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- ...._._ Tecimerler ........ 
Niçin Yunanistan 
ile iş yapamıyorlar 

. .,,. ·~ ' . ~-
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YARIN 

- Baştara/ı birlnti sayjadu -
derecelİJlde İf yapam1yorlar. 
Zira T&rldyede11 giden malla
nn bedelleri Yanaa milli ban· 
kuma yatırıh•ta. bwıların 
yüzde el&ai dlm clijer ,ezde 
ellisi de Takas boaosile adea
mektedir. 

Tecim hayatının istilzam ey
lediği çabukluk elde edilebil
miı olsa belki bu zorluklan 
yenmek yollan balunabilecek-
tir. Fakat maalesef Yunan 
milli bankasına yatırılan ve 
yüzde ellisi döviz olarak öden
mesi mecbwi bu.luaan paraları 
Türk tecimerleri aylarca bek
ledildai baHle alamıyorlar. 
Unn müddet mitli bedellerinin 
Türkiyeye gelememesi alış ve
riş işlerinin devamına imkan 
b•rakmıyor. Sermayelerini Yu
nanistana kapatarak bugün 
çırpınan ve döğünen tecimer-
lerle karşı karştya bulunuyoruz. 

Bu vaziyeti gören ve bilen
ierin Yunanistanla iş yapma-
lanna imkan tasavvur edilebi
lir mi? Ve böyle bir iş normal 
bir safhada sayılabiJir mi? Şüp
heıiz hayır •. 

Nihayet iatatiatilder şu veya 
bu tekilde Y unaniatana maJ 
g6nderildiğioi kaydediyorsa 
bunlann içyüziinü araştırmak 
gerektir. Yapılabilen ihraca-
tın incelenmesinden doğacak 
ıonuç mutlaka bu malların yok 
pahasına elde edilerek gönde
rilmiş mevat bulunduğunu or
taya koyacaktır. 

Halkevleri. 
••• 

Yıldönümü töreni 
Halrevleriaia kwur.-. 

yıldi111m1 23 pbatta halkm 
salonlarında büyük törenle kut
lanacaktır. Bunun için halk evi 
idare heyeti hazırlaklar yap
maktadır. 

Yaldanümü münaıebetile bir 
çok vi.Jiyet ve kazalarımızda da 
yeniden halkevleri açılacakhr. --

Trakya ya 
Dant1zhk tavuk gön

derflec&k 
Trakya umumi müfettişliği 

mıntakasındaki köyler için iz· 
mirden damızlık tavuk isten· 
miştir. Baytar müdürlüğünce 
18 damızlık tavuk ve hÖroz 
gönderilmek üzere hazırlanmış· 
tır. 

Oanimarkanın 

idhal müsaadesi 
Tiirkofiı merkezinden şehri

miz Ofis mlldGrlllğtlne telgrafla 
bildirildiğine g&re Danimarka 
hükümeti yüz bin kron değe· 
rinde fındıkiçi ve yllzbin kron 
değerinde de kuru nznm ve 
incirin memleketlerine idhaline 
izin vermiştir. 

Adliye terfjleri 
Adliye terfi listesinde adlan 

geçen Kemalpaıa ilçesi Bay 
CeJileddfo Baysal sekizinci de· 

Hülisa; YunanistanJa iktisadi 
durumumuz normal sayıla bile
cek ve inkişaf istidadı güste· 
rebilecek bir yol üzerinde de- rece ve genel savaman B.Seyfi 
tildir. Durumu iki memleketin Ökmen onuncu derecede gös-
tqadığı huşusiyetleri g8z önün- terilmiştir. Bu ilaveyi yapmakla 
de bulundurarak yeniden mük· terfi listeainin lzmir listesinin 
leaya ihtiyaç vardır. Izmir vilayetine aid kısmı ta-

'H a.kk.:a C>cak.oğl:u. mamlannuş olmaktadır. 
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Mendres ovası 

Su altında 
Köyler feci 

bulunuyor 
vaziyette 

Ti.te'dr11 bir manzara 

Uu~w:ş, 13 (Huausi Muha
birimfaden) - Yağmurlar1n Ti
re, Ödemiş ve Bayındır ova· 

sında yaptığı tahribat geniftir. 
Menderesin ovaya yapbğı bu· 
kın, on binlerce dönümlük ara· 
ziyi ve bilhassa buğday, arpa 
ve bakla mahsulünü sular al
tında bU'akmışbr. 

Sah günü Ödemişten Izmire 
gelmek üzere hareket edea 
posta treninde bulunuyordum. 
Tren Falaka çayı üzerinden 
geçerken büyük bir korku 
içinde kaldık. Etraftan aldığı 

• 
yağmur sulariyle bir kat daha 
heybetlenen Falaka çayı köp· 
rfiyü aşhktan maada sağa ve 
sola birer kol uzatmıştı. 

TRENDE GEÇEN HEYE
CANLI DAKiKALAR 

Bu tehlikeyi kolaylıkla at· 
latbk. Daha büyük tahlike, 
Bayındır yakınındaki Ergenli 
çayı üzerinde başımıza geldi. 
Yukarıdan kuvvetle gelen ve 
beşyiiz metrelik bir genişlik 
arzeden bu çaydan geçmek 

imkanı yoktu. K~prü tamamen 
sular albnda kalmışh. K6prü 
hiç görünmediği için üzerinden 
ğeçmek tehlikeli bir vaziyet 
doğurabilirdi. Treni idare eden 
makinistin gösterdiği cesaret 
üzerine ağır, ağır köpriiniln 
üzerinden geçmeğe başladık. 
Trendeki yolcuJann vaziyetleri 
anlatılamıyacak kadar gayrı 
tabii idi. Yolcular kompartı
m&na giriyor, suların treni ahb 
götürmesinden korkuluyordu. 

Bayındırla Çatal arasındaki 
yolu ancak bir saatte aşmıştık. 
istasyon kalabalıktı. Halk bi
zim her halde Ergenli çayında 
kazaya uğradığımızı sandığın· 
dan geçmiş olsun. diyordu. 
HAMIDIYEDEKI FECAAT 
Bayındırda kötü heberlerle 

karşılaştık.. Çıplak istasyonu 
arkasındaki Hamidiye köyünü 
su basmış.. Köylüler ağaçlann, 
evlerin Üzerlerine çıkmışlar, te
lefon direkleri yıkıldığından 
"HAMIDIYE,, ile muhabere 
kesilmiş .. 

Uçebayla jandarma komutanı 

Bağlar zarar gördü 
Kırk sekiz !saattaıl beri lstanbulla 

' 

telgraf ve telefon muhaveresi yoktur 
Pı~arbaşı köyünde eski bir yağ fabrikası çökmüştür 

lzmir-lstanbul, Izmir·Ankara 
ve Ankara - lstaobul telefon 
hatlan1 80ll fırbnadaa t ..... en 
bozulmuştur. Jzmir, yalnız Ba
lıkesiFle . ıörüımek imklnı11a 
maliktir. hmiı-lttanbul telgraf 
hattı da 48 saatten beri bo
zulmuştur. lzmirin lstanbulla 
telgraf muhaberesi için Konya 
ve Ankaramn tavassutu İcab 

etmektedir. Bu suretle telgraf• 
lar yerine pek geç varmaktadır. 

TELGRAF MUHABERATI 
lstanbul, Ödemiş, Tire ve 

Baymdıra gönderilecek telgraf· 
larm geç gitmesinden telgraf· 
hane meıuliyet kabul etme
mekte ve telgraflann albna bu 
haauata meıruhat verdirmek
tedir. 

MENEMEN OVASINDA 
DURUM 

Su baskını lzmir ve civarın· 
da tamamen bertaraf olmuıtur. 
Dün akşam Menemenden vil.i
yete gelen bir telgrafta Gediz 
nehrinin taştığı ve Menemen 
ovasmm baştan başa su baskı· 
nına uğradığı bildirilmiıtir. 
Muhtelif kazalardan seylib ve 
fırtına vaziyeti hakkında ma· 
1.ômat gelmektedir. 

KARLAR ERiYOR 
Torbalı ve Tire kazalarında 

seylip mıntakaaındaki köylere 
evelki akşam tekrar su gel· 
mittir. Fakat yeniden zarar 
yapacak bir şekil kalmamııtır. 

Dağlara yağmıı olan karla
rın erimesi neticesi olarak kll· 

Komünist -·-Suçluları hakkında 
müsaade geldi 

Haldanoda mahkumiyet ka· 
rarı verildikten sonra ağırcer.a 
salonundan çıkıp hükU.metin 
manevi şahsiyetini tahkir mak
sadile bağırıp çağıran ve En
ternasyonal marşını sôyliyen, 
muhafız jaadarmalardan birini 
tokatlıyao komünistler hakkın
da hükümetin manevi şahsiye· 
tini tahkir suçundan takibat 
yapılmuı için Kamutay baş· 
kanlığıoca verilen müsaade 
Adliye Vekiletinden şehrimiz 

Müddeiumumiliğine gelmiştir. 
Hazırlık tahkikatı bitmiş oldu
ğu için evrak birkaç gün için· 
de Müstantikliğe verilecektir. 

............................................ 
derhal iş başına geçtiler. Köye 
yardım için Tren ile amele 
gönderdiler. Uladı çayı köprüyü 
bozduğu için imdat treni yerine 
varamadı. 

Hamidiye köyü su baskınında 
insanca zayıat yoktur. Tirenin 
Çaybaşı köyünü de sular kap· 
lamışhr. Burada da halk yük
sek yerlere çıkarak canlarını 
kurtarabilmiştir. Burada hay
vanca zarar olduğu anlatılmak
tadır. 

Tirede birkaç ev yıkılmış, 
altlarında dört deve kalmıştır. 
Ovayı sular kapladığı için- iz. 
mire kara yolu ile gelmek 
zordur. Bayındır civarındaki 
Turan köyüne de suların hü-
cum ettiği bildirilmektedir. 

lzmirden hareket eden tren· 
ler bir kilometre kadar aktar· 
ma suretiyle yollarına devam 
imkinı bulmuştur. Devrilen 
telgraf direklerinin tamirine 
çalıplıyor. 

Bu11wva'dan bir görfınü.ş 
çllli.: Menderea ve Gediz ne- k11ımdaki arazi denizin getir-
hirleriDİD tekrar tqkınlık g6s- diği çakdlrırla örtülmllttür. Yı .. 
meleri muhtemeldir. kıJan telefon hatJannm yapıl· 
KUŞADASINDA DURUM maıına baılanmııbr. 
K11f8.da11ndan vlllyete gelen Kemalpaşa kazaımm Karabel 

bir telgrafa g6re sabaha kadar yolunda bir tahta köprü seller .. 
devam eden fırbnadan biri den bozulmuıtur. Bağlarla mez-
Gllmriik idare.ine, diğeri de ruata zarar olmamıtbr. 
bir phsa aid iki kayığın par~ UY ANAN BAÖLAR 
çalandığı ve evlerin iç ve dış ZARAR GÔRDO 
sıvalannın d&ktlldnğll bildiril- Seferibisarda da mllbim bir 
mittir. Selçuk nahiyesinde bir zarar yoktur. Yalnız kaza mer .. 
çok ağaç ve telefon direkleri kezinde birkaç evin duvarı 
yıkdmış, Davudlar nahiyesin- yıkılmışsa da nüfusça zayiat 
de de bazı evlerin duvarları olmamııtır. 
harab olmuştur. Be!evi, Kuyum- İyi bavalann teairile uyan-
cu ve Çorak ovalarmdaki sel mağa baılamıt olan bazı bağ• 
auları gittikçe yllkıelmekte ve lar zarar görmllf, k6prtl ve 
çoğalmaktadır. yollarda bazı haıarat olmuştur. 

TELGRAF HA TLARl Bornovada Pınarbaıı k&yOn· 
YAPILIYOR de eski bir yağ fabrikuı ç6k-

Kuıaduı kaza merkezinden müş, Çamdibi mevkünde iki 
Çmt dağı mevkiine kadar olan evi s11 baımışbr. 

Denizcilik 
Yarın için bUyUk bir 
ellenU hazırlandı 

Deniz sporları yurdu yeni 
yönetim kurulu aldığı yeni 
kararlarla lzmirde denizcilik 
hayabnı canlandırmak ve güzel 
sporun inkişafına yol açmak 
için değerli tedbirlere bq vur
maktadır. Gençlerimiz arasın
da denizcilik qkını kuvvetlen· 
direcek hareketler açın yaz 
mevsimine btlyllk hazırlıklar 
yapılmaktadır. 

Y6netim kurulu her şeyden 
evvel yurd azalanmn birbirle
rini tanımalan aralannda kuv
vetli hir solıbet vlicuda getir
meleri için önümüzdeki cumar• 
lesi günll lzmirpalas salonla• 
randa biiyük bir eğlen ti hazır• 
lamifbr. Eğlentiye büyük siirp· 
rizler d~ vardır. Salon merkez 

Verem mücadele 
kongresi 

Verem mücadele cemiyetiain 
yıllık kongresi şubatın on se
kizinci salı günü saat on altı 
buçukta cemiyet diıpauerinde 
toplanacakhr. Kongrede yıllık 
rapor okunduktan sonra hesap· 
lar incelenecek, idare heyetine 
üç üye ve hesapları incelemek 
için iki mürakıp seçilecek, 936 
bütçeıi kabul olunacak ve ni• 
l:ıayet lzmirde bir aanatoryom 
açılmuı için müzakereler yapı· 
lacakbr. --
Şehir meclisi 
Şehir mediıi bugiin atled• 

sonra Şubat clevreai son top· 
lantısını yapacakbr. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dekorlarile aiialenmekteclir. Çok 
müsteına bir gece geçirilme.1 
için bütün tedbirler alınDllfhr. 
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Bu akşam gala müsameresi olarak 

Altın sesli M th E rth 
y~~~~r ar a gge 

Bugüne kadar yarattığı en güzel filmi olan 

SARIŞIN 
~~:kiGv~e~~~;.~efis KARMEN 

Çok eğlenceli 
bir mevzu 

AYRICA : Gayet gülünçlü canlı canlı resimler. 
PARAMUNT JURNAL : 

lnhiltere kralı beşinci Jorjun cenaıe tcsreni bütün tafsilltile 
Cumartesi ve pazar gtinleri 1.30 başlarr. 

Her ün 3-5-7-9,15 de 

Şuuruna sahip olan iuan· 
lann yap)'lflannı hot ılr
meain de bir dereceleri vardır. 

Her şeyi bot g&ren. yap 
yıılannm zaruret içinde geçen 
cereyanına ileride geleceiiai 
umduğu refahı taJıanlll 
.tea aice bipnler bqtnll 
,....... tesellisile ıe~irler. ıi· ...... 

Yarınları yine o günleri gibi 
perişan. yarınlan yine o gtlnleri 
gibi hasret ve hicranla dolu· 
dur. 

Bugünü dert, elem. yoksul· 
luk içinde görenlerin çoldan: 

- Yarma Allah kerim! Ya· 
rm iyi olur. 

Diye çahtmalarına. ·bayat . 
telakkilerine güvenirler, ve 
Çokları, yaran; geleceğini u·m·· 
dukları refah, saadete mllsta-
haktırlar, lakin müstahak 
olduklarım yine hergün yanna 
bırakırlar ,mustahak olmıyan1arm 
bu yann saadetine vasıl olma
Jarına gıpte ederler. Kendi ka· 
famda bunu tahlil etmege ça-
lıştım. insanların yaşayış çeşit· 
leri hayalimde resmi geçit yaptı. 

T abtessıfır bilmem kaç dere· 
ce santiğradda soğuk olan şu 
muhitin kucağmde nekadar: 

- Ah! Çeken, yarını bekle
yenler var, o yarım umanların 
pek çokları da tantana, deb
debenin ııcak aiufunda; 
değil yanoı; bugünü bile dn-· 
şllnmilyorlar ve herkesi tok, 
herkesi sıcak, herkesi şen, 
herkesi şad sanıyorlar. Ha
mamdaki bir çıplağın sokak· 
daki bir kişiye: 

- Delirmittir. hiç ütünUr 
mü? bu sıcakda ! 

HükmUnü verdiği telakki ile 
ömür sürüyorlar. 

Tabiatin kanunu böyle kur· 
muş, bunu böyle yaratmıf. Kim 
bilir toklann ve sıcaklann ken· 
di azmı ve cezmi; açlann ve 
çıplakların kendi berbat hare
ketleri hayatlarmı böyle safha
.ara sokmuştur. 

Ben yine; böyle dimeyelim 
diye eski sözlime döniiyorum 
ve diyorum ki : 

- Kim bilir bu açlann ve 
çıplakların, tok ve sıcak olan• 
lardan ziyade meziyetleri olma
sına rağmen talih yüzlerioe 
gülmemiş, talii yüzlerine glll
dürememi.şler ve hali .. 

- Y arınl Yarın! Yarın! 
Diye sayıklamakla elemli 

bir hicran ve hasret yaşamakta 
devam ediyorlar,. 

Yarın! Yarın! Cihanın sayık· 
ladığı bu yaran! 

Herkesin, her zaman, her 
devirde, her halde beklediği 
bu yarın! 

Dostlar! Cihan s8nünceye 
kadar hep bu yarının, tok ve 
aç muntazırıyız. Bakalım yann 
ne olur. 

Fak at bugün mü kıymetli, 
yarın mı?. Onu kim halleder 
ve anlatır derslniz? 

TOKDIL 

•• 
Odemişte 

Bir yaralanma hAdl .... 
Ödemişin Birgi nahiyesinin 

gerçekli köyünde bir vak'a 
olmuştur. Bekçi Mehmed vazife 
için ayni köyden Sütlü oğulla· 
rından Mahmudun çobanı K•r· 
şehirli Ömer oğlu Tahsini köy 
odasına götiirmek istemiş, Tab· 
sin muhalefet etmiş ve arala· 
rında çıkan kavgada Tah~i~ 
tabancasını çekerek bekçıyı 
ağır surette yaralamış ve kaç· 
mıştır. Tahsin tutulmuş ve ad· 
liyeye verilmiştir, 

YANGIN 
Abdullah efendi mahalleıi

nin Fenerci sokağında bayaP 
Nazmiyenin oiurduğu 18 sayılı 
ahşap evde gaz lambasıo•0 

parlamasile ateş çıkmış ta\l'aP 

ve taban taktalarının dört rnet
re murabbalık kıimı yaodıjt 
halde yetişen itfaiye tarafıQdao 
büyümesine meydan verifllle· 
den hemen J.aıtmimıtbr· 
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So.rl Telgra~ Haberleri 

Türkçeye çeviren: R. & •• 

Küçük prenses bir ihtililcı gıbı 
bağırıyordu : ( Kahrolsun Çar ) 

küçüklerin yatakhanesi olan 
tarafa doğru koştu. Anahtar Prens Dolgoruki : 

. - Bu küçük kız kırbaçlan
ruağa layıktır, diyordu. 

Bir öksürük nevbeti tehdi
dini kesti. Ah, bu mel'un en· 
fluanı.a kızını kendi eliyle ce
zatandırmasına mani olmasa .• 

- Prensime saygılarımla ar
zetmeğe mecburum ki yapılan 
tahribat dolu ve kasırganın 

Yapabileceği tahribattan daha 
berbattır. Katerin Mihailovna 
Poneyini ( Ingiliz Midillisini ) 
rizel tarhlar arasına kasten 
sokmuştur. Bu hayvanın kötü 
bir huyu var. Dört ayağını 
havaya kaldırarak debelenme
den duramaz. Katerina onu, 
Ya tarhlar üzerinde uykuya 
bırakmış, yahut ta oraya sür-
1DÜflür. Şimdi küçük Katyanm 
kahkahalarla dönüşünü bekle
Yeliın. 

Prens sordu : 
- Çiçekler çok mu bozuldu? 
- Harab oldu Alte.s ... 
Begonyalardan yapılmış bir 

zemin üzerinde, Hind karanfil
leriyle "Yaşasin Çar,, yazıl
mııtı.Bahçıvan bu sanat eserini 
Yaratmak için sahanlık kena· 
rındaki o güzelim peluzlar üze· 
rinde tam 5000 saksıyı doldur
mağa yeten karanfillerle 30 
mujik istihdam etmişti. Ne 
feliket ... 

Tiplovka şatosunun enten
danı tannyı ve efendisi şabid 
g8ıtererek tır tır titreyordu. 

Bah~ıvan, bütün kendi ırkı~
daq olanlar gibi co$kun bır 
yahudi idi. Çar ikinci Alek
•ndra .. Hoş geldiniz,, demek 
için dütlindiiğü ~el eser, 
itte mahvolmuştu. Halbuki çar 
lbür gün erkanı harbiyesile 
bu tatoya inecek ve b&yOk 
manevralar bitinceye kadar 
burada kalacaktı. 

_ Miıel Mibailoviç . • • Ben 

Katyayım ••• 
Sıkı sıkıya kapah olan kapı· 

mn ardından zaif bir ses ce· 
vaf> verdi, 

- Girme... Yasaktır ... 
- Mişa dinle .. 
- Dinleyemem. Enfluanza-

hyım. 

Kata ısrar eder : 
- Kapıyı aç . . . Yoksa çar 

g~lince şatoya ateş vereceğim. 
Yaman bir çocuktu bu ... Bura
dan cevab alamayınca ·alt ka· 
pıyı vurdu: 

- Tak .. Tak ... 
- Kim o ... Mari Mibailov· 

na.. Ben Katyayım. 
- Girme.. Enfluanzalıyım. 
- Zarar yok.. Ben de ona 

tutu mak isterim. 
- Neden? 
- Çarı karşılamak mecburi-

yetinden kurtulmak için. 
Fakat kapı açılmadı. Kalya 

deliğinden haykırdı : . 
- Kola ... Nikita .. Alek"ı ... 

Dinleyiniz : Ben Katyayım. He
piniz hastasınız .. Oh ne kadar 
faliiniz varmış... Annem diyor 
ki Çarın şatoya gelişinde "Hoş 
geldiniz,, parçasını ben okuya
cakmışım. Fakat ben bunu 

- Hiç birşey 
yapmayacagım .. . _. 
ama hiç birşey söyleınıyeceg~m. 
Gloyu bahçenin tarhları üzerıne 

soktum. . . 
" yaşa sın Çar ,, kelimesını 

ona çiğnettim, çiğnettim... ':-r
hk biç birşey okunamaz. Hmd 
karanfilleri çiğnendi... Kahrol-

sun Çar... . 
ı FRANSIZ MÜREBBlYE 

_ Fakat insaf ediniz Ma· 

d Prenses Katya dalıa on am.. d 
yaşında bir çocaktUI'. Bu ka ar 
küçük yaşta saray hayatıo.a 
bağlamak... Onun yaşuıda bır 
çocuktan çok fazla şey bekle-
mektir. 

Beni hiç anlamıyorsunuz ~at· 
l . Ben on vaşında ılcen maze .. · 

atalarıma itaat ~diyo.r..!u~: 
Memleketim· zin eskı vecızesmı 
biliyorum: "Asalet bazı mükel
lefiyetler tahmil eder." Evet 
ben on yaşındayken çar:u ~~
dık bir tabaasıydım. Ta.ebenız 
bir ihtilalcıdır. Hiç bir şey.e ve 
hiç kimseye hürmet etmıyor. 
Eğer bu hal devam ederse va
zifenize s..>n vermeğe mecbur 
kalaca~ım. ı 

_ Fakat Prenses cenapları ... 
_ Son sözümü söyledim. 

Katerin bir 'şeytandır. Ondaki 
bu şeytan karakterini kırmak, 
kendisini itaata alıştırıı ak l~
sıtıtclar. Kı:ıım hekimda bır 
t6hmet teşkil edecek kadar 
müsamahanız var ... 
· Küçük Katerinin mürebbiyesi 
olan matmazel Treponun göz-
leri yaşlarla doldu. Heyecanına 
hikim olmağa çalıştı, Fakat 
dudaklan titriyordu. 

- Talebenizi bulmağa gi-
diniz. Kendisini akıl ve 
mantık dairesine çevırınız. 
Şimdi kapınm eşiğinde çara 
.. Hoş geldiniz,, parçasını oku-
malıdır. O zaman kendisini 
affedeceğim. Fakat sakın bana 
yaklaşmasın .. Enfluanza mikro
bu var üzerimde. Bu enfluanza 
okadar sari birşey ki, Allah 
korusun, Prens bile bundan 
kurtulamadı. 

Genç mürebbiye çekildi. 
lçineien tuğyan eden isyanını 
bi: kez daha susturdu. 

-- Sonu ı•ar -
• 11 ..... ... 

Hockey maçları 
Berlin, 13 (Ô.R) - Almanya 

lngiltere arasında yapılan buz 
üzerinde Hockey maçı çok 
hararetli oldu. Üç defa uzatıl• 
masına rağm~n beraberlikle 
bitti. Çekler lsveç ekibini 1 ·4 
yendiler. 

• 

Fırbnanın tahribatı çok büyüktür 
Çatalca Müddeiumumisi bir işin tahkiki için 

lstrancaya ~derken istasyonda soğuktan dondu 
Karadenizde vapurlar istimdat işareti veriyor ~ Istanbulda minarelerin kü
lahları uçtu - Limandaki vapurlar demir tarıyarak marmaraya sürüklendi 

Istanbul, 13 (Özel)- Son fırtınanın Istaııbulda ve memleketin minaresinin kUIAi1ları uçmuttur. Yeni cami ve SU
dört köşesinde yapbğı tahri~at çok geniştir. Henüz insanca leymanlye mlnarelerlnde de hasar vard.r. 
zayıat olup o!madığı hakkında kat'i haberler alınamamıştır, Şehirdeki mUnallale vasıtaları dUn hemen hemen 
Buna sebeb lstaabulla muhtelif yerler arasındaki telgraf ve durmuş gibi idi. Ankara tre~I vaktinde gara gire-
telefon muhaberatınm inkıtaa uğramış olmasıdır. bllmlttlr. 

ANKARADAKI ZARARLAR 

Oı ta Anado!u ve Trakya da, fırtınanın şiddetinden büyükçe 
zararlar görmüştür. Ankarada ev!eriı1 çatıları rüzgarın tesiriyle 
sürükJenmış, bazı ufak tef ek yangınlar çıkmıştır. Edirnedeki 
basar çok büyüktür. 

lSTANBULUN ZARARI 

FECİ BiR HABER 
Mahallinden vilayete telgrafla verilen malOmata 

göre, Çatalca mUddelumurnlsl bir lfln tahkiki için 
latrancaya giderken lstasyunda solluktan donmuf
tur. Bu haberin tamamlayıcı ma&On1atı gelmedllln
den mah ilinden daha geniş izahat lstenmlttlr. 

Şehrimizde nüfus""' 1;ıyiat olmamışsa da maddi zarar çoktur. 
Unkapanı köprıisü dörde bölünerek parçalanmış ve sürüklenmiş-

Şehrimizde devrilen ağaçların sayısı tesp:t edilmemekle 
beraber çok olduğu ve bazılarının köklerinden koptuğu 
anlaşılmaktadır. Çatıları ve damları uçan ve ~öken evler de bir 
hayli çoktur, 

KARADENİZDEKI FIRTINA 
tir. Yemiş iskelesi ile Heybeli adadaki Akay iskelesi de parça

lanmıştır. 
Lim&nda birçok mavna'ar batmışhr. Sayıları heniız kat'i bir Karadenizden henüz fırtına hakkında kat'i maliimat alınmıt 

raitanı halinde tesbit f:dilmiş değilse de yüzden fazla olduğu değildir. Bununla beraber bazı vapurların aklbetlerinden haber 
sanılıyor. Akay idaresince satılığa çıkarılan ve Paşabahçe ko- yoktur. Aksu vapuru çok gllçliikle mahalline vasıl olmuştur. 

IHSAN 1 "FENERB HÇE Bazı vapurlar istimdad işareti vermit ve denize yük atmak 
yunda duran " " vapuru parça anmış, A " mecburiyetinde kalmıştır. Trabzonda da fırtınanın şiddetinden 
vapuru da yarasına kadar denize gömülmü~tür. büyükçe hasar bulunduğu sanılıyor. 

Limanda ve Haliçte, demirli bulunan vapurlardan b' r çoğu IST AN BUL 13 ( Özel ) _ Fırtınadan Ankarada 105, Mudan-
demir tarayarak bazıları MClrmaraya kadar sürüklenmişlerdir. yada 12 evin yıkıldığı bildirilmektedir. Trakyada 2000 elen fazla 

CAMiLERDEKi HASAR koyun kaybolmuştur. Soğuktan 6 kişi ölmüştür. Bu haberler 
Ayasolya camiinin il i, Sttltan Ahmed'ln de bir arasanda i etin devam etmekte olduğu da ilave edilmektedir. 

••·•···•······•·•·····•···········••·····••••••••·•···· •·•·······················•·••········•·•·••••····••·•··•···•••••••••••••• ··············································~· 

Yangın 1 

.... ı 
Atinada 40 ev 

1 
yanoı 

lslanbul 13 (Özel) - Bugiin 
Atinaôa büyük bir yaaıgın çık
tı. itfaiyenin yetişm~"rıe ve 
cansiparbe çaiıf1Da81D& rağmen 
·lork ev yandı. 

Yunanistanda 
Sağlam bir 
hUkOmet l2tenlyor 

Atina. 13 (A.A)- Kral bu· 
gün parti liderlerini kabul 

ederek kendilerine siyasal du
rum hakkında izahat verecek 

ve memlekete müstakar bir 

hükumet vermelerini istiye

cektır. 
Bana imkan bulunmadığı tak-

dirde krar. gelecek hafta say· 

lavlar kurulunu toplantıya ça
ğıracak ve ekseriyet kazanacak 

olan parti şefine hükumet 
teşkili tVHifesini verecektir. 

Almanyanın borcu 
BerJin, 13 (Ô.R) - Danciğ 

koridoru vasıta5tle Lehistan 

arazisinden transit halinde 
geçen Alman trenlerinin Leh 

demiryolları idaresine borcu 
meselesi hakkındaki müzake

reler çıkmaza düşmüştür. Le
histan bu borcun ticari bir 
şekle sokulmasını ve mal ve-

Karolun gezisi --Dışarda, Romanya lehi-
ne sempati uyandırdı 

- ---Bükreş, 13 (Ö.R)-Başbakan - Krala gösterilen saygı he-
bay Tataresko mühim siy.asal pimizi mültehir etmiştir ve bü-
beyanatta l>ulunmuıtur. Kral tlin memleket üzerine yapdmıf· 

tır. Bunun için dıı siyasada 
Karo!un Londra ve Paıis se- biltlbı iç kavgalahmız suı-
yahatlerine doku urken Krala maktadır. Kral Karo! hudutla-
da tarafmdan gösteri'"" tazim- rın dışında Romen vicdanının 
den meınnuniyetir ! bu- sesini duyurmuş ve memleketin 
nun dost ve miıtte •... mem- dost urına ve ittifaklanna sadık 
leketlerle bağiann sıklaşmasına olduğunu bildirmiştir. Kralın 
yarayacağını bildirerek demiş· seyahati Romanyanın dış oto-
tir ki: ritesini tahkim etmittir. 

F ran~a, Habeş notasına 
gereken cevabı verdi 

··-·· PaJis, 13 (A.A) - Habeş elçisi, dıt bakanhğına Fransız hU-
kiimetinin Cibuti-Adis Ababa demiryolu ile ıilih ve cephane 
tah,idini yasak eden karannı protesto eden bir nota vermittir. 

Paris, 13 (Ô.R) - Habeş elçisi B. Joze Maryan tarafından 
Fra ttH dış itleri bakanlığına verilen protesto notası hakkında 
"Jour,, gaıetesi diyor ki: 

" Habeş elçisi lazımgelen cevabı almıştır. Fransa. daima b;t&raf 
kalmıştır ve hep bitaraf kalmak niyetindedir. Bu kaideden 
uzaklaşmasını beklemek caiz değildir. Franıa taahhütlerinde 
kusur etmiyecektir. ,, 
...................................................... . ............................. . 
rilmek suretile öde11maiDi desiain tatbiki tadlannı görüı-
amaçhyan Alman teldifini red- mek lizere yakında Berlinde 
detmiştir. muhtelit Alman-Leh komisyonu 

Leh - Alman ticaret muahe- toplanacaktır. 

Belçika ........ 
Başbakanı Pariste 

Paris, 13 (Ö.R) - Belçika 
başbakan ve dışişleri bakam 
B. Van ZeJand saat 13,55 de 
gelmiştir. Yarın sabah Paris 

muhavereleri kadrosu içinde 
arsıuluııal siyasa hakkında B. 

FJandinle gariifecektir. Bundea 
baıka sarf Belçika ve Fransa· 
yı ilgilendiren meseleleri de 

gözden geçireceklerdir. Bu 

noktada iki hükümetin siyaaaı 
aynıdır. 

J. Benvil 
Afaroz edilmişti 

Paris 13 (Ö.R) - Papalıkla 
Fransadaki "Fransız hareketi" 

kraJhk sosyetesi arasındaki ib
tillf yeni bir hadise ile ortaya 
çıkmıştır. Birkaç gün evvel 
ölen Fransız a '{ademisi üyele-

rinden B. jak Bainvilte, "Ak
siyon Fransez,, iiyesi olduğu 

ve bu sosyetenin üyeleri Papa 
tarafından aforoz edildiği için 
Sent Klotild kilisesiude yapıla
cak olan cenaze töreni suya 
düşmüştür. Zira Aksiyon Fran
su soıyetesi üyelerinin ölüle
rine bile dini cenaze töreni 
yapılmaz. Bunun için muhar· 
ririn ceaazesi, kiliseden geç· 
meksizin bugün gömülmüştür. 

Bugün Senenin en heyecan:ı ve en büyük filmi 
TAY Y AR E SiNEMASINDA 

Parisin 64 sinemasında birden haftalarca gösterilen bir şaheser 

Oynayanlar: Costant Remız Henry Rolland . Piere Renair Locien Barant Madeleine Azeray ve diğer büyük Fransız yıldızları 

AYRICA FOX Türkçe sözlü dünya haberleri lngiliz kralı Corc Hz.nin cenaze merasimi 
Fiatlarda zam yoktur. Bu film için meccani kartlar muteber değildir. 

15 17 19 21 15 Pazar günü 13 de ilive ıeanıı Seans saatları : Hergün - - - ' 
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''Mümtaz zümre kendini 
derleyip toplamalıdır,, 

\ 1 • 

arasını ayıran 
.. . 

çızgı 

'' Hakikatta fizyoloji ile psikolojü 
1 ' 

yoktuı;,, 

Trakya kalkınma savaşı 
Yeni yılda göçmenlere 
yapılacak, on bin pullµk 

on bin ev 
verilecek 

........ Karaağaçta Balkanların en bUyUk istasyonu yapıhyor - Asfalt 'osenln 
inşa' b teftiş edlldl - Meriç taştı - Ovalar su alllnda 

Türkçeye çevıren: Dr. Hatiboğlu Esad 
-3-

Edime ( Özel avtarımtzdan ) - )anması için Bayındırlık bakan· bet olarak gırmış ve ışe 
Edırneve /wrtu.luş bayramında yani lağınm tahsis ettiği 35 bin lira başlanmıştır. 

Claude Beroard: "Hakikatta 
fizyoloji ile pisikoloji arasına 

ayıran çizgi yoktur.,, derdi. 
Kiinat sımsıkı bağh bir bir

lik teşkil ettikinden Pascal'm 
dediği gibi, bunun bir parça
sını bilen hepsini tanıyacak ve 
mükemmel bir fiziyoloji bize 
pisikofojinin anahtarlannı ve
recekti. Lakin biz bu ülküden 
çok uzağız. Hergün birlikte 
çal1Şmağa ve hergün kendile .. 
rine karşı kendimizi korumaya 
mecbur olduğumuz akıllı veya 
sersem, iktisatçı insanların zih· 
niyetlerini takdir için dimağın 
teşribine yahut asabi höcre::ı:n 
fizikoşimisine başvurmak çok 
hayal sukutunu mucip olurdu. 
Filozoflara, moralistlere, dramcı 
ve romancılara danışmak ya
hut sadece bir panayıra veya· 
hut kibar salonlara gitmek ko
caman ve modem pisikolo ji 
fiziyoloji kitaplarına başiar 

eğik dalmaktan daha aladır. 
Carrelin kitabının şerefi mad

de teknikçileri önünde ruh 
davasını müdafaasında ve in
sanda ölçülemeyenin ölçülen
den daha ehemmiyetli olduğu
nu hattrlatmasmdadır. 

Eo biiyük kıymeti Kant'm 
sözlerini şu cümlelerle tamam· 
lamasandadır : "lspiritüaliznı bir 
hata olsa bile insanm bilyük 
bir bilgisinin artmasına lazım 

bir hatadır. Bu, milletlerin ru
hi ve fiziki sağlamlıkJarıoa la
zım bir hatadır, çünki maddi 
ilim beyaz ırka zenginlik ve 
maddi kuvvet vermişsede ze· 
valinin menşeini aldığı bir kay
nak da olmuştur. 

Mekanik ve fizikoşimik iliın· 
lerin dünyanın kendisinden bek· 
lediğini bol bol vermiş olduğu 
ve sayısız nimetlt:rini aleme 
avuç dolusu döktüğü münakaşa 
götürmeı; bir k~yfiyettir. insan 
hissiyatıni daha sabit, daha 
müreffeh, daha hoş daha ge
niş yapan bu ilimlerdir. Maki· 
neler her yerde yorgunlukları 

azaltm•şbr. Meı divenlerin ye
rini asansörler almıştır. 

Isıtma aletleri harareti tan
zim ederek evleri hava değişim
lerine karş' koruyorlar. Telgraf 
telefon, \e 1siz' e-r sa ye sinde 
her birimiz uzaktakilerle mü
nasebette bulunuyor ve dün
yanın bir ucunda olup biten 
vaka!ardan haber alıyoruz. 

Tıbbın tt-ı akkileri, müessir 
ilaclar bularak, elemi boğdu .. 
Salgın hastahklan kaldırdı 

hu:füıa insan'arm büyük bir 
sevinç ve coşkunlukla karşıla· 

dıkları modern medeniyeti fen 
yc.ptı. Ormanlardan, karlardan 
kaçan oduncular, köylüler da
ha kolay, daha az sert işler 
içın daha muntazam ve daha 

yüksek ücret bulmak maksa .. 
diie büyük merkez şehirlerine, 

teknik sanatların davetine 
koşuştular. 

Denebilir ki bütün milletler 
halaskar gibi görünen, geçmi· 
şin yanlışlıklarını dağıtan, din

lerin sıkıcı kayıdlarını ortadan 
kaldıran ve şehirlerin en mü·· 
tevazı halkına vaktiyle kralla
rın sararlarında nail olama
dıkları konforu ve sınırsız sa· 
nı lau refahı veren fen önünde 
şükran secdesine kapandılar. 
y ~ni mabudun sırtındaki manto 
o kadar göz kamaştırıcı idi ki 
gözler, bu kadar doğurgan 
Ye sihirbaz olan maddiğ 
terakkinin muhtemel akıbetle-

rini, görmediler. 
Buhran apansızın gelip haya

lin bu kaim elbisesini yırttı ve 
altında saklanan sefaleti bütün 
açıklığiyle meydana çıkardı. 

251 _l~ktdırşrin~k~ gellumişlitn~, Bu dedtakk~ ile pek yakanda inşaata baş· Bütün Türk abideleri Evkaf 
ge ıştm e ı ı ya n laruı arası11 a ı . 
büriik farkı görmelTZl'k imkansızdır. lanacaktır. ve yurdumuzun ılk idaresinin verdiği paralarla 

Ulusal davalanmtztn ön planına buç istasyonu olan Karaağaç, aylardanberi tamir görmekte 
almarak düzenli savaşlarla yiüütiil· layık olduğu ehemmiyete ka- ve lstacbuldan salahiyetli mi-

Hahudi Herkülü Samsonu, 
Filistinliler el~ geçirdikleri za
man gözlerini oyup hakaret 

l için buğd..ıy öğüten değirmen 
l taşım çevirterek bir hayvan 

mesme başlanmış olaıı Tıalıva bölge- vuşacaktır. marlar, yapılan tamirab tetkik 

l gibi kullandıklarım mukaddes 
kitap aolatır. Mukaddes kitap-
ların naklettikleri bu vak'a 

si11in lwlkınrrıa amacı önündeki atı

lım/an giitu!en güne yayıl

n•akfadtr. Genel enspektör General 
l(ii.zun Di.rik'ilr ardı, tvase kesilmeyen 
sıcak ve kovata:•uı çalışmatam•le IUJ. 
rıaluon korıa:Ja yürüyen ve Tiiıkiııe 
Ciimluuıyelinirı batı 011Ct111daki .rrenel 
ve öırl vm lıt?tnı hiilfitı bir e1tginliifi 
ilr gö.'>ft'fen bu savaşın plıinlaşfınl

mış olaıı önemli k.onulaunı sayuı 
ok11rla11nuza sitac;iyle anlatmayı ulu
sal öd,ııfrtim smısında so11dım. ' 

1 . sanat medeniyetinin bir hika· 
yesine benziyor . 

Yarattığı zenginHkler ve ver
diği nimetler, şunu da itiraf 
lazımdır, saçtığı yanlış fifirlerle 
sanat medeniyeti bu diğer 
f:-lerkölü, yani balkı, kör ede
rek ve terakkinin bir yük hay
vana gibi daima mahsuller se
risini değirmenini çevirmekten 
ibaret olduğuna kandtrdı. lşti
leri taylarisme standardisme, 
akidelerine tabi kdmak on'arı 
behime deregesine indirmek 
değil midir ? 

Bu kafir akide işten her te
şebbüsü, d\işünmek ve kendi 
kendine çalışmak melekesini 
çekip götürür 1.'e çalışm:ıyt 
madeni alet gibit ayni intizam 
ve ayni doğrulukla işliyen, 
canlı bir alet yapar, ve işçiyi 

makinenin esiri haline getirir. 
. Bu en çok verim akidesi, 
sapık bir yoldan, insanm ah
lakı alçalmasına da sebep olur. 
Maliyet fiyatının alçalması yani 
bir şahsın veya şahıs1ar grubu-
nun mümkün olduğu kadar 
çok kuanması için toprağın 

her metre murabbamın vari
datım arttıracak ve her ova
saoa mümkün mertebe az yer 
işgal ettirecek evler yapılıyor 
ve öküzlerin çok dar ahırlarda 
yığıldığı misilli çok kalabahk 
insan sürülerini dar yerlere 
yığan devasa meskenler yığm-
larile modern şehirler meydana 
geliyor. Bundan da fiziki ve 
ahlaki bulaşma kaynağı olan 
modern bir cinsler ve cemaat· 
lar karışıklığı husule geliyor. 

- Devam edeak. -

Lik maçları 
Birinciler Alsaocak sahasında: 

Saat 
11 K. S. K. ·Bornova 

Hakem: Sabri (lmıirspor 
13 Altay - Buca 

Hekem:. Esat (K,S.K.) 
15 Altıoordu - lzmirspor 

Hakem: Hasan (Altay ' 
2nci takımlar halk sahasında: 

9 Altmordu - lzmirspor 
Hakem: Baha (Altay) 

10,15 K. S. K. - Bornova 
Hakem: Kadri (Buca) 

f]e11d CS/Jff~ti1ılü{ffin ç.alt)ma Pla!l· 
lan düzenli bir tatbik yJ.lif;vı'e devam 
ctmeJd edir. 

iNCELEMELER 
Trakya genci espcktörü Ge· 

neral K:lz1m Dirik her hafta 
düzenli bir sıra altında büyük 
köyleri özel ve mütahassıs he· 
yetlerle birlikte teftiş etm E: kte 
ve köy bütçelerine tatbiki esas
lariyle kalkınma işlerini yakın
dan takip etmekte ve heyecanlı 
konferanslar verilmektedir. 

GÖÇMEN iŞLERi 
Bugüne kadar ana vatana 

kavuşan göçmenlerin kış yer· 
leşmesi, tohum atması, toprak 
işlemesi ve hayvanların bakımı 
gibi sağlık ve idari düzeni 
yoluna girmiş normal bir du
rumdadır. Şimdi iş harareti, 
yeni yılda yapılacak olan 10 
bin ev ile dağıtılacak 10 bin 
pulluk ve bin:erle hayvan ve 
araba üzerindedir. Bütün hu 
haıırhklar sıhhat ve sosyal 
yardım bakanlığında hazırlan

mış ve tatbik sahasına geçil
mek üzeredir. 

Çok önemli bir dava olan 
toprak mülkiyeti ve toprak 
dağıtılması ve göçmenlerin ta
pulandmJması işi de yeni ka· 
nunla finans ve sıhhat bakan• 
lıklarmdan müşterek kadastro 
gruplariyle temin olunmuştur. 

1936 yılı, şimdiye kadar gel
miş olan göçmenlerin rahat ve 
emniyetle yerleŞmesi ve bun
larm bir an evel üretmen bir 
duruma geçirilmesi gibi önemli 
işle~n başanlmasiyle geçecek
tir. Bu yıl içinde Trakyaya 
başkaca göçmen alınıp almmı· 
yacağım henüz kimse bilmiyor. 

KARAAGAÇ lSTASYONU 
Şark Demiryollarmın Devlet 

tarafından işletilmesi haberleri 
Trakya için günün en kıymetli 

1

. 11,30 Altay - Buca 
Hakem: Ahmet (Halkevi) 

,~· 

havadislerindendir. Bunun için
dir ki. Karaağaçta yapısı ta
mamlanmıyan ve Balkanlarda 
bir eşine rasgelinmiyen yeni 
ve büyük istasyonun şehre 

daha iyi bir tarzda bağlanma
sına fevkalade ehemmiyet ve
rilmektedir. Binanm tamam-

1 SIHHATE!.! 
t 

.... - . 
" ,. • r t • . • • •' • • 
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IZMIRIN biricik ve çok mükemmel · 
hususi bir hastahanesidir 

Cerrahi - Doğum - Kadın - Çocuk - iç - Kulak, Boğaz 
Burun ve Göz ha tahkları kabul eder. lzmirin bütün 
mütehassls hekimleri hastalarmı S 1 H H A T 

E V 1 N D E tedavi ederler 

EVINJN ameliyathan~si ve doğum 
~alonu fennın en son te-

rakkiyatına göre hazırlaumışbr. 

HASTAHANE ücretleri : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya kadardır. 

SON der~ce temizlik, mükemmel bakım ve şefkat 
SIHHAT EViNiN vasfıdır: 

Gece ve gündüz hasta kabul eder. Her vakıt nöbetçi 
doktor ve ebesi vardır. 

s. 4-5 

F.dtttıederı bir " .• . t 
YENi BiNALAR ıçın sık sık gelib gitmekte-

Bazı Ulusal kurumların E- dirler. 
dirnede yeni yapılar yapacağı Büyük Sinanın (Darüssıbyan) 
söylenmektediri. 40-50 bin lira ismi albndaki kıymetli eserinin 
kıymetinde ve şehrin en şe- mühimce bir para ile tamirine 
refli bir yerinde inhisarlar baş başlanmıştır. Horası Etnoğrafya 
müdürlüğü binasanm yapılma• müzesi yapılacak ve o devri 
sına hemen başlanacaktır. andıncı Türk eserleriyle dona-

Genel Espektörlük konağı da tılacakhr. 
Klyık ·Semtinde ve vaktiyle EDIRNE-İSTANBUL ŞOSESi 
yanmış olan Müşir konağı ar- Baymdırbk bakanlığı, Trak-
sasında ·yapılacaktır. Binanın yayı baştan başa Balkanlara 
projesi bayındırlık bakanJığın- bağlıyacak olan büyük asfalt 
dan gelmek üzeredir. Yapı yolun yapılmasına son derece 
işine pek yakında başlanması önem vermektedir. 
kuvvetle umulmaktadır. j Bayındırlık bakanlığı müste-

EDlRNEDE BAYINDIRLIK şan bay Arif birkaç gün önce 
Edirne şehrinde büyük kı• bu inşaatı teftiş etmiştir. 

mıldama hareketleri göze çarp• Köy yollariyle köprülerini, 
maktadır. Tarihsel eserleri bir köylüler dikkatli bir proğramla 
heyet tarafından aynlan bir ve müşterek iş olarak ele al-
çok mezarhklar ve şehrin öte- mışlardır. Trakyanan bütün köy-
berisine serpilmiş küçük ka- leri büyük yollara ve birbirJe .. 

rine bağlanacakbr. Bütün yol· 
birler kaldmhyor ve yerlerine 

ları müş'ir levhalar, beton ayak-
hemen binlerle ağaç dikiliyor. lar ve demir sütunlar üzerine 
Tarihsel taşlar istenpaj yapı· yapılmaktadır. 
larak müzeye kaldmlıyor. Şeh- KÔYCOLO{;ON BÜYÜK 
rin beş muhtelif yerinde (Kin· HAREKETi 
dergarten ) çocuk spor yerleri 
ve saray içinde de ilkbahar 
için büyük hazırlıklar yapılıyor. 
Koca Sinanıo ve mimar Hay• 
rettinin ve buna benzer üs
tadların .büyük abidelerini bir
birine karışbran harap dük· 
kanlar ve ev kilmeleri birkaç 
yd içinde istimlak etm~k isti· 
yen belediyede hummali hazır
laklar görülmektedir. 

Edirne ilbayı Osman Şahin· 
baş ve şarbay Şerif Akalın bu 
işlerle bizı.at meşgul olmakta· 
dır. Bu meyanda spor mey· 
danlari nda devamb onarmalar 
ve yardımlar göze çarpıyor. 
General Kazım Diriğ~n hima· 
yesi altında bulunan Karaağaç 

semtini koruyanlar kurumu, 
oranın güzelleştirilmes~ne önem
le çalışıyor. Burada da zarif 
bir park plim hazırlanmıştır. 

Park bir aya kadar bitmiş ola
cakbr. istasyona kadar eksik 
olan elektrik tesisatı ve ağla
ma işleri tamamlanmak üze
redir. 

ESKi ESERLERi 
KORUMA KURUMU 

General Kazım Dirik bu 
kuruma da çok ehemmiyet ver
mekte ve kurumun hemen bir 
çok önemli toplantılarma baş
kanlık etmektedir. Bu me· 
yanda Belediye meclisi, Mimar 
Kemal'in kiymetli eseri olan 
hacı Adil çeşmesinin tamiri, 
bayındırlığı ve oranın bütün 
musluklarına borularla su ve• 
rilmesi hakkındaki Genel Ens· 
pektörlüğün teklifi belediye 
mecliıinin son kararlanna m6ı· 

T rakyanın dört il ve yirmi 
iki ilçesinde köycülük kalkın· 

ma hareketleri devam etmek
te köy büroları esaslı bir su
rette Faaliyete geçmiş bulun· 
maktadır. Şimdiki halde 50 
örnek köyü ilan olunmuştur. 
Ankarada basılan yeni köy 
bütçeleri gelmiş ve köylere da· 
ğıblmıştır. Köy muhtarlarına 
bu bütçelerin bir elden idaresi 
için kaza merkezlerinde top
lanmaları ve tatbik için konfe
rans verilmesi emir verilmiştir. 
Kamyonet üzerinde taşınan Ufa 
markalı bir filim sinema maki· 
nası Berlinden gelmek üzere· 
dir. Devlet merkezinin bu hu-
susta müsaadesi ve yardımı te
min olunarak parası gönderil-

miıtir. Bu ahazlann filimleri 
bütün yüksek Vekalet Makam
larınca gönderilecekti. ilk ola· 
J'&k sıhhat ve sosyal yardım 
bakanlığının filmleri Edirneye 
gönderilmek üzere emir veril
miştir. Filmler bfiyük köylerde 
ve büyük okul salonla-
rında gösterilecek ve ci· 
var köyler halkına önceden 
haber verilerek toplanmaları 
temin edilecektir. Bu filmler, 
Sağbk, iskan, Göçmen faaliyet· 
lerini, tarım, hayvancıhk, eko
nomi, bayındırlık işlerini ve 
kalkınma için modern ve pra· 
tik örnekleri gösterecek ve 
köylümüzün başarıcı varlığına 
hız verecektir. Cihazın Marta 
kadar gelmesi ve ilkbaharda 
işe girişmesi kat'idir. 

SU BAKANI 
iki ıüaden beri Balkanlara 

Hergün 
•--- Bir fıkra • 

Yazan: Eczacı Kemal Akta.ş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sinemadan 
utanıyQrmuş 

Çok utangaç bir arkada~ ta
n.yorum, her şeyden .utanır bi
lirim. Fakat sinemadan utanma-
sana ben şaşbm. Siz de şaşınf 
Sinemanın neresinden utanıyor
sun dedim, anlatb. Ekseriya 
süjelerd-e aşk oluyonnuş, seri(
mek oluyormuş. Bir erkek bir 
kadım 6püşünü görürken ka-
ranlık salonda yerin dibine giri
yorum dedi. Hastalak halinde 
bir utangaçlık! 

O sırada perdeye bakma 
dedim. 
Bakmıyorum zaten.. Karan

lak içinde kıpkırmızı oluyoraaa 
demez ml? 

Bir hayli güldüm, bun.lar 
bugünkü hayalın iycaplan kar
deşim; hayatta ne kadar yüz 
kızartacak şeyler oluyor ki 
yüzleri kızarması Jaz1.mgelenler 
sizin karşınıza çıkıpta sizi 
ayıplayor dedim. 

Zavallı yüzüme bakb. 
- Doğru dedi. 
Utanmak dedim iyi bir şey

dir, Fakat böyle sinema per
desinden değil... UtanmasıDI 
bilin de namus mefhumu pek 
hassas demektir. Utangaçlık 
yersiz olursa manasızhk olur 
dedim. 

- Elimde değil be birader 
demez mi? 

- Vah zavallı vah yazık 
böyle bir hayalden utanmak 
değil; hakikattan utan bari 
dedim. Başkalarının nam ve 
hesabma utanmak olur mu? 
Belki de olur, fakat böyle 
oyuna, hayare utanmak hasta· 
lıkbr diyordum. 
Ağzımdan aldı, utanmak da 

hastalıktır emin ol dedi. Utan
mamakta bir kudret vardır. 
Utangacda bir zaaf! 

- Kudretli ol dostum kud
retli dedim. 

Bakalım sinemalara giderek 
ulanmamağa alışacak imiş ..• 
Allah zihin açıklığı ve utan
mamazlık versin amin ... -·-Bir hidise 

lkiçeımelikte Haftani soka
ğında sabıkalılardan Ahmet 
oğlu Ahmet bir kadın yüzün
den araları açık bulunan Sü-
leyman oğlu Şükrünün önünü 
keserek hamil bulunduğu la
bancasiyle uc el ateş etmiştir. 
Çıkan kurşnlardan biri Şükrü-
yü sağ ayağından yaralamış 
ve Ahmet yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. Yarala hastaneye 
kaldınlmışhr. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
çokca yağmur ve kar yağması 
yüzünden Meriç, Arda ve Tun
ca nehirleri taşmış ve sular 
dört metre yükselmiş ve bir 
çok ovaları su basmışbr. Meriç 
yatağanı doldurduğu için Dev
letin büyük bir plin üzerinde 
olduğunu öğreniyoruz. 

Sağlak ve sosyal yardım ba
kanlğı Edirne şehrinde Tunca 
nehrinın geçen yıl taşıb basbğa 
yerleri yukarılara kaldırmak 
için tetkikat yapmak üzere 
gönderdiği heyet üç haftadan"' 
beri çalaşmalarma devam et
mektedir. Son toplantılarını 
genel espektörlük salonunda 
yapmışlardır. ilkbaharda sağlık 
ve sosyal yardım Bakanhğı işe 
başlıyacaktır. Planlar, mahalle-
ler ve arsa taksimleri ve bir 
kısım sahipsiz yt:rlerin istimlak 
işleri hazırlanmış bulunmakta
dır. 

Bu yıl bir çok bataklıklar 
Sağhk ve Sosyal yardım ba
kanlığı tarafından kurtulacak 
ve Ergene vadisine Baymdarhk 
bakanhğının gönderdiği büvük 
makina çalışacaktır. 

Belediye fen heyeti Trakya 
şosesinin şehir içinden geçeceği 
yollarda kesilecek ve düzen 
verilecek yerlerin hartalarını 
aldırmaktadır. 

\ R .. Yamanb 
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Bir suikast teşebbüsü SON DAKİKA HA~~R'LERİ 
TELGRAF e TELEFON e RAOVO . ISosyalist partisi lideri Leon Blum 

Pariste Kralcılardan 200 gencin 
tecavüzüne uğrayarak yaralandı Fransız - Sovyet pakb zaruridir 

''Eğer büyük harpte Rusya, Alman ordusunun bir 
kısmını şarkta tutmasaydı, Marn zaferi olmazdı,, 

Fransanın Rusyaya karşı Almanya ve Lehistanla anlaşarak Okranyayı tak
. sim ederek Fransayı rahat bırakmalarını teklif edenler de vardır 

- Baş fara/ı 1 iıırl say}ada
B&tüıt mee&., başkanı fİcf· 

detle alkışlamıftır. 
Başbakan B. Sarraut hemen 

kürsüye çıkarak fU beyanatta 
bahmmllfhır: 

B. SARONUN BEYANATI 
Başkan tarafından nefretle 

kaydedilen bıidise karpsında 
hükiunet bir dakika tereddlit 
etmeksizin kanunun kendine 
verdiği müeyyideleri tatbik 
edecektir. Böyle bir hareketi 
kötülemek yetmez. Mes'uUere 
karşı şahsi takibat da yetmeır:. 
Bu suikash hazırlıyan merke
ze karşı harekete geçeceğiz. 
Hükumet cinayet için yapılan 
tahammül edilmez tahriklerin 

huriyet içinde cumhuriyetçilerin 
emniyette olup olmıyacaklanaı 
bilmek lazımdır. 

B. HERYONUN SÔZLERI 
B. Herriot bu sllzlere Radi

kal partisini teşrik etmit Yit 
demıştir kii 

Şahsi bir korku ile hareket 
etmiyorm. Fakat cumuriyetçi
lere karşı yapılan hücumlaı 
karşısında rejim için bir 
az endişe ve memleket İçİll 
utanç duyuyoruz. Başbakanın 
"bu usuller devam etmiyecek,. 
vadine teşekkür ediyoruz. Bu· 
nu tatbık ederlerse yalnız re· 
jime de~il, memlekete de hiz
met olacaktır. 

Paria, 13 (Ö.R)- Saylavlar 
odam saat 16,30 da tekrar 
toplanarak Fraıısız - $oyyet 
pakbnın taşdiki müzakerele
rine devam etmiftir. 

B. Montigni pakbn tasdiki 
aleyhinde bulunarak demiştir 
ki: 

"ltalya bu işe k; · •şmıyacak
br. Lokarno pakboı feabetmi
yecektir. Fransız - Sovyet 
paktının tasdiki onu alakadar 
etmemekte ve soğuk bırak
maktadır. FRAKLEN BUYONUN 

SÖZLERi KRAL BALDVINLE cezasız kalmamasına kat'iyyea 
karar vermiştir. Booun için 
elin de silahları vardır ve bun
ları 1 u 'l:ı nacaktır. Bakanlar ku
rulu hemen toplanarak mecli-

• GÖRÜŞTÜ 
Londra, 13 (Ô.R) - Kral , 

- Pakt, Framayı Rusyaya başbakan B. Baldvini kabul 

Sosyalistlerin ba•mı oWı 8. 
Franklin Bouillon da söıı: ala
rak dedi ki: 

yardım ıçm Lokarno pak- ederek yarım saatten fazla 
tını imza eden devletlerden görütmüştür. Genel siya~a hak- sinizin geçenlerde kabul et

tiği kanunu tatbik mev
kiine koyacaktır. HükGmet 
"!emlekette bir caniler ocağının 
şıddet usullerile ekseriyetin 
sesini susturmağa kalkışmasına 
tehammül etmiyecektir. 

Memleketin biı-liği içiD 

yani İngiltere, Belçika ve kında malümat aldığı zannedi-
ltalyadan ayrı olarak harekete Jiyor. 

müdahale ettim. Bunun içia 
sabahki hadiseden ıstırap 
duymaktayım. FraD1anın dün· 
yaya öğrettiği bu usul
ler değillerdir ve sevdiği· 
miz memlekette görmek iste• 
diğimiz usuller de bunlar de
ğildir. Bu gibi hidiselerio te
kerrürü meo.,dilmektedir 

mecbur kılmaktadır. Bu müş- LEHIST AN FRANSIZ iTTl-
terek bir emniyet değildir. FAKINI BOZACAK MI ? 

B. Margen de büyük bir Londra 13 (Ö. R) - Lond-
mllltemleke imparatorluğu .,12n ra gazeteleri Franaız - Sovyet 
Fransa'nm yalnız Avrupa pakhnın tasdikine karşı Leh 
liyaaaıı bakımından hare· ı gazetelerinde yllkııeleo itiraz-
ket edemiyeceğini, dünya- lan dikkatle taldb etmektedir. 
Dm her tarafıada çıkacak ı Taymis gazetesi Leh gazetele· 
hlclUıeler ile al!kası oldu- ı Alman t>rdıısundaıı bir mii}re:u rinio, Fransız sayla•lar odasın· 
tunu ve pakbn bu bakımdan Hadiseler lüzum gösterirse ..• / tealihat programına baeretmİf da tasdika karıı ileri sürdük· 
f'könline getirilmesi gerekti- Yıni yarın Almanya Ver- bulunuyor. leri delilleri şiddetle ele aldık-
fiai ıöylemiftİr. say muabedeline - dar· ITAL YA LOKARNOYU lannı kaydediyor. 

Müzakere sah glinll öğledea ' beyi indirmeğe kalkıprak FE~HETMIYECEK "Daily Mail" Frum:·SoYyet 
IODra deYam edecektir. Ren bölgelİni aıkeri İf· Roma,. 13 (Ö.R) - Fran111& pakb taadik ediline l..ehistanıo 

SOVYET MUAHEDESi ıral altına abrA Franaa gazetelerı ay!arlarıoıo R_oma: Fransa ile ittifakmı feahetmesi 
ZARURiDiR lngiJterenin yardımına dayana- dan gaıetelerıoe gönderdıklen ibti.ııuılinden bile bahsetmek.te-

Paris, 13 (Ö.R) - Eski ba- bilecektir. Franu lngilterenia telgraflara göre lta~ya, F~~nsız dir. Leh rezeteleri fUDU demek 
kanlardan B. Emil Borel T 0 • sklhıdea biç tliphe etm~~· • So•yet paktı ta:ııdık edilın~, ittiyorlar: 
1 'd k " D h • Bahusus •inidi ki blltçeıınm Lokarno paktını feshetmek aı· "Fransa ya biz.im dostluğu-oz a çı an epec e ,, ga .,. . d " ' ldir B • c. 
• t · d d' k" bMtln imkinlannı milıterek yetinde egı · uıııarm 1<a· muzu, yahud Sovyetlerin dost-e esın e ıyor ı: d eli ı 

Sovyetlerle yapılan pekt her gtvenliji ko,_ak için bir naatı fu merkez e "r: uğunu tercih etmelidir." 

~~:: z:~~a~!~:Sl~e~:E~~ ·Amb&rg· .. ··-o ... ka·rari· .. ··veriiirse·· 
bazıları bir his teline dokunu-
yorlar. Framanın komtlni.t bir 
teşkilata dostlulc bağıyle bağ• 
!anması onların hoşuna gitmi· 
yor. Halbuki Fransız cumuriyeti 
müstebit çarlığın da müttefiki 
idi ve bundan pİfman olmadL 
Eğer 1914 de Rusya Alman 
ordularının bir kısmını şarkta 

tutmasaydı Marn zaferi imkin
sız olurdu. 

Diğer bazı itirazcılar Fran· 
11 - Almanya - Lehistan asa
sında Rus yaya kartı bir neYİ 
ittifaka taraftardırlar. Bualara 
göre Almanya ve Lehistanın 
Okranyayı istila etmelerine mü
saade edersek bu iki memleket 
kendi aralarındaki budutlsn 
birbirini memnun edecek fekil
de değittirebilirler. Her hal
de şarkta harp olurken garpta 
Fransa rahat eder. 1867 de 
Prusyanın Avusturyayi ezme
sine göz yuman Napoleon 111 
tarafından güdülen siyasa da 
bu idi. Fakat Sadovadan dört 
sene sonra biz de ezildik ve 
ve zillete düttük. AYrupa aul
bu parçalanamaz. Bunu anla
mıyanlar anfrenaje kapılarak 

ezilmeğe mahkumdurlar. 
AYNI DAKiKADA Y APl

LAN BEYANAT 

Ve Amerika bu karara iştirak etmez
se, beklenen netice alınmıyacak 

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

Daily Mail gazetesi, U. sosyetesinin körü körüne 
böyle bir karar almaması fikrindedir 

Cenene, 13 (Ö.R) - Petrol de, petrol ambargosundan elde 
ve petroldan çıkan ınaddele- edilecek biricik netice ltalya-
rin ticaret ve nakliyatının tek- nın güç ve daha pahalı petrol 
nik şartlanaı tedkika memur tedariki olacakbr. 
eksperler komitesinin raporu iT AL YAN ELÇiSiNE TEMi-
sabah neşredilmiştir. Bu rapor· NAT VERiLDi 
daki kaydların en çoğu hak- Eondra, 13 (Ô.R) - Büyük 
kıııda evvelden malümat yeril· Britanyamo petrol ambargosu 
mittir. Rapor ltalyanıo muhtelif hakkında vaziyeti münasebe-
memleketlerle petrol ticareti tile bay Eden, Ambargo ka· 
hakkında bazı yeni malümat rarıodan eYvel bllyük Britan-
vermektedir. Buna göre ltalya- yaca hiç bir tedbir ahnmıya· 
nın Fransadan tedarik ettiği cağını ltalyan elçisine temin 
petrol ancak yüzde üç ile bet etmiftir. .. 
arasındadır. 1934 senesinde BERKITE MUESSIR OLACAK 
Franaadao 103900 tonluk pet- Londra, 13 (Ô.R) - Petrol 
rol ve çıkarlarını almışbr. Bu- berkitesinin tatbiki hakkında 
nun 39100 tonu mazot 64,800 Cenevrede ekisperler tarafın-
tonu ağır yağlardır. dan verilen kararı gazeteler 

RAPORDA NELER başka başka tefıir etmektedir-
V ARDIR ler. Bazı gazeteler petrol ber-

CeneYre, 13 (Ö.R) - Petrol kitesinin müessir olacağını yaz-
komitelİ işlerini bitirmiftir. Bu maktadırlar. Bunlar ötedenberi 

komitenin raporunda deaili- Uluslar sosyetesinin faaliyetini 
'- · milclafaa eden gazetelerdir. yor .. ı: . . . . 

_ Petrol nakliyatı üzerine Berkıtelen hıç hır zaman sem-

Bununla beraber Amerika du· 
rumunun bu hUIUada mübiaa 
rol oymyacağıaı kabul ye bu 
durumun ekıperler rapo
runa göre, ambargo hak
kında bir karar Yerecek olan 
18Jer komiteıinin toplantı11ndan 
önde aydınlanmasını temenni 
etmektedirler. 

İngiliz hUkümetinin Cenene
de takınacağı taYır bakkıada 
henllz reami bir itaret yoksa 
da yukariki tefıire bakıhraa, 
Amerikamn vereceği karara 
bağlanan ehemmiyet lngiltere· 
nin •ereceği kararın da buna 
bağlı olacağıaı göıtermektedir. 

AMERiKA IŞTlRAK 
ETMEZSE 

Londra. 13 (Ô.R) - Petrol 
berkiteainin teliniz klllacağını 
yazan gazeteler araıında "Daily 
Maily,. diyor ki: 

Batbakanın bu beyanatı da 
yine istisnasız bütün partiler 
tarafından şiddetle alkıflanmıı· 
tır. 

SOSYALiST LiDERiNiN" 
DlYEVI 

So•yaliat partiai aclıaa B. 
Vincent kürsiye gelerek ıun
lan söyleıniştir : 

HEPIMlZ ÖLÜM TEHDİDi 
ALTINDAYIZ 

Sağ cenahtan B.SO.ber bll 
bidiae kaflllında kuralım nef· 
retiain umumi olması ırerekti
ğini söyliyerek deaıİftİr ki: 

- T ehdid yalnız bir fırkaya 
karşı değildlı-. Hepimiz ölllm 
tehditlerini aldık. 

Meclisin, partimizin başka· 
nına gÖ$terdiği sempatiye ve 
hDkômetin azimli sözlerine 
tefekkür ederim. B. Blum ar• Kurul toplantısı tatil edıliace 
kadaılanmııdan B. Moanet sollar delegasyonu Radikal 
•e bayanı ile Salat G-llİıl partisi başkanı B. Daladier'in 
caddesi kX-eainden ...... erkea ba,kanlığında toplanarak fU 

.., '""" tebliği neşretmiştir. gözleriııde ne insan kıymeti, 
ne de bir cenaze töreninin SOLLAR DELEGASYONU· 
kuclsiyeti olmıyan 200 delikanlı NUN TEBLICI 
tarafından hllcuma uğramııbr. Delegasyon bqbakan oezdi-
Bunlar B. Blum ile Mounet ve ne mümeuillerini ıröndererelı 
bayanına vahşice darbeler ölüm tebdid Ye tefYilderiae k.,. 
indirmişlerdir. Bay Blum eğilmeden kanunu tatbik etme-
ancak hakiki Fransayı temlİI sini istemiş, başbakan cumuriyet 
eden birkaç yapı amelesinin rejimini ve Fransanın şerefini 
himayesi sayesinde canını kur- kurumak için şiddetli tedbirler 
tarabilmiştir. Yaralar vahim ala cağını bildirmiştir. Mümeı-
değildu. Fakat bu hadise bir siller kendisine teşekkür ve ena-
işarettir. Suçlu bellidir. 2 sene- niyetlerini bildirmişlerdir. 
denberi bütün cumhuriyet baş- Bu saatte Elize sarayında 
kanlannın llldllriilmesi için tah- Cumur başbanı B. Lebrun'un 
rikit yapanlardır. Banlar ıim· batkanlığında bakanlar kurulu 
diye kadar mahkemelerdea toplanarak alınacak tedbirleri 
merhamet gördüler. Arbk cum- müzakere eylemektedir. 

''Bitarafbk''"Y8'S8Si" 
Muhariplere istikraz 
vermesini menedecek 
- Baştara/ı l 11ri .<ayJada -

öııiinde lllinoia memlelretial 
temıil edecelderioi bildirmit
lerdir. Cumhur batkanbk ııeçl• 
minde bu memleketin ga.ten
ceği namııedler 14 martta H· 

çilecektir. iki büylllr Amerikan 
partisinin taraftarlan bu ıuretle 
tercihlerini göstermek bakk1a& 
haizduler. Fakat cumhur bat· 
kanlığına kat'! namzetlerin se
çilmesi hakkı cumburiyetçile· 
rin ve demokratların kongre
lerine aittir. Cumhırrixet par
tisinin kongresi fevkalade ve 
demokrat konııresi iıe Klev· 
laod'da yapılır. 

Vaşington, 13 (Ô.R) - Se· 

nato dış itleri komiayonu yeni 
bitarafhk kınun projesini ka
bul etmiştir. Geçen Ağoarolta 
1 Mayıa 1937ye kadar bnklm
de kalmak üzere yapılan mu
vakkat kanun yerine ,;reçecek 

olan bu kanun cumhur batka
nını muharip devletlere istiraıı: 
verilmesini menetmeye mecbw 
etmekte, fakat kısa vadeli 
kredilere ruhsat vermesi imki· 
nıııı bırakmaktadır. Bu kanun 
projesinin hükümleri, Ameri• 
kalı olmıyan devletlerin hücu
muna uğradıkları takdirde A
merika devletlerine tatbik edil· 
mez. 

Paris, 13 ( Ô.R ) - " Paris 
Soir,. dıt itleri komiayonunda, 
F ramız • Sovyet paktını İngiliz 
ve İtalyan hukukcularının Lo-
karnoya uygun olduklarını 
söyleyen bay Flandin ile 
hemen aynı dakikada Avam 
Kamarasında B. Eden tarafın
dan yapılan aarih beyanatı 
karıılaştırıyor. B. Eden lngil
terenin taahhüdlerine sadık ka
lacağını ve hadiseler lüzum gös
terirse Lokarno paktile yüklen· 
diji taahhütleri yerine geti
receğini aöylemittir. 

ambargonun muYaffakıyetle pati ile karşılamamış olan diğer 
tatbiki için Milletler cemiye· bazı gaıeteler ise, eksperlerin 
tine dahil olmıyan memle· bu itte miişter'!k hareketlerin 
ketlerin de petrol sevkiyatını ölüm canını çaldıkları iddiasın· 

- "Kolayca göze çarpar ki 
petrol ambargosu ancak Ame· 
rikanın iştirikile müessir ola
bilir. Fakat Amerikayı bu am
bargoya iştirak ettirmek için 
yapılan teşebbüsler neticesiz 
kalmıştır. Ve neticesiz kalmağa 
mahkümdur. 

ispanyada 
hadiseler 

Nevyork yangı
nında 15 ölü var 

kontrol altına alacak tedbir- dadırlar. 
leri almıt bulunmak lbımdır. AMERiKANIN KARARI 
Bilhaaaa Amerikanın petrol BEKLENiYOR 
ihracatını normal hadde indir- Londra, 13 (Ô.R) - Petrol 
melidir. berkiteai hakkındaki rapor 

Milletler cemiyetinin clıtında henüz hükümete ıelme~iıı· 
kalan bütün devletler bu kon- den resmi çevrenler tefıırle· 
trolu kabul etmedikleri takdir- rinde ibti,.tJı da•r-1or~ 

"Uluslar sosyetesi körükö
rüue petrol ambargosuna ka· 
rar vermemelidir. Devletler so
uk kanlılıklarını muhafaza et· 
melidirler. Şimdiki Avrupanın 
altüst olması için küçllk birkaç 
hata yapalmuı yeteri" 

Gırnata, 13 (Ô.R) - lıpan· 
yol faşist partisi namzedleria· 
den biri burada bir söylev 
verirken, civardaki bir tepeden 

h_alk üzerine atet edilmittir. 
Üç faıistle on yaşında bir ço· 
cuk ağır surette varaJanllllfbr. 
Çocuk üınitaiı haldedir. 

Nevyork, 13 (Ô.R) - Bura· 
da üç katlı bir binadan çıku 
yangında 15 kiti yandı. Ve 
otuz kişi ağır surette yar 
landı. 

Yangın, üst kattaki lokanta• 
ya sirayet edince, lokantaJI 
doldur:ın müşterilerden birçoAı
kendilerini pencereden qal' 
attılar. 



Suikastçı çetelerin • iÇ •• yuzu •• 

Tarihi kıymeti pek büyük olan iddianamenin 
metnini aynen yazmakta devam ediyoruz 

T emoçinin Rüyası 
Türk tarihinden şanlı sahifeler 
~-m-P Jl'l?W/,'L/b7öl~~~~ 11~ 

Alak ''T emoçin Han,, ın aslan yürekli, 
-4-

Kuşcubaşı Eşrefin üvey kain
biraderi Adil Manisada mezun 
iken belediye caddesinde ayak 
üstünde kendisiyle görüştüğün
de kendisine evvelce arkadaş-
ı c yaptığım eniştesi Kuşcubaşı 

E refi ~ordum. Bana şu cevabı 
verdi: Kuşcubaşı Eşrefin Giritte 
Ingiliz tebaası sıfatiyle oturup 
yaşadığını ve çerkes Etemin 
de Halep ve Bağdatta bulun
duğunu ve onların şimdi Ata
türk aleyhinde kuvvetli teşki
latla uğraştıklarını ve bu teş· 
kilibn birer şubeleri Adana ve 
lstanbulda bulunduğunu ve 
Adilden bu teıkilita temas için 
bir mektub istemişse de isim
lerini bilmediğini mektup ver
mediğini ve isimlerini öğren
dikten sonra kendisine mektup 
vermeği vadettiğini söylemiştir. 

Etrefin 5.4.q35 tarihli (Siz
ler affolunacaksmız belki ben 
katmerli mahküm olmuş olaca
ğım.) Şeklinde olduğu gibi 
diğer bir mektubunda da ar
kadqına ben bir müddet · çin 
size arize takdim etmiş olmı· 
yacağun ileride ya adresimi 
takdim eder veyahut Kandiye
ye avdetimi bildiririm) denmek· 
teclir. 28-1·935 tarihini taşıyan 
bu mektubun kıymeti ıurada
dın Atinaya gideceğini ipa 
ıaretiyle gizlemeğe çalışbğı 
ae,ahabm geri dönmek mak· 
aacliyle yapmıyor. Eğer düşün
dltl pl&nım tahakkuk ettirirse 
arlattlepu yeni adres verecek 
Ye helll ettirmene geri döne
ce ... 

ELDEKi VESiKALAR 
Kı.. hatlarla tebartız ettir

meğe çabfbtunız vesikalar bun
laıdan ibaret deiildir. BugUn 
g&nllğlntız ıuikast davasma 
tekaddlm eden zamanlardaki 
meuiyi canlandıracak cumhu
riyet arpYlerinde daha birçok 
wMikalar vardır. Yüksek lae
yetimz iıtecliii anda bunlan 
tetkik edebilir. 

T .. kiye aleyhinde hariçte 
meYCUt tetekklllleri ve suiku
tan tarihçeaini yaptıktan sonra 
timdi elBI hadiseye ıözümüzil 
11aldedebiliriz. 

Bu hususta takip edeceğim 
batb hareket her mazuanun iti
raf ve rüculanna ait ifadelerini 
ıikretti~ten sonra Üzerlerinde 
tahliller yapmak ve neticede 
biitln bu tahlillerden çıkardı

jnn '"4ieliHeri rakam sırasile sı
ra!amaktadır. 

Muhakemeleri görülen mn· 
nunlanD ppbesiz üzerinde en 
çok durulması lizamgeleni Yah
ytadir. Onun için evelemirde 
Yala1adan iıe bqhyacağJL 

YAHY ANIN IF ADELERI 
Y alayanm ilk yakalandıiı 

Klmbetirde bir, Andirinde bir, 
Marqta bir, Ankara zabıta
•mda bet, ilk tahkikat ııruın
da iae sekiz defa ifadesine 
..aracaat olunmuştur. 

Y alrya Kümbetirde bakkın
ela tutulan zabıt varakasında 
ifade.mi fU suretle tesbit et-

;ttirmiftir. Asker kaçağı olduğu
na, nipnh olduğu kızı almak 

re için Suriyeye gittiğini 

rada biraz para biriktirdikten 
~ra Türkiyeye kaçak olarak 

fl'.ılllllldlğünü ve Akifiye K. ne 
ııı:~•lıll'K•-erken yakalandtğını ıöyle· 

ktedir. 

~ıc 
.... ~~~ 
~ ~ U' 
"'~~ .. 

··~a kayma
.>,ıdanı tah

~a alınan 
~inde ise 

ududu ~~\ 
y~ ...... 
o kadll. 
gözler, lio 
we f(ihirbaz 

metle hududu geçtiklerini mak
satlarının Maraş ve Elbistan 
havalisinde Çerkes çocukları· 
nm okuması için Suriyede mü
teşekkil Çerkes cemiyetine 
para toplamak olduğunu Çer· 
kes Etcmle Suriyede temas 
etmiş bulunduğunu Etemin 
kendisine Türkçe ezandan 
bahsettiğini ve Atatürkün bir 
şans eseri olarak muvaffak ol
muş olduğunu Hamdiyi fotoğ
rafını görmek suretile tamdı· 
ğını ve Hamdinin sık, sık Tür
kiyeye gidip geldiğini söyle
mektedir. Yabyanan Ankara 
zabıtasında ifadesine 11-9-935 
T. de başlanmıştır. Bu tarihten 
istintak dairesindeki 3-11-935 
T.ne kadar vaki olan ifadeleri 
hidisenirı itirafına- aiddir. Y.ah
ya bu iki aylık müddet zar
fmda itirafatında tamamen ısrar 
etmiş sözlerim yalan çıkarsa 
beni asınız demiştir. 

11-9-935 tarihine kadar olan 
itiraf at şu suretledir: 

Balıkesir divan•harbında as
ker kaçakcılığandan dolayı 3 
ay hapse mahkum edilip mah
kumiyet müddetini bitirdikten 
ıonra Yahya Mersine 3 nc:ü 
alayın 3 ncü taburunun 4 ncü 
bölüğüne asker olarak gönde
rilmiştir. 15 gün kadar asker
~k yapbktan sonra tekrar 
firar ederek Mersine civar ve 
ahalisi tamamen Çerkes olan 
Yaka köyüne gidip o köyde 
tanıtbiı San Mebmed adında 
bir Çerkese kendisinin Çerkes 
olduğunu söylemek suretiyle 
bu adamdan İf iıtemiş ve 
yanında altı ay kadar ça
htbktan sonra Adaba ya 
gitmittir. Adanada ve Cey
ba•da Yahya iki sene ka· 
dar araba )'ıkayıcılık, yanaşma
hk gibi muhtelif işler görmüş
tür. Adana'dan sonra Karame
:r.ara ıelen Vahye bir giin 
Kilmbetir köyüne giderek maz
nunlardan Ozeyirle tanıpıtır. 
Ozeyrin yanında alta ay müd
detle çalıtmıf, badehu tekrar 
Karamezara dönmüıtiir. Kara
mezarda Çerkeı Resulün kızı 

Nadire ile sevişmittir. Bu kızı 
o köyde balcı Salih isminde 
bir Çerkesin evine kaçırmıf, 
Reaulnn damadı Çerkes Hamdi 
tarafından kız için keodiıin~eo 
istenilen parayi veremediğinden 
Yahya aleyhine diva açılmış
tır. Mahkeme kızın küçiik nl
dup ve Y ah yanın da niifus 
klğıch bulunmadığı için evlen
melerine mini olmut ve kıza 
Yahya Karamezu kiyi\ mub
tanna teslim ederek köyde• 
ayn'-ıtttır. Kızı herhalde a~ 
mak iıtiyen Yahya para teda,.. 
riki için faaliyete bqlamıf ve 
'ıabuuun aağlığında Şam'da 
bulunduklannı babasından itit
tiii arkadaılannı bulmak beYe
aine düşmüştür. Bu gaye ile 
yola çıkan Yahya Marafta 

· mamunlardan ldriıe uğram't 
ve ondan para istemiıtir.ldriı
ten istediği parayı kurtarama
yınca akrabalannın yanına git
mek iiıere Ceybaa gelmit ve 
elbiselerini beş liraya satarak 
trenle Fevzipaşaya ve oradan 
da Gaziantep yolu ile Kilise 
gidip Kilisin üst tarafındaki 
zeytinlikler arasından yürüye
rek hududun diğer tarafında 
tesadüf ettiği adamlardan Ha
lep yolunu sorup öğrendikten 
sonra iki günde Halebe muva
salat eylemiştir. Bittabi bu gi· ' 
dişte pasaportu yoktur. 

Halebe varınca bir kahvey~ 
gitmiş düşünmeye baflamıttır. 
O sırada Musa adlacla biri_ 

yanına gelmiş nereden geldi-

1 
ğini, nereye gideceğini sormuş, 
Yahya da Türkiyeden gel
diğini parasızlık yüzünden ev
lenemediği cihetle akrabaların
dan para istemek üzere Şama 
gideceğini ve parası olmadı
ğından burada kaldığını söyle
miştir. Musa Yahyaya ertesi 
gün aynı kahveye gelerak ken
d isine para getireceğini söyle· 
miş ayrılmıştır. 

Yahya o geceyi sokakta ge
çirmiş, ertesi giln bu yüksek 
hayırperver Musa danilen zat 
Yahyanın yanına gelerek Yah
yaya 125 kuruş Suriye parası 
vermiş ve Yahyayı otobüse bin-
8irerek Şama göndermi'Ştir. 
Şama muvasalat eden Yahya 
otobüs durağında iki Çerkese 
tesadiif etmiş ve bunların çer· 
kesçe mükilemelerinden Çer
kes olduklarını anlıyarak yan
larına sokulmuıtur. Kendisinin 
Şapsih kabileainden olduğunu ve 
bu civarda Şapsih kabilesinden 
kimler bulunduğunu bu Çerkes
lerden ıormuı, bu adamlardan 
akrabası olan kimselerin adresini 
anlamağa çahtmıştır. Bu iki 
meçhul Çerkes şanki Yahya
nın akrabalarının adreslerini 
bimilmişler gibi Yahyanın yü
zünü görmediği, yalnız yirmi 
sene ev~I babasından ismini 
işittiği mevhum "Bkrabalannı 

tanımıılar ve Şamın MerciauJ· 
tan karyeainde olduklarını 
Yahyaya s 'ylemişlerdir. Yah
ya Mercisultana gitmiş ve Jb
rabimle Mehmet namındaki 
akrabalannı orada bulmuştur. 

Bu akrabalarıntn pek fakir 
olduğunu ve kendisine yardım 
edemiyeceklerini anlayan Yah
ya, Mercisultanda fazla kalmayı 
muvafık görmiyerek Kuneytraya 
yani Çerkes cemiyeti reısı 

Eminin belediye reisi olduğu 

kazaya gitmiştir. Orada ne 
maksadla kaldığını Yahya bize 
liylememiıtir. Yalnız bir gün 
Kuueytrada bir düğün olmuş, 
Amandan gelen Çerkeslerle 
Yahya bu düğünde tanışmıştır. 
T anışbğı Çerkeslerin isimlerini 
ve kimler olduğunu bize söyle
miyen Yahya yalnız bu Cerke!'
lerden Amanda iş olduğunu 
ltrenmiı, derhal Amana, yani 
Etem ve kardeıi Reşidin bu· 
lunduğu yere ıitmiştir. Orada 
ilk gördlltii adam Ozeyirin ve 
Arifin akrabalan bulunan Mah
mudun arkadatı arabacı Ha
middir. Hamid Yabyaya iş bul
mak iatemiı, Bağdad petrol 
yollan mldMüğine müracaat 
edilmif, pasaportu olmadığı için 
Yabyıya it verilmemiıtir. Ni
hayet Y abya Manol iuainde 
bir ıahaın yanında amele olarak 
çahımaya baılamııtar. 

ÇERKES ETEMLE 
iLK TANIŞMA 

Muol kimdir ? Dosyadaki 
vesikadan alatılacağı üzere 
Maaol Etemle aık aık g&rlfen 
müreffeh bir bayata malik ec- · 
nebi bir gidi teşkilata meuup 
bulunan bir betonarme itleri 
miitehauıııdır. y abya burada 
çahfU'ken bir gün Çerkeılerin 
Amanda toplandığı Hamdanın 
kabveaine Hamidle beraber 
gitmiı, orada otururken kah· 
vede tavla oynıyan uz.un boylu, 
aan benizli, aarı kesik bıyıkb, 
ell gözlü, 45 yaşlannda bir 
adamın kendisini yanına çağır
dığını g6rmüftür. Bu adam 
Y ahyaya kim olduğunu sor
muttur. Yahya T&rkiyedea 
kaçak olarak gelclijillİ, uker ~ 
kafatı buJuadajmıu Ye Ş.plaif 
kabilaiae . l!!eD89 a 

söylemiıtir. (Not: Çerkeı Etem bir yiğit olduğunu SÖy}İyordU 
dahi Şaphiş kabilesindendir) --~· .... ··--------
Yahyayı çağıran bu adam Mogollara menıub olan Aro- 1 

suallerine devam etmiş, na- ladlar okumak yazmak bilme-
ııl kaçbğını, Türkiyenin as- diklerinden bu kabilenin yaşa-
k eri kuvvetini, Adana cihe- dıkları topraklar Uz.erinde bir 
tinde ne kadar asker bulundu- parça klğıd bulmak bile mllm-
ğunu, Türklerin Çerkeslere eza kün değildi ki bir uçurtma 
ve cefa yapıp yapmadıklannı yapabil.tinler. 
Atatürktin memleket dahilinde Canbey atını sürmekte iken 
seyahat edip etmediği cihatle- uzaktan Alakı gördü. Alak 
rini sormuştur. Yahya bunlara tıknaz hır beygire binmiş, elin• 
cevap vererek, Atatürkün ıer- deki sopayı da bir mızrak gibi 
beıtçe seyahatlar ettiğini ilAve tutmuftu. Canı görilnce dtldlik 
etmiştir. MüJAkabn hitamında çaldı. Hayvanı ona doiru 
bu adamdan ayrılan Yahya dısrt nala ailrdü ve uz.aktan : 
arabacı Hamide bu adamın - Can, Can klğıt buldum: 
kim olduğunu sormuş •e Ha· Şimdi uçurtma yapabiliriz, ça-
mitten Çerkes Etem olduğu buk gel diye bağırdı. 
ve karşısında tavla oynayanın Birkaç dakika ıonra iki ar-
da kardeşi Reşit bulunduğu kadaş başbaıa vermiı bulunu-
ce vabmı almıştır. Birkaç gün yorlardı. Alak Can beyin kıh-
daha aynı bahveye devam eden ğına ıaıkınbkla bakıyordu: 
Yahya Etemle mülakatlarına - Bu ne takım, ne slzel 
devam etmiş ve nihayet bir elbise, ne glzel ok, ne gtizel 
gün Etem, Yabyaya: (Biz Çer• biçak .• Bir Han gibi geyinmif-
kesler burada bir cemiyt kur- ıin. Bunlan nereden YUJ'dun? 
duk, Mııudan ve diğer yerler- diye ıormaktan kendini ala-
den bize İaDe veriliyor. Birçok madı. 
kimselar cemiyetimize intisab Canbeyin wBunlan nereden 
ettiler, timdi benim kuvve· vurdun?" 1616 izzeti nehine 
tim çoktur, Şeyh Said isya- dokanmlfb. Teeulrlnl mey· 
nmda bu kuvvet bende ol- dana koyan bir tarzda cevap 
saydı Kürd dava11 kazanılırdı. verdi: 
Kürdler hesapsız ve plinıız - Bu elbiseyi bana G&kçe 
hareket ettiler. Ben de onun verdi. Benim menaub oldupm 
için isyana iıtirik etmedim. kabile YUrgunculuk nedir bil· 
inşallah yakında Kürtlerle Çer· mez. Şimdi aen ılyle bakalUD. 
kesler b;rleterek yeni bir iı- Bu kağıdı nereden baldan? 
yan olacak demittir. ) Bu mü- - Babam verdi. Babam Aro· 
likatlar bir günde söylenme- ladlar Ham olan Temoçia'le 
mit, muhtelif tarihlerde s6ylen-- ( Centiz'le) birlikte Tayajad 
dikten ıonra Yahya Amana kabilelerini bumlfbr... Yapa. 
gittijinden on beş gün kadar emannda babam Çin' ee kitab-
sonra bir gün Etem kendiıini lardan bafka içi kljıdla dolu 
yine ayni kahvede yanına ça- bir 1U1dık balmQf. Getirdi 
ğırarak : Ben sana yakında bir bana Yereli C.. HDİ ltu llaJtl 
iş vereceğim, burada TUrk ha- elbiselerle slr'Dce ne kadar 
fivesi var, adı Yakubdur. Seni aeYindim bU..n... Şimdi ikimi· 
takib ediyor. Onun için timdi sin lalr okumuz, bir biçapmı 
seni Hayfada Yahudi Davidin ve bir atumz ftl'. Birer de 
yanına göndereceğim. Orada kıhaçla mısrak buldalr ma, 
kalırsın. Ben ıeni çağırdığım uker oldak gitti. 
zaman gelirsin demif ve Yah- - Hu bwaya 
yaya David için bir mektup oldu mu? 
vererek Hayfaya göndermittir. - Enelld pdenberi. Fakat 
Hayfada altı ay kadar kalan gelir ıelmez ı&zdea kayboldu •. 
Yahya bir gün kendisinin Ama- Dai taraflarma fitti. Yum. 
na avdeti için [)avide gelen Taycipcllanlu yapa edilen 
bir mektuptan haberdar olarak mallarla biylk bir dernek ya· 
derhal Ama11a hareket et- pılacak.. Sen de ıetinin de· 
mittir. Amanda yine ayni iil mi? 
k h d bul 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
a ve e UfU muı ve Çerkeı Saibin Yereceji emir &zerine 

Etem, Yabyaya yapacatumz harek~te geçecekıiniz. Saikud 
itin zamanı relcli, diye tize ·bu auretle kararlqbnldıktan 
baflamlfbr, Y ah yanın itirafına aonra hareket Hma•ı ıelmif, 
gire, Çerkes Etemin o enada hareket glnll Etem bunlan 
kendisine suikud itiui · açbtını btuyon m&dllrll izzetin eYİDe 
anlayoruz. Çerku etem Yahya• 16tlrm6ft&r. Oç oclah klçlk 
ya d~mittir ki: (Şama hareket bir ey olan eYde Rqid, Etem 
et, Şamda Y akubla Atet Meh- Ye diier ıuikud yapacak 
medi bularak onları Amana kimıeler abcleıt aldınldıktu 
ıetir.) Bu it için de Yahyaya 10ma: •YapaeajmD itin icrua 
i'l lngiliz liruı vererek Y ah· lll'&llllda &llmden kaçmıyaca-
yayı 16ndermiftir. Yahyanm ğmau Ye her hangi biriniz 
itirafuia nazaran, Halebden yakalancbjum takdirde ba İfl 
Şıma geldiji zaman Y akabla idare edecek olan Ali Saib 
ve Atq Mehmedle taaıım•t ve ldriai meydana Yermiyece-
bulunuyordu. Derhal hareket jiaize ve mqru hile yollanna 
eclerek Şama fitmiı; Çerkeı 1apmıyacapmra Ye bu itten 
kahveainde Y akabla Ateı Meh- ula ıeri d6nmiyeceiiaize" cli-
medi bularak pma getirmiıtir. ye yemin ettirilmiftir. Bu ye• 
Gene Hamdanın kabveainde minde Marqla Çerkeı Ham-
toplaiımıılar, Etem bunlara di de bulunmuıtur. Bundan 
Tllrkiyeden mektub aldım, Ata- aonra Yahya ve bqta Hamdi 
tilrke saikasd için Tiirkiyeye olmak here arkadqlan Duma 
gidecekainiz ve Tilrkiyede bu kaza11na gider~k çerkes Etem-
İfİ idare edenlerin Ali Saib, den almıı oldukJan bir mektubu 
Maraşh ldriı, Çokak nahiye Receb Kaptana vermiılerdir. 
müdiirü Şemseddin olduğunu Receb Kaptan mektubu oku-
söylemiştir. Etem bu sırada muş •e bu arkadqlara ikram-
Ariften de bahıetmiş Ye da bulunmuttur. Ayni zamanda 
Arif için ayaen ıunlan ıly- bu itin ucunda ısıtım Yardır, 
lemiftir: ( Bu çocuk ya-~ . tedbirli hareket ediniz. Yaka· 

1 

pılacak suikacldea haberdard1r.~ lamnanıı idam ediliniais, de-
0.aa niDe ptenls. oracla mlp:k. 
Jl\lernc-"..,•· ...._. _ " { 

- Gelirim elbette... Hele· 
T emoçin Hanı çok görmek Is· 
terim. Herkes onun yiğitliiini 
sözgeliıi ediyor. 

- Evet, T emoçin Han bir 
arslandır. Hanın babası Yavuz 
Yuskay da merd bir adam ol· 
duğu gibi yiğitliklerile tanın· 

mıştı. Fakat Temoçinin mert• 
liği ve yığitliği hepsini geçer.l 

- Ben sana birıey ıöyleyim ı 
mi arkada, .. , T emoçin Han yi-~ 
ğittir amma benim hergün ılr· 
mekte olduğum Gökçe T emo· 
çini de geçer. 

- Gökçe baıka ıey kardeş .. 
Bizim Hanımız dünya adamıdır. 
Asaletce, merdlikçe akılca dOn
yadaki adamların en büyüğü- . 
dlir. Fakat Gökçe bizim gör· 
düğümilz gibi adamlardan de
v •1 k• gı ı ... 

- Kim söylemiı ıana bu 
masalı... Gökçenin de babası 
senin benim gibi bir adamdı.~ 

Sus, sen her vakıt Gökçeyle 
yabp kalkıyoraun. Böyle fey

1 liyleme.. Sen de bilirsin ki l 
Gökçe adam değil, o bava, ıul 
ıibi bir ıeydir. 

- Ben b&yle masala metelik 
vermem. Bizim dinimiz bir tan-~ 
ndan bqka uluya tapmayı ya-

1 Ak etmittir. Yalnız bir allab 
vardır. G6kçe aiıe g6re birJ 
cin veya dev olabilir. Fakat 
emin ol ki o &yle pytanla dü
tliP kalkan fena devlerden 
değildir. 

- Bilirim ..• T emoçin Han da . 
keadiaine çok aaygı beller. J 

iki Ukaclat b8yle koDUf& 
konup epeyce yol aldılar. BiJ 
raz aonra atlanndan inerek bir 
bayırda oturdular. 

- Sonu var -
.......................................... 

Trakya 
••••• 

lzmir fuvanna 
geniş ölçüde 
iştirak edecek 

Edirne, 13 (Ôsel) - Ylldan 
yıla 6nemini ve çevreaiİli ı•·~ 
nitleterek yurdun anıUlual 
lzmir 9 eyltl fuvanna Trakya• 
nın değerli üriinlerini tanıtmak 
amacile şimdiden hazırlıklara 
bqlanmıtbr. Bu itle uğratmak 
here aynlan heyetin toplan
bıına genel enıpekt6r reneral 
Kazım Dirik ve Edirne ilbayı 
Oıman Şahinbq iki defa bq
kanbk yapmıı •e Ankarada · 

1 

Ekonomi bakanlıiJ ve lzmir · 
arsıuluaal Fuvar komiteıi .bat· 
kanlı~ ile temua ıeçilmiftir. l 

T ethir edilmek llzere ıön
derilecek llrllnlerin bilhaua 
nefasetine, ambalij, ve reklam 
husualanna ehemmiyet verile· 
cektir. Tnkya ürllnlerindeal 
teıhir edilecek maddeler ıan· I 
)ardır : 

Beyaz peynir, lmroz ve Boz
caada peynirleri, kqar peyniril 
kaymak, bal ve çeptlerile bal-1 
mumu, Tekirdağ, Mürefte,Boz-1 
caada, Kırklareli lizilmleri ile 
ıarapları ve sardalyeleri, ıof
ralık taze liz.üm, ambalijh çi- l 

lek, kavun, karpuz ve tohum
lan, badem eznıeai, tahan 
helvası, badem, diş bademi, 
devaimisk, Edime sabunu,balık ~ 
konıervası, sardalya, bilumum 
hububat, pirinç, pançar, teker 
ipek kozası, maden kömürü ve 
buna benzer maddelerle Edir
nenin arkeoloji albtlmleri Tnı
vanm Ye Trakyamn blyllk 
ppta dılmt; .el -ifleıL . 
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ltiraf edeyim ki, büyük ön

derin büyük şahsiyeti etrafında 
yapılan şu takibden ve adının 
bu hadiseye karışhrılmas•ndan 
müvekkilim çok derin bir su· 
rette yaralanmışhr. Bu vatanda 
en ziyade ihtirama layık tanı
dığı Atatürkün tüveccübün~ 
üzerinden gidermiyeceğine kanı 
olmakla beraber teselli meda· 
rıınız, vereceğiniz beraet l<a
rarı olacaktır. 

Ve sonra B. başkan; her 
suçta o suçun işlenmesini tah
rik eden ruhi ve içtimai ava
ınil de aranır: intikam, menfaat, 
hırs, yükselme arzusu, bir re
jiın husumeti, şahsi menf~at
tan doğan kin ve garaz, nıha
yet cinnet (... Bu şartlardan 
hangisi bu davada müvekkili
me kabili atıfdır? 

Kendisini yaratan ve vatan· 
da adını tarihe katan büyük 
haşbuğuna karşı Ali Saib Ur
savaşın, bir suikasd maksadın~ 
kendine yaptırabildiği hangı 
delil ve tahliller ile isbat olu
nuyor? 

Vatani .. Biz münevverler, bu 
kelimenin ne tatlı ve ne ahenkli 
bir ifade olduğunu biliriz. Ç~r
kes Ethemle birleşmek, çerkes 
Etheınin aleti mel'aneti olmak •. 
Bu, Ali Saib için ne demektir? 
Ali Saib, çerkes Ethemi me'?· 
lekete getirirse hangi tatmın 
edilmemiş emelini tahakkuk 
ettirmiş olacaktır? Kimde? ne 
için intikam alacak, bangı . re
jimi değiştirecek ve yerine neyi 
koyacak? 

Ali ~aip için hayatta ve va
tanda tahakkukµ İstenen. ma
nevi bütüıı varlıklar en yüksek 

.. de.recesile elde ııdilmiş, maddi 
' serveti ise, ailesini vıc · çocu~
larını başkasına muhtaç bırak-

d · bir hal-ınıyacak derece e eyı 

de. bulunmuştur. . 
Milli inkılap devrinde mılll 

bir terbiye ile büyüttüğü ço-
k! .1 iftihar eden ve onla-cu arı e k d" .. 

t ti civiltilerile en ısını 
rınaı .k. 
b bt. bir baba telak ı ey-a ıyar . 
1. Ali Saip aklına hıffet ve 
ıyen • . 
uuruna halel tarı olmaksızın 
~tatürke nasıl silah çekebilir? 
Siz Ali Saipte bir " cinnet ., 
eseri görüyor musunuz? 

Bay Başkan; 
işte maddi, akli biç bir esa

sa istinad .ıtmiyen böyle ma· 
huf ve ağır bir isnadın altında 
üç buçuk aydanberi azapların 

· en tahammül edilmezini çeken 
müvekkilimin hakiki ve cezai 
vaziyetini bütün uryanlığ yle 
huzurunuza arzettim. 

Ben bir Türk çocuğu sıfa
tiyle şahsan Atatürke silah çe
kecek bir eli sıkamazdım! öyle 
bir elin sahibini müdafaa ede
mezdim. Çünkü Atatürk bir 
vatan kadar azizdir. Ve milleti
nin nihayetsiz hürmetleriyle mu
hat bir varlıktır. Bu müdafaayı 
kabul etmemin yegane sebi, mü
vekkilimin masumiyetine inan
mamdandır. Ben Ali Saibin ma
z"i hayatını bilen ve tarihe 
f"tçen adını okuyanlardanım. 
Hdianameyi ve hele karar
ııameyi okuduğum zaman an
ladım ki Ali Saip feci bir 
iftiraya maruz bırakılmıştır. 
iftiranın kuvveti, kendisile gö
rüşüldüğü ve kendisine mek
tub verildiği söylenen tarihler
de Ali Saibin "Adana., ve 
" lstaııbul,,da olduğunun resmen 
sübutile meydandadır. Bu ka
dar açık bir iftiraya uğrayan 
JU güzide, fedakar, vatanper-
1er Türk çocuğu behemehal 
müdafaa edilmelidir. Madam ki 
kanun masumları sıyanet et
mektedir. Ve mada11;1 ki Avu
katlık, kanundan kuvvet alan 

bir adalet uzvudur. O halde paradan sıkınh çekmekte iken -----

masumları korumak mevkiin- bu adamın ismini işittiğini ve Hırçın arap atlan yelelerini koşunun heyecanile 
dedir, ben aeukatlığı, hakkı çok zengin olduğunu duydu- l • • d b b ki il dikmişler, 

aça aça müdafaa için savaşan, nabaka ğunu ve gidip yirmi be~ lira na sız ve sınır en i aret aca arını yo ara 
galebe için çalışan bir meslek vermesi için ricada bulunduğunu kıvrak, çetin bir koşuya dalmışlardı. 
diye tanıyanlardanım. Mabke: ve cevabı red aldığını .. Söyle- r//LJ-----------

. · bir adalet mabedı miştir. Bu; acele hazırlanan ordunun yabud Ömeri, yahud Aliyi ve lan kabilelerin çoklarında ka-meyı ıse, · d f Y h "f d · b d' 
l k kabul ve bu mabedın Bir e a a yanın 1 a esı erkanından baş tut.an adamlarla, yabud bunlar ayarında olanlar- dınları, kızlan da bera er ı, 

~::: sedirinde oturan siz ha- ayııen kabul olunsa bile "sui sahabe Muha~medi almak için dan birisini öldürüb Ebucehilin hele Mekkeden gelen Kureyş-
k' !eri de, adalet tevzi eden kasd,. ın " sui " kelimesini evinin kapısına gelmişlerdi ki ve Bedr'de ölenlerin intikamını ler içinde Ebu Cehilin oğlunun 
ım binaenaleyh milletin en "su,, ile tercüme edip "kasd,,ı Muhammedi karşılannda gör- alıverecek olursan, seni azid kansı delice Ümmü Hakin, Ha-

~:dsi bir hizmetini gören rü· de " kas " şeklinde anlayıp düler: edeceğim, sana bir çok bedi- !idin kız kardeşi Fatma, Am-
k- !erden olarak selam arım.. fakat bu'lun ne demek oldu- Muhammed lüle saçları üze- yeler vereceğim. rın karısı Reyta, Masalın ka· _ 
uSno"z"ııme son verirken Atatür- ğunu bilmediğ-ini söyliyen bu rine bir miğfer giymiş, beline B dl h b . . k d rısı Has, ve demin <iediğiın 

b h·ı u vaa a ar a ıştıra e en k .. bu aziz Türk senbolunun ahretlik ihtiyar, ütün 1 mü- bir sahtiyan kuşak kuşanmış, Ebu Süfyamn karısı, Muui-
un, h.. . t• t cehlı''e Tiirkiyenin hükumet b 1 k 1 k 1· vahşi en kılağılı kılıncını, b d 

Yüksek ve misilsiz uvıye. ı e_ - e ine ı ıncını t~ mış, e ıne yenin ve Peygam erin sonra an 
·rafından müvekkilim Alı .Saı_p merkezi o'an Ankaradan tutu- Neyze dedikleri mızrağını almış, en sivri mızrağını, en kuvvetli karısı olan ümmü Habibe'nin 

d 1 t b ld b ·· tu b oklarını, yayını alarak orduya d Ursavaşa isnad edilen çırkın nuz a, ~ '° u :ı ve u un kallıanını sırtına, ağlamış çevik anası "Hind,. var ı. 
dd d ken v·ııa· yetlerde mevcud " suikasd, bir silahşor kabramanlıg" ı, ce- katılmışh. Ordu muntazam bir Bu kadınların harbe iştir,ik-. d ve iftirayı re e e " 

ı~nad nlannızda mavekkilim bak· casu•!uk .. teskilatının başında saretile hazırlanmıştı. Gelenleri halde değildi, küme küme ka- !eri barb erlerini teşvik ve 
vıc a f ı V te•kifatı idar A · - h hileleri kendi kabile reisleri k 11 b k k k da en ufak bir işareti isti - bu unuyor. e • e görünce, yşenın, ayaga enüz teşci etme , yara ı ara a ma , 
b~:ın ve en küçük bir gölğe· ediyor. kalkan Sudenin, Hafasanın idare ediyor, hedefleri bir ol· arada hizmet etmek gibi va-

. doğmadığına kani olarak Sayın başkan; en "~' 1' bir gözlerinden,alınlanndan öper ... k makla beraber hareketleri ayrı zifelere bağlı idi. .. 
nın · f ·n ol- çadırın idaresinden ba~' ıyarak kızlarını kucaklayıp sevdikten ayrı oluyordu. Bu harbe katı- - Sorıu Var -
ve onun masumıye ıne emı b" d"kk. b. t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• k b t ka bir evin ır u anın, ır ar- sonra atına bir genç delikanlı 
dug-unuza inanara erae - b · 'd ltalyanlar Sotnalı0de t lan•n idar •si gi i en tplı ai gibi atladı, şahlandırdı ve bay-rarı vermeni:ı:e nıun azırım. 1 

A me emniyeti noktasından sahalardaki idarenin zor ui\"una kırdı, bu davudi se•i, Medine bozguna uğraı;Dışlar 
m l bi · es bir de bertaraftan en hafifinin havasında çalkandı : h fi elsede din enen rı r - ı 8 
c k. · · es cezası bir bayata mal olan ve - Haydi gazaya, erler, yu·· -• sıfah diğer i ısı gayrı r -

mı ' i bidi herhalde kuvvetli zeka ve ik- rüyün arkamdan!. · sıfatı haiz üç mme şa - b 
mı · -d fa tidara ve tanınmış şö ret ve Kubı;'ya haber salamayan nin beyanları üzerıne J1\U a - d k 
ada bulunmak ihtiyacını duy- itimada tevakkuf e en ve ço Muhammed Kuba'ya uğrayıp 
mu yorum. . 

Onların hukuk ve adaletın 
dilediği mahiyette bir vatandaş 
d ·ı böyle büyük bir töhmet 
egı f"f b" alhnda bırakmaya, en ha ı ır 

zall ile bile tereddüd _ yar~t: 
mağa müsait olmıyan sozlerını 
münakaşa mevzuu yapmaktan 
ç~kiııiyorum. Onlann suç mev
zuuııa ve hadiseye asla temas 
ewı~yeıi 0 sözlerinin, vicdan
lannıza ilham ettiği her ma
naxı aynen adalet diye kabul 

~qiyorum. • 
Kararıııız, Adlıye iıaçakları11-

dan nurani bir auıi'ıd halinde 
yükşelecek ve vatanın u!ukl_a: 
rıoa müekkilimin masumıyet nı 
bildirecektir. 

PIGER MÜVEKKiLiM ID
RISE GELiNCE; 

Ömrünün 67 nci yıl yükünü 
taşıyan ve dünyada kendini 
hırslandıracak hiçbir emeli bu
lunmıyan, evi yoklandığı za
man halk ara911,1daki yüksek 
itimat ve hürmete nişane ola
rak çıkınlar içinde altınlara 
kuadarlık eden bu ihtiyar 
hakkında karar bakimi, "Yah
ya,, nın ifadesin den başka en 
ufak bir delilin bulunmadığını 

zikretmekle iktifa ediyor ve 
başka hiçbir beyan veya vak'a
ya istinat edemiyor .• ? hal.de 
"Yahya,. nın müvekkılım ldrıse 
taallük eden sözlerine geçelim. 
Yahya, Çerkes Etbemden nak
len diyor ki: 

Maraşta Çakmak köyünde 
çiftlik sahibi idris bey vardır. 
Bu adam Ankarada, lstanbul

da ve bütün vilayetlerde teş• 
kilat yapıyor elleri, muhbirleri, 
casusları vardır. Ben ldrise ve· 
rilmek üzere Maraşlı Hamdiye 

bir mektub vereceğim, ldris 
sizin için talimat hazırlı yacak, 
teşkilatına haber verecek ve 

siz de 0 zamana kadar Andi
rin kazasının Küm betfr kö
yünde şöför Arifin evinde sak
lanacaksınız. Bu çocuğun da 
suikasttan malumatı vardır. l~
ris sizi çağırıncaya kadar Arı-
f. evinde saklauacaksınız ... 
ın . d 

Yine diğer bir ifadesın e : 

büyük bir vicdansızlık, bir ı-a- hazırlanmış silab~örleri de al-
taosızlık ve bir biyanet duygu- mak için dört nala yollj\rı ge• 
[arının terakümüne ve neticede çiyor, soluk soluğa Kureyşin 
beklenecek aıamelli menfeat- bağrına ok atmağa koşuyordu, 
lerin toplanmasının istilıdalına Medinenin her so~ağından oluk 
tevakkuf. eden büyük ve şeni oluk akıp onun harp kiirvanına 
suikasdın hakkından ge:ebife- iltihak edenler barba doğru 
cek hangi kudret ve ikti- giden yollar111 tozlıınnı göklere 
darı, karşınızda duran bn ibti- buram buraıı:ı savuruyo~. duman 
yarda görüyorsunuz? Hangi ediyordu. 
küçük bir delil bunun en ufak , Hırçın arap ;ıtları yelelerini 
bir nişanesi olı:ıiıuştur. Ve ola- koşunun heyeı;anile dikmişler, 
bilit? Eğer birinın herhangi bir nalsız ve sinirden ibaret ba-
sebehle veıye mak&adlıl veya caklarını yollara aça , aça kıv-
berbang:i bir tesirle uydıırduğu r?k,çetin bir Jı:oşuya dalmı~lardı, 
bir söı, bir adamın böyle ~na Hecinler; develerin temkin 
bir ithamdan sonra ıtıah!cumi- ve vakarların~, ağır ve allab-
yetine yol açarsa, bu vııtanın Jık yürüyüşlerine uymıyan bir 
temiz ve rahat havası içinde, siir'atle geniş "ile sür'atlı adım-
l;ıerhangi bir iftira tch 1 tıkesi Jar atıp atlarla . Y,arışa koyul-
ba.yaleti altında her vatandaşın muşlar, ağızlarından kö- "' 1<ler 
rahat yaşamasına imkan ta· savurarak yıldırım sür'aı .ı.ı al· 
uvvur olunabilir mi? mışlardı. 

Yahyayı tanımıyaıı, -yine Aslını bilmiye0 ler bir panik 
Yabyanıo beyanına göre iste- var sanırlardı. 
diği "25., lirayı vermiyecek 
kadar kendisine itimad göster· 

meyen bir adamın, Atatü~k 
gibi varlığı namütenahiliğe dog

ru giden bir şahsiyet aleyb~n: 
de yapılacak suikasda şerıkı 
cürüm olmak deliliğine akıl 
imkan verir mi? Müvek~ilim 
Idris mi suikasd talimatını 

bazırlıyac3k, bu ihtiyar mı bu 
acınacak halile bütün Türkiye 
teşkilatını harekete getir~cek? 
Nerede Hamdinin getireceği 
mektub? Nerede huduttan ge
çen dört kişinin ldri"se misafir 
oluşu? Bunların, bu nereden 

ne sebeble söylendiği ıt1eçbul 
sözlerin herhangi birisini teyid 
edecek en ufak delil nerede 1 

. . , . . . . 
Kubadan, barba hazırlanmış 

Islamlar bu kafileye alındı, 
durmadan, dinlenmeden Uhut 
dağına doğru Medine ordusu 
yol aldı. 

" Ubud ,. öyle bir dağdır ki, 
sahilden biraz ötede silsile 

takib eden dağlardan ayn gibi 
bir dağdı. Bu dağın iki fersah 

ötesinde karargah kura11 Mek
ke ordusu Medi eye ilerleyib 

o civarda hayvanları otlatarak 
rastgeldikleri kervanları çevi• 
rib soyarak birkaç gün 'bek
lediler. 

Bu arada o civarda bulunan 
Müslüman aşiretlerinin malla· 

rını gasbetmek, onlara hücum 
edip köylerini bozmaktan zevk 
aldılar. Böylece düşmanın ma· 
neviyetini kırıp lleri atılmak '(.e 
şu ·civarda biraz rahat almak 
duygusile meşbu idiler. 

Mekkeden akıp gelen bu üç 
bin kişilik ordunun başında 
Ebusüfyan'la beraber karısı 

"Hint., de vardı, Hint en ya
kın akrabası Ebucehilin Bedir
de öldürülmesi üzerine Mekke
deki taştan alfahları huzurun
da Müslümanların her hangi 
bir ön safa girmiş belli başlı 

-- Baş tarafı J iııcı sav/ada -
cirleri her türlü tecavüzden ko
rumakla mükelleftirler. 

Şayet bu tacirlerden herhan
gi biri tecavüze uğrarsa şah
san tnmin etmeğe mecbur 
tutulacaktır. Bu karar Habeş 

hükümetinin ve bilhassa İmpa
ratorun harb devam ettiği 
müddetçe haydudluğa mani 
olmak azmını göstermektedir. 
Deri ve kahve satışlıı.rı art
mıştır. Taların fiatı, düşeceği 
zannedildiği halde yükselmiştir. 

BiR PROTESTO 
Paris. 13 (Ô.R) - Dı~işleri 

bakanı B. Flandin Habeşista
nın Paris elçisi B. Joze Mar
yana kabul etmiştir. Habeş el
çisi, Fransız. hükümetinin ltal
yan-Habet haı'bında bitaraf 
kalmak vesilesife Cibuti-Adis 
Ababa dı;miryolunun harb 
malzemesi nakliyatında kulla
nılmasını yasak eden kararını 
şiddetle protesto etmiştir. Bu 
karar, tecavüze uğradığı bütün 
uluslarca tasdik edilen Habe
şistanın müdafaasını gliçleşti
recek bir unsurdur. 

• r/?; 8 
Borsa Haberleri ; 

DUn Borsada ' 
Yapılan Satı,ıar 
~ 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
136 balye pamuk 40 7S 41 
21 K " 

319 K palamut 500 660 
24 yapak 44 50 51 50 

4456 kilo " 
19 B " 

2244 ki. ceviz 31 

• 35 

• Para Piyasası 
13-2-1936 

Alış 
Mark 50 15 
İsterlin 620 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 75 
Belga 21 10 
İtalyan lireti 9 96 
İsviçre F ran. 40 85 
florin 85 10 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avs!r. Şilini 23 37 

Satış 

50 62 
622 

8 30 
80 35 
21 25 
9 98 

41 12 
85 30 
s 27 

23 75 

DoKtor 

Kemal Sakir _ Huduttan ıtirmiş olan dört 
kişinin de ldris beyin ~~zdine 
Maraşa doğru gittiklerını; 

Biz kararnamenin ldrise ta· 
alluk eden tahlil k'ısmında bir 

hakkın yine bir adalet maka· 
mından intakı kabilinden söy

l~nen ve ldrise atfolunan " ta· 
Jimat alma ve talimat bekleme,. 
keyfiyetlerinin sabit olmadığı 
hususunu bir daha tekrar eder 

ve Idrisin mahkemeye sevkini 
mucip hususa dair en ufak bir 

emarenin bulunmaması nokta
sına dayanarak ve hakikatı 
bakim olduğunu anladıktan 
sonra söylemeğe baş!adı~ı~ı 
ve huzurunuzda bütün taf~ıla
tile izaha savaştığını söylı.ye.n 
Yabyanın son beyanlarına ıstı
nad ederek onun da Cumbu· 
riyet adaletinden hissedar· ~ı~ 
lınarak beraetine karar verıl-

erkanını öldürmeği ahdetmiş, SARAÇOGLU 

Ve tahlif meselesinde: 
- ... Ali Saip ve ldrisi mey

dana vermeyeceğini ... 
Ve diğer bir ifadesinde de, 

idris beyi tanıyıp tanımadığı 
sualine cevaben : 

- Sevdiği kızı almak içln. mesini direrim. ·. . 

intikam yemini içmişti. Memleket bastanesi 
Kölesi iri yarı a~ğın bir ço- Dahiliye Mütehassısı 

ban köpeği gibi adıyla mü- Muayenehane: lkinci Bey-
Bemma olan "Vahşi., ye: Ier sokağı 65. Tel. 3956 
~ Vahşi demişti. Seni de 

Evi: Köprü <:apur iskelesi harba götüreceğim, eğer sen I 
Mubanırnedi , yallüd Ebubekifi .. B .. er•a•t•alİpiıla•r•tı•m•a•n•ı •N••o._6 _ _., 

• ÇOCUK 
HASTALJKLARI 
M ÜTEHASSISl 

Or. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyabatın

dan dönmüştür. Hastalarını 
her gün 11,30 dan saat on 
üçe kadar Beyler sokağın· 
daki kıliniğinde kabul et
mektedir. Telefon 3990 

(S. 7) (3601) 

• 
oktor 

Merkez hasla~esl 

Operatörü 

Cevat Alpsoy 
Almanyadan avdetle has

talarını her gün on beşle on 
sekiz arasında 

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

Muayene hane telefonu 3315 
Ev telefonu 3203 

26 ( 311 ) 

BAG VE SEBZE 
Tütün fida'nları 

ıçm I'' 

Avrupa Kimyevi 
gübreleri 

Gaıbi Anadolu 

Umumi deposu 
Hacı Davut zade 

Rahmi Karadavut 
Cezair Han - Yemiş çarşısı 

İZMIR Telefon: 3809 
Çar. Cuma. Pazar 1-13 (182) •. - . 

Güınüş kupalı 
i Z M t R 

TAVLA 
----·ı--• Şampiyonluğu müsabakası 

Alsaocakta 

GÖKÇEN 
Kıraathanesinde başlıyor 

He.men yazılınız 
Şubatın birinci gününden 

itibaren müracaatlar ka
bul edilmiyecektir. 

9 - 15 (81) H 3 



~uş 
de 

b 

PARDAYANLAR 
-87- YAZAN : Mlşel Zevako 

lsviçreli uşak yerden kalkmıya çaba
lıyordu. Şövalye yardıma koştu 
- Ne dediler? 
Diye sözü eyi işitmek arzusu 

gösterdi: 
- Evet, çocuğum Mareşal 

ile görüşmek istiyorum, dedim. 
Diyince lsviçreli uşak bu sö

zün kendine söylenib söylen
mediğini anlamak için etrafına 
bakındı. Bunun üzerine deh
şetli bir kahkaha kopardı. Par
.tayan da yüksek ve kuvvetli 
bir kahkaha ile mukabele etti. 
Dev cüsseli adam kahkahayı 
işitince birdenbire durdu. ls
viçreli gülebilmek iç'n karnının 
üstüne koyduğu çaprastvari 
kollarını sarkıtb. Sonra eliyle 
külahını eğ~rek başını kaşı
mağa başladı: 

Vay canına! Söyle bakalım! 
Benimle eğleniyor musun? 

Dedi. Sonra kaşlannı çata
rak, yanaklarını şişirerek, kol
larını geniş göğsünün üzerine 
çaprastvari koyarak: 

- Bunun için mi kapıyı kı
rarcasına çaldınız? 

- Hayır bunun için değil, 
bayının yanına çıkmak ıçın ... 
Oğlum! 

Dev cüsseli adam bu sözden 
öfkeleniyordu: 

- Oğlum mu dedin! Haydi 
bastı bacak, buradan defol 
yoksa şu sopayı kafana indi-. . 
rırım. 

Diye söylenc~i. 
Şövalye de: 
- Kendini kolla koca be

bek! Sonra karışmam, elindeki 
oyuncak başına derd açar. 
O sopayı evlenmek çağına gel
cliğin zaman karın için sakla. 
Evinde bu sopanla belki rahat 
edebilirsin. 

Pardayan bu lakırdıları söy
lerken lsviçreli ağzından kö
pükler saçıyordu. Pardayanın 
üzerine sopasiy)e atıldı. Bir bo
ğuşma oldu. Buna Şövalyenin 
Piposu da karıştı. Kocaman 
herif Şövalyenin çevikliği kar
ıısında bir çelme ile manda 
gibi yayıldı. Kaba etini köpek 
de dişledi. Burnu kanıyordu. 

lniçreli: 
- Beni öldürüyorlar! 
Diye haykırdı. Şövalye Pi

posuna: 
- Buraya gel Pipo! Onu 

bırak! 

Diye seslendi. 
lsviçreli uşak yerden kalk

maya çabalıyordu. Derhal Şö
valye yardımına koştu. O vakıt 
soğuk bir tavırla yüzüne baka· 
rak: 

- Vebaya uğrıyasın! 

Diye homurdanı. Ağır vücu
dunu Pardayanın dizlerine da
yıyarak doğruldu. Yetişen ar
kadaşının yardımiyle de oda
sına kadar gitti. Pardayan da 
dev cüsseli adamın odasına 

kadar götürülmesine arkadaşın
dan daha ziyade gayret gös
termişti. 

Zavallı adam oturamıyordu. 
Ağrılar, sızılar başgöstermişti. 
Buna rağmen Şövalye uşağa: 

- Şimdi lütfen Mareşal haz
rtlerine Şövalye dö Pardayamn 
mühim bir iş için kendilerile 
görüşmek istediğini söyler mi
siniz? 

- Mareşal burada de~ildir. 
- Aceba ne vakıt gelir? 
- Bunu bilemem. Belki. ya-

n, belki bir hafta sonra. 
- Şimdi Pariste değil mi? 
- Hayır. 

- O halde Mareşal hazret-
'erine önemli bir iş jçin görüş
mıeğe tekrar gelec&ğimi söy
iersiniz. 

Pardayan Piposunu çağırdı ve 
lsviçreliyi selamlıyarak odadan 
çıktı. 

Sen nehri boyunca düşüne 
düşüne- gidiyordu: 

- Ne belalı işe çattım! Ben 
elimden geleni yaptım. Şirr.di 

artık on!ar başlarının çaresine 
baksınlar. AcRba zavallı kadın
lar nerede? Mareşal Pariste 
değil... Bir daha buraya kadar 
gelirim. Lakin alt tarafına ka
rışmam. Mareşal hazretleri uğ
raşsın. Ya, ben... Ah!.. Ben ne 
yapayım ... 
Akşam yaklaşıyordu. Şövalye 

yüksek kavak ağaçlarının al
tında nehir kenarında bulunan 
geniş bir taş üzerine oturarak 
başını elleri arasma aldı. Ye
şilimsi suların akışını seyre 
daldı. Kendi kendine. 

- Söylediğim şeylerin hepsi 
yalandır. Luizı hayatımdan ve 
canımdan fazla sevdiğimi inkar 
edemem. Evet çok seviyorum. 

Sözünü bitirmeden, kumların 
üzerine uzanan P~ponun esne
diğin gördü. Bu da bayının 
sıkıldığını hissettiğinden değil 
karnının acıktığmdandı. 

Şövalye hayvana yan gözle 
baktı. Yine kendi kend:ne söy
lenmesinde devam etti: 

- Bitmedi -

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

~Iuzaffer :Eroğul 

Kenıal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

Göz Hetiml 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

ilk ve orta okul 
talebelerine 

Her hangi bir sebepten ötü

rü derslerde geri kalanları ye

tiştiren, müsabakalara haz.ırla

yan ve istenildiği gün ve saat
larda ders durumunu yoklıyan 

tecrübe sahibi bir özel öğret
men arayanların gazetemiz 
idare müdürlüğüne baş vurma-
ları. (H. 2) 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edea vileri 

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

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

---- ......... ,.,ulNlt 19ae 

Az işitenlere mahsus r AST~L FOR PASTİLFORP ASTİL FOR PASTİLFÖR p ASTiLFOR 

Kulak aletleri 
PASTiL FOR . . PASTILFOR 
'PASTİL FOR p ASTİLFOR 

Yeni model 
Yeni çeşit 

PAST~L FOR PASTiL FOR PASTILFOR 
p ASTIL F Kullananlar 

Kulaktan geçme 
. OR Nezleye, öksürüğe, nefes darlığına tu- PASTİL FOR 

}> ASTIL FOR tulmadar, sesleri kısılma:ı, nefes boru- p ASTİL FOR 
p AST~L FOR farı hastalanmaz, boğazları ağrımaz. p ASTİL FOR 

P ASTIL FOR P AST iL FOR P PASTİL FOR 

küçük düğmıeli 
model 

TİLKİLİKTE PASTiL FOR P R PASTİL FOR PASTİL FOR 
Yeni "lzmir,, eczanesi PASTİL FO ASTIL FOR PASTİL FOR 

lzmlr Belediyesinden: 
PASTiL F STİLFOR PASTİL FOR 

Altmış beş sayılı adanın iki PASTİL TİLFOR PASTİL FOR 
PASTİ ~DR 

Devlet demir" otlarından 
- Kadrolarımız tamamen dolmuş ve herhangi sınıftan memur, 

müstahdem ve işçiye ihtiyacımız ı. almamıştır. Bundan böyle iş 

için beyhude yere müracaat edilmemesi ilan olunur. 

ihtiyaç vukuunda keyfiyet yeniden gazetelerle bildirilecektir. 
11~14~17 356 (316) 

Aşağıda yazıla istasyon büfeleri 27-2-936 Perşembe saat 15te 
iz.mirde Alsancakta 8 inci işletme komisyonunda pazarlık uıu
liyle ayrı ayn ve üçer sene için kiraya verilecektir. 

isteklilerin aşağıdaki miktarda muvakkat teminat vermeleri 
ve işe girmeye kanuni bir manileri bulunmadığına dair beyan
namelerle komisyon reisliğine bizzat veya tahriren müracaatları 
lazımdır. 

Şartnameler Alsancakta komisyondan ve istasyonlarda lstuyon 
yazıhanelerinden parasız alınabilir. 

Muhammen üç senelik kira bedeli 
Mevkii Lira 

Muvakkat teminat 
Lira K. 

Nazilli 
Sarayköy 

225 
120 
14-18 374 

Norveçyanın hı:alis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satıf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZtlET 
Sıhhat Eczanesi 

16 88 
9 -

(331) 

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

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Hükumet caddesinde 51 sayılı Eskişehir bakkaliye mağazası 

sahibi Ahmed Necıtinin kazanç vergisi borcundan ötürü 
haczedilen dükkan eşyası on gün ıonra müzayede ıuretile 
satılacağından almak istiyenlerin ayın 24 ncü pazartesi günü 
saat onda başturak maliye tahsil ıubesine müracaatları. 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Issının vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına göre 

haciz edilen birinci Sultaniye mahallesinde lkiçeşmelik cadde
sinde kiin 515 sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren 21 gün 

müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Def· 
terdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 

6-10-14-18 332 (188) 

i Z Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketın l\lı•ıl.;t>;,, ve Fıthrıkıuıı: hıuıı.ı .. llall,Rpının<laılır 

Yerlt Pamuğundan At, 1 aggare, Köpekbaf, DetJlrmen, 
Geyik ve LPglak Markalarını 1111, . her nuvı Kabot bezı 
inıal eyll'ruekte olup malları An tıpaHın ayni tip menMu 

catıııa faiktir. 

Telefon Ifo. 2211 ve 308'7 
Telgraf adresi: Ba,-rak lzmir 

(H 1) Per. 

lzmir Defterdarlığından: 
Issı~ının vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına 2:Öre 

haczedilen Mirali mahallesindt! Karakapı sokağında kain 50 
sayılı ev tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle satılığa 

çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat 
kalemine gelmeleri. 4-9 - 14-19 313 (170) 

lzlli r Defterdarlığından: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasıne göre ha· 

ciz edilen Mesudiye caddesinde kain 47 ve 49 sayılı arsalar ta
rihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle sablığa çıkarıldı
ğındon pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat kalemine 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
GANYMEDES vapuru 27-2- . 

36 beklenmekte olup y!ildlnl 

tahliyeden sonra Alft'ers-Rot· 

terdam .. AmaterdaGl •e Ham·· 

burg limanlan için ylik ala· 
cakbr. 

CERES vapuru 10-2 .. 936 da 

gelip 15-2-936 tarihinde An
vers-Rotterdaaı-Amsterdam ve 

Hamburg limanlanna hareket 
edecektir. 
SVENSKA ORIENT LINE 
HEMLAND motörii 5·2-936 

tarihinde beklenmekte olup 

Yükünü tahliyeden $0Dra An· 

\ters-Rotterdam-Hamburg· Co

Penhage-Danzig-Gdynia - Oslo 
"e lskandinavya limanları için 
Yük alacaktır. 

SE.Rv c MAR TıME RuUMAİN 
PELES vapuru 6-2-936 da 

gelip 6-2-936 tarihinde Mafta 
Marsilya ve Barselone için 
yük alacaktır. 

Yotcu kabul eder. 

llar da 1<İ hareket tarihleriie 

naıvJunlardaki değitiklik.lerdeo 

acentemiz mes'uliyet kabul et· 
rnez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kor

donda Tahmil ve Tahliye binuı 
arkasında 72-4 numarada 

FRA TELLi Spcrco vapur acen
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

T clefon: 2004-2005-2663 

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

Çay tiryakilerine müjde
rGt leriz. 

Yerli mah ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
Int!k baharJarunı:ıı, birinci 
.kalite çamaşar ve badau 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartann~ öz gül 
ve çiçek suyunu firmamm 
taşıyan ambalajlarda belli 
başh sahcılarda da bulabi
lirsiniz. 

-=a, M 

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

Zee & Co. 
ANGORA vapuru 20 ıon 

kJauncla bekleniyor. 24 son ki
nuaa kadar Anvers, Rotter· 
dam, Hamburg ve Bremen 
limaolar1na yUk alacaktır. 

ANDROS vapuru-1 şubatta 
· bekleniyor. 7 fabata kadar 
Anven, Rotterda~, Hambu!g 
ve Bremen Jimanlanaa yuk 
alacaktır. 

American Export Line 
EXMOUTH vapura 2 şa· 

batta bekleniyor. Nevyork için 
yükliyecektir. 

johnston W arren Lines 
Liverpool 

DROMORE vapuru 18 son 
kanunda bekleniyor. Liverpool· 
dan yük çakanp Burgas, Varna 
ve Köstence için yük alacakbr 

Vapurlarm isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarif el eri 
hakkmda hiç bir taahhüde gi· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

DOKTOR 

Hulôsi (rel 
Sinir hastalıklan 

Mütehassısı 
Pazardan macla her g6n 

dörtten aonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numarah maa· 
yenehanesinde hastalanın 
kabul eder. ( 3436 ) 

Nestle ve Turan fabrikalarının taDJDIDJf çeıitlerini 
Kars südü, Beti. Her boy dit maCUDu ve fırçalanm (Leylek) 
marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden aray1Dl%. 

Bütün Türkiyede tanmmış ve denenmiş (Arti) kumq boya

Jarının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 
Telefon : 3882 

~A..~ZU-~ 
Ö K S Ü R Ü K Ş U R U B U1 

~~ ~uann~? .ö~sürüklerl;v ~ron~it, astın, ve boğmaca öksürü- 1 
gunun katı ılacıdır. <;i?guslen zayıf olanlara vikaye edici ı 

tesın §Ayanı dikkatbr 

!NGILIZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu • ı.tanbul 

Oliver Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRiNCi 

KORDON TEL. 240 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

LESBIAN vapuru 8 şubatta 
Liverpool ve Svanseadan ge· 
lip talıliyede bulaaacak ayni 
zamanda Liverpool ve Glasgo
va ylik alacakbr: 

EGYPTIAN vapuru 10 ıu
batta Londra. Hall ve AnYen
ten gelip tahliyede bulanacak 
ayni zamanda Hali İçin yük 
aJacakhr. 

ROUMEIAN vapuru 14 şu
batta Liverpool ve Svanseadao 
gelip tahliyede bufunacakhr. 
THE General Steam Naviga· 

tion Co. Ltd. 
LAPWıNG vapuru 14 şu• 

batta gelip Loadra için yük 
alacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va· 
purlarm isimleri ve navlun üc
retlerinin değifikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

HER NEVi 
Yazı ve hesap 

makineleri tamircisi 
Her cins yazı ve heeap ma

kineleri tamir ecli&r Ye parça
ları bulunur. Yazıhanelere bir 

ıuhalet olmak üzere abone 
olarak makinelerini temizler. 

Gazi Bulvar K6ç6k Kardiçah 

han No. 7 

J.KALOMENI 
Telefon 3402 
(206) 

lzmirHlerin Sevgili ilacı 

KORiZOL KEMAL 
Grip, nede, bronşit gibi hastalıklara karşı 
agız ve burunda yaşayan bütün mikroplara 
anide 61dGrea çok cittig bir 

DEVADIR 
Şu mevaimde her evde her cepde bulunmalıdır 

DEPOSU: 

--AzE, TEMıiZ, SERDET GiBi 
Balık yağını 

Yalnız Sif a eczanesinde 
Bu tursu aUZ 

Şifa 
Balık yağı 

Huauaidir. 
Bqka yerde satılmaz 

Dikkat Şifa balık yağı ve 
ŞiF A eczanesi 

ŞekıJ No. 2213 

DAIMON 
Şekil No. 2213 A.V 

MARKALI 
Bu numaralı ferıer iki yüz metrelik olup kapaklı ve üç 

renklidir. istenildiği zaman kırmızı ve yeşil ve beyaz yauar. 
Ziyayı uzaklaştırır, yakınlaştırır ve arkalarında askdart 
mevcuttur. En son sistem olup bütün dünyaca şöhret 

kazanmışbr. 
Zabitan ve muhaberatta kullanalır· 

Deposu : Iımirde Sulu~a ~iv~rın~a Anadol~ Hurdavat 
ma v azası Ödemişli Hüseyın Hüınu tıcarethanesı 

llahJfe • ------
#~------------------------------~ 
Haraççı Kardeşlerin 

936 YILI 
•• • 

KUBIK MODEL 
Mobilyelerini herhalde görünüz 

Çalışamıyor, 
"" ugramış 

düşünmüyor ki 
ORIPIN 

Bir iki kaşe 
, Onu bu yarım 
;j baı ağruile si
, nir ağnlann

dan kartar
mağa kAfi ge

lecektir. 

devasız bir derde 
gibi mevustur 

GBtPı~ 
Bitin •in, aza •e sancılan derhal diadirir. Soicık algıalakaruaa. 
gripe, romatizmaya, baı ve diJ ağnlanna, nedeye, aiair, adele 

ve bel ajnlari1e lankhğa karfl bilbuıa miieuirdir. 

Sobalc;ınnız için hal~ 
·~o~g~id~k·k~n;i~·m~d~~-k~IDüriir 
;sömikok : Antrasit kömürü ~ . . 
Ungiliz : Antrasit kornürü ~ 

·'··············································································'· 
KOK DOLMA BAHÇE 

Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10-12 F. Per· 
kinyani magazasında bulacaksınn:, Telefon 3937 

(3508) 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte spiralla 

METALLUM 
Limbasmı alarak diier lim

balara nazaran sarfiyattaa 
yüzde yirmi daha kirb 

olursunuz 

M. Tevfik BA YKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simenı 

fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

lzmir ithalat gümrüğünden: 
K. K. G. Eşyanın cinsi 

ipek mensucat 
Tesbit No. 

31 1 865 
2 800 Kullamlmış yüzü 

yastık 
pamuk içi pamuk 

3 
4 
7 
8 
9 

10 9 
11 
12 
13 4 
15 l 
16 o 
5 o 
6 o 

21 

800 ipek mensucat 
330 KesiJmiş zedelenmiş ipek mensucat 
720 Pamuk çorap 

135 Pamuk mendil 
050 İpek çorap 

600 Alçıdan mamul kurd heykeli 

400 Kmk porselen heykel 
635 ipek mensucat 
450 ipek menstıcat 31 
310 ipek boyun atkısı 
475 ipek mensucat 
850 ipek mensucat 
420 

Yukarıda yazılı eşya 17-2-36 pazartesi günü saat 14 de açık 
·~.tırr~~ .. suretile da~ile satılacağından işine gelenlerin itballt 
gumrugu sabı komısyonuna müracaatları ilin olunur. 

1 14 111 (152) 
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A l manya, ağır bir hata işliyebilir-
Rendeki gayri askeri bölge Fransanın canıdır 

---------------------11111111---------------------

Fransanın Saylavlar odası· Sovyet paktını tasvip 
müteveffa Bartunun kurduğu diplomasi binasının 

etmezse 
yıkılması 

bu hareket, 
olacaktır 

Paris 13 (Ö.R)
Dünkü günün en 
ehemmiyetli hani· 
sesi B. Flandeoin 
dış encümenindeki 
izahatı olmuştur. 
Jurnal gazetesine 
göre Fransa • Sov
yet anlaşması müş
terek emniyeti tak· 
Tiye etmekle bera· 
ber Fransanıo Ro· 
manya ve Çekoslo· 
vakyaya karşı mec
buriyetlerini hafif· 
letmektedir. 
Şayed Fransız Say

lavlar Odası Mos
kova andJaşmasım 
takib etmeıae bu 
hareket, Lui Bartu
nun elile kurulan 
bl\tün bir diplomasi 
binasının yıkılması· 

na ıebeb olacaktır. 
Ekselsiyor, Al-

manyanın Moıko· Bay 
Ya paktını Lokarno paktına 
mugayir telakki eden görüşleri; 
artık müdafaa edilemiyeceğİni 
)'&X•yor ve diyor ki: 

ALMANYA AGlR BiR 
HATA iŞLEYEBiLiR 

- Almanya andlaşmanın tas· 
dikini ileri sürerek yerindeki 
gayri askeri mıntakada deği· 

ıiklikler yapmağa teşebbüı 
ederse hukuki ve siyasi ba
kundan ağır bir hata işlemiş 
olacaktır. Övr gazetesi, birçok 
hükumet merkezlerinden gelen 
haberJere atfen FransJz·Sovyet 
anJaşması üzerinde Frao.ıuz ve 
lngiliz noktai nazarları arasın
daki mutabakatın nazan dik
kati çok ceJb etmekte oldu
ğunu yazıyor. 

FRANSIZ - SOVYET 
PAKTıNIN AKiSLERi 

Bükreş, 13 (Ö.R) - Fransız 
Sovyet karşılıklı yardım pak
tındaki ana formül Romen jü
ristleri tarafından çok takdir 
edilmektedir. Bunu kaydeden 
yan resmi "lndependaoce Rou
maine,, gazetesi ilave ed:yor: 

Fransa - Sovyet paktını, gar 
bi Avrupa için yapılan Lokar· 
no paktının şarktaki karşılı

ğıdır. Genel Şark paktı yapı
lamayınca bunun yerine iki 
taraftı Sovvet - Franse, Sov
yet - ·Çekoslovakya paktları 

doğu A vrupada her harp teh
lükesini ortadan kaldırmak
tadır. 

PROTESTO TEŞEBBÜSÜ 
YALANDIR 

Berlin, 13 (Ö.R) - Siyasal 
çevrenler, Fransız - Sovyet 
pakbmn tasdiki işinin Fransız 
Saylavlar Odasında münakaşa 
çıkarılması sebebile bir pro
testo teşebbüsünde bulunduğu 
haberini tekzib ediyorlar. Bu 
çevrenler şunu kaydediyorlar: 

- .. Bu meselede bizim gö· 
rüş noktamızı bildirmek için 
yeni bir teşebbüse lüzum yok
tur. Berlin ve diğer yerlerdeki 
diplomasi konuşmalarında bu 
görüşlerimiz kifi derecede an
laşılmıştır. Bu ınrada . Alman 
diplomasi müdahaleye tqebbüı 

-------------------------11111111--------'------,.----------------

Lif vinoj ı•e bay Potenıkin 

edemez. Zira bir hareket Fran
sız iç işlerinden müdahale gibi 
sayılacaktır.,. 

FRANSANIN TAAHHÜDÜ 
HAFiFLiYOR 

Paris: 13 ( Ö.R ) - 11 Petit 
Journal,, gazetesi yaztyor: 

"Rusya ve Çekoslovakya 
arasındaki karşılıklı yardım 
muahedesi, bir ecnebi hucumu 
halinde Rusvanm Çekoslovak-

yaya yardım edeceğini bildir· 
mektedir. Buna göre Fransız -
Çekos~ovak muahedesinden 
ileri ge!er. F raasız taahhütleri 
hafiflemeldedir. 

Fakat Rus-Çekoslovak pak
tının hir hükmüne göre, Fransa
Sovyet paktı tasdik edilmezse 

l bu pakt da hükümsüz kalacaktır 
Bunu tasdik etmekle, Fransa, 
Rusya-Çekoslovakya paktmın 

da mt!suliyetini üzerine almış 
olacaktır.,, 

ÇEK ELÇILIGINDEKI l 
KABUL TÖRENi 

Paris 13 (Ô.R) - Çekoslo
vakya başbakanı B. Hodza 
Fransız Sena ve say)avlar odası 
başkanlarını ziyaret etmiştir. 
Hususi bir ziyafetten sonra 
B. Hodza, B. Sarraut tarafın
dan kabul edilmiştir. iki devlet 
adamı uzun ve samimi bir 
görüşmede bulunmuşlardır. Öğ-
leden sonra saat 17 de 
Bay Hodza Çekoslovakya 

TUNA PAKTINA ALMAN
y A DA GiREBiLiR 

Paris, 13 (Ö.R) Çekoslo-
vak başbakanı B. Hodza cumar
tesi akşamına kadar Pariste 
kalacaktır. Tuna paktı mesele
sinde Çekoslovakyanın noktai 
nazarları arasında tam bir mu
tabakat mevcuttur. 

B. Hodza 21 Şubatta Belgra· 
dı :ziyaretinde siyasal vaziyete 
ait bazı müşkülleri halle çalı
şacaktır. Zira ilkönce Avustur-

Pıms P()/ ve bav Fla11dm Starlıenıberg ve Avusflu)'anm Patis elçisi Bay 1 itiilesko ı•e bay Po/ Bonkur 
BU PAKT BJR ALETTiR elçiliğinde verilen kabul töre- ya ile küçük itilaf arasuıda 

Figaro gazetesi de diyor ki: ninde hazır bulunmuştur. Siya- birkaç taraflı tesviye yolları 
Sovyet - Fransa paktı bir alet sa, diplomasi, edebiyat ve bulmak gerektir. 
olacaktır. Mesele bunun nasıl san'at hayatına mensub bir çok Bu manzume, Macaristana 

l 1 d açık bulundurulacağı gibi Al· kullanalacag-andadır. Falan hii- zatlar da hazır bu unuyor ar ı. 
manyaya da açık bırakılacaktır. 

kumetin eJinde bu pakt zarar· Akşam B. Hodza Fransız Prag, 13 ( Ö.R ) _ Kamoy 
sız ve hatta faydah olabilir. Fa- dış işleri bakanı B. Flandit.ı ve gazeteler Pariste Başbakan 
kat başka bir hükumetin elin

de de kötü ihtimalleri doğur· 
ması mümkündür. 

tarafından şerefine verilen par- B. Hodıanın görüşmelerine aid 
lak bir diplomatik ziyafette haberleri dakkatJe takib et· 
bulunmuştur. mektedirler. Gazeteler, Pariste 

başkan Masarik şerefine yapı- . 
lanyüce törenden dolayı mem
nuniyetlerini bildirmekte ve w 

bir ideale ve müşterek men· 
faatlere dayanan Fransız - Çe• 
koslovak dostluğunun her im· 
tihana dayanacak kadar sağ• 
lam olduğunu kaydetmekte· 
diri er. 

Ray ltıtlrr so)ıfrv l'Crİllmı 

Cumur başkanlığına seçilen 
eski dış hakanı B.Benesin bu 
seçimden önce mensub bulun
duğu ulusal so~yalist partisi 
diyor ki: 

B.Hodzanan Pariste yapbğı 
bütUn beyanat Çekoılovak Dış 
ıiyasasınm devamhlığmı göste
riyor. Vaktiyle B.Benes tara· 
fından tatbik edilen bütün 
prensipler el sürülmamiş olarak 
kalmaktadır. 
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lngiltere - Mısır müzakereleri 

lngiltere, Mısır si yasasın
da tehdit kullanmıyacak 

Son Mmr lu1tlises;ndr talebe !?Österileıi 

Kahire, 13 (A.A) - Mısır ile yapılacak müzakerelerin 
lngiliz görüşmeleri akim kal- Mısın temsil edecek delegas· 
dığı takdirde lngilterenin hattı 
hareketi ne olacağı hakkında 
Ali Mahir paşa tarafından ve
rilen notaya lngilterenin cevabı 
mülayim bir lisanla kaleme 
alınmıştır. 

Cevapta Büyük Britanyanın 
müstakbel Mısır siyasetinde 
tehdit kullanmıyacağı söylen
mekte, görüşmelerin serbest 
cereyan edeceğine ve bilhassa 
milli cephede gerginliği izale
ye matuf olacağına dair temi
nat verilmektedir. 

KARARNAME ÇIKTI 
Kahire, 13 (Ö.R)- İngiltere 

yon heyetini tayin eden ka

rarname neşredildi. Heyete 

V efd partisi lideri Nahas paşa 

başkanlık edecektir. 

LAMPSONA TALiMAT 
VERIEDI 

Londra, 13 (Ö.R) - Hükü-
met Mısır komiseri Lampsona 

Loodrada başlanacak İngiliz -

Mısır müzakerelerinin gündemi· 

ni tayin etmek üzere şimdi

den Mısır baıbakanı Ali Mahir 

paşa ile göriifmeğe baflama~ı 

için talinı:ıt vermiıtir ... 

Marsilya 
Cinayeti davası 

Bet kişi idama mahkOm 
Edfldl 

Suç/11/ardan Pospişil onıkalile 
görüşiiyor 

Paris, 13 (Ô.R) - Eks ci
nayet mahkemesi Ustaşilerin 
davasını neticelendirmiştir. Mu
hakemeleri alenen görülen üç 
suçlunun idamına ve Italyanm 
T orino şehrinde mahpus bulu
nan KJa Veterink ve Pavlovi
çin de Marsilya suikasdini ha
zırladıkları cihetle gıyaben ölüm 
cezasına çarpbrılmalar~na karar 
vermiştir. 
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ltalyan uçakları 
Keşif yapıyor 
Adiı-Ababa, 13 (Ô.R)- Üç 

Italyan tayyaresi Kobadalya 
üzerinde dün uçmuşlorsa da 
bomba atmamıflardır. 

Gespu - Gizli polis 

Bu teşkili tın vazifesi, bir 
kanunla aleniyete kondu 

Berlin 13 (Ö.R) - · Prusya 
kanunları dergisi, Prusya baş

kanı sıfatiyJe general Göring 
tarafından Gestapo adını taıı-
yan gizli Alman polis teşkili
tının vazife ve salahiyetleri 

hakkmda ana yasa mahiyetinde 
çıkarılan bir kanunu neşret-

mektedir. Bu kanuna göre 
Gestapo devlet için teh-
Jükeli olan şahsiyet-Jeri ara
yacak ve bunların faaliyetine 

engel olmak için alınmaıı ie· 
reken tedbirleri bükiımete tav-

t,. ye edecektir. Gestaponun 
merkezi Berlindedir ve doğru-

dan doğruya baıkan ~ bakan 
Göringe bağlıdır. 

Varşova, 13 (Ö.R) - Bura
ya gelen Alman terbiye ba-

kanı Hans Frank, bir söyle

vinde "Almanyanın, topraklan 
kendilerine dar gelen memle· 
ketJere karşı yakınlık duymak
ta olduğunu,, söylemiştir.· 

fst•i(rffle Almall Nazi şeji11i 
öldiiıı·ıı Davitl 

•...!.!.!!..·················································································· 

Sofyada souktan 50 ölü vardır 
Atina, 13 (Ö.R) - Selinik 

ve şimali Yunaoistande kar ti-
piJeri ve fena havalar yüzün

den bir çok kimseler ölmüştür. 
Beyrut, 13 (Ö.R) - Suriye

deki fırtına, bilhassa Beyrutta 
pek çok haıan mudp . olmut, 

iki kişi olm~ştür. 

T arablusşamdan ve hertarat

tan gelen haberler önemli ha

sarlar ölduğunu bildiriyor. 
Sofya, 13 (Ö.R) - Vahidi 

kar hrbnalan 50 kitinin aıa
mibıe ıeheb olmutlur. 


