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Saylavlarımız 
İnkılap konferansları . 

verıyor 

Evelki gün şehrimize ge · 
len saylavlarımızdan B. Na· 
şid Hakkı ve B. Şükrü Ur
laya gitmişlerdir. 8. Naşid 
Hakkı Urlada kalabahk bir 
dinleyici kütlesi huzurunda 
inkılap mevzulu ilk konfe-

ransını .,ermiş ıre akpm şeh· 
rimize döamüttilr. 

B. Naşid Hakkı bugün 
Urlada ikinci konferansmı 

verecektir. B. Şükrü de bu
gün Sökeye giderek program 
mucibince iki konferans ve
recektir. 

WL L I~ 

ispanya 
Ve ithal lisansları 

Türkofis Madrid şubesi, lzmir 
şubesine giSnderdiği bir telgraf· 
ta ispanya ithalatçılarmm orta-

f ya attıkları bir şayiayı haber 
vermiştir. ispanya ithalat ta
cirleri, Türk ithal lisanslarının 
kalmadığını ileri sürerek fiat

tlan dtışürmeğe çalışmışlardır. 
~Halbuki ithal lisansı mewcuttur. 
Aynca ihtiyaten bir mıktar 
~daha ithal müsaadesi temin 
edilmiştir. 

, Tekdir ve takdir 
görenler 
~ aıifelerini hakkıyle görme-

dikleri anlaşdan belediye tah· 
f;sildarlarından bazıları ile yukan 
mahallelerde çahtan bazı te

· 'nıizlik işleri muakipleri ve 
çöpçüler cezalandınlmışlardır. 

t · Son seylapta çok çahşhkları 
görülen 1 S belediye zabıta 

tmemuru iJe temizlik muakib 
ve amelesi şarbaybkça takdir
name ile taltif edi!mişlerdir. 

Ulus okullarında 
Derslere son verilmek üzere 

olan millet mekteplerinde ay 
başında imtihanlara başlana

caktır. Bu imtihanlara hariçten 
do istiyenler girebilecelderclir. 

Yangın 
lkiçeşmelikte yoiurtçu lb· 

rahim oğlu Mebm.edin (214) 
sayalı dükkimnda kuram.lana 
temizlenmemesinden baca tu
tuşarak yangın çakmıısa da 
yetifilerek söndürülmiiftür. 

1 -·~ -Yaralanma 
Dolaplıkuyuda Mumcu cad

desinde Ali oğlu Şinasi ile 
Huan oğlu F ebmi aruuula 
ka•ga çıkmış, Şinasi biçakla 
Fehmiyi kalçasından yarala
mıştır. 

~··············· ························· verlik yolunda yapbldan ve 
daima da yapmakta devam 
edecekleri hizmetleri çok 
veciz bir surette aolatmıf 
ve Atatürküo en bü
yük eserlerinden olan cumhur
luk sayesinde halkevleri ade· 
dinin her gün çoğalmakta ol• 
duğunu ilive eylemiştir. 

Bay Mithat'ın bu söylevi çok 
alkışlanmıştır. Törende llbay 
Fazlı Güleç, Şarbay Doktor 
Behçet Uz ve Emniyet Direk
törü B. Feyzi Akkor, Sıhhat 

ve lçtimi muavenet direktörü 
Doktor bay Cevdet Saracoğlu, 
viliyet encümeni halan, öğ
retmenler ve birçok münevver
ler hazır bulunmUftur. 

Parti ilyönkurul baıkanı 
bay Avni Dogan Manisa hal
kevi törenine iştirak etmış ol· 
duğundan burada bulunama• 
mıştır. 

En son olarak Halkevi muzik 
l:o!uoun çaldığı muhtelif par
çalar dinlenmiştir. 

Geceleyin de balkevinde, 
Halkevi muzik kolunun hazır
ladığı enfes bir kanser veril
miş ve gece yarısına kadar ey-. . 

• Esrar 

llA LBRI Gazi bulvarında.işsiz Ahmed 
oğlu Süleyman esrar satarken 
tutulmuştur. Süleyman, bunlan 
demirci Yaşardan aldığını söy
lemiş ve Yaşar da yakalanarak 
tahkikata başlanmıştır. Bakanlık izah ediyor Bir bildirim geldi 

Kalp sektesi 

Temlik kanunund~ bazı Arazi tahrir komisyonla
yanlışlıklar yapıldı n nasıl çalışacaklardır 

Hisar camii önünde Hilminin 
kahvesinde yatıp kalkan bu
lqıkçı Kamil müptela olduğu 
verem haıta'bğ:ının tesiriyle ani 
olarak düşüp ölmüıtür. 

§ Keçecilerde Alyans mek
tebi karşısında işsiz lsak oğlu 
70 yaşında Baruh kahvede 
otururken ansızın yere düşerek 
ölmüştür. Baruhun kalp dur· 
masından öldüğü muayene ne
ticesinde öğrenilmiştir. 

Dün Maliye vekaletinden vi- 1 ve edilecek gayri menkuller 
la yete temlik işleri hakkında hazine namına kaydedilmiş hük-
apğıdaki tamim gelmiştir: münde olup esbabının ancak 

"Bazı mahallerde temlik ka- 331 senesi ipticlasındaki kıy-
nununun neşrinden evvel istih- meti mukayyedeleri üzerine 
sal edilmiş olan hükümlerin hakları mahfuz tutulmuştur. 
infazı eınuında aynen iadesine Bu itibarla temlik kanununun 
karar verilmiş olan emvalin gerek neşrinden evvel ve 
1331 senesi iptidasandaki kıy- gerek sonru hükmen tahakkuk 
meti mukayyedesinio verileceği etmit veya edecek müstahık-
yolunda icra merciine yapılan larma vazıyet edilmiş emvalin 
itirazların keenlemyekün tutu- aynen iadesi caiz değildir. Es-
larak aynen iadeye müteallik babına veya hükmen tahakkuk 
hükümlerin infaz edildiği an- eden veya edecek müstahık· 
laşdmaktadır. larma bu malların 1331 senesi 

Halbuki vazii kamın bu kabil iptidasındaki kıymeti mukay• 
malların hiç bir zaman 1331 yedeleri verilebilir. 
senesindeki kıymeti mukayye- Yukandaki izahattan da an· 
desinin iadesinden başka bir laşılacağı üzere hazine namına 
yol diişüomemiştir. metruk malan bulunduğu gibi 

Gerek temlik kanununun verilmiyerek 1331 yalı kıyme-
7 inci maddesi gerekse onu tinin verileceği yolunda der· 
tefsir eden 242 sayıh karar meyan olunacak defilerin icra 
böyle bir halin diitlinülmeıine dairesinde değil mahkeme hu-
imkan vermiyecek kadar sarih- zurunda kullanılması icap ede-
tir. Emvali metrUke kanunla- caği de naoıan dikkate alın-
rına tevfikan vazıyet edilmiş malıdır. 

••••• 
Bir plan hazırlanıyor -

Şarbayyukarımahallibn 
• •• • 
ımarına onem verıyor 
Pazar günü, Şarbay Doktor 

Behçet Uz. Paşabahçedeki 
mezarlığı ve Eırefpaşa pazar 
yerıoı gezmiştir. Bu mezarlık
ta yeni pazı taksımat, yollar 
yaptırılması ve bunun için bir 
plan hazırlanması muvafık 
görülmi.iştür. 

Mezarlığın dıvarla çevrilmesi 
için de yeni yıl bütçesine tah
sisat konmuştur. 

Eşrefpaşa pazannda bazı is
lahat yapılması takarrür etmi~ 
ve bunun için de yeni yıl büt· 
çcsine tahsisat konmuştur. 

T ıepc:"ik kıdksnıo bir pazara 
ihtiyacı na-ıarı dikkate alınarak 
orada da belediyece halkın ih
tiyacına cevab verebilecek ge· 
niş bir pazar yerinin hazırlan
masına başlanmıştı. inşaat ya
kmda ikmal edilecek ve pazar 
törenle açılacakbr. 

____ .....;, __ ----~----------------Feci bir kaza oldu 

Bir işçi trenin tekerlek· 
leri arasında can verdi 

Pazar günü Kemer istas
yonile Kızılçullo arasında feci 
bir tren kazua olmuştur. Za
vallı bir qçi tren altında ka
larak ölmüştür. Hadise şöyle 
olmuıtur: 

Pazar sabahı saat albyı 25 
geçe Alsancak istasyonundan 
hareket eden ekspres Kemer 
istasyonunu geçdiği zaman, 
ecnebi kabristam civannda bir 
gölge eşya vagonuna atlamak 
için bir hareket yapmışbr. 

Filvaki bu esnada eşya va
JlOnunun kapısı açık bulun· 

makta idi. Kemer • KızılçuUu 
istasyonlan arasındaki hatda 
amelelik yapan Zülfü oğlu 
Mebmed bu suretle atlarken 
muvazeneımı kaybetmi.ı ve 
yere yuvarlanmışbr. 

Daha arkadan gelen vagon
lar amele Mehmede çarparak 
ağır surette yaralamıı ve ölü· 
müne aebebiyet vermiştir. 

Hidiıe, bu itçinin tedbirsiz
liğinden ileri gelmiştir. Tren 
durmuş ve genel ıavamanbk 
makamı işe el atmışbr. Ôlünün 
defnine ruhsat verilmiştir. 
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BUGÜN 
Dünya edebiyahnın şaheserlerinden birini ve Fransız film

lerinin en güzelini göreceksiniz. 

FAKiR BiR 

DELiKANLININ 
HiKaYESi 

BAŞ ROLLERDE: 

MARIE BELL 
PIERRE FRESNA Y 

En zengin sahnelerde çevrilmiş hisst lieyecanlı ve çok 
meraklı bir mevzu. Herkesin seveceği film. 

Filme ilave Paramount DUnya haberleri 

Yakında yeni kannn muci
bince tqekkül edecek olan 
arazi tahrir komisyonlarının 
nasıl çalışacaklarına dair olan 
izahname Maliye Vekaletinden 
dün vilayete gelmiştir. 

Buna göre arazi tahrirind~ 
cüz'iltam, şehir, kasaba ve köy
dür. Birkaç cüz'ütam ile rabı
tası olan ve ya doğrudan doğ
ruya kaza merkezine bağlı bu-

teşkil etmiyeceklerdir. Şehir 
ve kasabalar bütün ma
hallclerile birlikte birer cüzü
tamdır. Mahalleler müstakil 

birer cüzütam sayılmaz. Binaen 
aleyh bir kazaya bağb kaç k6y 
varsa o köylere kaza merkezi 
olan şehfr ve kasabanın tem- Borsa Haberleri 

DUn Borsada 

Çu. 

Yap.tan Satt,ıar 
~ 

Uz Um 
Alıcı Fiat 

lunan çiftliklerle hususi orman 
lar, mevkilerinin münasebetle
rine göre şehir, kasaba veya 
komşu köylerden birine 
yazılacakhr, bunlar müstakil 
ve ayrı birer cüzütam 

sil eylediği bir cüzütam da 
iliva edilerek yekünu yazılar. 
Bütün cüzütamlarile birlikte 
kaza dahilinde mevcud bilumum 
arazinin parça miktan da ay· 
rıca gösterilecektir. 

Her ay: yapılan iıler hakkın
da Maliye vekaletine munta
zaman malümat verilecektir. ·. 

170 Y 1 Talat 11 11 75 

96 M J Taranto 12 15 
81 H Alanyalı 11 50 13 . ......... . 
67 H Z Ahmet 11 11 50 I 

beş kuruşa · Kilosu 
lstanbuldan mühim miktarda pala

mut balığı gelmeğe başladı 

62 T Debas 9 50 
30 H Alberti 10 50 
1 J Taranto M 14 

513 Yekun 

493553 Eski satış 

494066 Umumi sabş 
Zeytinyağı 

11 
11 
14 

Kilo Alıcı Fiat 

700 Ô. Muharrem 36 75 36 751 

Zahire . 1• 

Çu. Cinsi Fiat 

265 Buğday 6 75 6 87 
• 

1450 Pamuk çe,<ir 2 75 
154 bal ye pamuk 41 

5890 ki K badem 30 
718 ki. T. B. içi 51 

2 7S 

30 M. Darı · S 75 
9 Araka 8 

41 

70 
6 
8 

·--..-:ıllıllililıma:mm:m 

Para Piyasas 
24-2-1936 

Alış 
iki haftadaoberi lstanbuldan lo gelen palamut balıkları Mark 50 10 

Sabş 
50 50 

621 lzmire palamut bahğı akım on ikişer kuruştan sablmıştır. İsterlin 619 
baı;ladı. Evvelki gün Eğe va- Fiatlar ucuz olması itibarile Fr. Frangı 8 28 8 30 

80 40 
21 37 
9 97 

41 12 
85 30 
5 27 

purile lstanbuldan şehrimize fakir balk dün palamut balık· Dolar 80 70 
150 köfe palamut balıiı gel- lirım mutemadiyen kapışır gibi Belga 21 12 
miştir. Her biri ikişer ki- almıştır. İtalyan lireti 9 95 

İsviçre Fran. 40 87 
Florin 85 12 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 37 

••••• 
Şarbay 

Sebze hanlarını 
gezdi 

Şarbay Dr. Bebcet Uz dün 
yanında mllhendiıler olduğu 

halde lzmirdeki bütün sebze 
banlannı gezmiştir. Tahmin 

edildiğine göre bu gezi lzmir
de yapılması tasavvur edilen 
sebze halinin yerinin tesbiti ve 
istikbaldeki 9aziyeti hakkında 
bir etüd mahiyetindedir, 

Avusturalya 
Üzüm rekoltesi noksandır 

Türkofis Nevyork şubesinden 
lzmir şubesine gelen bir yazıda 

Avusturalyanın bu sene mah· 
sulü Korent üzümlerinin son 
yağan yağmurlardan zarar 

görmüş olduğunu ve rekoltenin 
yüzde elli bir noksanlıkla 10 
bin ton olacağının tahmin 
edildiği ve bu yağmurların sul-

taniye üzümleri üzetinde za
rarlı bir tesir yapmadığı bil
clirilmektedir. 

Kadm yaralanır mı? 

Kemerde kuruçay mahalle· 
sinde daryolunda çoban Ismail 
ile Mehmed kızı Fatma ve 
Halil oğlu Salih arasında bir 
çocuk bakmak meselesinden 
kavga çıkmış, Ismail taşla Fat
mayı başından ve Salibi de 

Şam 
Fuvarına iştirak 

ediyoruz 
Şamda bir nisanda açılacak 

olan arsıulusal fuvara hiikôme ... 
timiz resmen iıtirake karar 
vermiştir. 

Bu fuvarda teşhir edilmek 
üzere muhtelif ihraç malım.Ueri 
nümunelerinin hazulanmauaa 
Türkofirçe batlanm1thr. 

Cesedin hüviyeti 
anlaşılamadı 

lnebolu vapurundan qya 
çıkarmakla meşgul olan bir 
dalgıcln genç bir kızan cese-
dini vapurdan çıkardığını yaz
mışttk Ce$ed motörle Kilizmana 
götürülmüş ve müddeiumumi
liğe haber verilerek cesedin 
hüviyetinin tesbitine çalaşılmış-
hr. Cesedin uzun müddet su 
içinde kalmış olmasından hüvi-
yetinin tesbitine imkan görü
lememiş ve defnine ruhsat ve· 
rilmiştir. 

23 75 

Edvard'ın 
ilk kabul töreni 
Londra, 24 ( Ô.R ) - Kral 

Edvard Vlll 18 Martta saat 
11,30 da saltanabmn birinci 
büyük kabul törenini yapacak
hr. Bu törende kara ve deniz 
ordularmın bir çok sübaylan, 
yüksek memurlar, diplomatlar 
hükümdara takdim edileceklir
dir. 

V aşıngtonun 
yıldönümü 

Vaşington, 24 (Ö.R) - Bü
tün Birleşik Amerika devlet
lerinde George Vashingtomm 
ölümünün yıldönümü muazzam 
törenlerle kutlulanmıştır. Ame
rikan ulusal kahramanının me
zarı binlerce kişi tarafından 
tavaf edilmiştir. 

Paris, 24 (Ö.R) - Amerika 
deniz bakanlığı müsteşarı albay 

Adet oldu Rooseveltin ölümü dolayısile, 
Tepecikte sürmeli sokağında Fransız deniz bakam 8. Cietri, 

Refika Sultanın umumi evine Amerikan deniz bakanı B. 
giden Cavit oğlu 18 yaşlarında Svansona bir taziyet teJ~rafı 
Nazım jilet bıçağı ile umumi çekmiştir. 
kadınlardan Hüseyin kızı :Gü- Vaşington, 24 (Ö.R)-Ame-
zideyi yüzünden yaralamıştır. rika bahriye bakan vekili Han-
Bu işi arkadaşı arkadaşı Meh- ri Roosevelt, 56 yaşında oldu-
med oğlu Hamzamn teşviki ile j'u halde vefet etmiştir. Hanri 
yaptığını söylediğinden tahki- Rosevelt, Reisicumhur 8. Roo· 
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TUrkçeye çeviren : R. B. 
-to-

lmparator parçanın bizzat müdire tara· 
lından Katerinaya iadesini emrediyordu ..... _ 
Kapı açılır aç•lmaz talebeler 

kıyılarından taşan bir nehir 
gibi Krinolin raporlanyla mu
tad reveransı yaptdar. 

Fakat lmpratonm uzun boylu 
SiJubeti a6rüneceği yerde bqı 
açık, aaçlan dağımk olarak 
Katya göründü. Kızarmıı ya
aaldan, parlayan ılzleri ne,e
.m,ae+incini meydana koyuyor
du. Hayretten ağzı açık kalan 
mlelire önünde durdu ve ıun
lan ıiiyledi: 

- Samajeate clevlet işlerinin 
kncliıiai aaraya dönmek mec
bmiy.tinde bdaktağmı ı.ilılir
meje beni memur etti. 

86,ak yatakhanede · Se11t 
Alekaandnaikonasılnüne kon 
... bulunan bir kandilin titrek 
aİJU perdelerin rllrelerİllİ 
hafif~e U..ettiriyonlu. 

Parmaklan lzerillde aenizce 
ylrlyen adımlan kaiıaktaa ku
Jaia bir fiıkos tekı"betti: 

Yatakhanenin yedinci yata
pm madam ... 

- Haydi fit orayL,. 
lllcliremn tliaea kapı eti

iW• Ureketaiz duruyordu. 
llabuıır aoJağunu tatarak iler
ledi. Muaeelin perdeleri kal
dınJdı. Katya uyuyordu. Y&z
yuhğına dağalan ıaçlanyla Ce 
nevyev dö Brabanı andınyor
du. Onun kadar ıilzel. o
nua kadar illhi bir duru
fU vardı. Bir el yav~ 
yatata aokuldu. Ôrtlleri yok
ladı. Kat7a dudaklanm oyatb. 
s..ki Wrşeyler llyleyecekti. 
Muha111f enditeıle • · 
Bir dakika .... Fakat P111 
kama ael1'iu •untaaamdı. De· 
rİD .,kucla olduğu beabelli7di. 
Y niden ceaaretini teplile. 
Katyanm yaıbğı aib11da ariu:latı 
ıeyi bôlu ve çekti. Katya 
wyanmamıfb. 

Mab ... r müdireye iltilaak 
etti. ikili de ranimetleriyle 
birlikte müdüriyet odasına ka
padılar. 

- Ştipheye mahal yokta. 
Vera lvanovna doiru slyle
lllİllİ- Katya imparatorun la
aalda kendiaini birlikte rattr
cllt& pn, m&thit, iyzah edil
mez, caniyane birtey yap-
llllfb (?) 

Şeytani denebilecek bir kut 
ile ma11fOnu içinde malr .. J1r 
ıaklamıf, çann dal .......... 
i.lifacle ederek k&rkl& atlnam
dan bir parça keamiftİ. Bu 
yapbiı yetmemiı gibi kestiği 

parçayı da yubj'ı altında aak
h1ordu. Efer Vera lvanovna, 
Kat,a'ma imparatorla aezinti
ıinden bir gün sonra bu müt· 
bit hakikab keıfederek müdti
riyete haber vermemif olaaydı 
hiçbirıey bilinmiyece"ti. 

Vera, Katyanın yatak k9m 
şuaudur. lmpar•torua Bnifor· 
maaındaki atkıdan bir parça 
olduğuna filphe edil~iyen bu ı 
kmlda kAIDllt parçasını Kat· 
ıanın ayakları dibine d .. rken 
yörmilft6. Daha atik ol• lva
novna parçayı aJm11 ime de 
Katyanıo feryadı üzerine ya
takhanedeki bütün kızlar ora· 
ya üşüşmüşlerdi. Vera lvanov
na Katyayı tehdid ediyordu: 

- Bunu nasıl ele geçirdiğini 
söylemeyince sana vermiyece
ğim. Ve söylememekte ısrar 
edersen sobada yakacağım. 

Katerin Mihailovna kumaş par
çasını Vera Mihailovnadan zorla 
ılmağa çalıımııb. Fakat bütün 
alebeler kendi aleyhindeydiler. 

tiğini anlatmış is..: de Çarla 
arasında geçen macerayı asla 
meydana vurmamııh Vera her 
feyi öjTenmeğe çahıtı. 

Vak'ayı mildliriye anlatırken 

tunları aöylemitti : 
- Küçük Dolgorukinin deli 

olduğunu zannederim. Zanneder 
miıiniz ki ona bu fikir impara
torla çıkacağı zaman gelmiftir. 
ICaterina : "Bu reziden bir ha· 
bra saklamak iıtiyordum" di
yorsa da ben buna biç inan
mıyorum. 

- inanılmaz ,ey •• Eğer ha· 
ber aliana mektelte çok za
ran dokuacalr.. imparator 
taraJa d6nlşinde atkınm ke
aik olduğuna elbette rirmiit
tiir? Buna ne mana venaiştir? 
lia iym Kateriaa)'I isticvap 
ederek tanif kabul etmiyen 
9irldia üreketini iyıah etmeli 
içia _...aleriz., AIJalataa ve 
iml)aratordao af dilemeğe onu 
mecbur edeceiiz. Rahiple rö
rüıeceğim. O bir mektup yaz
malıdır. Ben de yazacajuD. 
Katerinanın hliürriyete '6fak 
olan karakteri, bateP,emediği· 
miidirenin o kadar çok unını 
sıkıyordu ki timdi bu ıerkeı 
kızı kendi iradesi önünde bo
J.UD ejmeğe zorlamaktan zevk 
cJuyacaktı. Ayni zamanda ken
cliai ve aileıi İçİD imparatorun 
teveccilb ve iltifabm k•unmak 
.-akaacbyla Çara doğraclu bir 
apektup yazabilmek fna~ 
~de ,tmeyi çolduhri pzle
~ldeydi. 

• -Mrelreti 

............... - ~ ter
i.iye m&e.weleıinden hiri 
ola11 Smolny eutithln&n ,ere
füai korumak için miiatacelen 
kir dilemeyi i.tilzam ediyordu. 

• •• 
Ertui ıabah Katerina mti-

dlriyet oclalma çaj'nlcb. Mu
bauır da mllclirenin yan•nday
da. 511fU8 meYDRI olu bmq 
parçaaı mlclireaba maaa11 ize
riada duruyordu. Kateriaa içeri 
per gÜ'mez biru da yalnru 
bir aeale 

- Bu kum&fl balla iade 
ediniz, dedi. 

Kızın her hali tıluımın-
dan mahrum olmanın acı11 

kalbinde namevcut olan pefİ• 
manlıp yerini tutmuıtu. 

- imparatora yazacak, bu
m laua iade etmeaİ& için ta
•wutana reca edeceğim. Ba 
kwnq bana aittir. Onu çaldı
nız... Fakat hanfi hakla ... 

Bu keıik kelik tözler müdi
ranin hiddetini aon clereceye
çıkarmııı. 

- Hapaedilecekıiniz ..• Nuel 
ıekerlemelerinden mahrum bı
ralalacakaınız ... Kardeıinize ya
zaca;ım.Şayet blltlia emirlerime 
kelime kelime inkıyad etmezaeniz 
çirkin hareketinizi imparatora 
ben haber vereceth11. O zaman 
da mektepten kovulacak•nız. 
Şuna da bilin· z ki bulunduğu
auz prtlar içinde Solny ena
titiisUnden kovalan bir talebe 
bir daha ıaraya kabul edilmek 
hakkını kaybeder. Ailenizin 
utancı olacak. Dolorukinin ha
nedanına adını lekeleyeceksiniz. 

- Bay,an direktris sizi bana 
karp bu tarzda dil kullanmak
tan mennederim. 

Katya o kad~r mağrurane 
ve sert bir eda ile bu sözü 
aöylemiş, ayaklannı o kadar 
tidddf e yere vurmuftu ki mü· 
dire küplere bindi : 

.____.,.il.•v•• "•-•••" a, .... .&:.; .... --.· aA•ı........L..;.__.,-_l..J.alaınftlD__d9'.al!l_Jl!lkJl.aUt.....ı 

Son .. Telgra:f Haberleri 

F eneriıp kahir galebesi 
Galatasarayın penalbdan attığı biri
cik gole Fener 6 golle mukabele etti 

B. GörinR 
-= ••• 

Berline döndü 
V aqova 24 ( Ozel ) - B. 

G6ring, avlandığı;ormanlardan 
hususi trenle Varıovaya d6n-
müştür. iki domuz avlamııbr. 
Lehistan başvekili, B. Göringe 

lstanbul 24 (Hususi muhabirimlzclea)- lıtan- ikinci devrede Fener rüzel oynamakta de- Lebistanın en büyük DİfaDllll 
bul ıampiyonluk maçlanmn en •llhimlerinden vam etti. Galataaaraym aaabiyeti pek birizcli. vermiftir. 
birisi aayılan Fenerbabçe·Galatuaray karıılat- B Alman bava nazın Cumhur 

-" 1__ C:.& • .ı u ,erait tahhnda eaaıen beceriksiz olan mu-
maıı pazar 11 .. nü yapıUDtıtır. ~da yedi ıekiz h . h ti batkanı ve cbı bakaDlDI ..nr.. 
b. k" • k d b" kalabalık op1 G acım a anaın aayı çıkarmalanna imkin •ok· -ı-ın ıtı a ar ar t ..-ıttı. alata- 1 ret ederek uzun müddet P-
aarayın kazanmak ihtimalini •lreaier oldukça tu. Fenerin dardilncll rolü Galatuaray defan- rüımiiftür. Akpm Girinr p· 
çoktu. O takdirde tampiyOlllak be1ecaalı bir ıım da •ertliie ve aaabiyete ıevkedince Fener- refine bir zivafet verilmiftir. 
1'afbaya girecek ve liç tak1111 tla api deu~eetle bahçe bqiaci ve altıncı golünü de yapmakta V arpa 24 A.A ) - Ge· 
namzed oJacakb. ~medi. Ve maç bu suretle 6-1 gibi biyik neral Glrinı ve maiyeti Berli· 

Maç çok seri Ye gize) bati.dır Fakat Fe- ve kat'ı bir farkla ve Feaeria aaJebe8ile bitti. ae hareket etmitfenlir. 
nerl.ağçe dala& baflangıçaa üstilte ilö rol ata· • 
iak biyill bir avantaj elde etti. Galataaarayın Seyirciler aruıacla Adliye vekili ~otlu Zengibar sultanı 
penalbdan athiı gol Fener talolDU durdur- Şalul de Yardı. F enerbabçenin bu anlqmlf Ô . 
madı ve güzel oynamakta devam ederek devre takımı çok allutlancb ve tebrik edildi. lstanbul ba~:~t::.;,;! ( .:!ı.-;.!c:; 
aonlanada bir rol daha yaptı ve devreyi 1-3 fathol pmpiyonaıının birinci devresini Fener- bhiw d 'dd. adifeler 
galip bitirdi. bahçe birincilikle bitirmittir. sı lktedur~mu cı ı e 

................................................... --. .... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• verme ır. 
~ 1:>. ~ • • ......................................................................... . 

• a ıne a ettı.. Bulgarlar pakta girerse 
Sunye kanşıldıgında Kendilerine taviz olarak Ege deni· 
yabancı parmağı varmış zinde bir mahreç verilecek miş? 
. Şam, 24 (Ô.R) - BqiJakaa ı •duUin bildiıdiiine gire TUrk ;_Yunan paktı fOk •ilam •-•••r• darandtl• 

Seyd Taceddin fimdiki tartlar satfe ~-ban- ~in b8Jle bir tavize lhUmal ver11..a,... L...... ı- •••• 1 
içiade cumur __,..amn111 va- a pumaiJ Yardır. "---·khk AAL- 2..ı1 (0 R 
zif...: .. : kolay•-....,~...:;,. cı..-...!._, ._.,. U1U1 " • ) - .. Proiya" ğine göre Yunaniatuan Paris 

- ..,.---g• M&IUC çıkaranlara ıillh veren aiyo- aueteai vazı Bal k h ~· .-&• L-bm· enm" ... tifa11m cam- bq• -!~- in ı yor aar ra açiai bay Politiı Atidaya a-· 
.. - 1UMR:r Ye filizler imit 1 Ayni Boriain Be'-- d · ti 8-L. 
kam Ali Mubammede venai...:... • •xıra 1 zıyare u.ga· derdiği bir mektupta kuvvetli 

~us pzeteye g'&re Suriye Fran- natanın Balka t L.- • Camur b ..... nı, eaki kabine- n an anuua p- bir kabine tqkilini tan.iye et-
ııin adliye bakam Ata'yı il! ytlkıek komiseri Bay de mesi meaelesiyle iJfili olmuıtur. mektedir. 
yeni hnktlmeti teıkile memur Mutelin aeri çaianlmuı dil- Bu iftiraki Balkan antanbmn B.Polim bugOnkll anıahiMI 
~tmiflir. Yeni kabine fCSyle ku- tllallmekteclir. Fr&J111z mli• blttm defletleri, pakt Atiaada durumun çok buhranlı olmuı 
rulaıuttur: meaaili ile bir Liban delegas• imza edilirken de bildirdikleri ıebebile bunu çok acele bir 
· Bqbakan ve iç ltakanı Ata, JODU araaında ml\zakereler pbi, iatemektedirler. zaruret aaymaktadır. 

adliye: Saidf ~ Emir Mus- tlenm etmektedir. Libuldar · aa...ıa beraber, Mr Fran- El · · · ı 
' ...:....--1-Letf • d mz teteMi • b da çı IOll seçamm norma te· 
tala, mr .. t Ye nafia: Mustafa ........ a. enn e temel yuuıa ,U:k b • ..:;etnra aa t - kilde yapılmasile Yuoanistanıa 
J:fllaeyin, finana: M. ROlllİ. iadeaini ve Frama ile Süriye ' azı ı unan gaze e- A d . .. . w 

o
0

ma 24 ( A. R) _ Pa-=~ leri B .. l-ariatan'ıa n_n___ vrupa a ıprestı11nın arttıgını 
" v -~ aramada bir ittifak ppı-lm ... •lltjlJıll~ .. -hJidtltdla uag DMIUUI 

t• rtlE-_: IWd 41 ,., ...... 7 • .ılllc.a,°lde.U.r... . dofiiı ini • ...r..: ... tOPrM ;:bU~ !I:: !:l!"e 
Barseloo yevanc maçında ta+ialerl Yerilme• wretile ıatm ibiJ_iLl!~~r. ~mlt•r 

'r U..cajnu yazmıflar ve encfite mum~ ... 

Alman takımı lspanyol 
takımını 1-2 mağlôp etti 

Banelon 24 (Ô.R)- ı._,..,. milli takUDllllll Ahun1a1a yap
biı ıeyahatüı mukabeleai olmak &zere Alman mDJt takamı baraya 
relerek ba~n revanı maçuu yapmlfbr. Almanyada yapdan ilk 
maçta Alnian milb t.kwı keadi topraldannda ispanya mWi ta
kım•na 1-2 yenildiii halele revant maçlDI 1.paayada yani yabancı 
bir aahacla yaparak 1·2 ile kazanm11 ve mağlfibiyetinin tam bir 
mukabeleaini yaplDlfbr. 

Maçta 50 binden fada uyirci bulunmaftur. Ahaua milll talr11D1 
çok yik11ek bir oyun oyıwmfbr• Avuatarya miJh talumma llpan
yada ispanya milli taklllUDI ancak bir •ol farkla yencliğuü dlfl
n&nek bu pJebenia Almaalar beaabma baylık bir muyaffakıyet 
olduğu anlqıbr. 

.................. ························•············································ 
dinerek : ı h.nna ,aJd& ve ıu cevab' verdi: 

- Hapsediniz ar11zı... Ken- Bayan direktris, 
cliaine kuru ekmekle ıuclan bat· Bu kumaı parçuuu reunimle 
ka bir py verilmesin... birlikte olarak IİzİD bizzat Ka-

• • • terin Mihailonaya Yerm..m 
Mtıdirenin suç mevzuunu ila- emrediyoram.. Kaa.-m. IMa 

tİYa eden mektubu kıtlık aa· parçayı ve resmimi Smolay 
...,. )'Olma tutmafta. Garip enıtitllı&ndeki talebelere kartı 
mektup çann her aabala giz· babaca ıefkatımızın bir nip-
den reçirdiii mektuplar ara- neıi olarak muhafaza otmeaiai 
ıma konmuıtu. arzu ederim •• " 

imparator midirenin yazdık· 

ıhtermitlerdir. 

BULGARISTANA T AVIZ MI? 

Halbuki Balkan pakta, işti· 
rak eden devletlerin toprak 
tamambğını korumak için ya
Palmattır ve diğer taraftan, 
Tlrk - Yunan anlaımua da, 
iki devletia •lfterek hudutla
nm teminat altına almlflu'. 
Şu halde Bulaaristana Ada- · 
lar denizinde bir mahreç 
Yerihaeıi ihtimali etrafuacla 
sWerilea eacliteler ancak hea 
Balkan pakbnın. hem de T&rk 
- Y•an muahedeıin hüküm
den dlifmeaiyle varid olabilir. 
Aksi takdirde endiıeler eau· 
sız olduğu içiıı ortaya ahlma-
11 da zararlıdır. 

YUNANISTANIN 
MODAFAASI 

Fakat Yamniatuua utaacla 
fİnl'İf baJaaan dijer devletlerle 
mlaavi hakka malik olmaıı 
için ulusal m&dafauam mi
kemmelleıtirecek hiçbir nok
tayı ihmal etmemesi zarureti 
de batka bir meseledir. 

Atina, 24 ( Ô.R) - "Neos 
koamoı" gazetesinin bildirdi· 

Istanbul 
Gazeteleri neler 

yazıyor -ISTANBUL 24 ( Özel) -
Yunua Nadi burOnkü Cumhu
riyetin netrettiji bir bat yazı
da eliyor iri : 

- Asıl pyanı dikkat olan 
bizim medeniyet ve tarihimize 
ait tarihi evnakm huni eller
de kalarak başka memleket
lere geçmesidir. Buna mani 
oh•k için bazı zevabn çalaı
hğını biliyoruz. Bu daha ziya
de bir devlet itidir. Eaba ae
nit mikyuta tedbirler almak 
lhuncbr. 

Zaman razeteıi, yurdumuzun 
d6rdiincü yıldlniimii kut ulanan 
halkevleriaia killtiir bay-...
zın bir eaer ve faaliyetini aa
lab ederek Türk gençliğinin 
bu teıekkiiliin kucağında bul
duğu inkıllpçı ve ıoayal olgu
laımayı tahlil etmektedir. 

Gençlik - Aşk, Eğlence 
Talebe ye Sinemacıhk Hayatmı Ghteren 88ylk Fll111 

TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON atet il 

GUNLER 
•• •• 

GUZEL 
(Siyah Gözler) filminde Harry Baur'a oyun arkadaşlığı eden Simone Simon'un " enç ihtiyar 

küçük, büyük, kadın, erkek herkesi alakadar eden nefis bir fiİ.ni ' 

Ayrıca FOx -Türkçe Sözlü Dünya Haber eri 
Seans saatları 

1-ter gün ıs - 17 - 19 - 21,15 Cumartesi ı3 
ıs talebe ıe aı Paur ı3 te iJlye aeaası 

Nakil Va ıtaları 
Her seans sonunda her semte otöbiU 
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Şampiyona maçları 
Altınordu 1- O Demirsporu, Göztepe 

6 - 2 Şarksporu, lzmirspor da 
3 - O Bucayı yendiler 

Dün galip gelt'n Oözfepe takum 

Pazar günü ikinci devre lik Muzaffer, Hakkı ve Fuadı oy· 
pmpiyonasmının ikinci hafta natmadığı halde fırsatlardan 
maçlarına devam edilmıştir. istifade etmesini hilerek 2-6 
Bu haftaki maçlar müsavi gibi iyi bir farkla oyundan 
kav.etler arasında oimadığı galib çıkmışbr, 
için saha tenha idi. IZMIRSPOR - BUCA 
ALTINORDU -DEMIRSPOR Saat 15 de son karşalaşmayı 
ilk maçı yaptılar. Altmordu yapblar. Bucahlar birinci · dev-

tam kadrosile çıkbğı ve daki- rede canlı oynayarak lzmil'-
kalar geçtiği halde oyunda spora ancak sonlarda bir gol 
kat'i bir üstünlük al~mıyor. ve . yapmak fırsahnı verdiler. 
golde yapamıyordu. Nihayet ikinci devreye O - 1 galip 
devrenin sonlarına doğru Al· vaziyette başhyao lzmirspor 
baordu müsabakanın biricik iki gol daha atarak 3 • O 
goliinü yapb. ve dene böyle- vaziyete geçtikteo sonra tam 
ce bitti. ve kat'i bir hakimiyet te-

lkinci devrede Dem·rıpor ıis etmiş ise de bu şekilde 
yine canlı oynamakta devam oynanan oyunda ekseriya fazla 
etti. sayı yapmak mümkünolamamak 

Aradaki bir gollük farkıa tadar. lzmirspor bu arada iki 
bu dayanışta tesiri olduğu üç muhakkak gollük fırsatlar 

tüphesizdir. Oyun bu 1 - O fark- da kaçırmıştır. Buca takımı bu 
la ve Albnordunun galebesile devrede pek yorulmuş göründü. 
bitmiştir. Bu maçta Albnordu HALK STADINDA 
defansına nazaran muhacim ikinci takımlardan İzmirspor 
luattmın pek zayif kaldığı gö- 0-1 Bacayı, Altıaordu da 1-3 
rülmüttür. Demir sporlular Deminporu yendiler. 
kale onünde beceriksiz kalı- Cumartesi akpmı yapılan 

yorlardı. mektepliler şampiyonasanda Li-
GÖZTEPE-ŞARKSPOR se ve Ticaret takımları 1-1 

ikinci maçı yaphlar. Göıtepe berabere kalmışlardar. 

Şark demiryolları 
• •• • • 1 • 

Satın alma 
Paristen 

müzakereleri için 
hey' et geliyor 
• •Clı. 

lstanbuJ, 24 (Özel) - Şark 
demiryoUarıbm devletçe satan 
alınması teklifini şirketin Pa-

risteki idare merkezi esas iti
barile kabul etmiş ve muvafa
kat cevabı vermiştir. 

Müzakere için Paristen ge
lecek olan heyetin bu hafta 
içinde ~elmeleri kuvvetle bek

lenmektedir. Heyete şirketin 

idare heyeti reisi Bak'm riy"set 

edeceği buraya gelen haber
lerden anlaşılmıştır. 

Şirket bir taraftan hattın 

demirbaş eşyalarım ve malze
me vesair alatlanm da te~bit 

Jete geçmesi kuvvetle umul
maktadır. Diğer taraftan şir

ketin bin dört yüze yakın 

Türk memur ve müstahdimleri 

şirketten tazminat talebinde 
bulunmağa karar vermiştir. Ve 

aralarında seçtikleri bir heyeti 
şirket miidüriJe temasa memur 
etmişlerdir. Memurlar her 
senelik b:zmetlerine mukabil 

birer maaş ikramiye iste
mektedirler. Şirket buna 
razt olmadığı takdirde vekale
tin himayesine sığmacaklar ve 

İcab ederse vekalet nezdinde 
teşebbüste bulunmak üzere 

ve tahrir ettirmektedir. Ankaraya bir heyet göndere-
Hattın hazirandan evvel dev- cek!erdir. 

~ ~ 
SIHHAT EVi 

MMMii 
IZMJRIN biricik ve çok mükemmel 

hususi bir hastahanesidir 
Cerrahi - Doğum - Kadm • Çocuk - iç - Kulak, Boğaz 

Burun ve Gö:ı: ha talıklara kabul eder. lzmirin bütün 
mütehassıs hekimleri hastalarını S 1 H H A T 

E V 1 N O E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN ameliyathan~si ve doğum 
~alonu fennm en son te· 

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

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

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

S. 4-S 6 - 26 (78) 

Halkevlerinin kuruluşu 
Kültür ocaklarının yıldönümü her 

tarafta coşkunlukla kutlulandı .. 
Ankara, 23 (A.A)-HaJkev

lerinin kuruluşunun yıldönümü 
ve yeniden 33 evin aç1bşı bu· 
gün Ankara hall<evinde yapılan 
büyük bir toplantı ile kutlu
lnumışbr. Törene .istiklal mar
şiyle başlanmış ve onu C. H. 
P. genel sekreteri Recep Pe
kerın sık sık va sürekli alkış· 
larfa karşılanan açma söylevi 
takip etmiştir. 

Ondan sonra Halkevleri baş
kanı Nafi Atuf Kansu tarafın
dan veriJen söylevde; Halkev
lerinin başardığı. işlerden ve 
üzerine aldığı büyiik vazifeler
den bahsetmiştir. 

Bütün bükômet ileri gelenle
rinin ve kalabalık bir halk küt
lesinin hazır bulunduğu bu 
toplantı programmda bulunan 
konseri Halkevi ve gençlik 
Dokuman filmi, g-erek mevzu 
ve gerek filmin Ankara Hal
kevi atalyelerinde hazırlanmıı 
olması itibariyle olan kıymeti 

derecesi de çevrilişinde g3ste· 

rilmiş olan bu muvaffakıyet 
büyük takdirleri topladığı gibi, 
ilkbahar sabahında çiçekler ve 

kelebekltr temsilinde vazife 
almış olan bütün gençler sü
rekli alkışlarla karşılanmıştır. 

BERGAMADA 
BERGAMA, 23 (ÖZEL)

Bugün halkevinde toplanan 
binlerce Bergamalı evımızın 
ikinci yıldönilmüoü coşkun bir 
surette kutladı. Gösteri bütün 
coşkunluğu ile sürmektedir. 
Tören erkinlik marşile başladı. 
Halkevi başkanı Haluk Ôke· 
ren Halkevlerinin nasıl ve 
niçm açıldıkJan yolunda coş

kun gösterilere vesile teşkil 
eden ateşli bir söylev ver
di. Bunu orta okul öğret-

1 

menlerinden Kemal Daglı oğ· 
lunun halk evlerinin doldurdu- ! 
ğu boşluğun tahlili etrafındaki 
önemli bir musahabesi ve ilçe-
ba yhk baş sekreteri Riza Din
çerin her an cigerlerimize çek
tiğimiz müvellidülhumuzayı bile 
kendisine borçlu olduğumuz ulu 
şef Atatürke toplulugun baglı
lık ve hayranlığmı belirten 
coşkun hitabesi takip etti. 
sonra da orta okul musiki öğ
retmeni Nezihe Tylan tarafın· 
dan halk şarkıları okundu. 
Evimizin muzik kolu tarahn
dan konser verildi. Küçüo ba· 
yaıilar ulusal oyunlar oynadılar. 
Gece de balo verilecektir. 

Bergame Halkevi ba9kanı 
HALUK ÔKEREN 

ALAŞEHiR DE 
Alaşehir, · 23 (Özel) - Evi· 

mizin birinci yıld6nümü töre
nine yüzlerce balkın ittirAkile 
ve erginlik martı ile başlan-
m•şbr. Bunu müteakip yönetim 
kurula Gyeıinden Safi Erdem 
tarafından Türkocaklarından 
başlayarak gençlik hareketle
rinin birer tarihçesi yapalmak 
suretiyle bugünün Halk· 
evlerinin kültür ve sos-
yal bakımlardan faydalan 
~e yükfinleri hakkında bir s&y
lev verilmiştir. Bilahare gençlik 
bayram adtettiği bugünü bir
birlerine kutluladıktan sonra 
bir çay ziyafetile t&rene niha-
yet verildi. Gece ay:ıca umu
mi bir toplantı yap.tarak Ko
mite başlarında şimdiye kadar 
yaptığı ve· yapacağı işler hak
kmda açık bir konuşma yapa
rak umumi ilgiyi genişletecek 
ve bunu talaben milli bavaJar 
ve danslarla bugünümüzün bü
yüklüğü kutlulanac:aktar. 

Halkevi başkanı ........ 

KEMAL KARABÜBER 
TURGUDLU'DA 

Turgutlu, 23 (Özel) - Tur· 
gutlıımuzda bugün halkevi
mizin geniş bir halk kütlesinin 
iştirakile açıh~ töreni yapılmış, 
Cumuriyet meydanında batla· 
yan törende ilçebay Said Sa· 
yıo, parti başkanı Cevdet Ak
demir, doktor Seyfi Öğretmen, 
Tevfik Özlü tarafından hitabe 
ve söylevler verilmiş ve tören 
parlak bu şekilde geç vakta ka· 
dar halkevinde devam etmiştir. 
Akşama kadar halk da.ul Ye 
zurnalarla bir kültür yuv••nm 
açılışım kutlulamışbr. Emı 
açılması Turgutlunun yurdaever 
halkında içten bir sevinç uyan
dırmqtır. Gece Halkevinia açı• 
hşı terefine parti tarafuı.. 
dan parlak bir balo verilmif 
balkerinin bütün üyeleri balod• 
eğlenmişlerdir. 

Turgutlu C. H. P. baıkam 
CEVDET ÔKTEM 

SALİHLiDE 
Salihli 23 ( Ôıel ) - Bagtın 

saat 15 de halkevimiz bitin. 
Salihli halkının coıkon teza
huratile açılnuşhr. Halk ıevinç 
içindedir. Tören ta&ilah mek· 
tupla bildirilecektir. 

C. H. evi bqkanı 
HALiS 

Maniaa 23 (Ôzel) - Halke· 
vinde yıldönümü kutlama tare
nine bandonun lstiklAI marıile 
başlanmıı süel ve sivil b&tnn 
memurin salonu ve etrafını dol
duran halk kütlesi parti baı
kanı Yozgat saylavı Bay AY
ni Doğanın pek önemli konut
malanm bay Mustafa Dumerin 
söylevi takib etmiş ve Cum
hurluk marşiyle törene son ve
rilmittir. 

Kruvazörlerin ton hacını 
Alman havacılığı, düny~nın en 
kudretli hava kuvveti olacakhr 

Kruvazörler hacmında 2000 tonluk bir eksilme var 

Panama kanaünda Anzerikaıwı Saratagu uçak gemisi 
Londra, 24 ( A.A ) - Deyli 1 Devletlerin deniz inşaatı birbi-

Telgrafrn haber verdiğine göre rine bağh bulunmaktadır. Me-
deniz konferansı, kruvazörlt!· sela Ingiltere, gemi yaparken 
rin tonilato hacmini eskisinden Amerikayı, Amerika Japonyayı 
2 bin eksiği ile 8 bin ton ola- göz önünde tutmaktadır.Fransa 

ltalyaya, Almanya Rusyaya 
rak tabdid etmek hususunda bakmaktadır. Bunlar birbirine 
mutabık kalmışbr. ilişiktir ve sulh ile harp ara-

ZIN CIRLEME HAREKET sanda tereddüt devam ettikçe, 
Paris, 24 (Ô.R)- "Journal" bu böyle devam edip gide-

gazetesine göre deniz silahlan cektir. 
me ·elesi, harp ve sulh mese· BALDVIN KABiNESi 

T elgraph,, gazetesine göre baş· 
bakan P. Baldvin Ingiliz ulusal 
müdafaa komitesi başkknhğını 
muhafaza edecc.:~tir. Avam ka
marasındaki münakaşalarda 
bazı saylavlar ve başta eski dış 
işleri bakanı Sir Austen Cham-
berlain bu vazifenin bütün 
vakhm bu i'e hasredebilecek 
diğr bir şahsiyet tarafından 
üzerine alınmasını istemişlerdi. 

Kabine, harb halinde baı-

Hergün 
._ .... _ Bir fıkra 

Yazan: Eczacı Kemal Aldaş ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tuzluk hikayesi 
Bir insanın adı çıkacağaoa 

canı çıksın derler. Şu bizİDI 
güzel lzmirin de rütubetlidir 
diye adı çıkmıştır. Izmiri çok 
sevenlerden biri bu iddiayı çok 
yersiz buluyor, şöylece söylen· 
miş bir sözdür rütubet lzmirde 
nerede diyor. ilmi gözle 
görmek şartiyle rütobet de· 
receleri hakikaten büyük bit 
şey göstermiyorlıu, hele halkı• 
en hassas igrometrosu ola• 
tuzluklardaki tuzlanmız taklt 
takı.- kurudur, deniz kenar
lannda, evlerde rütobetli ol• 
ması llzımgelen mutbaklardald 
tuzları ıöıteripte hmirde rl• 
tabet var diyenleri tozlayd 
bir arkadat biliyorum, lzmirde 
rütubet var sazünü kabul et-" 
miyor. yağmurlu glinlerde, laet 
yerde olduğa gibi rütubet ola· 
bilir iddiasında fakat yazm hl 
kızgın glneşi yiyen lzmi1'11• 
rittubet aramağı Yemen ç&Ue
rinde fıskıyeli havuz aramai• 
benı:ediyor. 

lzmirin rutubeti vardır fikri• 
ne k&l'fl bayrak açmıştır. S
nazariyeai de pek boş de,U. 
lzmirde rutubet lstanbuld., 
azdır diyen bu dostumun tuı· 

luğu elindedir, inanmayanlar« 
tuzluyor, ben şimdilik inand .... 
fakat dostum herkesi baylt 
tozlukla inandırmıyacak, tuzla· 
yıp lzmirlilerin salamurasıtll 
kuracak zannederim. ........... 
Hauptman 
Yeniden 
muhakeme 
edilecek mi? 

Vaşington, ı4 (Ö.R) - Ne• 
jersey vaJiai Haupmaan dav• 
ımda hukuku umumiye şa · 
olarak bulunanlardan bi · 
alenea yalancılıkla itham etti-" 
ğinden davanın yeni başt 
görülmesi muhtemeldir . 

Sen senatörlüğü 
Paris, 24 (Ö.R) - B. Lav~ 

baıbakan iken, Senato seçı: 
minde hem eski seçim daire" 
olan Puy de Don' da, hem dl 
Sen viliyetindc Senatör seÇİl
mifti. Batbakanhktan düştnıı-: 
ten sonra B. Laval bu iki da~ 
reden kendi eski dairesini ter 
cih ettiğini bildirdiğinden Se' 
vilayetiade senatörlük açılı 
ka.lmıfb. Bunun için yapı 
k11mi seçim, üç devrede bit 
ve B. Lavalin yerine Sen· 
komünist saylavı B. Claman°' 
senatör seçilmiştir • ...... ································~ 
faasında son biricik şabsİf"" 
olduğunu ileri sürerek Sir Aul6 
ten ChambaJainin teklifini r 
detmiştir. 

Ayni gazetenin verdiği iza
hata göre, başbakanan yaon" 
bir başkan vekili verilecek ,,. 
iki tali komite teşkil olunacalı
br. Bunlardan birisi tekoİ~ 
olacak ve imalit meseleleriyll 
uğTaf&cak, diğeri ise um.-r 
silah siyasası işieriyle 
şacaktır. 

ALMANLAR İNGILaı 
DÜŞMANI DEGIL 

Londra, 24 (Ö.Rt - Eski 
hava bakanı 8. Londondertİ 
Berlin göriişmeJerinde Alaı-' 
kumandanlarından hiçbirioil 
lngiltereye karşı düşmaoc' 
hissasiyet beslemedikleri k•' 

naatini besled:ğini söylemiş "' 
şunları ilave etmiştir: 

-Alman zimamdarları Frall' 
saya ve lngiltereye husu111et 
beslemiyorlar. Alman askerl 
tayyareciliği, teşkilatının kucl-' 
reti sayesinde dünyanın en 

• 
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muarız old ını .. 
dirdiler, kararlar aldılar 

Bt:igraddarı bır ru 11ş 

t'arı , 24 (Ö.R,- "Petit Pa- ler B. Hodıanın görü meleri 
r. en., gazetesinin 8elgrada hakkında Belgradd n gelen 
gönderdiği ayları Yugoslavya Ajan telgrafları uzun uzadıya 
paytahhnda devam eden mü- yazmakta ve iki hükbmet mü-
him görüşmeler bakkmda şu messilleri rasında tam bir gö-
mallımatı veriyor : rüş birliği görüldüğüne aid 

Şimdiye kadar görüşmeler· ol rak dün neıredilen tebliği 
den çıknn neticeleri anlamak ehemmiyetle kaydetmektedirler. 
üz.ere Yugoslavya başbakamnı Bu münasebetle Çek gazeteleri 
gördüm. Bay Stoyadinoviçin iki hu dimetin tam fikir birliği
mü~akerelerin neticesi hakkm-
da verdiği izahata göre : . 

Praha, Belgrad ve Bükreş 
kabineleri hem Anşlusa (Avus .. 
turynnm Almanyaya ilhııkma) 

hem de Avusturya veya Maca
ristanda Habsburg saltanatınm 
iadesine muhaliftirler. Küçük 

itilaf devletleri bu meseleler 
Üzt!rinde tam bir kütle balin-

dedır. Fakat bu kütle biç bir 
suretle ne AJmanyaya, _ne ltal
yaya karşı değildir. 

Aylar, Tuna devletleri ara• 
smda bir iş birliğini tetkik et
mek üzere Prağda toplanacak 

olan devletler mümessillerinia 
muvaffak olacaklarını ve bu 
hususta yapılan projenin btki-
kat halini alabileceğini um· 
maktadır. 

Belgrad, 24 ( A.A ) - B. 

Hodu, Küçük antant ekono
mik konferansının Çekoslonk
ya, Romanya ve Yugos1ayYa 
hububabnm ihracmı görü~-

ek ve alikadar memleketlere 
karp müJterek bir vaziyet al
mak üzere yakında Prağ'da 
toplanacağmı söylemiştir. 

Pelgrat. 24 (A.A) - Çeks
lovakya başbakanı B. Hodza 
yart resmi Vereme gazetesine 
Belgrada ziyaret sebeplerini 
f<iyle izah etmittir: 

- Niyetim Y uaoalaw devlet 
•damlariyle iki memleketin istik· 
batini ali.kadar eden bütün 
meseleleri milzakere etmektir. 
Ayna zamanda hissiyabm fU 
merkezdedir ki, Tuna hana.sı
nan tcşkilatlandmhnası için yeni 
bir teşebbüs icrası için psiko
lojik zaman gelmiştir. Ve sa
nıyorum ki, bu hususta bir 
ademi nıuvaffakiyetle kalfllan
miyacağız. 

HODZA BELGRADDAN 
AYRILDI 

Bclgrad, 24 (Ô.R) _ Çe-
koslovakya başbakanı 8.Hodza 
bugün Belgnddan aynlmış ve 
Yugo lavyanın Novisad şehrine 

reket etmiştir. Harpten evvel 
B. Hodza Macar parlamento
sunda Novisad saylavı idi. Yu
goslav} anın her tarafında 8. 
Hodza çok sevinçle karıılan
maktadır. Çekoslovak başba
kanı bu gece Novisadan Praga 
gidecektir. 

ÇEK GAZETELERiNE 
GÖRE 

nin yeni bir ey olm dığmı ve 
ekonomik ve siyasal tam bir 

blok teşkil eden küçük ntant 
devletleri arasındaki dayaoşma

nın ancak yeni bir delili oldu
ğunu bildirmektedirler. 

"VRE E., NE DiYOR 
8elgrad 24 (Ö.R) - Y rı 

re mi "Vr e,, gazete i B.Hod-

ziy reti dol yı ile unl n 
y ıyor: ·ye açl r i ti-

ham edilemiyecek kadar güç
lüklerle kıırş&laşan Tuna teş-

kilatlanması işi üzerinde daima 
Küçük Antantın müdafaa ettiği 

fikirler ~adrosunda bir görüş
me lüzuzmsuz değildi. 8. Hod
zanın bu husustaki projesi 
Londra ve Pariste yapılan mü-

zakerelerin ve Avusturya şan
sölyesi B. · Schuschııiğin on 

Prag seyahatinin neticelerinden 
istifade ettiği için ayn bir kıy

mette idi. Küçük ant.ut deY
letleri b61lece ana fikirler be· 
lirmİf olarak karfdıkh menfa
atler içinde İl birliği yapacak .. 

lar ve Tuna me•elesine dıp· 
nclan iftirak edecek devletleri 

hürriyette bırakacak bir vazi· 
yete düşmiyeceklerdir. 

TUNADA iŞ BIRLIGI 
Viyana, 24 (Ô.R) - Belgrad 

mülikabnda Avrupa siyasal 
vauyeti hakkında Yugoslavya 

Çekoslonkya batbakanlara ara
sında tam fikir birliği tebak

kuk ettiğini bildiren telakki 
memnubiyetle kabul edilmekte 

ve Tvna meselesinin takdi
rine Yugoslayanın da daha 
anlayışlı bir fık"rle i tirak 
edeceği neticesi çıkanlmakta-

dır. Bclgrad'dan gelen haber
ler Yogoslavyanın da Tuna 

devletleri arasında iş birliğini 

· takviye etmek isteğini göster· 

mektedir. Gaz.eteler geniı tef
sirlerde bulunmıyorlar. Yalnız 
"Tag,, gazetesi Afmanyanm 

Tuna devletleri arasında eko
nomi~ yakınlaşma işini fena 
bir gözle gördüğünü yazıyor. 

ALMANY ANIN FiKRi 
" Stunde " gazetesi de Al

manyanın kendi idaresi albnda 
bir orta Avrupa birliği kur
mak olduğunu yazıyor. 

Roma, 24 (Ö.R)- Bay Mus
solini Berlinden dönen Almanya . 

sanrre s 
w ;qa 

• r ve di 
Mart iki tarihinde, ltalyan filo una aid bütün 
gemilerin istim Ü erinde bulunması emredildi. 
Evvelce verilen izini rin hepsi geri alındı 

8. Eden, Avam kamarasında Ciyonale D'italinin ifşaatına cevap verdi 
p ri , 24 (Ö.R) - Ônümüz- ı geçtiğindenberi ilk nutkunu l kanlı· t altmd muhtelif b k n• 

deki 2 mart pazartesi günn öyliyeceğinden bu öylev me- lıkların mümessillerile bir ko· 
toplanacak ohm 18 ler komite- rakl b klcniyordu. K binenin mit y pıldı. Gayesi, in iliz 
si arifesinde Frans ve lngil- sabah toplanar k bu hususta menfaatlerinin akil i der ce-
tere dış bakanlara, iş başına gorü mü olması da bu celsenin sini ve h di derden ne derece 
geldiklerinden beri i k defa ehemmiyetini gö:ılerdc belirti'" müteessir o!abilec ~ini tnyin 
olarak Ar ıulu 1 alanda görüş- yordu. et ekti. 
(erini bild'rmek fırsabnı bul- WESl ALAR NEŞRED.L- Komitenin vazifesi hiç bir 
maktadırlar. Pariste, bu s hah MlYECEK suretle hiıkümetin teabbutlerile 
ltalya elçisi B. Ceruttiyi knbul aliikadar değildi veya !ngiliz 

eden 8. Flanden yarın saylav· 
lar odasında Fransız - Sovyet 
paktmın münakaşası dolayısiyle 
şimdiki halde fikirleri işgal 
etmekte olan aısıulusal mese· 
leler hakkında F ransanın gö
rlltlerini bildirecektir. Londra· 

da ise dış bakanı B. Eden bu 
gün avam kamarası tarafından 
dinlenecektir. 

MÜHiM BİR GÜN 
Londra 24 (Ö.R) - Avam 

kamarasında bugOn açılan mü
nakaşanın konu u Ak~niz fi
losu için istenilen yeni kredi· 
lerin tasdiki idi. Fakat müna· 

kapnın umumi şekil alacağt 
tahmin edildijfoden kamarada 
çok kalabahk vardı. B. Eden 
dıt itleri kabam olarak vazifeye 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
ederek uzun uzadıya göriif· 
mliftür. 

BiR KONFERANS 
TOPLANACAK 

Belgrad 24 ( Ö. R ) - Sto· 
yadinoviç - Hadza mülakatında 
iki başbakan arsıulusal mese
leleri göz.de geçirmişlerdir. 
Tuna me elesine gelince o· 
manya He birlikte büt~n güç .. 
ükJeri ortadan kaldırmağa 

ve adalete. uygun devamlı bir 
al sureti bulmağa çalışacak· 

lardır. B. Hodzanın ziyareti 
Tuna havzasının teşt.ifatlanması 
yolunda büyük bir terakki gös
termiştir. Küçük antant dev· 
letleri kat'i bir karar al
mazdan önce bu Jcaran 
Fransa ve Ingiltere vasıtasiyle 
İtalya ve Almanyaya da bildi
receklerdir. Tuna işi için bu· 
susi bir konferans mı toplana
cağı, yoksa Cenevrede ilgili 
devlet mümessilleri arasındaki 
görüşmelerle mi iktifa edile· 

fili /la/yatı ltmp f! 1 

1 

nale d'ltalin .. tarafından 1 
rıe redilen vesıka hakkındaki 

bir uale cevap verek bunun 
merak uyandırabilecek bir ma-
hiyette olduğunu inkar etmiş 
ve vesikanın tam olarak neş
rini redetmiştir. ltalyan gaze
tesi tarafından neşredilen bu 
vesik Sir Nafey başkanlığın
da bir lngiliz komitesi tarafın .. 
dan Habeşistandaki lngı1az 
menfaatlan hakkında geçen 
Haziranda tanı.im edilen mah-

rem bir rapor olup bir çok is
tizahlann mevzuu olmuttur. 
Bunlara cevap \•eren B. Eden 
u beyanatta buluomuıtur. 

HÜKÜMETIN SiY ASETI 
DEGIŞMEDI 

"Böyle bir sım• ifp edil
mesi hükumette tabii ciddi 

cndiıe uyaad1rmıfhr •e bunun 
sebebini tayin için IAzımgelen 
tedbirler ahnacaktır. Fakat bu 

vesikanın ifşa edilmiş olması, 
mabi eti itibarile, hükümeti 
güç mevkie düşüremiyeceği 

gibi ulus 1 menfaatlere de do

kunamaz.. Zira Halyan gazete
sinin iddia eWği gibi, ne bü
kümetin siyasasının değiştiğini, 
ne de 1talyan .. Habeş ihtilafı 
karşısında hareketimiz.in sami
miyetsizliğini gösterecek bir 
şey yoktur. 

KOMiTENiN VAZiFESi 
"Rapora sebebiyet veren 

hadise, 1935 senesi sonkanun 
ayın sonuna doğru Londrada, 
uluslar sosyetesi üyesi sıfatile, 
endişeler uyandırmağa başlıyan 

Habeş meselesi karşısmda, Ha
beşistandaki lngili:ı. menfaatle
rinin mahiyeti ve şümuli hak
kındaki ltalyan anketi idi. Bu-
nun üzerine sömürgeler bakan-. . 

smın adrosunu çiımcği 
tmiyordu. Böyle ol-

ydı, komite ba k sur tt 
teş ·il edilmek lizımgelirdi.Ko
miteoin amacı adecc fiili va
&iyeti tesbitten ibaretti. Bu iş 
tabii araştırmalara ve zamana 
muhtaçb. Bunun için ltalyaya 
hususi bir cevap verilmedi.Zira 
komitenin çahşmasa devam 
ederken Italyaom vaziyeti in
kipf elmİf ve bu dorum içinde 
buıuıi menf aatlar tabii olarak • 
uluslar sosyetesi üyelerine dü-

n va:ıifel re bağlı kalmı b. 
MAKSAD NE 1011 

18 haziranda kC)mite rapo
runu dıı bakanına verdi. Bu 
rapor lngiltereııin, Tana gölü 
ve Mavi Nil suları miilte.na 
olmak Qzere. lngiltercnin Ha
bcşistanda miibim menf aatları 
olmadığı neticesine vanyordu. 
Fi'len şunu söyliyebiJirim ki, 
bu netice, hükümetin bu me• 
sele üzerindeki beyanatını te· 
zada düşürecek mahiyette de· 
ğildir. Zira lngiliz siyasası hiç
bir zaman kendi menfaatlannı 
temin maksadile hareket etme
miştır. Hükümc·n bu mesledeki 

siyasası, ancak uluslar sosyete
si liyesi ofarak nzerine düşen 
vazifeler hakkındaki telekki
sinden e kar ılıklı güvenlik 
nazariyesine kayıtsız müzabe
retinden ileri gelmiştir. 

u V .aziyeti gözden geçirdik
ten sonra şu neticeye vardım 
ki bu vesikanın beyaz bir ki· 
tap halinde neşri hiç bir fayda 
temin edemez. ,. 

Avam kamarasmda münaka
şa bu saatte hala davam et
mektedir. 

16 iNCi MADDE GÖZDEN 
GEÇiRiLECEK 

B. Mussol m 
r sosy te in yardım Arsıulu· 

sa' büro u hukuki ve siyasal 
milıakerelerden sonr zaman 
mü aid olur ol az 16 ıncı 
m ddenin Ulut r osyetesi 
assamblesi tarafmdan yeni bir 
tetkikten geçirilmesini isteyen 
bir karar sureti kabul etmiı
tir. Almanaada yahudiler aley· 
bindeki yeni kanun protesto 
ediJmitlir. Diğer bir karar au
reti ile 18 ler komitesiain 
berkitelerin genişletilmesi yo
lunda faydah olabilecek ted
birleri acele tatbık etmeıi 
i tenmcktedir. 

Roma, 24 (Ö.R)-Ordu kon
seyi bay Mussolininin başkan

hğmda toplanmışbr. 
YALANLANAN HABER 

Paris, 24 ( Ô.R ) - Havaı 
ajansı Romadan bildiriyor:Ber
ğitclcr genişletifecclc olurs 
(talyanm Fransa • ltalya 
muahedesini feshedeceği bil-

dirilmişti. Salahiyettar çev
renlerde böyle bir şeyin 
düşünülmediği, fakat berkite
lerin ağırlaşhnlması ihtimaline 
karşı ltalyanın hareket serbest
liğini muhafaza ettiği bildiril
mektedir. 

ITAL YAN FİLOSUNA 
EMİR VERiLMiŞ 

Roma, 24 ( Ô.R ) - "Neoı 
Chronicle" gazetesinin Romı 
ayları bildiriyor: B. Mussolinf 
2 Mart tarihinde ltalyan filo· 
suna aid bütün gemilerin istim 
üzerinde bulunmasını emret· 
miştir. Filo böylece gösteri· 
lecek yere harekete ha· 
zır bulunacakbr, On sekiileı 
komitesinin toplanacağı bu fa· 
rihe kadar bütün tatiller liğ· 
vedilmiştir. 

Cenevre 24 (Ô.R) - Hah~ 
harbini kapamak içm eni sul~ 

ı 
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Bu fe aketi de ben ka ım a ö eyece
ğ · m. na aı e den b·ri sebep ol uş 

Pardayan sözün alt tarafına 
titrek bir sesle devam etti : 

- Bu felaketi de ben ka
nımla ödeyeceğim. Zira buna 

ilemden biri sebep olmuş. 
- Nasıl, Şövalye bu felake

te ailenizden birisi mi sebep 
olmuş? 

- Evet babam fösyö Lö 
Şövalye dö Pardayan ! 

- Bu da nasıl olmuş? 
·- Monsinyor, bu asil kadı

nın felaketini anlatacağım. Evli 
imiş, kocası da epey zaman
danberi ortadan kaybolmuş, 

görüyorsunuz ya bu da tıpkı 

dostunuzun hikayesine benzi
yor. Bir kız çocuğu doğurmuş, 
kocası da birdenbire gelmiş ... 
itte o zaman babam b"r cina
yet işlemiş ... 

- Cinayet mi? 
Gözlerinden iki damla sıcak 

y ş dökülen Pardayan: 
- Evet, Monsinyor, bir ci

nayet! Babam küçük lu
~ını çalmış; çocuğu çok 
aeven ve onun bir damla göz 
yaşına karşılık ölmeği sıözüne 
alan zavallı anne de ya koca
aınm karşısanda günabklr ol
mağa veyahut çocuğun öldü
rülmesine katlanmak gibi iki 
mecburiyet arasında kalmıf .• 

Sözlerini söyledi. 
Fransova Dö Monmoranıi 

dehşetli surette sarardı, nefesi 
·ldaıldı. şıddetle çeke tinin yakası 
açıldı boğuk bir sesle: 

- Bunun ismini söyleyiniJJ 
Sözlerini homurdandı, ayağa 

kalkan F ranııova delirmiş gibidi. 
Birdenbire: 

- Bunu nasıl 6ğrendiniı? 
Söyleyiniz!.. 

dedi. 
- işte hikayenin onu bu

dur. Bu iki kadın yakında, 
oturduklan evden kaçınldı. 

Bana da bir büyük sinyora -.e
rilmek üzere mektup bırakmış
lar. 

Pardayan bir dizini yere ko· 
yarak çeketinin cebini ara~h
nuordu: 

- O mektup da işte bul 
Diyerek ıö:ı.ünü bitirdi. 
Monmoransi hiçbir şeye dik-

kat etmiyerek yalnız uzatılan 

açık mektuba bakıyordu. Mek
tubu hemen aldı. Pardayan da: 

- Okuyunuz, monsenyor, 
okuyunuz.. Okuduktan sonra 
beni de sorguya çekiniz. Gerçi 

bu vak'ayı gözlerimle görme
dim amma; babamın anlathk
ları kafamda kalmıştr. Ben o 
çirkin cinayeti işliyen bir ba
banın oğluyum. Okuyunuz 
monsenyor! 

Dedi. 
- O vakıt maraş&l mektu

bu yakaladı. Fakat ıimdi mek
tub titrek ellerinde aallanı· 

yordu. 
Fransova derhal Janın ya

zısını tanıdı. Elinde tuttuğu bu 
lıağıdı, karşıda kendisi varmış 
gibi heyecan içinde birakan 
ve güzel ellerile yazılan satır
ları öpmek arzusuna zorlukla 
mukavemet etti. Mektubu de
rin bir heyecanla okudu. Bir
denbire hmçkırıklar içinde: 

- Beni affet! 
Diyerel· döşeme üzerine 

düştü, bayıldı. Sonra donmuş, 
delirmiş gibi bir halde kaldı. 

Şövalye de derhal yardımı
na koşmuştu. 

Yardıma çağırmak. büyle bir 
faciaya yabancıları, uşakları 
k~rıştırmak zamanı değildi. 

Parda an Mare alın aklını 

buldu.Kollarından tutarak sarstı 
ve başı soguk su ile yıkadı. 

Çaketin iliklerini çözdü. Birkaç 
dakika zarfında Mareşal ayı

larak göılerini açtı. Tekrar 
ayağa kalktı. Gözlerinde garib 
bir şule parlıyordu. Sevinç, 
keder, kuvvetli bir üm\d uçu
rumlar kadar derin bir ıstıra
bın birbirine çarpıştığı hissedi
Jiyordu. 

Pardayan lakırdı söylemek 
istedi Fransuva: 

- Susunuz, susunuz! daha 
sonra söyleuiniz ... 

Sözlerini mırıldandı. Parda-
yan: 

- Söz veriyorum. 
Dedi. 
Monmoransi, mektubu ıç ce· 

bine koyarak odadan dışan 
fırladı. Hemen ahıra doğru yü
riidü. Hazırlanan hayvana at
lıyarak dört nala gitti. 

Tam sabahın biri idi. Mare
şal Paris kapılarmdan çıktı ve 

iÖzden kayboldu. Sessiz yol
larda dört nala giden hayvanın 

ayaklarını yere vurmasından 
hasıl olan gürUltü arasında bo
ğuk sesile: 

- Yaşıyor f.. Masum !.. Jan!.. 
Kızım 1.. 

Lakırdıları ağzından dökü
lüyordu. 

Fransova, Marjans yakında 
Monmoranıi şatosuna geldiği 
zaman kendini biraz ferahla

mış buldu. Mareşal doğrudan 
doğruya ]anla Hanriye raııtgel-

diği kulnbeye gitti ve kendi 
kendine : 

- Acaba bu adamlar elan 
yaşıyorlar mı? 

Diye söyleniyordu. 
Pek ziyade ihtiyarlamış, bel

leri bökülmüş olduklan halde 
yaşıyorlardı. Fransovanın ka
pıya şiddetle vurması üzerine 
erkek uykudan uyanmıştı. Gi
yinib ve eski bir arkebu:ı. tü
fengini de eline aldı ve kapı 
arkasından : 

- Kimdir o? 
Diye ordu. Fransova: 
- Açınız! 
Dedi. 
Evin kadını süt nme ağır 

ağır yataktan fırhyarak arka
sma bir manto aldı. Kocasının 
elinden tuttu. Heyecan içinde 
olduğu halde : 

- Monmoransi ve Marjansi 
sinyoru! Kapıyı aç ! Madam ki 
buraya geldi. Öyle ise herşey
deo haberi var demektir. 

- Sonu Var -•... ., 
Bir kadlrşlnashk 

Paris, 24 ( Ö.R ) - Büyük 
fizik bilgini Amperin ölümü
nün yüzüncü yıldönümü dola
yısile Fransa P. T. T. bakan
lığı Amper'in resmini taşıyan 

bır pı1I çıkarmağa karar ver
miştir. 27 şubatda Parİ41 ve 
Liyon'da, 2 martdan itibaren 
de bütün F ransada satışa çı
karılacak olan bu pul 75 san
tim kıymetinde olacaktır. 

Yükseklik rekoru 
Viyana 24 (Ö.R) - Papas 

Ağostiyono Viyana üniversite
sinde verdiği bir konferansta 
14433 metrelik yükseklik re
korlarını aşmanın imkansız ol
duğuna \'armıştır. 

Esasen saatte 500 kilometre 
süratle uçuş esnasında bile, bir 
pilot 200 kilometrelik bir vira· 
jm 835 ~ ilogramlık bir hava 
tazyikine maruz kalmıştır. 

450 kilometreyi aşan kimse-

üzel bir kız 
Afrikah zenci bir rahip e 

evEenfycr 
Mis s Evlyn ,,---~_,..,,,,. .... ._..__,.. 

Hastings ismin
de 20 yaşların
da güzel bir fn
giliz kızı, Af
rikalı siyahi bir 
rahiple evlen· 
meı,.e karar ver-e 

miştir.Mis Evel-
y'nin gönlünü 
çelen rahip sim ıx:ll'ılm-_:,:.ıııgoı 

siyah bir Af
rika güzelidir. 
Kırk dört ya-.Mı Eve/yn lfasti11gs 

şmdadır. 
lngiliz gaze~e.erinde sütunlar 

dolusu yer işgal eden bu ha
dise münasebetiyle Londrah kız 
şunları söylemektedir : 

- Geçen yıl Afrikaya ıeya• 
babm esnasında prens Patriarçla 
tanıştım. Benim üzerimde sihirli 
bir tesir bıraktı. Nesini sevdi
ğimi şimdilik tayin edemem. 
Burada evlenme merasimimiz 
yapıldıktan sonra prensle bir
likte Afrikaya gideceğiz. Ora
da da ikinci defa, onların milli 
adetlerine göre evleneceğiz. 
ikinci evlenme merasimimiz 13 
gece devam edecektir. 

Sınır kızı 
Amerlkahiara his bir 

gUzelUk seçimi 
On sekiz yaş

larında şirin bir 
kı:r. olan Miss 
MARY Helen 
Varren, Seyon· 
da yapılan bir 
güzellik müsa
bakasında .. Mis 
Fronlier - Sınır 
kızı,. unvaniyle 
birinciliği ka- .Uiss Mary Hdeıı 

zanmıştır. Bu kız Amerika er
kanıbarbiye reısi general John 
Peışingin kızıdır. 

Bize bildirildiğine 
•• gore 

Puşkinln eserleri 
filme çekiliyor 

Puşkinin meşhur eseri Öjen 
Onegin filme alınacaktır. Di
ğer taraftan yine Puşkioin 
eserlerinden ilham alınarak 
"Çar - Kadın \'e şairler,. adlı 
bir film çevrilecektir. 

- Kurdlarm mucizesi filmi 
sesli olarak çekilecektir. 

GRET A NE HALDE 
lstokbolmdan bildirilior~ Bir 

müddcttenbcri lsveçte bulunan 
Greta Garbo Yakında Holly
vooda dönecekfir. Orada ilk 
çevireceği film "La Dam aux 
Camelias" olacaktir. Yıldızın 
asaEnndan çok musterip bu'u
duğu, maıli vaziyetinin bozulu
ğu hakkındaki haberler Yalan 
lanmıştır. Garbonun oğlan kar
deşi, hemşiresinin ~mdi Sky 
ile meşhut bulunduğunu söyle
miştir. 

Atletizmde 
lngiliz kadı~ ,amplyo

nun rekoru 
T aommış lngiliz kadın atlet· 

lerinden Miss Katheleen Tiffen 
936 yılı kadınlar arasında 200 
metre şampiyonası derecesini 
üzerine almalc için daha şimdi
den antrenmanlarına başlamış
tır. Rekoru 22 D. 4-10 saniye 
dir. 

Miss Kathleeo, muhakkak 
surette şampiyonluğu kazan
mağa karar vermiş olmalı ki, 
Ingiliz atletlerinden Mitcham 
rekortmeni Cecil Dale ile nışan 
lanmıştır. Onunla birlikte -Tra
ining yapmaktadır. Şampiyon

luğu kazanırsa Berlin olimpiyat~ 

1 ünya s oru 
Sonja Henle profe yonel 

olmayı reddetti 
Paris, 24 şubat-Sky dü11;a şanı

piJonu S01zja Henie'nin projrsyonel
/ıgi kabul ederek mukaı·de bile rop
tıgı J azılmışlı. Buz perisi bu lıabrri 
yala11/11'amk şunları söyledi : 

"-Berlinde, A/prlllıoj/'/a l'C Oar
misdı'te bir Amenkalı sendikanm 
miimesc;il/eıini kabul rlfim. "Ameli
kada oıı al'lık bir tu111e yapmağa 
geliniz. Size yliz bill dolar vcrmrğt. 
amadeyiz ,. diyorlardı. Elll'rilıdr. yiiz 
bin dolarlık bir rrkle imzalanacak 
mukavelryi fil/makta idiler. Teklifi 
yapanlar seyalıat masraf/arife elbise 
masra/lanm da dem/ıte edi}•orlardı. 

Berlimle kendilerine red cevabı ver-
miş/ün. Oarmiscll'fe bu cevabı terid 
dtim. Ben asla Pro/csyonel olnuya
cagım. Çnk şükür, bnbanwı fabrikası 
zevkim irin patmaj yapmakllğıma 
müsaade edijor. Pıojesyonel olmağı 
kabul d:lrsdim lialkın l10kkımdaki 
J!Üvenini kaybederrk, a/luşlarına hak 
kaza11nııraroklı111. 

URTA AVRUPA 
ŞAMPIYO. 'ASI 

Parls, 24 şubat - fransız Jutbol 
/ederasromı orta Aı.ınıpa kupa ma· 
rmda11 sonra bir arstulıısal kupa 
ma(ı temhine karar vermişti. Orta 
Avrupa kupasma butün gaıbi Av
rupa ı/t'ı.ı/dlcri temsil ı tlilcrrğine gör~ 
Arsıulusal kuoa maclarınm dalza 
gemş ölçiide olacaı!ı tabiidir. Fıansız 
/ederasyon11111111 leşebbiisiİlıc Belçika, 
Liikscmb(ITg ı•e Portekiz /eılerasyon

/an drı/ıa şimdiden muvafakat mıabı 
vermişlerdi. Yalnız //olanda şampi· 

}'Ona maçlanmn haziranda, Jspanva 
ise temmuzda biteağbıi bildirmiş/1'1-

dir. Bu vaziyet karşısmda arswlusal 
kupa Jıkrinden l'OZ geçilnuştir. 

AVUSTURYALILAR VE 
BERLIN OLIMPIY ADI 

Viyana. 24 şubat - Almnnra Jıii· 
klimeti luş sporcu/amwı /11sbmka 
gitmelermi mrnetti'fji11dm Av11st111; a 
gazeteleri A ımsfuryanm a!fuSf(lsfa 
yapılacak olan Brrlin olimplµad/arma 
iştirak rl(Tlem~si11i işti'yo!lm. 

BOKS ŞAMPiYONLARI 
Nev;•ork. 24 şubat - Dİİlıya boks 

şampironıı /oe l11i bil u11va111 taşı

maktan va.ı geçmek üzeredır.Me11ajc-
111ıia &ıerdi}ı habeu gore /oe Şme:
/i11g'le yapacağı boks mar111dan 011-
ra boks yapmıvacuktır. Buna :lebı·p 

Amerika lllikümctincr rnzcdilc11 ka
zanç ı-rrf!isinbı zenci boksörden lıe

ınen ""mr.n biitiirt kazmıetm alacak 
ıttrer.ede J iiksık olmasıdır. 

Nevyork • Pari<;,24 şubat Elyr.vm 
J<ıı/ifomframıı Ok/anıt şrhritıdr. bu· 
Junan rskı dünı-n ştımpiyonu Maks 
Bear on sekiz aı tla11 iillt~e yani 1938 
smesmdr tı krar dwıra şampiyonu 

1111ı.ıamw kazaruıtalfım, nrllk rinJ!fe 
bir soyları pihi lınlkı giilniirmı)·ert

gıni söı /emi'şlir. 

Yurıanlı haydut 
Bir Fransız jandarmasını 

öldUrerek ormanlarda 
saklandı 

Fransadan 
hudut harici 
edilmesine ka
rar verilen Ste
fan Zaimis adın 

da bir Yunanlı 
Conforti adlı 
bir jandarmayı 

vurarak kaç
mıştı. Katil ci- Stef an Zaim is 
nayetini yapbktan sonra Fran
sanın Alp Maritim vilayeti da-
hilinde Sen Marten Düvar ci
varında dağlara kaçmıfb. F ran
sız jandarması günlerden beri 
haydudun arkasma düştüğü 
halde hali kendisini ele geçi
rememiştir. Takip müfrezeleri 
Zaill!İsi bir daha görmüşler ve 
üzerıne ateş etmişlerse de yi-
ne kaçırmışlardır. Araştırmalar 
devam ediyor. Zaimis Manres 
ormanlarında gizlenmiştir. Hay· 
dudun burada uzun zaman ba
rınamıyarak teslim olacağı tah
min ediliyor. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
koşacaktır. 

Not-Miss Katheleen'in reko
runu bizde erkek atletler ara-
suıda bi!e tutan hemen yok 
gi~idir. fstanbuldan Mehmed 
Ah, 932 yılında dir def'a 22 

? 

Golf şa iyonu 
Gebe old ğundan şam

P yona maçlarına 
girmiyor 

Filadelfiya'da 
meşhor g o 1 f 
şampiyonu Mrs 
Glenna Gollet 
Vare, sporu 
zevk için yap
mağa ve şam
piyonalara gir
memeğe karar 
vermiştir. Bu
na sebeb meş
hur şampıyo

nun karnında 
ikinci bir ço
cuk hulunma- "'" ''""..__....., 
ıadır. 

Buna mukabil kadınlar golf 

ıampiyonu ,iki buçuk yaşındaki 
küçük çocuğuna evinin bahçe

sinde golf dersi vererek, ile

ride kendi boşlnğunu unuttur

mak' lieve.Sindedir. 

Bir lngiliz prensi 
4290 lsterlln tazminat 

verdi 
q34 yılında 

lngilterede bir 
kaza olmuştu. 

lngiliz kralı ai
lesine mensub 
bir zahn oto
mobili Miss Vi· 
olet Ellen is-
minde bir kııa 
çarparak başın
dan bir ayda Mis Violtt Elim 

iyi olacak derecede yaralamıştı. 

Genç kız mahkemeye müra

caat ederek zarar ve ı.iyan is

temiş; adı ifşa edilmiyen ve 

kral ailes;ne mensub olan zat 

genç kıza 4290 sterlin tazminat 
ödemeie mahkum olmuştur. 

lngilterede bir 
tamim 

Sanat Aleminde bUyUk 
fırtınalar kopardı 

logilterede, üniversiteye de
vam eden genç kızlar arasında 
ıineme yıldıı.larına benıemek he
vesinin arthğım müşahede eden 
lngiliz terbiye ve kültnr bakan
lığı bütün üniversite ve okullar 
direktörlüklerine oldukça şe
did bir lisanla yaı.ılmış bildi
rimler göndermiştir. Üniversi
teli kızlar bu bildirimde Coı
tanca Benett' e benzeme ki e 
itham edildikten sonra bildirim 
şu cümlelerle bitiyordu: 

-
11Mektep ııralannda ço

cuklann temayüllerini yokbya
rak iğreti ve yapmacık tavır
larını tashih etmek, onları ye
tiştirmeyi vazife edinen idare
lere düıer. Çocuklardan isti
yenler mekteb sıralarından 
uzaklaıtıktan sonra Hem Cons
tance Beonett'e, hem de baı
ka yıldıza benzemekte serbest 
kalırlar. Bi:ı. o zaman dahi bir 
üniveraite mezununun akıbe

tile acılanmz ... 
Terbiye ve kültür bakanının 

bu bildirimi önce lngiliz san'at 
aleminde fırtınalar koparmış; 

mesele bilihara avam kamara
sına aksetmiştir. Neticede Ter
biye ve Kültür bakanı bildiri· 
min hükümsüzlüğünü ikinci bir 
bildirimle üniversite ve mek
tep idarelerine bildirmeğe 
mecbur kalmıştır. 

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

Satılık otomobil 
Eski model az kullanılmış 

yedi kişilik bir fiat otomobili 
ucuz satılıktır. Motörü kevvet
lidir otobüse kamyona da çev
rilebilinir. lstiyenler mezbaha
da görebilir. 

A!S Şubat 193s· 

sal 
b .. 

müda aa 
• çes 

Büriiksel, 24 ( Ö.R ) - Sü 
bakanı B. Devez " Suar" ga
zetesine beyanatında sosyalist 
partisinin hükumete karşı va
ziyet almasına sebebiyet veren 
proje hakkında demiştir ki: 

- Hükumet ulusal müdafaa 
sistemi hakkında parlamento 
komisyonu tarafından bir an
ket yapılmasına, sükut içinde 
çalışılması ve memleketin genel 
müdafaasının temini şartile, 
mııhalif değildir. Keza parJa .. 
mentuda geniş bir münakaşa· 
nm da lehindedir. 

Hükumet işin en acele tara· 
fma giderek şahsi ve finansal 
asgari yükler kararlaştırılmış· 

hı. Mak!iadı, istikbalde kabul 
edilecek şekli tayin etmeksizin 
hududların müdafaası için el4 

zem kuvveti temin etmektir. 
Umumiyetle zannedildiğine 

göre, bu beyanat bu mühim 
mesele üzerinde bir kabina 
buhranı çıkma J teblükesinl 
bertaraf etmektedir. 

Japon 
Harb büdçesi 
Tokyo, 24 (Ô.R) - "Hısaka,, 

gazete ine göre işçi partisi 
Diyet kurulunda Japon harb 
büdçesinin artması aleyhinde 
rey verecektir. Ayni gazeteye 
yöre Sosyalist partisi eçımm
de 629,000 rey kazanmıştır. 

Bu rakam, geçen ı1eçime nis· 
betle 529,000 rey .nisbetinde 
bir artış göstermektedir. 

ALMANYANIN 
iyeti kötii imiş 

Paris, 24 (Ö.R) - "France 
de Boraean., gazetesı Alman· 
yanın niyetleri hakkında Lord 
Londonderry tarafından Berlio
dcn getirilen iyi haberlerin 
lngili:ı. salahiyettar çevrenlerinl 
ikna etmediğini, Almanların 

Ren bölgesini yeniden asker
leitirmclerinden korkulduğunu 
ve bu hareketin hem Versay, 
hem Lokarno muahedesini çiğ· 
nemek olacağından Avrupa 
üzerinde nazik tesirleri olaca· 
ğının takdir edildiğini bildiri· 
yor. 

Avam kamarasında silahlan· 
ma ve berkiteler üı.e· 
rindeki münakaşanın mühim 
bir genişlik bulacağı tahmin 
edilmektedir. 

Fransız - Rome 1 

dostluğn 
Bükreş, 24 (Ö.R)- Fransı:ı. 

saylavlarından ve harb esna
sında Romanyada leylekler 
hava filosu kumandanlarından 
Albay Brocard, tayyareci 
Guynmer hakkında bir kon· 
ferans vermiştir. Bir çok şah-
siyetlerin hazır bulundukları 
bu konferans bir Fransız - Ro
men dostluk tezahürü şeklini 
almıştır. 

••••••••••••••••••••• 

Kral Edvard 
Yılhk tahsisata en fazla 

olan kraldır 
lngıliz parlamentosu sekizind 

Edvardın yılhk tahsisatını ba· 
basınınki gibi yanın milyon 
sterlin lirası olarak tesbit ede" 
cektir. Böylece kral kazancınııı 
iki kat arttığını görecektir. 
Zira Prens dö Gal iken 250 
bin lngiJiz lirası almakta idi. 

lng liz kralının tahsisatı el
yevm saltanat süren kraliarııı 
almakta oldukları tah isat 
içinde en yüksek olanıdır. Bii" 
yük harptan önce yalnız Rus.)'9 

çan ve Avusturya imparato" 
runun yıllık tahsisatları fogili• 



YEN-A IR ---

·slam 
Bölem ayı 

amzanın vücudu 

bir kaç yap ak 
Yazan : T okdil 

rryan ı, aza ar paırçaRanm ştr kar ı 
yarılmıştı, ciğeri opa ı m!şt o er tarafı <an iç· e 
perişan bir halde to rağa bu a ş zafll ış ı 

Kureyşin kadınları bununla 
meşgulken Medineden gelen 
Fatma ve onlarm arkasından 
gelen Hamzanın kardeşi Safiye 
Muhammede yetişmişlerdi. Fat
ma yarala babasına koşarak: 

- Ne oldun, baba? Seni 
hangi hain yaraladı? 

Diye ağlamağa, babasının 

kani rını üstüne, b şına siJmeğe 
koyuldu, Muhammed kızım ok
ıayıp: 

- Telaş etme kızım, bak 
ben yaktayım, bir şeyim yok, 
hem üstünü başını kirletme, 
au getirsinler tcmi:deyel m. 

Dedi. Muhammedin yüzün· 
den kan boyuna akıyordu, onu 
bütün şecaat ve kahramaohğı 
'le müdafaa edenler içinde 
genç damadı Ali kansının ih
timamına iştirak etti. Mubam-

edin bu emrini yerine getir
mek için koştu, etrafta u 
k oyacak birşey bulamadı. Ma
k'ar kalkanını Uhud vaha
aındaki yakın kuyulardan çek
tiği sularla doldurdu, getirdi. 
f tma kocasının getirdiği su 
ile yarasını temh!ledi. Fakat 
yara bala kanıyor ve temiz bir 
kan ağır ağır sızıyordu. 

Fatma araplarda ötedenberi 
adet olan bir çareye baş vur
du, üstündeki harmaniden ko
pardığı bir bez parçasını yakb, 
külünü aldı, babasmm yarasına 
bu kııgın 'külü yapıstırdı, kan 
d rdu. 

Bu hengame sırasında; Dbu 
Süfyan ordusunu toplamı , ar
tık yapacak bir it olmadığı 
kanaatile Mekkeye dCSnmeğe 
emir vermişti. 

Mekkeliler yola düzülürken 
Ebu Süfyamn içini bir kart 
kemirdi, döndü, Uhud'a doğru 
ilerlf'di. Küçük bir cemaat b -
linde olan Müslümanlara abmn 
sırtından bağırd(: 

- Hey Müslümanlar, içiniıdo 
Muhammed v r mı ?. 

. . . . 
- içinizde Ebubekir var mı? 

- içinizde Ali var mı? 

- içinizde Ömer var mı? 

Ebu şüf yan dönmek üzere 
idi, arblc Müslüman!arm bütün 
serdarları meydanda yok ka
naati ile sevinerek dönmek 
üzere idi ki Ömer dayana· 
madı: 

- Hey! AHahm düftııamt 
Saydığın kimselerin hepsi de 
sağdır. Hepsi de buradadır. 

Ebusüfyan durakladı. Mu
hammed sükut emrini verme
sine rağmen coşan Ô merin bu 
cevabına gülümsedi, Ebusüfyan 
dönerek: 

- Hepiniz sağsmız amma 

Hübül sizden daha sağ ve 
aladır. 

- Siz n putunuz hiçtir. Bi-
zim Allabımız vardır. Allah 
büyüktür. 

- Sizin AUabınız size yar
dım etmedi, bizim Allahlarımız 
bize harbı kazandırdı. Bu harb 
Bedir gazasının intikamıdır. 
intikamımızı aldık. Askerlerim 
ölülerinizin burunlarını, kulak
larını kestiler, ben onlara emir 
vermedim fakat bunu duyduk
tan sonra müsamaha ettim. 
Birşey söylemedim. 

- Defol şuradan habisi 
Şimdi senin de leşini yere 
sereriz. 

- Hiddete lüzum yok, hem 
sen b:r az ileri gel, görüşerm .. 

Muhammed Ömere: 
- Git! dedi. 
Ömer elindeki kılmçla yü

rüdir. 
- Ne var? 
-Ali hınızın hürmeline doğ· 

ru söylet Biz Muhammedi öl
dürdük mü? 

Ömer bir kahkaha attı: 
- Vallahi seain sözlerini 

dinliyor, hepsini işidiyor. 
- Ya f Öyle mi ? 
- Öyle ya! 
- Peki 1 Gelecek sene yine 

burada karşılaşalım .. 
- Hay bay, inşallah sizi te

pelemek bize nasib olur. Ebu 
Süfyan fazla münakaşaya ahl
mnktan çekinerek aboı geriye 
döndürdü ve iirdü .. 
. . . . . . 
. . . . . . 

«ı 

• 
Hamznnın kardeii Safiye 

Aliye sokularak: 
- Kardeşim nerede? 
Diye sordu. Ali Safiyenin 

yüzüne öyle h zin bir bakışla 
b ktı ki, Safiye derhal bun
daki acı ifadeyi ve miniyi 
anladı: 

- Bana onun ölüsUnü olsun 
gösterin, göreyim. Vedaımı 
ölüsünün karşısıoda yapayim. 

Diye yalvardı, Alinin eJJe
rine yapışb. Bu sıra onlann 
yanına Safıyenin oğlu Zübeyr 
gelmiş, anasının Aliye yalva
n ına karşı: 

-'- Ana'*I Bırak dayım rahat 
kalsın! Yaralandı, nakledilecek, 
şimdi seni görürse üzülür. 

- Hayır oğlum saklanmağa 

hacet yok! Biliyorum ki karde· 
şim Hamza şehid olmuştur, la
kin alüsünü olsun görmek hak
kını benden esirgemeyin, onun 
kimi, kimsesi yok, diye dudak
lan titreye titreye içinin mera
reti taşmağa başladı. Nerede 
ise ağlıyacaktı. 

Zübeyir Muhammedden emir 
almıştı, Muhammed Safiyenin 
geldiğini duyunca Zübeviri ça
ğırtıp demişti ki : 

- Zübeyir ananı daymın 
ölüsünü görmeğe götürme, gi
decek olursa bile bir çare bul 
önüne geçf. 

Zübeyir anasının bu hazin 

ricasına karşı dayanamadı, 

Peygamberin yanına vardı, ~n
nesi de beraberdi. 

- Ya Muhammed! Anam 
kardeşini görmek için ısrar 

ediyor, izin ver. 
Safiye yaralı Muhammedin 

önünde diz çöküp ellerini ka
vuşturarak: 

- Ya Muhammedi Müsterih 
ol şehidin ruhunu iz'ac edecek 
feryad etmem.. izin ver göre
yım .. 

Muhammed bu rikkativer 
hal karşısında tahammül ede
medi. 

- Pekiyi Safiye! Git ve gör 
kardeşin cennette benimle be
raber olacaktır, Allahın en te
miz ve hulüslu kuludur. 

Ruhuna dua et, şefaat dile!. 
Zübeyr. hadi ananı götür .. 
Dedi. Safiye ile oğlu cesetle 

dolu harp sahnesine doğru yü
rüdüler. Muhammed Sad bin 
Ebirrebii aratmak için Sad bin 
Ebivakkası çağırdı, 

- Sad git ad kardeşini;Sa
fiyenin kardeşini aradığı şu 
büvük Me.lhame sahasında arat _ 

bena haber ulaştır, Safiyeyi de 
heyecnndan menet!. 

- Lebbeyk! 
. . .. . . 
Saf ye; yığın, yığın kanlı ce

set!crin arasında kardeşini arı-

yordu, yiizü koyun kapanmış, 
sırtüstü gc~miş, yan devrilmiş, 
kolları açık, ayakları uıanmış, 

kol ve ayaklan kıvrılmış, yüz
leri, göıleri belirsiz kanlı, pe
rişan insan ölülerioi birer birer 
yoldıyarak, hepsinin üzerinde 
yüref!inden sızım bir acı ite 
elemlenerek, bu c 1emfe de ga• 
rip bir yeis deryasında kendi 
acısından parçalar bırakıp ha
fifleyerek nihayet kardeşini 
buldu. 

fakat öyle bir bu'uş ki 
Safiye eğer doğrudan doğruya 
kardeşinin cesedile karşılaş
mış olsaydı herhalde vaadım 
unutur, arap adetine döner, yas 
tufanı içinde şehitleri ayağa 
kaldırırdı .•. 
Hamıamn vücudu uryandı, 

aınları parçalanmıştı, karnı 
yarılmıştı, ciğeri kopanlnnşb, 
Her tarafı kan içinde perişatt 
bir halde toprağa bulanmış 
uı:anmışb. 

- /Ji.lmcdi -
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Numaralı tebliğ 
Roma, '24 ( Ö.R ) - 134 

Numaralı resmi tebliğ: Erltre 
cephesinde bildirilmeğe değer 
birşı!y yoktur. Ancak mu: 
tad olan menzil hizmetlerı 
görülmektedir. -Somali c:p~e~ 
sinin Ogaden kısmında ıstık· 
şaflar yapılmıştır., Tayya,~el~r 
Gestro nehri üzerinde genış 
faaliyet göstermişlerdir. 

Adis-Ababa, 24 (Ô.R) 
İtalyan hatlarmm gerisine.sar-
kan bir Habeş kolu 415 Ital
yan askerini öldürmüş ve 15 
baruthaneyi uçurmuştnr. 30 
zırhlı otomobil ve birçok kam
yonlar Habe kolu tarafından 
tahrip edilmiştir. 

Roma. 24 (Ô.R) - Hab~r 
lerin bir Italyan müfrezesını. 
dini bir ayin yaptıktan sırada 
açık havada basarak 412 as· 
ker öldürdükleri ve ltalyan ba· 
rut ve mühimmat deposunu 
uçurdukları haberi yalanlan· 
lamyor. Habeşlerin bu hareket 
için yer göstermemeleri de uy
durma olduğunu gö termekte· 

d~. l 
Roma, 24 (Ö.R) - Genera 

Graziani ordusunun Cicigayı 
zaptettiği hakkında yabancı 
kaynaklardan verilen haber 
esassızdır. 

Bertin, 24 (Ö.R) - D. N. 
B. Ajansının Habeşistan ayları 
bildiriyor: Adua - "!aka~le 
yolu kısmen Habeşlerın ış· 
gali altında bulunmaktadır. 
ltalyanların bu yol üzerinde 
bütün muvasalalan kesilmiş ol
duğundan Italyanlar Adigrad • 
Makalle yolunu kullanıyorlar 
ve yeni mevkilerini çok acele 
tahkime çalışıyorlar. _____ .... 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

M uzaJf er •:roğul 
Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hutanesinde 

T. • • 
Atıcılık federasyonu 

talimatna nesi 
Memlekette atıcılığı geliştir

mek için Türkiye idman cemi
yetleri ittifakı tarafından hazır
lanan atıcılık talimabnı, ehem
miyeti dolayısiyle neşrediyoruz: 

PAŞLANGıÇ 
Savaş tekniği eski devirlere 

bakılınca çok güçleşmiştir. 
Savaş, saldmmı ve koruma 
vasıtnlan tekômül ettikçe bu 
zorluk artmaktadır. 

Zamanımızın savaşcılan b.zlı 

koşan bir tankın küçük bir 
deliği içinden mermilerini ge
çirmcğe mecburdurlar. Bu söz
lerden maksat. atışın ve atı .. 
cılığın asrımızda en büyük bir 
galebe ve üstUolilk vasıtası 

olduğunu tebarüz ettirmektir, 
MAKSAD VE ESAS 

1 - Ahş sporundan mak
sat Türk gencini atıcı ol r k 
yetiştirmek ve karıısıoa bu 
yetenekte (kabiliyet) çıkabile
cek hasımlarından daha evel 
atmayı, daha evel vurmayı bi
lecek 'Üstünlüğe çıkarmaktır. 

Bir genç; tüfenkle abcıhğın 
i tediği her işi tamamile yapar. 
ye bu yeteneği her an ve her 
yerde gösterirse o genç doğru 
ve iyi bir abcı olarak yetişmiş 
memleket savgası (müdafaa) 
için gelişmi sayılır • 

2 - Sağlam bir vücud ve 
işli yen bir kafadan kurulmuş 
ve fakat atıcı olmıyan bir İn· 
san düşmanla yüz metre karşı 
lparşıya geldiği zaman par
mağı titrer, atamaz ve at
tığını vuramaz ve en lüzumlu 
bu anda tüfeıikte kendi kendi
ne bir iş göremez. Burada ki
min tüf engi 'canlı ise o mu
zaffer olur. Yani kim atıcı ise 
onun tilfengi Nurur. Bu ruhu 
tüfenge veren atıcıdır. 

3 - Her atıcı cesur ve 
cUretJi olur. Çünkü attığını 
vurur

7 
düşmanı smdırır. Bun

dpn cfolayı zevklenir, bu zevk 
zafer heyecanı yaratır, ıaferi 

doğurur. 
Fakat her cesur ve cür'etli 

bir atıcı olamaz. Atıcı olmıyan 
vuramaz vuramayınca zevki 
kaçar.. Bir atıcı olabilecek 
düşman lcarşasında sınnr. Ce
saret ve cür'eti söner, vurulur. 
Savaşta ise vuran kazanır, vu· 
rulan kaybeder. 

4 - Bir atıcı olmak işi ağ
lam bir vücut . ve işler bir 
kafa ile atış terbiyesine 
sahip bulunmak işidir. Bunun 
atış telim ve terbiyesi ile 
phşlar temin eder • Şu halde 
diğer. biitün porları da atıcı
lığı temin edecek esaslaı:a yar-
dımcı olan işler arasında say
mak lazımgelir. Buna göre 
sporda gayenin atış olduğunu 
atışda gayenin de ahcı olmak 
bulunduğunu değişmez bir esas 
olarak bilmek gerektir. 

5 - Şimdilik ülkemizde beş 
yerde "Ankara,, lstaubul, 
lzmir, Edirne, Balıkesir,. birer 
atış merkezi açılmışhr. 

Bu merkeıleri gittikçe ülke
mizin her yerinde açmak Halk 
Partimizin biricik omayıdır. 

6 - Yurt savgası bakımın
dan atış sporunun her Türk 
için lüzumu bellidir. Bu yüzden 
açılan atış merkezlerindeki 
(şimdilik 17 ve daha yukarı 
yaştaki bütün gençliğin atış 
üyeliği tabiidir.) 

7 - Haftanın çalışma gün 
ve saati şöyledir: 

Y aı mevsiminde 
Cumartesi 16 dan 19 a kadar 

Pazar 7 - 10 kadar 
Kış mevsiminde 

14 den 17 ye kadar 
9 - 12 ye kadar 

3 - Her atış üyesi bayram
lar çıkarılmak üzere haftanın 
belli çalışma gfirı ve saatlarında 
atış çalışma yerlerinde bulu .. 
~urlar. 

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

6S G6ztepc namı diğer köprü mahallesinin Muradiye 
soknğındc 812 adanın 2 parsel numara ında 141,50 

L. K. 

metre murabbaı arsa 127 30 
66 Göztepe namı diğer köprü mab ile inde Dumlupınar 

S. 812 adanın 7 parsel numara ınd 109 metre mu-
rabbaı arsa 98 10 

67 Göıtepe namı diğer köprü mahalle inin Dumlupınar 
! nizamiye sokaklar1Ddan cephe alan 819 adanın 1 

parsel numarasında 117,5 metre murabbaı arsa 105 75 
68 Göıtepe namı diğer köprü mahallesinin Dumlupın r 

ve Nitamiye sokaklanndan cephe alan 1735 adanın 
3 parsel numarasında 1144 metre murabb ı arsa 106 6a 

69 Göztepe namı diğer köprü mahallesinin Dumlupınar 
ve Muradiye So. dan cephe atan 812 adanın 1 p r el 
nu. 109 80 metre murabbaı arsa 98 10 

70 G6ztepe namı d;ğer köprü mahalle 'nin Dumlupinar 
ve Muradiye sokaklarından cephe alan 819 adamn 
7 parsel numarasinda 130,25 metre murabbaı arsa 117 25 

71 Göztepe namı diğer köprü mahallesinin Dumlupınar 
ve Kilrtoğlu sokaklanndan cephe alan 1735 adanın 
6 parsel numarasında 180 metre murabbaı arsa 198 

72 Göztepe namı diğer köprü mahallesinin Dumlupınar 
ve Halepli sokaklarından cephe alnn 812 adanın 6 
parsel numarasında 108,80 metre mural>haı arsn 108 ,. 

73 Göztepe namı 4iğer Türkoğlu ve Emel S. dan cephe 
alan 1735 adanın 8 parsel Nu. da 78,75 metre mu-
ra\>baı arsa 86 63 

74 G8ztepe Dumlupınar So. da 735 .adanın 5 ı>arscl 
Nu. dn 123,50 metre murabbaı arsa J ıtl 15 

75 Göztepe Türkoklu sokağınd~ ·1735 adanın 7 parsel 
numarasında 94,75 metre murabbaı arsa 105 

76 Göztepe Nizamiye sokağmda 1735 adanın 2 parsel 
numarasuıda 135,25 metre murabbaı arsa 98 57 

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

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

79 G6ztepe Emel ve Muradiye So. dan cephe alan 812 
ad nın 3 parsel Nu. da 296,50 metre murabbaı ar a 267 

80 Göztepe Emel sokağında 819 adamn 4 parsıl numa-
ra ında 68,50 mebe murabbaı arsa 75 35 

81 Göı.tepe Dumlupınar sokağında 1735 ad nın 4 parsel 
numarasında 126 metre murabbaı arsa l 13 40 

82 G5depe Halepli sokağında 812 adanın 5 parsel nu-
marasandn 135,50 metre murabbaı arsa 149 05 

83 Göıtepe Muradiye sokağında 819 adanm 6 parsel 
numarasında 109,50 metre murabbaı ar ·a 93 10 

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

84 Reşatliye Madenci Şükrü sokağında 27 eski numaralı 
906 adanın 8 parsel numarasında 73,88 metre mu- ., 
rabbaı arsa 142 80 
Yukarıda yazıh arsaların mülkiyetleri pe in para ile ödenmek 

üzere on beş gün müddetle arthrmaya konulmuştur. 
Ahcıların 9·3 936 pazartesi günü saat 14 te milli emlak mil· 

düriyetine müracaatlar1. 25-3 487 (488) 

·~ BONO 
Mübadil bonosu, banka 

hisse senetleri ve bilumum 
hazine tahvilatı Ergani, Si
vas da bili istikrazı satın alır. 

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

11-30 (107)5 7 Pa. Pe. S. 

veor aokul 
talebe erine 

Her hangi bir sebepten ötü· 
rü derslerde geri kalanları ye
tiştiren, müsabakalara haıırla
.yan ve istenildiği gün ve saat-

Doktor 
Merkez hastanesi 

Operatörü 

Cevat Alpsoy 
Almanyadan avdetle has

talarını her gün on beşle on 
sekiz arasında 

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

Muayene hane telefonu 3315 
Ev telefonu 3203 

26 ( 311 ) 

larda ders durumunu yoklıyan 

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

" 
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1 iLAN 936-1 Öksürenlere : 

. " 
KATRAN HAKKI EKREM Tire mahkemesi baş yazgan

hğından: 
Tirenin kurtuluş mahallesin

den eski tahrirat katibi İrfan 
Erbilgiç ile Dere mahallesinden 
kunduracı CeJil anası Huriye ve 
yine Dere mahallesinden hamal 
Raşit karısı Fatmanm müştere-

1 ken mutasarrıf oldukları Tire· 
' nin Hekim hamamı sokağmda 

tarafları sağı hamamcı Vahit 
solu Nuri varisleri arkası Jur
nal oğlu vereseleri Fatma Hüs
niye ve evlatları önü yol ile 
çevrili 64 numaralı ve 26-7-935 
tarihli ve 200 lira muhammen 
kıymetli bir ev ile Tirenin bey
ler bahçesi mevkiinde tarafları 
gün doğusu Mehmet evi ve 

· bahçesi poyrazı Galip oğlu 
Abmede sahlan kısmı batısi 

Göbekli oğlu Hasan kıblesi 
.. umumi yol ile çevrili ve 65 
' numara ve 26-7-936 tarihli ve 

beheri üçer liradan (30) lira 
muhammen kıymetli 10 ağaç 

1 
zeytinliğin Tire sulh hukuk 
mahkesinden verilen karar üze

! rine oüyuun izalesi zımnında 

l 
açık artırmaya konuldu~undan 
25-3-1936 tarihine müsadif 

. {Perşembe günü saat 14 den 
1 16 ya kadar Tire sulh hukuk 

mahkemesinde açık artırma ile 
satılacaktır. 

1 - artırma be.deli oranla-
1 nan bedelinin yüzde yetmiş 

} beıini buluraa o gün ihale edi-

r 
Jec~ktir. Bulmadığı takdirde 
en çok arbranın teahhüdü baki 

ı kalmak üzere satış daha 15 
gün temdit olunacaktır. 8-4-936 
tarihine müsadif Cuma günü 

4 
saat 14 den 16 ya kadar icra 

' olunacak ve en çok artırana 
' ihale olunacaktır. 
l 2· - ihaleye kadar birikmiş 
~ maliye ve belediye vergileri 

1 
aln:ıya aittir. Artırmaya girmek 

; istiyenlerin oranlanmış bede-
linden 100 de yedi buçuk nis
betinde teminat akçası veya 

' ~~~~~~~;;;:;;;;;----------------=-----=-------------~~~ı lzmir belediyesinden: 
- Yüz seksen sekiz lira elJi 

kuruş bedeli keşifli Karşıyaka

da su idaresi binasında yapı

lacak tadilat ve ilivei inşaat 

işi baş sekreterlikteki keşifna

me ve şartname veçhile 10 - 3-

, 936 sah günü saat onda açık 

1 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

iştirak için on beş liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 

söylenen gün ve saatte ko

misyona gelinir. 
20-25-29-3 442 (461) 

A}tmış beş sayılı adanın iki 
yüz doksan iki metre murab

bamdaki 55 ve 56 sayılı arsa
ları beher metre murabbaı iki 
yüz kuruştan 584 lira bedeli 
muhammenle başs"!kreterlikteki 
şartname veçhile 3-3-936 sah 
günü saat 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 

- itfaiyede ve temizlik işleri 
hanında bulunan ve heyeti 
umumiyesinin bedeli muham
mcni sekiz yüz sek!!en bir lira 
elli kuruş olan Moris F ord ve 
Fiat markalı yedi kamyon ile 
F ord, Fi at ve Büik markalı 
tennzüh otomobilleri, üç, eşek 
arabası v~ iki buçuk ton kadar 
makine parçalarının bir aded. 1 
araba üzerinde lağım kazanı ı 

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

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

25-28-3 -10 493 (486) 

. 

E~ beyaz· dişler 
onun dişleridir, çünkü sabah aktam 

RADYOLIN kullanıyor 

RADYOLIN 
"Tartr,, dediğimiz kir tabakasmı eriterek dişleri göz kamaı· I, 

tıracak kadar temizler ve parlabr. Mikroplan ağzı yakmadan, 

diş etlerini tahriş etmeden öldürür. Diş eti hastaltklanna ıuani 

olur. Bütün bu meziyetlerinden başka fevkalade mütekasif oldu

ğundaiı iktisadidir. Fırçanın üzerine konacak ufacık bir parça 
ğazı ve dişleri temizlemeğe, nefesi tathlaştırmağa kafi gelir. 

Pastil An~iseptik 
~~~Z-cJ~ 

aii-ü-ı.-.. .ıeu 

t 
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~ SIHHAT Balıkya~ . -

. . 

NorYeçyamn halis Morina babk yağıdır 

iki defa süzülmüştür 
Biricik Salıf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanes& 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ' • "'ff • 
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Cumur · aaşllanlığı · Fliriiloni 
orkestrii Si şefliğinden : 

Orkestra kadrosunda açık olan yerJere atanmak üıer 
Piyano, Keman Viyol Viyolonsel Kontrbas Fülüt Obuva Klaroet 
Fago, Korno, Trompet, Trombon, Tuba Alto, Sakıaf~~. TeP 
Saksafon Akordiyon, Caz Baterisi sazlar1 çalanların 7-3-36 
martesi günü saat 10 dan 17 ye kadar lstanbul Galatasar•, 

uJusal bi11 banka mektubu ver
mesi lazımdır. ihale bedeli iha
leden beş giln sonra mahkeme 
kalasina yatmlacaktır. aksi 
takdirde ihale bozulacaktır. 
Farkı fiat ve bundan mütevel· 
Jit zarar ve ziyan ve faiz\ biJi 
h.üküm kendisinden tahsil edi· 
lecektir. 

1 - Kahramanlarda Çayı;Jı · 
bahçede piyango için yaptırıl
mış olan evin bedeli 10 sene
de ödenmek üzere baş sekre
terlikteki şartname veçhiJe açık 
artırma ile ihalesi 3-3-936 sa1ı 
gününe temdit edilmiştir. Be
deli muhammeni bin iki yüz li
radır. iştirak için dok.san· lira- · 
hk muvakkat teminat makbuzu 
veya Banka teminat mektubu . 
ile söylenen günde ve saat 10 
da komisyona gelinir. 

Teneffüs yollariyle geçen hastahklara karşı koruyucu, 
tesiri kat'i pastiUerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğaz 
rahatsızlıklarında, ses kısıldığmda pek faydalıd1r. · 

İngiliz ~ANZUK eczanesi 

Lisesinde sinavları yapılacağından bu sazları çok iyi bir a~ett 
çalabilen artistlerin kendi enstürümanları ile birlikte SiJJaV Jıo 
misyonuna birer dıleliçe ile başvurmaları. 142 217 (129) · 

1 25-27-30-2-5-10-15-20~-25-26-28-1-~-'~ 
• -- ~ \Af# 
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3 - Tapuca müseccel ve 
gayri müseccel alacaklılarla 
diğer alakadarlar varsa ispat 
için ilan tarihinden itibaren 20 
gün içınde ispat belgeleri ile 

ı birlikte mahkemeye müracaat 
eylemeleri aksi takdirde satış 
parasının paylaşmasından hariç 
kalacaklardır. 

4 - Rüsum dellaliye ve 
ihale pulu ve tapu harcı müş· 
teriye aittir, evkaf icaresi ve 
ehireh neşredilen kanunu mu
cibince 20 senelik vakıf icarei 
"teviz bedeli satıcılara aittir. 
" işbu şartnamenin (1) nüshası 
Tire mahkeme divanhanesine 

,,. herkesin görebileceği yere asıl
.Alıştır. Fazla malUmat almak 
jsteyenlerin Tire mahkemesi 
baş yazganhğına müracaat ede
bilirler talip olanların satış gü
nü muayyen 11aatte Tire ~ulh 
hukuk mahkemesinde hazır 

bulunmaları lüzumu ilan olunur. 
486 (487) 

Zayi 
B.r nisan 1334 seıı"esinde 

Gergük civarında - Duz Hur
matoya bağlı - Dauk köyünde 
maiyetinde bulunduğum 13üncü 
1' ol odu iJe birlikte lngilizlere 
hini esaretimde Denizli mek
tebi idadisinden almış olduğum 
tasdiknumemi diğer evrakı 

müsbitelerimlc birlikle kaybet
tim. Yenisini çıkaracağımdan 

rskiıinin hükmü olmadığını 
an ederim. 

Tlre muhasebei hususiye 
katibi 

Rahmi Görgün 
482 14851 

2 - Beher metre murabbaı 
dört liradan bin altı yüz 
yetmiş lira bedeli mubammenJi 
30 sayılı adanın 417.5 metre 
murabbaındaki bir 9ayıh arşa
smın baş sekreterlikteki şart
name veçhile açık artırma ile 
ihalesi 3-3·936 salı gününe tem
dit edilmi_ştir. 

iştirak çin yüz yirmi ~ltı li
ralık muvakkat teminat mak-

buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen günde ve 
saat 10 da komisyona gelinir . 

494 (484) 

Kula icra Dairesinden: 
İkametkahı meçhul Kula ka

zasmın Hacı Abdurrahman ma
hallesinden Sivri oğullarından 
Mahmet oğlu Aliye 

Kulada" Cemil oğlu Hasanın 
vefatiyle Hatice, Mehmet, 
Hayriye, Fatma, Hasan, Emine, 
Akif, Hacer, Fatma ve AJiye-

intikal ~den Kulada kain bir bap 
hanenizin taksimi mümkün ol
madığından Kula sulh hukuk 
Mahkemesinin 18·10-935 ve 
179/101 numaralı Ilamiyle şü
yfıun izalesine dair verilen ka
rar üzerine mezkur hane 26 
mart 936 tarihinde Kula icra 
dairesinde açık arttırmaya çı
karılacağıııdan yevmi muay
yende biızat \'e ya vekil bulun
durmadığ>tuz takdirde . satışın 
gı,yabıoızda yap.ıJacağı tebliğ 
ıoaksmına kaim olınak üzere 
~lan olıımır. . (489) . 

• 
Dev Jet Demiryc!larınd ~n; 

Muhammen senelik kira bedeli 300 lira olan Aziziye istasyo

nunda istasyon oteli bir kısım demirbaş eşyasile çamlık, zeytin

lik ve arazisi 3!31936 salı günil saat 15 de açık artırma usulü 

ile lzmirde Alsancakta 8 inci iş_letme bina&mda bir senelik kira-
ya verilecektir. . · 

lstekJiJerin 2550 kuruş muvakkat teminat vermeleri ye işe . 
girişmeğe kanuni bir manileri· bu.İunmadığına dair beyanname

lerle aynı gün ve saatta komisyon reisliğine bizzat veya tahri· 
ren müracaatlan lazımdır. 

~ Şartnameler Alsancakta komisyonda ve Aziziye istasyonu ya-
Z!hanesinde parasız dağıblır. 21-25 421 [4'5) 

Daimon marka elektrik lambalari listesi 
Numarası Cinsi 
38380 Beş pilli yedi "yüz metre mesafeyi gösterir ayarlı ve 

kristal . camlıdtr. Yirminci asrın en son icadıdır. 
4611 Dört köşe çok küçük fenerdir. Yelek cebinde ve 

bayanların el çatalarmda taşınır. 
1908 Kalem şeklinde raptiyeli kalem feneridir. Herkesin 

yanında bulunması }Azım olan bir ihtiyaçtır. 
3001 F Velespit feneridir. Portatiftir elde de kullanılır. 
2213 F O H Kırmızı, beyaz, yeşil gösterir üç renkli ve~ 

ayarlıdır. iki yüz elli metre mesafeyi gösterir. Muhabere 
için · kullanılır. 

Umumi deposu: lzmirde Suluban civannda Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir. 

lzmirliler lstanhuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
IAAS.44QI 

~rkecide Osmciniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden· en eski otelci 

olan ve hcr~ese kendisini sevdir:cn bay Omer Lüt
fidir. Bay "Ömer Lütfi bmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı · bulacaklardır. 

Bütiin bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 
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TRAŞ BIÇA 

" Bozkurt ,, 
Markalarına 

ve ,, Halit ,, 
dikkat ediniz 

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

SAHİP ve DEPOLARI : 

Sahfte • 

lstanbul Marpuççular Yarım şişeci han Ardalı Fehmi "e Mehmet 
h:mir Sulu han ıeıvarında 6 Ardalı Fehmi ve Mehmet 1 Boz Kurt bıçağı ve yenilikleri : 

Türk halkının malıdır TOPTAN Satış YERLERiMiZ ': 1 - Bir numarah sert jki numaralı yumuşak sakallar içindir. 
Menemende: Ucuzluk bakkaliyesi sahibi Mehmet 2 - Traş olacağmız günler biçağm dört kenarında gün isinı-Henu .. Z bir yaşında olan Halk traş biçag" ı M · H ı.n. · c 
anısa : u usı an lerile ~aıteocilmiştir. 

yurdumuzda her sınıf halkın en çok tercih Aydın : Ömer KiZ1m Aydiocl 3 - Ikrami ıelidir. Küçük paketlerden çtkacak Boz Kurt re-
ettiği yegana öz Türk malıdır. Denizli : Ahmet Baki ve şeriki Salih simli koponumuzla her sabcıdan hir kilçük paket Boz 

Ödemiş : Eşmeli zadeler Kurt biçağı parasız alabilirsiniz. 
Onu bir kerre tecrübe ediniz. Tirede : Şen Yıhnaz bakkaliyesi Salih çavuı Bu kadar yeniliklere malik bir biçağı yurdumuıda ilk olarak 
Her yerde tnaesi Akhisar : Tütüncii ve müskirat,ı Hilmi bir öz Türk ticarethanesi getirmeğe muvaffak olmuştur. 

·- 100 paradır. Kırkağaçta : Sütçil oğulları büyük bakkaliyesi Her yerde ısrarla arayınız •e her yerde tanesi 5 kuruştur. 

--------~~..:..--............. ..;. ... ~~--------~~~~~~====:= • 
Fratelli Sperco N. V. Oliver Ve Şü. --------------------------------------~ 
V A t · W. F. H. Van Der LiMITET 

apur cen esı Zee & Co. Vapur Acentesi HARAÇÇI KARDEŞLFR 
ROYALE NEERLANDAIS HELGA L. M. RUSS vaft CENDELI HAN BıRINCI 

KUMPANYASI puru 17 tubatta bekleniyor. 22 KORDON TEL. 2443 
ORE.STES vapuru 28 şubatta şubata kadar Anvers, Rotter- THE ELLERMAN LINES LTD. 

beklenmekte olup ylikünü tah· dam, Hamburg ve Bremen li· FLAMINIAN vapur:m 8 mart 
liye ettikten sonra Burgaz manlanna yükliyecektir. Liverpool ve Svansew'&an ge-
Varna ve Köstence limanları ALAYA 2 tta k vapuru mar lip tahliyede bu!unaca tir. 
için yük alacaktır. b ki · 6 rt kadar An 

e enıyor. ma a • TRANTINO vapuru 15 mart-
UL YSSES vapuru 22 şubatta verı, Rotterdam, Hamburg ve 

gelip 29 şubatta Anvers, Rot- Bremen Jimanlarma yükliye· ta Londra, HuJI ve Anversten 
terdam, Amsterdam ve Ham- cektir. gelip tahliyede bulunacak ve 
burg limanlara için yük ARMENT H. SCHULDT ayni zamanda Londra ve Hull 
alacaktır. Hamburg için yük alacakbr. 

SVENSKA ORIENT LINE TROYBURG vapuru 25 şu· THURSO vapuru 22 martta 
VINGALAND motörü 20 batta bekleniyor. Anverı, Rot· Liverpool ve Svansea'dan ge· 

şubatta Rotterdam-Copenha~e terdam, Hamburg limanlarına lip tahliyede bulunacaktır. 
D Gd G b O yilkliyecektir. L L· antzig- ynia- ote urg· s- DEN NORSE MIDDELHA VS Deutch evante ıne 
lo ve iskar.dinavya limanları LINJE (DS. AS) SPANSKE- ALIMNIAN vapuru 5 martta 
için yük alacaktır. H b B An 

LINJE) OSLO am urg, remen ve vers-
ERLAND motörü 28 şubatta t ı· t hl' d b 1 k 

BANDEROS vapuru 4 mart· en ge ıp a ıye e u unaca · 
gelip Rotterdam - Copenhage- . lsk d . H NOT : Vürut tarihleri, va-
Dantzig - Gdynia - Goteburg· ta be~lenıyor. en erıye. ay- purların isimleri ve navlun ilc-
Oslo ve lskandinavya l manian fa, Dıeppe ve Norveç lıman- retleriniu değişikliklerinden me 
için yük alacaktır lanna yükliyecektir. ıuliyet kabul edilmez. 

. . . AMEPICAN EKSPORT LINES , 
SERVfC MARITıME ROUMAIN EXPRESS vapuru 28 şubatta 

ALBA JULIA vapuru 23 bekleniyor. Nevyork ve Baıti· 
şuba~ta gelip 24 şubatta M~l~a more için yük alacaktır. aramız bozuluyor Erkeklerle 
Marsıl}'a ve Barselona ıçın Johnstou Warren Line• 
yük alacaktır. Liverpool 
~ELEŞ vapuru 20 ma~tta QUERNMORE vapuru 23 

gelıp 21 martta Malta-Marsılya şubatta bekleniyor. Liverpool 
ve Barselone için yük alacaktır ve Anversten yük çıkarıp Bur-

Eczacı Kemal Aktaş ne 
yapsa begeairsiniz ?! .. 

Y olcu ve yük kabul eder. gas, Varna ve Köstence Jiman-
llandaki hareket tariblerile lanna yük alacaktır. 

navlunlardaki değişikliklerden Vapurların isimleri, gelme 
acenta mes'uliyet kabul etmez. tarihleri ve navlun tarifeleri 

Fazla tafsilat için ikinci hakkında biç bir taahhüde gi-
kordonda Tahmil ve Tahliye rişilmez. 
binası arkasında FRA TELLi N. V. W. F. Hanri Van Der 
SPERCO acentesine müracaat Zee & Co. 
edilmesi rica olunur. Birinci Kordon Telefon No. 

Telefon: 2004-2005-2663 2007 -2008 

Genel istek Uzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 10 kuruıtur. 

Çay tiryakilerine mlljde· 
leriz. 

Yerli mah ıhlamur ve 
.alep ile ba,ka çeşit ye
mek baharlarımııı, birinci 
kaJite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İıpartanm öz gül 
ve çiçek suyunu firmamIZı 
ta,ıyan ambalajlarda belli 
başlı sahcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle v•l Turan fabrikalarının tanınmıJ çeşitlerini 
Kars südü, Besi. Her boy dit macuna ve fırçalar_ını (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalanm bizden arayımı. 
Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya· 
larmın genel satış yeri yalnIZ depomuzdur. 

Telefon : 3882 

Sobalarınız i~in hali~ 
·~ong~idak'i~;itıe·maden·köm·rr;rrr 
ESömikok : Antrasit kömürü 

KOK 

Zümrüt damlası 
Kokusunu ( Maskülcn ve F emin en ) adıyla 

dişi koku olarak iki cins yapıyormuş. 

HiLAL 
Eczanesi 

Müıterilerinden BAYLAR 
galiba ( F eminen ) dişi ko· 
koya 

BAYANLAR da Maakülen 

erkek kokuyu seveceklerdir. 
Zllnu üt damlasımo erkek 

kokusu piyasaya çıkmıttır. 
Fcminen ( mllennes) koku 

pek nazlıdır. 

erkek koku 

Pek yakında genç, güzel, ıirin ve neşeli kızımız lzmirll 
amcalarının ellerini öpecektir. Belki bayramda, belki bay· 
ramdan sonra ... 

SELA MET sizi 
Nezle, Aksırık, 

ve oun fena akibetlerinden 
korur, onun için mutlak 
evinizde bir şişe 

Selamet Ferit 
bulundurunuz 

Taklitleri boşuna 
vakıt kaybettirir 

M. Depo 

S. Ferit 
ş: fa ec~anesi 

öksürük 

en lüks Mobilye imal 

Çalışamıyor, 
v 

ugramış 

düşünmüyor ki 
ORIPIN 

Bir iki kaşe 
Onu bu yarım 
baş ağnsile si· 
uir ağrılann· 
dan kurtar
mağa kafi ge· 

lecektir. 

. 

devasız bir derde 
gibi meyustur 

GBlPi·N 
ağrı, ıızı ve sancıları derhal dindirir. Soğuk algınhk.anna, 

, gripe, romatizmaya, baı ve di~ ağrılarma, nezleye, sinir, adele 
ve bel ağrılarile kmklığa karşı bilhassa müessirdir . 

METALLUM 
Y eoi çıkan çifte ıplralh 

METALLUM 
Lambasını alarak dij-er lim

balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha karla 
olursunuz 

M.TevfikeAYKEN1 

Elektrik. telefon ve malze
meleri deposu Ve Simens 

fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

Fidan Meraklı arına Müjde •ı 
Türkiye ve Avrupadan getirilmi1 en turfanda ve nadide 

damızlıklardan aşılanmış ve gayet itina ile yetiştirilmiş muh
telif cins ve yaşta meyva fidanlan ucuza sablıktır. Görmek 
ve loptan al!'.!lak istiyenler Kayas istasyonu yanmda yeni 
çiftliğe. perakende almak ve sipariş vermek istiyenlerin 
Başdurakta Batak hanına müracaat etmeleri ilan olunu . 

8 - 26 h.3 (74) 
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Kral ·Yorgi, Pizani tepesine· bir çelenk koydu 

Yunanistanı birço felaket ere 
arasında bir anlaşma yapı acak 

•• •• su u 
e bir 

iy ·n Liberal ve Halk par ·ıeri 
emerküz hükiimeti kurulacaktı 

Atina, 24 ( Ö.R ) - Cumu
riyetci parti başkanlarından B. 
Papanastasiyu siyasal buhran 
hakkında şu beyanatta bulun-
muştur: 

Liberal partisi başkanı B. 
Sofulis ile Halk partisi başka
nı B. Çaldaris arasında taati 

partilerin iftasına ve parlamen
to sisteminin aczına bir delil 
olacağını ııöylüyorlar • Ancak 
partilerin arzusu hilafında 
böyle bir hükumet teşkili bu 
gibi bir manayı verebilir. Bunu 
istiyeo de yoktur: Bunun ak
sine olarak parlamento dışında 

raf durmaaıdır. Gerçi bu hl
kümet hiç bir partiyi memnun 
edememiş ve hepsinin hücum
larına uğramıştır. Fakat bu bl
cumlar da onun bitaraf lığının 
en iyi delilidir. Bununla beraber 
başka bir iş kabinesi de yapıJıa 
ehemmiyeti yoktur. Yeter ki, 
bu saye.de saylavlar odası top· 
lansın, memleketin dış siyasa-
sını kontrol altına alsın, seçim 

)erden koruyacaktır. " 
DEl;JŞJKLIK YAP ACA'iı." 

LAR M 
Atina, 24 (A.A) - Baıb• 

kan Yunanistanın Balkan f 

diğer mühim elçiliklerinde b 
yük değişiklikler yapılaca 

haberini tekzip etmiştir. 
KRAL JORJ Y ANY ADA 
Atina, 24 (Ô.R)- Kral Jor 

Pizanı muharebesinin yıldan 
mü için yapılan şenlikte bul 
mak üzere Cuma sabahı ken 
idare ettiği otomobille, yanı 
da Veliaht prens Pol oJd 
ğu halde Skaramangaya ııi 
mİf, oradan Elli kruvaz6 
ne binerek cumartesi ıab• 
Prevzeye varmış ve öğl•. 
doğru otomobille Yanyaya 1 
miıtir. 

Belediyede bir kabul r 
minden ıonra kralın CSDUD 
aeçit resmi yapılmış ye k 
Pizani tepeaioe giderek çele 
koymuştur. Akıam fener al• 
yapılmıttır. Epirde kral teJ 
hllrlerle kar,ılanmııtır. Pa 
sıünü öğleyin Yanyadan •Y 
)arak bugün Atinaya d 
miftilr. 

Atina 23 (A.A)-Atina aj 
bildiriyor : 

Papa11astasyo Gazetelerin verdikleri ba 
Kral Yorgi lfür Jılwlılrr partisi başkam Mdaksas Lıberal paıtisi başkadı Sofu/is üe kanununu yapsın, biri llt yaaa, lere göre, bir temerküz hü 

edilen mektublar iki büyük bir hükumete parlamentouun ltalk flnllısi başkam Çaldari iıı izdfraç tö1enlcrini yapıyor diğeri kanun idareleri için iki meti teıkili için son bir gaY. 
putinin iştirAkile bir koalisyon müzaheretini ba hşetmeğe ka- lerin kabineye girmesi Hk defa dan yapılacağı meselesini mü- komisyon teşkil etsin ve ıonra daha yapılacakhr. Mamafih 
kabinesinin yapılmasına imkin rar vermekle, partiler ulusun olacak bir şey değildir. Ye- nakaşa etmek istemem. Demir- birkaç ay için mesaisini tatil tlin partiler tarafından tut 
olmadığım göstermekle bera- menfaatleri iç.in bir fedakarlık ter ki saylavJarm müzahereti- cis kabinesi lehinde kayde- etsin. Böylece yapılacak bir parlamento harict şahsiyetler . 
ber şimdiye kadar derin bir nümunesi göstermiş olurlar. ne dayansın. dilebilecek bir hadise varsa fırka mütarekesi hem tartile- mürekkep bir kabine fikri ~ 
açurumla birbirinden ayrılan Zaten parlamento rejimlerde DEMiRCiSiN BlTARAFLlGI o da serbest seçim yaptırmış rin prestijini artıracak, em de tikçe mevki kazanıra ben:ıelPe 

b 1 ki Y · t parlamento dışında şahsiyet- Bu hükumetin kimin tarafın- olması ve partilere karşı bita- memleketi tehlikeli ıergilzeşt- tedir. :J Ye u ayrı ı a unanıs anın , 
•..•.....•..........•.•.........•••..•..........................................................•..•..............................•..... ~ ......•..•••.•....•.....•..•..••••....••••.••.................................••• 

~eçirdiği felaketlere sebeb olan 
iki büyük partinin normal şekilde 
birbirile münasebette bulunma
lan için büyük bir adım atıldı
ğını göstermektedir. 
BAŞBAKANLIK MESELESi 

Ne B. Sofulis, ne de B. Çal
daris hükumet başkanlığının 
mutlak kendi partilerine veril
mesi hususunda ısrar etmemiş
lerdir.· B. Sofulis, Sü bakanh
ğınm halk partisine bırakılması 
bakkmdaki B. Çaldarisin tek
lifini bile kabul ederek liberal 
parti için bir askeri mesele 
mevcud olmadıjını söylemiştir. 
Gerçe bu beyanat hakikate 
uygun değildi. Zira Liberal 
Partinin, şimdiki halde ordu
dan çıkarılmış bulunan ve bir 

çoğu harb cephelerinde vazife
l erini yapan bin kadar zabitin 
vaziyetiyle alakadar olmaması
na \'e ordunun yalnız bir taraf
lı bir ordu olmasını kabul et
mesine imk~n yoktur. Zaten 
B. Sofulis beyanabnı tavzih 
ederek "ordu meselesinin an
cak ulusal müdafaayı alakadar 
eden bir meaele olarak mevcud 
olduğunu da söylemek istediği

ni bildirmiştir. Dogrusu de bu
dur ve ordunun ulusun meşru 

başkanına itaattan başka bir 
vazifesi olmamalıdır. 

PARLAMENTO DJŞINDA 
BiR KABlNE LAZIM 

Fakat mademki iki partinin 
el biriğiyle bu meseleyi halle

debilecek bir hükümet teşkil 
edilemiyor. fikrimca en pratik 
yol, parlamento dışında bir ka
bine teıkiJidir. Bazıları bunun. 

ispanyada alk • 
sevınç içinde • • • 
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idama mahkA edilen sosyalist lideri Peta, 
omuzları üzerinde yükseldi elli bin kişi in 

Paris 24 (Ö.R) - ,,Echo de 1 
Paris,, gazetesinin Madrit ay
lan b;Idiriyo: 

Barselonda vaziyet krallığın 
düşürüldüğü zaman gibidir. 
idare başında aynı adamlar 
değilse de aynı temayüller bu
lunmaktadır. Kata!onyanın is
panyadan ayrılması meseli kral
lığın düştüğü zaman ne nokta
da ise, yine o noktaya ğel

miştir. 

YENi KABiNENiN DURUMU 
Londra, 24 (Ö.R) - "Daily 

T elegraph,, Madrid aylarının 

ispanya başbakanı B. Azama 
ile yaptığı bir mülakatı neşre
diyor: ispanya hükumet baş
kanı, yeni kabine siyasasının 
başlıca vicdan hürriyetine, ha
sımlarının fikir ve kanaatlarrna 
saygı prensibine dayanacağını 

ve seçim mücadelesinde ileri 
sürülen ıslahat programını tat
bik edeceğini bildirmiştir. 

ISPANY A CUMURIYETÇIDIR 
B. Azana ispanyada seçim 

devresinde çıkan karışıklıklar
dan dış memlelrntlerde muba
lega ile bahsedildiğini bildir
miş ve bütün memleketin 
şimdi norma) vaziyete döndü-
ğünü ilave etmiştir. Uzlaşma 

arzularım ileri ıiiren baıb--

jspa11ı ·ol poli:>i, SO!l liôdıseltrdt' asaı·i~ı temine çalışıı•or 

kan demiştir ki: 11 Umarım zihniyetle tatbik etmek isteriz. 
ki, bütün sağ cenah par- SOSY ALIST LiDERi SER-
tileri lspanyol ulusunun bü- BEST BIRAKILDI 
yük ekseriyetinin cumhuriyetçi Madrid 24 (Ö.R)- 10-34 ta-
olduğuna a:tık inanmıştır ve rihli divnnıharb kararı netice-
ortadaki meselelerin halJi için sinde idama mahküm edilen ve 
bükümete yardım edecektir. umumi aftan istifade ederek 
Biz iı başına hasımlarımıza zu- serbestisine kavuşan sosyalist 
lüm etmek için gelmedik. Mem- lideri Bonjela Peta'yı karşıla-
leket kanunlarını liberal ve vic- mak için 50,000 kiti arabasına 
ct.aınların hürriyetini tanıyan bir hlicunı ederek kendisini omuı:• 

la:-da belediyeye getirmişlerdir. 
HALKIN OMUZLARINDA 
B. Peta, büyük belediye mey

danında toplanan 70,000 kişiye 
atideki beyanatta bulunmuştur: 

- Hareketimizden pişman 
değiJiz. Hakkımızda takibat 
yapanların bir gün hapishane 
köşelerini işgal e•meleri ihtimali 
vardır. Bu sözler halk tarafın
dan alkışlanmıştır. 

Madrid, 24 (Ö.R) - Kata
Jonya valisi B. Kampanis baş-
bakan B. Azana ile olan mü
JAkatmda ancak umumi fıkir 
teatisinde bulunduğunu söyJe
IDİf ise de iki devlet adamı 
aruında alrlilJlllCDİD KataJon· 

Avusturya 
dış bakanı . 
Viyana, 24 (Ô.R) - Dı~ 

)eri bakanı B. Valdeneg f 
ransa seyahatinden Viyaa• 
dönmüştür. ~ 

•••••. ······························;;.t 
yanın hususi teşkilabn Y ~ 
den tamamile tatbike 
olduğu sanılmaktadır. 19 
ihtililinden sonra, Korte 
ru)u bir kanun neşrederek tf 
teıkilitı hükümden düşürmiİjf 
Bunun üzerine birçok dairel 
kontrolü valiye bırakılmıttl

Kamparus başbakana 19.35 ~ 
kinununda çıkarılan bu k~ 
nun ilgası lüzumunu bildir J 
tir. Vali ile hükumet bat~ 
bugün de b~ mesele hakkı 
2örüşeceklerdir. ~ 
SEÇiMi SOLLAR KAZA~ 

Madrid, 24 (Ô.R) - aoj 
dora eyaletindeki seçiın ~ 
cephesi (lollar ittifakı) nıO} 
ferile bitmiştir. Ancak ~ 
başbakan B. Valadera e~ 
yette kalan saylavlığa seçi 1 
tir. Sağ cenah partileri ak 
yete aid saylavlıkların bu ti 

ziini protesto etmişlerdir.-" 
HALK SEViNÇ IÇIN~J 

Madrit 14 (Ö.R) - Is); 
yanın her tarafında Azan• ;J 
binesinin kuruluşunu ve utJJ~ 
affı kutlulamak için göster 
yapılıyor. Halk ounu 1934 
teşrin ihtilali üzerine işteJI 
karılan işçileri yeniden i,e 
mak üzere patronlarına ,_ 
caata ve red edenleri • 
bildirmeye davet etmifÖ'• 


