A.A ) - Havas • 

ajansı bildiriyor: 
Üçüncü kolorduya mensup 

Gilla ve 23 mart fırkalRn Ras 
Kassa ordusuna cenuptan hü
cum etmek emrini almışlar ve 
hareketlerine 27-28 gecesi baş
lamışlardır. 

Ayni zamandtt şimalden de 
· yerli kolordusu Habeş kuvvet-

lerini çevirmek üzere T empien 
üzerine inmeye koyulmuşlardır. 

ita 'yan kuvvetleri Gevn neh-
1 rini geçtikten sonra Soceta 

yolu üzerinde kain Cibuk şeh-
; rini işgal etmeler,i üzerine An

dien mmt&kasında muharebe 
başlamıştır. , . ,, 

HABEŞLERiN MUKAVEMETi 
Habeşler düş~~nın kendile

rini çevirmek istediğini anla-

dıklanndnn daha · ilk temasta 
şiddetli bir mukavemet göster
mcğe başlamışlardır. 

Son vaziyettt; 'Şimalden yerli 
ko!ordusunun "Ve cenuptan da 

3 ncü kolordunun teşkil ettiği 

kıskacın uçları arasındaki me

safe ancak yirmi kilometreden 
ibaret bulunuyor~u ki, bu me· 
safede ltalyan ,topçusunun şid
detli ateşi altıpd~ i~i .. Bu topçu 

ateşi Habeşlere ağır zayiat 
verdiriyordu. · · .,,, 

Arazinin çolC' arızatı ve bi
naenaleyh Hiıbeş;ere çok ıhü
. said olmasına rağmen bunların 
n;ıulcavemeti yava'- 1av~ş a~a~
mışbr. Kat'i netice henüz ma
lum değilse de Habeşlerin · bu 

. muharebeyi 'kafbettikleri mu-
haltkakh-. : ' · · ' 
. ÇEMBERDEN KURTULMAK 

iÇiN 

1 
Asmara, 1 (A.A) - Stafani 

Ajansı bildiriyor: 

1' 

Tembien de 27 Şubatta baş
layan muharebe kazanılmış te-

lakki edilebilir. Düşman ken
disini ihata etmek iste-

yen çeml>erden kurtulmak için 
sıddetle çarpışmıştır. 

Ras Kassa ordusu çok ağır 
zayiata uğramıştır. Mühim mik-

tarda silah, hayvan ve harb 
levazımı iğtinam olunmuştur • 

Ras Kassa da Ras Muluge
tanın akibetine uğramışhr. 

Hava kuvvetleri zaferi istis
mar etmekle meşguldürler. 

ROMA iNTiKAM VE 
ZaFERDEN BAHSEDiYOR 
Roma 1 (A A) - M~ssolini 

Venedik sarayının balkonundan 

150 bin kişilik bir halk kütle
sine hitaben şunları söylemiş· 
tir : 

- Siyah gömlekliler ihtili· 

linin bize temin ettiği bu in
tikam ve zafer gününde kah

raman askerlerimiz: ilerliyor, 
derken sizin ruhlarınızda ihti-

zaz eden hislere terccman olu

yorum. Bunu hadiseler söylüyor. 
ve daha da söyliyecektir. 

Mussolininin bu sözleri halk 

tarafından sonsuz alkışlarla 

kaşılanmıştır. 
ADIS - AHABA NE 

DiYOR? 
Adis - Ababa, 1 (AA) -

Royler Ajansı bildiriyor: 

Gayri resmi malumata göre, 
Antalo, Amba - Alaji yolunun 
yirmi mil garbında Samra şeh

. r.i boyunca şiddetli müaade
meleı: olmaktadır. 

Tembien'de Ras Kassa) a kaış; lıardlôlı idare f'drn lta/J'an kurnandarılan 

Emlaki Milliye Müdüriyetinden: 
D. Nu: D. Nu: 

L. K 
65 Göıtepe namı diğer köprü mahallesinin Muradiye , . 

sokağınde 812 adanın 2 parsel numarasında 141,50 
metre murabbak arsa '.t27 30 ... 

66 Göztepe namı diger köprü mahallesinde Dumlupıo~r 11 

S. 812 adanın 1 parsel numarfl,smdf\ 109 mette mu-
rabbaı arsa , , 98 10 

67 Göztepe namı diger köprü mahallesinin Dumlupınar , 
ve nizamiye sokaklnından cephe alan 819 adanın l • · • · 
parsel numarasında 117,5 metre murabbaı arsa •105 75 

68 Göztepe tıamı diğer köprü mahallesinin Dum!upma't '' 
ve Nizamiye sokaklarından cephe alan 1735 adaııın 
3 parsel numarasında 1144 metre murabbaı arsa 

69 Göztepe namı diğer köprü mahallesinin Dumlupınar 
ve Muradiye So. dan cephe alan 812 adanın 1 parsel 
nu. 109 80 metre murabbaı arsa 

106 60 

98 1(} 

70 Göztepe namı diğer köprü mahallesinin Dumlupinar 
ve Muradiye sokaklarından cephe alan 819 adanın 

7 parsel numarasinda 130,25 metre murabbaı arsa 1i7 25 
71 Göztepe namı diğer köprü mahallesinin Dumlupınar 

ve Klirtoğlu sokaklarından cephe alan 1735 adanan 
6 parsel numarasında 180 metre murabbaı arsa 198 

12 Göztepe namı diğer köprü mahallesinin Dumlupınar 
ve Halepli sokaklarından cephe alan 812 adanın 6 
parsel numarasında 108,80 metre murabbaı arsa 

73 Göztepe namı d;ğer Türkoğlu ve Emel S. dan cephe 
alan 1735 adanın 8 parsel Nu. da 78,75 metre mu-

108 

rabbaı arsa 86 63 
74 Göıtepe Dumlupı~ar So. da 1735 adanın 5 parsel 

Nu. da 123,50 metr~ murabbaı arsa 111 15 

15 Göztepe Türko~lu so'lcağmda 1735 adanın 7 parsel 
numarasında 94,75 metre murabbaı arsa 105 

76 Göztepe Nizamiye sokağında 1735 adanın 2 parsel 
numarasında 135,25 metre murabbaı "arsa 98 51 

77 Göztepe Nizamiye sokağında 819 adanan 2 parsel 
numarasında 88,50 metre murabbaı arsa 79 65 

78 Göztepe Nizamiye ve Emel sokaklanndan cephe alan 
819 adanm 3 parsel Nu. da 147,25 M. murabbaı arsa 132 

79 Göztepe Emel ve Muradiye So. dan cephe alan 812 
adanın 3 parsel Nu. da 296,50 metre murabbaı arsa 267 

80 Göztepe Emel sokağında 819 adamn 4 parsıl numa-
rasında 68,50 metre murabbaı arsa 75 35 

81 Gibtepe Dumlupınar sokağında 1735 adanın 4 parsel 
numarasında 126 metre murabbaı arsa 113 40 

82 Göztepe Halepli sokağında 812 adanın 5 parsel nu-
marasmda 135,50 metre murabbaı arsa 149 05 

83 Göztepe Muradiye sokağında 819 adanın 6 parsel 
numarasında 109,50 metre murabbaı arsa 93 10 

85 Reşadiye Şekipbcy namı diğer Ferhh sokağında 914 
adanın 25 parsel Nu. da 142,80 metre murabbaı arsa 73 88 

84 Reşac!iye Madenci Şükrü sok~ ;:..1nda 27 k' ı 
• 0 .. es ı numa·a ı 

906 adanın 8 parsel numarasında 73,88 metre mu-
rabbaı arsa 142 80 
Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 

üzere on beş gün müddetle arttırmaya konulmuştur. 

Alıcıların 9-3·936 pazartesi günü saat 14 te milli emlak mü-
düriyetine müracaatları. 25-3 487 (488) 
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lzmir ithalat gümrüğiinden: 
ithalat gümrüğü müdUrlfiğü evrak mahzeninin tamiri hakkında 

1231 lira 14 kuruşlu bedeli keşifli tamir işi açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

ihalesi 9-3-936 pazartesi günü saat 14 de talikine karar 
verilmiştir. 

Bu iıi alacak istekliler 936 yılında ticaret sicilinde kayıtlı 
l>ulunması ve bu i~leri yaptıklarına dair Nafia müdürlüğünden 
alınmış tasdikli ehliyet veaikalarının beraberlerinde getirmeleri 
ve komisyona ibrazları lazımdır. 

Bu işe ait proje ve şartname ve tasdikli keşifname dosyasında 
olup istekliler her zaman görebilmeleri ve malümat edinmeleri 

için levazım ve ayniyat servisine müracaat etmoeleri lazımdır. 

Münakasaya iştirak edecek erbabı san'at yüzde 7,5 hesabile 
92 lira 40 kuruş pey akçesini lzmir ithalat gümrüğü veznesine 
yatırdıklarına dair aldıkları makbuzları ihalesi yukarıda tayin 
edilen müddeti muayyenesi zarfında komisyona ibraz etmeleri 
erbabı san' atın malümu o:mak üzere keyfiyet ilan olunur. 

26-3 501 (490) 

Daimon marka elek'.-ik lambalari listesi 
Numara si Ginsi 

15 Yassı Pil 3 Amper dört buçuk volt kuvvetinde olan 
bu piller bütün dünyadaki yassı pillerin en eyisi en 
dayanıklısıdır. Uzun müddet kuvvetini muhafaza eder 
Pille işliyen bütün dilnya radyo arı ve elektrikleri hep 
Daiman markayı kullanmaktadır. 

270 Yuvarlak pil iki amper üç volt kuvvetindeki bu pillerin 
en eyisi yalnız Daimon markalısıdır. 

1289 Yuvarlak büyük Daimon markalı bu piller üç yüz beş 
yüz ve daha fazla mesafelere ziya veren fenerler 
içindir, Y alnı~ Daimon marka olmasına dikat ediniz. 

_______ ı __ ı ........................ ~~mı:ı----

de posu : lzmirde Sulu Han civarında hurdavatcı 
Hüseyin Hüsnü ticarethane§idir. 

Vilayet genel meclis i martın onuncu salı günü saat 14 de 
Vilayet salonunda açılacaktır. 

Üyelerin teşriflerini dilerim. 565 (533) 

lzmir vi li yeti Defterdarı ğın
dan: 

Mükellefin Ticarethanenin 
ismi San'atı Mevkii No. 

lsmail oğlu Hamdi Fotoğrafçı Hacı gedik otelinde 
Hacı Nami,, Seyfettin Otelci Tilkilik caddesinde 
Ali Haydar ,, Dibek sokak No: 12 

Yukarıda isimleri yazılı üç mükellef tarafından 931 takvim yılı 
muamelatı basmane şubesine verilmiş beyannamelerin sıhbatını 

tayin ve tespit için defterlerin üzerinde tetkikat yapılmak iste
nilmiş isede mükelleflerin teı ki ticaret ve san'at e ' miş olup 
nerede bulunduklarının bilinmemesi hasebile defterleri tetkik 
edilememiştir. 2395 sayılı kazanç vergisi kanununun 86 ı ı cı 
maddesi delaleti ile 41 inci maddesi mucibinçe bugünden itiba
ren on beş gün zarfın da dl'fter ibraz etmeleri aksi takdirde 
defter ibraıından imtina telekki edilerek haklarında kanui ah
kam dairesinde muamele yapılacağı ilan olunur. 573 (534) 

AC_._. ...... :uzı-,mım~~l~~aı-=ııııaı 
Paris fakültesinden diplomalı 

Doktor 
1"1erkeı; hastanesi 

Operatörü 

Cevat Alpsoy 
Almanyadan avdetle has· 

talarını her gün on beşle on 
sekiz arasında 

İkinci Beyler sokak bey
ler hamamı karşısında 43 nu
marada kabul eder. 

•' uayene hane telefonu 3315 
Ev telefonu 3203 

26 ( 311 ) 

Zayı 
lzmir Esnaf ve Ahali bankası 

Ödemiş şubesinden satın aldı
ğım 6986 numarada yazılı sekiz 
aded onar liralık muvakkat 
hisselerimi zayi ettim. Y eni~ini 
çıkaracağımdan eskisinin hük
mü olmadığını ilan ederim. 

Ödemişte hacı Ahmed oğlu 
Kasap Mehmed 

562 f.536\ 

Diş tabipleri 

l\J uza Her Eroğul 

Kt"ınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

ilk ve orta okul 
talebelerine 

Her hangi bir sebepten ötü
rü derslerde geri kalanları ye

tiştiren, müsabakalara hazırla

yan ve istenildiği gün ve saat
larda ders durumunu yoklıyan 

tecrübe sahibi bir özel öğret

men arayanların gazetemiz 
idare müdürlüğüne baş vurma-
ları. (H.2) 

YENi ASIR 
· ~ 

~ 
/~f 

~· -~ ~· 
- ~~ ~""~ -~:x'· 

- .. "'i~ , .. ;~._,_y 

-~ -*~ 
-~ ~~.-
~ ~ , __ .;.;_.;.,..;.....J 

En beyaz dişler 
enen di şleridir, çünkü s:ıbah akşam 

RADYOLIN kullanıyor 

RADYOLIN 
"Tartr,, dediğimiz kir tabakasını eriterek dişleri göz kamaş

tıracak kadar temizler ve parlatır. Mikropları ağzı yakmadan, 
diş etlerini tahriş etmeden öldürür. Diş eti hastalıklarına mani 
olur. Bütün bu nıeziyetlerinden başka fevkalade mütekasif oldu
ğundan iktisadidir. Fırçanın üzerine konacak ufacık bir parça 
ğazı ve dişleri temizlemeğe, nefesi tatlılaştırmağa kafi gelir. 

ÇABUK 
RA~AT 

TQAS OLMAK • 

İSTER S ~ NİZ A ,t 
HEMEN BiR Af'~ 

POKER-PL 
o 

ALiNiZ. 

Pastil Antiseptik 
~.A.~Z"t:J~ 

Teneffüs yollariyle geçen hastalıklara karşı koruyucu, 
tesiri kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğaz 

rahatsızlıklarında, ses kısıklığında pek faydalıdır. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğlu - lstanbul 

inhisarlar tütün fabrikası müdürlüğünden: 
A - Fabrikamızda heman satılacaktır. 
iptal edilmiş kaatlar bandrollar, elektrikler havagazı lamba 

şişeleri lamba vidaları muhtelif büyüklükte teneke kutular, 10 
Sm. bileği taşı ve eski bileği taşları hurç ve hurç mukavvaları 
çelik damgalar gayrimuntazam kaat kırıntıları 

B - bir sene içinde F abri~amızda çıktıkça teslim edilecek: 
Tütün tozu, tahta talaşı, tahta kırıntıları, eski tenekeler, bo

bin kazıkları, yanık oıakina yağları. 

Yukarda cins ve mahiyetleri gösterilen kullanılmıyan levazım 
ve hurda eşyadan A fıkrasındakiler ihaleyi müteakip; B fıkra
sında gösterilenler en geç üç günde bir kaldırılmak şartiyle açık 
arttırma suretiyle 23-3-936 tarihinde saat 15 de satılacaktır. 

isteklilerin Şartnameleri görmek ve muhammen bedellerine 
nazaran yüzde 7,S muvakkat taminatlarını yatırmak üzere Pazar
dan başka hergün fabrikamız alım satını komisyonuna müraca-
atları. 3-8-12-16 564 (535) 

Bayram Hediyesini 
Her Zamanki Gibi 

Eczacıbaşı ·S. FERi'f 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 

~ KOLONYA 

ESANS 
FODRA 

LÜKS 

KRE inden 

1 intihap ediniz. 
Koku, zevk, sanat 
üzerine söz yoktur 

Di ;.ka 
Eczacı baş ı 

. ... erit 
Markası ve 

S. Ferit 
ŞiFA 
ECZANESi 

Hükumet sırası 

Dosya 
21 Birinci kordon Balıkhane altında 3 eski No. lı dükkan 100 
22 Bornova Türkmen sokağında 59 eski 3 yeni No. lı ev 24 
23 Karantina vapur iskelesi 50 
24 Köprü vapur iskelesi 25 

Yukarda yazılı emvalin bir senelik icarları müıayedeye 
konulmuştur. Taliplerin 9/3/836 Pazartesi günü saat 14 de 
Milli Emlak Müdüriyetine müracaatları. 20 3 440 (460) 

lzmir belediyesinden: 
- Yüz seksen sekiz lira elli 

kuruş bedeli keşifli Karşıyaka
da su idaresi binasında yapı

lacak tadilat ve ilavei inşaat 

işi baş sekreterlikteki keşifna
me ve şartname veçbile 10 - 3-
936 salı günü saat onda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

iştirak için on beş liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte ko
misyona gelinir. 
20-25-29-3 442 (461) 

- itfaiyede ve temizlik işleri 
hanında bulunan ve heyeti 
umumiyesinin bedeli muham
meni sekiz yüz seksen bir lira 
elli kuruş olan Moris F ord ve 
Fiat markalı yedi kamyon ile 
Ford, Fiat ve Büik markalı 
tenf'zzüh otomobilleri, üç eşek 
arabası v.: iki buçuk ton kadar 
makine parçalarının bir aded 
araba üzerinde lağım kazanı 
başsekreterlikteki şartname 

veçhile 13-3-936 Cuma günü 
saat 10 da açık artırma ile 
ihale edilecektir. 

iştirak için altmış altı liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta 
komisyona gelinir. 

25-28-3 -10 493 (486) 
Beher metre murabbaı dört 

yüz kuruşdan 54 sayılı adanın 

dört yüz otuz dört yirmi beş 
metre murabbaındaki 11 sayılı 
arsası başsekreterlikteki şart
name veçhile ve bin yedi yü:ı: 
otuz yedi lira bedeli muham
menle l 7 /3/936 salı sünü saat 
10 da açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için yüz 
otuz liralık muvakkat tem nat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saata komisyona gelinir. 
28-3-10-13 522 [513] 

Beher metre murabbaı dört 
liradan 68 adanın üçyüz seksen 
metre murabbaındaki 4 sayılı 
arsası bin beşyüz yirmi lira be
deli muhamnıenle başsekreter
lilcteki prtname veçhile 13-3-
936 Cuma günü saat 10 da 
açık arttırma ile ihale edile
cektir. iştirak için yüz ondört 
liralik muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubtı ile 9iiylenen gün ve saatta 
komisyona gelinır. 
27-29-3-10 512 (5QO) 

1 - Beher metre murab· 
; baı üç yüz kuruştan yirmi do
kuz sayılı adanın 1, 2, 3, 4, S, 
6, 23 ve 24 sayılı bin yetmiş 

sekiz metre murabbaındaki 
arsaları üç bin iki yüz otuz 
dört lira bedeli muhammenle 
baş sekreterlikteki şartname 
veçlıile 20-3-936 Cuma günü 
saat onda açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
iki yüz kırk üç liralık muvak· 
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saate komis
yona gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
iki yüz kuruştan 68 sayılı 
adanın 363 metre marabboın
daki 3 sayılı arsası yedi yüz yir
mi altı lira bedeli muhammenle 
baş sekreterlikteki şartname 

meçhile 20-3-936 Cuma günü 
saat onda açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
elli beş liralık muvakkat temi
nat makbuzu veya banka te
minat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte komisyona 
gelinir. 
3-10-13-17 571 (539) 

- Doktor ölü Mustafa En
verin bronzdan büstünün yapıl
ması ve yerine dikilmesi işi 

baş sekreterlikteki keşifname 
ve şartnsme veçhile 20-3-936 
Cuma günü saat onda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Muhammen keşif bedeli beş 
yüz yirmi beş liradır. İştirak 
için kırk liralık muvakkat te
minat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte komisyona geli-
nır. 

3-10-13-17 570 (538) 
- Hıfzıssıhha kanununun 

266 ncı maddesine tevfikan 
belediyece hazırlanıp sıhhat ve 
içtimai muavenet ve iç bakan
lıklarınca onaylanan zabıtai 

sıhhiye talimatnameleri belediye 
mıntakalarında herkesin görüp 
okuyabileceği yerlere asılmış

tır. Bunların birer suretleri de 
parasız olarak alakadar esnafa 
verilmektedir. Belediye mınta
kalarından birer nüsha alınması 
ve bu talimatname hükümleri
nin ilan tarihinden itibaren 
on beş gün soara tatbikine 
başlanacağı bildirilir. 

!J72 (537) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

--m 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
KUMPANYASI HELGA L. M. RUSS •a-

ULYSSES vapura elyeYm li- puru 17 p&atta bekleniyor. 22 
manıauzcla olup 29-2-36 da An· tabata kadar Anven, Rotter
vers-Rotterdam·Alllderdam ye dam, Hambqrg ve Breine:n li· 
Ha.IJarg li .. nlanu haaeket ...ıanaa 1'1rlyecektir. 
edecektir. ALAYA vapanl 2 martta 

HERMES npun1 9 martta bekleniyor. 6 marta kadar Aıı· 
Burgas-Varna ve Köstence li- ven, Rotterclam, Hamburg ve 
manları için yük alacaktır Bremen limanlanna yükliye· 

ORESTES vapuru 9 martta cektir. 
gelip 14 martta AaYerl - Rot- ARMENT H. SCHULDT 
terdam ve Hambaf limanlan 
için yük alacaktır. Hamburg 

HERMES vapuru 23 martta TROYBURG vapuru 25 şu-
gelip 28 martta Anvers-Rotter• batta bekleniyor. Anvers, Rot-
dun Amsten:laa "Hambarg tenlam, Hamburg limanluma 
limanları için yllk alacaktır. yükliyecektir. 
SVENSKA ORIENT UNE DEN NORSE MlDDELHAVS 
ERLAND motöril 13 martta LINJE (DS. AS) SPANSKE-

beklenmekte olup yükünü tah- LINJE) OSLO 
liyeclen 10nra Rotterdam-Ham- BANDEROS vapuru 4 mart· 
burs-COpeabag-dantzig-Gdinia ta bekleniyorJakenderiye Hay-
Gotebars-o.lo •e bkaadiaavya fa, Dieppe ye NorYeç liman-
lim••••n içia 1iik ala~. JanM Jlldiıecektir. 

SERVIC MARITıME ROUMAIN AMEPICAN EKSPORT LINES 
BUGARESTI vapuru 12 mar· 

ta gelip ayni günde Kostenca
Sulina-Galas ve Brayla liman· 
lanna hareket edecektir. 
PELEŞ vapuru 20 martta 

gelip 21 martta Malta-Manilya 
ve Barselon için y&k alacaktır. 

ALBAJUL YA vapura 16 ni
sanda gelip 17 Dİlallcla doğru 
Malta • Marsilya ve Barselone 
için yük -ve yolca kabul eder. 

Dandaki hareket tarihlerile 
na vlunlardaki deiifiklilderden 
acenta mes'uliyet kabal etmez. 

Fazla tafıilAt içia ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TEU.I 
SPERCO acenteaine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Genel istek üzerine (Tır
yaki) Harman çayını bu 
ıene p;yaıaya çıkardık.Ku

tular S ve 10 kuruıtur. 
Çay tiryaldlerlae müjde

leriz. 
Yerli mala ıhlamur ve 

salep ile baıka çeıit ye
mek baharlarımızı, biriad 
kalite çama,ır ve bad
çividini, Gaztepe papatya 
çiçeğini, İspartanan 6z gül 
ve çiçek suyunu firmamın 
taşıyan ambalajlarda belli 
başh satıcılarda da bulabi
lırsiniz. 

EXPRESS Yapuru 28 ıubatta 
bekleniyor. Nevyork ve Balti
more için ytık alacaktır. 

JolıDaton Warren Lines 
Linrpool 

QU~llORE vapuru 23 
tubatta hekleaiyor. Liverpool 
ve Anventea ylk çakanp Bar· 
gu, Varna ye Ka.tence liman-
larma yl\k alaca~br. 

V apurlann isimleri, gelme 
tarihleri ye navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhGde ri· 
rifilmez. 

N. V. 'il. F. Hami Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 .. 2009 

Nestle ve Turan fabrikalanma t&nıllllllf 

Kars ıiidü, Besi. Her boy dit macun• •• fırçalanm (LeJlek) 
marka rastık ile (Nermin) saç boyalannı bizden arayınız. 

Bütün Türkiyede tanınmq Ye denenmiı (Arti) kumq boya
larının genel sattı yeri yahıız depomuıdur. 

T elefoa : ]882 

Cun!ur Başkanlığı Flirn Ol}İk 
orkestra.sı şefliğinden: 

Orkestra kadrosunda açık olan yerlere .Unmak &zere 
Piyano, Keman Viyol Viyolonsel Kontrbas Fülüt Obuva Klarnet, 
Faıo, Korno, Trompet, Trombon, Tuba Alto, Saksafon, Tenor 
Saksafon AkordiyOll, Caz Baterisi aazlan çalanlann 7-3-36 cu
martesi günU saat 10 dan 17 ye kadar lıtanbul Galatasaray 
Lisesinde ıinavlan yapdacağmdan bu uzlan çok iyi bir surette 
çalabilen artistlerin kendi enıtürümanlan ile birlikte Sinav ko· 
misyonuna birer dılekçe ile başvurmaları. 142 217 (129) 

25-27--30-2-5-10-15-20-25-26-28-1-2-3 4 s 

lzmirliler Istanbulda nerede buluşurlar 

Beyo ~ lunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin miisteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini aeYdiren ltay Omer Lut
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Aak6ri otelinin müea
ıisidir. Kırk bir senelik tecrilbe6 idaresini herkes 
bilir. Iıtanbulda her iki ot.We konakh,.caklar keneli 
eTleriDdeki rahab bulacaklardır. 

BOton bu fevkalidelildere illYeten fiatlar 
mllthit ucuzdur 

YENi A81h -
Oliver Ve Şü. 

LIMITET 

Vaı>ur Acentesi 
CENf>EU HAN BiRiNCi 

KORDON TELr 24.4S 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 

FLAMINIAN vapura 8 mart 
Uverpool ve Svauea.'daıı ge
lip talaJiyede bafuucaktir. 

TRANTINO npana 15 mart
ta Londra, HuJJ ve Anversten 
felip talıliyede bulanacak Ye 
ayni umanda Londra ve Hali 
için y&k alacakhr. 

THURSO vapuru 22 martta 
Liverpool ve Svanıea'dan ge
lip tahliyede bulunacakbr. 

Deatch Levante Line 
A LIMNIAN •aparu S ·martta 

Hamburg, Bremen ve Anvera
ten gelip talal1ede IMtlanacalr:. 

NOT : Vürut ~ tarihleri, va
purlann isimleri Ye navlun iic
retJerinin detifikliklerinden me 
ıuliyet kabul edilmez. 

En sağlam ve en lüks Mobilye imal eder 

Bayram için herkes 
Hi il eczanesine koıuyor 
- Sana Eczacı Kemal Aktaşın yeni çıkarclığ1 Zümrüt 

damluı kokusundan getirdim cicim. 
- Maıktılen mi ? F eminen mi ?I 
- Bak bduı kokuyor, qk ve fl1sun kolmyor, debıet 

bir koku. .. 

lzmirin •etlmr ( Balı.rçiceği ) ( G&a81 ) ( Alb•ruya ) 
( Yasemin ) ( Fulya ) ( SGphabra ) kokulan. 

Zü.mrüt damlası 
Kokusunuo Feminenide 

piyasaya çıktı 

Jzmir ithalat gümrüğü müdür
lüğünden: 
Tal:lmini Cinai eşya Teabit No. 
K. G. 
6.000 K6hne tahta par~rile çerçeve ve pancar 

10.000 Mlldamel direk 

16.000 
Yakanda yazda qya 9-3-936 na pazarteıi gllnü saat 14 te 

açık artbrma ıaretile dahile ıablacağından işine gelen
lerin itlıallt gtbnrUjil satq koaliıyonuna mllracaatları illa olunur. 

20 - 3 438 (46!) 

Fidan Meraklılarına Müjde 
Titkiye ve Avrupadan ptirilmiı en turfanda Ye nadide 

damızhldardan aıılanmıı ve sayet itina ile yetiştirilmif ··
telif ciu ve yqta meyv• fidanlan ucuza sabhkbr. Girmek 
ye toptan almak iıtiyenler ~ayu iataayonu yamada yeai 
çiftlite, perakende almak ve aİparİf vermek istiyenleria 
Baıdurakta Batak hamu miiracaat etmeleri ilia olunur. 

._ _________ 8 - 26 h.3 (74) --· 

Akseki Ticaret Bankası Türk 
anonim şirketinden: 

Bankamızın 935 yıh ~sedarlar umumi heyeti 30 mart 936 
tarihine müsadif pazartes? ıtnü saat 15 de lzmirde Mimar 
Kemalettin cadtleaindeki bakaam binaaında toplanacaimdan 
hissedarlarımızın muayyen ~akitte içtimada bulunmalannı dileriz. 

Şirket nizamnamesinin 25 inci maddesioe tevfikan asaleten 
veya vekiJeten Iaakal on billeye malik hisscdarlann aşağıda 
yazıla ruznamenin müzakeresinde hazır bulunmak üzere 26-3-936 
akşamına kadar hamil olduklan hisse senetlerini banka merkezine 
irae ederek duhuliye varaka11 almalara ve heyeti umumiyeye 
vekil veya mümessil sıfatile iştirak edecek zevatın hissedarlardan 
bulunması meşrut olduğu ilin ohınur. 

Akseki Ticaret Bankası idare meclisi reiıi 
Hasan Sertes 

Ruznamei müzakerat 
1 - idare meclisi ve mürakiP, raporlarının okunması 
2 - Bilinçonun tetkik ve tasdik.ile idare meclisinin ibraaı 
3 - TemettlHin ıureti tevzii hakkında karar ittihazı 
4 - M6ddetleri biten aza)anD yerine yeniden aza intihabı 
5 - Mllclcletleri biten mOrakıPlarm yerine yeaidea miirakıp 

intibabile tlcretleriDia tayinL 1-3-4 (529) 

Çalışamıyor, devasız bir derde 
uğramış gibi meyustur 

dliflhunlyor ki 
&RIPIN 

Bir iki kaşe 
Onu bu yarım 
bq ağruile si
nir atnlann- . 
claa brtar
maja kAfi ge-

lecektir. 

G-KIPIN 
Btlttla ajn, .. n •nalan derhal diadirir. Soiak algmhkanaa, 
gripe, romatimaaya, bat ve diı atnlarma. nezleye, 8İııir, aclele 

ve bel ağrilarile kankhğa karşı bilhassa müessirdir. 

METALLUM 
Yeni l'kml ~ JPlr• 

METALLUM 
Llmbuını alarak diğer llm
balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha kirh 

olursunuz 

M. Tevfik BA YKENT 

Elektrik, telefon ye malze
.meleri depoau Ve Simem 

fabrikalan m6me1aili 
l'eftemalcdar 77 • 79 

Tel. 3.SS2 

Sobalarınız için halis. 
·!Zoiiğü1a;k·kriiii~·mad~ii.köiiü~iif 
iSömikok : Antrasit kömürü i 
.P.!!~.~!.~.~.~~!!~!! .. ~~!!~!~ ................. l 

KOK DOLMA BAHÇE 
Kestane pazarında Bardakçılar ıokak No. 10-12 F Per-

• ani ma azasında bulacaksınız, Telefon 3937 
(3508) 

............... ~~i:j~~····~~i~~~~· .. ······vı··· 

1 • 1 

Norveçyaıuo hklis Morina bahk yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sabf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDI NÜZHET 
Sıhhat Eczanesi 

• ...................................................................... 
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ltalyayı Berlinden uzakl ştırmak için 
Ingiltere, Almanya ile bir pakt imza edecek 

Sovyetler de, Almanya ile iki taraflı bir ·deniz andlaşması yapacaklardır 
lngiliz diplomatları ltalyan zaferini· (Yaygara) kelimesile tarif ediyorlar 

Cenevre, l (Ô.R) - Havas 
Ajansı muhabirinin öğrendi

ğine göre B. Eden Italyanların 
Habeşistanda kazandıktan za
ferlere rağmen Italyaya karşı 
zecri tedbirlerin şiddethmdi
rilmesine ve Milletler cemiyeti 
prensibine sadakat gösterilme
sine tarafdardır. 

lngıliz mürahhasları, ltalya 
hükümetinin 18 ler komitesi 
içtimaının arefesinde, küçük 
ıuıferleri gürültülü bir tarzda 
neşir ve ilin etmelerini esefle 
karşılamaktadır. Italyanın bu 
aaferlerden hız alarak yelli bir 
ıulh teşebbüsü yapması da ıı~z 
&nünde tutuluyor: 

AMERIKADAN 
KORKULUYOR 

Paris 2 (A.A) - Petit Jur
nal ııazetesinin Cenevre muha
biri, Italya hakkında petrol , 
zecri tedbiri tatbik· edilmeıiniıi 
pek az muhtemel bulunduj'unu 

1 
7azmaktadır. 

Çünkü bazı memleketler in· 
racatı kestikleri takdirde ltalya 
piyasasının süratle Amerikalı
ların eline ııec;eceğini d6tl\ne
nk böyle bir harekete atılmak 
.. tememeldedir. 

DÖNÜM NOKTASI 
Cenevre 2 (A.A) - Salibi· 

yetli bir şahsiyet Havaı ajansı 
muhabirine; 

18 ler toplantısı anlaımazlık 
meselesinde Italya için çok 
esaslı bir dönüm noktası tetkll 
edecektir, demiştir. 

JNGIL TERE ALMANYAYI 
iSTiYOR 

Paris, 2 ( Ö.R ) - "Echos,. 
gazetesinin dışişleri aytarı ln
gilterenin Almanyayı yeniden 
Ceaevreye getirmeğe çalışa· 

cagı fikrindedir. 
"Bu siyasayı takip ederken 

Jngilterenin iki amacı vardır: 
Romayı Berlinden uzaklaştır

mak ve Avrupada hoşnudsuz· 
larla muabedelerin yeniden 
incelenmesini istiyenlerin ayak
lanmasının önüne geçm:k. Eğer 
Almanya yeniden Cenevreye 
gelirse, Varşova, Budapeşte, 
ve Roma müteberrid kalırlar. 

Eden • Flanden müzakerelerin
de biç şüphesiz bu mesele 
ııörüşülecektir. 

ALMANY ANIN KUVVETi 
Paris, 2 (Ô.R) - "Figaro,, 

Almanyanın icabında bir zor
balık için elindeki kuvvetleri 
lteaaplıyor: 

lngi/iz siyasasına yeni bir cereyan ~ermeğe ratışa11 bay Edtn 
"B. Hitlerin ekser komşuları limana varmak üzere kömür 

ehemmiyetli bir müdafaaya ıa- almak için olsun, berkiteci dev-
hibdirler. Fakat bu müdafaalar Jetler limanlarında hiç olmazıa 
birbirinden ayndır. Birlik bir 24 saat kalabilmeleri lazımdır. 
hareket için bu devletlerin an· Buna aykırı hareket edilmesi. 
)aşabilmeleri güçtür. Almanya· Cenevre çevrenlerinde rahat-
nın ise şimdi 750,000 askeri sızlık doğuracak bir husumet 
Yar. Birkaç aya kadar bir mil- tedbiri olabilir. Tamir edilmez 
yon olacaktır. O vakıt Almanya hatalara en müsaid zemin bu-
bütlin komşularını birden teh- dur. Cenevre diplomatlarının 
did edebilir: Şimal denizi li- bir karar vermezden önce he-
manlarına inmek için Hollanda men her tarafta cereyan et-
ve Belçikayı, Fransaya geçmek mekte olan hadiseleri göz 
için lsviçreyi, Okranyaya akın önünde bulundurmaları lizım-
yaparak Rusyayı... dır.,, 

"Almanya etrafında çenber· 
den bahsediyor. Bu çenber 
kurulmaktadır: Paktlar çen· 
beridir.,, 

ITAL YAN GEMiLERi 
MESELESi 

Paris, 1 (Ö.R) - Onsekizler 
komiteşinin bugünkü toplantısı 
münuebetile " Jöurnal ,, bazı 
taraflardan teklif edildiği gibi 
ltalyan vapurla ının barkiteci 
devletler limanlarına uğrakları
nın men'i mümkün olup olmıya· 
ca&'ını inceleyerek bu fikrin 
aleyhinde bulunuyor. 

"Bu tedbir, bitaraf devletle
rin muharip devletlere karşı 
göstarebilecekleri şiddet hudu
dunu geçmektedir. Yalnız in
sanlık kanunu ı;?ÖZ önünde 
tutulursa, muharip devletlere 
aid vapurların en yakın ul11sal 

HEDEF NEDiR ? 
"Onivre,, gazetesi buna zıd 

bir tez müdafaa ederek diyor 
ki : 

"Şimdiki halde Londra ve 
Parisi düşündüren berkitelerin 
tatbiki veya genişletilmesi de
ğildir, ltalyayı hakiki vaziyeti 
anlamağa ve şarki Afrika ihti
lafına nihayet vermek çaresini 
Cenevrede aramağa sevket
mektir. B. B. Eden .ve Flandinin 
aralarındaki görüşmelerde k-o
nuşacakları başlıca mesele bu
dur.,, 

INGILIZ - ALMAN 
Londra, 2 (Ö.R) - "Daily 

Teleğrapb,, ve "Morning Post,, 
gazeteleri Almanyanın lngilte
re ile imza etmeğe hazır ol
duğu iki taraflı muahedeye 

• BAYRAMDA 
......................... LI 

Moskovan111 Kızıl meydanında bir JlC(il resmi inlıbnı 

benzer bir andlaşma ile Sov- paganda yapmak çok zaruridir. Alman elçiliği müsteşarı Kont 
yet Rusyanın da deniz konfe- Fransız efkirı umumire•İ on Bismark Almanyanın deniz an· 
ransı kararlarına iştiraki ihti- beş yıldan beri kartı~ıklı !aşmasına iştirak edeceğini bil· 
malini ıılSzlSnlinde bulun- yardım ve mlitterek emnıyet dirmiştir. 
d la M . p t ıiyasetinin neticelerini tama- Fransız delegasyonu an-

uruyor r. ornıng os mile kavrayamamıştır. lntmanın kati şeklinin tesbiti için 
gazetesine göre Alman~a ce- lngilteredeki League Of'Na- Anglo-Sakıon delegasyonlarile 
vabında Sovyet Rusya ıle in- tion Onion'un rolünü hatırlatan görlitmüştür. Anlaşma metai 
gjltere arasında iki taraflı bir P1>l Bonkur, Milletler Cemiyeti için bundan ıonra Almanyaya 
andlaıma yapılmasını istiye· için yapılan mesinin bir araya bildirilecek ve kabul ederse 
cektir. Sovyet filosunun büyü- toplanması lüzumundan bahset· müstakil bir Alman-lngiliz an· 

· · laımasile teyit olunacaktır. 
ıııesi Berlinde bazı endişeler mııtır. 

JNGILIZ SOVYET Sovyet Rusyaya gelince, fik-
uyandırmaktadır. "Daily Tel- ri sorulmaması, sadece mü-
graph " ın deniz aylarına göre UZLAŞMASI zakerelerden haberdar tu-
Sovyet Rusya Almanya i1e iki Londra, 2 (Ô.R) - Alman- tulmuıtur. Sovyet Rusyanın 
taraflı bir deniz andlaşması yanın deniz konferansına İştirake anlaşmaya iştiraki aynı mev-
yapmağı teklif etmiştir. davet edildii'i tekzib ediliyor. zuu olursa bu da lngiltere-Al-

BEY AZ KiTAP Sadece hazırlanacak anlatmayı man muahedesi gibi müstakil 
HAZIRLANDI kabul edip etmiyeceii sorul- bir Sovyet - lngiliz muahedesi 

muıtur. ıeklinde olacaktır. 
Londra 1 ( Ô.R ) - lngiliz ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

efkarı umumiyesi milli müda- FRANSIZ GAZETELERiNE GÖRE 
faa plinına ait olan beyaz ki-
tabın neşrini büyük alaka ile 
beklemektedir. Kabine bugün 
ıon bır defa toplanarak beyaz 
kitap üzerinde tetkikler yap· 
mıştır. Kitap yarın çıkacaktır. 

. Hava bakanı lord Rintonun 
yeni milli müdafaa bakanlığına 
geçeceği tahmin ediliyor. 

POL BONKUR'UN 
KONFERANSI 

Cenevre, 2 (Ö.R)- Portsöy
ıüz nazır Pol Bonkur, burada 
verdiği bir konferansta şun
ları söyledi: 

- Milletler cemiyeri için pro· 

Fransa iÇin irsi düşman
lık mevzuubas değildir 

Paris, 2 (Ö.R) - "Temps" Fransız • Alman yaklaşması im
kAnından bahsederek: "Fransa için, Hitlerin dediği ııibi, irsi 
düşman yoktur, diyor. Ancak Franaa Almanya ile görüşürken 
devletleri ve bilhassa lngiltereyi de kendi yanmda 
görmek ister. B. B. Eden ve Flandin Cenevrede bunu da göril· 
şeceklerdir. Leman gölü sahilinıie toplanan devlet adamları B. 
Hitlerin teki f ettiği konuşmalara imkin açarlarsa Avrupaya ve 
sulha büyük bir hizmet edeceklerdir. 

Paris, 2 (Ö.R) - "Petit Provençol" gazetesine göre Alman• 
yanın Ren bölgesindeki polis kuvyetleri hakikatta askeri teı· 
kilattır. Almanya Lokarno muahedesini feshederse, Ren blSlge• 
sinin hemen aske:leştirilmesi için her şey hazırdır. 

~~~~ ......... ....--.-...... ~-.--,... 

TA·YYARE SiNEMASINDA . ........................................................ .. 

Senenin En Heyecanlı En Hareketli En Güzel Ve En Büyük Filmi 

' 


