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Son Dakika 
Haberleri beşinci 

sabifedeclir 

Dessiede bir arp meclisi toplandı 
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Afyon işi 
Esaslı bir şekilde 
ele alınmalıdır 

Memleketimizi~ değerli ihraç 
maddelerinden birini tetkil eden 
afyon mahsulünün geçirmekte 
bulunduğu buhran üzerinde 
valot vakıt durmaktayız. Ge
çenlerde yine bu mevzua temas 
eylemiı, afyonlanmızın yalnız 
arsıulusal anlaşmalardan değil 
uyllfhuucu maddeler inhisarımn 
idari kabiliyet gösterememesi 
Yiizlnden dış pazarlardaki mev
küni kaybettiğini tebarliz ettir
miıtik. 

Bu nokta üzerinde daima 
ıırar edecek ve icabında de
lillerini iÖsterecek durumda
yız. Kalite bakımından bizim 
mahaüllerimize"'yetiıemiyen İran 
afyonlannın doğu ve bab ül· 
kelerinde kaçak değil, vesikalı 
satıılarJa tuttuğu mevki uyllf• 
hnaeu maddeler inhiaarmıa 
kunilUfUndan, hatta kartel de· 

. leielerinin Iatanbula gelip boı 
dlamelerlnden çok ıonradır. 

Taldla Mil• JUı., sistemi 
mifterllerl Tlr~en yüı çe
Yİrmqe mecbur etmiı ve 
b-- Htİceli olaiak yerleri· 
aizi ditv rakı"h memleketler 
ele JePrmiıti.r. DL ._ • ............ ...,. ........ 

Meclis Italyanlara karşı tatbik edilmek 
yeni bir tabya hazırlamaktadır .. •• uzere 

ltalyanlar bütün ümidlerini Necaşinin vücudunu ortadan ka 
dırmağa bağlamışlardır. Dessiede iki Italyan casusu yakalan ..... \ 

Nec'aşi DessiN/e 
~ Londra 20 ( O. R ) - Roy- masiyle elde edilebileceiini 

ter muhabiri bildiriyor : J zannetmektedir • 
Adiı - Ababa hiikimeti, im- Ôirnilditine gire bu İf için 

parator Haile SeJiai7aye karp ltaJyaa iatilabarat t .. killbaa · 
hamlanan ımikut teıebblılnii bıih Mil meamrlar, ca191lu 
JI• teyi.f, ne de tekzip etme. Delli,.,e yakllipuğa lllUYak 
lllİflİI'· Burada meYad: kma· ~ olaiaflam. Bmifardan iki
ta ıöre Afrikadaki Itafyq. g~ 91 J!kllllı1PD'ıttu'· 
... ......., ..- .. AıUa 

Jngiltere 
••• 

Müdahalede 
Bulunacak mı? 

senemizde hir rahne açmakla 
kalmamq; afyon mahıulüdn 
deierini yandan qaja iadir-

~ ==-~s:s lneholu faciası Bu vesika nasıl çahnınış ? 
bu defa idare memlekete •• 

~~ ~:m;.E;a· Tahkikat evrakı yakında lngiltere, Ha.beş· tanın ltalya tarafın 
0

-=.~ı.u:u::~:. M. Umumilig"' e verilecek dan fethine Önceden razı ol ntz.. 
.uzun müddet ıermayesıı ça- ·~ 

.............................. 1 .................................. . 

hımağa mecbur kalmıtb. Ye· 
tiıen muhaulü idarenin tayin 
ettiği fiattan hir kaç lira aşa• 
jı11na mütevassıtlar toplayor· 
larclı. Bu durum bir bakımdan . 
o zaman müstahsilin aleyhine 
gibi rMBldiiiü -gibi)er .... 
tur. Ukin lnbiu"n Ahla alma 
kabiliyetinin bulunmamua yii· 
züaden ne de olu bu vaz ·yet 
elde:ileie Wr,...... saJlhprdu. 
'WU.ar dat ~mal 

.. ._.,..- •• af)'ODlan da 
tecimerlerin ~linden a~ 
Sıkıfbk~a fiatlan llırdi • ..-...-u ........... .._. 
muameleden kazanç uman teci• 
me.-Jer, aermayelİDe de olıa 
afyonlan idareye 1atmaja riza 
glaterdller. Aradan yıllar se
çince İDhilann fiatlan aaba 
.Jma değeriDİll de apğuma 
d~. Tecim hayabnda kir ve 
zarar kardetclir, elerler. G&zeı. 
Buglbı zararına da oı.. teci· 
merler meYcut afyelamn elden 
çıkarmağa nzıdırlar. Fakat in 
hisar idaresi bu defa •afyon• 
lannızı alacağım, likin parasını 
bet senede vereceğim,, diyor. 

Biraz insafla düşünülsün. Esa
sen zararına satılan ve bir çok
Jan uzun zamanlardanberi ban· 
kalarm depolannda bulunu •e 
biuualeyh üstlerine faiz ve 
anH,e binen hu &iyonlar nud . 
bei aeaelik bir yacle ile ubla-
16. Baalariıa hef ..e&k faiz· 

"""" Utd •1'*':: ........ ~~;aıı..a~~-
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Sahife 2 YENı ASIR .. 
Manisa Afyon işi 

Esaslı bir şekilde '.~ 
ele alınmalıdır 

• ~ ~ ' . • ıl f\I.! ' ' -"'"" ..... 

ŞE~lıt BA~•~-~~.~Rİ - __ __.... _ - - -

~ Halkevi salonunda 
' ' 

----~ Profesör Omer Celal 
önemll konferans verdi 

- Baş tarafı 1 ind sayfada -
leri •fağı yukarı malın yarı 
değerine tekabill eder. Tecimer 
ihraç hakkına malik değildir. 

inhisar dilediği tekilde karar 
vermek aalAbiyetini hAi:zdir. Bu 
işin içinden çıkılabilir mi 7 

Ve nihayet böyle bir mua
meleye maruz kalan tecimer 
bir daha afyon almak şöyle 

dursun, afyon kelimesini ağzına 
alabilir mi?. 

Bizce bu durumon bir tek 
anlamı vardır. Afyon ticareti 
yapanların sermayelerini yok 
etmek ve mutavassıtları orta· 

0

dan kaldırmaktır. Eğer hedef bu 
ise buna da bir diyeceğimiz ol
maz. Amma yarın yeni mahsul 
yetipce ekicilerin durumu ne 
olacaktır? Dört beş kilo afyon 

yetiştiren bir çiftçi bunları in
hiara yirmi liraya satabilmek 

için elli lira masraf yapmağt 
göze alarak lstanbnl yollarına 
mı dl!külecektir? inhisar ida
rcai kooperatifleri kurmuş ve 
afyon ekicilerini bir halka gibi 
etrafına toplallllf bulunsaydı 
matavusıtlarclaa müstağni ka · 
bnabilirdi. BUDlan ortaclaa kal
dmnağı düşünebi.lirdi.. Likin 
bugün idare biuat kendi.si mu· 
tavauıtlara muhtaçtır. Çünkü 
kiyliiye: heybcai omuzla latan• 
bala ğel; demek imkinı yok• 
tur. Böyle bir emir ekicilerle 
alay etmekten bqka bir şey 
olamaz. 

Görülüyor ki, afyon inhisan 
her bak:ımclaa ıstirab verici 

durumlar yaratıyor. H6.kiimete 
dijşen ödev ya inhisar idare
sini ı b etmekı - deYlet 

kontrolü altında tecim düşün
cesile hareket eder bir makina 
haline getirmek veyahud da 
" Türkiyede afyon ekmek ya· 
saktır " deyib bu divayi kö
künden halleylemektir. Tabii 
ulusal ekonom mize uygun dü· 
şeni birinci kısmıdır. 
"Elakkı C>oa.koA-1-u. 

Elektrik 
Kilovat tarifesinin 
İndirilmesi teklif edildi 

Elektrik kilovat tarifesini 
uzun zamandanberi tedkik ey· 
!emekte olan tarife komisyonu 
dün son toplantısını Elektrik 
şirketi mümessilinin de iştira
kile yapmış ve komisyon aza
larının ekser;yeti kilovat ücre· 
tinin 18 b11çuk kuruta indiril· 
mesinde ısrar etmişlerdir. Ha· 
ber aldığımıza göre keyfiyet 
Nafia vekaletine bildirilecektir. -
Tepecikte 

Bir cerh hadisesi 
Tepecikte Avni oğlu Sıdkı, 

Tahir oğlu Nuri ve lbrahim 
oğlu Ali sarhoş olarak Tepecik 
pazaryerinde dolaşırlarken Nuri 
Sıdkıya sebebsiz olarak ıöv· 
müş ve Sıdkı tabancasını çe· 
kerek Nuriye atet edeceği 
sırada Ali mani olmuttur. 
Bunun üzerine Sıdkı tabanca· 
sını Aliye çevirerek ateş et• 
miştir. Çıkan kurşunlardan biri 
Aliyi sol elinden ağır surette 
yaralamışbr. Tutularak adliye· 
ye verilmişlerdir. 

ilbay belediyede 
llbay Fazli Güleç dün öğle· 

den sonra belediyeye giderek 
şarbay Behçet Uzla birlikte 
dört saat kadar Kültürpark 
plinları ve belediyeyi alakadar 
eden daha birçok itler etrafın· 
da görüşmeler yapmışlardır. -

Bir tavzih 
Elektrik ıirketinden gazete· 

!ere bildirildiğine göre dünkü 
sayımızda yazdığımız elektrik 
kazası elektrik şirketinin de
iiJ; Belediyeye aid elektrik 
direlderinden birinde olmuştur. , ....................•....................••.•.....••.•.......••...•.•.........•.••••. 

görmekle seviniriz. Ancak bu de Habeşistan'da Italyan 
raporun yabana bir devlet harekebne muhalefet etmenin 
eline nasıl geçtiğini bilmek, faydasızlığını o zaman. taıdik 
derin bir mevzu teşkil eder. etmiş olduğunu göstermekte· 
Yarın dış bakanı bir bldise dir. " Popolo di Roma ,. ga:ze-
hakkında malümattar olmazdan teai Afrikada ltalyanın hare-
önce, bu vesikayı Romaya ketlerine karşı lngilterenin gös• 
gönderen eller, en gi:ı:li haber· terdiği husumetin tesirsizliği 
feri ifşa etmezler mi? karşısında büyük Britanya hü· 

THE PEAPLE GAZETESi 
Bu l'ıu:ete Foraya ofis ma

kinesinin bir idare bozukluğu 
içinde bucaladığına işaret et
mekte ve: 

- Bu vesikayı Romaya uçu• 
ranı tanımak isteriz. Yarınki 

muhtemel hidisclcrden sakın· 
Dllf olmak için. .. 

Cümlelerini kullanmaktadır. 
ROMADA TF.ŞEBBÜS 
Y APILMIY ACAK 

Londra, 20 (Ö.R)- Diplomasi 
yoluyle bu mesele etrafında 
Romada hiç bir teşebbüs ya
pılmıyacaktır. İtalyan hiikümeti 
ba raporun aslını istemişse de, 
Ingiliz hükumetinin hususi ka· 
n.aatlerini takviye için yapılan 
bir tahkikatın başka bir dev
lete duyıınılmıyacağı ve bu 
husustaki ltalyan istemine mü

. sait bir cevap verilmiyeceği 
~anıhyor. 

RAPORUN AKiSLERi 
Roma, 20 (Ô.R) - Gazete

ler, dün Romada nep-edilen 
ve Habeşistandaki lngiliz men· 
faatlanna aid lngiliz bakanlar 
arası komitesi raporunun gidi 
bir vsika olduğunu teyid et
mektedir. Afrikaya ilk Italyan 
kıtalarının gönderildiği günün 
yıldöoümünde ltalyada ifşa 
edilen bu rapor, lngiliz ba· 

kümelinin siyasasını değiştir· 
mesi li:zım geldiği mütaleasını 
serdediyor. 
SA YLAVLAR HOKÜMETTEN 

iZAHAT iSTEDiLER 
Londra, 20 (Ö.R) - lngiliz 

parlamentosunda, Ciyomale 
d'Italyanın gizli ifpah bir ha
dise çıkarın.ıştır. Beş altı ay 
evvel Sndanda valilik etmiş 

olan ve şimdi dışişleri bakan· 
hğında mühim bir mevki işgal 
eden bir zabn başkanlığında 
yapdan bakanlar toplantısında 

Habeşistanda lngilterenin ha• 

yati bir menfeatı olmadığını 
tcsbit eden bir rapor tanz:m 
edildiği iddia edilmektedir. 
Ciyomal d' ltalianın ortaya at
tıi'ı rapor işte budur. Bazı 

meb'uslar hükümetten iza· 
hat istemişlerdir. Hühiımet 

yann cevap verecektir. ltal
ya • Habeş harbının başladığı 
günden bugüne kadar lngiltc
renin fevkalade tedbirler yü
zünden ne kadar masrafa gir· 
diği hakkındaki istizaha da 
bükümet tahriri bir cevab ver
nıit ve bu meselenin mecliste 
aleni olarak görüşülmesi, mem
leketin yüksek menfaatine do· 
konacağını bildirerek mebustan 
istizahını geri almasını istemiş· 

Vil. bütçesi hazırlanıyor 
Bütçede aşiretlerin iskanına ve köy
cülük kalkınmasına tahsisat ayrılıyor 

Vilayet daimt encümeni pazaT günü öğleden Tavuk ve her türlü hayvan cinslerinin islahı, 
evvel bütün daireler müdürlerinin de iştirakile köylerde yapılacak abide ve mektepler için 
Ilbay Fazlı Güleç'in riyasetinde bir toplantı yardımlarda bulunulması esaslı surette görüşü· 
yapacak ve projesi hamlanmış olan veni yıl vila· lecek ve kararlaştırılacaktır. 
yet Bütçesi üzerinde görüşmelerde buluuacakbr. Bu içtima, 10 martta toplanacak olan vilayet 

Yeni bütçenin hazırlanmasını alakadar etmesi mecliRine bir hazırlık mahiyetindedir. Bir içtima· 
itibarile bu toplanbya ehemmiyet verilmektedir. da bütün bu meselelerin görüşülebileceği zanne· 

Bilhassa köycülük kalkınması ve aşiretlerin dilmemekte olduğundan ikinci bir toplantı daha 
iskinı için bütçede önemli tahsisat ayrılacakbr, yapılması -·~ muhtemeldir. 
·················································································~···············,·································· 

ine bolu faciası 
Tahkikat evrakı yakında 
M. Umumiliğe verilecek 

- Baştaraft birind say/ada - Inebolu ııuvarüi B. Mehmed ı 
kındaki haber doğru değildir. Ali " Kazayı bahrt ., raporu 
Çünkü vapur enkazının çıkarıl- almak bu.tıısunda Ticaret mah-
ması, ihtiyar edilecek masrah kemcsinie ifade verirken, ls-
karşılamıyacaktır. Vapurun bat· tikbal vapuru tarafından lııe· 

Su tarifesi 
••••• 

Kabul edildi 
Su tarifesi komisyonu bun· 

dan evvelki toplanblannda iz· 
mir Halkapınar suyunun metre 

mikab ücretini lS kul'Uf olarak 
tesbit etmiş ve keyfiyet veklle• 
tin tasdikıue ar:zedilmişti. Na
fıa vekileti bu tarifeyi kabul 
etmiştir. 

Manisa 20 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Bugün Manisa 
Halkevi saloolannda üniver ·ite 
profesörlerinden Ömer Celil, 

inkılap konusu üserinde ilk 
konferansım verdi. 

Konferans aalonu bliyük bir 
dinleyici kütlesi tarafından dol

durulmuştu, Halkevi başkanı 
hatibi dınleyicilere taırıtb. Devri 

min bütün ~afbalarını ince bir 
araştırma ile eleyerek açan 
profesör Ömer Celal, dinleyi· 
ciler tarafından müteaddit de· 

falar konferansı kesilmek su· 
retile alkışlandı. 

Profesör yarın ikinci konfe· 
ransını "istiklal,, konusu etra· 
fında verecektir. 

Milaslılar 
Pazar tatili 
istiyor 

MiLAS, ( Özel ) - Beledi· 
ye meclisi Pazar günleri ima· 
lithane ve iş kullanan mağa· 

zelerin açılabileceğini yeni al· 
dığı bir kararla ilin etmiştir. 

tığı yer uzun müddet tespit balu vapuruna çare yapddığını, 
edilememit ve eşyasının mü· bu tiddetli ter:nalll':~~bul~nun 

Polis komiserleri öğrendiğime göre Mila.lılar 

him bir kısmını dalgalar sürük· batmasını tacil ettigını soyle-
lemiştir. Geminin bulunduğu mişti. Ôğrendiğimiııe göre dal· 

b. d dikil . ti gıçlar, bu çarcı meydana çıka-ycre ır şaman ıra mış r. . . d 1 b ı 

Dal;. 1 .k. • 1 d" li racak ızlenn mevcu o u o -
5ıç ar ı ı motor e un ma· d • d dkik d ki d' 

1 • 1 dir ma ıgını ate e ece er ır. 
ıumıza ge mış er • f · h 

Ô • d". . . _ lst hıebolu vapuru acıası ta · 
gren ıgımıze gora an- '-"-- mla mak • d' 

buld d b b dal 1 t 11UJU1b tama n uzere ır. 
an • a azı gıç a e - e·· .. . . bel 1 . . 

1 · ti'ril lr · · ba utün ıstına er ge mıştır. 
en ge ere gemının am r- Y-'--- b" abidin if d · b 

1 k ti IUllll ır ş a esı e-
lan açı aca tır. Bu sure e am; ·· elmedigın" · den buna inti-
b d k . d üh' b' .nuz g 

ar a 1 eşya an m 1~ .1' zar edilmektedir. Bu şahidin 
kısmının kurtarılması ımkan ifadesi geldikten soora birinci 
dahiline girecektir. Elde edile- sorgu hakimliği evrakı, esas 
cek eşyanın yansı çıkarana,, hakkında mlitaleası alınmak 
diğer yansı da deniıı yolları üzere ğenel savamanlığa ve-
işletme idaresine ait olacaktır. recektir. 

Dinamitten 
amele yaralandı 
Torbalının Çapak köyü için· 

da bulunan yolların tesviyesin· 
de çalışan Mustafa oğlu Ömer 
dinamitle büyük kayaları par· 
çalarken fitilin yanmadığını 
:zannederek dinamitin yanına 

yaklqmıt ve dinamit birden 
patlıyorak ellerini parçalamış· 

tır. Yaralı lzmir memleket has· 
tanesine getirilmiştir. 

Düzeltme 
Dünkü sayımızda Samsunun 

bir resmi yanlışlıkla Sofya di
ye konulmıştur. Özür dileriz. -·-HlddaUn sonu 

Tepecikte Meydan sokağın· 

da lnet bisikletinin yere dii· 
şürülmesinden kızarak Kazımı 

başından yaralamıştır. 

Kalb sektesi 
Dün saat sekiz buçukta ikin

ci Kordonda bay Hikmet Be
simin tütün imalathanesi önün
de bir adamın öldüğü ve vücu· 
dünün yemyeşil kesildiği müd
deiumumiliğe haber verilmiştir. 
Yapılan tahkikat muayenesinde 
bunun tütün amelesinden 61 
yaflJlda Hasan oğln Mümin 
olduğu ve kalb sektcaindcn 
öldilği anlaşıJmııbr. 

HırSIZ yakalandı 
Sabıkablardan Ahmed oğlu 

Mehmed, evvelki gece Sinekli 
caddeainde bmailin bakkal 
dükkamna girib bir kutu lo· 
kum aldığı sırada rafda bulu· 
nan bazı tenekeler yere dliş· 
mliş ve giirültüden yakalana
cağını zanneden Mebmed kaç· 
mıt, aynı cadde de Eşrefle 
Nuubun dükkinlanndan da 
hırsızlığa teşebbüs etmiş ise 
de yakalanmıştır. 
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BU AKŞAM 9,15 seansından itibaren 
Dünya edebiyatının şaheserlerinden birini ve Fraıısı:z film. 

!erinin en güzelini göreceksiniz. 

FAKiR BiR 

DELiKANLININ 
HiKaYESi 

BAŞ ROLLERDE: 

MARIE BELL 
PIERRE FRESNAY 

En zengin sahnelerde çevrilmiş hissi heyecanlı ve çok 
meraklı bir mevzu. Herkesin seveceği film. 

Filme Dava Paramount DOnya haberlerl 

Şark vilayetlerine atanan ko- bundan şikayetçidirler. Pazar 
miserlerin yeni memuriyet ma• günleri her halde istirahat ihti• 

hallerine gitmeleri için harcı• yaçlanna cevap verilmesini isti-
' rahlannın gelmesi beklenmek· yerek Muğla llbaylığına da bat 

tedir. vurmuşlardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lahayde yeni Türkiye 
hakkında bir konferans 

Labay 19 (A.A) - Türk • 
Hollanda dostluk cemiyetinin 
geçenlerde tertip ettiği süvare 
fevkalade rağbet bulmuş ve 
Hollanda'nın yeni Türkiye hak
kında ne derin bir muhabbet 
beslediğini göstermişdir. 

Genç Cumuriyetin akıJlara 
durgunluk verecek inkişafını 
hususi bir alaka ile tetkik et· 
miş olan Doktor Van Heıatsz. 
kalabalık ve müntehab bir ha· 
:zirun önünde Kamil A.tatiirk 
ve iıtikW mücadelesinden mil· 
hem bir konferans vermiştir. 

Konferanscı, Bn me9XllU en
der tesadüf edilir bir anlayıı 
ile tahlil ederek, Kamil Ata· 
türlc'ön teşebbüs ve lclİrİyle 
gerçekleştirilen mnaua• ve 
ciir' etkir eseri izah ebn.İftir. 

Doktor Van Hentu, At.o· 
türkün ilhamiyle yapılaa eser 
karşısında doyduğu hayraalı
ğm ve hürmetin ne kadar de
rin olduğnon tebariiı: ettirmq 
ve Atatiirkii devrimizia ea bl
yülı: kurucusu telakki ettiğini 

söylemek suretiyle hudrunun 
birden alakasını uyandırmıfbr. 

Konferanscı, Türkü fakir ve 
silahsız bırakan Mondros mii· 
tarekesine kadar çıkarak bü· 
yük şeflerinin imanına inanan 
değerli bir avuç insanın gi~ 
tiği mücadelenin bilgin bir 
tarihçesini yapmıştır. 

Doktor Van Hentsz, Gazinin 
çok sadık arkadaşlannın yıp· 
ranmış ve her türlü yenilik 
gayretleri için meşunı olan bir 
rejimin alçak intrikalarma ve 
ecnebi memleketlerin ilham ve 
idare ettikleri tehlikeli icraata 
kar'1 idame etmek mel'buriye· 
tinde kaldıldan çetin ve mliş· 
kül mücadelenin bütün safa
hatını tebarüz ettirmiştir. 

Konferanscı, çok enteresan 
ve sık sık alkışlarla kesilen 
izahatı sırasında, Atatürkün 
meşhur 1927 nutkundan iktibas . . 

sözlerini birçok tarihi vesika· 
!ara istinad ettirmiştir. 

Bundan başka; doktor Van 
Hentsz, tarihi bir gün olan 29 
ilk teşrin 1923 e yani cumhu· 
riyetin ilanı tarihi~e kadar 
şanlı Türk milletinin ihyası 

eserinin geçirdiği heyecanlı saf· 
baları anlatmıştır. 

· Doktor Van Hentsz nutkunu 
şöyle bitirmiştir : 

- Türk milleti için elim ıs· 

tıraplar tevlid eden ve bir kan 
seli bahasına muzaffer olan bu 
devasa mücadele, gelecek nesil
ler tarafından sonsuz minnet ve 
şükranla yadedilecektir. 

Bir şefin münhasıran muaz· 
zam ve vatanperverliğin ve taş· 
kın bir enerjinin ilham ve şev· 
kiyle mevcud bütün kuvvetlerin 
nasıl islahını gerçekleştirmif 
olduğunu size göstermek iste· 
elim. 

Osmanlı imparatorluğunun 

parçalandığı bir sırada ve sO.n· 
güler altında bir avuç adamın 
nasıl Türk milletini kur· 
tarmış ve yeni bir devlet ku· 
rabilmiş olduğunu tasvire ça· 
lışbm. 

Hürriyet güneşi, muharebe 
ile kana boyanmış bir toprak 
üzerinde yükseldi. Ve bütün 
bunlar bilmiş olasınız ki, eğer 
tahakkuk elti ise Türk milleti· 
nin feragatı nefsi ve fedakar· 
lık :zihni~ diyle candan ve ha· 
beşle büyük Kurucu Gazi Mus· 
tafa Kemalin yeniden ihya bu· 
lan b·r milletin oğlu ve babası 
KAMAL ATA TÜRKÜN etra· 
fında toplanmış olmasındandır. 

Bu konferans çok tiddetli 
ve sürekli alkışlarla karşılan· 

mış ve heyecan, Türk milli 
marş.ı çalınmaya başladığı va· 
kıt izimi derecesini bulmuştur. 

Süvareyi geç vakta kadar 
devam eden bir balo takip et· 
miş ve ara sıra gramofonda 
Türk musikisine ait plaklar 

• 
' 



Türkçeye çeviren : R. B. 
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Katerina, imparatorun şapkası 
başında olduğu halde ilerliyordu 
Çocuklar derhal sustular: .. 1. üç asır kadar uıun gelmiş~~· ? 

Biri diğuinin robunu ilikleyen artık küçük bir kız degıldı. 
ıgraflarla uğraşıyor. Marie Mi- On üçüne basmıştı. Felakete 
hailovna kuşağını toplamağa bu kimki çabık olgunl~şı: 
çalışır gibi görünüyol'du. Alek- yordu. Babası~ı kaybet~ıştı. 
aandr lvanovna mendilini ara- Prens Dolgorukı, çılgınca ıspe· 
mağa gitti. Bir diğeri dolpata külasyonlar arkası~d~ . da~a 
krinolinlerin asıldığı yere ye· ölümünden önce aılesı.nı~ b~-
tiflllek için ayak uçlarına ba- tun servetini mabvetmıştı. Bır 
ıarak kalkmıyordu. Mubassır yangın Tiep!ovka şatosunu kül 
Katyanın yüzüne şüpheli bir etmişti. Artık orada taştaş üs-
bakışla baktı. Bu çehre mutad tüne kalmamıştı. Köylülerin an-
ıolgunluğunu almıştı.Elinin ter- }attıklarına göre vekilharç it-
siyle güzel kestane rengindeki ıigin kundakçılığı yüzünden 
sa~larını düzeltiyordu. başgösteren bu felaket Dolgo-
Mubassır sordu: rukinin çocuklarını ecdad ya· 
- Katerin Mihailovna nıçın digarı olan yuvalarından mah-

kavga ediyordurıuz? rum bırakmıştı. 
- Olmuş birşey yoktur Bundan sonra dağılan. Dol-

madam. Hemşirem Çarla bir- goruki ailesi sefalet ve ıshra-
likte yemek yediğimi arkadaş- bın her çeşidini tatmışh. Pren-
larıma söylemek tedbirsizli- ses Dolgoru ki de büt~n .~u 
ğinde bulunmuş. Doğru olma- istiraplara CJayanmıyarak olmuş, 
aına rağmen bu.1u isliğrab oğulları askeri mekteplere, kız-
edenler oldu. Ben de ken- )arı Smolny enstitüsüne yerleş-
dilerime dedim k. mişti. Katerina için geçmiş gün-

ç k ı.. Kate- leri yaşatacak hiç bir rabıta 
- o mağrursunuz kalmamıştı. Onun gözünde, 

rin MihaiJovna... Başka defa felaketin en büyüğü, mürebbi-
böyle gururlanmazsanız daha yesi matmazel Trepona yol 
iyj. etmiş olursunuz. verilmiş olmasıydı. 

- Gururlanmadım madam... Katya hayalinde bunları 
Ben hunu pek tabii bulanlar- düşünürken müdire raporunu 
danım. okumakta devam ediyordu : 

Çan sesleri münakaşanın bu- - Nadeşda Georgievna 
rada kesilmesini mucib oldu. Rostovski cografyada birinci 
imparatoru getiren kı2ak Smo- ahlakta 51 inci ... 
ininin avlusuna girmiş bulunu- · - Katerina Mihailovna Dol-
yordu. goruki Fransızcada birinci ah-

Kızlar koridorlardan çılgınca lakta sonuncu. 
koştular. Enstitünün talebeleri, Ansızın imparatorun çehresi 
küçükler önde ve büyükler ar- heyecanlandı. Biraz önceki la-
kada oJmak üzere iki sıra tef- kaydisi yeriae derin bir .iJgiyi 
kil ettiler. Büyük kabul salonu ihsas eden bir şekilde sordu: 
bahar çiçekleri gibi bu taze - Katya .. Nerede Katya? 

Müdire cevap verdi: 
çehrelerle süslenmişti. _ Sıranın elli ikincisi ma-

lkinci Aleksandrın uzun boy-
lu, heybetli siluheti pml pırıl jeste.. Katya dlŞan çık .. 

İmparator ona doğru birkaç 
panldayan parkeler üzerinde adım atb. Kasketini elinde tu-
ıöründü. Araları karla dolmuı tuyordu. 
olan iki katlı pencereler "Ya- - Sen mi Kalya ? Hayret .. 
şasın Çar,, sesleriyle sarsıldı. Tieplovkanm güzel kızı .. Mavi 
- imparator bu genç ve coş- şeytanı bayii büyümüş .• Kaç ya· 
kun alkış tufanı önünde biraz tındasın kızım ? 
eğildi. Büyük bir dikkat ve - On üç yaşında Majeste ... 
ciddilikle talebeleri teftişe baş- - Yüzün hiç te değişme-
ladı. miş ... 

Mektebin müdiresi, cephede - Süvarilerinizin Granmet-
başkumandana refakat eden bir ri olmakta devam ediyo-
general gibi sınıf öğretmenleri- rum majeste .. . 

· t kd. · · d - Elbette .. . nın a ım resmını yapıyor u. 
Öğretmenlerden her biri sanki Çar şefkatla Katya~m çene-

sini okşadı. Sonra guzel 'Saç-

yerlere kadar reverans yapa
rak kendi sıralarında önünde 
gelen iki kızın ismini söylüyor
lardı. isimleri çağrılan kızların 
di2lerini kıvırarak reverans 
yaptıkları, arkadaşlarının bir~r 
adlarını söyledikleri duyulu
yordu.Bir taze dudaktan bir 
diğerine uçan isimler, çıplak 
kollar, mavi krinolin roplar 
üzerinde eğilen ve kalkan çıp
lak gerdanlar ekst:riya yalnız 
çarı Jakayd. bırakan enfes bir 

manzara teşkil ediyordu. Çar 
sevimli kızlar cephesinden ça-

birer takım zabiti idiler.Onlar da b 
JarJa süslenen mini mini aşına 

'buk geçti. Her genç kızı eliyle 
selamladı. 

elinde tuttuğu ha~sa alayı kolo
nel şapkasını koydu.Katerin as
ker nizamında irnparatoru se-
lamladı. Çar kahkahayla gülü
yordu. 

- Bugün benim emir zabi
tim sen olacaksın Katya ... Hay
di adımlarını sıklaştır bakayım. 

Katerina Çarın arkasıncht, 
eli muhayyel bir kılıncın kkb-
zasmı tutuyormuş gibi belinde, 
imparatorun şapkası kulakla
rına kadar düşmüş olduğu hal
de ikinci Aleksandrı takip edi
yordu. Jmparator durunca o da 
duruyor, topuklarını birbirine 
yapıştırıyordu. Sır~!ardan kah
kahalar yükseldi. Oğretmenler 

Müdirenin raporunu dinle- - ve müdire ne yapacaklarını 
mek için bir kaç dakika durdu. şaşırmışlardı 

- Vera İvanovna Lobanof - .'iouu l'ar -
f nşadda birinci... Ahlakta bi-
ri nci ... 

- Olga Fedorovna O rlovska 
tarihte birinci, ahlakta ikinci ... 

Katya sı ranın sonundaydı. 
Sakin görünmek için sarfettiği 
gayrete rağmen kalbi pek çabık 
atıyordu. 

imparator kendisini tanıya-

cak mıydı? 
işte, görüşmeyeli tam üç yıl 

olmuştu. Katya için bu üc yıl 

. ... ' ._. 

Yahya 
Askeri nıakaınata 

tesJinı edildi 
lstanbul, 20 (Özel)- Suikasd 

davasında beraet edenler mem
leketlerine döndüler. Bunların 
içlerinde yalnız Yahya asker 
kaçağı olduğu için askeri ma
kamata teslim edildi. 

·"·son Telgraf Haberleri 
. -

K.özalp u. müdafaası . ..... - Ingiliz 
Istanbula geldi 
lstanbul, 20 (Özel) - Ulusal 

' müdafaa bakanı General Kazım 
Özalp öğle treniyle şehrimize 
geldi. Mutad merasimle kar
şılandı. 

Müdafaa · plinına nezaret edecek 
bakanlık için dört namzet vardır 

Istanbulda 
Londra, 20 (Ö.R) - Ulusal müdafaanın tak

viyesi ve berkiteler meseleleri lngiltereyi baş
danbaşa klikadar etmektedir. Bakanlar üç gün 

B •• k •• sırtı sıraya Dovming Street'de toplanarak üç 

J 
Nihayet başbakanın kendı tercihlerini hesaba 
katmak Jizımdır. 8. Baldvin yeni iş arkadapnı 
seçmezden önce bütün bunları en yüksek otö
rite olan krala bild ıreccktir. ir ev ço tu harb bakanlığı arasındaki irtibat servis mese-

1stanbul, 23 (Ôzel) - Kara )esile meşgul olmuşlardır. Bu da lngilterenin 
Londra, 23 (Ö.R) - Avam kamarsında 

gümrükte fırtınadan hasara kara, deniz ve hava orduları teslihatının arh-
uğrıyan iki katlı boş bir ev r~lmaaı için geniş bir plan hazırlandığını gös-

berkitelerin gen!şletilmesi hakkındakı münakafa 

Pazartesi günü açılacaktır. Sosyalist partisi 
bütün berkiteler üzerinde genel bir münakaıa 
tıhrik edecektir. Hükumet te anlaplan 

çöktü. tcrmektedir. 

K d ı d Şimdi bu pilanın tatbikine nezaret edecek a in ar an münaka•anın geniclemesindeo kaçmmıyacakbr. şahsın tayini en mühim mesele sayılmaktadır. Y Y 

Zira on sekizler komitesinde büyük Britanyayı Yol Vergı•51• En ziyade muhtemel olarak gösterilen dört 
namzet vardır: B. Makdonald, Lord Perey, B. temsil edecek olan B. Edenin Cenevreye 

Ankara, 20 (Özel)- Çalışan Vinston Churchill ve B. Sir Samuel Hoare hareketinden bir kaç saat önce yapılacak olan 
kadınlardan yol vergisi alınma• Bnlardan biri veya diğeri hakkında hemen bir bu münakaşalar, B. Vaskonsellosun başkanlığı 
sına dair hazırlanmış olan ka- karar vermek güçtür. Zira her partinin, hatta altında Cencvrede görüşülecek vahim meseleler 
nun layihası tetkik edilmek her parti grubunun ayn nam~edi vardır, Üç mü- hakkında lngiliz perlamentosunun ve komoyunun 
üzere yakında bakanlıklara dafaa bakanının da, hepsinin başına geçecek ne düşündüğünü hükumete bildirmek faydasını 
gönderilecektir. yeni bakan için söylenecek sözleri olacakhr. verecektir. ...... s~ı;·;·t;;;~;~~ .. Ç~kii;iŞ"gibidi;· ........................ N~ş;~·~rff~~ .... ;·~p~; .... ·il~ ................ ,, 

iki köylümüz, suların 
hücumu ile boğuldular 

-----------~----~ 
Subaşı, 20 (Özel) - Artık sular tamamen çekilmiş sayılabilir. 

Havaların iyi gitmesi tehlikeyi geçiştirmiştir. Yalnız bundan iki 
gün önce iki köylü suların hücumuyla boğulmuşlardır. Hadiseye 
Torbalı genel savamanlığı el koymuştur. Açıkta kalan köylümüze 
yer temin etmek, erzak bulmak hususunda hükumetimizin 
"Kızılay,, Jcurumu kanalife yapfığı yardımlar çok geniştir. Köylü 
bundan memnundur. Bu yardımlar ceste ceste devam etmektedir. 

Halk tarafından 13 çuval un, 1 çuval fasulye, 3 teneke zeytin 
yağı, bir teneke peynir, 24 çuval kömür tedarik edilerek kaza-
zedelere dağıdılmışbr. Boğaziçi nahiyesine bağlı köyler balkı da 
1500 kilo buğday teberrü etmişlerdir. 

Açıkta kalan köyler halkı, gösterilen bu alakadan müteşekkir 
kalmışlardır. 

·içki ihracatımız arttı 
Belçikalılara rakı, şimal memleket
lerine de vermut ihrac ediyoruz 
Istanbul, 20 ( Özel ) - Müskirat inhisar idaresinin içki ihra

catını artırmak hususunda aldığı tedbirler iyi sonuçlar vermeğe 
başladı. lsveçe ve Danimarkava .içki ihra_catı w artmış, Mısıra ve 
Belçikaya mühim miktarda rakı ıhraç edılmege başlanmıştır. Bu 
yıl şimal Avrupa!iı • memleketlerine 40,000 litre vermut ihraç 
edilmiştir. 

------------~ ....... ~----~-----

B. Demircis:in beyanatı 

ltalya, lngiltereden bir 
nevi ti viz istiyormuş 

Londra, 20 ( Radyo 23.45 
servisi) - Ciyornale D'itali'nin 
ortaya attığı vesika, Ingiliz 
siyasal çevrenleri üzerinde 
Italyanın lngiltereden adeta 
taviz istemesi şeklinde telakki 
edilmiştir. ltalya bu suretle 
lngiltereyi, Habeşistanı Jtalyaya 
hediye etmeğe teşvik ve davet 
etmektedir. 

Burada mevcud kanaate göre 
lngiltere bu' adise münasebe
tiyle ltaJyaya karşı durumunu 
değhtirecek değildir. Londra
nın Roma elçisi 8. Mussolini 
ile yaptığı görüşmede lngiliz 
siyasasındaki değişmezliği an
latmış; buna mukabil B. Mus
solini zecri tedbirler unululma
dıkça İtalyanın hiç bir andlaş
maya iştirak etmiyeceğini ve 
arsıulusal hiç bir harekete ka
tılmıyacağını söylem iştir. 

B. Mussolininin bu suretle 
konuşması olsa olsa deniz kon
feransının akıbetine tesir ya
pabilecektir. 

lngiliz resmi çevrenleri, neş
redilen rapordan asabiyet duy
duklarını gizlememektedirler. 

Londra 20 (B.A) - Taymis 
gazetesinin Romadaki muha
biri bildiri yor: 

Bazı kimseler lngiliz belge
lerinin Ciyornale Ditalyada neş
redilmesini lngiliz dışbakanhğı 
siyasas:nı itibardan düşürmeğe 

ma uf bir teşebbüs olarak te
lakki etmektedirler. 

Bununla beraber neşredilen 
muhtırada Habeşistanda kendi
sini bu memleketin ltalya tara
fından işgaline muhalefet etme· 
ğe mecbur edecek menfaatleri 
olmadığı yazılı bulunmasının, 
bilakis lngilterenin menfaat
perest sebeblerle hareket et
mediğini göstermiş addedi
lebilir. 

Taymis gazete~i, muhtıranın 
ltalyan hükümeti tarafından 

1935 de sorulan bir sual üze
rine geçen sene tanzim edil· 
diğini bildirm~ktedir. 

----~~----1oe----.-.-------------

"Yunanistan Balkan pa~tiyle açılan lngilterenin Tem biende 
siyas~ya d~vam edecek,, Cevabı soğukmuş Harb oluyor 

Istanbul 20 ( Ozel) - Atı- Balkan paktının ve balkan R 20 (AA) B Ad' Ab b 19 (AA) -
· f ı · · k · · oma . - asın ıs - a a . adan gelen telgraf haberlerı- rrıen aat ennın orunması ıçın ' . 

n b b k B O _ paktta teahhüt etmı'ş old w bakanlığı ve Ingiliz elçiliği Ci- Royter muhabiri bildirıyor: 
ne nazaren aş a an . e ugu 1 l l . h k T b' b-ı . d R 

· d · b'T ' t bh"tl - dk k yoma e ta yanın neşrıyatı a - em ıen o gesın e as 
mircis, Yunanıstanın ış sıya- u un ea u ~rme sa 1 a- kında beyanatta bulunmaktan Kassa ve Ras Seyyum kuvvet-
sası hakkında gazete.le~e v~r- laca~tır. imtina ediyorlar. lerile siyan gömlekliler arasın-
diği bir diyevde demışbr kı : Atina 20 ( Ö. R ) - Ulusal Bu neşriyatın siyasal manası da şiddetli bir muharebe ecre-

- Tekrar etmekten zevk kurul Çarşamba ve Perşembe henüz izah edilememektedir. yan etmekte olduiunun gayri 
duyanın. Yunanistan, Balkan günü toplanacaktır. B. Çeldaris Havas ajansı muhabir: son resmi surette bildirildiği haber 
paktiyle açılan hayırlı devir si- dün B ... So~uJisi? . gönd~rdiği Italyan notasına lngiltere tara- veriliyor. 
yasasına bütün kalbiyle devam mektup uzerıne ıkı partı ara- fından verilen az çok soğuk ilk taarruz ltalyanlar tara-
edecektir. Bu hususta en ufak sında bir anlaşma zemini bu- cevap üzerine iltalyan lngiltere fmdan ·yapılmışsada Habeşler 
bir şüphe ve endişeye yer yok- lunduğunu, ancak iç bakanı ile müzakereye devam et- dayanmakta ve Italyan ağır 
tur. Yunanistan, kendi menfa- meselesinin bazı güçlükler çı- mek arzusundan ileri geldiğini toplarının mermilerine rağmen 
atlariyle ayni safta yürüyen karabileceğini söylemiftir. tahmin ediyor. az zeyiat vermektedirler. 

Gençlik - Aşk, Eğlence 
Talebe ve Sinemacılık Hayatmı Gösteren BUyUk Film 

SİNEMASI TAYYARE 
TELEFON 3UU 

•• • • 
GUZEL GUNLER 

(Siyah Gözler) filminde Harry Baur'a oyun arkadaşlığı eden Simone Simon'un genç, ihtiyar 
küçük, büyük, kadın, erkek herkesi alakadar eden nefis bir filmi 

Ayrıca FOx -Türkçe Sözlü Dünya aberleri 
Seans aatları 

Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15 Cumartesi 13 Her 
15 talebe seansı Pazar 13 te ilave seansı 

Nakil ' 'a ıtaları 
seans sonunda 
Karşıyaka ya 

her semte otöbüs 
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llml telklkler ıı: 
•••••••••••••••••••••••• 

Karelin fikrini anlata 
bazı düşünceler 

"Hangi sahada olursa olsun şefin . 
galib vasfı otoritedir.,, 

Yazan : P. Dosfosses 
f Prt's Mcdiltaldm ) 

TUrkçeye çeviren: Dr. H atiboğlu Esad 
-e-

insanı bütün hayatı kuluçka 
makinesi havası içinde tutmak 
istiyen bu ayni endüstrj mede
niyeti insana muntazam bir 
biçimde standardise gıda ver
meye çabalıyor ve onu nesic
lerimizin geııçle-1mesioin en 
mükemmel amili olan perhiz
lerden mahrum ediyor. T egad
di de hararet gibi hep ayni 
olmayıp bilakis ahvale göre 
değişik olmalıdır. 

Makul bi tegaddinio uzviye
tin hastalıklara mukavemetini 
değiştirebildiğini bize biyoJo
jistler öğretiyorlar. 
Müşahede edilmiştir ki bazt 

gidalar farelerin tecrübe tifo
sunu alına kabiliyetini arttm • 
yor. Rockfeller müessesesinde 
kafeslerde yaşayau cins fare
ler daimi rejimle pnöınoni'ye 
yüzde 52 nisbetiude tutuluyor· 
lar. Daha değişik bir tegaddile 
bu teşbbüs yüzde 32ye, hatta 
yiyeceklerine bazı şimik madde
ler katılan bazı fareler grubunda 
vefeyat yüzde 14e ve daha sonra 
sıfıra düşmüştür. Anların, cinsi
yeti belirmemiş adi bir sürfeye 
hususi gıdalar seçip haz1rlıya· 
rak onu kovanın en velud kra
liçesi yapmağa nasıl gayret et· 
tiklerini çiftçiler bilirler. 

Arılar kadar bilgisi olmıyan 
bizler, insanların uzviyetlerini 
k~k\inden det'1tinne~ uyacak 

beslenme usulünü biJmiyoruz. 
Fakat tarih bize öğretiyor ki 
geçmişte beyaz ırkın topluluk
lannı zeka, kuvvet ve cesaret
lerile idareleri altına alanlar 
et, kaba unlu maddeler ve az 

ispirtolu içkilerle beslenirlerdi. 
Halbuki manastırların sükftnu 
içinde hayal.ata dalan rahipler 
yalnız ot yiyerek cismi hırsla
rını boğmanm yollarını ararlar
dı. Yüksek insanlara elzem 

olan fikir çevikliğine, andokrin 
guddeJerin iyi işlemesine, sinir 
mukavemetine, etlerin kuvve~ 

tine yardımı dokunacak gıda
ların hangileri olduğunu dos
doğru bilmiyoruz. 

Fakat pek az ihtimal verilir 
ki enerjik ve cesur insanları 
yetiştirecek gı dalar hamur iş
lerile meyve ussareleri olsun. 

Bu birkaç misal Carrelin ese
rinin şumulüoü, temayüllerini 
göstermeğe yetişir. 

Şimdiki medeniyetin tatmin 
etmediği, arzularmı memurluk 
emniyetinin, bir tekaüt ümidi
nin. iş.:ıizliğin boş zamaoJarmır, 
konfor ve oto bazlarının, sinema 
ve tel .. iz zevkterinin tamamile 
doyuramadığı insanlar ıçın 

,,<:''"t 
r 

Carrelio kitabından alınacak 
ibretler çoktur. 

Carrelin kitabı medeniyet 
tabakaJarmın üzerine konduğu 

sağlam kayayı teşkil eden f i
kirlere biyo!ojik ilimlerin yar
dımına getirit,ar. 

Her millet bir mümtaz züm
renin idaresioe muhtaçtır. 

Her mümtaz insan daimi bir 
cebd, fiziyoJojik ve psikolojik 
disiplin ve biçarelere akıllaca 
sevgi duygu'armı yükleyen bir 
hayat tarzına muhtaçtır. Vak
tiy)e stöcienslerde bütün zevk
leri saygıda tutan Epicurieus
lara karşı çok şiddetli davran
mr.şlar ve eziyet etmişlerdL 
Fakat onlar diğerendişliği bil
miyorlardı. Romaya halef olan 
bati milletlerinde mümbn; züm
renin rolü mükemmelen anla
şıJdt. 

Derebeylik devrinin efendi
leri mevki ve kuvvetleriyle diğer 

insanların üstüne çıkarılmalarmın 
onlan korumak ve icabında 

onlara yardım için olduğunu iyi 
bilirlerdi. Asalet onlar için 

sade bir salahiyet işi değildi, 

fakat bir amme hizmeti idi ve 
küçüklerle kuvvetsizleri müda
faa vazifesini asillere yükle
yor:du. Bu fikirle çocuklarım 

yetiştiriyor ve pek sert talim
lere sokuyorlardı. 

Yftksck ahlak, kahramanca 

cesaret, maddi kuvvet ve par
lak mukavemet gösteremiyen
ler şövalye armasmı alamaz
lardı. 

Şimdiki münevver sınıf bazu 
kuvvetinden ziyade fen kuv
vetine muhtaçtır. Fakat çahş
ma ve mücadele zaruretinin 
sert kanununa boyun eğmeye 
mecburdur. Ancak bu suretle
dir ki tabiatın mümtaz zümre· 
ye tahsis ettiği rolü oynıyabi-

-Iecektir. 
General Weygand'm şu söz

leri ne parlakt1r: 
"Hangi sabada olursa olsun 

şefin galib vasfı otoritedir. 
Askerin başında otorite her 
y~rden daha ziyade lazımdır. 

O, yalnız rütbe salabiyetile 
ı sozunu yürütmeğe kalkarsa 
kıymeti yoktur. cebir ve taz
yikten doğan otorite harbın 
müthiş hakikatları önünde çö
ker. Bunun aksine olarak kay
nak ve kudretini kumandaya 
davet ohmanm şahsiyetinde 
bulursa o zaman kumandanı 
insanları arkasma takıp sürük
leyen kudret işaretHe damga
lar." 

- Sona var -

SIHHATEVI •• -.:.~~·~. : ' ' ~ .. · . ~ ~·.,,\,,. 

IZMIRJN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hastahanesidir 

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

E V 1 N O E tedavi ederler 

~IHHAT EVINJN ameliyathan~si ve doğum 
...., !ıalonu f ennın en son te-
rakki yatına göre hazırlaıımıştır. 
HASTAHANE ücretleri : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan alh liraya !;adardır. 

SON derece temizlik, mükemmel bakım ve şefkat 
SH-fHAT EViNiN vasfıdır: 

Gece ve gündüz hasta kabul eder. Her vakıt nöbetçi 
doktor v e P.besi vardır. 
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Müslümanların 13 Anası 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

Bölem sayısı: 41 yazan : Tokdil 

Arkadan gelen hüculn, o gün de başlamış ve Islamlar 
muhasara edilmişlerdi,.. Kureyşin cesareti yerine geldi, 
kadınlar dönüp gelen zaferi teflerle, şarkılarla karşıladı 

Bu yürüyüş başka müfrezeleri 
de arkasından sürükledi, Müs
lüman1ar arkalarmdan bir hü
cum görünce kapışmayı bıra

kıp müdafaaya koyuldular .. 
Bir karışma , bir perişanlık 

ve kıyamet kopmuştu ki Müs
lümanlar neye urradıklarını 
bilemediler. 

Arkadan gelen hücum. o 
g ün de başlamış ve Islamlar 
tamamen muhasara edilmişlerdi, 
Kureyşin cesareti tekrar yerine 
geldi, kadm!ar birdenbire dö
nüp gelen zaferi teflerle, şar
lolarla karşıladtlar .. 

Bu hercümerç içerisinde iki 
farafın ordusu birbirine tama· 
men kanşmış çala kılmç birbir
lerini kırıyorlar, ahlar, ofJar, 
vaveyJilar direk direk göğe 
çıkıyordu. 

Öyle fena karışıklık ve peri
şardık husule geldi ki Müslü
manlar düşman zannile birbir
lerini bile öldürdüler. 

Muhammed ortada görünmü
yordu. 

Bu karasıkhğm ortasmdan bir 
ses gürledi; 

- Muhammedi öldürürüm. 
Ey Kureyş, Muhammedi ben 
öldürürüm. 

Bu ses aosızm hepsini dur
durur gibi oldu, etrafında şid· 
detli bir tesir uyandıran bu 
haber daha ileriye de dağılın
ca Kureyşin kıhocı daha fazla 
kuvvet buldu ve müslüman!ar 
daha ziyade zaafa uğradı .. 

Bu sesin sahibi Kureyşten 
ibni Kumeyye idit yüzü Peygam
berin yüzüne çok benziyen 
Maı4'abı öldürmüş ve zavallimn 
bağrmı basarak böyle haykır
mışb. 

Şimdi Muhammedin nerede 
bulunduğunu bilmiyorlardı. Bu 
haber Müslümanlardan bazı· 
laranın, birkaç kişinin kulağıoa 
daha varmamıştı. 

Bunlardan birisi de lbni Na· 
dar'dı, kıhncını savurlarak düş
manı yarıp öte tarafa geçen 
"Nadar,, bir kenarda Ömerin 
gözlerini yere dikmiş, ·mahzun 
bir vaziyette gorunce ona 
ilerledi, Ömerin kılıncı yerde 
yatıyordu, Nadar Ômerin kı
lmcı acaba kmldımı diye bak
b, birşe y yok ... 

- Ömer ne oldu? Nen var? 
- Duymadın mı, Muhammed 

öldürülmüş! 
- Demel 
- Böyle.: 
- Nereden duydun? 
- Her taraftan Kureyş ba-

ğırtıları kulaklaramızı çınlattı. 
Şimctiden sonra döğüşüp te ne 
olacak, asıl davanın eri gitti. 

- Hayır medemki Muham· 
med öldü, biz de arkasından 

ona yetişelim, şehit olmaya 
koşahm, Muhammedin öcünll 
birkaç Kureyş kellesile alalım, 
ben barba giriyorum, ölme
ğe, gel sen de arkamdan 
diyen Nadar kılmcını havaya 
kaldmb savurarak, haykıra 
bakıra tekrar bu boğuşmanın 
ortasma atıldı. Her tarafından 
didik, deşik parçalanan nefer 
kendi hayahnı ucuz satma
mıştı. 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 
- Heyyy! MüslümanJar Mu

hammed burada, buraya gelin, 
sesimin çıkbğı tarafa gelin l 

Bu ses Kiabın seıi idi, baro 

ortasından ilerleye ilerleye et .. 
rafı aramış nihayet onu Sad ile 
TaJhanın ortasında görmüştü, 
Muhammedi ancak gözlerinden 
seçebildi, zira Muhammed, miğ
ferile çehresini tamamen kapa· 
mış, gözü ve ağzı açıkta kal· 
mıştı, vücudü de zırhla örtülü 
idi, elindeki mızrağa dayanan 
Muhammed Uhud dağının ete• 
ğinde sırtım dağa doğru vermiş 
bu karma kanş•k ve mahşer 
halini alan harbı aO.züyor, yan
dan aynlan tirendazlarm hata• 
farına canı sıkılıyordu. 

KAab'ın sesi müslümanlara 
Muhammede doğru çekti ama 
gerk çekilen müslümanlann ar· 
kasından gelen, gerek KAab'an 
ı;esini duyan Kureyşler daha 
fazla bir hücumla Muhammedin 
bulunduğu tarafa atddılar •• ls
lamlar Muhammedi arkaya ala
rak tekrar yüzlerini Kureyşe 
dönmüşlerdi. 

Muhammedi sağ gören İs
lamlar tekrar kuvvetlerini ta
kınarak, mukavemete koyul
dular. 

Kureyşler bütün mukavemete 
karşı ileri hücumdan çekinme
yorlar, kıhnçlaran mızraklartn 
can alıcı hareketleri ş:akıyor, 
kalkıyor, geliyor gidiyor, uza• 
nıyor, fırlıyordu. Muhammedin 
arkasından mütemadiyen ok 
atan küçük muharebeci Okla .. 
ril~ bir çoklarının gözfinü pat
labvor, kalbini deliyor, yanlış 

giden okların bazıları da müs· 
lümanlara rastlıyordul 

- Benim uğrumda ölecek 
kaç can var? derhal önüme 
gelsin. 

Diye miğferin içinden bav
kıran Muhammedin önüne beı 
kişi toplandı. Muhammed alel
acele onların arkasını sıvazla
dıktan sonra harb saffındaa 
dışarı atı!mağa teşvik elti. 
Beş silahlı yarı eğilmiş vazi

yette bütün hlzlarile düşmana 
daldılar, içlerinde Zeyyad da 
vardı, 

' Beş silahlı feda iden kimse 

kalmadı amma Kureyşler de 
Muhammedin yakininden geri 
atılmağa mecbur oldular, Zey
yad bağrından aldığı bir mız· 
rak yarasile topraklar üstünde 
dört elle Muhammede doğru 
sürünürken, onu gören Mu· 
hammed bağırdı: 

- Zeyyadı bana getirin •• 
Muhammedin önünden ayrı• 

lan bir kaç kişi naıehlnl 
oklardan kendilerim koru· 
mağa çabşarak bin mepkkat 
içinde Zeyyad'ı Muhammedin 
yanına ulaştırdılar, Zeyyad aon 
nef esiui verme rahatlığı Uo 
kalkındı, Muhammedin eline 
sanlmak istedi, beceremedi, 
ayaklarına kapandı: 

- Benim öldüğüm.. Anda •• 
Benim bqımda •• Şefaatçi .. Sen· 
sin.. diyebildi ve Muhammedin 
ayaklan üstüne yüzünü daya· 
YIP öldi. 

. . . . 
Bu bet cenglverin Kurenl 

biraz geri püskürtmesi çok az 
devam etmişti.. Kureyı yine 
acı bir savletle dayanıyor, ok 
atıyor, mıı.rak atıyor, karşıdan 
gelen okJara kalkan kullanı• 
yor, yürüyordu, ayni mukabele 
milılUmaolarda da . varsa da 
onler şimdi hücumdan daha 
ziyade müdafaaya sapmışlardL . . . . . 

Muhammedin yao1Da; burma
yı bütün dalile elinde tutup, 
ağzındaki hurmaya gevit geti
ren birisi sokuldu, Jokmalanmn 
arasında: 

- Peki ya Muhammedi de
di, ben timdi öUirsem ne olu
rum? 

- Doğru cennete gidenin 
- Sahi mi? 
- Allah şahidimdir. 
Herif hurma dahm atbğı 

gibi ileti abldı, iki elile tut• 
tuğu mızrağiyle kudurmuı bir 
boğa savleti alarak önüne rast 
gelenin kanuna sokup, çıkardı, 
fakat bu merdin de kafaıt 
bir kılınçla uçtu. 

- - Sonu var -
----..... ----................ t-"'411.~-..... -----------

B al kan antantının önü-
müzdeki toplantısında 
Bulgaristanın Balkan antanına 
girmesi işi de tetkik edilecektir 
Belgrad, 19 (A.A) - Havas 

Ajans1Dın öğrendiğine göre, 
Bu'gar kralı Boris Yugoslavya 
kral naibi prens Pol ve Yugo•· 
lavya başbakanı B. MiJan Sto-
yadinoviç Bulgaristamn Balkan 
antantına muhtemel iltihakı mea· 
elesini müzakere etmişlerdir. 

Sofya, 19 ( A.A ) - Havat 
Ajansının muhabiri bildiriyor: 

Bulgar kralı Boris'in Yugos-
la vyada bir müddet kalmak 
hususundaki teşebbüsü Sofya· 
da memnuniyetle karşılanmakta 
ve bunun Bulgar siyasetinde 
bir istihale işareti olup olma· 
dığı soruşturulmaktadır. 

Buradaki ihtisasat önümüz
deki Balkan antantı konferan• 
sında Bulgaristanın bu antanta 
girmesının tetkik edileceği 
mekezindedir. 

Diğer traftan doktor Tevfik 
Riiştü Aras'ın Utro gazetesine 
olan beyanah da bu ihtisasatı 
kuvvetlendfrmektedir. 

SOFYAYA DÖNÜŞ 
Belgrat, 20 (Ô.R) - Kral 

B ttl){ar kralı Boris 
Boris saat 15 de Sofyaya ha
reJ. et etmiştir. Bulgar hüküm· 
darıTopçuJar istasyonunda kral
lık naibi prens Pol, başbakan 
B. Stoyadinoviç, harbiye bakanı 
general Zifkoviç, hükümet er
kanı, bir çok generaller ve 
yüksek rütbeli zabitler tarafın· 
dan selamlanmıştır. Hassa alayı 
ile muzika ihtiram töreni yap· 
mışlardır. 

\ 

.lllJ!m------·~ Hergün 
Bir fıkra 

• 
Yazan: Eczacı Kemal Aktaş 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şey? 
Laf söylerken ekseriya fikir 

ve muhakem~ye medar olan bir 
(şey) vardır. Kelimelerin cüm-:.

1 

lelerin arasıoa adeta bir yapı 
harcı gibi girer. Lafları birbiri
ne bağlar, yapıştır1r, akla gel· 
miyen her ismin, her anlamın 

her kelimenin adı olur. Kim 
geldi deseler.t. derhal bulama
dınız mı, şey hazırdır. Şey 
geldi, deriz. F ransıılarda 
(Nespa), (Nihtvar) Almanlarda 
bizim şeyin karşılığıdır. Şeyi 
çok kullanan bir arkadaş bili
rim. Bazan okadar ( şey ) söy
ler ki, lafı içinden çıkılamaz 
hale getirir. (Dnn birader şeyde 
idik. Saat dörtte şeyi bekli
yoruz, şey de söz verdi dedi mi, 
gel de çık işin içinden. • • Bu 
arkadaşın bu şeyli lafına der
hal cevab veririm. 

" Çok iyi olmuş. Şayed şey 
o saatta şey olsaydı, bu şey de 
böyle ıeylerle dolub manAıım 
kaybetmezdi ,, dedim mi, atar 
kapkahayı ••• 

- Yine ben lafı şeye boğ
dum galiba der. 
Şey yerinde bir kelimeyi,bir 

1 
söıü aaklamağa çok yarar. 

Ne var ne yok, birşey yok 
deriz. Sözün arkasmı getiremi
yenlerin imdadına yetişir, ya· 
lancılıkta da çok kullanılır ... 
Cevabı dqiinüp te söyliyemi· 
yenlerin imdadına yetişir .. Ne 
de olsa şey birşeydir .. Yerinde 
çok şeydir. ____ ... ___ _ 

Avusturya-Italya11 
görüşmeleri 

Viyana, 20 (Ö.R) - Filo
ransadan bildiriliyor: Avustur
dıtiıleri bakam Baron Berger 
Valdeneg ve İtalya dışişleri 
müıteıan B. Suriç yaptıkları 
görüşme netice!inde iki mem· 
leket arasındaki görüş ve men
faat birliğini görmüşler ve her 
iki tarafın dıt siyasasına 16 mart 
1934 de imza edilen İtalya -
Avustury~ - Macaristan anlaş· 
ması yolunda bir istikamet 
vermekte menfaatları olduğu 
neticesine varmışlardır. 

Varıova, 20 (Ö.R) - Alman 
hava bakanı ve Prusya şan
sülyesi general Göering, Cu
mur baıkanı tarafından şere· 
fine verilen bir av ağlence
ainde bulunmak üzere Varşo
vadan bayan Göering ile bir
likte Vokeosi ormanına hare
ket etmiştir. 

B. Göring başbakan tara
fından kabul edilmiş ve öğleyin 
dııişleri bakanı B. Bekle bir
likte yemek yemiştir. ÖğJeden 
sonra cumur başkanı Alman 
bakaomı kabul etmiştir. Gene
ral saat 16.20 de Varşovadan 
ayrılmışbr. 

Belgrad, 20 (Ö.R) - Nisden 
gelen ve Bükreşe gitmekte 
olan Romanya krah Karo) Yu
goslavya toprağından geçmiş-
tir. Hudut istasyonunda kral, 
Yugoslavya krallık naibi 
Prens Pol adına albay 
Milanorz tarafından selimlan· 
mışbr. Belgrad istasyonunda da 
hükumet erkanı kralı selamla
mıılardır. Kral Karol akşam 
Bükreşe vasıl olmuştur. 

B. Hodza 
Belgrada gidiyor 

Belgrad, 20 ( Ö.R ) - Çe
koslovakyalbaşbakanı B. Hodza
nm yarın Belgrada gelmesi 
beklenmektedir. 

Varşova, 20 ( Ö.R ) - Leh 
devlet adamlariyle görüşmeleri 
biten general Göring şimdi av 
eilet'-c:ı~lerinde bulunmaktadır. 
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Sovyet paktı 
Fransa ve ln~ltereye 
gaileler çıkaracakmış .. 

şimdiye kadar yapılan 
daima tekmelemiştir 

Almanya, 
teşebbüsleri 

Sovvef kadınlan 

Paris, 20 (Ô.R) - "Oeuvre., sonra cevap notası düşünüle-
J•zetesinin diplomatik ayları cektir. Bununla beraber lngil-
ıasdiki için Fransız saylavlar tere, Fransa ve Belçika gibi 
odasında müzakereler devam doğrudan doğruya ilgili devlet 
eden Fransa - Sovyet Rusya <!.eğil, ı;adece Lokarno muahe· 
paktı hakkında şu izahatı ve- desine kefil devlet olduğundan 
riyor: ayrı bir nota gönderecektir. 

Berlin ve Paria arasında son ltalyanlar da ayni vaziyette• 
zamanlarda teati edilen notalar- dir.Fakat lngilizler ile müşterek 
da her gün tekrar edilen Al- bir nota yapamıyacaklanndan, 
man görüşü şudur: bu notanın lüzumu hakkında da 

"llkönce Fransa Versay mu- tereddüd beslediklerinden, on-
ahedesini bozduğu içindir ki far da ayrıca bir nota yapacak-
mecburi askerlik usulünü yeni- lnrdır. Şu halde Paris ve Brük-
den kurduk. Fazla olarak, Lo- sel müşterek bir protestoda 
kamo muahedesine tecavüz bulunacaklardır. 
teşkil eden Sovyet pakb ''Gay- AKSOLA EL ŞiDDETLi 
r~ askeri., mıntaka hakkında OLURSA 
bizi düşündürebilir. Bu Rus Bundan ba§ ~ Almanya da· 
anlaşmasını bitirmezden önce ha şiddetli bir aksülamel gös-
bize haber vermeli idiniz. Lo- terirse buna karşı alınacak 
karno muahedesinde kocaman tedbirler de düşünülmektedir. 
bir gedik açılmıştır. Zira bu iki Fakat umumiyetle sanıldığuıa 
tarafla bir pakttır! Şu halde göre Almanya sert, fakat nazik 
Almanya ile de iki tarafh bir bir fJİfahi protestoda bulun-
pakt yapmalı idiniz!,, makla iktifa edecektir. 

FRANSANIN CEVABI Diğer taraftan lngilterenin 
Bu notalara Fransanın ver- de Holanda ile bir çok nota-

diği cevaplar da şöyle bulisa lar teati edeceği tahmin edili-
edilebilir: "Lokamo muahede- yor. Zira Holanda bududunda-
•İnİ imza ettiğiniz zaman Fran- ki yeni Alman istihkimlan in· 
sız-Çek ve Fransız-Leh ukert giltereyı endişeye düıllrmekten 
muabedelerini kabul etmiı- hali kalmıyor. 
tiniz. Biz bile, Lokarnodan BAZl AYRILIKLAR VAR 
sonra 1926 da, Sovyetlerle Bu sırada Fransız • Sovyet 
1922 da yaptığınız Lokarno paktının tasdiki münakaşalan 
muahedesini yenilemenize razi yolunda gitmektedir. Bununla 
olmuştuk. F ranıız - Sovyet beraber bu paktın tatbiki-
pakb iki taraflı bir pakt ise nin tefsiri hakkında bazı 
ancak siz buna iıtirak etmek aynbklar vardır. Ruslar ve 
istemediğiniz içindir. Altı ay bazı Fransızların fikrince Rus-
size mütemadiyen Şark pakh- ya veya Fransa Almanya-
n\ yapmağı teklif ettik ve da- nın hücumuna uğrarsa hemen 
ima merhametsizce reddettiniz. toplanacak olan Uluslar sos-
Bununla beraber tekrar ederiz:! yetesi konseyi ittifakla müte-
Almanyaaın hüsnü niyyetine arrızm kim olduğunu bildirme-
kapı daima açıkbr.,. lidir. Eğer konseyde ittifak 

PAKTIN T ASDIKINDEN hisıl oJmaz 'le Lokarno mua-
SONRA hedesinin kefili olan de1.Jlel-

Almaoyanın bu tenkidleri,pak- ler (lngiltere ve ltalya) 
tın tasdikinden sonra. bir nota görtlşle'rinde birleşmezlerse 
ile tekrar etmeleri ihtimali Ulus'ar Sosyetesi paktına 
vardır. Umumiyetle zannedil· göre ikı taraf da heman 
diğine göre Almanlar Ren serbest kalacaklardır. Zira 
bölgesinde askeri bir işgal Fran11z - Rus paktı ancak ulus-
kormıyacaklardır. Fakat Lokarno )ar sosyetesi paktmı t"mamla-
muabedesinin güya bozulduğu- mak için yapılmıştır. 
mı iddia ederek lüzum g6rilr- PAKT FRANSIZ MENFA-
lcrse bu askeri işgal hakkını ATLARINA UYGUN MU? 
muhafaza ettiklerini bildire- Fransız kamoyunun diğer bir 
ceklerdir. kısmına göre ise, konsey mü-

PARIS - LONDRA VE tecavizi ittifakla tayin etmese 
BÜRÜKSEL bile, iki taraf bir hareket müh .. 

Şu halde Pariı, Bürüksel ve leli gözetmeğe mecbur kala· 
Londra Almanların nasıl bir caklardır. Halbuki bu tefıir 
yol tutacaklarını görmek için Fransız menfaatlarına uygun 
bekliyeceklerdir. Tabii Alman- değildir. Zira çok muhtemeldir 
ya bayle bir protesto yaparsa ki Almanyanm hücum edeceği 
ilk iı meselenin hukuk bakı- devletler Fransa veya Çekoa• 
mından tedkiki için Labey lovakya olacaktır. Her iki hal· 
adalet divanını gönderilmesini de de, Rusya küçUk antant Te 
t•ldif etmek olacakbr. ~~i.1dan t Balkın dıtvletlerial korumak 

Münakaşalar hata devam ediyor 
._ ................ mmmm-.ı._ ________________ __ 

B: Heryo diyor ki: Rus ordusunun kıymeti inkir 
edildi. Rusya 13 milyon asker silihaltına alabilir. 

Sovyetlerin harb borçlarını ödemesini teklif edenler oldu 
Paris, 20 (Ô.R) - Saylavlar KOMÜNiST PROPAGANDASI 

odnsında Fransız - Rus pakta Fransa komünist şefi Torez 
üzerine bugün çok mühim mü· son ümidleri de dağıtarak bu 
zakereler olmuştur. ilk hatip muahedeye rağmen komüniı;t 
bay Danju Fran~anın Rusya propegandasının devam edece· 
ile siyasasında pek ölçüsüz ha- ğini söyledi. Halbuki Rusyaom 
reket ettiğini s5ylemiştir. Men- propegandadan vaz geçtigi için 
faatlerimize ayluri bir tecenüd paktın tehlikesizce imza cdile-
ve hatta husumet siyasasmdan bileceğini 8. Herriot söylemişti. 
ıronra bir ademi tecavüz mi- B. Moris Torez bilakis -gôster-
sakı akdettik ve Sovyet h ku- · · k" R d 
metini tanıdık. Ornda durmalı mııtir 1 usya ünya ih~i .ll~ni 
idik. Yeni yapılan pakt vazi- hazırhyor. Bu pakt tasvib edi-

lk lirse yaran Fransa içinde bir {:!i !:~::~:~:ş:;~nsi~ ~;~~: tehlike çıkacak ve bu teh!ike 
sebebile paktın tatbiki güçtür. bize karşı dönecektir. 

.PA.KTIN ALEYHiNDE RUS ORDUSUNUN KIYMETf 
KONUŞULUYOR B. Doriot'dan sonra lcürsiye 

Eıki komünist saylavı iken B. Herriot çıkmıştır. Demiştir 
bu partiden çıkarılan B. Doriot ki: 
paktın uleybinde bultınmuı ve - Bu mlinakaşanın veha-
demiştir ki : metinden dogan bazı endişeleri 

Bu pakt, başkanı üçüncü en
ternasyonal başkanı olan ve 
bütün dünya ihtililcileri tara
fından teveccüh beslenilen bir 

memlekete yapılıyor. Bu bilkü
met her tarafta kapitalizmi de
virmek ister. Böyle bir husumet 
zihniyeti karşısıade pakbn em
niyet vermesi nasıl mümkün
dtır? Sovyetlerin bu pakttaki 

taahhüdleriDe sayjı g6aterme
leri hayalidir. Bolşevizmin planı 
on beş sene mütemadiyen bor
jova biikümetlerle mücadele, 

mağlüb devletlere yardımdt. 
Sovyetler Almanyanın Ukran
yaya hücumundan korktukla
rını ileri sürdüler. Halbu ki 
Hitler Almanyamn Rusya itle
rine kanşmak istemediğini 
daima söylemiştir. Şu halde 
Rusya Franaaya neden yakla
şıyor? Zira Hitlerizim Bolşeviz
me büyük bir darbe indirmiştir. 
Bunu tamir etmek gerektir, 
Bunun için Almanyaya kartı 
husumetleri körüklemek lazım
dı. Bu plan bizi harbe sürük
Jiyebilir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
için en kısa bir vade içinde 
harekete mecbur tutulmazsa 
bu memleketler Alman kuffe
tinin hücumuna karşı koymaya 

muktedir olamıyacaklardır. Ke
za hücum Fransaya karşı da 
olaa, Çekoslovakyaya askeri 
teahhütlerini yerine getirmek 
imkanını verecek olan bir Rus 
yardımı elzem olacaktır. Hal
buki Almanyanın doğrudan doğ 
ruya Rusyaya hücum ihtimali yok 
gibidir. Zira ya Balbk deni
zinden, yabud tamamile btta
raflaştınlmıı bir Lebistandan 
geçerek hücum etmesi veya 
hava yolile taarruıa geçoıesi 
llzımdır ki, Berlin ·ve MoskoH 
araamdaki uıakhk .. ı,.bile 
buna da pek ihtimal ,..,;ı..eL 

Bır R11s layyausı 

dağıtmak isterim. iptida Rus 
ordusunun kıymeti inkar eı\il
di. Rusyanın haıeri huvveti 
1,300,000 dir. Eyi talim görmüş 
ihtiyat ve mustahfaz orduları 

ise 13 milyon adamı sitab al
tına toplayabılır. Münakalat 
bakımından Rusya mühim te
rakkiler yapmııbr. Sovyet tay
yareciliğinin kudretini herkes 
tasdik etmektedir. Teknik ba
kımdan Rus ordusu Avrupanın 
en kudretli ordulariyle aym 
seviyededir. 

Rusyaya bir milyar frank
Jtk kredi açılmasını isteyen 
Fransız sanayicileridir. H6kü
metin de bunun tahakkukunu 
temenni etmesine şaşılamaz. 
Bu krediyi bi:ı vermezsek Al-
man endüstrisi menfaatine Al
manya verecektir. Sovyet Rus
yanın ödeme kabmyeti mü· 
kemmeldir. 

RUSYA BORÇLARINI 
ÖDEYEBiLiR MI? 

B. Lasteyro - Öyle ise borç
larını ödeyebilir! 

8 .. Herriot - Ticaret ve 
sanayi bakımından Ru5yada 
Fransa için mes'ut ihtimaller 
vardır. Borçlara gelince: eski 

Rus borçlarının listelerini 
taııyanlara acınabilir. Fakat 
daha 1905 ıenesinde yal
mz Sosyalistler değil, Mili
kof gibi Liberallerde iş baıına 
gelirlersa bu borçları tasdık 
edemiyecclderini ıöylemiılerdi. 

Fransa- Sovyet paktı denilen 
bu muahede hakikatta bir 
Fransız - Çek Sovyet paktıdır. 
Rusyaya ne sitem edilebilir? 
1934 te U. sosyetesine girdiğin
denberi Rusya siyasasının istika 
metlerini dcğiştirmiıtir. Alman
ya ya mütemayil iken Fransaya 
dönmüıtlir. Cenevrede misal 
olabilecek bir büsnU niyetle 
hareket etmiıtir. 

YUGOSLAVYA DA BiZiM 
TARAFIMIZDADIR 

Bir ltollcktif emniyet siste
mi içine girmiyece~ hiç bir ha
reketi kabul etmemiştir. Yugoı
lavyı. da zorbalığı redetmiş Al
man silahlanma ;elelinde 
bit.im tarafımızda )' c;r almışbr. 
Cencvrede bir Fransız - Jtalyan 
ilıtilaf ı görü ülürken 8, Litvi
nof f r nsu: kamoyumı haber 
verilmeyen çok açık görüşlü 
bir nutuk söylemiştir. Bu nutku 
okumalıdır. 

Saat 17 de kürsüyü çıkan 
B. Herriot »aat ondokuz sula
rmda hali ~özlerine devam 
ediyordu. 

GAZETELERE GÖRE 
Pariı, 20 (Ö.R' "'lrlemen-

to gibi gazete!c. Fransız-

Sovyet paktının lehinde ve 
aleyhinde yazılar devam edi
yor. 

" Petite Giroride ,. diyor ki: 
ispanyada halk cephesinin za
feri üzerine çıkan iç hadiseler 
ve siyasal güçlükler bu müna· 
kaıaya te;oir etmiştir. Ra
dikaller bile komünistlerle 
birliğin nereye varacaiını so
ruyorlar. Komünist Peri mua
hedenin tasdikinden sonra da 
kapitalistlerin vç mülkiyet sı
nıfının düşürülmesine matuf 
komllnist propagandasının de
vam edeceğini söyJemedi mi? 

ARSIULUSAL POL1S 
KUVVETi LAZIM 

"Ouest· Telair,, ise Cenevre
de Avrupa memleketleri ara
sında umumiğ bir pakt, arsı
ulusal bir polis kuvYeti olma
dıkça taarruza karfl çare araa
muuıı zaruri görüyor .Muharebe 
halinde berkea ancak kendi 
menfaatini diifünecek ve maa· 
hedelere pek o kadar bajlaa· 
mıyacakhr. Fakat bu pakt bel
ki Almanyayı daha alistik1 ha· 
rekete sevk eder. Belki Ctnev
rtye döndürür. O zaman Ulus .. 
lar sosyete.sinin kontrolu a1bn-

il. Her o 
da umumi bir emniyet garantıs 
kurulabilir. 

T olozun "Depeche., gazetesi 
sulhun asıl teminatı Fraosa
Ingiltcrc birliğinde görüyor. Ital
yayı da onların yanında g8rmek 
istcnirdı. Fakat Habeş sergü
zeştinin en fena neticelerinden 
biri de ltnlyanm Stresa cephe
sine bağh\ığmı kırmasıdır. B. 
Ede ngilterenin Lokarno ta
alıhudJerine aadık kalacağını 
söyJemiştir. Bu pakhn 2 inci 
maddesine göre Versay mua
hedesinin 42-44 üncü maddeleri 
tecavü7.e uğramış sayılırsa bu 
te!ekkide olan hükumet mes
eleyi uluslar sosyetesi önüne 
çıkarabilir. Bunun saatı gelip 
gelmediğini tayin etmek hü
kümete aittir. Fakat tehlüke 
gizlenmemelidir. Zira gizlen
mekle tehlüke izale edilmez. 

ALMANYA iT ALYA iLE 
BERABERDiR 

" Debatı ,, gazetesi Almaa
yanm ltalya istikametinde çok 
büyük bir faa.Jiyet sarfettijiai 
yazıyor. Bay Bardu Hitler Ye 

Mussolini arasında bir mülnkat 
olduğunu bildirdi. Bu doğru 
olmasa bile ltalyayı Habeş ifine 
Almanyanm teşvik ettiği ma
hakkakbr. Almanya, ltalyaa 
ordusunun elindeki va11talarla 
Habeşistam kolayca :ı.aptede
ceği fikrini ileri ıürmiiftür. Bu 
Almanların klasik usulleridir. 

Bu asır bapnda Rusya:rı 
aynı suretle Maoçuri felike
tine sürüklemişlerdi. Almanya 
garb devletleri arasında uyu
dıracağı ayrılıktan kendine 
menfaat çikacağını ummakta
dır.Çünkü böylece Ren bölgeai 
yeniden ıilihlandırabilecektir. 

Hep ayni sözler ..... 
Almanyameşrumalıolan 
müstemlekeleri istiyor 
f'Berlif~, 20 (Ö.R) - Naıyonal sosyalist partisi müstemleke 

o ıs ıe ı, söylediği bir nutukta demiştir ki: 

- "65 milyon nüfusu olan bir millet ufak bir sahada buna
lırken, bazı milletlerin mtbtemleke to~raklarile işba haline 

gelm~ı~ tabiata_ karıı bir istihzadır. Biz yabancıların müstemle
kclerını almak ııtemiyoruz. Fakat sad~ce ekonomik zaruretlerle 

değil, ayni zamanda Alman haylİyet ve şerefi namına mef"I 
malımız olan mütte.ıalekeleria iaclesirıi istemekteyiz." 
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Canbey yabancının keskin 
bakışlariyle ok atmayı öğrenmişti 

Tuna 
meselesi -.. -Paris, 20 ( Ö.R) - lngiliz 

sosyalist partisi lideri ve Avam 

kamarasında muhalefetin baş

kanı olan binbaşı Attlee 11 Petit 

Parisien,, gazetesinde Tuna 

meselesi hakkında bir makale 

neşretmiştir. Burada en ziyade 

göze çarpan hkralar şunlardır: 

A vusturalya denizlerinde · 
Vahşiler arasında bir gezinti. Ameri
kalı bir kadın bir vahşi ile nasıl 

Canbey bu düz ince, biz 
uçlu parlak okları görünce 
o kadar seviniyordu ki avuçla 
altın verseler bu hazzı duya
mazdı. Zıhkirini parmağına 
takh. Ayaklarını çatal açtı. 
Sol kolunu gerip sağ elinin 
iki parmağıyla kirişi tutarak 
dirseğini kaldırdı ve bileğini 
bükmeden kolunu geri aldı. 
Fakat yay o kadar sert idi ki 
lciri.şi kulağına kadar getirmek 
mümkün olmadı. Hemen tağar
t1ğından bir az yağ çıkararak 
yayı yumuşatmak için ovala
mağa başladı. 

Tekrar denedi. Yine bece
remedi. Kirişi güç bela çeke
bildi. Bu aczından o kadar 
müteessir oldu ki yüzünü elleri 
aı asına alarak ağlamağa aş

ladı. Birdenbire omuz~na bir 
elin değdiğini duydu. Yerinden 
fırladı. Karşısında tanımadığı 
bir adamı görünce dondu kaldı. 
Bu yabancı benekli bir ata 

binmiş, kaba saba bir elbise 
geymiş bulunuyordu. Belinde 
kıhucı, omuzunda yayı vardı. 

Canın atını muttasıl okşıyordu. 
Hisli hayvan da karşısındaki 
yabancıyı evvelden beri tanı
yormuş gibi seviniyordu. 

Rengi gayet beyaz, vakur 
tavırla olan bu yabancının bı
yaklan yukaııya doğru kalkmış 
bulunuyordu. En çok göze çar
pan yeri alnı ve gözleriydi. 
Caa böyle geniş alın, böyle 
keıkin bakış görmemişti. "Mut
laka aslanların, kaplanların da 
bakışları bu kadar keskin ol
malıdır" diyordu. Yabancı bir 
kere gözlerini dikti mi insan 
yüreğine ok saplanmış sanırdı. 
Bununla beraber bu adamıo 
gidifinde, bakışında bir merdlik, 
yiğitlik vardı. 

- Oğul niçin ağhyoraun 
dedi. 

- Yayımı germeğe gUcüm 
yetmiyor da ... 

- Güç ve kuvvet denilen 
şey yürekten gelir. Kollara 
gider. Al yayını da bir ok tak 
bakayım. 

Canbey bu emri derhal yap
tı. Yabancı teshir eden bir 
aesle: 

- Şu kartalı nişanla.. Yere 
indir, dedi. 

- Gücüm yetmez ki ağam ... 
Yabancı gözlerini öyle dik

mitti ki Can içinin ferahlığını 
duydu. 

- Şu kartala indir göreyim, 
diyordu. 

O dakikada Canbeyio kol· 
lan sanki demir kesilmişti. Bir 
çekişte kirişi kulağına kadar 
getirdi. Kiriş çan gibi öttü.Ok 
titredi ve yay havaları yararak 
yükseldi. Gözle görülmez oldu. 
Arası çok geçmeden kartal 
döndü ve yavaş yavaş inmeye 
başladı. Yirmi adım ötede ka
natları açık olarak yere serildi. 
Yabancı hiç ses çıkarmadı 
Kartalm düştüğünü gorunce 
gülümsedi ve atını kırbaçlıya
rak çayırlık içinde kayboldu 
gitti ..• 

Canbey heyecanından ve se· 
vincinden yerinde duramıyordu. 

Yabancının kaybolduğunu gö
rünce yayma sarıldı. Bir ok 

daha çekti. Artık ko1ayca ok 
atabildiğini anlamıştı. Hemen 

kartaldan iki tüy koparıp kül
Jahınıo yanına koydu. Sonra 
Sayın Böğrülün yanına koştu. 
Atını hayabnın en sevgili yol-

daşı olarak öptü.:. Canbey de 
anlamıştı ki Türkün alemi gö

rülmedik teyler .2Örecek ... Ka-

1 

bilesi arasında söylenen hika
yeler hatırına geldi. Kilçük
ken ona anası şunları anlatırdı: 

evlenmiş? Meraklı bir macera 

- Güneşin çıktığı çevreden 
bir bahadır çıkacak, bütün 
Türk cengaverlerini bir araya 
toplıyarak dünyayı ellerine ge
çirecek .. 

CEBE 
Çok geçmeden bir at şakır

tısı duyuldu. Alak hizmetçile
riyle hİrlikte ge!iyordu. Canbey 
başına gelenleri anlatırken ça
yırlıktan bir atlı daha geldi. 
Geleni tanıdılar bu Cebe idi .• 

- Selam oğullar dedi. 
- Selam Yavuz cebe .. 
Cebe adınm bilinmesinden, 

tanınmasından memnun oldu.Ve 
sordu: 

- Arkada~lar içinizde Gök-
çenin yerini bilen var mı? ' 
· Can bey cevap verdi : 

- Ben göstereyim. isterse· 
niz birlikte gidelim dedi. 

Devam edı erk -
: 

11Eğer orta Avrupada, mem
leketleri birbirinden ayıran bü
tün gümrUk sedlerini yıkmak 

için bir anlaşmaya varmak 
mümkün olursa, yeni bir devre 

doğru büyük bir adım atılmış 
olacaktır. Gerçi, bu sedlerin 

arkasında bliyümt\ş olan bir 
takım endtıstriler vardır ki 
bunları himaye etmek gerektir. 

Fakat buna rağmen yapılacak 
bir gayret vardır. 

"Bir Tuna anlaşmasının ya· 
pılmasına yardım etmek, biz 
garp devletlerinin vazifemizdir. 
Böyleçe yeni piyasalar açılmış 

olur. Bun11n için iki yol yoktur. 
Endüstri hayab zayif olan mem-

leketleri geliştirmeğe ve mali

yet fiatını indirmeğe çalaşmak 
lazımdır.,, 

Paris - Hala insan eti yiyen 
vahşiler var mıdır? Çok vardır. 
Fakat son asır bu vahşileri de 
bundan evvelki a11rlarda yaşı
yan cedlerinden ayırmıştır. 
Sayıları pek mahdut olan yam• 
yamlar aç kalmadıkça Ye ken· 
dilerinden düşmanlık görme• 
dikçe insan eti yemiyorlar. 
Hele kadın eti yiyen vahşi 
insan kalmamıştır denilebilir. 
Yamyamların arasında en aon 

gezinti yapan lngiliz profeaör· 
lerinden doktor Dikson dur. 
Doktor refakatinde 15 kişiden 
ibaret bir heyetle Avusturalyada 
40 bin sene evvel yaşamış in-

. sanların iskeletlerini bularak 
dönerken bir pazar günü hari
tada ismi olmıyan bir adanın 
önüne düşmüşler. Doktor hari· 
tada ismi yazılmıyan bu adanın: 
ismini (Pazar adası) koymuştur. 

Dikson Pazar adasına aid 
bulunan hahrabnı şöyle kaydet-
miştir : 

.. Adanın tabii limanında de-?.) 

••••••••• 
mir attık. Sahilden uzakta kısa 
boylu, zayıf ve çıplak vücutla
rında birçok işaretler taşıyan 
adamlar kaynaşıyor, acı aeı 

bağnşıyorlardı. 

• lspa ya abinesi 
--------------------------Halk hük" meti alkışlıyor. Harici 

siyasetin değişmesi muhtemel 
Mağda 

Kabinede dokuz sol cenah cumhuriyetcisi vardır Bu aeslerde hem korku, hem 
.evinç vardı. Arkadaılarım 
vahşilerin sevinçleri beyaz et 
yemek iştihaıiından ileri geldi
ğini aöylediler. 

Madrid, 20 (Ö. _ _ _.......,.,... 
R) - Cumur 
başkanı taraf m·· 
dan yeni kabi
neyı teşkile me-

mur edilen bay ll'fo!~ratıiir 
Azana danışma-

larını pek çabuk 
bitirmiş ve yeni 

kabine listesini 
aaat yirmi birde 

neşretmiştir. Ka
bine şöyle te
iekkül etmiştir : 

Başbakan Aza
na, finans Azarya 
harbiye general 
Maskel (o gelin· 
ceye kadar veka
leten general Niaga,) bahriye 
Jose Geral, adliye Antonio, 
nafia Katane, maarif Dizo, 
hava Pime!!, dış işleri Ogusto 
Barsea, endüstri Alvares, iş 

Ferero. 
EKSERiYET SOL CENAH

T ADIR 
Kabinada sol cenah cumhu

riyetçilerinden 9, Cumuriyet 
birliğinden 3 üye ile bir Ge
neral bulunmaktadır. Ne Ko-. 
miinistlerin, ne Sendikalistlerin 
ne de Sosyalistlerin kabinada 
yer aldıkları göze çarpmakta
dır. Fakat partilerin müzahere
tiyle yeni bübumet Kortes ku
rµlunda ekseriyet kazanabile· 
cektir. 

Paris, 20 (Ö.H)- Yeni lspan 
yol kabinası hakkında P. Jurnal 
namzed listeleri kadar karışık 
bir kabine yapmaktan çekildiği 
ni yazmaktadır.Solcenah partile 
rinin birliği kurulamaz değildi. 
Fakat B. Azana bazı güçlük
lere çarpacaktı. 

Eski başbakan B. Portela 
Valederas seçimden sonra sa
ğa dayanan bir merkez kabi .. 
nesi kurmak istediğini bildir
mişti. Yeni kabine de yine bir 
merkez kabinesidir, fakat sola 
dayanmaktadır. Bu, genç ls
hanyol Cumuriyetioin iç siya
sasında sabit bir istinat nok
tası bulmak kaygıs:mı ıöster· 

mektedir. 

Büyük lı/Jdiselere sahne oları İspanvaum Oırnata şehri 
iHTiLALCiLERiN TEŞViKi !erinden eski hükumet tara· 

Assompsiyon, 20 (Ö.R) - fından elçektirilen blUün bele• 
1htilalciler halka, memurlara, diye kurulları Uyelerinin tekrar 
endüstriyeUere ve tacirlere b'r işe başlablmaaıDI emretmittir. 
beyanname neşrederek yeniden Jspanyamn Vatikan elçiıi ile 
işe başlamıya davet etmişler- devlet şürasa baıkanı ietifa 
dir. Eski muharipler memle· etmişlerdir. lstifalan kabul 
kette asayişi temin edecek· edilmiştir. 

)erdir. Bakanlar kurulu toplant1Sın· 
Madtid, 20 (Ö.R) - Büyük dan sonra neşredilen yan res· 

halk kütleleri başbakanlık bi- mi bir tebliğe gör\!! bakanlar 
nası etrahnda toplanarak hn- halk cephesinin ıeçim mtica-
kümeti alkışlamışlardır. Başba· delesine eaaa tetkil eden proğ-
kan Azana biitün cumuriyetci- ramın çabuk tahakkuku için 
lerin eski yerlerine iade olu- almması gereken tedbirleri ko-
olunacaklarını, kortezler açılır nuşmuşlardır. Bakanlar kurulu 
açılmaz hOkumetin meclisten yarın cumhur başkanı 8. Za-
umumiğ af istiyeceğini ~öyle- moranın başkanlığında topla-
miştir. nacaktır. 
GAZETELERiN NEŞRIY ATI ESKi ·BAŞBAKANIN 

Madrid, 20 (Ö.R) - Gaze- HAKŞJNASLIGI 

. Sahile çıkmaiı dliftinüyor
duk. Açık deniz çok hrtınalı 
idi. Bu adaya ıığmmaktan 

tiaıka çaremiz yoktu. SilAbla
rımııı aldık, gemiden kayıklara 
atladık. Kırmızı derili in1&n· 
ların yaşadıkları bir toprak 
parçasına pktık. 

., Kfiçök hediyeler büyük 
dostluklar temin eder,, diye 
bir ı6z vardır. Vahşilere da
iıttığımız ıeker, kurabiye, çu
kulata, biıklvi hemen onlarla 
aramızı buldu. ihtiyar bir 
adam . • Galiba reisleri idi, 
değnejile bize birıeyler g&s
tererek ilerledi. Seıi korkunç 
denilecek kadar garipti. An
lamak imkim olmıyan bir 
ıeyler aayliyordu. Onu takib 
ettik. Orman içinde, ağaç dal
larından yapılmıı kulbelerin 
&niinde durduk. YOzden fazla 
••hti, kadm, erkek çoluk ço· 
cuk etrafımıza aldılar... Birfey
l~r ıöyliyorlardı. Tabiit anla
yamadık yalnız anladığımız 
bir cihet varsa ihtiyar adamın 
bizi kabilesine takdim ettiil 
idi. 

Bu ıırada kalabalık araaında 
bir bairııma daha oldu. TelA· 
ıa düıtük. Silihlanmıı mtı

kemmeldi fakat bu kalabalığın 
hücumu karşısında, hele bize 
bu kadar yaklaıhktan sonra 
silihlarımız ancak üç, beı ki
tiyi aradan çıkarabilirdi. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• teler Azana kabinesinin teşek- Eski basbakan B. DaJedera 
külünil iyi karşılamamışlardır. k k l söyleyenler ~ldu. Hilk6metin 
S • • · d B niçin yeni ortes uru unun itham edı*lecek bı·r hareketi ol-eçım1J1 nebcesin en sonra . 

h h k.11._ t t teşekkülünü beklemeden istifa m· adıgv ı ı· ~ı·n buna lüzum gör· Azananm şa sı ü Ullle eş- T 

kili için en çok ümid vermek· ettiğini gazetecilere şöyle an· medik. Korteslerin muhakemesi 
te idi. Cumur başkanı B. Za· latmıştır: önüne çıkmağa her ıaman 
mora böylece halkın hükmüne - Seçimin ilk devresinden hazınm. ikinci aeçim dev· 
tabi olmuştur! yeni kabinede sonra kabine nasıl olsa ancak resini beklemeğe de lüzum 
dış bakanı olan B. Ogusta iş başında vekil vaziyetinde yoktu. Birinci devre neticeleri 
Barkita evvelce liberal demok- kalmıştır. Kendisinde bükfımet halkın tercihini açıkça göster-
rat partisjnden iken sonradan için elzem olan manevi otorite miştir. 
sol cenah çumuriyetçileri ara- kalmamıştır. Bunun için hal- Hfikümeti bay Azanaya dev-
sına geçmiştir. kın itimadını ka%amalara rederken muvaffakıyet diledim 

KABINA iCRAATA yolu serbeal bırakmak istedik. ve maharet ve dirayetinden 
BAŞLADI Kabinemin hareketlerini taıvib emin olduğumu bildirdim. Bu-

y eni kabiaa, haklarında adil ettirmek illere korte. kurulu nun için iyi bir cumuriyetçi 
takibat olmadıiU-~~e, ya~_if_ı· __ Gz_ erin-: ,.~ma11 .liıım oldu~~-ılb_i iı ı&rec•ti•_! -·~~!~· 

1 
Bir arkadaşımız : 
Korkmayın, dedi. Bu vahti .. 

lerde dost görünüp de bizi tu· 
zağa düşürecek kadar zeka 
yoktur. Bizi yemek istiyecek 
kadar da aç olmadıkları ağaç .. 
)arda asılı duran avlardan 
belli ... 

ihtiyara küçük bir ayna ver- J 

dim. O bu aynaya hayretle ba .. 
karak etraflarındakilere göste• 
rirken aralarında bir çocuk j 
gördüm. Sarı saç.lı, muntazam 
çehreli, 10 yaşlannda bir ço• 
cuk ... 

Hayretle yanına ıokuldum, 
elinden tutdum. Ona bir çiko• 
lata vererek kalabalık küme .. 4 

den ayırdım. Hepimiz hayret 
içindeydik. Bu çocuk beyazdı. ~ 
Kat'iyen vehşi çocuğu değildi. 1 
Kendisine birkaç dille sualleı l 
sorduk, cevab alamadık. 

O sırada iri yarı bir adanı 
yaklaştı. Elile çocuğun babası 
olduğunu anlattı ve bizi alarak ı 
kendi kulübesinin önüne gö .. 

1 

türdü. 
Kapıda sarı saçlı, vücudu 

yerli kadınların vücuduna hi9 
benzemeyen, beyaz, muntuam 
vücutlu güzel bir kadıo oturu .. , 
yordu. Saçlannın dağınıklığına., 
çıplak vücudunun az çok yıp• \ 
ranmasına rağmen bu kadının 
bizden olduğuna tüphemi2 
kalmadı. 

lngilizce: 
- Madam aiz kimsiniz? Di• 

ye sordum: 
Çocukla babası anlamadıklan 

bu dilden hotlanmışlar anın- ' 
yorlardı. 
Kadın acı bir rüyadan uyan• 

mış gibi helecanlı bir çocukj 
acemiliği ile bize lngiliıce ce .. 
vap verdi: 

ismi Magda Stavenson ... Ko• 
cası Amerikalı bir gemici .•• 
Bundan on iki sene evval boj 
ğulmuş... Kadın kazadan nasık 
kurtulduğunu, bu adaya naııl 
düştüğünü bilmiyor. Yalnız göz ... 
lerini açınca kendiıini şimdi 
kocası olan bu adamın kulübe• 
ıinde, hasır bir yatakta bul .. ~ 
muş... Kabile efradı onu ıök- J 

ten geldi diyerek başlarının 1 
üstünde taşımışlar.,. Ortalanna 
alıp etrafında dansetmişler • 
zıplamışlar ona bir tanrı gibi 
tapmışlar ... 

Kendi ölülerini yerken, at. 
kaldıkları zaman ellerine geçen 
bir yabancı insanı parçalayıp ln·~ 
zartırken onun işaretile bu vah .. 
ıetten vazgeçmişler;kabile halkı · 
onu reiılerile evlendirmek iste- 1 

1 

miş... Madam Mağda reddet-
miş... iki aene içinde bunlann '. 
dilini öğrenmiş ... Zaruri olarall , 
hayatlarına karışmış ve niha• 
yet kendisini ölümden kurta• 
ran adamla evlenmiş ... 

Mağdayi 20 asır geriye atan 
bu hayat, bu çıplaklık, bu aa• 
manlar içinde saçı sakabna 
karışmış vahti ile yaşamali 
üzmiyordu. Bizimle beraber 
gelmHİni, kendisini memleke· 
tine, ailesi arasına götüreceği·. 
mizi söyledik. Şiddetle red-
detti. Elimizde ne kadar yi
yecek, içecek ve giyecek 
varsa hepsini bu yansı vahşi 
yarisı medeni insan kanından 

yetişme aileye vererek sarışın 
Amerikalı kadını garip hayatına 
terk ettik ve oradan uzaklaştık, 

..................••.•.. ················-< 

Satılık otomobil 
Eski model az kullanılmış 

yedi kişilik bir fiat otomobili 
ucuz satılıktır. Motörü kevvet• 
lidir otobüse kamyona da çev· 
rilebilinir. lıtiyenler mezbaha· 
da görebilir. 
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PARDAYANLAR 
-92- YAZAN : Mlfel Zevako 

Her ne söylemiş olsanız bile buradan 
kılınıza hata gelmeden çıkacaksınız 

••.-ı·-·-ihtiyar Monmoransı va'Jiyeti- aralannda koauımalar bqladı 
ni bitirince oğlunu gördü ve ve nihayet kral: 
ğözleri seveinç içinde parladı: - Şimdi sizinle ıöriiftüjiim 
Noterdam kiliseli papaslarm- gibi kral Şarl ile de konut
dan birisi de dualar okuyordu. maldağım icap etmez mi? Ken· 
Odada d:ı aile erkim, belalar diliae hiçbir fanaLğunız do
ağlaııyorlan. Hatta bir anlak lnmauyacakbr. Maksadım onn· 
Konnetabl ağla,anlara gilerek la da bqbap vererek konuş
bagrışmamalarau ve papam p- makbr. Sen Jermen müsaleha
ıırtacaklarını Wle llflemilti. ... rağmen Höknöler niçin 
Oğlunu girdikten sonra zalim garlyor? Bunun için 

hepsinin odaclu çakma... ........eldijiaaiz lizun.. Her 
işaret etti . T eaeffW •k· iki taraf teklif edilecek muka
Jaşıyordu. , G&çllikle bir weleJi imzalamakta aerbest ba-
kaç söz söylemek istedi. laacaktı.r Bu terait dahilinde 

Bulgarlar 
••••• 

Yugoslavya tema
sından memnun 

Sofya, 20 (Ô.R) - Bulgar 
gazeteleri kral Borisin Belgrat
ta Yugoslav devlet adamlariyle 
temasını ebem mi yetle tefsir 
etmektedir'er. Son zamana ka
dar Bulgaristamn komıulariyle 
aalqma11na muhalif bu!unan 
Zora gazetesinin şu yazdıklara 
değişikliğin derecesini göste
r.ebifir: 

YuJos1avyada krabmııa gö5· 
terilen iyi kabal Bulgar ulusu
nu ço~ mlHehass·s etmiştir. 
iki mem•eket era11nda müşte
rek o,an yalmz azun bir hudut 
değildir Damarlarımızda ayni 
lslav kam akmaktad1r. Bu zi
yaret, bla• dayamtmasıoın bir 

Franauva babaun.w doğru eji.- tize 'emaiJet edebilir miyim. H ' 
lerek bu akleri ifitebilcli : -~ Krala elde optman ın 

- Ojfmn; ima lllme yak- et.ek IPI mı"? Siz wbeıtce 

nipaesidir. 

ıaıtıkça her teri batk• tiirffl .aytecliniz. ee. de a,ıe cenp Avukatı istifa etti 
g5rüyor. Senin aaadetiııi temia verecepn burada tek bq&ma Treatoni 20 (Ô.R) _ Hopt• 
için o kadar mefl1ll olmaclaa. yalnıza•. Siz ile kalaN.labmız. •amn avukatı, mQeklriliyle bet 
Açıkça 81Jle, ..-beetçe cwap Hatti lllı•"-Wle luwk- ol- uat glrtlştlkten sonra gazete-
ver.. M..t •una ? madıja ip. wicüar • .,.ak a"lere, artık bu adamın avukat 

.. • ptiadeJİ&. - 1-llian, :....aa.:.. .-:L.: mecMll'I --.- •- laj'ım yapmakta imtina ettiğini, 
mesud-. Kelimi Wr adım ileal,...ek: OflUD yapacağı en doğru fey, 

- Huri ile L--·vac:ak - Dik benim milllfiıim· d l -...-ı cinayetin oyna ığı ro ü itiraf 
mısınız 1 liniz. Her ne liJlemİf olanız etmek oldujunu siyJemittir. 

Fraa.Ma ... 8k luriae bile baradu bir lalnuza laati Hoptman İle daima masum 
titredi we urri: ieJaeden çak••k-z. Şimdi olduğunu •3ylemektedir. 

- Alla! .a,leJiniz... ·-••••••••••••••••ııt•••••••••••••- ...... 
Diye c:enp .... Dedi. lk ve heyecan maraşalda de· 
- ~ ..... lradm H - Söylemek iatediğim 4ey rin bir ıelir uyandırdı. 

oldu? S.JOI' dl Pi,.._ kızı.. ........ Buraya piarmaklıjımı Hemen Koliai Şövalyenin 
- Baaıann lleplİ beaim lcDettlı-en aebebi ve glrüş· şüpheli bir adam o!madfiını 

için ölmlftlr. tlj ... lz .. ,teri ..tacaflm. bilcliii için: 
- FnuoYal Sua 0 kaclm- teni Şula ela himaye edecetim. - Marepl şövalyeyi ı1i~e 

la K Bar- ı. eli Kral i..W11i ,.ekerela •imdiye kadar tamdığam ı· an· 
u IZIDl..a ... ,~. -- T Y 

Konne~-LI dadaldarmm um- - Doi•--• ~ ye- tinomlann en ceıaretlisi ve 
uun, p.im Şuta mia gibi dost- en yiğiti o!mak üzere tav~İye 

na gelen kelimeJi 81,lemeie lara iiialik ~ gabta 
Yakıt balamaclı. ç...-ni kıpır- -Ar,.-. "~er ı.:--.:... • .. an- ederim. ~ 
d ta k bir L-- -•- __ u_..ı_ _. .._ .,.... aa Söaleriyfe işe ltantb. r 

a ra _,.. mvA _._._... ıar... aize bea~-.if olA1dılar 
Nihayet caa Ylmcldaa aynlclt. keaclimi baht "J"' addederim. sova: 

Iıte f.'.-flDSOY& baba•nınaiçia 
1
, SMı ial ..,.... - Dellbtdrba,le ____ ,.,._.. 

jam hdndı illedllW. ......_ _ Sisler .. iki .oldada al- kimıeain şaudeti aizi dost· 
lerini ape.eme._ kalda. ...,.__s. a.. ş.ra dostu lanmdao addetmeğe kifayet 

KontetabLn eeauesi krallar defilim. yahu Fraumm. Hük- eder. Öyle iıe 1re&oiz. .• 
gibi kaldınldı ve bu ölilmden ailere yardım edilmeaini hiç Dedi. 
hemen herkes memnun olmUf• hir kimse benim kadar arzu Diik Kolioi ile ~ dalaşırken 
tu. Yalmz Fr&lllOn bir uarlak edemez. Yeıaia ile temin ede· Paradayan da Mariyaoa .,.Uaha 
parlak bayatı mezara götiirea bilirim. Bununla beraber ka- 11marlaclak., diyerek Mara1Al 
babası için samimi g6z yqlan tolik olduğwa bald4' katolik- ile beraber konaktan pkb. 
dakmüştO. lerin yapbldan cinayetlerden y olcla biç konatmadılar. 

nefret ettiğimi de .&,temelden Ma..-..-• b-al-yi b&..-L '8-Fraaaova dl Moamorami, L:..-.:...----. Banu kral ırıupe .,.,,., ı- 1~ 
S D '--- b · d P~7~•· le bul ulonuna biti•ik bir odaya en enia muaare eım en Şarllll buzanmda da 16y rim. ., 
ıonra savq alanlanndan çeki· Kral : aldı. Dik : 

i - Zırhlı elbiıelerimi ... 1'ar-lerek uıaıda y•-dı. Bir ..._ - Dük -~zlcn' nize iaamyo- "'" 
_.. •- - aak i..i.. .m biraz ._... Katerin kendilİDe Hllml'len nm. Kral Şarl ile yalmlda ko- -r-

bqı hareket edecek bir ordu nuıulacakhr. Dilımanlanm sa- •rnaeağtm ... 
Diyerek delikanhya dikkatle komutanbjı verdi. " Protu· raunda olmadığ'lnızdan mem-

tanlara düıman değil ıililı kar- nunam. Tetrif edebilirsiniz. bakb. Şavalye de saygı ile 
deti tanırım " diye komutan· 5azlerini söyledi. eğildi. 
hta reddetti. - Şevketmeib bazı ah.side Framova odadan çakarken: 

bk • - O. delikanh serseriye Bu bal Katerin dö Mecljçiyi sizin için de fedakir gvste· 
tlipbeye düşilrdG. Alisi araya receğime emin olunuz. çapkına benemiyor. 
koydu. O da Mareplm ura.. Ba .aderi söyler söylemez Diye difünmllştü. 
nnı öğrenmeğe muvaffak ola- Matepl: kendiaiai kapıya ka- Parclayaa yalaıZ ~ 
madı. dar gltlnleji Wr ıeref bilen alaındaa akan terleri ail-

0 zamanlar beyhude yere Kolini ile beraber ulondan eli. Şimdi Framova dl Moa· 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Ya111lan811bf1ar 
~ 

Uzum 
Çu. Alıca 

179 inhisar icla. 
90 Koo ittihadı 11 
38 M J Taranto 
25 Ş Z Galip 
9 Len Reciyo 
341 Yekta 

49'llS8 Eski ıaht 
492499. Umumi •atış 

Zahire 
Çu. Cinsi 
855 Buğday 
100 ton " 
75 Arpa 3 87 

100 Pamuk çekir 2 75 
35 balye pamuk41 
1 O bal re yapak 53 

Para Piyasası 
19-2-1936 

Allt 
Mark so 10 
lsterlia 618 
Fr. Fraagı 8 28 
DOJar 80 70 
Belga 21 12 
İtalyan lireti 9 96 
laYiçre Fran. 40 87 
Floria 85 ıs 
Kr. Çekoalo. s 24 
Avm. ilini 23 n 

Satq 
so so 

621 
8 30 

8040 
21 37 
9 98 

41 12 
85 37 
s 27 

23 87 

... , .ha
nında hamal Rızamn oduındaa 
baza eıyalannı çalan lbralüm 
bu Cfyaluı satarken tutolmut· 
tur, 

lzmlr Beledl••elnden: 
Arbrma, ebiltme •e ibate 

'hakkındaki 2490 uydt baa
nun 28 inci maddeaine bir fakra 
eldetnaeıine dair bam. 

Belediyedeki ilan tabtasma 
auldı, bi&a•. 456 (467) 

Doktor 

Kemal ~akir 
SARAÇOGLU 

Memleket lııaataneai 
Dahiliye Mlteba•• 

Muayenehane : lkiaci Bey· 
Jer sokaia 65. Tel. 3956 

EYi: Kiprl ~ iakelal 
Berat apartımam No. 6 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
MOTEHASSISl 

Dr. Ba~cat Uz 
kan dökülmelİDi i.temiyenler çıktı. moranai1e, .a,n- kw oldei•' 
çoialmıftı. Fransızlar beyninde Konağın karanlık avlusuadan aiJfiyecekti. ~ bak.alak· Anupa tetkik ae,alaatm-
iyilik esaslarının ve kardeşlik ıeçerken iki kişi FranıoYa dö lua Pardayua abebi~ •~ dea clanmllftlr. ffutalamn 
duygularının artması iateni- Moamoransinin yanına yak- dilini •• bti earatlll Jiae kea• her gln 11,30 dan ... t on 
yordL Frauowa ela daimi bir •--. Ba iki a.w.a• birisi: dİIİlle bir Pardaramn liabe~ rOAe kadar Beyler ıokağan-

...... ....... verdi.x.:.u JU:.-eeekti. ~ 
barıt iatediii içia IMa taraftar- - MarefAI laazretleri, doıt• •- ..,..- daki kıliniiinde kabul et-
lann başkanhtuu kabul etti lanmUa birini size prezante Ayıai za•anda babaımm mit· mektedir. Telefoa 3990 

lıte ba bant anuai.le H .. ri etmekliğime miisaade ederaiaiz telaim oldağaaa 'liylemek " s. (3601 
dl Navar ile M .. lranlİ p detil mi? Frauowa karıısın- Laizde• de uzak -kalmak u- ı•---..,------
rOşme'c istiyorlardı. Randen daldain sesindea tanıyuak: mam gelmifti. Birdenbire göz• 
ahndı. Mareşal dö Monmoranıı - Kont dl Mariyan, dostla· leri odanm • lot klfCIİllde 
l'etizi IOkatandaki Amirahn flDIZ ayni zamanda benim de uda balwa resme ilifli. VI• 
konağına ge!cli. doatlaramdır. clMha delafeti Anllda. R_. Doktor 

Navar kralı marepb oldukça Cevabını verdi. dalda. Ellerini azath. Merkez hastanesi 
ciddi kabul etti : - Öyle ise size lnemli bir - Luizl Laid Operatörü 

- Lütfen fU iskemleye otu- ıey söylemek isteyen Mösyö Diye mmldandı. Ve hemen 
runuz, askerlikteki mabarebniz La Şövalye Dö Pardayanı tak- zihnine: Cevat Alpsoy 
karşısında ancak bir talebeniz dim ederim. - Bir kızı olduğundan ba· 
o'abilen ben otururken biricik Marepl Pardayana: beri olmıyan mareıal naıal ola· Almanyadan avdetle haı· 
mare~ al Dö Monmoransinin - yarın akpma kadar ko- yor da yine kııınan resmini el- talanna her gtln on beşle on 
ayakta durması beni son <\ere- nağımday m. Sizi orada kabul de etmiı bulunuyor. · ıekiz arumda 
ce üzer. ederim. Fikri reldi. Fakat, ıenç ikinci Beyler sokak bey-

Dedi. Dedi. Pardayan titrek bir kadının resmine dikkatle ba· ler cami kar~da 43 nu· 
- Şevketmeap, saygı bir sesle: kınca hakikab anladı: marada kabul eder. 

borçtur. - Yarin değil, hemea IİzİD· - Bu Luiz değili AmıelİJIİll Muayeae hane telefoaa331S 
Hanri gülümseyerek: le gÖrÜfmek iıterim. rençlik resmi... EY telefonu 3203 
- Ben öyle iıtiyorum. Cevabında bulundu. Dedi. 26 
Monmaraui itaat etti. y_t. ani.ram• H.Iİlldeki._ti"taJ~-~___,:_;'---~--__:_,,,,=..li~L...li!~~~ ... ._-llİliİ_ımiliİılııııiiıılııııMiiiıİİİİİİı"-4.ı. 

Ithaiit 
v•• d 

eunes 
PİLLİ 

KULLANINIZ 

•• ... v .... 

gumrugo müdürlü· 
gun e : 

lthalAt gümrüjii müdirflitala e•rak 111ahzetaiaia temiri Uk· 
inada 1231 lira 14 kuraflak bedeli kqifli tamir ifiaçak elui"-
1e konmattar. 

ihalesi 24-2-936 Pazarleıi gün& saat 11 dea hafhyarak 15.Sla 
yapdac:aldır. • 

isteklilerin 936 yıhnda ticaret aicilmde ka11tla ....._... ~-
itleri ,..C.klanaa dair aafia endirllğ&adea al ..... tasdikli • 
liyet vaiblannı berabarleriade getirmeleri Jizımdır . 

Ba ite ait proje Ye aartna111a Ye ta.dikli k~tifaa•e c1es, .... 
da olap htekliler her zaman g6rebileceklerd1r. 

M611akasaya i,tirlk edecekler % 7.S pey akçtsi olan 9! 
lira 40 kurutun ithalAt gllmrüjil veznesine yabrdaldanna dair al
dıktan makbuzun ibaleıi yakarda tayin edilen mllcldeti •uaJ• 
yenesi zarfında komisyona ibrez etmeleri erbalH an'aba ... 
IGma olmak &zere ilin olunur. 8-21 349 (20'l). 

Emliki Milliye Miidllriyetinden: 
iLAN Lira 

731 Buca •ia malialle Reddiilhak S. 4 eski 4 taj Nu. lu 
~ dDkkln 450 

636 Bornova Merkez S. 55 eski 75 yeni 91 taj Nu. lı 12,9'5 
metre muraqba1 arsa 50 

71 ~· e....owa Ç. SS Na. lı iki oda INr •utbala tiit 
llilfik lrlrgir eY 

571 aen.owa ç..,.. ba11 aki ve taj 55 Na. h 22,27 metre 
metre murabbaı dOkku arsau ile e•ki ve taj 57 Na. h 
4 odah bir mutbab koridor avlu bahçeyi mliftemil 
bir katlı ~v 850 

872 Bornova Manav kuyu Çingene mezarbğı meYkiinde 
3 dekar 676 metre bağm 4/5 hissesi 450 

849 Tepecik Pirina çıkmazı 1766 metre tarla 500 
91 Baca Yukarı geniz S. 26-2 Nu. h dükkin 151 

395 ~,aka Alaybeı Siıan S. 17 eski 29· 1 taj Nu. la 
155 metre murabbaı arsa 50 

394 Kutaraka AlaJbe1 Sizim S. 21 eski 29-3 taj Nu. b 
111,50 metre murabbaı arsa 150 

159 Bayrakb Muradiye C. Ti Nu. h 2 oda aralık matbah 
aYhayu milftemil ev 600 

480 Turan Menemen C. 2 esiri 93 taj 2 oda sofa 111athah 
afak avlu .att..U 90,09 metre murabbaı e• 400 

476 T .. a lluemea C. 4 eski 92 taj 2 oda sofa ufak aYlaya 
m&ttemil 43,89 metre murabbaı mesahab ev 300 

643 Bornova Merkez S. No. 21-23 eski ve taj dü\kin ve 
9 eıki 21 taj Nu. h ~ir oda 1 mutbah koridor avlu 
kuyuyu mqtemil 199,52 mttre murabbaı mesahab ew 400 

640 Turan 'imendifer C 47 ve 49 Nu. lı kahvehane we 
kahvehane arsası 651 

429 Bayrakb Şeftali S. 8 eski Nu. h bir oda 1 ••\t 
a•luyu miif~mil 8"01 metre mwabbaı ev 400 

446 "Tepecikte TepecikS.2-2eski151,52metremurabbaı arsa 200 
440 Darajaç Parah liaprU tramv.1J C. 190.61 metre •a-

rabbaı meuhalı 116 ve 118 ev ve dOkkAa analan 70I 
398 Karpyaka Alaybey Mimar Sinan S. 7 eski 9 taj Nt1. lı 

573 metre murabbaı arsa 350 
179 Buca Mecidiye C. 3-17 numarah d&kkb 250 
680 Buca •t•iı llç kuyular C. 9 Nu. lı 442,32 metre mu-
~~ .. ~ -

Yukanda yazah gayri menkuUer on ,an milddetle artbı-.aya 
konulmuttur. lhıleıi 12·3-956 tarihinde perıembe g&al .... t 
14 dlr. Sataı •ilnba11.-,n ıayri mlbadil bonosu iledir. 426 (~ 

~ 

iZ M iR 
Pamuk Mensucatı Tür 

Anonim Şirketi 
Şlrketın Mnkex vtt Jfahrıkuı: lzmırcle H"lklprnıudad1r 
Yerli Paınu#undan At, laggare, K6pekbaf, Dellnnen. 

Gegllc ve uglak Markalarım lıavı her novı .Kabot bezı 
inıal e.) it ıııekte olup malları A nupaııın ayni tıp meo"u 
oatuıa faıktır. 

'l'elefoa •o. aau ... 3087 
'l'el,1Taf a•N•I: Bapak l•mb 

(H 1) P r. 
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lzmir ikinci lcra memurlu

iundan : 
Açık artbrma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulün ne 
olduğu : 

1 - Şubat 341 tarih ve 20 
sıra numaralı Traça bahçelik 
mevkiinde şarkan Veli oğlu • 
Halil garben Lütfiye şimalen 

Mehmed oğlu lsmail cenuben 
tariki im ile mahdut on dö
nüm 9200 metre murabbaında 
tarla •. 

2 - ~ şubat 341 iarih "Ye 
sahife 6 cilt 274 ve 21 sıra 
numaralı T raça karyesinde bah
çelik mevkiinde 'Ş&rkan Lütfiye 
garben Ahmed mahdumu Os-
man şimalen Feride cenuben 
tariki am ile mahdut tasarruf 
kanununun neşrinden mukad
dem muhdes bağ zemin ve 
gurumu üç dönüm iki evlek 
yani 2300 metre murabbaı 
mikdanndadır. 

3 - 8 şubat 841 tarih ve 
yirmi iki sıra numarala ayni 
yerd~ eski bağ mevkiinde şar
kan Emin oğlu Hasan Hüseyin 
garben Feride şimalen Lütfiye 
cenuben Lütfiye ile mahdut altı 
dönüm olup 5580 metre mu
rabbaı mikdarında tarla. 

4 - Şubat 341 tarih ve 23 
s1ra numaralı ayni yerde göz
taşı mevkiinde şarkan Hatice 
garben cebel şimalen dere 
cenuben cebeTile mahdut müf
rez iki dönüm bin ıekiz yüz 
kırk metre murabbaı mikdarında 
tarla. 

5 - 8 iubat 341 tarih ve 
24 sua numaralı Traça koca 
kökl6k mevkiinde şarkan Çakır 
oğlu Mehmed veresesi garben 
yarpınar deresi şimalen Feride 
cenuben Hatice ile mahdut on 
b·eş dönüm on üç bin sekiz 

_ yllz metre murabbaı mikdarın
da tarla. 

6 - 8 şubat 341 tarih ve 
yitmi beş sıra numaraJı T raça 
"o ••lepe _ _..\.;;.de pr\Lan 

• 
tepe garben Veli şimalen Lüt-
fiye cenuben Mebmed Ali ve
reseleri ile mahdut on iki dö
niim on bir bin kırk metre 
murabbaı mikdarında tarla. 

7 - 8 şubat 341 tarih ve 
yirmi altı sıra numaralı Traça 
karyesi kuruca ova mevkiinde 
f&rkan yeni köylü Halil gar-
hen çay timalen· Lütfiye cenu
ben Hatice ile mahdut sekiz 
dönüm 7360 metre murabbaı 
mikdarında tarla. 

8 - 8 şubat 341 tarih ve 
27 sıra numaralı Taraça köy 
civarı Hasan hoca yerinde şar
kan tarik garben Çakır oğlu 

Osman veresesi şimalen tarik 
bazen çay ile mahdut bir dö· 
nüm iki evlek müfrez tarla bin 
altmış metre murabbaında müf
rez tarla. 

9 - 8 şubat 341 tarih ve 
28 sıra numaralı ayni yerde 
~1ı1ruçeşme mevkiinde şarkan ta-

• rlk garben cebel şimalen hafız 
Hasan cenuben yeni köy me· 
zarlığı ile mahdut 20 dönüm 
18400 metre murabbaı mikda
rında tarla. 

1 O - 19 mart 328 tarih ve 
312 sıra numaralı Tarça kar-
yesi köy civannda şarkan Ah
med garben Veli çavuş şima-
len yol cenuben Ahmed tar

·lalarile mahdut dört dönüm üç 
bin altı yüz seksen metre mu
rabbaı mikdarında tarla. 

11 - Mart 328 tarih ve 313 
sıra numaralı Tarça Hasantepe 
mevkiinde şarkan baba dağlı 
Emin garben Konyalı Osman 
şimalen tarik cenuben kara 
Beşir oğlu Hüseyin tarlalarile 
mahdut k1rk dört dönüm kırk 
bin dört yüz seksen metre 
murabbaı mikdarındaki tarla
nın yarısı. 

ipotekli deynin temini için 
açık arttırma suretilc satılmak 
iiıere müzayedeye konuldu.Bi
t inci arttırması 23 mart 1936 
•:uibiue müsadif pazar~ esi gü
nü saat on birde dairemizde 
:ey edilcct'! ktir. Bu arttırmada 

Türkiye iş Bankası 
idare meclisinden : 

Umumi heyetin çağrılması 
Esas nizamnamemizin kırk beşinci maddesine tevfikan hisse· 

darlarla umumi heyeti 26 mart 936 perşembe günü ı.aat 16,30 
da bankanın merkezinde alelade olarak toplanacağından 
muhterem hissedarlarımızın muayyen gün ve saatta bu toplantıda 
hazır bulunmaları rica olunur. 

Esas nizamnamemizin kırk dokuzuncu maddesi mucibince 
gerek asaleten ve gerek vekaleten elli hisseye sahip olan 
hissedarlar umumi heyete iştirak edebilirler. Ancak vekillerin de 
şahsen hissedar rey sahibi olmaları lazımdır. 

Hissedarlar hamil oldukları hisse senetlerinin miktar ve 
numaralarını gösteren bir cetveli mezkur nizamnamenin ellinci 
maddesi hükmüne göre ve hissedarlardan birini tevkil suretile 
umumi heyete iştirak edecek olanlar dahi mevzuubahs cetvelden 

merkezi idare ve şubelerimizden alabilecekleri vekaletnameyi 
içtima gününden bir hafta evvel şubelerimize vereceklerdir. 

Müzakere • 
ruznamesı aşağıda 

yazılıdır. 
1 - idare meclisi ve murakıpler raporunun okunması 
2 - 1935 senesi bilançosunun tasdiki ve idare meclisinin ibrası. 
3 - 1935 senesi içinde inhilal eden idare meclisi azalığına 

statü hükümlerine tevfikan idare meclisine şeçilen az.anın 
memuriyetinin tasdiki. 

4 - Temettüün tevzii suretinin ve tevzi tarihinin tesbiti. 
5 - 1936 senesinde idare meclisi az:ılığma verilecek ücretin 

tayini. 
6 - 1936 ıenesi murakıplerinin seçilmesi. 
7 - 1935 senesi murakıplerine verilecek ücretin tayini. 

19-21 422 (457) 

lzmir ikinci Noterliğine 
Beyanname 

lstokolm Noteri tarafın<lan 26 Teşrinisani 932 tarihile tenzim 
ve 3/12/932 tarihile Jzmir Hukuk işleri müdürlüğünden tasdik 
edilmiş olan Umumi Vekaletname mucibince lstokolmde kain 
TELEFONAKTIEBOLAGET L. M. ERICSSON Şirketinden 
bana verilmiş olan umumi vekaletten istifa ettiğimden bu 
beyanımın tescil ve usulen Hanını rica ederim. 

• lzmirde Birinci Kordonda Riz binasındaki dairei 
mabsusasında mukim Davit Lorimer 

Umumi No. 2152 Hususi No. 21204 . 
Dairede kıraat ve içindekileri anlatılan bu beyanname albndaki 

;...._,. ..m• ve hüviyyeti dairece maruf ve bmirde Birinci 
Kordonda Riz hanındaki dairei mahsusasında mukim Mösyö 
Davit Lorimer tarafından bizzat vaz edildiği anlaşılmakla 
tasdik ve istedjği veçhile basılıp yayılmak üzere İzmirde çıkan 
Y. Asır Gazetesi direktörlüğüne yollandı. Bin dokuz yüz otuz 
altı yılı Şubat ayının on beşinci Cumartesi günü. 

15 Şubat 1936 
lzmir İkinci Noteri Resmi Mührü 

imza okunamadı 

lzmir nııntakası kadastro mii
dürlüğünden: 

Şimali 30 metrelik yeni açılan cadde, şarkı Melez çayı, cenubu 
Kemer caddesi, garbı Tahir sokağı ile mahdut Oğuzlar mahal
lesile şimali otuz metrelik yeni açılan cadde, ıarkı Tahir sokağı 
cenubu şimendifer yolu ve istasyonu, garbı Basmane meydanile 
mahdut ve Çorakkapı mahallesine bu defa ilave edilen mahallin 
ilan tarihinden itibaren on beş gün sonra kadastrosu yapılmağa 
başlanacaktır. Yukarda hudutları gösterilen saha içinde gayri
menkul malları veya bu mallar uzerinde ayni hakları bulunanlar 
o mahallede bulunan kadastro postasına beş gün sonra müra
caatla beyanname almaları veya J,endilerine verilen beyannameleri 
ya bizzat yazarak veya posta memuruna yazdırarak bu ilan 
tarihinden beş gün geçtikten sonra bir ay içinde geri vermeleri 
ve nüfus kağıtları, tapu senetleri ve ikişer dan~ fotoğraflarile 
sair belgelerini postalara vermeleri veya göstermeleri ve bunları 
yapmıyan hak sahihlerinin malları hakkında 2613 sayılı yasa
nın hükümleri tatbik olunacağı ve Nisan 936 gününden itibaren 
yukarôa yazılan Oğuzlar maha!lesile Çorakkapı mahallesine ilave 
olunan yerlerdeki gayri menkullerin tahdidine başlanacağı ve 
sınırları, dıvar, çil tahta perde gibi görünen vasıtalarla çevril
memiş yerlerin köşelerine ağaç kazıklar dikilmesi ve bu yolda 
gayrimenkullerin sınırları gösterilmiyen ve ilgililerin tahdid günü 
gayrimenkulunde bulunmıyanların tahdidi mevcut belgelere, vukuf 
ehlinin sözlerine ~öre yapılacağı ilan olunur. 458 (471) 

._. 
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PASTİL FOR PASTiLFORPASTİL FOR PASTİLFÖR PASTİLFOR 
PASTİL FOR PASTILFOR . . . 
l>ASTIL FOR PASTiL FOR PASTILFOR 
PASTİL FOR PASTILFOR 

Kullananlar f ASTİL FOR Nezleye, öksürüğe, nefes darlığına tu- PASTİL FOR 
ıP ASTİL FOR tulmazlar, sesleri kısılmaz, nefes boru- p ASTİL FOR 

larıs hatalanmaz, boğazları ağrımaz . 
PASTİL FOR PASTİLFOR 
PASTİL FOR P AST IL FOR P PASTİL FOR 
f> ASTIL FOR p R PASTİL FOR PASTİL FOR 
PASTİL FO ASTiLFOR PASTİLFOR 
~PASTİL F STlLFOR PASTİL FOR 
PASTİL TİL FOR TİL FOR 
PASTi -oR 
.PAST 

PAST 
PAST 
PASTİ 
PASTİL 
PASTİL 
PASTİL FO 
PASTİL FOR 
PASTİL FOR PAS~ .... 

.OR 
FOR 

İLFOR · 
ASTİLFOR 

OR PASTİL FOR 

L .FOR PASTİLFOR PASTİL FOR 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
}.:eyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
' Cuma ve salı 8 den 10 a 
kadar memleket hastanesinde 

BAG VE SEBZE 
Tütün fidanları 

ıçın 

Avrupa Kimyevi 
gübreleri 

Garbi Anadolu 

Umumi deposu 
Hacı Davut zade 

Rahmi Karadavut 
Cezair Han - Yemiş çarşısı 

İZMIR ~ elefon: 3809 
Çar. Cuma. Pazar 1-13 (128) 

Göz Hetimi 
MITATOREL 

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

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

. , . 
lzmir ithalat gümrüğü müdür· 

lüğünden: 
Muayene memuru 940 Uyu Tunçaslana: 
Tarihi ilandan itibaren üç gün zarfında vazifeniz batına 

gelmeniz aksi takdirde müstafi ad~edileceğiniz tebliğ yerine 
kaim olmak üzere ilan olunur. 450 

··············~~j;i~-~~·····i:i·;;i~~-~~~~·············· 

Norveçyanm lu.lis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satıf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZ.llET 
Sıhhat Eczanesi 

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

l~~çe Oriyantbank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZBliB 
gayri menkule tahmin edilen 
bedelin yüzde yetmiş beşi 

nisbetinde bedel verildiği su
rette müşterisine ihalesi icra 
edilecek aksi halde en çok 
arttıranmın taahhüdü baki kal
mak şartile satış on beş gün 
daha uzatılarak ikinci arttır

ması sekiz nisan 936 tarihine 
müsadif çarşamba günü yine 
dairemizde icra edilecektir. 

İkinci Beyler sokak fırın 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

mart 936 tarihinden itibaren H 3. (182) 
herkesin görebilmesi için açık- .... __________ _ 

MERK.KZI : HKRLIN 
Almanyada 175 Şubesi Mevcuttur 

Bu arttırmada da yüzde yet
mişi nisbetinde bedel verilme
diği surette satış 2280 numa
ralı kanuna tevfikan beş se
nede ödenmek üzere satış geri 
bırakılacaktır. Sartnameler altı 

tır. Yüzde iki buçuk delliliye 
harcı ve tapu harçları müşte
riye aittir. İşbu gayri menkulat 
üzerinde hak talebinde bulu
nanlar eJlerindeki resmi vesaiki 
ile birlikte yirmi gün içinde 
dairemize müracaatları lazım

dır. Aksi halde hakları tapu 
sicilince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalacaklardır. 
Satış peşin para iledir. Daha 
fazla malumat almak istiyen
lerin 934-10052 dosya ile mü
nadi ye müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 455 (470) 

DOKTOR 

· Hulüsi [rel 
ı 

. Sinir hastalıkları 
· Mütehassısı 

.Pazardan mada her gün 
dörtten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) 

Seı maye ve ihtiyat akçesi 
165,000,000 B.ayhsmark 

Tiirkiyecle Şubeleri : JSTANBUJ.J T"e lZMHt 
.Mıınrt.la Şubeleri: I\AH1BE ve lSKENDERlYE 

Her tiirli\ hanka mua1oe1Rtnı İff\ ve kabul eder 
c ALl\lı\NYAJ>A seynlıat, ikamet, tnhsil ve saire için 19. 

f'bvmı ~M11 itl A JO:OTRTEHl\tAl{K Ratı l ı r. > (lı-1) 
. ....., ... . ' ' 

t • • • 1 • : • 

lzmir lisesinden yetişenler ku
rli mundaıı: 

23/2/936 Pazar günü saat 15 de Lisede yetişenler kurumunun 
yıllık kongresi toplanacaktır. Üyelerin bulunması rka olunur. 

449 (468) 
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Fratelli Sperco N. V. 

V A t . W. F. H. Van Der 
apur cen esı Zee & Co. 

ROY ALE NEERLANDAIS HELGA L. M. RUSS va-
KUMPANYASI puru 17 ıubatta bekleniyor. 22 

ORESTES vapuru 28 ıubatta şubata kadar Anvers, Rotter-
beklenmekte olup y&kOnü tah- dam, Hamburg ve Bremen li-
liye ettikten sonra Burgaı; mantarına yükliyecektir. 
Vanaa Ye Khteace imaa1an AL~ VA Napuru 2 martta 

ii~io 1ilk a1acaktır. be\cıleoiyor. 6 marta kadar An-
ULY6SES vapunı 22 şubatta vers, Rotterdam, Hamburg ve 

gelip 29 şubatta Aovers, Rot- Bremen limanlanna yükliye· 
terdam, Amsterdam ve Ham- cektir. 
burg limanlan ıçın yük ARMENT H. SCHULDT 
alacakbr. Hamburg 

SVENSKA ORIENT LINE TROYBURG vapuru 25 şu-
VINGALAND motörü 20 batta bekleniyor. Anvers, Rot-

şubatta Rotterdam-Copenbage terdam, Hamburg limanlarına 
Oantzig:-Cdynia-Gotebu.rg-Os- yijldiyecektir. 
Io ve lskandinavya limanları DEN NORSE MIDD.ELHAVS 
için yük .-lauktır. LINJE (DS. AS) SPANSKE-

ERLAND motörü 28 şubatta L1NJE} OSLO 
gelip Rotterdam - Copenhage- BANDEROS vapuru 4 mart· 
Dantzig - Gdyoia • Goteburg- ta bekleniyor.lskenderiye Hay-
Oslo ve Iskandinavya 1 manları fa, Oieppe . ve No.rveç liman• 
için yük alacaktır. lanna ytildiyecektar. 

SERVfC MARaTıME RUUMAİN AMEPl::>AN EKSPORT LINES 
ALBA JULIA vapuru 23 EX~RESS vapuru 28 şubatt.a 

şubatta geJip 24 şubatta Malta bekle~ı~or. Nevyork ve Baltı-
Marsilya ve Barselona için more ıçın ytik alacakbr. 
yük alacaktır. Jobnston Warren Lines 
PELEŞ vapuru 20 martta Liverpool 

gelip 21 martta Malta-Marsilya QUERNMORE vapuru 23 
ve Barselone için yük alacaktır şubatta bekleniyor. Liverpool 

Yolcu ve yük kabul eder. ve AnYenten yiik çıkarıp Bur-
Dandaki hareket tarihlerile gas, Vama ve Köıtence liman-

navlunlardaki değifikliklerden farına yük alacakbr. 
Vapurların isimleri, gelme 

acenta mes'uliyet kabul etmez. tarihleri ve navlun tarifeleri 
Fazla tafsilit için ikinci hakkında biç bir taahhüde gi-

kordonda Tahmil Ye Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli mala aJalamar •e 
.salep ile baıka çcıit ye
mek baharlarımııı, birinci 
kalite çamaıır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

ritilmez. 
N. V. W. f. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 -2008 

Nestle ve Turan fabrikalar:ının tanınmış çeıitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy dit macunu ve fll'çalarını (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayıwL 
Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumq boya

larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 
Telefon : 3882 

~ .A.N9ZU~ 
ÖKSÜRÜKŞURUBU 

En muannid lSksllrüklerle bronşit, astm, ve boğmaca öksürll
ğünün kat'i illcıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici 

tesiri şayanı dikkattır 
iNGILIZ KANZUK ECZANESi Beyoilu - utaabul 

O l ive r Ve-- Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRINCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 

LESBIAN vapuru 8 tubatta 
Liverpool ve SYanseadan ge
lip tabliycae ıbtillıoac&k •ylii 
zam.anda f;verpGOI rv.c Gla1,19· 
va ıyük alacaktır; 

EGYPTIAN vapuru 10 ta·. 
batta Londra, Hull ve Anver1• 
ten gelip tahliyede bulunacak 
ayni zamanda Hull için yük 
alacakhr. 

ROUMEIAN vapuru 14 şu
batta Liverpool ve Svanseadan 
gelip tahliyede bulunacaktır. 
THE General Steam Naviga· 

tion Co. Ltd. 
LAPWıNG vapuru 14 şu· 

batta gelip Londra i~in yijk 
alaca'kbr. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri Ye navlun üc
retlerinin değitikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

En sağlam 

Sobalarınız İS(İn hal!~ 
·§Zoiiiiii<lak·k;iı;ı~-~~<l~ii.köm·ü~iif 
~Sömikok : Antrasit kömürü § 
~lngiliz : Antrasit komürü ~ 
······Koit""'ööLMA"""BAHÇE ..... ..., 

Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10-12 F. Per-
kinyani ma azasında bulacaksınız, Telefon 3937 

(3508)-

Kemal 
HiLAL 

Aktaş Balıkyağı 

Eczanesinde Tevzie 
BAŞLANDI 

• 

Morina bahkyağınm özü ve başmahsulü kimyaca iki kez filitre 
edilmit gıda kuvYeti yüksek içmesi çok kolay 

Bir ~erbettir 
Hilll eczanesi bu yağı baıka biç bir yere Yermemlttir 

Şekil N o. 1608 
Daimon cep kalem fenerleri 

En son icat edilen bu fenerler ayni mürekkepli 
kalem şeklindedir, yirmi beş gram ağırlığında olup bu 
fenerlerden bir tane her insanın yanında ve cebinde bu
lunması IAzım olan zaruri ihtiyaclardan biridir No 1908 dir 

Deposu lzmirde Suluhan civarında No 28-9 Hurdavatçı 
Ödemişli Hüse in HUınU ticarethanesidi 

ve en lüks Mobilye imal eder 

Çalışamıyor, 
v 

ugramış 

düşünmüyor ki 
ORIPIN 

Bir iki kaşe 
Onu bu yanm 
baı ağnailc si
nir ağnlann
dan kurtar
mağa kAfi ge-

lecektir. 

derde devasız bir 
gibi meyustur 

GBIPIN 
Bütün ağrı, sızı ve sancıları derhal dindirir. Soğuk algınlıkanna, 
gripe, romatizmaya, baı ve diı ağnlanna, nezleye, sinir, adele 

ve bel ağnlarile kırıklığa karşı bilhassa müessirdir. 

SELAMET sizi 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splrallı 

METALLUM 
Limbasmı alarak diğer lam
balara nazaran sarfiyattan 

yüıde yirmi daha kirh 
olursunuz 

M. Tevfik BA YKENT 

Elektrik, telefon •e malze
meleri depoıu Ve Simeu 

f abrikalan mümeHili 
Pcıtemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

Nezle, Aksırık, öksürük 
Ye owa fena akibetlerindea 
korur, onun için mutla .. 
evinizde bir tiıe 

Selamet Ferit 
bulun durunuz 

Taklitleri boıuna 
vakıt kaybettirir 

M. Depo 

S.Ferit 
Ş fa eczanesi 

Devlet Demiry " §larınd .:..n; 
Muhammen senelik kira bedeli 300 lira olan Aziziye Istasyo

~unda istas!~n oteli bir kısım demirbaş eşyasile çamlık, zeytin
~k ve .arazısı 3/3/936 salı günü saat 15 de açık arhrn:a usulii 
ıle Izmırde Alsanc:. '.da 8 inci işletme binasında bir senelik kira
ya verilecektir. 

isteklilerin 2550 kuruş muvakkat teminat vermeleri ve ite 
girişmeğe kanuni bir manileri bulunmadığına dair beyanname
lerle aynı gün ve saatta komisyon reisliğine bizzat veya tahri· 
ren müracaatları lazımdır. 

Şartnameler Alsancakta komisyonda ve Aziziye ista yonu ya· 
zıhanesinde parasız dağıtılır. 21-25 421 {465) 
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Avrupa gibi Ame:rikada da endişeler uyandırmaktadır 
Japonya.ile Sovyetler arasında bir uzlaş abulunacak mı?Amerika eniz 

silihlarını arttırırıak için yeni bir li hazırladı - F ransanın korkusu •• 

Bu son gü11lerdt akibtf i (Ok mc~·zuubalts o/a!l Lokamo palıtuwz 

Lo~dra 20 ( Ö. R ) - Ja- ı 
ponya - Sovyet gerginliği mese
lesinde bir sureti bal bulun
ması için alikalı devletler ça
ı..maktadırlar. Bu işe hariçten 
bir üçüncü devletin müdabale-
ıine ve Akvam cemiyetinin bir 
çarei bal bulmasaoa dair olan 
laaberler kesin olarak tekzib 
edilmiştir. 

Cenevreden alman telgraf 
haberlerine göre bu mahafi~ 
Japonyanın Uluslar ıoıyetesi 

uası olmadığı için böyle bir 
tavassutun mevzubabs bile ola· 
mı ya cağı mütalaasındadarlar. 
Bununla beraber SovyetJerin 
bu hususta Uluslar Sosyetesine 
bir müracaat yapması kuvvetle 
muhtemeldir. 

AMERiKANIN TESLIHATI 
Nevyork. 20 (Ö.R) - Cen-

traJ Nevs'un verdiği bir habere 
göre Amerika ulusal müdafaa 
planını tetkik eden mütahas· 
aıslar komitası deniz ail&bları 

işine büyük bir ehemmiyet ver
mişlerdir. Komitenin hazırladığı 
raporda şöyle deniliyor: 

- 922 Yılandan beri deniz 
silahları işinde yapılan teşeb-

büslerin henüz bekknilen so
nucu vermemiş o1ması, Ameri
kayı deniz silahları işile doha 
ciddi surette uğraşmağa sev
ketmelidir. Çünkü deniz projt-
si Amerikanın Atlantik hakimi
yeti meselesidir. Şimdiye kadar 
bu hususta Amerikaca göste
rilen müsamahaya artık bir son 
vermenin zamana geldiğine ina-

yapıidığı Lokamo şe/aı 
nıyoruz. Şimdiye kadar göste
rilen müs;mıaha, Amerikanın 

Japonya ile bir hadis~ çıkar
mak istemeyişinden ileri gel
miştir.,. 

Komite, "Vashington Treaty,, 
tesbit edilen hadlerin ve toni
lato miktarlarının icabmda 
fevkine bile çıkılmasını İcab 
ettirecek heybetli bir plan ha
zırlaruıştır. Bu pJanm tahakku
ku için 615 milyon dolar tah· 
sisat fazlasına ihtiyac görülü
yor. 
AMERIKADA GÖRÜŞMELER 

Vaşington, 20 (Ö.R)-Fransa 
büyük elçisi B. Laboulaye ile 
dışişJeri asbakam B. Filips ara
sındaki görüşmeden bahseder
ken, dış isleri bakanı 8. Cordel 

HuJl bu mülakatın ve:z.iyeti in
celemek üzere L~ndra, Paris 
ve Vaşington arasanda yapıl
makta olan müıakereler seri
sine girdiğini söylemiştir. 

B. Hull lngiltere büyük elçi
sinin dış bakanlığına gelmedi· 
ğini. fakat Vaşington ve Lon
dradaki Amerika büyük elçisi 
vasıtasiyle muhafaza edildiğini 

bil dirmişlir. 

FRANSIZ - SOVYET 
PAKTI BARIŞTIR 

Paris, 20 (Ô.R) - " Gayri 
askeri,, Ren bıölgesi ve bununla 
ilgili olan Fransız emniyeti 
meselesi gazetelerin kaygılarını 
tahrike devam ediyor. 

''Republik,, diyor ki: Fran
sanın istediği barıştır. Ve ba
rışı istediği içindir ki her türlü 
harbın önüne geçmek için ih
tiyat tedbirleri almağa mecbur
dur. Ekonomik ve finansal has
talıkları kuvvetle tedavi etme
ğe imkan yoktur. Dikkat et
meliyiz. 

"Fransız - Sovyet paktı tas
dik edilmelidir. Zira Fransanın 
emniyetini ıağJamJaştırdığı haJ-... 
de Almanya için hiç bir teh-
lüke değildir. Fransız - Sovyet 
paktı barııtır." 
. "Figaro,, gazetesi Fransanın 
endişelerini daha açık olarak 
gösteriyor: 

"us senedenberl, di
yor, biz Fransızlar em
niyetimiz için titremek
taylz. Öyle deneblllr ki 
bir korku hastahğına tu
tulmu,uzdur. Komşula
rımız -dost olan kom,u
larımlz- bize hayretle ba-

1 : 

Rus ora11sundall 
karak böyle bUyUk bir içinde .. Gayri askeri. 
zafer kazanmı' olan Ren bölgeslnl hakiki blP 
böyle bUyUk bir ulusun lstlhklma çevlreblllr. Al· 
nasd uluyor da emniyeti manya s ay l;lnde, iyi 
için tltredljlnl soruftu- tallm görmUf soo,ooo 
ruyorlar. kl•lllk bir ordu yapmlf• 

"Fakat hldlselere ya- tır. HAdlseler bunlardır. 
kından bakmak gerektir. Biz falcıhk yapamıyoruz. 
Almanya bizim kaplları- Sadece yaztlmı' olanı 
mızdadır va 24 saat okuyoruzl,, 

ı 
; 

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

Şimalde ltalyanların hedefi1 •• Başbakan ~met In~nü. l 
-------.- Tuze bakanıyle bırlıkte; 

Ras Seyum ve Ras Kassa ordularına dün Istanbula vardılar 
büyük yardımcı kuvvetler gön.derildi 

Londra, 20 (A.A) - Royter l 
ajansı hususiğ muhabirinin harb f 
raporlarından alınmışlar: i 

Ogadende duruma dair sarih . 
hiçbir haber alınamamıştır. Fa- , . •t 
kat israrJa dönen şayialara göre '*:ı 

Salaneh bölgesinde ehemmi- / ' 
yelli muharebeler olmaktadır. f . 
General Graziananao Jijigaya ~ 
doğru bir taarruza gmşmiş 
olup olmadığı merak edilmek
tedir. 

Somali cephesinde ltalyan 
tayyareleri Ras Desta ordusunu 
general Sablenin kumandasında 
toplamaya ve tahaşşude çalışan 
Habeş kollarmı müt~madiyen 
bombaya tutmaktıldır. Bu cep
hedeki Habeş mevzileri de 
bombardıman edilmiştir. 

ŞiMAL CEBHESINDE 
Şimal cephesind~ki Italyan

Jar muzafferiyetlerini istismare 
devam etmekte ve Makallenin 
cenubunda ve batı cenubunda 
Gaela bölgesini İfgal etmekle 
Ras Sayyum ve Ras Kaaaa 
ordularıaın iaıelerine mani ol- . 
maya veya hiç olmana bunla
na bulundukları yerlerde iaee-

Somalili 
]erini temin edebilmek için 
J..üçük müfrezelere ayrılmağa 
mecbur etmeğe çalışmaktadır
lar. 

iT AL YANLARIN HEDEFi 
Londra, 20 (A.A) - Royter 

Ajansanm Adisababadaki mu
habirinden: 

Habef hükümeti MakaJJe 
muharebeai hakkında henüz biç
birıey söylememektedir. Adiı· 
ababada zannedildijine ı&re, 

Askanlcr 
ltalyanlarm bundan sonraki 
hedefi Benda olacaktır. 

Benda Danakil ço]ünü kon
trol eden Makalle etrafındaki 
dağlara kadar uzanan yollar 
üzerinde mühim bir sevkulceyş 
noktasıdır. 

iKi LEHLi DOKTOR 
Habeş, Lehistanlı doktor 

Maksimilisus Belan ile muavini 
Hecuıka Toedenz'enin ltalyan
lar taı .. r ındau J~~aarall 

. lstanbuJ; 20 (Öyel) - Başbakan ismet Inönü buiiin refaka
tında Tüze bakanı Şükrü Saracoğlu olduğu halde sabahleyin 
ekspresle ıehrimize geldiler. Haydarpaşa istasyonunda dıt ba
kanı Tevfik Rüştü Aras, şehrimizde bulunan say)avlar, kuman
danlar, emniyet direktörü, üniversite rektörü ve daha bir çok 
zevat tarafından karşılandılar. 

ismet lnönü doğruca motörle Dolmabağçe sarayına gitti. Baı
bakan şehrimizde birkaç gün kalacaklardır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Italya yolu ile Lehistana gön- iT AL YAN ESiRLERi 
derilmelerini Cenevrede pro- Habeş hükUıneti lta)yan 
testo etmek niyetindedir. Ha- harb esirlerine iyi muamele 
beş Kızılhaç hizmetinde bulu· yapıldığını isbat için geçen ay 
nan bu iki Lehistanlı pazar- ahnan ve Adis - Ababada 
t · ·· .. A b A d mevkuf bulunan bir Italyan 
esı gunu m a - ra am b. . • D . , .. d · 

d w •• • d b. v d za ıtim essıye ye gon ermış-
agı uzerm e ır magara a tir. Zabitin orada esir bulunan 

bulunmuşlardır. vatandaşlarını ziyaret etmesine 
ltalyan topçulara Sima) cep- müsaade edilecektir. 

besindeki Habeş mevzilerini BASKINLARA KARŞI 
bombardıman etmişlerdir. Adis - Maklle, 20 (Ö.R) - ltalyan-
Ababada bu bombardımandan Jar şimal cebhesinde Makalle 
yeni bir ltalyan ileri hareketi- etrafında Habeşlerin gece bas-
nin pek yakın olduğu ıuretin- kmlarma mani olmak için bü-
de tefsir edilmektedir. Bu ha- yük projektörler, mitralöz yu-

vaları kurmuşlar, mevzilerini 
reketin önüne geçmek için 

kuvvetlendirmişlerdir. 
Ras Seuyum ve Ras Kassa ya iT AL y AN UÇAKLARI 
acele takviye kıtaah gönde- Asmara, 20 ( Ö.R ) _ Son 
rilmiıtir. Dün Adis • Ababa istatistiklere göre ltalyan hava 
ıokaklanada müstemleke ıap- ku•vetleri Enderta harbında 
kah ltalyan pi1adeleri a6rll· . ytiz toadan fazla mevadtlı mit· 
•lfl6r. ~ telle urfetmiılcrclir. 

4 - ~-

K.Karol .. -
Bükreşe döndü 
Bükreş, 20 (Ö.R)- Kral Ka· 

rol, büyük saygı ile karşılan• 
dığı Londra ve Paris seyaha• 
tinden geri dönerek Bükret• 
varmıştır. Krala getiren tren 
saat 11,30 da istasyona gir• 
miştir. Hükümdar istasyon iı· 
keJesinde Başbakan B. T ata-
resko, hükumet erkanı, elçiler, 
sivil ve askeri yüksek memur• 
lar, başlarında bayraklarile 
muhtelif vatansever cemiyetler 
mümessilleri tarafmdan karşı

lanmıştır. 

131 
Numaralı tebliğ 
Roma 20 ( Ö. R ) - 131 

numaralı tebliğ : Birinci kolor• 
du tekrar cenuba doğru ilen 

hareketine başlamıştır. Tayya· 
reler düşmana dinlenecek va• 
kıt bırakmıyorlar. Somali cep-
hesinde bildirilmeğe değer biı 
şey yoktur. 

Adis - Ababa 20 ( Ö. R ) -
Geçen haf ta Amba - Ara dam• 
da yapılan muharebede Raı 
Mologetanın oğlunun 6ldüi6 
bildirilmektedir. 


