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imtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGiN 
Baımuharrir ve umumi neşriyat m6dilrü: 

HAKKI OCAKOGLU 

il Son Dakika 
Haberleri beşinci 

sahif ededir 
: 2897 
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Almanya 
-·--

Sömürgelerini 
geri iste yor .. 
"Bu istem dünya 
elyasetinln en 
aktüel bir işi oldu,, 

Berlin, 18 ( Özel aytarımız
dan ) - ltalyanın Afrikadaki 
ıon hareketleri, sömiirgeler 
işini yine dünya siyasasmm 
~ünlük meseleler arasına koy
muştur. Almanyanın bu müna
:;cbetle sömürgelerini geri is
temek ıçııı ortaya çılm a
sı zaten beklemyordu. Al
manlarrn sömürge dıleği -!

neral Von Eppin Alman sö
mürgeciler cemiyetinin Ham
burgtaki toplantısında söylediği 
sôzlerle başlamış oldu. General 
Von Epp burada Almanyanın 
eski sömürgelerini tekrar .eline 
almak istediğini açıkça bildir
nıitti. Geçenlerde Rayh pro• 
J>aganda bakanı Dr. Göbbelı 
de sömürgeler meselesinden 
bah1ederek Almanyanıo sömür
ı• aahibi olmak hakkını şiddetle 
•ldafaa etti. Şimdi Almanya, 
artık ı6mlrge dileklerine şekil 
Yennek üzeredir. Berlin mü
laim mebafilinin sömürgeler me
Mleaindeki düşüncelerini aşa
jıda olduğu ıibi bildiriyeruz; 

.. Alman dnletinin bu yolda 
atacağı ilk adımdan evel res· 
mii bir beyanat bekleniyor. 
Bu beyanatta Almanya için 
aömUrıeler işinin herıeyden 
•v•l bir hak meselesi, halli 
araıuluaal l>ir hu~ uk ve morll 
iti olduğu anlatılacaktır. Bura· 
da vaktile Kongo muahedeain· 
de mevcut olan ve Büyük Bri
laaya da dahil olduğu halde 
bfttnn bOyilk ıömürge devlet
leri arasında verilen bir karar 
ortaya konacaktır. Bu karara 
16re, her hangi bir Avrupa 
barbmm Afrika topraklarma 
sirayet etmemesini bütün bu 
deYletler taahhüt ediyorlardı. 
Halbuki genel savaşta Alman
yaya karşı harp eden devletler, 
Afrikadaki Alman sömürge
lerine tecavüz etmışlerdi. 

Bu tecavüz Kongo muahede
si tarllarma muhalif bir hare
ket idi. Müttefikler tarafından 
bozulan bu muahede şartlarma 
yine harb sonunda mütareke 
vaadları ve tartlaranın tutulma
ması da kabldı. Almanya bu 
hak davasını ısömürgeler mes
elesini konuşmazdan evvel or
taya atacaktır. Bu münasebetle 
eski lngiliz dışişleri bakanı Sir 
Samuel Hor'un dünyada ham 
maddeler taksiminin yeniden 
düzeltilmesi lüzumu hakkında 
möyledik1eri tekrar hatırlatılmak 
111 beraber sömürgeler mesele
sinin Alman ncıktai nazarma 
göre artık yalnız bir ticaret 
meselesi olmayıp siyasi bir 
mesele olduğu ileri sürülmek
tedir. Almanyanm sömürge is
teklerini bu şekilde yani yalnız 
ticari noktadan kolayca hallet
mek mümkün değildir. Diğer 

taraftan A1manyanın Afrika 
86mürgelerinde yardım ve gay
l'etlerinden mahrum kalmanın 
dojru olmadığı da söyleniyor. 
Almanyanın kendi aömürgeleriai 
Jiae Meri alması ve aömİİJ"gele

- Sonu 2 inti saJ1oda -

Tembiende muharebeler geceleri oluyor 
Habeşler baskınlarla düşmanlarını yıldırıyor 
1500 eritreli asker silihlariyle Ras Molugettaya teslim olmuı 
ltalyanlar Amba Alagiden 25 kilometre mesafede bulunuyorla 

lfabeşlilrt arasmda Ur ita/yan. esir 
Dessie, 21 (A.A) - Royter 628 yarahclan ibarettir. Düş-

Ajansı muhabiri bildiriyor: manın zayulh bundan çok 
Ras Molugetta şu beyanatta fazladu. 

bulunmuştur: On alil fubal aeca•I 
· On iki Şubatla on dört Şubat HIOO Erltrall •llAhları 
arası düşmanın kuvvetli bir ve cephanelerlle beni"-'. 
taarrux hazırladığını anlıyarak tarahma geçtıler6 
'bu aevkulceyf ricah hazırladım. Harar, 21 (A.A) - Harar 
Fakat ltalyan ileri karakolları ve Ogaden mıntakalanoda bol 
bu ricat hareketinin farkma ve aürekli yağmuılar yajmak-
vararak derhal taarruza geç· tadar. 
tiler. Ve muharebe baıladı. TEMBIEN MUHAREBESi 
Mevzii çarpışmalar esnasında Londra,aı (Ö.R)- Roy-
on iki Şubatla on yedi Şubat terin Adls-Ababa muha
arasmda Habeş zayiata 147 ölü, biri blldlrlyor: 

Temblenda vukuu bll
dlrllen muharebeler ge
celerl cereyan ediyor .. 
Habefler gUndUzlerl sak. 
landıkları mağaralarla 
sıjınaklardan ueceler2 
meydana çıkarak kıhnç 
'Ve aUngU Ha italyanlara 
baslunlar yapmalcla va 
dalma bUyUk zayiat ver
dlrmektedlrter. 

DOKTOR BROOKLIN 
NE DiYOR? 

Londra, 21 (Ô.R)-Royterin 
Adiı - Ababa muhabiri bildi
riyor ı lrlandah doktor Brook· 
tin, ltalyan uçaldannm buıla 
Habeı meYJileri lzerinde mı .. 
teaddit uçuılar yaparak bom .. 
balar yağdırdıklarını, ablan 
b-.ıbalann Jlzde elliıiain pat
lamadığmı, lıarmn devamına 

rağmen kayhilerin Antalodan 
ltalyan hatlarına tavuk ve er· 
zak getirerek •thkJannı, ltaJ
yan casuslarının batJan mit'" 
kilitaız ıeçtiklerini, Habeılerin 
kuvvei maneviyesi iyi olduğunu 
söyJemİf tir. 

RAS SEYYUM VE KASSA 
NE YAPIYORLAR ? 

Londra 21 ( Ö. R) - Roy-

ltalya11 toprulor1 /aalı) rtt' 
terin ._,, muhabiri bildiriyor ı 1 Raı Seyum ve Ras. Ka11a or• 

Şimal cephe.o.de ap ye ... dulannı müıkül bar duruma 
tem dahilinde Jlerl Jaareketia- aokmuıtur. Bu iki ordunwt 
.. deYam eden ltalyaa ordu• uzun milddet mlic:ldet T emblŞ 
•, bundan ... rakl hedefi olan en~~ naııl kala~1darma. m.~~·~ 
A b . • . edılıyor. Tahmın edıldıgını 

m a Alagıdcıı yırmı be, ki- vl»re Ras Seyum ve Ras Kana 
lomet..e meaafecle halunmalı- T embiende çete barba yapuaı. 
tadu. Ru lfo ....... enim. tahlllacaldar Ye lruvayı lrlllliy~ 
kalyanlarla t..... laaH.de iH ]erini cenuba çekeceklerdir. 
de mumaleymn orduaua• top- Baylece ltalyan1arın Amba Ala• 
hyarak tekrar· muharip hir ku•- giyi yeniden ellerine ıeçirm .. 
Yet haline laoymau zor bir it lerine mani ola"caklannı umu-
telleki ediliyor. yorlar. ltalyan iıçi kollan yollar 

Moluıetta ord .. u1ı rıc'atı hazırlamaktadır. 
.................................................................•......•..................•...........•.....•..........•••••...•....••......•••..••.•....•...•••••••.••••..••.••..••........•..........•............•..•..• ._ 

Almanya eğer isteseydi Talebe kızlar 
Fransanın sempatisinden istifade Yüksekökçegiymiyece~ 
ederek büyük bir dostluk kurulurdu tırnağına oje sürmiyecekı 

-------········· -·-. -·· 
1920 Fransız - Belçika paktının feshi istenmiş 

Paris, 21 (A.A) - B. Her
yo mecliı.te nutkuna devam 
ederek: Aimanyanın Sovyet -
Fransız paktının tasdikine kartı 
yaptığı itirazlar hakkında de
miştir ki: 

· - Fransa ile Almanya ara
sında derin ve samimi bir u1.
laşmanm şayanı temenni otdu
ğuna hiç bir kimse benim ka
dar kani değildir. Almanyayı 

Cenevreye ğabuJ ettirmek için 
çallfbk. Bu büyük milletin Ce• 
nevredn çıkhktan sonra müş
terek büyük esere teşriki me
sai etmesinden dolayı endiıe

lenebiliriz. 
• Almanvanın Cenevredcn çe
kilmek için gösterdiği sebeb 
silahsız olması idi. Şimdi tek
rar silahlanmış olduğu halde de 
avdetten imtina etmektedir. 

Hatip, Fransanm kollektif 
emniyet siyasasını her zaman· 
dan ziyade takip etmesi lüzu
munu kaydetmiş ve barış ma
bedmin temel sütunu olan 
Fransız - Sovyet pakhrun bu 
emniyetin münakaşa ıötürmez 
bir unsuru olacağmı bildirmittir. 

ALMAN TEHLÜKESI 
Paris. 21 (Ô.R) - .. Proıre1 

de Lyon., aıazetui ~JOJ'.& 

mi? Veraay muahedeeini 
yırttıktan eonra Lokarno 
paktını da yırtmıyacak mı? B. 
Hitler bunlann birinciaini red
detmekle beraber ikiMUlai ka
bul e~tijiai daima liylemiftir. 
Fakat timdi Alman matlt•bma 
bir kısmı Fraıwz - Ru pak· 
bnıu Lokarno pakbnı boJKlu· 
ğunu •e hükümıüz i:Krakbjını 
iddia etmektedir. 

B. Hitlerin niyetleri malWn 
değildir. Barıı iıtediiini çok 
defa ve tiyatrokln hlldirmit 
ise de dünya diplomuiai bu 
mesele ile upqmaktan ya.-e· 
miyecektir. 

BahU1uı ki Belçikada •j 
cenah elemanları da Lokarno 
paktmın akti üzerine lüıumıuz 
kalan 1920 Fransız - Belçika 
muahedesinin feshini istiyorlar. 

Bt}(ika Bnşbaka111 B, Van Zttland 
Bütün gözler her taraftan 
Almanya üzerine dikilmiştir. 
SjJjb kuvvetlerini yeniden 
teşkil ettikten sonra Füh
rer Ren nehrinin iki sahi
line asker göndermiyecek .............. ö~.d~k~~ .. H~;i;~~··gü~ü' ............ .. 

Güneş tutulacak, lzmir 
karanlıkta kalacaktır 

lıtanbul, 21 (Ô.R) - OD &lok•z Haman flal alqam aaat 6 
..ı.nnda ı• .. tahllacak; ıı.+.ten llaelaolaya kadar ...... 

M,ak bir ........ ":!)~ 11 ..... ~- blec~ ... 

Genç kızlarımızın haysiyetini koru
yacak Önemli kararlar alındı 

l(ız mnallinı mckll'bı talebrlerı /Jallkesır snJ'faıı 
bayan Sabiha Oökrıille bir arada 

Şebrimizde!<i kız okulları 
direktörleri bütün talebe veli
lerine aşağıdaki bildirimi gön
dermiılerdr: 

- Vatan ve milletimizin • 
özlediğimiz parlak yarını bu 
günkü çalışmalarına bağlı olan 
çocuklarımızın saj'lam seciyeli 
yetişmeleri için alınacak ted
birleri kararlaıtırmak i1.1.ere 
hmir orta &iretim okullara 
aDdürl•ri, kllltir direktlrbllD 
~~~blu,.,. .. 

rak bazı maddeler tesbit etmit ve 
onları her okul kendi talebe· 
sine bildirmiştir. 

Terbiye işinde ana babannı 
değerli yardımları her zaman 
en kuvvetli dayağımızdır. Bu 
işde bütün ilgilerin yardımları• 
n' bizden esirgemiyeceklerine 
inanıyoruz. Hu inan dolayııile· 
dir ki topJanblar yapan heyet 
Yerdiği kararlar arasında aiı• 
den apğıdakyli ıeeri dilemeil 
diitünmliftür: 

- SonM O ıMı soy/tultı -
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Almanya 
••• 

Sömürgelerini 
geri isteyor •• 

- Baş tarafı 1 ind say/ada -
ria iti.ki.taf ve terakkiaine Alman 
yardım · ve hizmetlerinin yine · 
eaki Alman sömirge topraklan 
üstünde kurulmasını Almanya 
ananavi bir şeref meselesi ola
rak telikki ediyor. Berlin mc
hafilinde nihayet Almanyanın 
ırk mücadeleleri sebepleriyle 
zencilerin barış ve düzenlik 
içinde ilerlemelerine hizmet 
edemiyeceği iddiuı reddedil
mektedir. (Üçüncü Rayh) yani 
Nasyonal sosyalist Almanhğmın 
ırk iddiaları, zenci ırkım ne 
tazyik etmek ve ne de Avru-
palılaştırmak düşüncesinden 
doğmuştur. Almanya renkli 
1rkla11n diğer bütün arklar gibi 
kendi hayat şartları içinde 
ilerleyip inkişaf etmesini iste
mektedir. Almanya kendi idare 
edeceği topraklarda zenci ırkı· 
nın, kendi ırk ve cinslerine 
uygun bir surette yaşayıp yük
selebileceklerini garanti etmek
tedir." 

Anlaşıhyor ki Almanyanın 
sömürgelerini tekrar istemesi 
yalnız ekonomik bir mesele 
olmaktan çıkllllfbr. Almanya 
için bu istek, artık ne yalnız 
bir ham efya, ne sanai mamu
libnı satacak bir pazar mese
lesi, ne de fazla halkını yer
leıtirecek bir toprak itidir. 
Almanyanm bu,nn istediği tek 
bir şey varsa o da Arsıulusal 
haklarım müdafaa ederek eski 
sömürgelerile beraber eski 
şerefini de elde etmektir. Bu 
suretle sömürgeler işinde yeni 
bir dönüm noktasına varalmıı 
oluyor. Çünkü Almanyanın 
bu dileğile sömürreler işi b;r 
taraftan açık ve basit bir 
ıekil ahrken diğer taraf-
tan bu meselenin halli güç· 
lefip kanşıyor. Çüuü bu 
ıuretle Almanyanm ekono· 
mik müsaadeler ile tatmin 
edilebileceii ümidi artık or
tadan kalkmıŞbr. 8a baki
' kati, bütün dünya göz önünde 
bulundurmak mecburiyetinde· 
dir. Pek yakan bir gelecekte 
sömürgeler işinin günllik bir 
mesele olacağını beklemeliyiz, 
Bazı gazetelerin yaptıklan gibi 
Alman sömürgeleri işini eko· 
nomik noktadan incelemek ar· 
hk lüzumauzdur. Almanya aö• 
mürrelerini yine elde etmeği 
bir şeref meselesi olarak ilin 
ettikten sonra meselenin arbk 
ekonomik alandan siyasal ala· 
na geçtiğini kabul etmek la
zımdır. 
' Alman sömürgeler me-
selesinin bu günden ya-
rına halledilemiyeceğini Al
manyada da herkes biliyor. 
Bundan başka Almanya sö
mmge elde etmek işinde ltal
yanan tuttuğu yolu tutmağı hiç 
bir zaman hatınndan geçirme
miştir. Almanya eski sömürge
lerini sömürgeci devletlerle 
bilhassa lnptere ile anlatarak 
geri almağı düşünmektedir. 
Salahiyettar Alman ricali di
yorlar ki: 

'
1 Almanyaoın bu husustaki 

kat'i kararı dünyayı telaşa dü
şürmekten kurtaracak ve harp
tan korkanlan teskin edecek
tir.Bu manada anlaşılan sömür
ge meseleai bir dünya siyasası 
olmakla beraber kucağında 

harb tehlükeleri taşıyan bir 
nıesele değildir. Lakin herhalde 
arsıulusal meselelerin inkişa· 

fında çok mühim rol oynıyacak 
bir iştir. Çünkü Almanyanın 
mühim anlarda alacağı vaziyet 
kendisine sömürgeler işinde 
verilecek daha doğrusu iade 
edilecek müsavi hakların şek
line tabi olacaktır. Almanyanın 
sömürgelerini geri istemek 
meselesi herhalde dünya siya· 

0 YEN1 ASIR aa Şubat ca,,. 
... ' .... ~ ... 
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~,. lştiha 
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Fuvarda. Ulus okullarında: 
·~ • delerinde belirmez, gözlerinde, 

sözlerinde, etUerinde, dudak· 
lannda şuralarında, buralann
da, akıllarında, fikirlerinde 
elhasıl say sayabildiğin kadar 

Paviyon fiatları 
ucuzlatıldı 

Favar komitesi; fuvar pila
nmm matbaada tabedildikten 
sonra h~r tarafa dağıtılmasma 
karar vermit ve fuvardaki 
paviyon yerlerinin fiatını tesbit 
etmiştır.Fiatlarda geçen seneye 
nisbeten yüzde elli nisbetinde 
tenzilat yapalmışbr, Resmen iş
tirak edecek devletlere paviyon 
yerleri parasız verilecektir. 

Kültür bakanlığı, ulusun ışıklanma
sın 1? yardım edenlere teşekür ediyor 

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

Bundan başka gerek mües· 
sesat resmiye ve husosiyeden 
paviyon alacaklara fevkalade 
kolayhk gösterilecektir. 

Hasan ağanın köşkü 
Sıhhıye vekaleti Bucadaki 

Sarıgöllü Hasanın köşkünü sa
tan almağa karar vermiştir. Bu 

köşkün Sıhhiye vekiletince 
sağır dilsiz mektebi olmağa 
elverişli olub olmadığı aid ol
duğu makamdan sorulmuttur. 

Muhasebei 
Hususiye 
Suçlularının 
Muhakemeleri 

Dikili muhasebei hususiye 
memuru Naci ile arkadaşları
nın ihtilas ve vazifelerini ih
mal suçund~n ağırcezada de
vam etmekte olan muhakeme
leri neticelenmiş ve dün müd
deiumumi muavini Bay Şevki 
tarahnd.an iddia •erdeclilmiftir. 

Uzun süren iddiada müddei
umumi, maznun Süleyman Na
cinin 931 den 934 yılı sonuna 
kadar muhtelif ,ekilde tahrifat 
hile ve sanialarJa 16 bin küsur 

lirayı ı:immetine geçirdiğini 
anlatmış ve bu suçun ehli vu
kuf raporlan, ikrar ve vezne 
kayıtları ile sabit oldujımu 

söyliyerek bet sene ağır hapis 
cezaıiJe tecziye11ini istemiştir. 

ihmalden maznun başkatip 
Hilmi, merkez memur muavini 
Süleyman, Dikili malmüdüril 
Ahm6t, veznedar Ahmet ve 

varidat katibi Ahmet Hamdioin 
çok mahirane bir şekilde ya
pılmış olan bu tahrifatı müte-

addit teftiılere rağmen göre
memit olduklannı söyliyerek 
suçlu sayılamıyacaklannı bil-
dirmiş ve hepsinin beraetlerine 
karar verilmesini istemiştir. 

Müdafaa için muhakeme iki 
marta kalmıştır. 

Buca beledlfe kabllellil 
Buca belediye kabileliğine 

Armutlu kabilesi bayan Celile 
atanmış ve yeni vazifesine baı
lamışbr. 

934 - 935 Y-alanda ulus okul
larında parasız çabşan öğret

menlere Kültür bakanlığınca 
birer takdirname gönderilmiş
tir. Bakanlıktan vilayete gelen 
bir emirde parasız çalışmış olan 
öğretmen enspektör ve maarif 
memurlarına ayrıca teşekkür 

edilmesi istenmiştir. 
Bu çalışkan kültürcülerimizin 

isimlerini yazıyoruz: 
ilk tedrisat espektörlerin • 

den Asım Kültür, N. Şaylan, 
E. Ataç, Vahid, Ferid Oguz, 
H. Yılmaz, Ş. Erden, M. Or· 
gun, Fadıl, R. inan, Karaburun 
maarif memuru R. Atuk, Tor
balı maarif memuru M. Atabey, 
Tire O. Bozkurd, Ödemiş H. 
Dural, Çeşme lsmail, Kemal· 
paşa 1. Ural, Urla Hilmi, Sefe
rihisar H. Dinçay, Kuşadası 
H. Ulvi, Dikili H. Zeyrek, 

Yağmurlardan 
· İki köyün zararı 
Son yağmurlardan husule 

gelen seyliptan Narhdere ve 
Balçova köylerinde 67300 lira· 
lık zarar olduğu anlaşılmıştır. 

16300 liralık 15200 adet por
takal ye maodalin ağacı, 500 
liralık 1500 adet badem ağacı, 
40500 liralık 22 bin dönümlük 
~·i seylaptan karap olmuştur. 
On bin liralık yazlık zeriyatta 
bu rakkamıo haricindedir. 

Harcirahlar 
Öğretmen okullarından çık

mış olub da bmirde öğretmen
liğe atanan ve tayin emrini 
lzmirde tebellüğ etmiyen öğret
menlerin barcirahları tahakkuk 
ettirilerek 936 yılı bütçec:ine 
borç olarak konulması teklif 
edilmek üzere beyannamelerini 
yapmaları Kültür direktörlüğün
den bütün okullar başöğretmen· 
lerine bildirilmiştir. ·-
İnekhane 
yapılacak 

Kayas çiftliği arazisinin 30 
bin dönümünün ziraa.t mekte· 
bince yapılacak inekhaney~ 

tabsis edileceğini yazmışhk. 

Vekalet buna aid o!an projeyi 
tasdik etmiştir. 
Yakında Vekiller Heyetinden 

karar alınacak ve çiftlik istim· 
lak edilerek Ziraat Vekaletine 
devredilecektir. Bundan sonra 
inekhanenin tesisine başlana
caktır. 

ELHAMRA sinemasında 
TELEFON 2573 
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BUGÜN 
Dünya edebiyatmın şaheserlerinden birini ve Fransız film

lerinin en güzelini göreceksiniz. 

FAKiR BiR 

DELiKANLININ 
lliKaYESi 

BAŞ ROLLERDE: 

MARIE BELL 
PJERRE FRESNA Y 

En zengin sahnelerde çevrilmiş hissi heyecanlı 

meraklı bir mevzu. Herkesin seveceği film. 

Bayındır E. Altuğ, Menemen 
K. Önder, Foça C. Gürkan, 
Bergama Ş. Arıkan, lnkılab 

mektebi baş öğretmeni Muhar
rem Giiodüz, Değirmendere 

okulu öğretmen vekili Atıf, 

Alurca öğretmen vekili Rasim, 
Görece öğretmeni Arif, Sey-

diköy öğretmeni Şerif, Hacı 
Hüseyinler hat öğretmeni 
Zeki, Mersinli Baş öğret

meni . Elmas Fehmi, Müda
fai hukuk öğretmeni Abdi, 
Şehit Fadıl öğretmeni Cemil, 
Kahramanlar öğretmeni Mem

duh ve Nurettin, Tmaztepe 
öğretmeni Emin Sağtürk ve 
Khım Silgü, Seferihisar Sığa· 

cık öğretmeni Ömer Yüksel, 
Doğanbey öğretmeni Ahmet, 
Orhan ili öğretmeni Mecid, 
Ürkmez köy öj'retmeni Ömer, ........ 

Turgut köyü öğretmeni Hakkı 
Kaz, Hereke öğretmeni Nazmi, 
Tirenin Büyük Kale öğretmeni 
Ismail Hakkı Armagan, Küçük 
kale öğretmeni Kemaleddin, 
Subaşı öğretmeni Bekir, Kara· 
tekeli öğretmeni Abdullah Öz 
Şahin, Eskioba öğretmeni Hü
seyin Turgut, Kızılcaavlu öi
retmeni Şefik Mete, Arpacı1ar 
öğretmeni lsmail Hakkı, Tur· 
gutJu öğretmeni lsma;J Hakkı 
Aydm, Yenioba öğretmeni Ah
med Yılmaz, Peşrefli öğret
meni H. Atila, Kireli muallimi 
Hasan Uğur, Peşrefli öğret
meni Mustafa Gündüz, Kumrat 
öğretmeni Şevket,Katma öğret· 
meni Tahsin. Çioiyeri öğret
meni lfafet, Osmancık köyü 
öğretmeni Konur, Emirilem 
öğretmeni Muammer, Menemen 
Aliağa öğretmeni Zehra. 

Elhamra sineması kapıcısı 

Ali elektrik cereyanına 
kapılarak derhal öldü 
Evvelki akşam gect: yaı-ısm

aan bir saat sonra Elhamra 
sinemasında çok feci bir e!ek-
~crik kazası olmuş ve sinema 
müstahdeminioden Ali adında 
bir ~enç cereyana kapılarak 
ölmüştür. 

Aldığımız malumata g i>re 
hadise şu suretle olmuştur: 

- Sinemada fıstık satan 
yirmi yaşlannda Ali adındaki 
genç sinemada yatıp kalk
maktadır. Evvelki akşam ~ine· 
ma kapanmı~, Ali her tarafı 
temizledikten sonra yattığı yer 

olan sahne altında çamaşır 
yıkamak üzere sıcak su hazır
~amıı ve bu esnada oradaki 
seyyar lamba hazan yanıyor, 
hazan sönüyormuş. Bunu dii· 
zeltmek istiyen Ali, ampülü 
tutmuş ve eli cereyan bulunan 
ve dü tabir edilen mahalle 
dokunduğu için derhal cere
yana kapılmış ve arka üstü 
düşerek olmüştür. 

Hadiseden zabıta ve müd
deiumumilik haberdar edilmiş 
ve tahkikata baş'aomııtır. 

Hüseyini öldüren kim? 
Suçlu Salih, katil olmadığını, hadise
den malumatı bulunmadığını söylüyor 

Eşrefpaşada Alanyalı berber 
Hüseyini katletmekle suçlu 
Giritli marangoz Salihin mu· 
hakemesine dün ağırcezada 

başlaomışbr, Tahkikat evrakına 
göre Eşrefpaşada Hüseyin 
adında birinin evinde iki uy· 
gunsuz kadın bulunuyordu. Sa· 
lihle Hüseyin arasında bu ka· 
dınlar yüzünden bir atışma 

olmuş ve Salih bir gece Hüseyini 
beklerken gördüğü berber Hü· 
seyini aradığı adam zannederek 
arkasından biçakla yaralamış 
ve bu yaramn tesiriyle de ölü· 
müoe sebebiyet vermiştir. 

SALiH iNKAR EDiYOR 
Salih ifadesinde cinayetin 

faili olmadığını söylüyerek me· 
kan tayin etmiştir. 

Şahit polis lsmail : Vak'a 
gecesi bekçi Ali ile devriye 
olarak gezerken yüz.başı Hasan 
ağa sokağmda yaralı bir adam 
gördüğünü ve henüz ölmemiş 
olan bu adamın yanına yana· 
şmca : 

- Seni kim vurdu ! 
Diye sorduğunu fakat yara· 

sının ağır olması basebile ce
vap alamadığını ve orada bu
lunan çoluk çocuktan katilin 
marangoz Salih olduğunu öğ
rendiğini söylemiştir. Kendisini 
ciğerci Mustafanm kahvesinde 
bulduğunu ilave edeıek de
ıniştir ki: 

-. Salih beni görünce beti 
benzı atta. Kalk yürü, dedim. 

- Şapkamı alayım diyerek 
kahveye döndü. Ben de be· 
ı·aber. Şapkasını aldığı sırada 
altından sivri uçlu bir kama 
çıktı. Karakola getirdiğim sıra· 
da karakol önünde toplanan 
kadınlardan Cemile edmda 
birisi: 

- Katil işte budur! 
Dedi. Bizde tahkikat yaptık. 

Hüseyin bir kaç fÜD sonra 
öldü. 

MARANGOZ MUSTAFAYA 
GÖRE 

Şahid marangoz Mustafa, 
gece teneke ile çeımeden 9U 

almağa giderken iki kiıioin 
koşarak geldiklerini ve ko· 
vahyan şahsın kısa boylu 
biri olduğunu, o sırada öndeki 
adamın yere düşdüğünil, vu
ranın kim olduğunu tanıma· 
dığını söyledi. 

ŞAHID NACiYE 
Naciye adında bir kadın 

vak'a g~cesi maktul Hüseyin 
ile Cemal, Tatar Hüseyin ara
sında kavga çıktığım ve gö
rümcesi Hayriyenin sokakta 
oynıyan çoçuklara sigara at· 
mak meselesinden babaaınm, 
berber Hüseyine kızıb bunu 
biçakla öldürdüğünü s&ylemit 
olduğunu ifade etti. 

Nevşehir ağırceza mahke· j 
mesi tarafından istinabe aure-., 
byle ifadesi alınan Selime 

topyekun yaşayışm her iki ta· 
rafhsmda da. insanın battna 
püsküllil bela olur çıkar. 

Midece iştibası olan; her 
lokanta önünden geçtikçe: Şu: 
tavuk kızartması, şu: çektirme 
plav, şu: kaymaklı taUı , şu: 
bilmem ne, şu ı bilmem neye 
bakınıb sayarak cebi dolu ise 
girer içeri yutkunmaz, yutar, 
boşsa yutkunur ağzmm suyunu 
bolarbr. 

Kadm tenasübüne, kadın en
damma, güzelliğine bayılıvereo 
nice iştihahlar vardır ki bu 
iştihaları yüzünden ya sık sık 
muvaffak olmuşlar, yahut ev
lerini, barklarını yıkmışlar, ya
hut kafadan, bir tam takır 
leyli olmuşlardır 

içki iştibası o bir başka dert, 
orasını açmayalım ... 

Siyasi iştihalar dersek; onu 
Mussoliniye, Almanyaya, lngil-
tereye, şuraya buraya verelim, 
varsınlar beğendikleri kadar 
dünya topraklarında gözleri 
ola dursun, koca dünyaya sığa
mıyan insanların gireceği niha
yet beş altı kanş topraktır, 
varsın gözleri doymayaduraun, 
yine onlann gözlerini toprak 
doyurur! lttihalarını teskin eder, 
eder, hele orasını da geç yiği· 
tim!.. 

Ben; iştihaların eo belalı11nı 
ıncık, kıocık görüp iştihalanıp 
almakta, seyretmekte buldum 

Çarşıdan geçerken bakarım , 
güzel bir hah, hay AUab .. Şunu 
alabilsem, bakarım bir mutbak 
takımı, ideal bir portatiflikle 
gönlü okşar, ah şunu alsam,. 
Bakarım, bir yatak, bir yatal< 
takımı, bakarım: çay takımı, 
kahve takımı, sigara takımı1 
öyle hoşuma gider, öyle iştiha-
1anmm ki cebimde param olsa. 

- Ne istiyorsun arkadaş! 
- Beş! 
- Al sana on, götür bunu 

bizim eve! diyeceğim gelir .. 
Hele o kitablarla, hele o 

çocuklarıma almağı özendiğim 
güzel çocuk oyu11cakları, beni 
adeta deli eder, iştiham oka
dar fazlalaşır kı, ne ya~b ya-
plb onu alacak para bulmağa 
uğraşırım. 

Gel gelelim; o mendebur 
parayı birtürlü kendime ısın• 

dıramadığım için bütün bu 
iştihalarım yüreğime birer acı 
olarak yanıma kar kalır. Bil
mem; yalnız ben böyleyim 
diye yazmıyorum bunu; hepi
miz de böyleyiz değil mi?. 

· Böylesi de iyidir dostlar!.. 
Çünkü eğer her iştihalandığı
mıza kavuşmak mümkün olsaydı 
hayat bir az sıkıntılı olurdu. 
Ya, karnımız sımsıln tok, fakat 
mecalimiz yok, yahud dört bir 
tarafımız kadın dolu, balimn 
harab, yahud evimiz, halıdan, 
kilimden. çanaktan, çömlekten, 
yataktan, yorgandan, kitaptan 
oyuncaktan geçilmez garib bir 
bonmarşe olurdu.. Onun için 
şükredelim şu zügürt halimize!? 

- TOKDIL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
okundu. Bu şahid ifadesinde 
Salihi cinayeti işlerken gördü
ğünü söylemekte idi. 

SELiME KATiLi TANIYOR 
MU 1 

Suçlu vekili: 
- Bu şahıd yalan söylüror. 

MahkU.mun fotoğrafı oraya gön 
derilerek kendisine gösleril
sin hakikat anlaşılsın dedi 
ve mahkeme bu dileği kabul 
etti. Mahkemece suçluya ka
mayı şapkasının altına ne için 
sakladığı soruldu. Suçlu: 

- Karpuz kesip yemiıtim 
kamay\ da şapkamın albna 
saklamıştım, dedi. 

Mahkemece Hayriye adın
daki şahidin celbine karar Ye
rilerek muhakeme baıka bir 



TUrkçeye çeviren : R. B. -·-
Katya kızakla F enlandiya sahillerine 

kadar gitmeyi istiyordu 
ı·-·-· Smolny enstitüsünün hamisi Başını imparatorluğun polis 

v~ bütün Ruslann mutlak hü- şefine çevirdı: 
kümdarı olan ikinci Aleksand- _ Bu koca adamın ayakla· 
rın bu külhanbeyliği karşısında rmı nasıl havaya kaldıracağını 
eğilmekten başka yapacak şey görmek isterim. 
yoktu. 

Katya, imparatorun iltifatın· Hızlı gidişten kopan rüzgar 
dan cesaret alarak küçük mek- o kadar şiddetli idi ki Katya-
tep arkadaşlarını güldürmek nın lutr şapkası başından uçtu 
için süvari zabitleri gibi salla- gitti. Katya, kızağın durmasını 
myordu. Onu göz ucuyle tet· istemiyordu: 
kik eden Çar neş'esini kaçır· - Durmayınız, . yalvarırım 
mak istemiyordu. durmayınız diye bağırdı.. Şap-

- Katya., seni birlikte gez- kam uçmuşsa umurumda mı 
meğu götüreceğim.Haydi man-
t alm _ k benim .. 

ODU aga oş .• 
Şaıkın şakın bakan mektep Atların ayaklarından kıvıl· 

müdiresine dönerek: cımlar saçarcasına hızlı gidiş· 
- Madam, imparatoriçeye leri kızağı sarsıyordu. lmpara· 

takdim edilmek ·Üzere tahriri tor kollarını küçük Katya'nın 
raporunuzu çay saabnda verir- boynuna dolıyarak muhtemel bir 
ıi11iz. Saat dörtta Smolny'ye kazaya karşı onu korumak 
d6neceğim, dedi, istiyordu. Yakasındaki kürklü 

ÇARLA KIZAKTA atkıyla da Katya'yı ruıgardan 
Kızak Katerina kanalı bo- himaye ediyordu. 

yunca dört na'a gidiyordu. Arkada neler oluyordu? Po· 
Güneşin bol ışığı altında gü· Jisler havalanan şapkayı bul-
mütten bir sahra gibi parlayan 

muşlar mıydı? Katya batını karlar üzerinde kızağın gidişi 
çok zevkliydi. Çarın maiyeti bile çevirmiyordu. Büyük dos· 
yıldınm gibi kayan kızağı ancak tunu garib bir surMte kendine 
takip edebiliyordu. Polis şefle- bağlayan bu durumun içinde 
rini hamil bulunan kızaklara ge· uyandırdığı anlaşılmaz baı.ı 
lince, çarla aralanndaki mesa· duygulann tesiri altında baı-
feyi bir türlü muhafazaya mu· döndürücü sür'ata, kızaktan 
vaffak olamıyorlardı.Şehir bek- .-ıkan gürültülere dalmııtı. im· 
çileri Islıklariyle imparatorun 7 k d. 

Parator küçücllk kolun en ı 
mahallelerinden geçmek üzere 1 

koluna geçerek onu hararet e 
olduğunu haber vermekteydiler. sıkmakta oldugu .. nu duydu .. 
Yol üzerinde olan bütün kızak· 
lar durmuıtu. Halk kasketle- Şehirden çıkınca F enlandiya 
rini ellerine almış, içlerinden körfezinden gelen şiddetli bir 
bazı açık başlı müjikler diz rib:gir yüzlerine çarparak ko· 
ç6kmüşferdi. nuşmalanna mani oluyordu. 

Çar neşeliydi. Küçük Kate- Katyanın elleri küçük manşo • 
rinayı kolları altına çelmıif, .pu ~e Jaa,ıeket etti. Garip 
ona soruyordu: projesıni tatbike hazırlanıyor-

- Katya... Kızağım hoşuna du. Katya bu gezintiden bir 
gidecek kadar çabuk gidi· batıra getirmeye karar ver-
yor mu? mişti. Manşooundan küçük bir 

Katerina sevinçle ellerini makas çıkardı. imparatorun 
çırpıyordu : dalgınlığından istifade ederek 

- Daha çabuk... Daha ça- kürklü atkısından bir parça 
buk... Atların boşanmalarını is• kesti. Bu parça bütün Rusya· 
liyorum... lılann mutlak hiiküJQ.darı ile 

Alaksandr güldü : gezintisinin ganimeti olacakb. 
- Bu kız bütün Rusyahların Çarın iıareti lizerine arabacı-

imparatorunu devirtmek istiyor. lar kızaktan inerek kazaklann 
Çılgtnca koşuda mühendisler id~tleri üzere atların kulakla· 

sokağını geçmiş bulunuyorlar- rını ovuşturmağa başladılar. 
dı. Şimdi Mişel sarayının hah- Zorlu bir koşuda hayli yoru· 
çelerine dalmışlardı. Borazanla· lan atlan dinlendirmek için en 
nn havayı yırtan sesleri lmpa· eyi usul bu idi. 
ratorun buradan geçmekte ol- _ F enlandiya körfezinin kı-
duğunu bildiriy01"du. yılarına kadar gitsek olmaz mı? 

Katya ellerini çarpmakta de- dedi. 
vam etti: 

- O kadar çabuk gidiyo· - Atlar yoruldu Katya ..• 
ruz ki sel ·ma çıkan askerler Bunun için çok zaman ister. 
ancak kazak atlarının kıçmı - Ayakla gidelim. Karda 
aelimlıyorlar. yllrümeğe bayıhnm. 

imparator Katyanın haline, - Smolny'de beni çaya bek-
tuhafhklanna gülüyordu. Smol· Jediklerini dütünmuyor musun? 
ny enstitüsü onu bir türlü cid- _ Reca ederim majeste •.• 
dileştirememiş, onda en çok Bir defa ki beraber çıktık. Bi-
hoşuna giden tabillikleri kay· 
bettirmemişti. raz da benim istediğimi yapı-

Aleksandr kızağı kullanan- nız. 
lara gülerek seslendi: - Fakat benim küçük şey-

- Bizi adalara götürünüz. tanım, Smolnideki arkadaşların 
Petreaburglulann en çok ve mlldireniz ne deyecekler. 

hoşlarına giC:len seyranlardan _ Rusyanın çarı değil mi-
biri de adalar gezintisiydi. siniz? Serbest bir adam değil 

- Şiıpdi görecekain Katya, misiniz? 
dedi .• Atlarım dönemeçleri o 
kadar ~abuk geçecekler ki İmparator tekrar güldü.. Bu 
polisler devrilecek.. çocupun tahmin edilmez fikir• 

Katya yeniden ellerini çırptı: leri vardı. 
- Güzel fikir, dedi. - Soııu Var-

FRANl<ENŞT AYN 
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Son 
Önemli Kararlar verildi 

Y ann yeniden 33 halke
vinin açılma töreni vardır 

Ankara 20 (A.A) - C.H.P. 
genel sekreterliğinden : 

C.H.P. Genyön kurulu haf
talık toplantısını yaptı. Ve aşa-

B. RtffP Ptkcr 
ğıdaki işleri görüşerek karar 
verdi. 

1 - Bu kıt için har:trlanan 
parti konferanslan hakkında 
gelen haberler incelenmiş ve 
bu konferansların her yerde 
reniş faydalı tesirler yaptığı 

görülmüştür. 

2 - Biitün parti örgütleri
nin, teftiı neticelerinin tetki· 

kine devam edildi. Genyön 
kurul, Biittln illerde yapılan 
teftiı neticelerine göre düzel
tilecek işleri, tamamlatacak 
eksiklikleri birbir ilgili yerlerine 
yazmak ve ardım kovalamak 
kararındadır. · 

3 - Artvin ilinin devlet teş
kilatından aldığı ıekle göre, 
parti durumunda yapılacak 

değişiklik kararlqbnlmııbr. 
4 - Yeni 4 üncü ispektör· 

lük sınırına giren Plumer ve 
Kiği ilçelerinin parti kurumları 
doğruca genel sekreterliğe 
bağlı olacaktır. 

5 - Elizizden başka Har· 
putta da halkevi açılacaktır. 
Böylece 23 Şubat pazar günü 
yurdda yeni açılacak halkev
lerinin aayısı 33 ve eskilerle 
birlikte bütün halkevlerimizin 
sayııı da 136 ya varmıı ola
cakhr. 

Yeni yol vergisi layıhası 

On bir milyon lira vari
dat temini umuluyor 

Ankara, 21 (Özel) - Yeni yol vergisi liyıhasına göre bu 
vergi de doğrudan doğruya maaşlardan keı1ilecektir. Herkesin 
vereceği vergi tutarı devlet şurasınca bir nizamname hazırlana
rak tespit edilecektir. Bu verginin tahakkukunda kazanç nisbeti 
esas tutulacaktır. 

Yeni kanunla on bir milyon lira varidat temin edi!~ceği tah
min ediliyor. 

•••• 
936 da 

Nüfus sayımı mı 
yapılacak 

Istanbul, 21 (Özel) - 1936 
mali yılında memlekette umu· 
miğ bir nüfus sayımı yapıla· 
cağı Ankaradan bildir.I yor. 

Londrada 
Dünkü lik 
maçları 

Londra, 21 (Ö.R) - ikinci 
divizyon futbol likinin netice• 
leri şunlardır : 

Şefield V nited takımı Kla.d: 
nont takımını bire karşı ıkı 
golle mağlup etmiştir. Şefi~ld 
takımı ilk devrede çok hikım 
oynamasına rağmen 8'ol çıka: 
ı amamış, onun için gol nisbetı 
kabarık olmamışbr. 

Rangers ve Rovers takım· 
lan arasındaki maç çok heye· 
canlı olmuı ve bu maçta dört 
oyuncu sakatlanarak hastaneye 
kaldınJmıştır. Neticeyi 4 • 6 
Rangers kazanmıştır. 

•• 

Olçü 
Aletleri sahtekarlığı 

lstanbul, 21 (Özel) - Şehri
mjzde ölçü aletleri üzerine ya
pılan sahtekarlıklar tahkikatı 
ilerliyor. Ölçü ve ayarlar baı
müfettişi bay Orhana işten el 
çektirilmiştir. Umum müdür B. 
Bekir Sıtkının ekonomi bakan· 
lığında başka bir vazifeye ta
yin edileceği bildiriliyor. 

Endülüste 
Su baskını afeti 
Madrid, 21 (Radyo) - En· 

dülüste su baskınları devam 
ediyor. 2500 aile meskensiz 
kaldı. Hasar milyonlan buluyor. 

Mısır - Jngiliz 
ın Üzakereleri 

Kahire, 21 (A.A) - lngiliz 
• Mısır müzakerelerinin açılış 
töreni 2 Martta yapılacak ve 
asıl müzakerat 9 Martta başla
yacaktır. 

Haberleri 

Rapor neşredilecek mi? 
lngiltereyi açık hareketinden tebrik 

etmek lazımdır deniyor 
Londra 21 (A.A)- CumaJa raporu geçen sene ortalarında 

D'ltaliada Habeşistan hakkın- hazırlayan komisyonda, Dış, 
daki bir lngiliz raporunun in- Sü, Deniz, Hava ve dömin on-
tiprı halkın alakasını mucib bakanh1darı mümessilleri bu• 
olmakta berdevamdır. lunmakta ve ba9kanhk miil· 

Edenin bu sabah Avam ka- temlekeler bakanlığı müstepn 
marasında bu hususta yapacağı Sir Maffey tarafından ifa edil· 
beyanat merakla beklenmekte- mekte idi. Sir Con Mafey ba· 
d• len Londrada değildir. 
~ ô 
DeyJi Telgraf diyor ki : Londra, 21 ( .R) - Pazar• 
B. Gaydayı açık hareketin· tesi günü dışişleri bakanı B. 

Eden Roma da "Gumale d'ltalia,. 
den dolayı tebrik etmelidir. tarafından neşredilen lngilil 
Bomba lngiltereyi değil bizzat vesikasının nasıl ortadan kay• 
ltalyayı müteessir etmiftir. boJduğu !ıakkmda izahat ve• 
ltaly&Jl uhısuna lngilterenin recektir. -Bu raporun ileride 
Milletler cemiyeti paktını bo- Ingiliz hükumeti tarafandan 
.zan devlete karşı Cenevrede tamam olarak neşri muhtemel· 
karşı dururken hodbin planlar dir. 
takib etmediği hakkında parlak Labur parti çevrenlerinden 
bir delil verilmiş olmaktadır. bildirildiğine göre, bu parti 

Evelki intizann hilafına ola- lider.i binbaşı Attlee Habeti•· 
rak hükümetin raporu tama- tanda lngiliz menfaatJarı bak· 
men neşredeceği bildiriliyor. kındaki Jeizli vesikanin neıri 
Şurası da hatırlatılmaktadır ki dolayısile müdahale edecektil. .......... 
Japonyada zelzele oldu 

25 kişi öldü 
Osaka, 21 (Ö.R) - Osaka • Kube ve Maguyada bir zelzele 

oldu. Osakada 12 yangın başlangıcı oldu, bir çok evler yıkıldı. 
Zelzeleden başka toprak kayması yüzünden 11 kiti yaralaadı. 

Sarsıntı 9 saniye sürdü. üç kişı öldü. 
Tokyo 21 ( Ö. R ) - Zelzelede ölülerin sayısı 25 kişiye baJif 

oldu. 
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Alber Saro Bir haber 
381 Reyle itimat yalanlanıyor 

azan ı 
Londra, 21 (0.R) - Fran

sız parlamentmnsnda baıbakan 
8. Alber Saro'ya yapilan hil
cumlar üzerine B. Saro itimad 
meselesini ileri sürdü. Neticesı 
henüz anlaşılmış olmamakla 
beraber, Royter muhabiri mec
lis koridorlarında konuşulanlar· 
dan kabin anın 151 muhalif 
reye karşı 381 reyle itimad 
kazandığını öğrendi. Koıniinist 
aaylavlar ve sağ cenah partileri 
de muvafık rey kullanmışlardır. 

Cinayet mi? 
Londra, 21 (Radyo) - Ku

mandan Antony Andley, Ra
melys kruvaz&ründe ölü bulun-

du. Boğazından bıçak yarala
rını andıran derin yaralar var
dır. Hadisenin mürettebat ta
rafından işlenmiş bir cinayet 
oldıığu zannı vardır. 

Moskova - Tahran 
tren servisleri 

Moakcwa, 21 (A.A) - Sov
yet Rusya ile Iran araamda doğ
rudan doğruya işleyen tren 
servisi kurulacaktır. Hat Tah-
rana varıncaya kadar tren Erli· 
van ile T ebriz arasında işliye
cektir. 

Bükreş, 21 (A.A) - Rador 
-.jana tebJii ecl · yC)J': 

Romaanya ile Sovyet Rusya 
arasında pasaport vizelerinin 
ilgasına ve hudutlarda sakin 
ahalinin her iki tarafa serbest· 
çe geçebilmesine dair olarak 

bir itilaf aktedildiği hakkında 

Stefani ajansının verdiği ha· 
her hakikate mugayirdir. 

Alman alacaklılari 
anlaştılar 

Berlin, 21 ( Ö.R ) - Ecnebi 
alacaklılar mümessillerile Alman 
borçluları arasında 1 O Şubattan 
20 Şubata kadar devam eden 
müzakereler neticesinde Alman 

kredisi hakkında mevcud an· 
!aşmanın bir yıl daha temdidi
ne karar verilmiştir. 

Bayan Kurtuluş 
erkek oldu 

lstanbul, 21 ( Ô.R ) - Son 
günlerda erkek olan kız1arın 
sayısı çoğabmşbr. Kırklarelin· 

den gelen Kurtuluş adında 
genç bir kız Haseki hastaha· 
nesinde yapılan ameliyeden 
sonra erkek olmuştur. Yakında 
hastahaneden çıkacakbr. 

TAYYARE Gençlik - Aşk, Eğlence SİNEMASI 
Talebe ve Sinemacılık Hayatını Gösteren BOyUk Film TELEFON atat il 

GUNLER 
•• •• 

GUZEL 
(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 Haberleri 
Seans saatları 

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

........ 
Nakil Vasıtaları 

Her seans sonunda her otöbüs 
Karşıyaka ya 
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Dünyanın en materyalist bir müesse.sesi olan "Rokfeller 

enstitüsü ~pritüalist,, bir ceryana kapılmış midır? 

insanların maraz sahasında

ki acrlarım dinlendirmek için .. 
geceli gündüzlü çalışarak se-
rumlar ve yeni formüller ara
yan, buluşlarım daima en müs
bet esaslara dayayan Rock
feller enstitüsünün adı son 
zamanlarda bazı ispritüalist 
cereyanlar ve hadiselerle ka
rıştırıldı. Bu müesseseyi ida
re eden Aleksi Karelin 
"L'homme cet inconnue ,, 
eseri buna sebep olmuştur 

denilebilir. Memleketimizde 
de bu eser münasebetiyle 
bazı yazılar intişar etmiştir. 

ilmi ceryanları takib eden 
gazetemizde Dr. Abdi Muh-
tarın " insan ruhu ve insan 
şuuru üzerinde tedkikler ,, 
başbklı yazılarıyla "Pres me
dikal ,, den Türkçeye çev
rilen profesör Desfosse'un ı> 

yazılan dünyanın en mater
yalist bir müessesesine atfe-
dilen ceryanın mahiyetini or· 
taya koymuştur. Bir ar
kadaşımız sayıh ruh dok-
torlar1mızdan Necati Kip'e 
müracaat ederek düşüncelerini 1 
ağrenmek istemiştir. 

* • • 
" Gündelik hayahnın en bii· 

yük kısmını tatbik ve teteb
büe ayuan Dr. KİP, me,,zuun 
ve bAdisenin üzerinde uzun 
uzun durakladı. Doktorun bu 
duraklamasını mevzuu yadır
gamasına atfetmek istemedim. 
Ancak onun " Putları devir
mek ,. ve ilim aal:ıaaında " şah

siyet ,, yapan alimlerin hususi 
kanaatlarmı çekiştirmek husu
sunda " kaçak ,, davranmak 
istediğine zahip oldum. 

Bununla beraber Dr. KIP, 
Rockf eller eostitütüsüyle bu 
müesseseyi idare eden Aleksy 
Carrel'in adlannm birbirine 
karışbrılmasıoa taraftar gö
rünmiyordu. Onun fikrince 
Alexy Carrel'in son eserı-

nin, RokfeJler enstitüsüyle 
alakalı olmaması icap etmek· 
tedir. Bu eser, muharririnin 
hususi tetkik ve kanaatlarından 
doğmuş notların bir araya top
lanışından ibarettir. 

iLiM ALEMiNDE 
BiLDiKLERiMiZ : 

Dr. Kip, sözüne ilim alemi
nin insanlara neler verdiğini 

şöyle açıyordu: 

-"insanın ilk aklı insiyaki 
tecrübelerindeu ibarett·. Bu 
hususta hayvanlarla müşterek 
bir insiyak şuuru ta-?tyordu.Me
sela muayyen bir irtifadan 
atlamak, yahut bir manivelayı 
kuJJanmak insiyaki tecrubele· 
rimizden doğmuş müspet aklı
mızı'"\ bir neticesidir. 

Muayyen bir irtifadan atla
mak için herhangi bir adeleye 
verilecek ölçülü bir hareket, 
yahut ağar bir cismi kaldırmak 
için sarfı laı:ımgeleo enerji, 
bir cismin muvazenette hulu· 
nabilmesi için -0na verilecek 
şakuli vaziyet; bugün mihanik 
cazibe - enerji - istitaat - mu 
vazenet kanunlariyle miisbet 
bilgiye ve idrakimize mal olmuş 
şeylerdir. Fakat insanlar ve 
hatta hayvanlar, fizik kaidele-
rini bilmedikleri devirlerde de 
bu işleri ayni insiyaki tecrübe 
sıhhat ve selametiyle yapıyor-
lardı. Şu halde müsbet bilgi 
manzumemiz, havas ve hare-
katımızla bittecrübe temas ve 
tatbik ettiğimiz hadiseler üze
rinde toplanır. 

MAGARA ADAMI 
VE RESSAM 

ı:::> • N"eca1::1. ~i.p'J.e 1:::>:1.r :ııa .. bl.h.a1 
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adamı bugünkü bir ressam 
gfüi çizgiye hakimdir. On bin 
yıl önce yaşıyan ilk tarih in
sanları bütün hendese kaide
lerine vakıf, üst ad mimarlar 

Necati Kip 
gibi bilyük binalar, muhteşem 
setler ve müaızam abideler 
kurmuşlardır. 

Gayri müşahbaı1, mücerret 
ve tecrübi sahaya girmiyen 
hadiseler insan dimağı ve insan 
rubn üzerinde bir çok vahime
ler doğurmuştur. 

Mesela: insan desteksiz kal
mış bir taşın yere düşmesin· 
den biç bir korku duyma
mışbr. Fakat gökten düşen 
bir taş onu asırladan beri 
nihayetsiz itikat ve efsane• 
lere, korkunç ve müphem 
inançlara sevketmiştir. Bugün 
bizim için bahçe dıvarmdan 
düşen bir taşla gökten bir 
bolit aynı cazibe v~ muvazene 
kaidelerinin neticesidir. Bunlar
dan ikinci tecrübemizle, sonun
cusunu tecrübe üzerine mües
ses kıyas bilgimizle bulmu
şuzdur. 

Pek yakm zamanlara kadar 
"Micro - Biologie ,. denilen 
namütenahi alem hakkında bil
gi sahamız ne idi? Hastalk 
sebeblerini göklere, ilahi ve 
semavi gazab ve hiddetlere, 
şeytani ve errarengiz kastlara 
atfetmiyor muduk? Bugün her 
hangi bir cismi 2000 ve daha 
fazla def'a büyülten, fotogra
fını ve hatta sioematografmı 
alan aletler muvacehesinde ar
tık bu efsanelere yer katma
mışhr. 

Daha kırk eUi yıl önceki 
cüz'ü fert ve cüz'ü layetecezıa 
nazariylerini unutmadtk. ilim 
bize bugün atomu bile parça· 
lamakta, iyonlar, elektronlan 
ve ittihat nispetlerinin rıyazi 
düsturlarla göstermektedir. 

İLİMDE " GA YRt Kl
y ASİ ,, YOKTUR 

Bütün bunlara rağmen bil
mediklerimiz bildiklerimizden 
ne kadar çoktur. Fakat bu ce
haJet bizi asla ilk adamm düş
tüğü hataya sevketmiyecektir. 
ilimde asla " gayrı kıyasi ,, 
kabul edilemez. Bütiin meçhul
leri elimizdeki maliim1arla ispat 
edeceğiz. 

Sokrattan, Calinustan beri 
elden ele, kafadan kafaya ge· 
çen Gallilenin, Niyoton'un ve 
Pastörün ölçüleriyle •. 

* • • 
iNSANLAR HiSSiN 

ZEBUNUDURLAR 
His yolu akıl yolundan kısa

dır. Tali ve meleki dimağımız, 
insiyaki ye iptidai dimağımızın 

hadiseyi önce Sübjektivitemize 
havale edivermek, her kıyası 
hissimizle tahlil etmek, aklın 
yorucu ve riyazi ameliyeleri 
karşısında bize daha tath, daha 

kolay ve daha mülayim gö· 
rünür. 

Enstein ve Freud, ilim dün· 
yası üzerinde yeni güneşler 
gibi parlıyan bu iki nazariye

., ci, lcolay şöhretlerini bizim 
hissimize hitap etmelerinde 
aramalıdırlar. Meçhuller kar-
şısındayız : Bu meçhullerden 
pek çoğunun yer yüzü pro-
düksyonu olan biz zavallı in· 
sanlar tarafından halledile-
miyeceğine inanmakla bera
ber hiç bir meçhulün gayri 
kıyasi, gayri "imi, gayri riyazi 
Facture'leri olacağına da asla 
inanmıyorum. 

Ben nefes alıyor ve yaşı
yorsam bir ağaç kurdu da 
ayni mibanikiyetle yaşıyor. 
Dişimdeki kireç terkibi, uz· 
viyetimdeki Colloit mad
deler tabiat'ın kireçi ve 
Colloit'idir. Bütün yer yüz-

leri bir güneş manzume
si iç:nde ayni ölçü, ayni 
sıa ve saha içinde yaşıyorlar. 
Beni öldüren şey böceği ölu Jr
düğü gibi, ari:ı tutan kuvvet 
güneşe de desteklik ediyor. 
Görünür görünmez, önde ve 
arkada, malum ve meçhul bü
tün alemler benim gi~i yaşı

yorlar. Eğer bu hadiseler zen
ciri içerisinde bir tanesi gayri 
kıyasi ve düzensi~ bir cereya
na uyabiJseydi, halim~z nice 
olurdu.? 

MEÇHULLER VE iNSAN 
insanın en ulvi kıymeti meç

huller karşısında duyduğu is
yandır. insan meçhulden kor-
kacaktır. Meçhullerle mücadele 
bütün medeniyetlerin, bütün 
bilgilerin, bütün hamlelerin anası 
ve müvellir kuvveti olmuştur. 
En pirmitif insanlar ve cegıi-
yetler bile kendi kapazitelerioe 
göre meçhulferi halletmişler; iyi 
kötü bir esasa bağlamışlardır. 
Mytologie, hurafe, din, tarikat, 
felsefe ve nihayet bugünün 
müspet laboratvarı, hep bu be
şeri istiğna hissinin doğurduğu 
iyi, kötü müesseselerdir. 

* . "" 
İLiM BUHRAN GEÇiRiYOR 

Bir bakımdan bugünkü buh
ranın esasını kurulu müesse
selerin karşı karşıya bulunma
larında aramahyız. Bugünün 
teknik dünyası bize, iki asırlik 
mücadeleden sonra yarının 
ideal sosyetesini kuracak kadar 
geniş ve bol malzeme vermiş
tir. Okuyoruz, görüyoruz ve 
inanıyoruz. 

Radyo ve televizyon bir el 
aynasından daha açık olarak 
gözlerimi~ önündedir. Kimya 

en zorlu imtihanlardan açık 
alınla çıkıyor. Fizik ve Riya
ziye hergün yeni istik~allerin 
fethiyle meşguller .. 

Solumuzda yığm, yığan ispat; 
sağımızda abes, vahime, gölge 
ve korkudan yapılmış lıir he-
yula.. Düşünen ve duyan adam 
bu ikisinin ortasındadır. Zaman 
zaman biJgi adamlarının ve 
hassaten doktorların bu man
zara karşısında duydukları bu· 
nalttcı hayret ve isyan hislerini 
ortaya attıklarını görüyoruz. 

On dokuzuncu asır başlan
gıcına kadar yarı bunak, yarı 
gülünç, hazan korkunç ve es
rarengiz, fakat her zaman saç· 
ları dökük ve tuhaf bir adam 
olarak telakki edilen alim, yarı 
kökçü, yarı üfürükçü ve sim• 

Müslümanların 13 Anası 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

Bölem sayısı: 42 Yazan : Tokdll 

~atmanın ve Ayşenin Uhud'a yol açmasi birkaç ka~ını 
da sürükledi. Bunların içinde Hamzanın kız kardeşi 
Safiye de vardı. Safiye açık bağrını örtmeğe lüzum 
görmeden bir hicinjn sırtına kölesinin muavenetile 
atlam1ş tek başına delicesine Uhuda yol açmıştı 

Gövdesinde kalan boğaz bo
rusunda bir burma takılı ola· 
rak Allahına kavuştu. 

Kureyşin savleti şiddetlen
miş, git gide kudurmuşlardı. 

Kureyşin en meşhur silah
şorlarından Abdullah bin Kam• 
ye akur bir şiddetle saldırarak 
Müslümanları ortasından yardı, 

Mubammede doğru kıhnç sa
vurarak yol açtl. 

Muhammedin etrafında onu 
sevenler toplanıb ortalarına 
alarak hücumdan ve herhangi 
bir tehlükeden korumağa baş· 
lamışlardı. 

" Ümmü Amare " Medine
den " Ümmü Eymen 11 le.birlik 
gelen bu eski cengiver kadın 
Muhammede göğüs gererek 
Kamyenin tecavüzüne siper al· 
d•. Ebu T alba okunu gerdi, 
bir ok vn:lldıyarak cıvladı, fa
kat hedefini bulmadan uçtu 

gitti, kılnçlar savruldu, Kam
yenin çeHk zırhmda köreldi. 

Kamye kudurmuş gibi atddı, 
Ammere hatun göğsünü gere• 
rek kılıocm uzandığı sağa, so
la zıplayıp Mubammede ulq• 
masına mam oluyordu. 

Kamye hem etrafına, hem 
öne kalmç savururken önü
ne çıkan bu kadını öldür
meği istememişti. Araplarda 
bir adet vardı ki barba iştirak 
eden kadınlan öldürnp bu mü
dafaasız mahlukların kanlarile 
kıbnçlarım bulamak haramdı. 

Kamye ne kadal' bundan çe• 
kindise o kadar da emeline 
muvaffak olamamışb. Nihayet 
kızdı ve şiddetle savurduğu 
kılıncı Ammarenin koluna sap
ladı, kadm bu acı darbenin 
tesirile yıkıldı ve derhal Ebu 
Talha Muhammede sokularak 
vücudunu siper etti, attığı ok-

1 
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doktor, cemiyet işlerinde de- beraber uzvi ve bünyevi bir 
ğil de sosyete muaşeretinde hastalıkbr. Hatta kanaabma 
bile sofraya kabul edilmiyecek göre devri bir hastalıkbr. 
iki tiptiler. KADINLAR SÜR'ATLE 

Müspet bilgilerin tesir ve KABiLi TELKINDIRLER 
nufuzları hayatın her sabasm- Bugün sebepleri meçhul ol-
da şiqdetle hissediliyor. Bina- makla beraber Hysterogen 
enaleyh köhne sosyoloji yerini imiUeri tammaktayız.Pek muh-
beşeri bir fizyo - psikoloji il- temeldir ki Metabolizma teşev-
mine terkediyor. Cemiyet ilmi vüşleri, dahili ihtırasat müva-
yıgın halinde bir fizyo • psiko~ zenesizlikleri de bu meyanda 
loji dmidir. Sosyetenin' b:er işi rol oynamaktadır. Fakat esas 
her zarureti, her hastahğı müs- bir şuür ve vicd~n varlığıdır. 
pet bilginin ve bu arada taba- idrak sabafetidir. 
betin otoritesi albna girmiştir. Bu itibarladır ki isterikler 

Tababetin diyorum, tabiple- - Ekseriya kadınlar - sür'atle 
rin diyorum. Çünkü yukan· kabili telkindirler. Telkinle ra-
da da söylediğim gibi tabip ve hatsız o~an hastalar telkinle 
ilim adamı pek yakan zaman- iyi oluyorlar demek; şebsi ve 
lara kadar sosyete ve muaşe· müstakil, tam bir hüviyati ak· 
ret içinde en son gelen bir }iyeye malik olmıyan bir bün· 
ehemmiyetti. Bu -itibarla en yeye arıı: olan herhangi bir 
faal uzuvlar sosyete ve siyaset vehmin, ikinci ve harici bir 
işlerinde tamamen idmans11;· vebm demek olan "Telkine,, 
dırlar. 

kadar müsab oluşuna "Telkin tedavisi .. 
Tıp tahsili şimdiye 

ferdi hastalıklar üzerine kurul- diyoruz. Hakikatte "Telkinle 
tedavi,, olmaz. Buna ancak 

muş tedavi ve teşhis usullerin-
den· ibaretti. Yığın hastalıkla- (Müsbet vehm) diyebiliriz ki 
rımn, sosyete aksaklıklarının bu da bir hastalıktır. Yarın 
teşhis ve tedavisinde ayra bir umulur ki Metabolizma basal 
ekole ihtiyaç vardır. işte sos· davası kimyanın ve laboratuva-
yal problemeler karşısında aya· rın ince ölçülerine girecek ka· 
ğa kalkan mütefekkirin bazen dar bir tekamül göstersin ... 
düştüğü hata, bu ekolsüzlükten O zaman isterinin epilepsi gibi 
doğmaktadır. bünyevi ve dimaği bir kabiliyet 

TELKiN TEDA VISI teharrüşiye istidadı üzerine mü· 

VAR MiDiR? esses bormun1arm, dahili mo-
Ruh hekimliğinde bir takım rant unsurlarının bozulmasiyle 

gayri uzvi hastalıklar maozu- infilak edebilir; devri ve sis-
mesi vardır. Bu hastalıkların temli bir sendron olduğunu 
ilaçsız tedavisi "PSIKOTERA· göreceğiz.,, 
Pi,, bir çok şarlatanlara, em· .A.d.:n.a:u. EU.1ge-t 

lar kir etmeyince kıhncma 
davranan Talhanın kılınç uzat-
hğı koluna ani bir kıhnç indi, 
ve elindeki kılınçla beraber 
kolu uçtu. Akebinde Muham· 
medin başındaki miğferde bir 
şimşek çaktı: 

- Çt! .. 
Miğfer bu darbe ile bölündü, 

Muhammed sendeliyerek iter· 
ledi. etrafındakilerin dıtına ça· 
kıp daha bet on adım atma· 
mışb ki Muhammed basbğt 
yerin yanldığını ve içine doğru 
çekildiğini, ç6ktilğünü hissetti .. 

* • • 
Medinede berşeyi unutturan 

bir telaş ve heyecan yaşıyor. 
Uhud dan gelen haberciler, 
sık sık olanı biteni anlatıyorlar. 

Medinenin bütün kachnlan 
şehrin ilerisinde yolu tutmuşlar, 
ilerili, ğerili bil' karışıklıkla 
Uhuddan gelen haberleri ah
yorlar. 

llk vaveyla çığlığı çmladı: 
·- Muhammed ölmüş, 
- Muhammed öldürülmüş! 
- Bizler ne «uruyoru% .• 
Bu haber Ayşenin, Hafasa

nın, Sudenin, Fatmanm; Ümmü 
Gülsümün kuraklannda aosız•n 
akisler yapınca ruhlarında bir 
galeyan uyandı. 

Sude: 
- Ah benim biricik Mu· 

hammedim. 
Ayşe : 
- Yaland1r, ben gideceğim 

barba. 
Hafasa : 
- Muhammedi koruyanlar 

çoktu, ne oldu onlara? 
T eli.şlan, feryatları arasanda, 

Fatma bir ata binmiş, pervasız 
bil' coşkunlukla kalabalığı ya· 
rarak: 

- Babamın yanına gidiyo" 
rum, babamı korumıyanlarm 
önünde babama ulaşmaya gi· 
diyorum. 

- Fatma dur, beraber gi
delim. 

Bu bağırış Ayşeden çıkmışh. 
Fatma abnı kastı, Ayşe abo 
terkısine atlach ve yoller üs· 
tünde duman oldular .. 

Geride bağumalar, mırılhlar, 
fiskoslarla çalkanan Medine 
kadınlarının arasma gözlerini 
delicesine, faltaşı gibi açtıran 
bir heyeyan ve merak ç6k
müştü. Fatmanın ve Ayşenin 
Uhud'a yol açması birkaç ka
dını da sürükledi. Bunlarm 
içinde Hamzamn kız kardeşi 
Safiye de vardı. Safiye açık 
bağrını örtmeğe lüzum görme
den bir bicinin sırtıoa kölesinin 
muavenetile atlamış tek başma 
ve delicesine Uhud'a yol aç-
mışb. 

Bitrnetli -

pirik mütatabbiplere gayri kı

yasi hadiseler ve keyfi bir 
alemi imkan olabileceği kana
ahnı vermiştir. SIHHAT E VI -Bir üf ürükçiinün yapbğı iş 
tesadüfen bir telkin tedavisi 

yerine geçse bile bir tuh dok· 
torunun yapacağı telkin tedavi· 
si üfürükçiılük değildir. Ruh 
hekimliğinde ekseriya müracaat 
ettiğimiz telkin ve tenvim usul
leri isterik bünyeler üzerinde 
tatbik edilir. 

isteri bünyesi dimağın, şuur 
sahasının sathı, dar, kifayetsiz 
olmasile ve bilakis tahteşşuiirun 
insiyak ve itiyat manzumesinin 
bilhassa tenasüli ve cinsi 
komplekslerin :zeoginliğile mut~ 
tasıftır. Bu itibarla isteri klA-

IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir ba!ltahanesidir 

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

E V İ N D E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN ameliyathanesi ve doğum 
!ialonu fennin en son te-

rakkiyatına göre hazar)aumışbr. 
"HASTAHANE Ucretlerl : iki iradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya kadardır. 

SON derece temizlik, mükemmel bakım ve şefkat 
SIHHAT EViNiN vasfıdır: 

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

s. 4-5 6- 26 (78) . 
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. SON DAKi'KA HABEFfLERi :'i', Japonyada seçim 
Tazyik alhnda yapıldı v 
hükUnıet neticeyi aldı 

T E L G RAF e T E L E F o N - R A [) v o·)/(~ 

Bir telefon muhaveresinden sonra 
Lehistanın Roma elçisi memleketine döndü. 
Almanyanın Roma elçisi de Hitlerle görüştü 

. 
Fransız - Sovyet 

ortadan 
paktının tasdikinden 
kaldırmak imkanları 

sont"a Lokarno paktını 
araştırılıyormuş. 

-·-·-·· Tokyo, 21 (A.A) - Umumii için zabıta tarafından alana 
aeçiaa heyecanaaz geçmifm. fiddetli tedbirlerden ileri pi 
Fakat birçok istinklf edenler' mektedir. Soa haberlere gir 
olmuı ve bilhassa Osaka Ye 35 namıet ve 1000 
Kyotoda istinkiflar yOzda 40 tevkif edilmiştir. Seçim 
nisbetine çıkmıştır. Bu hldise devam edecektir. 
zabıtanın kaçağın 6nilne geç- Tokyo, 21 ( Ô.R ) -
meğe çalışmasına ve şiddetli neticeleri hakkında saat 
davranmasına atfedilmektedir. neşredilen muvakkat iıtatimk 

Otuz beş namzed Ye takri· g6re Misaito hükOmet paıti 
ben bin seçici tevkif edilmiıtir. 43, Saykoya muhalefet parti Paria, 21 ( Ô. R ) - Matin muhtemel görillmektedir. 

ıazetesinin Roma muhabiri ALMANYA ROMAYI 
Lehistanın Roma elçis Vidsof DENEYOR 

Asabi gazetesi proleter partisi 26. Halk kütlesi sosyaliıt par 
namzetlerinden bir çoğunun tisi 9, müstakiller 4 ve Son 

Kıj'nin Mussolini tarafından Paris, 21 (Ô.R) - Halya -
kabul edildikten sonra Varşo- Alman konuşmalarım söz ko-

kazanacağını yazmaktadır:""" kay partisi bir saylav çıkanDlf 
Tokyo 21 ( Ô. R) - Don Jardır. Umumi netice şimdide 

vaya gittiğini bildirmektedir. nusı yapan "Temps,. gazetesi 
EJçinin gidişi B. Beck'le bir bunlar hakkında şimdiden bir 

başlıyan seçim nizam içinde tahmin edilemez. Yann beU 
geçmiştir. Tokyoda yüzde 28, olacakbr. Miıı:aito partisin" 

telefon muhaveresinden sonra muhakeme yürlltmenin yers:z 
olmuştur. olduğunu yazıyor. Almanyanın 

Ozakada yiizde 40 derecesin· ekseriyet kazanacağı muhak 
de müstenkif vardır. istinkaf· kaktır. Bununla beraber, aoa· 

Roma siyasi mahfilleri bu bir çok >erlerde olduğu 
seyahahn Göringin Varşovada gibi Romada da suodnj 

ların bu kadar çok olması, se· yalistler tahminden faıla bir 
çim hilelerinin önüne geçmek muvaffakiyet kazanmışlardır. 

ve Almanyanın Roma elçisinin yapmış olması muhtemeldir. Fa-
Berlinde bulundukları zamana kat hadiseler inkişaf etmeden Bir ıskandal raıt gelmesini bir tesadüften bir fikir yürütmeğe gelmez. Mu-
ibaret olduğunu söylemekte- hakkaktır ki Habeş meselesinin 

dirler. çıkardığı rabatsıı:hktan istifade 
ROMANIN TEKZiBi ederek Almanya ltalyayı ken~ 

Roma, 21 ( A.A ) - Bali · dine çelrmek iıter ve Fransız, ecnebi muhabirler Romadaki s 
Sovyet gene/eri bir geçit rr.sml.nde ovyet paktmua akdını vesile 

Alman elçisinin Berlindeki işine maktad1r. Bugün · bütün gün ı LOKARNO P ~KTI MI yaparak Lokarao pakbna karşı 
hususi bir mini vermişlerse de dıt bakanlığında müzakerelerde GÔRUŞÜLDO ltalyanın niyetlerini sormuş ol-
Roma siyasi mahfilleri bu se- bulunmuş ve Şansülye B. Hit· Vilhelmstrasseden yarı resmi ması muhtemeldir. Fakat Avus-
yahabn aiyasi sebeblerden ileri lerle tekrar göriqmüıtür. bildirildiğine göre, Lokamo turya meselesi Almanyanın 
aelmediğini bildiriyorlar. Roma elçisin:n bu gidip ge- pakhnın kefili olan iki devlet, ltalya ile anlqmasını güçleş· 

MÜHiM GÖRÜŞMELER li•leri Almanya arasında mü· yani lngiltere ve 1.talya ar~ın-p · 21 (Ö R) AJm Y _ tirir. Bazıları digv er meseleler ans, . - anya- b"ım sı"yaıal mllzakereler yapıl· da Habeş meselesınden dogan 
R b.. ilk ı · · V üzerinde anlqarak Avustur-nın oma uy e çısı on makta olduüu hissini vermek· ihtiliif dolayısiyle, Alman-

H · •· h 1 B ı· d b 1 ° L k k F ya meselesini iki memle-assn ın i i er ın e u un- tedir. Avusturya meselesinin ya o arno pa tı ve ran-
ması dikkatı çekmekten geri g6riitillmüş olmuı siyasal çev- sız - Sovyet paktının tas· ketin ileride halledilmek üzere 
kaJrnfyor. Von Hassen birkaç renJerde mümkUn sayılmıyordu. diki meseJelerile çok yakm- kenara bırakabileceklerini söy-
gün evvel olimpiyad kıt apor.- Zira son zamana kadar Almau- dan meşgul olmaktadır. B. Hit- lüyorlarsa da ltalya kendi 
lannın yapıldığı Garmiş şehrin- ya ve ltalya arasında Avusturya ferin İ.okarno paktına karşı emniyetinin Brenner üterinde 
de pnsülye B. Hitlerle görüş- meselesindeki fikir ayrılığı fay· itlika halinde ne olacağı hak- olduğunu bilir ve hur da 
müş ve sonra Romaya geçmişti dalı bir konuşmayı imkansız kında B. Mussolini nezdinde karar11z bir vaziyete razı ola-
Şimdi tekrar Berlinde bulun- bırakacak halde idi. bir sondaj yapmış olması çok maz. 

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

Habeşe yardım edilecek 1 Ko1!!~i t 
Liderleri tev 1'İf lngiltere Habeşistana mühimmattan edildi 

başka para yardımı da yapacak 

Adis - Ababa, 21 (A.A) -
Habeş ordusu umumi karargi
hının bildirdiğine göre 1 S ve 
16 Şubat tarihlerinde evveli 
8 bilahara 9 Italyaa tayyaresi 
Ras Destanın karargibınıa 
bulunduğu Mağalo şehrini bom
bormdıman etmişlerdir. 

16 Şubat tarihinde ltalyan 
tayyareleri her gün Koremi, 

Deuie yolunu ve bu yol üze
rindeki kasabalan bombardı· 
man etmektedir. 

Şimal cephesinde Ras Mulu
ıretanm bildirdiğine göre, ltal
yanlar hücumdan evvel yaphk
ları kuvvetli topçu faaliyetine 
rağmen sevkulceyş hedeflerıni 
elde edememişlerdir. 

SULTAN BAHSEDiLE
BiLiR MI ? 

Paris 21 (Ô.R) - "Journaf,. 
&_azetesinia alh av sarki Af-

• 
t 
' .. ..-

Adis-Ababada11 bir göıiiniiş 

rikada kaldıktan sonra dönen 
aytarı bu gaıetede .. sulhtan 
bahsedilebilir mi?,, başhğiyle 
ıunları yazıyor: 

l "Muhakkak bırşey varsa o 
da şudur: ltalya seferin bu ilk 
kısmını, ltalyan gururunu ta-
mamile okşayacak açık bir 
muvaffakıyetle kapayacakbr. 
Haritaya yakından bakarsak 
görürüz ki ltalya ergeç bir 
tarafla olarak bütün istedikle
rini ele geçirecektir. Bu beda-
het işlerin görünüşünü de~iı
tirmektedir. Artık ltalya her 
uzlaşma teşebbUsüne kulak ve
rebilir. Sulhun ilk şartı, esas 
şartı hasıl olmuıtur. 
INGIL TERE HABEŞIST ANA 

YARDIM EDECEK 
Londra. 21 (A.A) - Havas 

muhabirinin itimada değer bir 
kaynaktan haber aldığına glSre 
dıştıleri bakanhta eks"er-

leri Habeşistanın mutaarnz 
devlete karşı yaptığı mü· 
cadelede silah ve mühim· 
mat verilmek suretile kendi· 
sine yardım edilmesi istenmiş· 
tir. Alınması gereken tedbirler 
tesbit edilmiştir. 

Eksperler bir de ekooooıik 
yardım planının tedkikile oıeş
guldürler. 

iT AL YAN HABERi 
Roma 21 (Ô.R)-Burada id

dia edildiğine göre ulusal ltal· 
yan grublan Ras Kassa ve 
Seyyum ordularını muhasara 
etmişlerdir. 

Adiı-Ababa 21 (Ö.R)- ltal
yan tayyareleri 15 ve 16 fU· 
batta Ras Destanın karargihı· 
nın bulunduğu Magdala ıehrini 
bombardıman etmitlerdir. 16 da 
tayyareler zehirli raı bomba
ları atmıılardır. 

Roma, 21 lÔ.R) - General 

Berlin. 21 (Ô.R) - Resmi 
D. N. B. ajansı son ~ünlerde 
yedi komünist lideri ile bir çok 
papasların ve katoliklerin tev
kif edildiklerini bildirmektedir. 
Bunlar ihanetle müttehimdirler. 
Alman gazeteleri komünistlerle 
katolikler arasında bir iş birliği 
kurulduğunu ve bunun Sovyet 
Rusya ile bir konkordat yap
mak isteyen Papalığın teşvikile 
olduğunu iddia etmektedir. 

Buzkırandan 
haber yok 
Moskova. 25 (Ö.R) - Hazer 

denizinde kaybolan Şapolyan 
buzkıranı ile onu aramağa gi-
den 3 vapurdan haber alma
mamııtır. 

Kraliçe Mari 
Almanyaya gitti 

Bükreş, 21 (Ô.R)- Roman
ya kraliçesi Mari, ağu basta 
bulunan hemtiresi eski Rus 
grandöıeslerinden Girili gör· 
mek için dün Almanyaya 
gitmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
Santini ordusu Tembiyen ve 
Tigredeki Habeş ordularmrn 
Ras Molugcta ordusu üzerine 
çekilmelerine mani olmak için 
cenuba doğru ileriJemektedir. 
Ras Molugeta ordusu şimdi 
Amba Alagide bulunuyor. 

Birinci ltalyan kolordusu Sil
yanın cenubunda Adeolta mev
kiini işgal etmiştir. 

Roma 21 ( Ö. R ) - Italyan 
ordusu tecavüzden beri 20 ki
lometre ilerliyerek Gomolo Ad .. 
va Gorasam mevkilerini İfgal 
etmiıtir. İtalyanların ıimdiyo 
kadar zaptettikleri arazi 1900 
kilo metre murabbaıdar. 

Komünistsaylav, bir say 
lav arkadaşını tokatladı 

Buna sebeb tokatlanan saylavın ko 
münistler aleyhinde bulunmasıdır 
Paris; 21 (Ô.R) - Bu sabah pılan istizahlan mOnakaşa et· 

saylavlar odası koridorlarında miştir. Başbakan hfikt1metia 
bir hadise çıkmışhr. Komllniıt cumhuriyete karşı girişilen ha-
saylav Ramette, sağ cenah reketleıe karşı llkayt kalamı· 
saylavlarmdati Henriot'ya kurul yacağını bildirmiş ve demiş-
kOrsUsünde komtınistler aley• tir ki : 

hinde söylediği sözlerden dolayı Halk cebhesi nümayişine o 
bir tokat atmıştır. Hadiseye bin\erce kişi iştir~k ettiği 
şabid olan saylavlar iki arka- halde kimsenin burnu Jcaıua-
daşlanm ayırmıılardır. mamışhr. Eğer hDkOmet ba 

Paris, 21 (Ô.R) - Komünist nümayışı mcnetseydi vahim 
saylav Ramette tarafından sağ karışıklıklar çıkabilirdi. 
cenah saylavı Henriot nun Sağ cenah hatibleri başba-
tokatlanması üzerine F eder~s- kanın sözlerini protesto etmiş-
yon repobliken partisinin bir lerdir. B. Sarraut münakaşanın 
delegasvonu Başbakanı gör- kesilmesini istemiş ve itimat me· 
meğe gitmiştir. selesini ileri sürmüştür. Franklin 

8. SARONUN CEVABI Bouillon komünistler tarafından 
Parıs 21 ( Ô. R ) - Saylav- alkışlanan bir hükumete itimad 

lar odası sabah, Aksiyon Fran- edemiyeceğini bildirmiştir.Reye 
ıez kulübüne karıı yapılan bü- geçilince 151 reye kartı 380 
cumla geçen Pazar günkü halk reyle münakaşanın kafi görül-
cephcsi nümayişi hakkında sağ mesini isteyc,n hüklimet takriri 
cenah partileri tarafından ya- kabul edifmişti.ı, 

ÇIN - PAN 
Çin siyasetinin anahtarı 
Japonyanın avucundadır 

Tokyo, 21 (Ö.R) - (Azaki) 
gazetesi Nankin aytarile Mare
şal Çan Kay Şek arasında ya .. 
pılan bir mülakatı neırediyor. 
Mareşal demiştir ki: 

B. Hirotan'm ilç prensibini 
tasvib edecek mevkide deği· 

lim. Zira bunların manası hak
kında kafi derecede maJOma· 
tırn yoktur. 

Mareşal, Çinin Uluslar Sos
yetesine iştiraki dolayisife ja
ponyanın ileri sürdüğü itiraz· 

ları reddetmekte ve bu itiraz
ların bir Çin - Japon anlaş· 
masını daha ziyade güçleıtir· 
diğini bildirmektedir. Son söz 

olarak Çan-Kay-Şek demiıtir ki: 

Çin-Japon münasebetlerinin 
anahtarı japonyamn elindedir. 
Japonya Çini, şimdi olduğu 
gibi, bir Çin devleti olarak ka
bul etmelidir, 

PIKMANIN SÖYLEVi 
Tokyo. 45 (Ô.R) - Amo· 

rika ayan dıtiılcri enciimeni 
bqkanı Peekman'ın ]aponvayı 

istihdaf eden beyanatı siyasal 
çevrenlerde derin akisler bt-
raktı. Bu sözler çok az diplo· 

matça ve hatta çocukca telek· 
ki edilmekle beraber açık bir 
bir meydan okuma olduğu ma
hakk~khr. 

Japon donanması baş kuman

danı Taka Haşi i,u hususta 
bir Japon gazetesinin sorusuna 
şu cevabı vermiştir: 

- "Yakın yılların diplomaa 
alanında bu kadar büyU~ 
bir gaf yapılmış değildir. Peek-

man'm, Amerikanın lisanına 
tercüman olarak sarfcttiği ciim· 
lelerin ağırlığmı Japonyaoım-
büyük bir alika ile karşıladı· 
ğana şüphe yoktur. 

Japon donanması çok kuT· 
vetJi unsurlara dayanmaktadar. 

Bu meydan okuma karşısında 
Japon donanmasının en rütbesiz 

ferdinden bile istiyeceğimiı 
azami fedUirlık ve fera· 
gattir •• 



gabne • , ___ _ 

T emoçinin Rüyası 
Türk tarihinden şanlı sahifeler ı; 
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' Bölem say ısı: tt " 
" Cebe Canbeye bir tokad aşkedince 

delikanlının gözünden alev fışkırmıştı 
- Çok eyi delikanlı ... Beni 

onun yımma getir. O sihirbaza 
söyleyeceklerim var. 

- Gökçe bir sihirbaz değil 
ki ... 

Canbay münakaşaya giriş

mek iıtemiyordu. Sadece atının 
yanma koştu. Sayın Böğrüle 
gem vururken Cebe bu nefis 
atı seyrediyordu. Birdenbire bir 
kırbaç şaklattı. Atın baldırına 

yaplfllD bir sineği kuvdu. Son
ra Alaka dönerek: 

- Doğrusu cins bayvanlara
DIZ YU. Mutlaka bir başkan 
eğlu olmalısınız dedi. Afak 
ceyap verdi: 

:-- Bay Sungarın oğluyum. 

Bu da kardetimdir. 
Can Alakın lizünü kesti: 
- Hayır ... Alak eyiliğinden 

iyle söyJiyor. Ben onun kar
dqi değilim. Kimsesiz bir ök · 
ıriizim. Atalanm, yurduın bu
raya çok ırakbr. 

Delikanlı yaşaran gözlerini 
ıa.termemek için batanı çe
'flrdi. 

Cebe: 
- Sen aereliain oilum ? 

Baban kimdir? 
- )sığ 161 keaannda yata· 

JaD Uyıur kabilesindenim. 
S.,an Avollu bir T&rküm. 

- Bu kabileyi tanımıyorum. 
$elürll mi 16cebe miıin? 

- Y mdumuzda tehirli de 
•ar ı&eebe de... Ben göcebe,-. 

- 'Dol•-.. ... etm-k .. 
ıöcebe olduğunu aolamıtbm. 
Ş.lalrliler at lnallanmayı bece
remealu. Onlar yalnız bez 
ılol111111ayı, tarla ılirmeyi bilir
ler. · 

C.. beyle Cebe atlanna bl· 
nerek datı brmınddar. 

CeH abDı ıilrerken de..._ 
Lyı 1oklamak iıteyorclu: 

- Madam ki kahilea Jok.. 
keadine bqka bir kabile 
uuana, delikanlı ... 

- Bu nuıJ söz... Bea ka•-

J 
gada esir düşmüş bir çocuğum. 
Beni gökçeye verdiler. Fakat 
yurdumu unutmuş değilim ... 

Cebe atını durdurdu. Can· 
beyi dikkatle dinleyordu. 

- Şurada, uçurumun orta
.s~ndaki çama kadar atını sü
rebilir misin 1 

Can ccvab vermeden Sayın 
boğrülü dört nala uçurumun 
kenarındaki yalçın kayalıklara 
sürdü. Çam ağacının yanına 

vannca geri döndü. 
Cebe bu delikanlının yılmaz 

enttjisine hayrandı: · 
- Ne gtizel at kullanıyor· 

sun? Doğrusu sen atına, abn 
da tam kendisine layik bir 
biniciye düşmüş.. Ver şu oku
nu da bir bakayım. 

Cebe oku bir iki · dCfa de· 
nedikten sonra: 

- Şu oku çek dedi . . 
Can pşılacak bir isabetle 

okunu kulland1. 
Cebe, Canbeyin kollannı 

ııktı. Bazularını iyice yoğur

duktan sonra yüzü birden de
iitti. Elini kaldırarak Canın 
yGzüne kuvvetli bir tokat ath. 

Delikanlının gözlerindt!n alev 
fatkırdı. Acıdan, hırstan başma 
kan hücum etmitti : 

- Bu ne bal... Diyerek bıça
ğmı çekti. 

Cebe ehemmiyet vermeden 
gülüyordu.Şen kahkahalar kar-

fWDda Canbeyin bidC:leti ge~ti. 
Bu ıarib adamın giilüşünli sey· "....._ 

Cebe: 
- Evllcl seDİa elin ne ça

huk b)çaia gidiyor.. Hem kla-
wduk edeceğim dedin. Hem 
de bıçağa saldınyorsun... Ben 
ıenin ata biniıini, ok abıını 
prd6m. Giicüıa kuvvetin ye
riade oldapau anladma. Seai 
kendime e•lld edineceğim. Sa
na tokat atıımı kendine bir 
baba bulduğunu anlatmak 
içindi. Gel elimi 6p bakayım ..• 

- Sonu Var -
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Cumur başkanı 
ispanyada siyasi mah
kllmları affı kabıd etti 

lladrid, 21 (Ö.R)- Öğleden 
...,. bakaaJar kuruJuC.başkanı 
Zamora'nın bqkanhğmda top
luarak müzakereye uat 14 e 
kadar devam etmiftir. B. Aza
na eıki bllk6met tuafından 
tewkif edilib muhakeme edil
mek lzere habsedilen aiyasal 
meYkaflann ıerbea bırakı1muı 
hakkındaki emirnameleri Cu
mur bqkanının imzası albna 
koymUfhu'. 

lı bakanın gazetecilere wer· 
diii izahata gare batbakan ku
rulmada bir tıkım meıeleleri 
izah etmit ve bunların halli 
hakkındaki g6riltlerini bildir-
mİf lir. Cumur başkanı da muh
telif bakanlıkların durumunu 
g6zden geçirerek meselelerin 
naııl halledilmesini istediğini 
aalatmııbr. 

Vilayetlerde bin beş yüzden 
fazla siyasal mevkuf valiler 
tarafmdan, hükumetin emri 
beklenmeksizin muvakkaten ser 
beıt bırakılmııtır. Hnkiımetten 
gelecek emir bu muvakkat 
terbestliği kat'ileıtirecektir. 

ISPANY ANIN EKONOMi 
1 

itleri müsteşan B. de T esun 
Tuluz'un ''Depecbr" gazetesin
de yeni lapanyol baıbakanının 
İfİDİ ,Oç buluyor. 

Halk cephesine memnuniyet 
•erecek ilk itler &zerinde ıol
~ann birlepeMİ kolayclu. Bunlar 
siyasal mabkümlann ıerbeıt 
bırakılma11, geçen seneki ihti
We kal'fl yapılan tedip tid· 
detlerinin tecziyesi, itlerinden 
çıkarılan itçilerin vazifelerine 
iadeleri, ylikaek aclJiyc un• 
IUJ'lannın değipirilmesi ıibi 
pylerdir. Fakat ekonomi 
binasını yeniden kurmak 
İçin anlaımak daha giiç
tlir. Bahusus ki sosyaliıtler bu 
noktada kendi aralannda bile 
birleşmiş değilJerdir. Hük6me
tin bu görüşleri birleştirmesi 
çok güçtür. Bay Azana Uzerine 
ağır bir vazife almıı ve bir 
buhran havası içinde iş başına 
gelmiıtir. 

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

inzibat meclisi 
Maarif inzibat meclisi dün 

toplanmış ve bazı muallimler 
hakkında icab eden kararlan 

Cemiyet kurbanı 
Mı&fhur bir ressam 

dilenclllk ediyor 
İngillerede dıkıımrk J as aktır. Bu 

yasağa rağmen bazı nadir dilencilik 
vak'a/arma da rastlamak miimlu7n
dlir. 

Orçe11 lıafla lo11dmda dilr.ncilik 
rlliği ıciıı 36 yaşlarında ~aıl Oıollz 
isminde bir adam ceza mahkemesine 
verildi. Hakim evrakı okuduldmı son
ra şuçluı•a döndü: 

- Sizin "' büyük kabahali11iz 
cehaleti11izdir. Ejer tahsililliz olsaydı, 
şimdi dilcnmtzdiniz. 

St1ç!lı büyük bu llimat/a ayağa 
kalktı ve konuş/11: 

- Yanılıyorsunuz reis, cüdi. Btn 
Non,cçli rtssam &ınard Car/'ını. 
Dresdrn yllA11• resim akademisinden 
ve Paıis sanayü ııe}is~ enstitiisündm 
mezunum. Eltr bir dakika diişıinlir
ıtniz adıttı• ludır/ıyacaksmız. Brilislı 

Museum'de "Lady Hami/ton,, un 
meşhur portresini yapall btn 'im. Ka
bahatim ttlıaldi'in dfğil, b11 ttmlyetin 
roruğu o/mamdlT, drmiştir. 

Hdkim siırlıı hnkkmrla brrarl 
karan .,,trmişf ir. 

· Kalpsiz kız 
Bir hava kahramanı ile 

evlenmı,ıır. 
Senori ta 

Maria Rivero 

1.spanyada adı 

birçok mace· 

ralara karıı· 

mıt bir kız
dır. Yüksek 
bir aileden-
dir. Henüz on 
dokuz yaıın
da olan bu 
kız bir çok 
defalar ditiı-

Güzellik telekkisi 
lngihz VenUsU lnglllz 
deniz lordunun kızıdır 

Londra'da 
çıkan vegün 
de iki milyon 
nusha tirajı 

olan Deyli 
Ekapreı ga-

zetesi kadın 

güzelliği ve 
cinsi cazibe 
mevzuu etra· 
fında bir an-
ket açtı ve 
itimat edebi· 

leceği kim- Eyres MonseU 
seJere bat vurarak topladıjı 
ceYaplardan ıu neticeyi çıkardı: 

- "Gllzellik telekkiıi her 
yıl btiyiik bir çabuklukla de
;iımektedit. 935 yılının son ay· 
Jannda Sentetik güzelliğe kıy
met veren lngiliz zevki timdi 
daha yeni ve daha az cazibeli 
fakat daha umimi güzellikre 
rağbet rösteriyorlar. Eğer ln
gilterede bu güzellik telekkW 
bir müddet daha genitlemekte 
devam ederse, metbur zenci 
muganniye "Ethel Waters" in· 
ğilterede g&zellik kraliçesi ola
cakbr.,, 

Deyli Ekspresin güzellik mü
sabakasını 8 muhalif reye karşı 
14 reyle "lngiliz venüsü"adıyla 
tanınan lngiltere bahriye birinci 
lordu Monaell'in kızı Eyreı 

Monsell kazanmııtır. 

Milyonlar içinde 

Vahşilerin 
Sofra•ına konmu' 

Malikolu küçük adasmdan Mil· 
buma dö11en büyıik çiftlik salıipürin
dm Sir Herbert Pignamyas ka/Jilesl 
nezdinde bir i11san eti ziyafdln.d8 
zorla lıaıır bulunduğunu anlaf mlf/IT. 
Herbert diyor lıi: "Pignamyaı,, ltJI' 
;·eni Hebrid adalarmm tn kail lçid 
kabiltsldirlt'r. Bu Jtabilufradı, b/U/Jn 
tedbilürt rağmen hliltl insan eti )'i

mek lidditıi bıraknra11uşltr. Çi/fll/i· 
me İş(i foPlomak için bu adaya 
uğramıştım. Yrrliltriu bir şölınine 
raı/ınldım, 8a11a rfisüı ;·amnda )'tr 
vermişlerdi. Birdenbire otlaya tlle1i 
bagı'ı ·. ,.,r/amlar getirdiltr. Koyun 
boğın.. kestı7tr, I::limde b11 
faciaya ... ıı :;;ı duıarak Jt11vvd yoktu. 
l<.tsilth za11allılarm e/kri pafta/andı 
re pişirildi. Bu insa1ı di ziyajdiM 
/Jm, de ilvo'1.J,a işll(dlt dtim. V11i1111 
di yımUfJ'dint ayni akıbete lı#mJ'•J 
ıalttım. Ye~ltlm sonra büllin t1alışl
hr giJJ/ btnim ile kollarıma lğnevu 
resimkr hakktdüdi. Ha/ta/arca bu 
ijne/"'11 l!Jtırabını ~ltiim.,, 

Htrbtrtin sö~loine doğfa olarak 
balıüyor. Zira kolunda/ti tatuajlar 
başından korkunç bir marera Kl(İfdi
ğinin tklilidir. 

Kadınlar 
Hauptmanın dU,manıdır .. 
lar.Amerlkan k•dınl•rının 

kararı 

Amerika 
kadınlar ce· 
miyeti, Lind· 
berg'in çocu
ğunu aldiir· 
mekle suçlu 
Hauptman 
la A d İl e ıi le 
çok yakmdan 
meıgul dur. 
Bu cemiye
tin batkanı 

ya gazete- M<.r."a Rivero Zaruret çeken lhUyar Mn. Eleven 
)erine adını iıittirecek hidise- bir nazır Walab Ame-
ler JaNtmap. Senorita Maria Amerika bahriye n~-·-· Mr. rika kadın-
iç.in Madridli erkekler: CJaude A. Swanson a~.r bas- Janm temıi· Amerilıan luıduılar 

- Kalp taşımayan kızl tadır. Onun hastalığından bab- umiyeti rtisi 
Tabın. ·nı· kullanmakta ı'mı· .. ter. len Haupt· Elntn Vol.rh 

.,.. seden Deyli Ekspres gazetesi ' 1 k k _ ... al • 
Gazetelerin verdikleri maliı- man ın e e tri uuu yeame 

~u sahrJan ilave ediyor: t · · d ! L mata ft!re Maria Rivero, Is- T 
0 urma meruDIUD e aazır 

- ihtiyar nazır 74 yaşında- bulunacaktır. panyo nn meıhur hava kah-
dar. Dokuz, on milyon dolar Buna aebeb cuinin bir ana 

ra.mam Juan Pompo ile evlen- serveti vardır. Hayahnda ba- kalbini yakmasa we Bayan 
aaııtir · Lindbergı· bı'r ,.ftl'ujımdan 
T h 1 zan paraca zaruret çekmiştir. r--ayyare ırsız arı mahrum etmeaidir. ihtiyar nazırın genç oğlu 

Avrupa istasyonlarından Mollit Swanıon bugün bile Bir milyoner 
tayyareler çahnıyor aynı zaruret içindedir. Baba- KIZı dadıllk ediyor 
G6nlerden beridir. lngiltere· ıının neden para sarfetmek Amerikamn maruf milyoner-

nin lbtlt&n kıüebl. tayyharfe istasl· hususunda bukadar dikkatli !erinden birinin kw olan Joan 
yon an ıı ı ır mu 8 aza a • davrandıgw ma mütehayyirdir. Vilaon adında 20 vqında gen,. 
bnda tutulmaktadır. Yeni mo- ı .... 

delde birkaç tayyarenin esrar- Bayan Roosevelt Ye ıüzel bir kız esruengiz bir 
engiz bir ıurette kaybolmasın- ıurette kaybolmuıtar. Kıs bir 
dan sonra bu muhafaza ted- OnlversHelllere " tarih aabab erkenden en eıki elbi-
birlerinin bir kat daha artbrıl- okumaıınız" diyor selini geymif ve cebine 70 
masına liizum görülmUstür. dolar alarak babuaDID etardu· 
Frann-Holanda-Çekoslovakya- Amerika Cumur batkanı iu evi terketmiıtir. Haftalar-
Polonya ve Macaristandaki Rooseveltin eıi BayanRoosevelt danberi zabıtaca yapılan tabld-
tayyare iıtaayonların<\an da Nevyorkta üniversite tale· kat neticesiz kalmıfbr. Bir kaç 
azel tahıllara aid tayyareler besinden kalabahk bir gruba gün evvel umulmadık bir wak'a 
çalınmııtır. lngiliz Entelijenı harptan nasıl sakınılabileceği olmuttur. Joan Vilaon klçlk 
servis teşkilah ilk önce geoit hakkmda ıu sözleri 11,tedi: kız kardqini telefona ÇAİll'llUf 
bir casuslukla karşıJaıtıiı ze- _ .. Profesörleriniz size tarih ve aynen tunlan ılylemiftir: 
babına dlfmlttü. Fakat daha L. "Bem" Kat'ı"yen d"-ı:.--ewia. 
b. k eml k tJ d b kitauwaı açbklan uman aiz ona ..,....... ı • 

Hergün 
._ __ Bir fıkra 

Yoza11: Erzacı Kemal Aktaş 
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Okumak zevki 
Gençlerde okumak zevki, 

roman okumakla başlar. Hepi· 
miz okumanın zevkini roman· 
dan almış, ondan sonra tetkik 
Ye tetebbü okumalarına giriş
mişizdir. Gi>rUyorum ki timdi 
roman okumak bir zevk işi 
olmıyor, romanlan sinema-
lar canlı ve hareketli ola· 
rak bize gösteriyorlar. Es
kidetı habrlanm, Istanbulda 
kış geceleri için roman alımr, 
hatta roman kiralanırdı. Kira 
ile roman alarak okuyanları 

çok bilirim. Kış ıeceleri; so• 
banın, mangalın baıına topla· 
nılır, romanı okuyanın etrafın
da genç ihtiyar, hatta arap 
bacı, hepsi kulak kesilirdi. Hü
ıeyin Rahminin, Ahmet Rasi-
min, Halid Ziyanın, Cenab Şa
habeddinin, Vecibinin roman• 
lan gih güldürür, gAh g6z yaı• 
ları bq örtüıile silinirdi. Bun· 
dan evvel Ahmediye, Muham• 
mediye, Battalgazi, Kan kaleal 
okunurmuş ... 

Sinema, radyo bu iptidai 
gece eğ!encelerini yok etti. 
Bazen düşünürüm. Battalgazi 
hikayesi nerede, Sinema nere· 
de.. EJJi sene içinde birbirin• 
den ne kadar açık bir fark •.• 
Acaba elli sene sonra radyo
yu Battalgazi yerinde bıraka• 
cak ne yenilikler olacak 1 
Akıl, havsa a al~ıyor. roreıana 

devrile açılan ilim ve marifet 
ufuklarında timdi televizyon ı 
göz kırpıyor. Şayet Merih, Zn- J 

hal, Utarid Ye Venüs ile mu• i 
habere ve gidip ıelme sefer- l 
)erine imkan bulunursa lzmir• ~ 
den Moskovayı dinlemek Battal / 
Gazi bikiyeai kalacaktır. 
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Yeni yarilbay 
Şehrimiz Yali muavınlip~ 

ata._. olan dalüliye veklletl 
hakun miifavir muavini bay Ca
Yit din pbrimize gelerek yeni 
vazifesine baılamııtır. 

A 

Bay Ali 
Müddeiumumi muavini Bay 

Ali Akkaya bir hafta izinle 
diin latabala gitmiştir. 

Çallı çekml• 
Birinci kordonda turkuvaı 

barı lnün~e urboı olarak 
bağınp çaiıran Mebmed oğlu 
Kimil niçin bajırdığmı ken• 
disine ıoran tof6r muavinine 
çakı çektiğinden tutulmuthır. 

Albnl•r çalandı 
Şebidlerde Savlet ıokajında 

lbrabim oğla Alinin evine bır-
11z gİrmİf, kuyolaımın albnda 
bulunan 35 lira ve üç alh• 
lirasını çalmlfbr. 

Borsa Haberleri 
DUn Boruda 

Yapılan Sabtl•r 
~ 

ırço m e e er e una Geçirdi~- muht-m ha-ttan 
benzı'yen .:•katlar old w kabil oldulnı kadar iltifat et· a-- -....- 1 -

- ugu mey- •- UADmıfbm. Eyi bir Fraua& Ç Fiat 
dana çıkınca tayyare çaJmak, memeliaiaiz. Harplan doğuran Ai)eai nezdine çocuk d.dm ola· u. Ahcı 

ilzam 

sonra bunlan yeniden utmak ıebeblerin batı, tarih kitablan- 509 F Jalr&yo 9 50 13 ~ 
için teıekklJ etmiı bir bey- mn uydurma masallanm inun- rak girelim. Bir m&ddet ba IU• 132 H Alanyah 10 50 11 
nelmilel haydudluk reteainin zı retle çalapaak, bayatm zahmet• 105 J Taranto M. 9 " lum 6 eyitlerile baflar. Hatta 
faaliyete seçmif olduğu anla· k h' b lerine ahemak isteyorum Bu 74 M j Taranto 9 25 
plmıfbr. Beynelmilel zabıbt müm ünıe ıç ir zaman, biç telefon Paristen yapaldıima 34 lnbiıar ida. 
teıekk&lleri araıında bu çeteyi bir vesile ile tarih kitabmı göre, Paris zabıt•11 ıe~ kw 

854 
y ektin 9 50 

ele geçirmek için elbirliği ya- açmayınız. Düşman kaunma- bulmak için aratbrmılar yap· 
4
°"'

499 
. 

pılmaktac:hr. , maş olursunuz." maktadır. 7 ' Eakı Nbf 
•••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• ••••••••••••••••••••• 495353 Umumi aatıı 

Talebe kızlar Kumarcılar Çu. c;!~lre Fiat 

- Başlarajı birinci sa)'Jadu -
1 - Çocuğunuz sinemaya 

ıidecekıe yalnız değil ya okul 
u.., veya velisi ile gitsin, yolda 
söz atarak kendisini küçük 
düşürmek isteyen erkekler 
olursa size ve okul direktörüne 
haber vermek suretile korun
mağı iş idinsin. 

2 - Kardeşten başka en ya
kın akrabası bile olsa genç 
erkeklerle sokakta konutmanın 
baıkalarında uyandıracağı kut
kuyu aklından çıkarma11n. 

11 - Okula . dib elirku 

Polis arayınca başında belgesiz 
kasket taşıdığı için karakola 
düşmesin. 

4 - Güzelliği; Türk kadın
lığı seciyesinin en açık alameti 
olan temizlikte, ısadelikte, va
karda arasın, hele uzaklardan 
görilnen çıautkan renklerle 
yliksek ökçe, bilezik, küpe. 
gerdanlık taşımak, tırnaklara 
oje ve aaire ıürmek gibi te· 
mayüllere biç iltifat etmesin. 

Bu maddelerin ıağlanmaam
da okul ile elele çalıımanızclaıı 
ç~uldanauz huabma bliylk 

-.m. 

yakalandı 240 Buğday 1 1s 1 1 
Çukurçeımede Komiaer Malı- 10 Susam 16 16 

mud ağa sokağında lbrahim 408 K paJamut 350 640 
oğlu SiUeymanın kahvesinde 480 balye pamuk 40 75 41 
toplanan, Ali, Ali oğlu Hüse- 3498 kilo yapak 45 75 45 1 
yin, Mustafa, Ekber, Nazif 311306 " K ceviz 13 30 13 
oğlu Mustafa, Sabit, Fadıl, 
H Nb 1 H ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• asan, a i oğ u üıeyin, 

Cemal oğlu Sadi ve Şakir Satılık otomobil 
iskambil kiğıdı ile kılıç çek-
mek ve zar ile kumar oynu
larken ıuç üstll tutulmuılardır. 

•••••••• 
Beledl1e encUmenl 

Belediye daimi enclmeni 
dlln 6~eden aoma Şarbay 
doktor Behçet Uz'ma hatkan· .... _,.._.,..._ 

Eski model az kullanılmı 
yedi kişilik bir fiat otomobili 
ucuz sablıktır. Motörü kevvet 
lidir otobüse kamyona da çev 
rilebilinir. htiyenler mezbaha 
da görebilir. 
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PARDAYANL 
- 93 - YAZAN : Mlşel Zevako 

Size kend 11lerinden söz ettiğim iki 
kadın da bu fakirler m yanındadır 
Bu esnada Fransova Di.imon

moransı odaya girmişti. Deli
kanlının Jan Dö Piyen'in resmi 
karşısında ağzı açık kaldığım 
gördü. Hemen Paradayanan ya- • 
mna gidip elini omuzuna koy
du. Şövalva dalgınlıktan uya
narak birdenbire sıçradı ve: 

- Kusurumu af buyurunuz, 
mareşal hazretleri! 

Sözlerini kekeledi. 
- Bu resme mi bakıyor

dunuz? 
- Evet. .. 
Mareşalın son derece bir 

heyecan alhnda ezildiği görü
nüyordu. Pardayana bakmıya
rak gözlerini resme dikti. 

Pardayan ise acıklı olarak: 
- Mareşal hazretleri bu çok 

sempatik ve prestişe layık ka
dın uğrunda hayatımı feda ey
lemek için tesadüfü d~şünü
yordum. 

Marcşalan dudaklarında acı 

bir gülümseme belirdi: 
- Delikanlı, pek ziyade ho

ıuma gidiyorsunuz. Bu da ha
linizdeki samimiyet ve iyi kal
binizden ileri geliyor. Onun 
için size çok emniyetim var. 
Şimdiye kadar kimseye söyle
mediğim bir hikiyeyi anlata
rak bir az genişliyeceğimi ümit 
ediyorum. işte şu gördüğünüz 
kadm resmi dostlarımdan biri
tinin ailesidir. Fakir bir aileye 
mensub olmasına rağmen sev
miş ve evlenmiş; hattı büyük 
Ye nüfuzlu bir senyor olan ba
basına itaatsizlik etmek tehli
kesini bile gözüne almaşb ... 
Sonra dostum savaşa gitti. Dö
nliıte bu masam genç kıun bir 
günah işlediğibi ve kocasana 
ihanet ettiğini işitti. Delikanlı, 
kadınlardan salunınız ! 

Pardayan babasanın · s6ylediji 
sözleri hatır!ıyarak titredi. Ma
raşal sözüne devamla: 

- Dostum bütün . sevgisini 
ümidini bu kadına bağlamıştı. 
Fakat acıklı bir felakete ma
ruz kalarak hayati ezildi. işte 
hepsi bundan ibaret.. Bu feli
kete sebeb'te, bir ilk bahar 
ateşli,mayesi bozuk bir gencin 
kıza rastlamış olmasıdır. 

Bu sözler üzerin~, Pardayan 
ayağa kalkarak Mareşala yak
laştı: 

- Dostunuz aldanıyordu. 
Monsiyor! 

Dedi. 
Mareşal kar~ısındaki deli

kanlıya hayretle baktı. Bu söz
den birşey anlamamıştı. Par
dayan ise: 

- Y ahud daha doğrusu, siz 
aLandımz. 

Diye söıü bilirdi. 
Mareşal henüz saf bir adam

la karşılaştığını ve insanlarm 
kadmları itham etmelerine da
yanamayarak bu sözleri söyle
diğini anlıyordu: 

- Delikanlı, neyse bunları 
bırakalım da asıl geliıinizin se
bebine gelelim. Siıe karşa 
ne gibi bir yardım<Ja Lu
lun a bilirim? 

Dedi. 
Pardayan söze başladı: 
-Monsinyor,ı,en Sen de Nis 

sokağında Deviniyer pansiyo
nunda oturuyorum. Pansiyonun 
karşısında namuslu bir ev var· 
dır. Bumda el işlerile uğraşan 
bir kaç fakir aile oturur. Size 
kendilerinden söz ettiğim iki 
kadın da bu fakirJer meyanın
daaır. 

Mareşal söze atılarak kısık 
bir sesle: 

- iki kadm mı? 
Dedi. 

- Evet, ana ile kızı .. 
- isimleri nedir? 
- Bilmiyorum, daha doğrusu 

şimdilik size söylemek iste
miyorum. işte bu iki asil ka
dına dikkat nazarınızı celbe
der ve serküzeştlerini size an
latmak isterim. 

Bu son sözler, fikrinde şüp
hele-r uyanan mareşala sakin
leştirdi ve Pardayan'a karşı 
daha ziyade bir inanla: 

- Sizi dinliyorum t 
Dedi. 
Bunun üzerine şövalye tekrar 

söze başladı: 
- Bu iki kadına ve bilhas

sa anneye şehirde beckesin 
derin bir saygısı vardı. On 
dört seoedenberi bu evde 
oturuyorlarmış ve kimsenin de 
dedikodusuna yol açmamışlar. 
Kıunı yüksek terbiye ve tahsil 
ettirmek için anne gece gün
düz nakıı iılermiş, bu genç 
kız da okumak ve yazmayı 

bildiği gibi elişleri işlemekte 

birinci imiş. 
- Şövalye o kadar güzel ve 

o kadar ateşli müdafaa edi
yorsunuz ld onlara karşı kal
bimde yeniden bir his uyam
yor ve gittikçe de artıyor. Söy
leyiniz. 

- Mareşal bazretJeri şunu 
aöylemeği unuttum. Hakiki is· 
mini bilmediğim anneye siyah 
elbiseli kadın adı verilm~ş. 
Kendisi matem içinde imiş 
çllnkii bu temiz kadmın baya
tı bftyük bir felakete uğramış. 

-.- Sonu vlJI' -
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kaza 
Alsancakta Demir çember 

sokağında Türk tabasından 
Firuz Krispinin evini tamir 
den Albey l'ğlu Halil üzerinde 
çalışbğı iskeleden düşerek 
muhtelif berlerinden ağır su-
rette yaralanmışttr. Yaralı has
tan'eye kaldırılmıştır. 

Tecavüz ıddlası 
Karşıyakada Alaybey cadde

sinde Sabrinin fınnında Kürek· 
çi Osman 12 yaşında Huriyeye 
tecavüz ettiği iddiasile yaka
lanmıştır. 

Hırsızhk 
Karşıyaka Alaybey lktısad 

sokağında Ali Naci ka ısı Na
kiyenin evine giren hırsız ta· 
rafmdan bazı eşya çalınmıştır. 

I! a e,qıztıa 

DOKTOR 

Hulüsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı oıua-
yenebaoesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) 

DÖGUŞ 
Bu edebiyat, san'at ve fikir 

mecmuasının birinci sayısı bi
kiye, şiir enteresan röportaj!. 
larla çıktı. 

"Doğuş.,u okurlanmıza tav" 
siye ederiz. 

Kayıp aranıyor 
Aydının Dalama nahiyesin

den 330 doğumlu Ali oğlu 
Alinin nerede olduğunu bilen 
varsa insaniyet namına aşağı
daki adrese bildirmelerini rica 
ederim. 

Aydın Dalama nahiyesinde 
Terzi Mustafa 

11------------------r...----------------------------------·' 

J)iinya, günün en son 
rini bekliyor. llP-rkes 
başında U7..aklardan 

habcrle
ınakine 
gelecek 

haberleri bek1iyor. 
iM 'ffo., %C 5 WJK.A'C• W mn 

:1.936 Modeli 

TELEFUNKEN 
Radyosuna sahip olanlar en iyi haberleri, 

pürüzsüz olarak alırlar. Siz de her halde bir 
olunuz ve 1936 modeli 

en temiz 
Radyoya 

ve en 
sahip 

TELEFUNKEN 
ahenkli ·adyosunu intihap e iniz. Onu din edikten sonra 

neşriyatına herhalde hayran olacak~ınız 
fLY?:;r.7777L~------------~:--~~-ı-~IF~Zl .......... 

BOU LA BI ADERLER ve Şsı~ G••İ 
~,am ...... !m!:lml..,Eil .. ~~!i:m .. llSl .... ~~ .. mi::ı=:ı:z .... =ıım~m11 .... a•r~w!llll ........ ~.~~11111ıu1 ........ ~AMDCllmlnl?Hlllm., 

Bulvarı 
hmir 

Dokt r 

emal a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastane.si 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey~ 
ter sokağı 6S. Tel. 3956 . 

Evi: 'Köprü , npur iskelesı 
Berat apartımanı No. 6 _ 

Ev, Telefon No. 2543 

Doktor 
Merkez hastanesi 

Operatörü 

Cevat Alpsoy 
Almanyadan avdetle has

talarını her gün on beşle on 
sekiz arasında 

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

Muayene hane telefonu 3315 
Ev telefonu 3203 

26 ( 311 ) 
uawıı •&MRWNMl'W'~ T-~.._ .... ,_.. 

Zayi 
1330 senesinde lzmir Sulta

nisin onuncu sınıfından almış 
olduğum tasdiknameyi zayi et
tim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hilkmU yoktur. 

Onuncu sınıf talebeıiaden 
Tireli Şerif oğlu Ka111il 

Numara lSS 

lzmir belediyesinden: 
1 - Senelik kira bedeli mu

hammeni yüz beş hra, balcılar 
çarşısında 137 sayılı dükkanın 
bir senelik kirası başsekreter
likteki şartname veçhile 28-2-
936 Cuma günü saat onda açı~ 
nrtırma ile ihale cdileeektir. 
iştirak için sekiz liralık muvak
kat teminat makbuzu ile s5y-
lenen gün ve saatte komisyona 
gelinir. 

2 - Senelik kira bedeli mu
hammeni dört yür. elli lira, b.
mirpalas oteli arkasmda 46 
sayılı adada dokuı yüz metre 
murabbaındaki arsanın bir se
nelik kirası başsekreterlikteki 
şartname veçbile 28-2-936 cu
ma günü saat oada açık arbr-
ma ile ihale edilecektir. iştirak 
için otuz dört lirahk muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte komisyona geli· 
nir. 

3 - Senelik kira 1-.edeli mu
hammeni üç yüz ~ili lira, lzmir 
palas oteli arkasında 46 say.1ı 
adada yedi yüz metre murab
aınclaki arsanın bir senelik 
kirası başsekreterliktcki şart-
name veçhile 28-2-936 cuma 
günü saat onda açık artırma 

ile ihale edilecektir. iştirak için 
yirmi yedi liralık muvakkat te
minat makbuzu veya banka te-
minat mektubu ile söylenen 
gün ve saatta komisvona 
gelinir. 

4 - Sekiz yüz seksen altı 
lira bedeli keşifJi Gündoğduda 
Demir çember sokağının yu
karısında yapılacak ana kana
liz.asyon iıi baş sekreterlikteki 
keıifname ve şartname veçbile 
28-2-936 Cuma günü saat onda 

açık eKsiltme ile ihale edile
cektir. 1.ştirak için 67 liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
w .:ya banka teminat mektubu 
ıle söylenen gün ve saatte k~
misyooa gelinir. 

12-15~19-22 (327) 
Altmış beş sayılı adanın iki 

yiiz doksan il<i metre murab
baındaki 55 ' ..: 56 sayılı arsa
ları beher metre murabbaı iki 
yüz kuruşt ... , 584 lira bedeli 
muhammenle başsekreterlikteki 
şartname veçhile 3-3-936 sah 
günli sant onda açık arttırma 
ile ihale edilecektir. iştirak 
için kırk dört liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatta komisyona ge
linir. 14-18-22-25 (332)393 

1 - Artırma, eksiltme ve 

ihale kanununun 41 inci mad
desine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun 

2 - Ziraat bankası hakkın
daki 444 numaralı kabiliıa mü· 
zeyyel 1697 numaralı kanunun 
4 üncü maddesindeki icra re
isi tabirinin tefsiri. 

Belediyedeki ilan tahtasına 
asılmıştır, bilinsin. 459 

lzmir ticaret mahkemesinden: 
İzmirde Kuzuoğlu çarşısında 

manifatura tüccarından Aiber 
Anjelin alacaklılariyle akdetiniı 
olduğu konkordatonun mah
l emece 3-2-936 tarihinde tas
dikine karar verilmiş ve bu 
hüküm kat'ileşmiş olduzundan 
keyfiyet 2004 seyılı icra ve if
las kanununun 300 lincü mad· 
desine tevfikan al n olunu. 

466 (474) 



Sabite a 

Daimon marka elektrik lambalari listesi 
Numarası Cinsi 
9388 Üç pilli beş yüz metre mesafeyi hösterir ayarlıdır. 
9288 l_~i pilli üç yüz metre mesafeai gösterir ayarlıdır. 
9368 Uç pilli kristal ufak camlı dört yüz metreliktir. 
9268 iki pilli kri-;ial ufak camlı iki yüz elli metre!iklir. 
1611 Bir pilli kristal büyük camlı iki yüz elli metre me-
1626 safeyi g-österir. 
1511 Bir pilli kristal ufak camlı iki yüz metre mesafeyi 
1526 gösterir. 
2262 İki pilli ayarlı ev feneridir. 

1 ............... lml .. mll .. ıımı!l!m .... :mlımlflr:lllllJıı;r.;ze;Wrr4 
Umumi deposu lzmirde Suluhan civ:ırında Ödemişli 

Hüseyin Hiisnii sicarethanesidir 
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1 L A N 
lzmir Emlaki milliye müdüriyetinden 
Müzayede kapalı zarf usuliyledir. 

433 Darağaç tramvay caddesinde 128 eski 84 taj 
Lira 

numaralı dükkan 1000 

534 Darağaç tramvay caddesi 117,119 eski No. lı Un 
fabrikası altıda bir his~esi 7500 

468 Darağaç tramvay caddesinde 121, 123 eski 91,93 
taj numaralı deponun 24 hissede 7 hissesi 7500 

430 Bayraklı Bornova caddesinde altı oda sofa koridor 
avlu kuyu tulumbayı müştemil 107 e .. ki No. lı ev 1500 

195 Karşıyaka Barbaros S. 35,39 numaralı fırın 2550 
100 Bayraklı Kanarya S. 4 oda aralık ve mutfağı müş-

temil 8 eski numaralı ev 1500 

442 Tepecik Sürmeli ve Leyli S. 68,9,11 ve 70,72 eski 
68,70 taj numaralı 7 oda koridor mutfak ve avlu 
dükkan arsası 2000 

46 Tepecik Lale Sakızlılar Sürmeli S. 4 numaralı ahır 
3 numaralı kahvehane 1650 

817 Tepecik Akşam sokağında 44 ve 44-1 eski 56 yeni 
ve Ağa S. 18 No. lı dükkan ve oda ve müştemılatı 1000 

565 Turan Menemen C, 164,94 numaralı dükkan ve 165, 
94 numaralı ev 1650 

473 Turan Menemen C. 195,36 numaralı 4 öda koridor 
mutfak tulumba bahçeyi müştemil ev 2250 

306 Buca Tevfik Fikret S. 6 oda mutfak kiler ve bah-
çeyi müştemil 17 eski 3 taj numaralı ev 1200 

885 Buca aşağı Belediye C. 9 oda sofa koridor mutfak 
balkon ve bahçeyi müştemil 44 eski 34,34-1 yeni 
numaralı ev ve dükkan 10.000 

798 Buca istasyon C. 5 oda köşk ve avluyu meştemil 
102 eski 94 yeni No. lı evin 48 sehimde 8 sehmi · 1250 

667 Buca istasyon C. 7 oda taraça mutfak avlu ve ku-
yuyu müştemil 21 eski 57-81 yeni No. h ev 10.000 

457 Alsancak Mesudiye C. 1239,92 metre murabbaı 184 
numaralı arsa 5000 

330 

419 

Alsancak Mesudiye caddesinde 687,28 
rabbaı 192 numaralı fabrika arsası 

• 
Osmaniye Mirkelam hanında 12-16 v~ 
dükkanlar 

metre mu· 

12-17 No. h 

462 Kestane pazarında 43 eski 31 yeni No. lı dükkan 

2800 

1200 

1250 
Yukarıda yazılı menkuller on gün müddetle artırmaya konui 

muştur. lhalesi 2-3-936 pazartesi günii saat 14 dedir. Satış 
münhasıran gayri mübadil bonosu Hedir. 425 (472) 

lzmir Tramvay ve Elektrik 
So~yetesinden: 
Karşıyaka tağdiye şebekesinde yapılacak bakım ameliyatı 

dolayisile cereyanın bu ayın 23 üncü Pazar günü saat 9,30 dan 
15 e kadar Bayraklı, Turan ve Karşıyakada kesileceği sayın 

abonelerimizce bilinmek üzere ilan olumır: (477) 

ödemiş incir müstah~illeri ko
operatifi idare meclisi riyasetin
den: 

Mensup bulunduğumuz Aydın Zirai Satış Kooperatifl~ri itti 
hadından aldığımız bir mektup üzerine atideki mesele hakkında 
karar almak üzere Martın sekizinci Pazar günii saat on beşte 

ini rnt edecek fevkalaade umumi heyete ortaklarımızın gelmele
rıni dileriz. 

MÜZAKERAT RUZNAMESi 

Ahkamı umumiyeye göre teşekkül etmiş bulunan kooperatifi
mizin 2834 numaralı tarım satış kooparatifleri kanunu hüküm-

lerine uymasına ve esas mukavelenamemizin iktisat Vekaaletince 
tanzim edimekte olan esas mukavelename hükümleri dahilinde 

tadiline karar ittihazı ve keyfiyetin İktisat Vekaletine tebliği. 
(476\ 

lzmirliler Istanhuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
111 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. Istanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

KASE 

EDKALMiNA 

Pastil Antiseptik 
H:.A.Js-ZU~ 

Teneffüs yo lariyle geçen hastalıklara kar~ı ko: uyucu, 
tesiri kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğaz 
rabats!zlı klarıncla, ses k•sıklığında pek faydalıdır. 

lngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğlu - Istanbul 

Defterdarlığından: 
ismi 

No. 
24 Mehmet Rifat 
31 Ahmet Alim 
35 Hilmi 
70 Hüseyin Şerif 
74 Abdullah ve ibiş 
75 Avram Kontes 
98 Ali Rıza 

100 Hasan Rıza 
112 Mehmet Refik 
114 Nurettin 

116 
119 
123 
125 
131 
138 
139 
140 
150 
159 
161 
167 
177 
181 

Iranlı Hasan 
Ali Rüstem 
Kadri 
Ahmet lbrahim 
Ahmet Refik 
lsmail Ali 
Hacı Demir 
Ali Bedri 
Mustafa Kazım 
Hayım Melamet 
Mehmet Emin 
Harman Narik 
Ali Rıza 

Mustafa Kadri 

Mevkii No. 

Kemeraltı 
u 

u 

Ali paşa caddesi .. .. " 
iki çeşmelik .. .. u 

Tilkilik .. 
" 

.. 

.. 

.. 
" 

Başturak C. .. 
.. 

Azizler 
Türk pazarı 
Kuyumcular .. 

il 

Namazgah C. 
KemeraJb Emin 
Bey çarşısı 

174 
190 
202 

82 
124 

2 
257 
112 
135 
147 

1011 
76 

116 
156 

3 
41 
51 
51 
5 
6 

20 
52 

işi 

Han müsteciri 
Hurdavatcı 

Tuhafiyeci 
Komisyoncu 
Fırıncı 
Komisyoncu 
Otelci 
Hamamcı 
Fmncı 
Yahuthane 
müsteciri 
Kahveci 
Otelci 
Fırıncı 

Otelci 
Komisyoncu 
Otelci 
Han müsteciri 
Doktor 
Fıstıkçı 
Kuyumcu 

" 
" 

Doktor 
Emanetci 

183 Ali Kahya Osman zade 4 Otelci 
184 Necip Şerefiye 7 Komisyoncu 
189 Yunus Fehmi Kadı hamam 1 Doktor 
219 Ahmet iki çeşmelik C. 12/14 Kahveci 

Yukarıda isimleri yazılı mükellefler tarafından 931 takvim yıh 
muamelatı hakkında Tilkilik maliye şubesine vermiş oldukları 
kazanç beyannamelerinin sıhhatını tayin ve tespit için defterleri 
iizerinde tetkikat yapılmak üzere aranılan mükellefler terki 
ticaret etmiş olup elyevm nerede bulunduklarının bilinememesi 
hasebile defterleri üzerinde tetkikat yapılamamıştır. 2395 Sayıh 
kanunun 86 ıncı maddesi delaletile 41 inci maddesi mucibince 
15 gün zarfında defter ibraz etmeleri aksi takdirde defter 
ibrazından imtina ettikleri telekki edilerek haklarında kanuni 
ahkam dairesinde muamele yapılacağı tebliğ olunur. 

463 ( 473} 

az Şubat 1 •a•"' .. ~ -- A 

Eı beyc .. L J.işier 
om·n ,fo,ferrd=r, çiinkü sabah akşam 

~ı\UlY('Ul'\! l t,ı amyor 

RADYOLIN 
"Tartr,, dediğim:z kir tabakasını eriterek dişleri göz kamaş

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

··············~~~~-~~····".ii·~i~~-~~~~·············· 

Norveçyanın halis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sataş Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesı 

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

T AS --BIÇAGINl 
KULLANIYOR . 



aa fubat tese 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru 28 tubatta 

beklenmekte olup yUkünü tab
liye ettikten soora Burgaı; 
V arna ve Köıtence limanları 

. ''· ' r· 

W. F. H. '7aıı Der 
Zee & Co. 

HELGA L. M. RUSS va
puru 17 şubatta bekleniyor. 22 
ıubata kadar An•ers, Rotter .. 
dam, Hamburg ve Bremen li
manlanna yükliyecektir. 

ALAYA vapuru 2 martta 
için yük alacaktır. bekleniyor. 6 marta kadar An· 

UL YSSES vapuru 22 şubatta vers, Rotterdam, Hamburg ve 
gelip 29 şubatta Anvers, Rot- Bremen limanlarına yükliye· 
terdam, Amtterdam ve Ham- cektir. 
burg limanlan ıçın yük ARMENT H. SCHULDT 
alacaktır. Hamburg 
SVENSKA ORIENT LINE TROYBURG vapuru 25 şu-

VINGALAND motörü 20 batta bekleniyor. Anvers, Rot· 
şubatta Rottcrdam-Copenbage terdam, Hamburg limanlanna 
Dantzig-Gdynia • Goteburg-Os- yükliyecektir. 
lo ve lskar.dinavya limanları DEN NORSE MIDDELHA VS 
için yük alacakhr. LINJE (05. AS) SPANSKE-

ERLAND motörü 28 şubatta LlNJE) OSLO 
gelip Rotterdam - Copenhage- BANDEROS vapuru 4 mart-
Daotzig - Gdynia - Goteburg- ta bekleniyor.lskcnderiye Hay-
Oslo ve lskandinavya 1 manian fa, Dieppe ve Norveç liman-
için } ük a'acakhr. lanna yüldiyecektir. 

SERVIC MAH TtME ROUMAİN AMEPICAN EKSPORT LINES 
ALBA JULIA vapuru 23 EX~RESS vapuru 28 şubat~a 

şubatta gelip 24 şubatta Malta beklenıyor. Nevyork ve Baltı-
Marsilya ve Barselona için more için yük alacakbr. 
yük alacakhr. Johnston Warren Llne. 
PELEŞ vapuru 20 martta Li•erpool 

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

Yolcu ve yük kabul eder. ve Anversten yllk çmk.ınp. Bur-
u d k" h k t t "hl ·ı gas, Varna ve Kütence liman-an a 1 are e arr en e 

1 
_k la kbr 

navlunlardaki değifikliklerden anvna yrlu a ~-!-1. • 1 
apu arın aawuen, ge me 

acenta mes'uliyet kabul etmez. tarihleri ve navlun tarifeleri 
Fazla tafsilat için •ikinci h '-k d h" b" ta hh-d · a" an a ıç ır a u c gı-

kordonda Tahmil ve Tahliye · ·ı 
b

. rışı meL 
ınası arkasında FRATELLl N V W F H · V D 

S 
. . • . anrı an er 

PERCO acentesine müracaat Zee & Co.. 
edilmesi rica olunur. Birinci Kordon Telefon No. 

Telefon: 2004-2005-2663 2007 -2008 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur •e 
salep ile başka çeşit ye
mek baharlaramızı, birinci 
kalite çamaştr ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartaoın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamıza 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle ve Turan fabrikalannm tanınmış çeşitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy dit macuna •e fırçalannı (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalannı bizden arayuuz.. 

Bütün Türkiyede tanınmıı ve denenmiş (Arti) kumaf boya

larının genel satıt yeri yalnız depomuzdur. 
T elefoo : 3882 

. ., . ' .~ ' . 
• 1 l • ( 

lzmir Yün Mensucat 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kutu.su 127 
Telgraf adresi : iz.mir Sancak 
Telefon numaruı 2432 ve 3564 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dİ ORYENTAL KARPET MANUF AÇÖRER LİMİTET 
(Şark Halı şirketine ait lzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi ıibi l kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika manm
lab Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve satış fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 (43) 

ıs • 
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VERi ASIR 

Oliver Ve Şü . 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRiNCi ı 1

' 

KORDON TEL. 2(43 
THE ELLERMAN LINES LTD ... 

LESBIAN vapuru 8 ıubatta 
Liverpool ve Svanaeadan ge
lip tahliyede bulunacak ayni 
zamanda Liverpool ve Glugo- ~ 
va yük alacakter: 

EGYPTIAN vapuru 10 şu
batta Londra, Hull ve Anvers
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 İçin yük 
alacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri. va
purların isimleri Ye navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
ıuliyet kabul edilmez. 

~ngiliz : Antrasit komürü ~ ...... KOit ..... DOLMA ..... BAHÇE ...... ,. 
Kestane pazanada Bardakçılar sokak No. 10-12 F. Per-

kinyan.i mı azumda bulacaksınız, Telefon 3937 
(3508) 

Kem 1 Aktaş Balıkyağı 
HiLAL Eczanesinde '"f evzie 

BAS LANDI 

• 
Morina bahkyağının öı:ü ve başmahsulü kimyaca iki kez filitre 

S•hlte • 

en lüks Mobilye imal eder 

Çalışamıyor, 
v 

ugramış 

düşünmüyor ki 
ORIPIN 

Bir iki kaşe 
Onu bu yarım 
bq ağnaile si
nir ağnlann
dan kurtar
mağa klfi ge-

lecektir. 

devasız bir derde 
gibi mevustur 

GBIPI 
Bütün ağr1, sızı ve sancılan derhal dindirir. Soğuk algınhkanna 
gripe, romatizmaya, baı ve diş ağnlanna, nedeyc, sinir, adele 

ve bel ağtı\arile kırıklığa kar ı bilhassa müessirdir. 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte spiralla 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer li 
balara nazaran sarfiyatla 

yüzde yirmi daha karlı 
olursunuz 

M.TevfiksAYKE 

Elektrik, telefon ve malz 
meleri depoıu Ve Sime 

fabrikaları mümessili 
Peıtemalcı(ar 77 • 79 

TeJ. 3332 

SELAMET sizi 
Nezle, Aksırık, öksürük edilmit glda kuv•etİ yüksek içmesi çok kolay 

Bir ~erbettir 
ve oun fena akibetlerinden 
korur, onun için mutlak 

Hilil eczanesi bu yağı başka biç bir yere YennelllİftİI' evinizde bir şişe 

1 • 1 h 1A 6 -::- .. "".. ..d.. Selamet Ferit 
zmır t a at umrugu mu ur- bulundurunuz 

I••"' •• d . Taklitleri boşuna 
ugun en . vakıt kaybettirir 

Sıra K. G. K1ymeti Cins eşya Tesbit No. M. Depo 

1 11774 17~ ~ô Sargılık kağıt sergi kağıdı lS s. Ferit 
2 443 132 90 Demı"r Cıvata Ş f • 
3 1690 676 " Kamyon yayı : ·a ecza DeSI 
4 6 500 2 Resimli ve yaı.ıh mukavva ---=~==========-::===;;;;;;;;;;;;:;=====-_; 

reklam Hava Ku umu lzmir Şubesin· 
6 
7 

1 
2 
3 

2 

1 
50 

630 
O 50 Kanaviça boş çuval adet 2 d 
O 50 Hurma elyafından yapılmıt en: 

zenbil adet 5 Kurban bayramında lzmir ve lzmire bağlı kamun ve kôyle 
13917 180 Yeldin Saat 11 den başlar halkının kurumumuza bağışlayacağı kurban derilerile barsalda 

1557 Toz şeker açık artırma suretile 4-2-936 dan itibaren ayn ayrı satıp çık 
rılrruşhr. 

99 253 K~sme şeker . Ka~'i _ihaleleri 25-:-936 sah ~ünü saat 16 da yapılacağınd 
53 " ısteklılenn. şartla~ı. gorm:k ve fıat vermek için hergün karşıhkl 

1710 253 Yekun Saat 14 de başlar. artırıma gumek ıçın de ıhale günü saat 14 de şubemize uğra: 
Yukarda yazılı eşya 26 - 2 - 936 ıncı Çarşamba günü saat malan. 

damızlıklardan aşılanmış ve gayet itina ile yetiştirilmiş muh
telif cins ve yaşta meyva fidanlan ucuza satılıktır. Görmek 
ve toptan almak iıtiyenler Kayas istasyonu yanında yeni 
çiftliğe, perakende almak ve sipariş vermek istiyenlerin 
Bafdurakta Batak hanına müracaat etmeleri ilan olunur. 

14 de açık arttırma suretile dahile satılmadığı takdirde ayni Ve I~~ire b_ağlı ilçe şubelerile lı.mir çevresindeki il ve il~ 
l günde de ecnebi memlekete götürülmek üzere satılacağından şu~eJennın _den ~e _barsak şartnameleri dahi getirtilmiı buhul 

~ugu0;dan ıst~k.lılerın bu şubeler şeraitini de şubem.izde1 

----------- 8 - 26 h.3 (74) --· 

işine gelenlerin ithalat gümrüğil ntıı Komiıyonuna müracaatları görebdeceklerı ılan olunu:-. 
ilin olunar. 11 - 22 363 ( 317) 8-15-22 315 [205} 
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Çekoslovak başbakanı B. H~dza Belgradda bekleni 
orayn o isten 

makta devam e 
alı a 
iyor lng· 

Paris, :ıl ( 0.R ) :- " Petit 
Parisien 11 gazetesinin Belgrada 
gönderdiği aytarı bildiriyor: 

" . Çekoslovakya başbakanı 
B. Hodza Belgradda bekleni
yor. Prens Po1, B. Stuyadino
viç ve di2-er Yugoslav devlet 
adamlarile mühim görüşmelerde 

bulunacaktır. Tuna havzasının 
ekonomik kurumlandırılması 
hakkında yugoslav siyasal çev
renlerinde ne düşünüidüğünü 
anlamak için üç gündenberi 
temaslarda bulunuyorum. Yük
sek bir şahsiyet bana şunları 

söyledi: 
"Avusturyanın istiklal mese

lesi bizi siz Fran:nzlardan da
ha çok alakadar eder. Bu me
ıele bizim vücudumuza o ka
dar yakındır ki t~nimize ya
pışmış bir gömlek gibidir. Si
zin için ise olsa olsa bir par
clesüdür. Geyim üzerinde ya
pılan bu misal, Belgradın bu 
ıörüşmeleri ne kadar ilgi ile 
takib edeceğini güzel göster
mektedir.,, 

PRAGDA GÖRÜŞMELER 
Prag 21 (Ö.R) - B. Milan 

Hodza Paristeki görüşmeleri 
hakkında bakanlar kurulunda 

arkadaşlarına ızabat vermiştir. 

Başbakan bugün Belgrada ha
reket etmiştir. Gazeteler B. 
Hodzanın Tuna havzasında 

ekonomik kalkınma hakkındaki 
fikirlerini kaydetmektedirler. 

f;tii!r.~ko 

Bu yolda karşıya çıkan güç
lükler iki biçimdir, Birincisi, 
Prağda çok emniyetsizlik uyan
dıran Macar reviziyonizmi yani 
muahedelerin yeniden tetkiki 
istemidir. ikincisi de, Raris-
te ışığı kısılmış gibi iken 
Von Pfiffer'in son nutkiyle ye
niden parlayan Avusturya kral-
lık meselesidir. Gazeteler niha
yet ekonomik alanda muvaffak 

oJmak için sıyasal güçıüklerin 

uzak tutulması hususunda ısrar 
etmektedirler. Bay Hodzanın 

mensub olduğu Agrar partisinin 
organı Tuna anlaşmasına mu-

r······:· 

el si 1 ·ıiz 
a elçisi u 
ya dış bakanı 8. TitüJesko, 
Çekoslovakya başbakanı 8. 
Hociza ile müzakerelerine de
vam için bu ay sonunda Pra[ 
geleceğioi söylemiştir. 

Pralldaıı bir manzara 
halif bir Alman gazetesine ce· ÇALINAN VESiKALAR iŞi 
vaben şunları yazıyor : Londra, 21 (Ö.R) - Ciyor-

.. Bir Tuna ekonomik anlaş· nale Ditalyanın neşrettiği vesi-
ması ne Romaya, ne Berline kanın münakaşaları gazeteler-

karşı değildir. Bu antant kim- de devam ediyor. Deyli Meyi 
seye karşı olmıyacakbr. Bilakis gazetesi bu hususta diyor ki: 
ancak milletleri fakirleştiren - "Hiidlsanln bundan 
ve karışıklık unsuru olan eko
nomik anarşiden kurtulabilir. 
Prağ 21 ( Ö. R ) - Roman-

evelkl kısımlaranı unut~ 

,...ak mUmkUndUr. Yalnız 
batara gelen bir noktayı 

u eyec 
eg 

A v11st11t1'a Vısşa11sö/3•1 si . Stalur11berg 
açığa vurmaktan kendi· 
mızı alamayız. Belkl de 
daha bafka vesikalar da 
çahnmıt veya suretleri 
aşırılmıştır. Eğer böyle 
bir vaziyet varsa darhal 
tamiri cihetine gldllme
lldır .,, 

lngHterenin Roma sefiri bu 
hadise hakkında beyanatta 
bulunmaktan çekinmiştir. Bu-
nunla beraber lngilterenin Ro-

ma aefirı ı:sir Erik D 
yann B. Suviç'Je ya 
nuşma esnasında bu 
de mevzubahs ede 
gazete tarafından h 
Jiyor. 

Londra, 21 (A.A) 
Ajansı muhabiri bild 

Londra diplomasi 
dün B. Edenle Ital 
B. Grandi arasında g 
görüşmeye büyük 
atfetmektedir. Bu 
nin Milletler Cemiy 
yinin önümüzdeki to 
Cenvrede münakaşa 

meselelere aid oldu 
dilmektedir. 

ROMA 
ELÇiSiNi D 

Roma, 2t (A.A 
yabancı muhabl 
madakl Alman 
Berllne hareket 
si bir mana v 
bir ehemmiyet 
terdir. 

iyi haber ala 
mahflllerlnde b 
halln siyasi s 
ilen Heri gelme 
lenmektedlr. 

·········································································································~······························································································ •.••.......................•••..•.....•.•.•••..... 

· Solların zaferine rağmen Belgrad müzakerele 
ispanyada sosyal bir ihtilal yoktur · Prag hükiimeti, Habsburg reıı 

tarihi şartlar buna müsaid değil kurulmasını neden kabul ede 
Madrit 21 ( Ö. R ) - Yeni girmiştir. Bunun manası şudur: 

Başbakan B. Azana lspanyol İspanyada sol!arın zaferine rağ-
milletine radyo iJe bir hitabede men hiç b'r sosyal ihtilal yok-
bulunmuştur. Demiştir ki: 11 Bü- tur.Zaten tarıhi şart' ar buna mü-

liln lspanyollara bir ha- iitii tt ~p;1p~'nt. ı.ı rRmwyrın~ 
·· 1.. LlU l\ • ı!ıiirtııtı U l t ,l.JLH Hi.IUR nf SOZU soy uyorum. JH r ~ • •• ~ ,, .. ,•ı 

Umarım ki bizim barış -'\f.OW' P<1ıı .. ,_,l...l\~l 

ve hürriyet arzumuza 
bütün ulus cevap vere
cektir. Hükümet son 
aeçime esas teşkil eden 
programı tatbik ede
cektir. ,, 

Bu proğram eski tara
fından alınan tedbirleri 

~"·'-'ol< lıl ~"°' " l<>:":tlı! ıtı f!lıX ~a .... ıı.ı 
kaldırmak, ulusun yara- '"":'' - • N -·· ~·-H .. ,. .... .. 
larını kapatmak ve geç
mişin felaketlerini unutmak ga
yesini takib edecektir. Hiç bir 
ıulüm yapmak istemeyiz. Biz
den korkmağa sebep yoktur, 
z.ira kaounun hududu içinde 
kalıyoruz. Ancak cumhuriyetin 
kanunlarını tanımıyanlara karşı 
ıiddet göstereceğiz. 

Madrit 21 ( Ö. R ) - Baş
bakan B. Azana cumhuriy~t
çiler birliği partisi ile ulusal 
cumhuriyetçiler ve müfrit sos
yalistlerin başkanlarını kabul 
etmiştir. Bu görüşme siyasal 

mevkufların serbest bırakılma
sı bakkmda olmuştur. Parti 
başkanları beyanatta bulun
muşlardır. 

Paris, 21, (Ö.R) - ispanya
da yeni hükômetin teşkili hak
kında Republik şu malumatı 

Azana ~·r solfamı ofisin i 
sait değildir. B. Kaballero için 
kuvvetlerini tensik etmek ve on
lan bir işçi ihtilaline sürüklemek
ten başka yol yoktur. Sabırla 

bu neticeye varabilir.,, 
Barselon, 21 (Ö.J{) - Kata

lonyada seçim neticeleri res
men ilan edilmiştir. Barselon 
şehrinde soJlardan 16 ve Ka
talonya partisinden 4 saylav 
seçilmiştir. Barse!on ayaletinde 
sollardan 11, sağlardan 3 say-
lav çıkmıştır. Bütün Katalon
yada sollardan 41, iftirakcılar
dan 12, muhafazakarlardan 1 
saylav çıkmıştır. 

Madrid, 21 (Ö.R) - içişleri 
bakam, bütün ispanyada asa
yiş hükümran olduğunu, örfi 
idarenin kaldmlacağmı söyle 
miştir. 

Madrid, 21 (Ö.R) - Hükii-
. · il A etti- i bir 

diye azasından mahküm olanlar 
hakkında umumi af ilanı için 
bir kanun layihası çıkarıla
caktır. 

KORTES KURULU 
NE OLACAK? 

Paris 21 (Ö. R) -
"Franco de Bordean,, 
lspanyoJ seçiminin ne· 
ticef erini gözden geçi
rerek soruyor: 

Azana kabinası Kor
tes kurulu toplandıktan 
sonra bu şekilde mi ka· 
lacak, yoksa diğer sol 
grup!ann iştirakile de
ğiştirilecek midir? Sos

yalist partisi seçimde ka
zandığı reylerin en mühim 
mikyasta arttığını görmüştür. 
Acaba kabineye girmek 
isteyecak mi? Sosyalistler ara
sında bunun taraftarları ol-
duğu gibi · muhalifleri de 
vardır . Başbakan ilk ışın 
umumı af ilanı olacağını 
bildirmiştir : Seçimde bü
tün soJlar bunu istemişlerdi. 
ispanyada siyasal sebeplerle 
hapise atılanlar otuz binden az 
değildir. Kortes kurulunda iki 
muhasım grup arasında müca
dele şiddetli olacaktır. Fakat 
bir sağ diktatörlüğü kurmak 
istiyen B. Jıl Kobles vaziyette 
husule gelen değişikliği henüz 
anlamış gibi değildir. 

••••••••••••••••••••• 

Bir tayyare düştü 
Londra 21 (Ö. R) - Cıom· 

veU tayyare meydanına bir 

çevrenlerde şu izahat veriliyorı 
B. Hodzanın Paris ziyareti 

esnaıında yapılan görüşmeler, 
PariA müzakerelerinin en mü· 
him bir kısmı idi. Bunun bir 

çok ıebcbi vardır. Çekoslo
vakya Avrupa yollan ortasında 
bir döner plaka gibidir. Avus .. 

turya - Macar imparatorluğu· 
nun varisi hükumetlerden biri 
olan Çekoslovakya Habsburg· 
larm saltanatıın iade meselesi
ne karşı kat'i bir vaziyet 
almıştır. Prag hükümeti Viya· 
nada Habsburg rejiminin ku· 
rulmasmı kabul edemez. Zira 
bu muahedelerin yeni baştan 
tetkikine doıru bir adım ola
cak ve Çekoslovakya toprak
larının parçalanması tehlükesini 
ortaya çıkaracaktır. 

ÇEKOSLOVAKY ANIN 
DURUMU 

Çekoslovakya ayni zamanda, 

en faal bir unsuru 
çük antant ~evletle 
ıi Avrupa ve Sov 
arasında birlsştiri 
Fransa ise, yalnız k 
yardım muahedesile 
zamanda B. Hodzaıı 
yahatının bir daha 
dostluk bislerile ba 
koslovakya orta 
balkanlar Avrupası 
Avrupanm yeni teş 
meselesine her ba 
kadardır. Bu mese 
muhaverelerinin 
kil etmişti. B 
yarın Be1grad'da 
meseleler · hakkın 
Pol, B. Stoyadinovi 
devlet adamlariyle 
imkamnı bulacaktır 

B. Hodza, yanın 
lavyanın Prağ elçi 
olduğu halde saat 
grada hareket etm 

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

. Cülusu haber vermek üz 

Ankaraya Çörçilin 
.·~ kanlığında heyet gel 

h ' ·~ • ~,, . . '.; ·~· . ' ··~ .:~:.~ . . :; . 
- ,....,,P.aıa. 

Pıeızs Ot/o 

Paris 21 (Ö.R) - Çekoslo
vakya dış işleri bakanı B. Hod
zamn Belgrada hareketi Fran· 

IstanbuJ 21 (Özel) - lngiliz kralı sekizinci Edv 
cu)usunu haber vermek üzere dünyanın bellibaşh siy 
lerine Londranm göndereceği heyetler tesbit ediliyo 
diğine göre Ankaraya, S. M sekizinci Edvardın tah 
haber vermek üzere gelecek heyete eski lugiliz b 
!arından Sir Vinston ÇörçiJ başkanlık edecektir. 

" 


