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Bulgaristan· da silahlanmağa, hudutlarını tahkime karar vermiş ... 
Paris, 18 (Radyo) - Dün öğleden sonra ba,kanı AtatUrkün başkanhğında ge-

Pariste neşredilen bir haberde Türk ordu- uel kurmay ba kanı Mareşal Fevzinin 
sunun boğazlar meselesi hakkındaki teşebbüse de lftiraklle fevkaUide bir kabine 
bir cevab beklemeden gayri askeri bölgesini toplantısı yaplldlğı ve bu işgale bu 
işgal ettiği iddia edilmiş ise de bir kaç saat içtimada l<arar verlldlği h . ftkındaki 
sonra Anadolu Ajansının bir notası bu haberi haber de asılsızdır. Royter Ajansının 
tekzib etmiş ve esassız olduğunu bildirmiştir. 

1
. 0 Bogazlar bölgesinde sevkülceyş 

londra, ıa (Radyo) - Royter Ajansı ' ' mevkilerin işgali haberi haklkata ay-
bildiriyor: Boğazlar gayrı askeri ~ kırı mıdır? Suallne Anadolu Ajansı 
bölgelerinln TUrh: müsellah kuvvetleri mUmessHI şu cevabt vermiştir! "Evet, 
tarafından işgali hakkında lstanbuldan aykırıdır.,, 

. geldlğl lddiasile neşredilen haber- Atina,18 (Ö.R) - Bazı Türk gazetelerinin, 
ler Anadolu Ajansı tarafınd& n tekzib boğazların yeniden askerleşmesinden sonra, 
edilmektedir. Diğer taraUan Cumur SoJyadan bir manzara ve Bulgarı':>taıı başvekili }(öse lvaııo/ _ Sollu 3 iillcii sahifede _ 
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Bir facianın 
Son perdesinde 

Cenevrede arsıulusal adalet 
mefkuresini nncide eden bir 
facianm son perdesi oynanır
ken lngiliz - ltalyan gerginliği· 
nm arttığını görüyoruz. 

NiJ sularının kontrolunu el
lerine geçiren Italyanlar, Ha
beşistanda kazandıkları za
feri lngiltereye karşı kazanıl
mış i>ir zafer gibi sayarak git
tikçe şımardıJar. Şimdi Tana 
gölünü bir tehdit silahı gibi 
kullanıyorlar. 

Venedik aaraymdan Taymis 
kıyılarma kadar uzanan bu 
meydan okuyuşta, ileride baş 
gösterecek mücadelelerin daha 
sert olacağım duyuran bir 
mana vardır : Yarın bütün 
Habeşistanda yerleşmiş olsa
lar bile bu netice genişleme 

sevdalarının sonu olmıyacaktır. 
Belki de Mısır ltalyan iştiha
smı kabartan bir lokma ola
cakbr. ltalya Afrikada muaz
zam bir mlistemleke imparator
luğu kurmağa azmetmiştir. Ya· 
rım milyona yaklaşan motörlü 
bir ordunun kat'i bir. neti
ce alması için mali kudretinin 
çok fevkine çıkan bir yük aJ
bna girmiş olması bunun de
lilidir. Faşizmin bütün kaynak
lan en yüksek bir gayretle 
harekete getirilmiştir.Şu halde, 
bugün değilse bile yarın, ln
giltere ve ltalya karşılaşmak 
meburiyetinde kalacaklardır. 

1914 ten önce, büyuk Britan
)'a için Alman tehlükesi neyse 
bugün de ltalyan tehlükesi o ol
muştur.Şu fark iJe ki Jngiltere 
Prüsyanizmin yayılmasına karşı, 
denizlerdeki hakimiyetiyle sed
ler kurabilmişti. F aşizma ise 
imparatorluğun hayat yolları 
üzerindedir. Tarablustan Habeş 
sınırlarından Mısırı tehdid ede
bilecek vaziyettedir. Akdeniz
deki hava kuvvetlerinin üstün
lüğüne güvenerek "lngiliz do· 
nanmasıodan k0rkum yoktur,, 
diye haykırıyor. 

Necaşi ordusu He ortadan kayboldu Yemende 

Italyanlar Vehib paşa ordusunumağ- ha~1~1k var 

l "'b t d Ad• b b J J 60,000 asker u e me en ısa a ayı a amaz ar ::~~de-:.~::ı sahillerine 
Alman 

Roma, 18 (Ö.R) - ltalyan 
resmi tebliği: Desye bölg~siode 
kabile reisleri mutavaata devam 
etmişlerdir. Somali cephesinde 
ileri müfrezelerimiz Habeş kıta 
lariyle temasa girmişlerdir. 
Tayyarelerin büyük faaliyeti 
kaydoJunmuştur. 

Adis - Ababa 18 ( Ö. R ) -
imparatordan gelen bir haber· 
de 20,000 kişilik bir ordunun 
başında olduğu ve şimdilik her 
şeyin yolunda gittiği bildiril
mektedir. Necaşi nerede oldu
ğunu bildirmemiştir . . . 

Adis - Ababa 18 ( Ö. R) -
Dün sabah sise rağmen iki 
ltalyan bombardıman tayyaresi 
Adis - Aba ba üzerinde tekrar 
uçmuşlar ve muhtelif renkler-

gazeteleri askeri münekkidlerinin · yazıları · 

Mussolini bir tr/f;ştr 

de hava fİ{lenkJeri atmı{IJardır. 

Berlin, 18 (Ô.R) - Gazete
ler Adisababayi işgalden önce 
ltalyanların girişmeğe mecbur 
elacakları son harbın nfer ih
timalleri haklcında ayrı ayn 
fikirlerdedir. 

11 Berliner Tageblatt tı Oga
den cebheıini tutan Ras Nasibu 
ordusunun sayı ve ıilah itiba
rile kuvvetini ve başında Alman 
harb akademisinde tahsil gör
müş V ehib Paşa gibi tecrübeli 
bir kumandana ve Ras Nasi
bunun idaresine dayandığını 
ileri sürerek diğer Habeş or
dularından çok daha kuvvetli 
olduğunu .tahmin ediyor. Bu 
gazeteye göre, bu ordunun in

So11u 5 i11ci sahi/ede -

} •111111 lmıımı Vırltra 

lstanbul, 18 (Yeni Asır) 
Londradan bildiriliyor = . Ara
bistım şibih ceziresinde yeni 

- So1111 5 ind sa/ıi/cde -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mütareke yapmıyorlar 
lngiliz siyasetini Fransa- Mussolini yapılan teklifleri redetti 
ya tercih kararındadır.. Ede~ 18 lerin toplanmasını istiyor 

Cenevre, 19 (Ö.R ~ - Pazar- - ..._ ..,,..ı- - -

Küçük Antant 

ltalya lngilt.ereye saldırırsa, Fransa 1 tesi günü Türkiye, Rusya, 
Fransa, lngiltere, Romanya v~ 
Lehistan dış işleri bakanları yardımına koşmıyacaktır 

lik yeni zecri tedbirler konul- B. B. Tevfik Rüştü Ar as, Lit-
masının derpiş ediJemiyeceğini vinof, Flandin, Eden, Titulesko 
fakat mevcutlarının da idame ve Bek'in cenevrede buluna-
olunacağım yazmaktadırlar. Nev cakları tahmin ediliyor. 
Chronide Cenevreden şu ha- Cenevre, 18 (Ö.R) - Fran-
beri almaktadır : sız çevrenlerine göre, 13 ler 

- Akdenizde Italya Ingilte- komitesi vehim meselelerle 
reye hücum ettiği takdirde karşılaşmıştı. Zecri tedbirleri 
Fraosanın Jngiltereye yardım ya şiddetlendirmek, yahut bı-
edeceği hakkındaki teminat rakmak lüzumu karşısında idi. 
bugü~ artık mevcud değildir. Halbuki, ltalyan-Habeş barbma 
Bundan bir hafta evvel Fransız nihayet verilmesi için uzlaşma 
hükumeti Küçük Antant dev- teşebbüslerinin akim kaldığı 

.... -~ . ~-:;. .. : · ·' '7 ,_. 

Jetleri nezdinde teşebbüste müşahedesine rağmen, hemen 
lngiliz tarihinin muhtelif de- J\ii(iik ıtiLti_t111 t!ı•ı·ı e. başkam b · · t db. 1 ·· .. .. ulunarak bir Italyan - IngiJiz yenı zecrı e ır er goz onune 

virlerinde bu kabil zaafların 7 ittllr~~kn ı d K b 
Londra 18 ( A.A ) _ 13 Jer ihtilafına mani olmak ıarure- a anma ı. onseye ir rapor / 1 h 

ne kadar geçici olduğu görül- tinı· anlatmaya ralışmış ve vermegv e karar verildiaine aö- ta yan atlarmm f!t!isinde faali'yetlt ' b11lu11a11 itabı) askoleri 
ha ı komitesinin barış teşebbüsünün • e e 1 buhranın h il" 0 h f . d·ı 1 t . 1 müştilr. lngilterenin ci nş.ümu a•=ı·m - k .. Jmasmdan bahseden F bö 1 b. h re, ancak bülün devletler açık~ . . a ı cı e ıne gı ı e- eaı top anmağa çağınlmamı~ 

- SOnıl° 2 inrt snlıl/ede - • K " raoaamn Ye ır ·i tilaftaki - bıle~ek~ır: ve hatta top:anması ihtimali 
___ ...:....-lii!!lfı~::&.ıe.ı~Wbl1J!E2!.!?...::...2..~:a:.=:z=:_el~e::.:le~r_;.:lt::a.::!ly~a:!y:.a ...:k::a::1f.!l:...!11::' md= i:....· _ _:__ _ __:::Sn::n::.:":..:.:5:.:ı~·n~ci~·~~·a~IU~Ye~ae~·:::..::.....:_--=-...:....!:ç:•_v:.:a:ı:::iy~e:.:t~a:l:d:ık::l:a:n:~s:o:n:.:ra:cLr~~ki~· ~·:._~ş~ım~d~ı~ki~h~a~Jd~e~1~8~1!:er~ komi- _ . . _ &il• 5 bıri sa/JitNİI' _ 



Bir facianın 
Son perdesinde 

- Baş tara/ı ı incisa lıi/eı/P -

kuvvetinden önemli bir kısmıftt 
kaybederek dünya meseleleri· 
nin hallinde başrolü oynamak• 
tan Çlkacağını zannedenler al
danırlar. lngili:ı: bir kere zayıf 
noktasının nerede olduğunu 

öğrenmeğe dursun. Onu anla· 
dıktan sonra en zayıf sanıldığı 
noktadan en kuvvetli çıkacağıoa 
şüphe edilemez.lngiltere, Akde
nb:de ye i üssülharekeler, yeni 
ko:nbiue:ı:onlar kurarak bu de· 
nizde bir ltalyan hekemonyası 
yaratmak teşebbüsünlln hayal 
olduğunu göstermek için her 
şeyi yapacaktır. 

Fikrımizce Habeş davası ne 
şekilde halledilirse edilsin yarı· 
nın en büyük rekabeti en çe• 
tin mücadelesi lngiltere ve 
ltalya arasında olacaktır. Bun
dan sonra Stre:ı:anın yıkılan 

enkazı üzerinde logiltere ve 
lt.alyayı elele verdirecek bir 
birlik cephesinin yeniden kurul· 
ması imkansızdır. 

Şev-ket. :e:tııı:;:tn 

Bir mutahassıs 
Daire şeflcrile birlikte 

geliyor 
lzmir limanının ihtiyaç kar· 

şısıoda genişletileceğini ve mo· 
dem tasisat yapılacağıoı yaz· 
mıştık. Limanda tetkikat yap· 
mak üzere ebrimize gelecek 
olan iktisat Vekaleti baş mü
şaviri Fon Der Porten ile lstan· 
bul deniz ticar.::t müdürü bay 
Müfid Necati ve liman dairesi 
direktöril bay Raifio de bir· 
likte gelecekleri haber alınmış· 
tır. Heyet 25 Nisanda lzmire 
gelecek ve yeni te~isat yapıl
ması lizım gelen yerleri tetkik 
ve tesbit edecektir. 

ihtiyarlı yan 
evkaf memurları 
Evkaf camilerindeki müstah· 

demlerin elli beş yqını doldu· 
ranlanna bir mıktar ikramiye 
verilerek va:ı.ifelerindeo af edil· 
mesi Evkaf müdüriyeti umu
miyesince karar altına ahmışbr. -

At koşuları 
Y arıt ve ısJalı encliıneninin 

üçilııcü hafta at kotulan bugün 
Kı.zılçullu sahaamda yapıla· 
caktır. Bugiiııkü koıular çok 
alakalı, koşu ikramiyeleri daha 
fa-ıladır. -
Tuneller 
genişliyor 

Selçuk ile Aziziye arasındaki 
iki tunelin zenişletilmesine de
vam edilmektedir. Tuneller 
raydan itibaren apğıya doğru 
bir metrd indirilmektedir. 

Telgraf makinaları 
Aydıo demiryollarınıo telgraf 

makinalan eski lngiliz s:ttemi 
saplı ve ibrelidir. Devlet demir· 
yoHan idaresi bu ınakinalann 
kaldınlmasına karar vermiştir. 

Yerine Mora makinalan konu· 
lacaktır. 
••••••••••••••••••• 41 ....................... . 

ilan 
lzmlr Çekoelovakya 

koneoloalutundan: 
Çekoslovak hllkilmetinin ka

r arı ile lzmir Çekoslovakya 
konsolosluğunun faaliyeti 25 
Nisan 1936 da resmen hitam 
bulmaktadır. 

Bu koosoloaluğun bütün işleri 
bu tarihten itibaren Ankarada 
Yeni ~ehirde (Okula) sokağında 
(13) numarada Çekoslovakya 
elçili&i tarafından görülecektir. 

Izmir - 18 Nisan - 1936 
s. 2 (794) 

NI ASIR 

ŞEHiR ·&ABBRLBRİ 
. 

Soğukkuyu gazinosu 
Belediyenin büyük fedakarlıklarla 
meydana getirdiği kıymetli eserdir 

Gazinonun açılma töreni münasebetiyle dün akşam 
200 kişilik bir ziyafet verildi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bu akşam saat 17,30 da, be- kuyuda, Yamanlar havu.zwıun mik bir tekilde gö termekte 

lediyece Soğukkuyuda yeni önüncle, bir tepe üzerinde in,a ve hikim bir tepe üzerinde 
yaptınlan ga:ı.inonuıı açılma edilmiştir. Belediye bu işe gi· · halkın hakikaten istifade ede· 
töreni yapıldı. Bu münasebetle rişirkeıı oranın iyi bir mesire bileceği bir eğlence yeri ol· 
belediyece 200 kişilik bir ziya- yeri olabilmesi için ne yapmak muştur. 
fet verildi. Ziyafette Vali, parlı l4zımsa yapılmış ve ağaçlanma Dün akşam verilen kır ziya· 
başkanı, belediye reisi, M. M. işine ehemmiyet verilmiştir. feti çok neşeli ve eğlenceli 
komutanı, şehrimizda bulunan Elektrik tesisalı. yollar gazino- geçmiştir. Gaıino bu hafta 
saylu,lar v.:: generaller, adliye ya yol üzerinde başka bir ha· içinde icara verilecek ve halkın 
ve bilumum devair erklnı ha- reket ve canlılık yaratmışbr. istifadesine arzedilecektir. Şeh· 
:zır bulundular. Şehrin güzel bir yerini teıkil re yeni bir eser hediye eden 

Gazino, belediyenin büyük eden bu guioo, bütün tchri belediyeyi bu münasebetle teb· 
masraf ve ibtimamiyle Soğuk- ayaklar altına alarak panora- rik ederiz. 

Aşk delisi bir çoban 
Zavallı Şadiyeyi bir oğlak keser 
gibi barsaklarını delerek öldürdü 

lnebolu 
Davası 11 Mayısta 

lnebolu faciasından maz un 
Mebmedali kaptanla Rami kap
tan ve çarhçı Halit ile Salim 
ve deniz yolları işletme şefi 
Zekeriyyanın Ağırcezada mu· 
hakemelerine başlanması ka· 
rarlaştınlmıştır. 

Mahkemece gayri mevkuf 
olan dört ma:uıuna tebliğat ya· 
pılmak için celpnameler ha:ı:ır· 

lanmıştır. ----
Atletizm bayramı 

Şehriıni:ı: erkek lisesi jim· 
nastik bayramı bugün saat 
on dörtte Alsancak stadyo
munda parlak bir şekilde ya· 
pılacaktır. Atletizm bayramıoın 
ali.kalı ve çok eğlenceli ola· 
cağı tahmin ediliyor. 

Tayyare biletleri 
Tayyare piyango biletlerinin 

kıymetini kırarak satmanın halle 
üzerinde müsaid bir tesir yap
madığı anlatıldığından badema 
biletlerin asıl kıymetinden ucu
za satılması menedilmiştir. Ucuz 
satanlara bir daha bayilik yap· 
tırılmıyacakhr. 

Çeşme Müddeiumumiliği, katil çobanı idam maddesiyle Banka 
lzmir ağır ceza mahkemesine sevketti sahtekarlığı 

Çeşme ka:ı:aaıoın Alaçatı na• 
hiyesinds sevdiği Şadiye adında 
bir kızı biçakla dört yerinden 
yaralıyarak öldüren çoban Halit 
oğlu Şahin şehrimiz ağırceza 

mahkemesinde muhakeme edil-
mek üzere Cetmeden istintak 
kararnameaile lzmir hapisha
nesine gelirilmiıtir. 

Kararnameye göre çoban 
Şahin hakkında istenen ceza 
Türk ceza kanunı:nuıı 450 inci 
maddesinin üç ve d!lrdüncü 
bentlerine g6re ölO.ın cezasıdır. 

Tahkikat evrakına göre, 
vak'a şöyle olmuştur: Şadiye 

genç bir kızdır. Anası olmllı· 
tür. Babası Emin oğlu Ahmed 
kızını yanına almak istemifSe 
de ninesi rlzı olmamış ve kızı 
yanında alıkoymuştur. 

Bir mllddet geçtikten sonra 
Şadiye ile çoban Şahiıı seviş· 
meğe başlamışlardır. Çoban 
Şahin Alaçab sığırlannı her• 
gün otlatmak lizere kıra ve 
dağlara götürüyordu. Şadiye 
de ninesinin birkaç sığırını 
sabahleyin götlirlib sığırtmaca 
teslim ediyordu, aradan bit 
milddet geçtikten sonra Şadi· 
ye ile çobanın seviştikleri mey• 
dana çıkmış ve ninesi kızı bu 
çobanla sevişmekten kat'i su
rette menetmiştir. Bu hidise• 
den sonra kız çobana y(lz çe• 
virmit ve aradan uzunca bir 
zaman geçmiştir. Vak'a gtınli 
Şadiye sağırları yine çobana 
teslim etmeğe gitınİf, çoban : 

- Kız ben seni alacağıın. 
Benimle gelir main? Seni bana 

vermek istemiyorlar ama ben 
alacağım, demiş Şadiyede ben 
sana kaçamam, seninle gele
mem cevabını vermiştir. Bu 
sırada kızla çoban aruında bir 
münakaşa olmuş ve çoban elin· 
deki övendreyi Şadiyenin ayak
larına vurup takarak onu yere 
dllfllrmüş ve üzerine a\ılmıttır. 
Çoban ku:a: 

- Seninle beraber geleceğim 
dedirtmek istemiş fakat onun bu 
mlitecavizane hareketinden kı· 
ı:anŞadiye ağır sözlerle mukabe 
lede bulunmuştur. Çoban tek· 
rar kıza hücum etmiş ve boğa
zındaki muhtelif renkli boncuk
lan dişleri ile koparmış, h41a 
seninle beraber geleceğim ıö· 
:ı;üııü sllylememcsi üzerine : 

-Kız seni oğlak gibi keserim, 
demiş ve birdenbire belindeki 
bıçağını çekerek Şadiyenin kar-
nıoa saplamış bağırsaklarını yere 
dökm~ ve biçağını kızın vü
cuna daha üç defa sokup çı· 
karmış ve onu öldürmü~tür. 

Kı:ı:ın 15 • 16 yaşıoda, ken· 
disini müdafaadan llciz vaziyette 
bulunması ve ona reva görü· 
len ağır fiil bir tehevvür 
eseri olarak görülmediği, 

canavarca bir hissin sevkile 
ve taammüden cinayeti işlediği 
bükmli verildiği için muhake
mesinin idam cezasına temas 
eden maddeye göre yapılması 
istenmiıtir. Muhakemeye ya· 
kında başlanacaktır. 

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

Masraf bütçesi 
VilAyet umumi meclisi yann 

saat 14 de vilayet salonunda 
toplanacak ve masraf bntçeaini 
müzakereye başlayacaktır. 

Ziraat vekili 
bugün geliyor 
Nazilli ve Muğla havalisinde 

tedkiklerini bitirmiş olan Ziraat 
vekili bay Muhlia Erkmen 'in 
bugün Aydın trenile ~ebrimize 
geleceği haber alınmııtır. Ve
kile (zmir saylavı bay Rahmi, 
Ziraat vekaletı eski mnste~arı 
bay Abidin ve kalemi mahsus 
müdürü bay Servet refakat 
etmektedir. 

Ziraat bakanı refakabodaki 
zavatla geceyi Burnava Ziraat 
mektebinde geçireceklerdir. 

Eczacı Kemal Aktaş 
Hilil eczane.i sahibi eczacı 

Kemal Aktatın yakında Anka· 
raya hareket edeceğini öğreni· 
yoruz, Aziz eczacımız, lstan
bulda olduğu gibi Ankarada da 
bir kolonya satış merkezi ku
racaktır. Reklam üstadımız bi
zim kolonyalar lzmirlilerin zev
kini doyıırduğu gibi lstanbul 
ve Ankarada pek sevilmiş bu
lunmaktadır, diyor. ( Zümrüt 
damlası) kolonyamızın erkek 
ve diti kokuları gerek lstan
bulda ve gerekse Ankarada 
adeta kapış halinde revac bul
muştur, iyi, gtızel ve samimi 
herşey mutlaka er geç bu te
veccühe layık olacaktır. Ko· 
lonyalarmızla beryerde lımiri 
yad ettirdiğimden pek sevini· 
yor, adeta iftihar ediyorum 
demektedir • Muvaffakiyetler 
dileriz. 

işte Dünyanın En Büyük T enorü Karuzodan sonra en tatlı sesli 
BENJAMİNO GıGLİ 

İşte En Sevimli Yıldız MAGDA SCHNEIDER 
Va nihayet beraber yarattıkları güzel fllmlerln en gUzeli 

UNUTMA BENi 
Aşk müzik ve düoyaıun en büyük tenürunün okuduğu en güzel şarkılar 

EL HAMRA Sinemasında 

Paralar HürmUze mi aid? 
Bir bankadan sahtekarhk 

suretile 2500 lira dolandırmakla 
ma:onun he~abıcari memuru 
Suphi ile suç ortağı Hürmüzün 
muhakemeleri e dün Ağırce· 

zada devam edilmiştir, 
Bu celsede Hürmüıün evinde 

kömürlükte bulunan iki bin li
raııın kendisine aid olduğunu 
bilen üç şabid dinlennı ştir, 

Bunlar Hürmüzün arkadaşları 

Fatma, Münevver ve Cemile 
idiler. Beş altı sene evvel 
Felemenk tütün kumpanyasında 
çalışırken Hürmüıüo boynunda 
on kadar beşibirlik gördükte· 
rini ve bunları neden boynunda 
taııdığını sordukları vakıt 
Hürmüzüo: 

- Evde emniyet edecek 
kimsem yok dediğini söyle
mişlerdir. 

Hürmüz evinde bulunan pa· 
ranın sahtekirlık işiyle alllkası 

olmadığını ve kendisine aid 
olduğunu aöylemittir . 

Maznun Suphi de : 
- Vaktiyle bankada Hayri 

adında bir memurun ifadesi 
ahnmıştı. Bu memurun muha· 
kemedeki ifadesile bankada 
alınan ifadesi arasında fark 
vardır. Bu ifadenin celbini is· 
terim, demiştir. 

Mahkemece bu dilek kaba! 
edilmiş ve muhakeme başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Halk opereti 
geliyor 

Elhamra linemaaına bir haf
ta ya kadar lıtanbul halk ope• 
retinin geleceiini öğreniyoruz. 
Halk opereti lstanbulda Beyo
ğlunda Fran ıı tiyatrosunda 
oynıyan d~ğerli Aktörlerimiz
den ve kudretli bir balet be· 
yetinden mürekkeptir. Cici 
berberde büyük meharetini 
gördüğümüz Matmazel Zo110 
Dolmas kadroya dahildir. Ope
ret yarın lstanbulda veda mn
sameresi verecek, şehrimize ha-

t9 Ni.an .,...,.& 

KÖŞE~IDEN 

Kötü · 
düşüncelilere 

İnsaularııı hepsi de temiz ve 

samimi görü,lerle yaşasıdsr, saf 
duygularla dolu olsalardı; dün
yada olup biten nice nice kav• 
galar, gürültüler, düşmanlıklar 
ve; bütün etraflı manasile; kö· 
tülükler meydan bulmazdı. Bel
ki, kötü sözler dilimizde gez· 
mez, lügatlarımızda bulun· 
mazdı. 

Ne çareki bunun önüne insan 
kudretı geçemiyor, zira kötii 
ruhluların içlerinde birer akreb, 
birer yılan çöreklenmiş yatıyor, 
zamanı geldikçe zehir kusmak
tan vaz geçmiyorlar. Fakat 
çok yazık ki kustukları zehir 
nihayet kendi kötülüklerini 
meydana vuruyor, kendilerini 
içtimai bir zebirle zelıirleyorlar. 

Bakın sıze bu kötü düşün
celilerin tabiat ve Adeti sanı· 
ye denilen gösterişlerinden bir 
ikisini izah edeyim: 

Kıyafet i dü:ı:gün ve kibar, 
kendi halinde, kimse ile ko· 
nuşmaz birisini, bir ikisini gö· 
rürler: 

- Bak şuna gururundan ya· 
nına varılmıyor, kimbilir bu 
halini nasıl yapmıştır? 

Bu kötü düşüncelilerle hem 
bezm olur, görüşür, samimiyet· 
!er gösterirsiniz. Yüzünüze: 

- Aman efendim, aman be· 
yim, zatıaliniz, matii.linizl Diye 
müdahe nc edip dururken ken· 
dilerinden ayrılır, ayrılmaz: 

- Bırak şunu! Sanki adam 
sanıyor kendini, olup olduğu 

şudur, budur diye kocakarı 

dedikodularına bile yakışmaz 

pespaye sözler, iftiralar saç 
maktan utanmazlar. 

Ötede, beride biraz göze 
girmiş olursunuz, arkadaş san· 
dığınız, saygi ve hürmet bes· 
liyor dediğiniz bu edna ruhlu
lar değil zaif zamanlarıoda, 

hatta en parlamış hallerinizde 
bile, arkanızdan söylemedikleri 
laf, yapmadıkları İş, kazmadık
ları kuyu kalmaz. 

Bu birinci cephesi.. Bu işin 

cephesi çok ama; ben akhma 
geleni söyliyorum; Bir bayır 

yaparsınız, bir eyilik yaparsınız. 
mesela: tayyare cemiyetine, 
meseİii: kı:ı:ılaya, mesela: her
hangi bir hayır kurumuna mad· 
dl, manevi yardımda bulunur
suuuz. 

- Hım bak herife, arka· 
sından birşey bekliyor, bu yar· 
dımı ba ka yere yapamaz mı 
idi, bu kadar fakir, fukara var, 
onları görmeğe gözü kör mü 
idi.. Onların dedikleri gibi 
fakir, fukaraya yardım edersi· 
nız, onların bu tenkidlerinin 
önünü kesecek iş yaparsınız, 

fakat: 
- Bak, bak! Amma da gös· 

teriş ha! Sanki ben fukara 
babasıyım diyor. Neresine fu
kara babası, kendi çıkannın 
babası!. 

Saysam mı, saymasam mı 
bilmiyorum, nefes tüketecek, 
mürekkep tüketecek, sahife 
dolduracak olursam bir hayli 
iş olur. 

Bu kabil kötü düşüncelilere 
dişinle kuş tutsan yaranamaz
sın, yaranılmaz, çilnkü onlar 
iyiliği takdir için deiil, iyiliği 
kötü ve kara görmek için ya
şamış ve yaşayan ada~lardır. 

Yaradılmış demiyorum, zira ya· 
radan kötü yaratmaz, her kişi
nin iradesini kendi mub.akeme 
ve ınantıkıııa bırakmıştır. 

Bazı zamanlar olur da kıza· 
rım: 

- Be herif itte şu iş ahlak 
kaidelerinin, kanun ve nizam 
çevresinin içinde cemiyet fay· 
dasına yapılmış hayırlı bir iş
tir, bunun neresi kötü ! Kötü 
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Son Telgraf Haberleri 
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im ara torun öldüğü yalan 
Katyanın doğurduğu çocuğa Prens 

Yuryefski Ünvanı verildi imparator, Cenevreye şiddetli bir no
lta göndererek tedbir alınmasını istedi Hayı r Katya bu çocuk 

kız olacaktır. Senin gibi cana 
yakın bir kız. Ben böyle olma
sını emrediyorum. 

- Öyleyse bahse tutuşalım. 
Katya yabani yaseminlerden 

bir dal çekti. Beyaz bir yase
min kopardı. 

- Bu elimdeki yasemini bı

rakacağım. utlar üzerine dü
şerse sen kazanacaksın. Çalı
lar üzerine düşerse kaybede
ceksin .. 

Katya avucu içinde duran 
yasemini lifürerek buaktı.Hafif 
bir rüzgar çiçeği aldı, suya 
kondurdu. Genç kız kahkaha
larla güldü. 

imparator: 
- Bunun ne ehemmiyeti var 

dedi. Bu çocuk hem sen hem 
de ben olacktır. Bir kalp içinde 
ikimizin timsalini yaşatacaktır. 

Sıralardan biri üzerine otur
dular. Konu~mıyorlardı. Yase
minler çekici, tatlı kokusu ile 
yüzlerini okşıyordu. lkisi de 
kalplerinde görlinmez bir var
lığın heyecanını duymakta 
idiler. 

JORJ 
Katyanın çehresi sapsarı idi. 

Başını yastıklarına dayamış ha
reketsizdi. Bu haliyle onu gö
renler uyur sanabilirlerdi. im
parator genç kadının yatağı 

yanında diz çökmüş ağlıyordu. 
Sevgilisini kaybetmesine ramak 
kalmıştı. Kışlık sarayda bu gizli 
doğum pek müthiş olmuştu. 

imparator nazırlar meclisine 
riyaset etmek üzere Kat'l'rinayı 
terketmişti. Tam bu sırada 
doğum ağrıları başlamıştı. Oda 
hizmetçisi ne yapacağını şaşır
mıştı. 

Katya yapayalnız kıvranı

yordu. Yanında ne ona acıyan, 
ne de cesaret verici birkaç 
tatlı söz söyliyen kimse yoktu. 
Ağrılarının şiddetinden bağır
mamak için elini ısırıyordu. 

Kapıda bekliyen nöbetçi zabi
tinin bu ıstırab sesini duyma
sını istemiyordu. imparator Na
zırlar Meclisinden döndüğü 
zamaiı Katyayı ölümle pençe
leşen bir vaziyette bulmuştu. 
Yetişen doktorun yardımile 

yatağına yatırdılar. Nabızları 
atmıyordu. Çağrılan ebe gel
mediğinden imparator bizzat 
doktora yardım mecburiyetinde 
kalmıştı. 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
acaba tahlil ettinde mi bu hük-
mü verdin be adam ! 

Diyeceğim gelir .. Her iyi dü
şünen, her iyi hareket eden, 
her gönlünün safiyet ve sa
mimiyetini temiz bir veche 
ile gösteren her kişinin düş
manları, onu boş yere, yal
nız tenkid etmek için boş yere; 
hasımları olurlar. Bilen, bilme
yen de böyle bedmayeleri işit
tikçe bir şey var sanır, bir şey 
yap ı:mış sanırlar .. Ben de işte 
onlara yanarım ve acırım ya .. 

Şu köşeyi yazdırmağa sebep 
olan; memleketin kaç senedir 
imarcısı, kaç senedir çalışkan 
bir unsuru, kaç senedir varlık 
göstermeye uğraşan bir mem
leket amelesi doktor Behçet 
Uz 'a karı şu son günlerde birkaç 
köt:i düşüncelinin ortahj'ra 
se rp t:ğ i boş , yersiz, hiç ve hiç 
olan ş ayialarıdır: 
( A dnrsi ışdir kişü1111 , !afrı bakılma<) 

Diyen Ziya Paşa ile birlik 
ben de onu bilenlerle samimi 
bir hasbihal etmiş oldum. Ne 
fayda ki, öfkemi de tutamadım, 
nasıl oldu bilmiyorum. 

Nihayet sabahın dördüne 
doğru Katya kendine gelebildi. 
Ve yastıklarını ısıra ısıra bir 
oğlan doğurdu. Katya kurtul
muştu. imparator bu sevinç 
içinde herşeyi, hatta çocuğu 
bile unuttu. Sevgilisinin üze
rine eğildi. Onun sıcak buse
leriyle ihata etti. Sonra buz 
gibi ellerini a vuç!arı içinde ısıt· 
mağa çalıştı. Katya yavaş yavaş 
kendine geldi. Bir aralık göz
lerini açtı Yavrusunu kokladı. 
Yüzünü kaplıJ an bir tebes
sümle sordu : 

- Bahsı kim kazandı? 
imparator: 
- Jorj, dedi. Ona Jorj adı

nı verelim. 
HANEDAN NE 

DÜŞÜNÜYORDU? 
Bir Romanofla bir Dolgoru

kinin aşk mahsulü olan çocu
ğa bir aile ismi vermek lazım· 
dı. Onun hüviyeti ne olacaktı? 
Halis kandan geldiği halde 
ona ne Romanofların ne de 
Dolgorukilerin ismini veremı

yorlardı. 
imparator kendi kendine 

düşünüyordu. 
" Isim~iz ve topraksız bir 

Jorj ... ,. Bu çok acıklı bir mü· 
şahedeydi. 

Potapof Çarın emrini bekli
yordu. 

imparator uykusuz geçen do
ğum gecesinden sonra ancak 
sabahın sekizinde kendi daire
sine döndüğü halde işte bir 
türlü gözüne uyku girmiyordu. 
Yavrusunun taşıyacağı aile is
mi onu düşündürüyordu. Oğlu
nu Tieplovska senyörü ilan ede
bilirdi. Fakat bu şekilde Kat
yayı alemin gözünde küçük dü
şürmekten kurtaramazdı. 

Bu içindeyken Kalyanın 

yavrusunu Yuri çağırdığını 

düşündü. Me~resinin dudakla
rında Yuri kelimesi ne kadar 
tatlılaşıyordu. 

- Neden olmasın diyordu. 
Çocuğuna prens Yuriyefski 

ünvanını vereceğim. Bir irade 
bunu temine yeter. Ve hemen 
şu iradeyi yazdı: 

"Jorj Aleksandroviç Yuri
yefskiye asalet haklarını bah
şeder ve kendisini altes ünva
nını taşımak suretiyle prenslik 
payesine yükseltiyoruz.,, 

Aleksandr 
- So1ı1ı Var -

Kumar 
lsmetpaşa bulvarında Ali oğ

lu Mehmed, Ahmed oğlu Hil
mi ve Ali oğlu lbrahim iskam
bil kağıdı açmak suretile ge
lip geçen halkı dolandırmağa 
çalıştıklarından tutulmuşlardır. 

ADIS - ABABA 18 (Ö. R) - imparator Milletlar cemiyetine yeni bir protesto notası göndererek 
Milletler cemiyetinin mütecasire karşı hareketsizliğini protesto etmekte ve Habeşistanın kollektif 
emniyet prensibinin " ölü bir tabir " olup olmadığını sormakta haklı olduğunu bildirerek isti'anın 
durdurulması için derhal İcab eden tedbirlerin ittihazını istemektedir. 

ADISABABA 18 (Ö.R) imparatorun öldüğüne dair do laşan şayialar kat'iyyen tekzib edilm i ştir. 

NiL, REN VE-P ~SIFlk 
lngiltere bu üç dava önünde büyük 

bir basiret kullanmalıdır 

. " 
• •.;. ,'ö;..; • ·. · ~. 

.. 
, .. 

Naııkitıde11 bir f!Öriiıı iiş 

Moskova, 18 ( Ö.R ) B. - "Garb devletlerinin Ren rak birleşmek ve onun uzak 
Radek "lzvestiya,, gazetesinde meselesindeki uzlaşamamazlık- şarkta tavizat da vermek için 
"Nil, Ren ve Pasifik, işte aynı ları, uzak şarktaki büyük teh- Ren itilafının neticesini bekliyor 
meselenin üç devresi! ,. diye lükeye karşı hareketsizlikleri, lngiltere, garb Avrupa devlet-
bir makale yazarak lngiliz ltaly<tn-Habeş meselesinde ulus- !erinin bu vaziyetin, Japon 
milletinin aklı selimine müraca- lar kurumunun hareketsizliği, askeri mahfellerine pasifik 
at etmekte ve lngiltereyi uzak bütün bunlar Almanya ve Okyanosıında geniş mikyasta 
şarkta kendi menfaatlerini de Japonyayı teşvik eden ha- bir taarruz hazırlamak imka-
tehdit eden tehlükeye karşı diselerdir. Bu iki emperyalizm nını ve, diğini ve bu taarruz-
ikaz etmektedir. Muharrir di- arasında dava birleştirilmiştir. dan başda lngilterenin zarar 
yor ki: Japonya Almanya ile kat'i ola- göreceğini görmiyor mu?,. .............. Emrıv·aki ....... karşısın·aa···· ........ .. 
Milletler Cemiyeti ilk defa olarak 
boyun eğmek temayülünü gösteriyor 

·~······························································ .. ·········•·· Paris, 17 (A.A)- Ovr gaze- eğmek temayülünü gösteri- hadiseye alışabilmeleri için de 
tesi Cenevreden aldıj7ı bir yorlar.Fransızlar herşeyden ev- vakıt kazanmak lazımgeldij!i 
haberde diyor ki : ve! Afrikada harbın durmasını mütaleasındadırlar. Fransa on 

ilk defa olarak Milletler istemekle beraber lngiliz ve sekizler komitesinin pazartesi 
emrivaki karşısında boyun Habeşlerin tamir kabul etmez günkü toplantısında kabine 

tarafından tesbit edilen noktai 

------------------------------------------!, 
nazarını izah edecektir.Şimdiye 
kadar maliım olan birşey varsa 
o da Fransanın lngiltere veya 
ltalyadan birini tercih etmek 

ıztırarından kurtulmak için yeni 
zecri tedbirlere iştirak etme
meğe karar vermiş olduğudur. 
Çünkü bu Avrupadaki ekono
mik krizi arttırmaktan başka 
hiç bir şeye yaramı yacaktır. 
Mamafih Ingiltere paktın on 
altıncı maddesi mucibince daha 
şiddetli zecri tedbirler tatbi
kinde ısrar edecek olursa 
Fransa buna derhal muhalefet 
etmiyecek fakat lngilterenin 
merkezi ve şarki Avrupada ne 
gibi teahhütlere girişebileceğini 
öğrenmek istiyecektir. Esasen 
Fransanın Lokarno devletleri· 
nin son toplantısında lngilte
reye tevdi etmiş olduğu mah
rem notaya muvafık cevaµ 

TAYYARE Bugün Her Seansta 
SiNEMASI TELEFON 315t 

Aylardanberi beklenen - Aylardanberi sorulan senenin en muhteşem filmi 

Königsmark 
Elissa LANDI - Pierre FRESNA Y , john LODGE - Jean MAX - J . YONEL 
J. DEBUCOURT - Georges PRIEUR • Andre DUBOSC gibi en tanınmış Fransız 

artistlerinın büyük bir kudretle çevirdikleri heyecan dolu nefis bir eser 

Derin ve ince bir aşk - heyecanlı bir mevzu - Taç ve taht ihtırasları 
sarayların İç yüzü ve saray entrikaları 

~~~~~~~.....,~~~~~"""'!!!~ 
Ayrıca : Türkçe sözlü FOX dünya havadisleri 

SEANS SAATLARI : Dikkat : Königsmark filmi uzun olduğu ıçın seans 
saatları şöyle tesbit edilmiştir 

Hergün 14-16-18,30-21 cumartesi ve pazar günleri 12 de başlar 
-~) ............. _. ........... , 

Türkiye 
Dürüst hareket

ten ayrılmaz 
- Baş ta1 rtfı I inri sav/atla -

Yunan i stanın da boğazların 
methalinde olan Limni ve Se
mtndirek ada larını tahkim ede
bilmesi hakkındaki neşriyatı 
Yunan matbuatı tarafından 

memnuniyetle kaydedilmekte
dir Gazeteler bu askerleştirme 
hakkının Sakız, Sısanı ve Mi· 
dilli hakkında da verilmesini 
ve fakat bundan müttefik Tür
kiyenin kuşkulanmasına mahal 
olmadığını ilave ediyorlar. 

BULGARISTAN SILA.H
LANIYOR MU? 

lstanbul, 18 (Özel) - Sof
yadan gelen bir habere göre 
Bulgar kabinesi dün geceki 
bir toplantısında arsıulusal vaz
iyetteki değişiklikler hasebiyle 
Nöyi muahede sinin askeri hü

kümlerini tanımıyarak muvaz
zaf askerlik usulünü tatbike, 
askeri teşkilata başlamağa ve 

Bulgar sınırlarını tahkime ka
rar vermiştir. 

Balkan devletleri 
dan henüz resmen 
edilmemişlerdı r. 

bu karar

haberdar 

Bükreş 17 ( A.A) - Natio-

nalul Nou gazetesi boğazların 
tahkimi hakkındaki başmaka

lesinde diyor ki : 
Türkiye, yaptığı jestler barı

şa inanla bağlı olduğunu "e 
balkan antantı azası gibi bu 
antantın kuru!masında esas tu· 
tulan prensiblere sadık oldu· 
ğunu gösterdi. Bu vaziyette 
Türkiye Roman y anın efektif yaı 
dımına mustahaktır. Türkiye 
hükfımetbin boğa zla rı tahkim 
hususunda kararı iki hususiyet 
arzetmektedir. Bunlardan biri· 

si Cumhur reisı Kama! Ata· 
türkün Avrupada savaş tehli· 

kesi görmesi ve diğeri legal 
bir yol takib edilmesidir. 

Bir rekor 
Paris, 18 (Ö.R) - Fransı;ı; 

intihabatı gelecek Pazar günü 
Japılacaktır. 

Bütün namzetlerin kayıd mua
melesi bitmiştir. Şimdiye kadar 
4171 namzed kaydedilmiştir ki 
bir rekor teşkil ediyor. 

Graf Zeplin Riyo dö 
Janeyro'da 

Riyo dö Janeyro, 18 (Ö.R) 
" Graf zeplin .. balonu saat 
21 de buraya gelmiştir. Bugün 
tekrar havalanacaktır. 

Zavallı kadın 

Eşrefpaşada Hacı Ali efendi 
caddesinde Selvili sokağında 

oturan Abdullah kızı Kadriye 
evine giderken ansızın düşüp 

bayılmış ve bunu gören koca
siyle komşuları tarafından ayılt
mak için çalışılmış ise de mu
vaffak olamamışlar ve Kadri
yeyi memleket hastanesine kal
dırmışlardır. iki saat sonra ya
pılan muayene neticesinde 
dimağ damarlarından birinin 
çatlamasından öldüğü anlaşıl
mıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
verilmiş olması da lazımdır. 

Şimdiye kadar lngiltere bu 
notaya cevap vermek şöy!e 

dursun teoıas bile etmemiştir. 
Tokyo, 17 (A.A) - Domei 

ajansı bildiriyor : 
Japon hükumeti lta lyan Ha

beş ihtilafının inkişafı nı büyük 
bir dikkatle takip etmektedir. 
Milletler cemiyetinin veya Fran
sa ve lngilterenin bu ihtiliif 
etrafında hattı hareketleri her 
ne olursa olsun Japonya Ha
beşistandaki ekonomik mena
fiini muhafazaya çalışacaktır. 
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........ 
içtimai tetklkler : 

Muhtelif tarih devirlerinde 
kadının hukuki tekamülü 

Ailede Reform 
" Metru Metres " adh eserin muharriri 
ol11n bir Fransız doktoru kadını basit b i r 
kuluçka makinesi haline koymak istiyordu 

Yazan : Handan Sermed Ertun~ -·-( Feministe ) lerin, bundan 
evvel de bir nebze bahsetti
ğim gibi iddiaları llç zümrede 
toplanabilir: 

1 - Ailedıı reform: Kadına 
Ye erkeğe aile kurmak husu
sunda, aynlmak meselesinde, 
miras bahsinde aynı hakkı 
Yermek. 

2 - Ekonomik reform: Ka
ılınlann da erkekler gibi her 
mesleğe girebılmeleri, her san
atte çalışabilmeleri hakkını te
min etmek. Bu hakkı Yermez
den evvel de kadınlara mes
leki terbiye ve malümah vere
cek olan yllksek mekteblerin, 
enıtitlllerin, llniversitelerin ka
pılanıu açmak. 

3 - Siyasal ve idari reform: 
Bir ferdi bulunduktan memle
ketin idari ve siyasal işlerinde 
onların da bir hakkı, bir '18zi
fesi olmak. 

Şimdi bu üç içtimai refor
mun memleketimizde geçirdiği 
istihaleleri tetkik edelim: 

EvYela: Ailede reform -Asır
larca evvel konan dini kaide
ler hukuki mevzuatımıza esas 
hukuki mevzuatımızın ruhu 
olduğu devirlerde kadının aile
deki mevkii bir kuluçka ma
kinesi olmaktan ibarettir. Tıp
kı bir makine gibi kendi mah
sulü llzerinde hiç bir hakkı, 
biç bir nüfuz ve salahiyeti 
yoktu ... Erkek mutlak bir ha
kim; .. Hakimiyet o kadar mut· 
lak ki kadının sıhhatı üzerinde 
bile tasarruf edebiliyor. Evin· 
de hastalanan kıymetli bir 
hayvanını kucağında baylardan 
baytara koştururken, alüm da
ıeğine de düşse karısını na
mahreme, doktora göstermiyor. 
Kadın altmış yaşında da olsa 
onun şehadeti bile dinlenmez, 
zavallı o kadar az itimada la
yık bir mahluktur. Halbuki 
henüz on beş yaşında bir er· 
kek çocuğun şehadeti dinlenir. 
Koca 15 yaşına gelmiş oğlunun 
taat ve ibadetine kanşmazken 
bu noktada kusur eden karı
sını bir hayvan gibi dövmek 
salahiyetine bile maliktir. Ka
dın, hayatı bahasına dllnyaya 
getirdiği çocuğunun üzerinde 
hiçbir hakkı haiz değildir. 

Erkek, kafasının kızdığı, du
manlandığı bir anda kadını, 

ev.m diye sığındığı çatının 
içınden uyuz bir köpek 
gibi, kolundan tutup ata
bilir . Eğer erkeğin hid
deti o ande biraz fazla ise 
o zaman karısını talAkı selise 
ile boşamak hakkını haizdir. 
Talikı selise ile boıanan bir 
kadın bir daha ilk kocası ta
rafından tezevvüç olunamaz. 
Bir şart ile ki... Kadın adi bir 
fahişe gibi bir başka erkeğin 
koynuna ·alınacak , ondan son· 
rıı itk kocasına dönmek hakkı· 
nı iktiaab edecek... Bu nasıl 
tüyleri ürperten, ne yüz karası 

bir hukuki kaidedir. Bu kai
deyi koyanlardan ziyade kabul 
edip te senelerce tatbik eden
ler bu zillete katlanmak vazi
yetinde olan kadınm sulbünden 
gelmek hicabını duymadılr mı? 

Sonr~ kanların teadd&dli ... 
Bu yetişmiyermuş gibi odalık
lar meselesi ... 

Evdeki dişilerini artırmak için 
erkek sonsuz sebepler ya· 
ratabilir. Ekonomik vaziyeti mil· 
ıaittir. EYienir. Sihhaitl ııall-
ait oldu9'n ;~:~ 

meselede kabahat sanki sırf 
kadında olabilirmiş gibi, kadın 
doğurmıyor diye evlenir, kızım 
olmıyor diye evlenir, oğlum ol
mıyor diye eylenir, canı sanfU1 
veya kumral yahud kara yağız 
bir kadın istediği için eylenir. 
öküzlerini güttürmek için ev
lenir, çiftini çubuğunu sürdür
mek için evlenir, karırı henllz 
genç, erkeği oldukça yaşlı bir 
aile tanıyorum. Kadın niklh
landığı zaman henüz 14 yqın
da imiı. Teliyle, duYagiyle 
kocasının e•ine geldiği xama11 
köşede oturan kllt0r6m, ihtiyar 
bir kadınla karşılaşmıı, el llp
türmüıler, bu senin ortagındır, 
onu sayacaksın, diye takdim 
etmitler. 

Elinden oyuncağını bırakarak 
kocasının evine gelip te kllfede 
kötürüm bir ortak ve o 
ortağın dllnyaya getirdiği en 
büyüğü yedi yaşında dört ço
cukla uğraşmak mecburiyetinde 
kalan bu yavrucuğun inkisarini 
düşünün. Bu kadın dört beş 
sene bu hasta ortağın en süfli 
hizmetlerini görmüş, uzun ge
celerini ortağının doğurduğu 
çocuklann yanı baıında bekçi
lik etmekle geçirmiştir. 

Fakat en fazla faşılacak fey 
medeni tanıdığımız cemiyet
lerde, münev'ler geçinen insan
ların bu hale taraftarlık etme
leri .di. 

Bundan bir kaç sene evvel 
ismini ıimdi habrlıyamadığım 
bir Fransız doktorunun ( La
maitresse legitime ) = metru 
metres= ismi altında neşrettiği 
bir kitabı okumuştum. Bu zat 
bu kitabı neıretmezden eyyeJ 
aynı esuab müdafaa eden diğer 
bir eseri daha intipr etmif, be
nim okuduğumda Fransızcanın 
tanınmış bir çok büyiik sima
larına mllracaatla bir anket 
açmış, meded umduğu (Meşa
hirl) kendisine zülfll yare do
kunmayacak ceyaplar vermit· 
ler, bir kısmı belli belirsiz alay 
etmiş, ne olduğu belirsiz bazı 
kimseler muvafıktır, dem~ler. 

Bu kitap büyük bir sitayişle 
islim aile kanununun mükem
meliyetinden bahsediyordu ve 
bu meyanda bir ayetin de 
tercllmesi vardı içinde.... Bu 
meselede mütehassıs değil'im, 

ayetin sıhhatını iddia edemem, 
fakat tercümesi aynen şöyle idi. 

Hazreti peygamber, etraf· 
dakilerden birisinin karısına 

fena halde g6z ediyor. Fakat 
bundan azab duyuyor ve gece
lerce uykusu kaçıyor, yine 
böyle bir uykusuz gece
sinde kendisine bir ayet 
oazil oluyor. " Senin ruhuna 
bayle bir hissin doğup, Alla
hın izniledir. O emrü irade 
etmese sen bayle birıey hiue
demezdin. " Tabii derhal ka
dını kocasından ayınyorlar Ye 
Peygamber tezevviç ediyor. 
itte: islim aile teıkilitında 
ıimdiye kadar lılkim olan ruh. 

Birçok kanlı ev, kadınlann 
nöbetleşe mllşterinin hırs ve 
şehvetini tatmin etmk için sıra 
bekledikleri bir fuht evine 
benzer. 

Fransız doktoru tezini mil· 
dafaa etmek için ıöyle bir mu
hakeme yürütüyor: 

Dtınyada kadın nüfusu erkek 
nlifnsundan daima fazladır. 
Eğer bir erkek tek bir kadm 
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şehir ' - 131- YAZAN : Mışeı zevako 

' İçme· suyuna kavuşacak ~için hulya olsun ? Ni~in ~~m~~n 
SC>ke, (Özel)- Belediye, ka- .~ O amasın? Aşkımdan emın degılmısın 

zanın su ihtiyacına ciddiyetle Ar . . 
el koymuş, ötedenberi iyi bir ıs · I ~u~urken . b_enı ~aralamış olsa 
icme suyundan mahrum olan - Hayır 1 ımıt kendim nebire atacakmış? 
Sök eye iyi ve mel>zul bir kay- CeYabını verdi. Papu : B~ fikirleri de . nereden öğr~-
naktan su isalesi için faaliyetlere -. Hayır mı? Dllf? Bak şu ı9e . .. Nasıl ~ır 
girişmiştir. Bu işi muvaffakı- Dıy~ h~m~rdanch. Genç ka- kartal yavrusu dünyaya getir-
yetle baıarmak için tarbay dın,. cıddı bır du~da. ve ke- mitim ... 
EyyupÔzbq geçendeAnkaraya derınden mlitevellit bar atikli- Diye aöylenib duruyordu. 

"d k Bel d' el b k netle · Sonra omuzlarını silkti: gı ere e ıy er an asın· · . . . 
dan kırk bin lira istikraz et- - Dınleyınız Klemanl. Mllm- - Ben de Mar etal Damo-
mişti. yapılan keşifler su ih- ~ün olmıyon b~ ~ülyalan tek- yili bırakmıyarak, fÖ'IBlyenin 
tiyacının ancak yetmiş bin lira ~if. ederek benı busbiltün azab anusnna rağmen saadetini 
ile cevaplanacağını österdi- ıçınde ~ar.akıyorsunuz. . . temin edeceğim. Ah 1 Kendi-
ğinden uray bu yılki ftıtçesin- - Nıçm hlllya olıuu? Nıçan aİDe aid olmıyan iılerle uğraf-
den bu iı için onalb bin mümklln olmasın? Aşkımdan mamış olsa ne olurdu? Elbet 
lira ayırmış, bunu, istik· Söke btkdiye rdsl Eyyııb Özbaş emin değil miain? Geçmiflerin de bun1111 ela çaresini bulanım. 
raz edilen paraya ekliyerek çe ile memleket işlerini başar- bir gün için felaketimize se- ihtiyar Pardayan Otel dö 
su tesisatını bir haylı ilerlet- mağa savaşan belediye, kazada hep olmasmdan mı korkuyor- Meme'ye geldiği vakıt g6110f 
miştir. ağaçlandırma, temizleme ve sun? Dinlet Sana yemin ederim doğmQftn. Kapıyı açan utak: 

Söylenildiğine göre, SC>ke kaldınmlar ile cadde itlerine ki şayet kalbimde geçmişe ait - Mosinyor, aabırsızı.lı:la 
kazba 6nümliııdeki haziran bilhassa önem vermektedir. birıey habrlarsam seni taciz sizi bekliyor. 

Yeni mezbeha binası 

içinde senelerdenberi hasret Bunlardan başka kaıinın 
çekdiği içm4W suyuna kavuşmuş sosyal hayatında gereken 
olacaktır. ileriliği yaratmak ıçın Bay 

MEZBAHA BiNASI Eyyub Özbap bir belediye re-
On bir bin lira ile meydana isindeo ziyade bir kllltür adamı 

getirilen mezbaha binası çok gayretiyle çalıtbğa memnuni-
moderndir. Bütlin ml1ştemillb yetle görülmektedir. Bu sene 
temizlik ve sağlık icablarına urayın elile bir halkevi yapıl-
tamamen uygun olan bu bina• masına karar verilmiş ve bu iş 
nın ufakça bir para ile mey- için merkezi umumi ile hususi 
dana getirilmit olması Şarba- hesaplar idaresinin ittiriki te-
yın bir muvaffakıyeti olarak min edilmiştir. Söke kazası 
gösterilmektedir. Bina, bir mez
baha oldnğu kadar aynı za
manda hayvan bakım ve te
davi yeridir. 

ziraatla uğraıan ve tlltüncüliiğli 
ilerlemeye başlayan bir istih
sal memleketi olduğundan be
lediyenin ziraat iılerinde de 

HALK EVi halka faydalı olabilecek all-
Söke ilçesinin genişliği kar- lar göstermesi Sökelileri ger-

'ısında 42 bin liralik bir büd- çekten memnun etmektedir. 
••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

yette kadın zllmresinin mü- olduğunu kabul etsek bile böy· 
him bir kısmı hayati vazifevt le her sene çocuk yetiştirecek 
yelten, karalıktan ve analıktıın kadar ekonomik varlığı düzgün 
uzaklattınlmıı olacaktır. kaç erkeğimiz vardır. Bir kadı-

Sinir hekimlerinin istatistik- nın - sıhhi bir mazereti olma-
lerini gözönünde bulunduracak dağı mllddetçe • evlendiği ta· 
olursak sinir buhranlarının bir rihten itibaren dört sene fa. 
çoğu mlikabelesiz kalmış cin- sıla ile çocuk dünyaya getir-
siyet arzulanndan ileri gelmek- meai mecburiyetini nediye 
tedir. kanunlarımıza sokmıyoruzda 

ikinci sebeb olarak : Nüfus bayle bir çareye baş vuruyo-
siyaseti noktasından birçok ruz. Sonra her dlinyaya gelen 
kadın almanın lllzumlu olduğu- çocuk birçok fedak&rlık ve 
nu ııöyliyor. klllfet bekler. Neden memur-

Bir kadın senede azami bir lann muşı her yeni çocnklan 
çocuk doğurabilir, halbuki bir oldukça artınlmıyor? Bu bir 
kadının bir doğumundan diğer defa tecrübe edilsin ve sene 
doğumuna kadar eski sıhhatını içinde doğum istatistiklerinin 
kazanabilmesi için dört sene ne kadar kabardığı gör6lecek-
geçmesi lizımdır. Dört sene- tir. 
den sık fasıla ile doğu- Bundan baıka (Baly yamie)yi 
ran kadınlar hem kendi kabul etmiş milletlerde nllfus, 
aihhatlerinden kaybederler hem hendesi bir niıbet dahilinde 
dünyaya getirdikleri çocuklar mlltemadiyen artıyor mu? 
sihhatsız olur. Bunun için bu Tabiate ve sosyoloji kaide-
vazifeyi sıra ile dört kadına terine, aklı selime uygun olan 
yüklemek llzımdır. tek kanlı aile şeklini kablil 

Bu kadar mllcerret ve dar ettikten sonra Türkiye cumlın-
düıünüşlii bir adamın, bir mü- riyeti nllfusundan kayıp mı et-
nevverin mevcut olabileceğine miştir? 

ıaşmamak elden gelmiyor. iç· Sayın Fransız hekimi, nüfus 
t:mai mlltkliller riyaziye ve ce- siyasasında esas çok çocuk 
bir muadeleleri gibi kağıt üze· doğurmak değil, doğan çocak-
rinde halledilebilseydi bu sayın ları yaşatmak olduğunu tega-
Fransız hekimi de haklı ola- fili ediyor. Bu ıerait altında 
bilirdi. doktorun samimiyet ve hüanli 

Bu kuluçka makinesi olmak niyetinden tüphe etmek lizım-
zilletini kabal edecek kadın geliyor. 
'" · - '· 

1
· -

1
- ·· .... .t,r? Bllyle - Doram ed«d -

etmeden evel kendimi illdliril· Dedi. Pardayan içinden : 
rllm. - Hay canını feytan alsın 1 

- Kleman sevginden şüphe Diye homurdanıyordu. Ma-
etmem uefıine de güvenirim. reşahn dairesine doğru yürüdü. 
Herıeyi unutacağını da bili- Hanrinin geceki vak'adan son· 
yorum. Fakat birıey unutamı- ra hiç gilzlbıe uyku girmemiş-
yacak birisi var kı o da benimi ti. Geceyi dilşünmek ve ge-

- Ne demek istiyorsun? zinmekle geçirdi. Yalnız ta-
- Seviyoruml Sevgilim için bancayı atan düşmanın araba-

her bir cinayeti işliyecek ka- yı uzaktan takib etmiş olması 
dar kuvvl'tli aşkım vardır. fikrini tırmalıyordu. 
Dünyada hiçbir kimse kalbim- ihtiyar asker, Damoyil'in 
den bu aşkı çıkaramaz. Aşı· odasına giderek: 
kımdan ayrıldığım gün hayata - Monsinyor, uykusuzluktan 
da veda edeceğim. Kleman, halimin pek bitkin olduğunu 
sana cinayetimi unutturmak soylemeye hacet yok. 
için benden kanımı iste; bunu Dedi. Mareşal sert bir tayırla 
son damlasına kadar dökmeye - Ne oldu? siz de hücume 
hazınm. Bırakılmış, zavallı mi uğradınız? 
yavrunun saadeti için de ölme- diye sordu. 
ye razıyım... Fakat Deodayı - Evet, asıl hücum size idi 
unutmak kahil değildir. amma... Bereket versin ki ba-

Korkunç surette güldü ve na ... 
papasın elini sarstı: Hlicum edenleri tevkif ede-

- SC>zümü iyi dinle 1 Bu bildiniz mi? 
adam benim aşıkım değildir. - Monsinyor, rahat rahat 
Kocam olmadığı gibi bu saa- U)uduğunuz anlaşılıyor. Baksa· 
dete <\e erişilemiyecektir. Fa- nıza keyfiniz yerinde, dilinizi 
kat ben onun evleninceye ka- de uzatıyorsunuz, fakat ben 
dar nişanlısıyım, ona seni sevi- bütün gece dolaşbm anlıyor 
yorum demek için cehennemin musunuz? iti kısaca anlatayım; 
çukuruna bile ineceğimi Alçak konaktan iki yilz adım kadar 
bir anneyim. Ukin aşkımı asla aldığımız zaman bir tabanca 
unutamam! Çocuğum alçaklı- patladı. Araba dört nal ile 
ğımı öğrenmit olsa, beni haka- gitmeğe ve ben de arkasından 
retiyle ezse yine onun için koşmağa başladım. Sizi yaka-
öldüğümden pl'k bahtiyar ola- lamak için var kuvvetini ba-
rak gözlerimi kapamış olaca- cağına veren çapkının da koş

tuğunu gördllm. Ona yetişerek 
ğım. 

Alis gözlerini papasa dikti. 
lztırap içinde kıvranan Pani 

Garola ber ümidinin sönmlit 
olduğunu anlıyordu. Çok sa· 
kindi. 

Nihayet boğazında bir hırıltı 
belirdi. Yalvarır gibi kollannı 
semaya kaldırdı. Fakat kollan 
yavat yavaı aşağıya arkb. 
Süklinetle bir hayal sribi ka
ranhklara daldı, gitti. Bir da· 
kika kadar Aliı uzakta çıngı-
rağın ve: 

- Ôlmüıleriniz için dua 
ediniz! 

Diye bağıran papaı Margi 
d i Pani Garolanın iniltili sesini 
ititti. Boylu boyunca baygın 
olarak diitUi. 

• • • 
ihtiyar Pardayan Martoki 

Koni meyhanqinde oğlu ile 
gllrüşdükteu ıonra sevinç ve 
endişe içinde döndll, Sevinci 
çocuğuna kavuştuğundan, en
dişesi de Monmorınsi ailesiyle 
ilgili bulunmasmdandı. ihtiyar 
Pardayan kendi kendine: 

- Hay kafir şeytani Oğlum 
bu işlere neye karıftyor? Oste· 
lik küçük Luizi de seviyornıuıl 
Sanki koca Parisin içinde se
vilecek güzel kızlar yokmuşl 

Ne çare kaderi böylP- im iti 
Öğütlerimi dinlemedi, böyle 
itlere barauaa 10kba? Brı aev
Jİ nereden pliyor? 

araba ile kendi arasına girdim. 
- Yaklaşma! 
Diye bağırdı. Ben de: 
- Pekala! iıiniz o kadar 

acele ise geçiniz. Ben yerim
den kımıldamam. Dedim. Bu
nun üzerine hiç bir şey söy
lemiyerek üzerime hlicum etti. 
Çapkının güçlli kuvvetli oldu
ğunu gl>rllnce ben ustalıkla bir 
kaç vuruş vurdum. Birdenbire 
yana sıçradı ve kaçtı. kork mı· 
yordu. Maksadı tekrar arabaya 
yetişmek idi. 

Marqal endişe içinde : 
- Acaba yetişti mi dersin? 
- Dinleyiniz, ahırlı olunuz 

Monainyorl Tekrar koşmağa 
başladı. Ben de arkasından 
koftum. Amma ne kotutl Ba
caklanmm kuvveti yerinde ol
duğunu anladım. Biraz sonra 
gözümlin 6nlinden kaybettim. 

- Bıtmfdi 

Satılık çocuk 
arabası 

Gayet az kullanılmış 120 
lira kıymetinde modern bir 
çocuk arabası gayet ehven 
bir fiyatla satılıktır. 

Taliplerin : Gazi Bulvarın
da silahçı Salim hanında oda
cı Mehmet faike müracaat-
lan. 3-5 S 4 
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Unutma 
beni 

••• 
Heyecan, aşk ve 
müzik filmidir 
Elhamra sinemasınm proğra· 

mını öğrendik, o bu sene ne 
kadar auper film varsa heps!ni 
arkaya bırakmış bir aydan beri 
dir, her hafta bir şaheser gös
teriyor. Hepsi birbirinden fev
kalade denilirse pek yerinde 
bir söz söylenmiş olacaktır. 
(Unutma beni) böylece müzikal 
bir aşk vı• nezahet filmidir. 

Unutma beoide güzel bir 
vapur yolculuğu var, Almanya· 
dan Amerikaya büyük bir seya 
hat vardır. Trans atlantik va· 
purJarından birini oturduğumuz 
yerde bütün teferrüatma kadar 
görüyoruz.Deniz ortasında koca 
geminin tenis salonlarını, balo· 
larılll, yemek salonlarını, kamara 
!arını görüyoruz, vapur içinde 
kaptanın yolcular arasında genç 
bir kıza aşık oluşuyla başlayan 
macera; pek tatlı sürpirizlerlc 
aşk ve neş'e üzerine heyecan 
ve halecan noktaları ıerpmekle 
mehtaplı bir gecenin habrasını 
ihya ede ede Nevyorka var
maktadır. Büyük geminin lüks 
salonlarından, şık göğerteain· 
den Amerika ufukJannı seyret
mek cidden büyük bir 
nasibdir. Elhamra salonun· 
da otururken insan kendi 
benliğani kaybederek kendisini 
büyük bir vapurun güvertesinde 
Amerikayı seyreder buluyor, 
evet Amerikanın resimlerde 
gördüğ~müz yüksek apartıman· 
JariyJe, neşeli limanı içindeyiz. 
İstanbuJun Haydarpaşaya, Bo· 
ğaziçine kalkan vapurları gibi 
kalabalık, neşeli, canlı bir li
mandan rıhtıma çıkıyoruz. Nev
yorkun sokakları içinde dola· 
şan otomobilimit kah iki kath 
bir otobüs geçerek kah 
dört vagonlu bir tramvay 
katarını arkada bırakarak uzun 
bir gidişten sonra bir otele 
varıyor. Orada ltalyan bir te
nör radyolarda bütün evrensel 
şöhretile bizzat olimpiya tiyat
rosunda bir konser verecektir. 
Bu büyük ses üstadile başlıyan 
nezih bir aşk insanın başını 
döndüren tatla bir macera ile 
bütün Elhamra salonunu aşk 
çiçeklerile dolduruyor, Elham· 
ranm beyaz perdesine ge· 
rilen (Unutma Beni) filmi 
lzmirlilere duygu, zarafet, mü· 
zik ve nezahet ziyafeti vtır· 
mektedir. (Son) kelimesi per· 
dede veda işaretleri verirken 
doymamış gözler, mütebassir 
bitmemeli idi. Bir daha göre• 
ceğim, demekten kendisini kur· 
taramamaktadır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

Necaşi ...... 
Ordusu ile orta

dan kayboldu 
- Baştarafı birillci sahifede -

hiıama uğratılması hiç de mu
hakkak değildir. 

"Volkisehi Beobachler,. ga· 
:ıetesine göre ise bilikis Nui
bu ordusunun mukavemeti 
ltalyan motörlü vasıtaları önün
de pek uzun sürmiyecektir. 

"Germana" uluslar kurumu· 
nun hakimleri kendi menfaat-
larına göre büküm veren bir 
mahkeme olduğunu yazarak 
neden müttehim mevkiine bi· 
rinci olarak lta]yanm çıkarıl
dığını soruyor. 

Nihayet "Deutscbe AIJge
meine Zeihing,, ltalyan asker, 
kumandan ve mühendislerini 
medhederek şimdiden Habeşis
tanı sömürmeğe başladıklarını 
yazıyor ve Adia Ababa üze· 
rine ileri hareketinin sür'atle 
muvaffakıyet vereceğini tab· 
min ediyor. 

....... 

Köniksmark 

Tayyare sineması bu hafta 
biz~ (Köniksmark) adile bütün 
müşkülpesentlerinin yüzünO glU 
dürecek, bütün lzmire beğen
direcek bir süper film takdim 
etmektedir. Köniksmark sem
pati, aşk, nezahet, miliyetper
verlik ve macera filmidir. 

1913 de harbı umumiden bir 
sene evvel Almanya dukabk
lanndan birinde bir Alman 
prensesi iJe bir Fransız çocuk 
öğretmeni arasında başlayan 
yüksek bir aşkın etrafında dö
nen ihbras, para. şöhret ve 
servet mlicadelelerinden ( Kö
niksmark) filmi doğmuştur. Al· 
manyada bqtanbaşa; bütün 
Fransanao Pariı baıta olmak 
üzere her şehrinde ve her sine· 
masında birkaç defalar gösteri· 
len bu yüksek film memleketimiz· 
de Istanbul ve Ankarada göste
rilmiş ve çok sevilemiş bir eser 
olarak kabul etmek mecburi
yetindeyiz.Prensesi ilk gördüğil 
vakıt tanıyamıyan genç Fransız 
öğretmeninin tatlı gaflan filmi 

pek süslemiş ve pek zevk ve· 
rici ıahnelere aebeb olmuıtur. 
(K6niksmark) da yllksek dekor 
var, bOyük fedakirhklar var. 
Nihayet mr•Meşem bir macera, 
merakh bir aşk sahnesi var. 
Fransız öğretmeninin k6tüp
banede tesadüfen bulduğu bir 
şifreyi hallederek sarayın bü
tün esrarına vakıf oluşu cid· 
den uıeraklı ve heyecanlı sah
nelerden biridir. Saraya konan 
bombalardan dehşet verıcı 
yangınlardan can yakıcı ıesle
rile yangına koşan itfaiye oto
mobilJerinin etrafa dehşet sa
çışından da filmin o cephesin-
de de heyecan ve dehşet var
dır, diyebiliriz. Köniksmarkan 
son sahnelerinde iffet ile aşk, 
izzeti nefsle milJiyetçilik karşı 
karşıya gelmiş, bir necabet 
ve uluvvi cenab levhası üstüne 
(son) işareti çekilmiş olarak 
bitmektedir. Tayyare sinema· 
smdan çıkanlara nasılsın diye 
sormak gerektir, verecekleri 
bir tek cevab vardır dehşeti ..• 

-Bir Türk genci 
Fakirizm, manyatizm, te
lepati tecrübesi yapıyor 

VE.NI AS•R 

K. Antant 
lngiliz siyasetjni 
Fransaya tercih 
kararındadır 

-Bl1$ tarafı ı llf& sa11Jada -
hattı hareketinin meşkük bu
lunduğunu bildirmiştir. 

Bundan iki gün evvel kliçO~ 
itilaf devletJeri şuna karar ver· 
mişlerdir ki, Fransa ile lngil
tere arasında birini tercih 
etmek lbımgelirse lngiltereyi 
tercih edeceklerdir. Çünkü ln
gilterenin hattı hareketi Mil
letler cemiyeti paktına daha 
uygundur. Mamafih Romanya 
delegesinin nutku F ransanm 
panik çıkarmak yolundaki gay
retlerinin muvaffak olduğu in
tibaınt vermektedir. 

•• 

lngiliz • Fransız dostluğunun 
nasıl bir tehlüke geçirmekte 
olduğu iıaret edildiği vakıt 
bizzat lngilizler de derin bir 
tesir altında kalmışlardır. Belki 
de lngilizler bunun bir blöf 
olduğunu biliyorlardı. Fakat 
Fransız intihabatından evvel 
bu blöfü meydana vurmak is· 
tememişlerdir. Bu intihabaUan 
sonra lngiltere çok muhtemel
dir ki f6yle diyecektir : 

Milletler cemiyeti paktının 
feshi babasına idame edebile
cek bir dostluğun lngiliz ef
karı umumiyesi için hikmeti 
vücudu yoktur. 

Yemende ...... 
Hazırlık var 

- Baş taraft 1 ittci savJada -
bir kaynaşma vardır. Italyan
ların Habeşistandaki istila ha
reketleri Yemende bariz bir 
hoşnudsuzlukla takib edilmek
tedir. imam Yahyanın 60 bin 
askeri seferber yaparak Kızll· 
deniz sahillerine gönderdiği 
bildiriliyor. imam lngiltereden 
ve Amerikadan birçok harb 
levazımı ve mühimmat sahn 
almışbr. Bu hazırlıklann ası) 
herlefi bilinmiyor. 

Bu hafta şehrimizin 
monoton ıinema haya
tına ıanatkAr bir Türk 
gencinin varlığı karıştı. 
Karşıyaka Ege sineması 
bu haftaki sinema prog· 
ramına Fakirizm, Man
yatizm, ve Telepati uz· 

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

manı bay Tevfik Ôzca· 
om yapacağı tecrübe· 
leri de ilive etmişti. 

Bay Tevfik Ôzcan, 
umumi harpte Türk za· 
biti olarak Osmanlı or· 
dusunda hizmet eder· 
ken esir olmuı ve uzun 
müddet Hindistanda kal
mışbr. Orada fakirizm 
üzerinde derin bir bilgi 
sahibi olan Müslüman 
bir Hintli ile tanışarak 
bu ilmin en derin nok~ 
taJannı öğrenmiştir. Hin· 
distan dönüşiinde çık
tıiJ Avrupa turnesin· 
de Aıvrupanın ve Bıl
kanlarm muhtelif ıehirlerinde 
yapbğı Fakirizm tecrübeleri 
biiyük bir allka ile karıdan· 
mııtar. Bu turne esuasanda bay 
Ôıcan Telepati ve manyatizm 
bilginlerile temasa geçerek bu 
şube liıerinde de önemli bil· 
giler elde etmiştir. 

Bay Ôzcan kendisine o ka .. 
dar güventyor ki biç bir Faki
rin yapamıyacağı ve akılların 
kabul etmiyeceği bazı tecrübe
lerinden bahsediyor.Mesela her 
hangi bir kimsenin kendi biça
ğıyle kafasmı boynundan kes
tir p on ilç dakika başsız kal-
dıktan sonra tekrar yerine 
koyabileceğini, kendi vücuduna 
tabanca kurşunu atbrabilece· 
ğini, kalbini durdurarak tekrar 
harekete getirebileceğini ve bu 
tecrübelere her vakıt hazır bu· 
Junduğunu iddia ediyor. 

Bundan sekiz sene önce 

Tüa kiyeye ( Raol Lax ) adında 
bir Telepati uzmanı gelerek 
birçok şehirlerimizde olduğu 
gibi lzmirde de baıı tecrübeler 
yapmışb. Evvelki akşam Kar
şıyaka Ege sinemasında ilk 
müsameresini vermiş olan bay 
Tevfik Öıcan kendisinin Raol 
Lax gibi yabancı uzmanlara 
her suretle üstün olduğunu 
isbat etmiş olınak için onun 
yapmış olduğu telepati tecrii· 
belerioi daha ilmi bir şekilde 
tekrar ederek üstünlük iddia
sıru hakkıyla isbat eylemiştir. 
Seyircilerin kendi elleriyle ya
zarak dürüp büktükten sonra 
zarf içine koydukları eUi kadar 
sual kağıdmm cevaplarmı 
-zarfları açmadan, hatta üst· 
!erine bile bakmadan .. zarfların 
üzerJerine yazmak suretiyle 
vermiştir. Bu tecrübe tam bir 
muvaffak1yet kazanmış ve ha
raretle alk•tlanmıştır. 

ikinci tecrilbe, salon içirıde 

saklanan bir sigara tabakasını 
bulmak oldu. Bay Özcan bun
da da tam bir muvaffakıyet 
kazandı, ve bundan sonra ilmi 
mahiyeti olmadığını söylediği 

bir takım salon numaraları 
yaptı. 

Bay Özcan Fakirizm hakkın· 
da bize verdiği bir diyevde 
şunları söylemiştir : 

- Fakirizm, bazt!.:mnın de· 
dikleri gibi ( Ulütuu hafiye ) 
yahut (Fevkalbeşer bir kuvvet) 
değildi. Bu, hilkatin her insa
na vermiş olduğu bir kudret
tir. Fakat biz bu kudreti kul· 

lanmağı adet etmediğimizden 
kullananları ( fevkalbeşer ) ga
rüyoruz. lnsanl•k göründüğün· 
den daha yüksek bir kudret 
ve kabiliyete maliktir. Mesele 

o kudreti kullanmağı bilmek· 
tir. Bir canbaz, nasılki bir 
ip üzerinde muvazeneaini bu· 
larak bizi hayretlerde bırak· 
mak iktidarını elde ediyorsa 
bir fakir de benliğine ve muhi· 
tindeki insanların benliklerine 
hakim olmak iktidarını kulla
nıyor. Hiç şüphe yok ki bunu 
bilmek bir ilimdir. Fakat de
nildiği gibi (hafi bir ilim) ya
hut (fevkalbeşer bir kuvvet) 
değildir. 

Mütevazi Türk genci bu di
yevi ile bir takım şarlatanların 
kendilerine değer verdirmek 
için icad ettikleri kelime oyun
larını bir hamlede hiikümsliz 
bırakarak bize hakikatı göste
riyor. Bay Özcan, söylediğine 
göre Ege 'sinemasında birkaç 
hafta tecrübelerine devam ede
cek ve ihtisası dahilindeki tec· 
rübelerin mllmkün 01anlarm1 
ıösterecektir. 
• .-.ou. Ullll 6'3 .,, 

o 
5ahlfe f ...... 

Bela Mustafa mahkemede -
Menemen J. komutarı 
şahit sıf atile dinlend: 

Menemenin Kumtepe köyün· tik. Maktul Mehmed d. 
de sığır almak meselesinden bir hendek içinde yab-
aralar1Dda çıkan kavga sonunda yordu, ölmüştü. Cesedi abp 
Mebmed Emini çifte tüfengi o civardaki kulesine götür-
ile ve biçakla yaralıyarak öl- dük orada doktur muayene 
düren Bel! Mustafa ile kardeşi etti ve makulün üzerindeki ya-
Abmed ve arkadaşlaranıo mu· ralar>n tamamen bıçak yaraaa 
hakemelerine dün ağucazada olduğu ve yüzünde de saçma 
devam edilmiştir. serpintisi yaraları bulunduğu 

Bu celsede şahit sıfatiJe Me- anlaşıldı. 
nemen jandarma kumandam Tahkikat yaptık. Dinlenen 
yüzbaşı Hüsnü dinlenmiş ve şahitlerden öğrendiğimize göre 
vak'ayı söyle anlatmışhr; vak'adan bir gün evvel, Beli 

- Vak'a g·ünü dair~de bu· Mustafa kendi ekinine girea 
lunuyordum. Mebmed Eminin sığırlarını alıp 

Maktul Mehmet Eminin kar- damına hapsetmiş. Bunu haber 
deşi Ali Kuıntepe mevkiinden alan Mehmed Emin kardep 
telefonla beni cinayetten ha- Aliyi yanın<t alarak vak'a günti 
berdar etti. Derhal müddeiu· çobanlarla birlikte Bela Musta-
mumiliğa haber verdim ve ya- fanın sığırlarını alıp götürmeğe 
nıma jandarma karakol kuman- başlamış o sırada Bela Musta-
danını da alarak herket etmek fanm kardeşi Ahmet: 
ilzere iken bela Mustafa elin- - Sığırlarımızı rıereye götft-
de bir mavzer olduğu halde rüyorsunuz diye bağırarak sı-
yanıma geldi ve: ğırJarı bunların elinden almak 

- Ben Mehmet Emini öl- istemiş Mehmed Emin de : 
dürdüm, teslim oluyorum, dedi. - Siz bizim sığırları verin, 
Kendisini alıp daireye götürdüm. ben de sizinkileri vereyim de-
Isticvab ettim. belinde beyat miş. 
saplı bir kama vardı bunu Sonra gelen Bela Mustafa 
çıkar1p : 'Yanında hüviyetlerini tesbit 

- Mehmed Emüıi bu kama edemediğimiz iki kişi ile Meb-
ile vurdum, dedi. med Emini muhasaraya almıf, 

Kamada hakikaten kan le- Mebmed Emin hamil bulundu-
keleri vardı. ğu mavzerini ateş etmiş, fakat 

Reis - Bela Mustafayı Jlasıl herhalde muhasarada kaldığ1Dı 
tanırsınız? gör!.. nce şaşkmlık sebebile ya 

- Evvel~e Menemende bir havaya atmış veya gelişi gü.-
çok suçlar işlemiş, mahkum zel atmış olacak ki, bunlara 
olmuştur. Kendisi rnuhıtinde isabet etmemiş. 
çok hırçın bir adam olarak Mahkeme reisi bu ifadeye 
tanınmış olduğundan fiadiseyi karşı maznuna ne diyeceğini 
mühim gördüm. Gece yarısı sordu. Bela Mustafa; bu şa-
derhal müddeiumumi ve jan- hitliği kabul edeceğini söy-
darma karakol kumandam ve ledi ve muhakeme başka bir 
katili alarak vak'a yerine git- güne bırakıldı. ........... 
Mütareke yapmıyorlar 

Mussolini. yapılan leklifleri reddetti - '-·-·· . - Ba:ı lara /ı 1 rzc. 'ial'Jada - çikabilecek tehlükeleri de ileri 
bile görüşülmemiştir. 53 delew 
geden, yani Uluslar kurumunun 
bütün azalarından mürekkeb 
olan irtibat komitesinin toplan-

mağa çağırılması hakkında B. 
Edenin yaptığı teklif kabul 
edilmemiştir. 

Şu halde uzlaşma müzake· 
relerinin akametine rağmen, 

la.zyik kararı yoktur. Bunun 
böyle olmasma en çok Fransız 

delegesi B. Pol Boocour çalış~ 
mışbr. 

B. Boncour ltalyan delege· 
sine demiştir ki: " İlk önce 

birkaç günlük bir mütareke 
yapalım. Neticesini sonra gö· 

rUrez. " Baron Aloisi bu tek
lifi Romaya bildirmiş ise de 

gelen cevab menfi olmuştur. 
Bunun üzerinedir ki, müzake-

relerin akim kaldığını tasdik 
zarureti hasıl olmuştur. 

Zecri tedbirlerin şiddetlen
dirilmıcsi meselesi kuvvetle ileri 

sürülüyordu. Bu noktada Fran
sız ve lngiliz görüşleri çarpış-

sürünce, bay Eden on sekizle· 
Jerin toplanması teklifinde ısrar 
etmemiştir. Böylece zecri ted-

birlerin hemen ağırlaştırılma11 
tehlükesi tehir edilmiştir.Fakat 
bu tahlüke tam olarak bakidir. 
iki gün sonra komite toplana

caktır. Ne karar vereceği de 
o zaman görülecektir. 

Bugünlerde ltalyanlar Habe

şistanda ne yapacaklardır. Her

şey yağmurlara bağlıdır. ltal
yan ileri hareketinin devamı 

veya kesilmesi yağmur mevsi
minin açılmasına bağlı bulun
maktadar. 

Dünkü gün B. Eden telefonla 
iki defa B. Baldvinle görüş-

müştür. lngiliz dış işleri baka· 
nıom bu görüşmelerde Pazartesi 

günü Ingiltere namına konseye 

yapacağı beyanab hazırladığı 

zannediliyor. lngiltere - Fra .. 
ltalya arasında anlaşma ve 

Stresa cebhesine dönüı ihti
malinden bahsediliyor. 

•• ...... . 
maktadır. iki devlet mümessil· J kh 
Jeri arasında açık bir izahat ne ane t~is 
taatisine lüzum vardı. Bu da edı·ıı·yor 
Saat 12.30 da oldu. B. Boncour 
lngilterenin Almanyaya karşı Ziraat Vekaletince Kaya11 
vaziyeti hasebiyle Fransa· çiftliğinden 30 bin metre mu-
nın yeni zecri tedbirlere rabbalık arazi üzerinde bir 
muhalefet ettiğini bildirdi. inekhane tesis edileceğini yaz·· 
Fransanın Afrika ihtilafını Ren mıştık. Çiftlik arazisinin yarm 
meselesine tabi kılmağa müte- mübadil ve yarısı Yunanlı em-
mayil olduğunu tekrar etti v~ lakinden olduğu için bu arazi-
intihabat arefesinde, zecri ted-
birleri teşdid etmekle, Fransız nin ne suretle istimlaki müm-
hükümetinin halkın teveccühünü kün olacağı Vekaletçe telgrafla 
kaybedebileceğini ilave etti. viliyetten sorulmuştur. 

Fransız delegesi Fransa ve )lH.uM., LvtS l!Bır~ sçın ·ı 
.t" flbvE'n ~Prnitle HRGI8TER1\1ARK sl\tılır. , ( b-1) 
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U. Sosyetesi konseyi toplanıyor 
~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

arınki toplantıda istikbali te~lükeye düşürecek 
tedbirler alınmasının görüşülmesi muhtemeldir 

Roma, 18 (Ö.R)- B. Musso
i öğleden sonra Fransa bü

,ak elçisi Kont de Chambrun'ü 
kabul ederek görüşmüştür. 

Cenevre, 18 (Ö.R)- Bu sa
bahtanberi Cenevre havası ye
niden sükunet bulmuştur. On 
içler komitesinin ltalyan - Ha-
beş ihtilafının neticelerini müm-
kun olduğu kadar tah-
dıde matuf olan kararı 
umumiyetle iyi bir kabul 
~ulmuş ve müsaid tesirlerle 
karşılanmıştır. Ecnebi matbu
atın bilhassa lngiliz gazeteleri
·n mu edil neşriyatı da vazi
etin tedkikine müsaid bir 

b va yaratmağa yardım et-
mektedir. 

arzedeceği raporu hazırlamakla 
meşguldürler. Komite bu akşam 
rayoru tasdik ~decektir. 

MAKSAD NEDiR? 
Paris, 18 ( Ö.R ) - "Petit 

reye tevessüle karar 
lerd r. 

vermış· 

TEHLÜKE VARDIR 
"Nouvelliste de Lyon,. ga

zetesine göre konseydeki mü-

neticeye haznlanacaklardar. Di
ğt:r taraftan 18 ler komitesi 
toplanınca, Fransa P&riste BB. 
Sarraut, Flandin ve Boncour 
arasmda hazarlanmış olan ka-

AVRUPA iŞLERi 
De!egasyon başkanları ara- U/uslar Sosyrtesi 111n11mi hryeti toplantı halinde 

smda d ıplomatik görüşmeler fa- Provençal,, gazetesinin Cenevre zakerelerden sonra, ya uzlaş- rarlarım daha sarih olarak ta-
liyetle devam etmiştir. Bu müza- muhabiri bildiriyor : On üçler ma imkanı bulunamamasına yin edecektir. 
kere yalnız ltalyan-Habeş ihtila- komitesi salahiyeti uluslar kon- teessüfle iktifa edilerek daha BiRLEŞEN TEZLER 
fıoa münhasır kalmamış, fak&t seyinden aldığı için yine bu iyi bir zamanın hululü bekle- "lnformation" lngiliz ve Fran-
Avrupa için 7 mntta Lokarno konseye başvurmağa karar necek, şu takdirde delegeler ıız tezlerinin nihayet birleşe-
muabedesinin iblalindenberi çı- vermekle vakıt kazandıracak resen bir karar vermeyip hü· cegıw•ni ümit etmektedir. Kon-
kan daha umumi ve ehemmi- K k~ ti ·ı t · · k bir formül bulmuştur. omite bu ume en e emasa gmıece • ıeyin celsesi bir hitabet mey-
feti daha büyük meseleler üze- akşamki toplant~s.ında başkamn lerdir, yahud uzlaşma fikri bir dam olacak, logiliz ve Fransız 
rinde görüşülmüştür. k - t tarafa baralularak iitikbali teb-o. nseye. ve. recegı . raporu as- delegeleri karşılıkh olarak 

Fransa mümessili B. Boncour dk t t K t k lükeye dücürecek tedbirler ı e mış ır. omı e onsey- Y tezlerini anlatacaklardır. 
Abalı Sovyet Rusyamn Paris d b' k t• b ki. mevzubahs olacaktır, o vakıt te en ır arar sure ı e ıye- A d b. · ·bfllfı 
büyük eJçisi ve Cenevre dele- cektir. Bu da mes'ul h6ktimet- işi doğrudan doğruya dış ba- ra a ar prensıp . 1 1 

•esi B. Potemkin ile ve Ro- J d .. k J kanhkları eline alacaklardır. olmamakla beraber tatbıkat sa-• er arasın a muna aşa o una-
.... nya ve Lehistan elçisi cakbr. Şu usulün takib edil- FRANSANJN ROLÜ basında iki tezin Habeı ve 
ve delegeleriyle konuşmuştur. mesi muhtemeldir. " Petite Groude ,, diyor ki: Ren meıeleleri iizerinde bir-
Diğer taraftan B. de Madariaga Bir anlaşma ihtimali görül· Fransa berşeyden evvel mu- leımeai güç görünmektedir. 
Uluslar sosyetesi umumi sek- meıse 18 fer komitesi toplana- hasemata nihayet verdirmek Bununla beraber .. zaman ki· 
reteri 8. Avenolla birlikte, caktır. Bununla beraber B. B. istiyor. Bu itibarla vakıt ka- bar adamdar ,, ve Fransa • ln-
konaeyin pazartesi günü sabahki Eden,Boncour ve lskonselos uz- zanmağı mühim bulmaktadır. giltere arasında görüş birliği 
toplantısma vermezden önce )aşma imkim bulunmasmm Zira böylece lngilizler ve Ha- nin tahakkukuna imkin ve-
13 ler komitesinin tasdikine neticelerini tahdit için her ça- beşler ictinabı imkansız olan recektir. 
••••.....•..........•..............................................................................................•...........••..••.. , ........................................ . 

karanlık ispanyada vaziye 
--------------------------------8 ütün şehirlerde grev var; gevciler 

kiliseleri yakmıya başladılar 

İspa111 adaki greı• ı e Juiılisr/11 ı ca11-
laNd11r111 /ur i11tiba . .. Zabıta 111em111-

/a11 f'aşisllm lakib ıd11 or 

sabcılar grevcilerle birliklerini 
bildirdiklerinden sablamamış
lardır. Gece yollar yalnız bava 
ga21 fenerlerile tenvir edile-
bilmiştir. 

Madrid, 18 (Ö.R) - Siyasi 
mücadelelere girecek ihtiyat 
zabitlerinin haklarmm sakit 
olacağı ha!ckmdaki hükumet 
projesi siyasi çevrenlerde tef
sir edilmektedir. Muhalif par-
tiler 3 mukabil proje vere· 
ceklerdir. Halk hareketi par-
tisi başkam Jil Robles proje
nin, tatbikini iç bakammn key· 
fine barakmakla, gayri kanuni 
olduğunu söylemiştir. 

Madrit 18 ( Ö. R ) - Dün 
ve bütün gece polis bir çok 
evlerde araşhrmalar yapmış ve 
üzerinde silah bulunan faşist
leri tevkif etmiştir. 
Bunlar müstacel mahkemelerce 
muhakeme edil~cektir. 

Madrid, 18 ( Ö.R ) - Gece 
yarısı umumi grev bitmiş te-
lakki ediliyordu. Bununla be
raber sabah saat bir buçukta 
şehirde bili ancak bir iki taksi 
işliyordu. 

Madrid, 18 (Ö.R) - lspan-
Madrid, 18 ( Ö.R ) - Baş- parti başkanları tevkif edile- iki kutu fişenk bulunmuştur. yol faşist başkanmm hastaha-

bakan 13. Azana, Madridde rek iç bakanhğınm emrine bı- Elçilik şoförü ve yamağı tevkif nede öldUğü doğru değildir. 
garnizon kurmuş olan sivil mu- rakılmışlardır. edilmişlerse de hadiseye işti· Kendisi bili hastahanededir. 
hafızların muhtelif katalarına BREZiL YA ELÇi BiNASI raklerini inkar etmektedirler. Fakat vaziyeti vahimdir. 
kumanda eden üç albayı sabah ARAŞTIRILDI Madrid, 18 (Ô.R) - Hüku- BiR KiLiSE YANDI 
lçbakanhğa çağararak hükume- Madrit, 18 ( Ö.R ) - Dün met nümayişlerin önüne geç- Madrid, 18 (Ô.R) - Santo 
tin kendilerini tevkife karar cenaze töreni esnasmda Bre- mek için tehlüke vaziyetini Maria şehrinde kanşıkhklar 

ç1kmış, bir kilise yakılmıştır. 
verdiğini bildirmiş ve her üçü zilya t:lçiliğinin parmaklığı ar- 30 gün uzatmağa karar ver- Barıelon l8 (Ö.R) _ Bura-
hemen a!'lkeri bapisaneye nak- kasında alay üzerine tabanca miştir. . da ve bütün Katalonyada sü-

19 Nıaan ıv;s• 

ihtiyat sübayları 
Kanun liyihası kamutay 

genel heyetine verildi 
Ankara, 18 (Yeni Asır)-lş kanununu tedkik eden muvakkat 

encümen mesaisini ilerletmiştir. Kanunun bir çok maddeleri 
ikmal edilmiştir. iş kanunu mucibince sanayi müessesesi sayılacak 
yerler tesbit edilmiştir. 

Ankara, 18 (Yeni Asır) - ihtiyat zabitleri kanun layihası 

kamutayın heyeti umumiyesine sevkedilmiştir. 
lstanbul, 18 (Özel) - Bir Mayıs Sovyet bayaramında hüku

metimizi temsil edecek olan Hariciye Vekaleti umnmi katibi 
Numan Rifat Ankaradan geldi. Buradan Bükreş ve Belgrad 
yoluyla Moskevaya hareket etmek üzere bulunuyor. 

Atina'da bir hadise 

~ir saylav, bir haydud 
tarafından bahsedildi 

Atina, 18 (Ö.R) - Burada beklenmedik garabette bir hadise 
olmuştur. Adam öldürmek maddesinden suçJu Maryos, saylırv
lardan birini hapishaneye kendisiyle görüşmeğe davet etmiş ve 
bazı maruzatta bulunacağını bildirmiştir. 
• Bu daveti kabul eden saylav hapishane müdürünün müsaadesi 
tabbnda hapishaneye girmiş; Fakat bu esnada tabancasmı çeken 
katil, saylavm kendisinin serbest barakılmasına dair bir emirname 
çıkartmak hususunda çalışacağını vadetmesini, aksi takdirde 
kendisini öldüreceğini söylemiştir. 

Haydudun elinde tabanca bulunduğu için muhafızlar höcreye 
girememişlerdir. Saylav henüz bu böcrede bulunmaktadar. Mu
hafızların getirdikleri yemeği, içinde uyutucu bir madde bulun
masmdan kuşkulanan katil kabulden istinkaf etmittir. 

imparator 
Habeş tahtını veliahta 

terke karar vermiş .. 
Londra, 18 (A.A) - Dün 

Dessie'ye yeni piyade ve top
çu kuvvetleri gelmiş olduğun
dan ltalyanlar bu şehirde kuv· 
vetli bir şekilde yerleşmiş 
bulunmaktad1rlar. 

llabtş vdialıtı 

Eritre menbalarmdan gelen 
kaberlere scöre, ltalyan kuvvet
lerinin ilerlemiş müfrezeleri 
Dessie'nin takriben 40 kilomet-

rargihının 24 saat sonra Des
sieye yerletmeıi muhtemeldir. 
Bundan sonra motarleştirilmi' 
kolun sür'atle Adis - Ababaya 
doğru ilerlemesi için hazml.k
lara başlanacaktır. 

Dolaşan şayialara inanmak 
lizımgelirıe imparator Habe
ıistan kısa bir müddet içinde 

Milletler cemiyetinden yardım 
görmediği takdirde Habeş tah
tanı Veliabta bırakmak naye• 
tindedir. 

Ogaden cephesinde kanla 
ça pışmalar vukubulduğu söy

lenmektedir. Hedeflerinin bir 
çoğuna varmış bulunan general 
Graziani bu suretle ehemmi
yetli bir şekilde ilerlemiş bu
lunmaktadır. 

Tsana gölü cephesinde Ital· 
yanlar gölün garp cephesini 
İfgal etmişlerdir. Diğer taraf· 
tan Adis-Ababada söylendiğine 
göre, Ogadende yağan şiddetli 
yağmurlar ltalyan ilerleyişine 

mini olmaktadır. Motörleştiril· 
miş kuvvetler tarafmdan inp 

edilen yeni yolJar bırer çamur 
nehri haline gelmiş ve tank· 
larla kamyon ve otomobillerin 
geçmesini imkinsız bırakmıştır. 

Çete muharebesi taktiğini 
güden Habeşler tek başJDa 

hareket eden İtalyan kıtalanna 
hücum etmektedirler. Harrn 
mmtakaıım bombardıman eden 
ltalyan tayyareleri ahaliyi im
paratora karşı ayaklanmaya 
davet eden beyannameler at• 
maktadırlar. 

Kadını dövmu, 

Jolunmuştur. smi kaynaklar- ile ateş edildiğini gören bir Madrid, 18 (Ö.R)- Yollar- kunet vardır. Son günlerde 
d · d.ld re ötesinde ve Adis-Ababa an temın e ı ı ·ne göre lçba- mühendisin ihbara üzerine da sükunet vardır. Sendikalar Madridde çıkan hidı·ıelerin 

k l. · k istikametinde buluomaktadarlar. 

Tepecikte Kahramanlar so
kağında oturan Yusuf oğlu 
Kadri 9 aydanberi ayn yaşa
dığı karısı Münireyi Hasan 
oğlu Mehmed Ali ile gezeken 
görmiiı ve hiddetlenerek ya
nında taııdığı sustah çakı ile 
lherlerine hücum etmiş. Kadri 
karısı MOnireyi tokatla d6vd8-
tanden zabıtaca hakkında 
tahkikata başlanmııbr. 

kan ve i ıoın ararlaşbrdığı ted hükumet sefarethanede ta- birliğinin verdiği teminata rağ- burada tesiri olmamıştır. Ma· 
birJer arasında sivil muhafızlar- harriyat yapmağa müsaade men umumi grev devam et• denciler grevi devam etmekte- ltalyanlar mukavemet görmek-
dan 60 zabitin bakanlık emri- istemiş ve yapılan taharri- mektedir. Fevkalade ihtiyat dir. Bazı müfritlerin atelyelere •İzin ve Habeş kuvvetlerinin 

.. ı ... :1,t\ffı \.8'dır l~yanm yat neticesinde elçiliğin bod tedbirleri alınmış, kıt'alar kış- koyduklara makineli bombalar her hangi bir top!anmasına 
rata ı ır. 000~· ""ilyet( u• 1 uua\a~ .. ....e...;..... ,,,.~_..,,.,. ile lalarmda kapatalmıftır. Akıam patlamıı ise de ancak ufak te- rut gelmeksizin bu mesafeyi 
saittir. Evlenir. Sihhaiu mil- Eğer bir erkek tek bir kadm ı zilletini" ·kabul edi~'k Ta fıi' maddi zarar Yermimr. aı•ıl11dır. ltalyan. umumi ka-
ait oldu,;n ;,.:'"' r. ' • .• •• . • • • • • ' ' geuyor. 

- ·- .. ' -•-... "'"dır? ea le 1 y - Doruı ttkalt - i Dereci• 
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lc;]am tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

a Bölem sayısı: ao Yazan: Tokdll 

n. au herşey beklenir, fakat bu iftira olabilir. Allah bu 
iftiradan bizi hıfzeder. Muhammed çok üzülmüştü, 

ruhunda derin bir azab ve elem peyda olmuştu. 

•• ergun 
1....ı;mmıwllllllm9 Bir fıkra 

Elbise 
mecburiyeti 

Yazarı: Eczacı Kemal Aktaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Baloların davet tezkere-

DO TOR 

ulü i r 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 

çocµK 
HAST ALıKLARI 
~1ÜTEHASS1Sl 

r. et z 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci BeyJer 
sokağında 81 numaralı mua· Hastalannı her gün 11,30 
yenehanesinde hastalannı dan saat on üçe kadar 
kabul eder. ( 3436 ) Beyler sokağındaki kıliniğin-

Hanane, Musattah da aşağı 
yukan bu tarzda konuşuyor. 
Iftirayi terviç eder gibi görü
nüyorlardı. Hatta akrabalarına 
babalarına, kardeşlerine söyli
yenler, durak yerlerinde küme 
küme birikib münakaşalar ya· 
panlar oluyordu. 

muştu, Abdullah kan beynine - Ayşe! 
sıçramış gibi gözlerini delice- , - . . . 

lerinde elbise mecburiyeti işa
retlerini hep biliriz. Resmi 
balolarda frak, simokin mec
buridir kaydı fazla bile. .• Her 
baloda elbise mecburiyeti var
dır diye ihtar mutlaka bulu
nur. Bizim Halkevi müze 
ve sergi komitesi bu hafta 
cumartesi ak§amı böyle bir 
müsamere hazırlamış ve dave
_tiyelerde de yine elbise mec• 

buriyeti var. Var amma bildi

ğimiz şekilde değil, tamamen 

başaşağıya bir tarz da var. Ne 

diyor biliyor musunuz? Her

günkü eıbiseyi giymek mec

buridir. Müsamereye gidiyo

rum diye siyah elbise giyseniz 

teşrifatçılar: " Sen herzaman 

siyah elbise giymiyorsun? ,. 

diye insana galiba dik dik ba

kacaklar... Ayıb oluyor diye 

simokin giymiş iseniz olmaz 
haydi dışanya diyecekler. Fen~ 
usul değil. Bayanlara gelince; 
Onlara da tuvalet gimek ya-

_____ _.iııllımıiıııııİI.... • de kabul eder. Telefon 3990 

,.r:zzz?Z '7.7J.7..ZZZ.'ZZ2.ZZltlııııı. !~~.l•IJ!!!m ~· .·.•B•iill•tll·.·.·.-.·.-:.-:.-:.-·' 

s~biha Göi Hetimi 
İslim tarihinde ifk adını 

alan bu hadise okadar geniş 
ve korkunç bir yayıhşa uğra
dı ki, bunu nihayet Muham
med de duydu, hidiseyi ona 
kapalı ve iymalı bir şe'ıcilde 
öylediler. Daha doğrusu ifti· 

rayi yarım yamalak anlattılar. 
Muhammed bunu yalnızken 

duymuştu, ve haber veren 
"Zeyd" di : 

- Ayşenin Safvanla gelişi 
orduda fena tesir uyandırdı. 

- Ne gibi? 
- Safvanla Ayşeye bühtan 

ediyorlar. 
- Kimler? 
- Herkes biliyor, kim oldu-

ğunun farkında değilim, öyle 
sanırım ki bu da Abdullahın 
işidir. 

- Ondan herşey beklenir, 
fakat bu bir iftira olabilir. Al
lah bu iftiradan bizi hıfzeder. 
Muhammed çok üzülmüştü, ru· 
huoda derin bir azab ve elem 
peyda olmuştu. 

Çektiği bütün kahır ve zu
lümlerden ağır gibi görünen 
bu iftira yüreğini parçalıyordu. 
Orduyu dinlendirmeden Medi
neye doğru yürüttü. Düşünce 
ve endişe içinde idi. 

Ordu (Vadiülakik] e geldiği 
zaman; ki Medineye çok ya• 
kmdı; Abdullahm kızı koşa 
koşa babasını buldu nbnın yu
larından tuttu, haykırarak: 

- Sen deni, rezil, edna bir 
mahlfıksun. sen ölümlere müs
teha ksın, ben senin sulbünden 
geldiğime yanıyorum, hain, al
çak adam ! Sen Medineye gi
remezsin, sen Muhammedin ve 
Müslümanların en büyük düş
manısın ... 

Abdullah birdenbire afalladı, 
fakat kendini toplıynrak ba
ğırdı : 

- K,zı Senin baban oldu· 
ğum için mi bunu yapıyorsun, 

çekil hayvanın önünden ..... 
Kız daha ziyade hayvanın 

başına sokularak bağırdı : 
- Hayır çekilmiyeceğim .... 
Etrafına taplanmağa başla

dılar. 
- Çekilmiyeceğim, senin ne 

re1.il olduğunu herkes bilme
dikçe ayrılmıyacağım, seni 
Medinede bırakmak haramdır, 
günahhr, seni burada öldür
meliler. Fasid adam .. 

Abdullahm ve kızm etrafın
da toplananlar çoğaldı, Abdul· 
lah kızma çıkışmak istedikçe 
kızı daha şiddetle ona hücum 
ediyordu, 

- Zelil oJan kimdir, söyle! 
Sen misin, biz miyiz, yani Müs
lümanlar mı? Söyle! Ey ahali 
bu benim babamdır, fakat mer
dud ve mel'unun birisidir. Bu
nu Medineye bırakmayın, ora
yı kirletir. Burada bu adamı 
öldürünüz. 

Kalabalığın fazlalığı, ordunun 
dürüyüp dururgen birden bire 
duraklar gibi olması Muham
med'de merak uyandırdı. Ka
labalığın olduğu tarafa deve
sini sürdü, sokoldu, halk onu 
görünce açıldılar, Abdullahın 
lnzının sövlediği son sözü duy· 

sine açmış kızma bakıyordu, · - Ayşe hasta mısınl 
bütün müdafaaları boşa giden Ayşe hararet içinde başını 
Abdullah Muhammedi görünce döndürdü. ·Muhammedi gördü, 
attan atladı, kız da aynı za- gülerek: 
manda görmüştü, kız Muham- - Ne var? Ya Muhammed 
mede ko~arak: - Hasta mısın? 

- Ya Muhammed: babamın - Hayır yorgunum! 
ölümünü emret, zira bu adam - Uyu 1 Uyu ki geçsin 
haindir. Onu Medineye barak- Muhammed Ayşenin saçları-
mayın. Siz bırakırsanız babamı nı ok ıyarak ayağa kalkb. 
ben öldüreceğim... Ebubekiri görilnce : 

Muhammed tath bir bakışla - Siddik 1 Sende mi geldin! 
kıza bakarak: Merak etme l Allah şifa verir, 

- Hayır kızım! Babanı öl· git sen de rahat et 1 
dürmeyeceğiz, baban eğer ha- Diye emir verdi. Muhammed; 
in ve zelil bir müfteri ise onu Ebubekirin ayrılmasını mütekib 
Allah cezalandınr, onun ceza- Cüveyriyeyi kolundan tuttu. 
smı bizim vermekliğimiz Ayşeye çok manalı bir göz 
üzerinde ısrar etmel attıktan sonra Cüveyriyeyi 

Kız yalvara r gibi inledi: çekti götürdü. 
- O günahkardır, günahla- • • • • • 

nnı affettirmesini bile bilmiyor. • • • ••• 
Abdullah sanki bu sözden Gecenin; Medine içinde ya-

bir şey sezmiş gibi koşarak şayan sükuneti evlerde yaşa-
Muhammedin devesinin ayak- ruıyordu, her evde bir gürültü, 
larına kapandı: ve çok yerlerde dedikodu gü-

- Ya Muhammed affet, eğer rül gürül, mırıl, mınl hüküm 
bir küçük kusurum varsa bile sürdü •• 

-Sollu Var-a~fet, fakat ben size kusur 
işlemedim, kızımı her nasılsa 
düşmanlarım doldurmuşlar, kı
zım bilmiyerek beni incitiyor, 
ben onu affettim, fakat siz de 
beni affedin. 

- Kalkın! Yolunuza devam 

edin. Medineye yaklaştık, her
kes evinde yorgunluğunu alsın. 

Muhammed devesini döndür
du. 

Ordu Medineye girmişti. 

Karma karışık bir halde giden 
ve zaten karışık bir halde ge-

len ordu Medinenin Hnrzec 
!..avımlarile, Ansar, muhacirler-

ederasyonu 
k r lacak 

Anh:a.rada toP.lanan Türkiye 
idman cemiyetleri ittifakı kon
gresil\de azadan bir zat hava
cılığın memleket müdafaası 
bakımından olduğu kad-ar, fay
dalı ve eylenceli bir spor ol

duğunu tebarüz ettirerek,Türk 
sporculuğunun ve teşkilnhnın 

sak. . . Fakat bu yasak 
gayet ciddi ve samimi 
imiş de, yanlışlıkla bayanın bi-

ri dekolte bir tuvalet giymiş 

olsa kapıdan olmaz diyecekle-

rine şüph& etmiyorum. Oraya 
iki etekli entari ile de gidil
mezya... Şöyle her gün giyilen 

elbiseler olacak imiş. Her gün 
jaket atay giyen1erle her za-

man akşam tuvaletlerini eksik 
etmiyen bayanlara yazık ola-

cak. • Onlar, kıy af eti değiştir
medikçe içeri dalnmıyacakJar 

demektir. Elbise mecburiyeti 

böyle olur işte, aferin bizim 

müzecilere orijinal bir iş yap
mışlar ... 
~l:ZZ7-Z22Z2222Z~O!Zz.;o:-Z~ 

Borsa Haberleri 
DUn Bor ada 

Yapllan Sabflar 
~ 

Uz Um den mürekkep olduğu için Me
dinenin kalelerinden içeri gi-

rince herkes yuvalarına laalet
tayin ve emir beklemeksizin 
dağıldı. 

.Türk hava kurumu ile buğün

künden daha yakın ve sıkı bir 
temas tesis etmelerini söyledı. 
Bir çok hatipler bu mevzu 
üzerinde heyecanla konuş
t ular. Her sporcunun Türk 
bava kurumunun tabii bir 

Çu. Alıcı Fiat 1 
10 2sj 121 Ü.ıüm kurumu 9 50 

Muhammedi mescide bitişik 
evlerine kadar ashab takib et
ti. ZP.yd koşarak, Ayşenin 
mahfesini taşıyan deveyi ıh
dırdı. 
Ayşe Cüveyriyenin kolunda 

inliyerek indi, Ayşe fena bir 
hummaya tutulmuş, her tarafı 
sızlar ve ateş içinde hasta idi. 
Bu hastalık ona birdenbire çat
mı~tı. 

Ayşe hastalanmıştı. Bu has
talık iftirayı duyduğundan 

değildi, ona yapılan iftira mah
fesinin perdesini geçmemiş, 

duymamıştı. 

Muhammed Ayşenin inliye
rek yürüdü~ünü görünce arka· 
daşlanna döndü : 

- Allah selamet ve raahat
Jık versin, haydi rahatınıza .... 

Dedi ve Ayşenin öbür ko
luna girdi. Ebubekir k1zmm 
hastalığını gördüğü için onu 
lurakamadı. Muhammed ve 
Cüveyriyenin ortalarında giden 
kızını odasına kadar takip etti. 

Ay'ieyi yatağına yatırdılar. 
Ayşede şiddetli bir humma be
lirdi, yatak bu hummanın şid
detini gösterdi. Ayşe cayır ca· 
yır ateşler içinde idi. 

Muhammed; Ayşenin elini 
yavaşça eline alarak, onun göz
lerine müphem bir bakışla 
baktı: 

- Ayşe .. 

azası olduğu hususunda bütün 
azada tam bir fikir birliği gö• 
rülüyordu. Büyük şeflerinin 
gösterdiği her yeni işaretini 
memleket\ için üzerinde yürü
necek en faydalı yol bilen Türk 
gençliği, Türk sporculuğu, esa
sen havacık işlerindeki vazife
sine de başlamış bulunuyordu. 

112 Vitel 8 50 

69 Y 1 Talat 9 50 

50 J Kohen 9 75 

50 H Alyoti 10 75 
17 S Emin 10 50 

9 751 
10 251 
9 75 ı 

10 50 
10 50 

13 Albayrak tic. 9 75 9 75 

7 Şınlak Z bi. 9 75 9 50 

440 Yekun 

504656 Eski sabş 

505596 Uumi satış 
1 

' 
Bu calışmayı, havacılığı or

ganize eden kurumla birlikte 
daha verimli bir hale getirmek 
için ufak bir teklif kafi geldi. 
Türk spor teşkilibna mensup 
olanları havacılığa daha çok 
ısındırmak, Türk sporlarını hava 
sporu ile kaynaştırmak için bir 
"havacılık federasyonu,, teşkili 

Zahir 
Çu. Cinsi Fiat 1 

1 

240 Buğday 7 

50 ton Bakla 4 375 ~ 37St 
ı 

alkışlarla karşılandı. 

99 Pa. çekirdek 3 25 

332 bal ye pamuk 37 
135000 kilo u 

196 ki. Çam fıs. 65 

3 25 1 
40 

65 

• .. 
Bugün şube kitabetine not 

Doktor ettirilen ve henüz. vizita edil
memiş oJan pamuk satışlan: Fahri Işık 325 ba•yepamuk 40 40~5 

lzmir Memleket Hastanesi para Piyasası 
Rontken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 19-4-1936 
Muayenelerl Alış Satış 

Ve Elektrik Tedeavileri Mark 50 20 50 62 
Yürüyemiyen ve bilhassa · İsterlin 620 623 

RAŞİTİK çocuklara Ultra. Fr. Frangı 8 28 8 30 
Viole tatbık ve Rontken Dolar 79 80 79 50 
ile KEL tedavileri yapılır. Belga 21 20 21 40 
İkinci Beyler sokak fınn ltalyan lireti 9 92 9 94 

karşısı No. 25 İsvi~re Fran. 40 87 41 05 
Telefon: 2542 Florin 85 30 85 50 

H 3 (182 Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
· ) Avstr. ilini 23 -37 23 87 

·-----~...-._aq~~--... ._.-..~ 

Süleyman ~!!. ~ ;e~RN~~0 
Çocuk hastaJıkJarı Zade sokağı Ahenk mat-

mÜteJıassısı . baası yanında. 
Numara: 23 

Pazardan maada her gün Telefon: 3434 
öğleden sonra 3 - 6 ya ka- (229} 
dar ikinci Beyler sokak 81 
numaralı muayenehanede ka
bul eder. 

~~:ZZ'22!ZZ2'7-JC(7.Z-L7-ZZ7.Z " 

Paris fakürt':sinden diplomalı 
Dl tabipleri 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetiııdağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
oumralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

oktor 
Merkez hastanesi 

Operatörü 

Cevad A psoy 
Almanyadan avdetle has· 

· talarını her gün on beşle on 
sekiz arasında 

ikinci Beyler sokak Beyler 
hamamı karşısında 43 nu
marada kabul eder. 

Muayenehane telefonu 3315 
Ev telefonu 3203 

H. 1 1-13 (671) 

Yalnu: toptan sahşlan için lzmir umum acenteliği 

ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. Salih ağa bam 
Nef'i Naci 

ikinci kat 
No. 1/3. Po ta kutusu 224 Telefon 3465 

4-26 

.. --........ 
.w:. 

Doyçe Oriyantbank 
Dl~ESl)NER BANK ŞUBESi 

IZMiB 
.M EH ıoc~ı : HEHLJN 

Almarıyada 17/i Şubesi Me11cutlur 
!'.\ı•ı rua~ e ""tı ıhtıJ at nkçcsi 

· 165,000,000 Hnyh .. nrnrk 
'l'ıirkıJ:dc ~nbel erı: IS'IA~BUL '"l' 1ZM H 

M ı tıırda Şubeleri : l{ AH J H ıt " o 1 K~KN DEH 1 y l~ 
Her tiirlü banka JDua10elCitm ifn ve kabul eder 
< ALMANYAHA l t ' k · · eya ıa , ı nmet, tah ıl ve ırnıre l9in 

f'bv!ln t:flrnitle nıt(HSTl~R.1AUK atılır. ~ ( b-1) -



........ 

• Osram liboratuvarları uzun aramalardan sonra nihayet yeni 
hır zafer kazandılar ve çifte spiralli OSRAM u D ., lambasını 
•eydana getirdiler. OSRAM .. D ,, lambaları idi lambalara na
uran yüzde kırk daha az cereyan sarfederek daha çok aydınlık 
Yerirler. Elektrik sarfiyabudan şikiyet edenler mutlaka çifte 
•piralli OSRAM '' D ,, - limbalannı kullanmalıdırlar. 

·m 
GBIPIN 

Bir tek kaşesi, 

en şiddetli ve en inadcı 
baş ağrılarını keser, rahat 
rahat uyumanızı temin 
eder, midenizi bozmaz, 

kalbinizi ve böbrek-
Jerinizi yormaz 

Soğuk algınlığına, nezieye ve her 
türlü asabi ağrılara karşı yalnız ve 

DAiMA GRiPiN ! 
lzmir Muhasebei Hususiye Mü

dürlüğünden: 
ldarei Hususiye akarabndan olup lzmirde Kemeraltı caddesinde 

klin 3500 lira bedeli slfbıklı kllçllk Salepçi oğlu hanı denmekle 
maruf 20 ve 22 Nu. lı han maamüıtemilit 1-6-936 tarihinden 
31-5-939 tarihine dar üç sene müddetle kiraya verilmek 
6zere 19-4-936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle arthrmaya 
çıkanlmıştır. Şeraiti ör~nmek istiyenlerin her gün hususi hesaplar 
mildllriyeti varidat kalemine müracaatları, taliplerin de ihale 
ıtınü olan 4-5-936 tarihine müsadif pazartesi günü sabah saat 
10 da depozito veya bank mektubu ile v~iyet encimen kale-
mine milracaatlan ilin olunur. 1022 (796) 

Şekil No. 1626 O.Ki. 1526 F. O. 1511 F. O. 

DAIMON 
Yıldırım pilleri ve fenerleri ve ampulleri 

Bütün . m~~kala~ın en iyisidir. Sipariı için ıekil numara
larının bıJdırıJmeeı kafidir. 

YENi ASIR 

1 Ge~ç bir bayiiii 
ış arıyor 

Akşam kız ticaret mek
tebinden mezun bir genç 
Bayan iş aramaktadır. ikinci 
Beyler sokağında Halkın 
Sesi gazetesi idare memur
luğuna müracaat. 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

3-5 • 
" &; f&z H • • - • ..ı,, -?& e=t r 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
- uma~ a rı a~ı 

"' 

l'arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane: ikinci Bey

ler sokağı 65. Tel. 3956 
Evi: Köprü t apur iskelesi 

SAGI~AD ----.., ---:zABIF 
.. - .. C.:.J - m:ı Ol 

Berat apartımanı No. 6 
Ev, Telefon No. 2545 c 

Yeni yaphracağınız elbiseler için bu mamulah tercih e iniz 

• • Doktor RAMIZ 
GUNDOGDU 

•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• .................. SA 1 RLERI ................. . .................. T Ş YE ................. . 
llilliETrrilllli: : :::::::::::::::::: 

Odemişte: 
8İ8~c~~=~!d!a ŞARK HALI T. A. ş 

Hastalarını hergün Ödemiş 
Gazi paşa caddesinde yedi 
numaralı kılniğinde kabul 

~;:ı~a~:~i~~~- F AHRi Kandemir oğlu 

eder. 
Fukara hastalara muayyen 

günlerde meccanen bakılır. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kardeşleri ve Struğo .. ~~~.~~~!~!! .. !i.~~!.~!~~!!~l~.~i.~~!.~.~!!~~~~!~~!r - 1 lmJ!'ZZ'ZJlllllJ ___ ı-. _____ _ 

1-15 
~ ....................................................... ,,, 

• 
Güzellik ve sıhhat için ilk şart 

RADYOLiN 
Kullanmaktır 1 

RADYOLIN Difleri, difler çehreyi güzelleıtirir. 
RADYOLIN Dişleri, diıler mideyi sağlamlaşbrır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S RADYOLIN ditleri temizler ve parlatır, mikroplan yüzde S 
5 yüz öldüriir, diı etlerini beıliyerek hastalanmalarına 5 
: mani olur ağız kokusunu keser : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmirliler Istanbuldanerede buluşurlar 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. Istanbulda her iki otelde konaklayacaklar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Bütiln bu fevkalideliklere ilAveten fiatlar 
müthif ucuzdur 

lzmir Tramvay ve Elektrik Şirke
tinden: 

Tevziat hatlarile branşmanların bağlanması ameliyatı için tağ
diye telle indeki cereyanın aşağıda srösterilen yer ve günlerde 
kesilebileceği sayın abonelerimizce biJiamek iizere ilin olunur: 

Saat 9 den 15 e kadar: 
Pazar günleri: 

Saat 12 den 14 e kadar: 
Pazar günleri: 
Pazartesi günleri: 
Salı günleri: 

Çartamba günleri: 
Perşembe günleri: 

" " 

Sektör 

" 
" 
" 
" 

Sektir 

" 
" 

" 

VI 
VII 
Vlll 

IX 
Xlll 

Bahri baba 
Karantina 
Giizelyalı 
Eşrefpafa 
Asan~r 

XI ve XIV Guibulvarı 
V Çarıı ve Bayraklı 

XII Mezarlıkbaıı, Turaa 
ye Buca 

X Konak 
,, iV Basmane 
,, il Kem~r 

Cuma günleri: 
Karşıyaka - Burnava Şark aekt6rl 

Sektör 111 Alsancak 
" 1 Darağaç 

Karşıyaka Garb sektörü 
D (5-3) (787) 

MEYVA TUZU 



te Nisan t•aa 

V. F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi W · F. H. Van Der 
ROY ALE NEERLANDAIS Zee & Co. 

• 

KUMPANYASI DEUTCHE LEVANTE LINIE 
GANYMEDES vapuru 20 ni- AQUİLA vapuru hilen lima-

sandan 25 nisana kadar Anvers nımıı:da olup Anvers, Rotter-
Rotterdam,Amsterdam ve Ham dam, Hamburg ve Bremen için 
burg limanları için yük ala-
caktır. yük atmaktadır. 

UL YSSES vapuru t mayısta ANGORA vapuru Hambarr 
gelip ayni günde Burgas, Var- Bremen ve Anversten yUk 
na ve Köstence limanları için çıkarmıştır. 

yük alacakbr. S. A. Royale Hongroise de 
CERES vapuru 4 mayısta Navigation FJuviale et Maritime 

gelip 9 mayısta Aovers, Rot- DUNA vapuru 10 nisanda bek• 
terdam, Amıterdam ve Ham-
burg limanlarına hareket ede- leniyor.galatz,Belgrad.Budapest 
cektir. Bratislava ve Viyana için yllk 

SVENSKA ORIENT Linien alacaktır. 
VINGALAND motörü 30 DELOS vapuru 13 nisanda 

nisanda gelip Rotterdam,Ham· bekleniyor. 18 nisana kadar 
burg (doğru Bremen} Copen· Anvers. Rotterdam, Hamburg 
hage, Dan:ıig, Gdynia ve Is- ve Bremen limanlarına yjik 
kandinavya Jimanlan için yük alac:ıkhr. 
alacakbr. AMERICAN EXPORT LINES 

SERVIC MARITıME ROUMAIN EXMOOR vapuru 12 nisanda 
PELEŞ vapuru 12 maygta bekleniyor. Nevyork için yük 

gelip 13 mayısta Pire, Malta ve alacaktır. 
Barseloue limanlarlna hareket D/S. A/S Spanskeliojeo 
edecekt r. Oslo 

ALBA jULIA vapuru yedi 11 · d 
haziranda gelip 8 haziranda BAY ARD motörü nısan a 
Pire, Malta, Marsilya Ye Bar- bekleniyor. Hayfa, lskenderiye 
selone limanlarına hareket ede- Dieppe ve Norveç limanJanna 
cektir.Yolcu ve yük kabul eder yük alacakhr. 

ilandaki hareket tarihlerile Vapurların isimleri, gelme 
navluolardaki değişikliklerden tarihleri ve navlun tarifeleri 
ecenta mes'uliyet kabul etmez. hakkında hiç bir taabhGde gi-

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye rişilmez. 
binası arkasmda FRATELLI N. V. W. F. Haori Van Der 
SPERCO acentesine müracaat Zee & Co. 
edilmesi rica olunur. Birinci Kordon Telefon No. 

-
Oliver Ve Şü. 

LiMiTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BiRiNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 
FLAMINIAN vapuru 23 mart
ta gelip Liverpool ve Glasgov 
için yük alacaktır. 

MARDINIAN vapuru mart 
nihayetinde Liverpoot ve Svan· 
sea'daa gelip tahliyede bulu· 
nacak. 

THRSO vapuru nisan ipti
dasında Li>terpool ve Svanıea
daa gelip tahliyede bulunacak. 

GRODNO vapuru mart ni
hayetinde Londra, Hul ve An· 
versten gelip tahliyede bulu-
nacak, ve ayni ıamanda Lon· 
clra ve Hull için ynk alacakbr. 

NOT ı Vürut tarihleri, va
purlann isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet ka~ul edilmez. 

D. operatör 

M. Nuri Artan 
lzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 

Hastalannı her gün öğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
ikinci Beyler-Namamade so· 
kak S numarah muayeneha· 
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

Salllfe • -- ------ . 
ı •;;;;~~~.-.------------------------~ 
ı HARAÇÇI KARDEŞLFR 
1 

En sağlam ve en lüks Mobilye imal eder 
~--------------------------- , BERGAMA ASLiYE MAH .. 
KEMESINDEN: 

Bergamada Manifaturacı Hay-
1'eddin ile İzmir Milli Emlak 
memurlanndan Bergam3lı Ah· 
met Nazım aralarında hissei 
şayialı Bergamanın Karadut 
dibi mevkiindeki 200 lira kıy
metli bir bap hanenin iz.alei 
şuyu suretile Bergama Sulh 
Hukuk hakimliğince sah imasına 
karar verilmesi üzerine açık 
arttırma suretile sablığa çıka
rılmış -ve 14-5-936 Perşembe 
günü saat 15 te peşin para 
ile sablacaktır. 

Arttırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde 1 S gün 
temdid edilerek 29-5-936 tari· 
hine miisadif Cuma gilnil saat 
15 te kat'i ihalesi icra edile
cektir. 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splralli 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer llm
balara nazaran sarfiyattan 
yüıde yirmi daha kirli 

olursunuı:. 

M. Tevfik sA YKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simeas 

fabrikaları mümessili 
1 •eştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

Telefon: 2004-2005-2663 2007 -2008 .. 
~~~~~~~~~~===~~~~~~ı· .. ----~~~~-

10-26 (591) 

Bu bapta fada malômat isti· 
yenlerin 936/323 No. ile aahı 
memuru mahkeme Başkitabe
tioe müracaatlan ilin olunur. 

(797) Ferit Kuvvet . Şurubu 
ECZACI 

KENAL AKTJ...ŞIN 
Zümrüd damlası kolonyasl 

Masküf en - Erkek F emin en - Diti 
iki cins koku ü:ıerine yapılmış 

Hilal eczanesi 
için bir şeref olmuştur 

Ecı.acı Kemal Aktaş, koku

culuğu eczaalık gibi bir namus 

iıi yapmışbr. 

Zevk 
San·at 

Taklit edilemez 

lzmiri kokularile de mefhur 
eden Kemal Aktaı diyor ki : 

Benim kolonyalanm yerine 

başka şeyler verilirse redde
diniz. 

Kemal Aktaş kokularının 
kibma varmağa imkio verme
diğini unutmayaoız. 

Evrensvl ee arsıulusal 

Paris panayırını geziniz 
16 Mayıs - 2 Haziran 1936 

341a ulu- mE nsup aooo den fazla tethlrcl 
IKtMIL YON ZiYARETÇi 

Sabcdar: Orada bütün dünyadan gelmiş sayısız müıteri 
namzetlerile temas edeceksiniz. 

Alıcllar: B&tün istihsal tubeleri için en son keşifler ve 
aaJahlan ve en değiıik eşaotiyonlara bulacaksınız. 

1 . 15 (661) 

lzmir liman işleri umum müdürlü-
ğünden: . . .. 

idaremize aid olup lzmir limanı dahilinde meodırek uzermde 
kain ve 1000 lira bedeli sabıklı 1 numarah kömür deposu ve 
Pasaport vapur iskelesi üzerindeki 180 lira sabık bedelli .b~fe 
birer sene müddetle icara verileceğinden 4 Mayıs 936 tarıbıne 
tesadüf eden Pazartesi günü saat 15 de lzmir liman işleri ida
resinde müdürler encümeninde açık artırma suretile müzayedesi 
icra ve tekarrür eden bedeli haddi layık görüldüğü takdirde 
ihalesi icra kılınacağmdan talib olaolarm yUıde 7.5 hesabiyle 
de ozito ak alari le beraber mezkür encllmene müracaat eyle-

[, . •" . . .. . f . . . ~ .... .. , . "'·•;, ·· .. .)• . 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda aleminin 1936 senesi 

için kabul etttiği 

40 
Renk üzerine yün, ipek. pa

muk veya keten her hangi 
kumaş ve elbiseyi yalnız 

1.5 
Kurut ile ve çok kolay bo-

yamak isterseniz bir paket 
KIZ markalı 

A R T 1 

BOY .ASI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
SEYLUL 

B A H A R A T deposudur TELEFON : 3882 

HÜSEYiN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCİLER No. 26 
9 parça koltuk takllDI 30 lira Yno kadife 
9 parça koltuk takamı 60 lira Yün kadife 
9 parça koltuk takımı 100 lin ipek kuma4 

LÜKS VE SAGLAM 
Yemek ve yatak odaları takımları •İpariş üzerine kabul ..eclilir 

' (645) 7-13 

....................................................................... 
• 

"fAZE 1 .. ~~MiZ UCllZ 

llAC 

HAMDİ NOZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karıısmda 

. . 

• . .. . . . . . . . 
• . . ...................................................................... 

Kuvvet, kudret, iştah, sıhhat 

Veremli ve sıracalı kansız ____ ..,..........,. .. 

romatizmalı hastalara zayıf 

büyüyememit çocuklara mi

de kemik sinir rahatsız.lığına, 

ademi iktidara emsalsiı bir 
de.-aclar. 

Büyük şişesi 

60 
Kuruştur. 

Umumi depoı 

S. FERil' 

ŞiFA 
Eczanesi 

Hükümet sarası 

Milli Emllk Müdüriyetinden: 

. 
venr. 

Dosya 

124 Üçüncü Karalaş (Dikran) 
maralı iki odalı ev 

Lira 

iman so1'ağıada 23 taj nu· 

153 Üçüncü Karalaş Çizmeci Ali sokağında 10 eski 4 taj 
numaralı iki oda mutbah ve avluyu müştemil ev 

135 Buca aşağı mahalle belediye cadde.inde 6 eski numa
ralı dOkkin 

137 Buca apiı mahalle Çay sokağında 4 eski 2 taj nu-

40 

17S 

40 

maralı dükkan 100 

138 Buca Yukarı maballe intikam sokağında ll eski nu-
maralı dflkkin 20 

140 Buca Yukarı ımhalle Zafer caddeıiode 7 eski ve taj 
numaralı dükkan 100 

141 Buca Yukarı mahalle Tınaıtepc sokağmda 21123 eski 
17/t taj numaralı dükkan 2S 

142 Buca Yukarı mahalle Tınaxtcpe sokağuada 6 eski 
numarala dükkan 20 

143 Buca aşağı üç kuyulardaki Mecidiye caddesinde 112 
eski numaralı kahvehane 100 

144 Buca apğ'ı Nalbant Mehmet sokağında 4' eski 30 
taj numaralı fırın 250 

145 Buca aşağı Nalbant Mehmet sokaitnda 48 eski 32 
laj numaralı dükkio 50 

147 Buca aşağı belediye caddesinde 62 etki 50 taj ~imdiki 
numarası 64 di!kkin 60 

148 Buca Yukarı Zafer caddesinde 62 eıki 48 taj şlmdiki 
numarası 50 kahvehane 400 

Yukartda yazılı emvalin mülkiyetlerini bedelleri peşin ve:ra 

ikinci tertip tasfiye koponile ödenmek üzere arttırmaya konul

muı ise de haddi layıkı ile alıcı zuhur etmediğinden on giln 

müddelle uzatılmasına karar verilmiştir. Alıcıların 27-4-936 
paurtesi günü saat 16 da Milli Emlik müdüriyetine müracaatlan. 
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On üçler komites· başkanının izahatından sonra 

lngıliz kraft sekızind Divani 
Cenevre 18 (Ö.R)- On üç

ler komitesinin toplantısmdan 
önce B. Paul Boncourla görü
ıen zecri tedbirler kornitesi 
başkanı B. de V asconcelles 
18 ler komitesini toplamakta 
evvelki kadar istical etmemiş 
ve mümkün olduğu kadar uzun 
zaman uzlaşma zemini üzerinde 
kalınmanın müreccah olduğunu 
kabul etmiştir. 13 )er komitesi 
uzlaşma teşebbüsünün akame
tini kaydettikten sonra da ln
giliz delegesi dahil olduğu hal
de bütün azalar 18 ler (Zecri 
tedbirler) komitesinin toplan· 
masını mümkün olduğu kadar 
ve hatta imkan varsa Fransız 
intihababndan sonraya kadar 
tehir etmek hususunda muta
bık bulunmuşlardır. 

8. de Vasconcelles sadece 
komite arkadaşlarına ihtilafın 
ne şekilde inkişaf ettiği hak
kmda tahriri bir rapor gönde
recek ve gelecek haftadan iti· 
baren eksperler tali komitesi 
azaları tatbik edilmekte olan 
zecri tedbirlerin nasıl işlediğini 
ve randmamm tetkike devam 
edeceklerdir. Şimdilik zecri 
tedbirleri ne kaldırmak, ne 
ağırlaştırmak mevzuu bahs de
ğildir. Bu netice BB. Eden ve 
Boncour arasında hükumetleri
nin vaziyeti hakkında bir fikir 
teatisinden sonra elde edilmiş 
ve umumun ey iliği namına mes' • 
ut bir hava yaratmağa hizmet 
etmiştir. 

13 ler komitesi başka
nı, uzlaşma gayretleri
nin bitmiş sayılabilece
ğini söyledikten sonra 
B. Eden arhk bu teşeb
büsün akametini müşa
hede etmekten başka bir 
fey kalmadığını söylemlş 
ve bu müşahEdenln iki 
yolla yapllabileceğlnl ila
ve etmiştir: Ya, ta ler 
(zecri todbirler) komite
sinin mühletsiz hemen 
lçtlmac. daveti, yahut 
1aler komitesi tarafın
dan dosyanın uluslar 
kurumu konseyine la · 
desi ••• 
Bu ikinci faraziye kabw edi-

e •ı •muw 1-mt' •• 

lirse ] 3 ler konseye bir rapor 
gönderecek, o da iki tarafı 
dinledikten sonra müzakere
lerin akametini kaydedebile
cektir. 

B. Eden lngiliz hükümetinin 
bu iki yoldan biri veya diğe
rini kabule ayni derecede mü-
temayil olduğunu söylemiş ve 
B. Boncour ise ikinci yolu ter
cih ettiğini göstermiş olduğun-

• 
1 

a 
konseyde kendilerini temsil 
ettirirler ve söz almağı kabul 
ederlerse, iki muhasım tarafm 
mümessillerine verilecektir. 

Nihayet konseyin azaları da 
hükumetlerinin vaziyetini tayin 
ettikten sonra bir karar projesi 
re'ye konulacakhr. Bu karar 
projesinin metni ne olacaktır? 
Uluslar kurumu çevrenlerinde 
iki ihtimal görülmektedir. 

it 

n 
• r 
' • n n ra 

lüzumuuu ilui - siiıeceklerdir. 
Her iki ihtimalde de, yeni zec
ri tedbirlere karar vermek 
üzere 18 ler komitesinin he
men toplanmasına imkan gö
rülmekmektedir. 

INGILIZ - JT AL YAN 
GERGINLIGl 

Paris 18 (Ö.R)- Salahiyetli 
Fransız çevrenleri Cenevrede 
tehaddüs eden vaziyeti nikbin-

toplanarak pazartesi sabahı 

Uluslar konseyine verilmek 
üzere B. Madariaga tarafından 
hazırlanan raporu kabul et
etmiştir. 

Fransız çevrenleri, 13 ler 
komitesinin ltalyan - Habeş 
uzlaşması için sarfedilen ~ay
retlerin akametini kaydetmekle 
beraber hiç bir karar ittihaz 
etmiş olmamasını bir muvaffa
kiyet telakki etmekte ve vahim 
ihtimaller açılmış olmamasın

dan memnun görünmektedirler. 
Böylece ·ıtalyan - lngiliz ger-
ginliğinin artması ve Fransa ile 
lngiltere arasmda da fikir ay-
rılığı belirmesi ihtimalinin önü
ne geçilmiştir. 

MESUL KIM? 

Romada yapı/011 mimayişladen bir göriinüş 

Ayni çevrenlerde söylendi
ğine göre: Beşler komitesinin 
birinci, Hoare - Laval planmın 

dan komite hemen hemen mü
nakaşa etmeden buna karar 
vermiştir. 

ULUSLAR KURUMU 
TOPLANIYOR 

Uluslar kurumu konseyinin 
pazartesi günü (yann) saat 
10,30 da yapılacak toplantı-· 
sına, 13 ler komitesinin toplan
tıları hilafına en geniş bir ale
niyet verilecektir. Konsey ilk 
önce 13 ler komitesi başkanı 
B. de Madariaganm raporunu 
dinliyecek ve sonra söz, eğer 

IKl iHTiMAL 
Ya konsey, 13 ler komitesi

nin de dilediği gibi, uzlaşma 

teş~bbüsiınün . akim kaldığmı 
müşahede etmekle iktifa ede
rek teess.iiHerini bildirecek 
ve muhasımlara yeni bir sulh 
daveti yaparak talik olu
nacaktır. Yahutta, bazı dev 
Jetlerin delegeleri Cenevredeki 
müzakere 1 

• havasını değiştire

cek yeni teklifler karşısında, 
yeni bir teşebbüse girişmezden 
önce hükümetlerile danışmak 

Jikle tefsir ediyorlar. Şurası 

kaydediliyor ki: lngiliı.-ltalyan 

gerginliği şimdiye kadar iki 
tehlikeli devre geçirmiştir. 
Birincisi Habeş harbinin ba
şında, lngiliz anavatan fil9su 
Akdenize gönderilirken, ikin
cisi de endişelerle dolu olan 
şu son günlerde akal ve tedbir 
fikrinin iğbirar hissine galebe 
çalmasiyle bu son tehlikenin 
önüne geçilmiştir. 

13 LER TOPLANDI 
Bugün on üçler komitesi 

ikinci uzlaşma teşebbüslerinden 
sonra bu üçüncü uzlaşma te-
şebbüsünün de akametinden 
sonra zecri tedbirler olduğu 

gibi kalmakta ve harp devam 
etmektedir. Tabii bu son ke
lime üzerinde durulursa ihtila
fm devamına teessüf etmemek 
mümkün değildir. Fakat hunun 
mes'uliyeti ancak iki muharip 
tarafa aittir. 

Dün Habef mümessili ltalyan 
tekliflerini reddetmiştir. Habe
şistanm vaziyeti aynıdır.Uluslar 
sesyetesi pakhna bağlıdır. Bu 
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ltalyanın 
-·-Mütareke şartları 

Paris, 18 ( Ö.R) - Eko dö 
pari gazetesi, lta!yanın yeni 
mütareke şartlarının şunlar 

olduğunu yazıyor: 

1 - Habeş ordusunun silah
larından tecridi, 

2 - lmparatorun hal'i 
3 - Adis-Ababanın işgali, 

'" 4 - Cibuti - Adis - Ababa 
hattı üzerinde hususi bir mu
rakaba teşkilatı vücuda getiril
mesı. 

Harar 
1 

ltalyanlarda imiş 
Roma, 18 (Ö.R) - Burada 

deveran eden bir şayiaya göre 
Somali cephesinde başlıyan 
harb dün akşam bitmiş ve 
Harar Italyan ordusu tarafın
dan işgal edilmiştir. 

Ing.liz filosu ma-
nevra yapacak 
Londra, 18 (Ö.R) - Cebe

lüttarıktaki İngilız filosu, Ak-
denizde manevra yapmak için 
hareket emri almıştır. 

Çek gençliği 
Prağ, 18 (Ö.R) - Cumhu

riyet partisi önünde söylediği 

bir nutukla miUi müdafaa ba
kanı, gençliği teknik ve manevi 
bakımdan askerHkten önce 
hazırlamak için hususi bir talim 
proj~i hazırlanmakta olduğunu 

E. harbiyeler müzakeratı 
lngiliz dış 

tebliğle 
bakanlığı neşretttği bir 
neticeleri anlatıyor 

Nmdeki Alman km•vttln im11 /ur J..riin rastıa11a11 Hefillrrindeıı bir intiba 
Londra, 18 (p.R) - Erkanı va ataşeleri vasıtasile devam dikkate şayandır. Lord Lloyd 

harbiye müzakereleri netice· edilecektir. . .. 1919 Senesindenberi Iugiltere-
sınde Foraynofis tarafından şu Paris, 18 (O.R) -

0

Temps,, nin vadettiği mesuliyetleri te-
tebliğ neşredilmiştir: gazetesi lngiliz umumi efka- kabbülden daima kaçtığını hatır 

15 nisanda Fransa, Belçika rin~a bir değişiklik gö~mek- latarak Fransanın şikayete 
ve Ingiltere erkamharbiyeleri t~~ır. Fransız uzlaşma sıyase-

arasında başlıyan müzakereler 
tam bir samimiyet havası içinde 

tmın sulhu muhafaza hususunda hakkı olduğunu yazmaktadır. 
bazı faydaları olduğu şimdi Bunu bir lngiliz devlet adamı-
kabul edilmekted=r. Lord Ro- nm söylemesi iyidir. Fransa ve 
bert Sesilin tenkidlerine karşı lngilterenin anlaşması için umu-
eski Mısır fevkalide komiseri mi mahiyette taahhüdlerin kar-
Lord Lloyd tarafından ••Times,, şılıklı olarak daha eyi anlaııl-

1 1 
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an 

ita/yan kralı Viktor Emanuel 
vaziyet kolayca takdir edilir. 
Bununla beraber Fransız mah· 
fellerine göre ltalyan teklifleri 
kabul edilmiyecek şeyler de
ğildi! Zira meselenin esasına 
dokunmayıp yalmz müşkül nok
tasına aitti. Esas sulh şartları
nın ise ne olacağı şimdiden 
tahmin edilemezdi. 
IT AL Y ANLARlN DURUMU 

ltalyanlar, müzakerelerin Italya
ya karşı zecri tedbirlere karar 
verilen Cenevrede olmamasını 
istiyor ve Cenevrenin pek ya
kınında Uşiyi t~klif ediyorlardı. 
Konuşmalarm Romada yapıl
masını istemiyorlardi. Uluslar 
kurumu bir müşah.id bulundu
racağma göre müzakerelerden 
hariç kalmayacaktı. Nihayet B. 
J.\loisi hükümeti namına, mü .. 
tareke için bazı ihtiyat ted .. 
birleri istiyordu. Bundan dolayı 
sitem ed lebilir mi ki Adua fe· 
laketi vaktiyle bir tedbirsiz
likten doğmÜştu! Mareşal Ba· 
doğlionun ihtiyat tedbirleri is
tem eğe hakkı vardı! Şu halde, 
Habeşlerin red ettikleri şartlar 
bir gün herhalde önlerine çı
kacak olan sulh şartları değil, 
şekil meseleleri idi. 

INGILTERENIN 
HÜSNÜ N IYETI 

Bununla beraber, lngiltere 
havayı zehirlemekten çekindiği 
için mesele daha ileri gitmedi. 
Bu da Habeşistam düşündüre
cektir. Anlayacaktır ki zecri 
tedbirlerden fazla birşey ümit 
edilemez. İtalyanın elinde harbı 
bitirmeğe. bol bol yetecek stok
lar vardrr. ltalyaya tazyik için 
ancak askeri zecri tedbirler 
kalıyordu ki bunları hiç kimse 
ve bilhassa Fransa kabul ede
mezdi. lngiltere ise yalnız başma 
böyle tedbirleri tatbik etmek 
istemediğinden işi son raddeye 
getirmekten sakmmıştır. Bu .. 
nun neticesi olarak Fransa ve 
lngiltere arasındaki bağlar 

- bildirmiştİT. 

ve hükumetler tarafından tayin 
edilen kadro içinde devam .et
miştir. Diğer haber teatilerine 
ata emiliter ata en aval ve. h - ı.eteainde~ve • l.zıemdi.l~-----""-...ı:..ı..........;.;...a..ıldll.-s&t.ı ....... _=---~=---------


