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Hiç olmazsa 
Evet veya hayır 
cevabı verilemez mi? 

lakenderiye seferlerinin ulu
sal ekonomimiz bakımından 
önemini bir çok defalar bu sü
tunlarda tebarüz ettirdik. Esa· 
!en bu mesele o kadar açık 
ve meydandadır ki üzerinde 
mtinakaşa kabul edilemez. Beş 
ııcmelik bir mücadeleden sonra 
kazanır bir hat haline ge
len bu seferleri devlet deniz 
yoUarı idaresi de bizce is
teyerek Jcaldırmış değildir. 
lnebolu faciası ve onu takib 
eden hadiseler idarede bir pa
nik uyandırmıı, iç nakliyatın 
intizamını korumak endişesile 
böyle bir tedbire başvurulmuş
tur. 

Fakat yirmi beş gün var ki 
de-.let denizyollarınln vapur 
ııkmtısı kalmamışbr. HattA 
elindeki vapurlann bir kısmı 
haftada bir iki gün sefere 
çıkarak diğer günlerini istira
batta geçirmektedir. Hususi 
vapurculuk şirketinin vapurları-
nı da eline geçiren idarenin İs
kenderiye seferlerine başlaması 
için vesait bakımından hiç bir 
engel kalmamıştır. Scf erlerin 
iJgasını icabettiren vapursuz
luktu. Şimdi bu sıkıntı kalma
dığına göre derhal seferlerin 
başlaması icabeder. 

Bu hususta gösterdiğimiz 
iıticalin de sebebleri vardır. 
~ira ltalyan vapurları Habeş 
eavaşı dolayısile Akdenizden 
~ekilmitler veya bu hatlardaki 
seferlerinin büyük bir kısmını 
kaldırmağa mecbur olmuşlardır. 
Türk bayrağını Akdeoizde şe
refle dalgalandıran ve rakiple· 
rine mühim darbeler indirerek 
yerli ve yabancı müşterilerjn 

itimadını kazanan vapurlanmız 
için bu durum ayrı bir kuvvet 
teşkil eylemektedir. 

Esasen birleşmjş ve sevilmiş 
olan Türk vapurları bu fırsat
tan da uami istifade etmesini 
bildikleri takdirde istikbal ken
dileri için yıkı maz bir durum 
yaratacaktır. 

Bununla beraber bir defa 
daha tekrarladığımız gibi Türk 
vapurlarının muntazam sefer
leri tecimerler için büyük 
bir itimad ve istikrar kay-
nağı olduğundan Mısır ve 
Yunanistan ile ekonomik 
münase betJeri~izin inkişafına 
çok yaramışhr. Netekim bu 
seferlerin kaldmlması bu iki 
memleket ile alış veriş işleri
mizin eksilmesinde mühimce 
bir amil olmuştur . Halbuki 
ıimdi yeni bir iş mevsimine 
giriyoruz. Yunanistanın pas
kalyalar dolayısiyle büyük öl
çüde kuzuya ihtiyacı vardır. 
Bu ihtiyaç bugünden tesirini 
göstermiştir. Çünkü Yunanis
tanda fiatlar yükselirken bura
da düşüyor. Neden?. Zira va
pursuz1uk veya diğer vapurlar 
tarifelerinin yüksekliği ve inti
zamsızhğı yüzünden hayvan ih
racab yapılamıyor. Mısıra yaş 

meyve ve sebze ibracabmız 
ıeçen yıl mühimce bir yekuna 
baliğ olmuştu. Bunun sebebi 
yine bu muntazam seferlerde 

- &nu 2 int1 sahiftdt -

Habeşler Aksum - Adua ltalyan hatları 
gerilerine şaşırtıcı · baskınlar yaptılar 

~..x:~~~~~~~~~~~~~~~~--==--~~-== 

Italyan kumandanlığı yeni bir ileri hareketinden korkuyor 
Ras lmrunun askerleri Italyan tayyarelerini nasıl aldatmışlar 

~ 

~ 

Cenupta Negelli taarruzunu idan· cdm Jta/J'all genemlı ~·r Jta(ra11 as!.trll'I i 
Londra, 25 (A.A) - Royter büyük bir baznlık faaliyeti 

Ajansmdan· vardır. 
Aksum-Adua, Italyan hatları Amba·Alaji'nin ltalyanlarm 

ierisine Habeşlerin yaptıkları eJine geçtiğine .. ve yah?t g~çm.ek 
akından başka ne şimal, ne de üzere bulunduguna daır hıç bır 
cenup cephelerinde ehemmi- emmare yoktur. Bununla beraber 
yedi harekat olmamıştır. bu mevkiio ergeç itlyanlano dınc 

n.MBA ALAG' dütecef'İ sanılıyor. Zira Ras 
DÜŞECEK Mİ? Molugetanıo ordusunn yeniden 

Fakat gerek Og;.dende ve tensik için oldukça bir zamana 
.gerek MakaUenin cenubunda ihtiyaç vardır. 

Maamafih Ras &ey .. 
yum, Ras Kassa ordu
larının Temblen'de buw 
lunrrıaları ve Ras İmru. 
nun son yapbğı a!un 
dolayıslle lta!yan karar
gahı umumisinin Ma
kaHe - Adua - Aksum 
hattmı daha ziyade tak
viye etmeden cenuba 
doğru daha fazla ilerle
menin tehlikeli olacağı· 
nı nazarı ltlbare alarak 
ilerleme emri v rme
mesl çok muhtemeldir. 

Ras İmru'nun son akını hak· 
kanda verilen gayrı resıni ha
berlere istinad eden Royter 
Ajansının Adis-Ababa muha
biri, bu akın hakkında diyorki: 

Bu akım yapan Habeş mu
haribleri gerilerine vaktile ltal
J:J".nlardan alınmış çadırlar kur

t> suretile ltalyan tayyare .. 
'·,.,. nin takiblerinden kurtul-
muşlardır. 
ŞAŞILACAK BASKINLAR 

Muharipler akmdan dönerken 

lta/ya!llor siprrlrrtfı• 
ltalyan tayyareleri içinde Hahet 
muhariplerinin bulunduğunu san
dıkları bu çadırlar üzerine yllz· 
lerce bomba atmıılardır. Bu 
·sırada dağlık arazide saklı bu
lunan Habeı muharipleri tay-
yarelerin uzakJa1bkJann1 göıiha
ce sığındıkları yerlerden çıka· 
rak dönüşlerine emniyeUe de-

vam etmişlerdir. 
· Bu baskında maktul 
dUşen ltalyanların ekse
risi hUcum tankları ya• 
nanda kıhnç, hançer ve 
kama darbelerlle öldU. 
rUlmUf lerdlr. 

Bu baekın hakkınd• 

- Sonu allmrı sahi/tdt -
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·Buca O. me tehi Aydın incir M. kooperatifi 
Nefis bir tabiat dekoru Yeni kooperatif kanununun hüküm-

içinde gördüklerin.iz lerine uymak için toplanacktır 
KALIFORNIYADAN GELEN HEDiYELERE TALEBE 

ADINA KARŞILEK GÖNDERILECEKTMR 
- Buca Or-

ta mektebini 
arıyordum l 
• Bucalı J arın 
çok iyi tanıdı
ğı Halime ka· 
dm, tabiatin ye l · 
şilli, morlu renk t 
}erini içerek Bu 

ı . a 
.ca tepe enne .._. 
.yaslanan ihti
yar bir çamlığı 
işaret etti : 

- işte ora· 
_dadır, dedi. Ne 
yapacaktın ba
kalım? 

- Ben ga
zeteciyim .. Gö
rüşecektim. 

- Anladım, 

dedi Halime 
kadm .. Anla
dım. Ben sana " 
bir şey öğre- ""' 
teyim mi? Bura Orta mektep öğtclmeııleri 

- Öğret! 
- Buraya neden Buca de-

nildiğini biliyor musun? 
- Hayır! 
- Bundan yüz küsur yıl ev-

vel Burada Mister Buç ismin
de bayır sever bir lngiliz otu
rurmuş.. O zamanlar burası ye· 
di, sekiz ailelik ufak köyümsi 
bir yermiş.. Mister Buç o ka-. 

cağız mış ki, civar halkı bu· 
rasını anmak istediği zaman 
misterini kaldırarak Buç, 
Buç deyip dururlarmış.. Mister 
Buç ölmüş, fakat adı miras 
kalmış .. 

- Teşekkür ederim Halime 
kadın! 

• • • 
Mefia bir tabiat dekoru için• 

Kooperatifçilik ideali kuvvet buluyor 
Türkiye kooperatifçilik tari- J ~~~'?_,,4~~~·l':~ll~~~~ binde hatta iktisadi ve içti- E '""1~RR~~-

mai tekamülün silinmez izleri 
bulunan Aydın incir müstahail

·Ieri kooperatifinin son günler
de yeni bir istihale geçirmek 
üzere bulunduğunu haber al· 
dık. Bunun mahiyetini öğrene
bilmek için bir muharririmizi 
kooperatif müdürü Aydın say
lavı doktor bay . Mazhara gön
dererek yakında toplanacak 

olan kooperatif heyeti urınumi
yelerinde ruznameye konulan 
degişikliğin nelerden ibaret 
olduğunu ıı5orduk. Bay Mazhar 
muharririmizin muhtelif sual
lerine cevaben demiıtir lı:i: 

- Bu sene Kamutaydan sa
tıı ve kredi kooperatifleri 
hakkında iki kanun çıktığını 
biliyorsunuz. Onda hangi mm
takada, hangi toprak ürü.mleri 
üzerinde satış kooperatifleri 
ittihadı kurulacağını tayin et-

mek hakkı Ekonomi bakanlı
ğına verilmiştir. Ve o mıntaka
da daha evvelden umumi hn
küm1ere göre kurulmuş koope
ratifler varsa bunlar kanunun 
neşrinden altı ay sonraya ka· 
dar heyeti umumiyelerini top
layıp bu kanuna uymak karan 
•erebilirler. 

HAZIRLlKLAR BAŞLADI 

Oernıendk kaopı ı atılı 
yen kooperatifler nihayet Ma· 
yıs iptidasma kadar Ekonomi 
bakanlığına kararlanm bildir
meğe mecbur bufunduklanndan 
biz şimdiden hazırlıklanmıza 
başlamı~ bulunuyoruz. 

Muharririmiz burada Aydın 
kooperatiflerinin bu kanuna 
uymak mecburiyetinde bulun
madıklarını hatırlatarak yirmi 
ıenedenberi gösterilen varhğın 
niçin yaşahlmak istenilmediğini 
sormuş ve buna cevaben de 
B. Mazhar demiştir ki: 

- Evet, hakkımz var, kanun 
biıi istihaleye mecbur etmiyor. 
Kooperatiflerimizin ilk kuruluı 
~aziyeti ile bu kanunun mak
aad 'fe hedeflerini kııa•:a aiı.e 

mak isteR"imizin isabetini sizde 
takdir edersiniz sanırım. Çünkll 
gazeteniz uzun senelerden beri 
kooperatifçilik ve bizim koo• 
peratifimiz lehinde takdir ve 
teşekküre şayan kıymetli neş• 
riyat yapmıştır. itiraf edeyimkl 
daima toprakla uğraşanlan 
korumak ülküsünde bizi tak
viye eltiniz. Vereceğim kısa 
izahat yeni vazıyette de bizi 
kuvvetlendirecek güzel yazı
larmıza zemin teşkil edecektir. 

V AKTILE iNCİR ÇARŞLSI 
ESiR PAZARI iDi 

Vaktiyle incir çarşısının e.ir 
pazarı demek olduğunu herkeı 
bilir ve yirmi beş sene evvel 
Fik Pakers tr6atü meydanı 
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Hiç olmazsa 
•••••••• 

Evet :veya hayır 
cevabı verilemez mi? 

- Ba$ tarafı 1 ltıd say/ada
turfanda mevsimi girmeden bu 
seferlerin açılması bu safhadaki 
ihracatımızı bu yıl daha çok 
genişletecektir. 

ilkbahar ve yaz mevsimle
rinde Akdenizde seyahat ecle
celcler bugünden vapurun va
ziyetJerini öğrenmek lüzumunu 
hissederler ve hazırlıklarım ona 
göre yaparlar. İlkbahar ve yaz 
ic.in işler bugünden bağlanır. 

Vapurların vaziyeti böyle karan
lıklar içinde kaldıkça iş sahip
leri iş bağlanıağa cesaret ede
mez. Seyahat programlarını 

bugünkü duruma göre yapma
ğa mecbur kalırlar.Ulusal eko
nomi, şeref, propaganda gibi 
daha bir çok önemli bakımlar
dan faydalan bilinen bu hat 
için Devlet Deniz Yolları müs
bet veya menfi hiç bir şey söy-

lemiyor. lzmir ve lstanbtıl ga
zetelerinin neşriyabna tecimer

lerin temennilerine hiç bir ce
vap verilmiyor. 

Hiç olmazsa muvakkatan 
kaldırıldığı ilin edilen seferlerin 
bqlanğıç tarihi bir an evvel 
ilio edilmelidir ki iı sahiple
ri vaziyetlerini ona göre tan
dm eyliyebilmek fırsatını bu
labilsinler. 

Derin bir .süküt içine 

dalmak bir çok müsterile
rin elden kaçmlması sonucunu 
verebilir. Faydalan saymakla 
bitip tükenmiyen bu hat için 
neden bu kadar nazlı davra· 
nıldığına ve tereddüt göste
rildiğine doğrusu bir türlü ak· 
hmız ermiyor. Bu noktaya akıl 
erdirenler varsa bizi aydınlat
.salar da biz yanıhyorsak hata
mızı anlamış bulunsak .. 
~ak.k.ı C>oak.oğı u. 

B.M.Esat 
lzmire geldi 

Selçuktaki çiftliklerinde bu· 
lunmakta olan lımir aaylavı 
dün akşam şehrimize gelmiş

lerdir. Bir kaç gün Iımirde 
kalacaklardır. 

•••••••••••• 

lnebolu 
Tahkikatı 
neticelendi 
Jnebolu faciası tahkikatt bi

rinci müstantiklikçe ikmal edil
miştir. 

Tahkikat evrakı esas hak
kında mütalaası alınmak üzere 
mustantiklikte müddei umumi
liğe verilmiştir. 

Vilayet yılltğı 
Vilayet istatistik dairesi ta .. 

rafından hazırlanmakta olan 
yıllık istatistik çok zengin ma• 
liimatı ihtiva edecektir. · 

Bu istatistik beynelmilel is· 
tatistikler örnek tutulmak su
retile hazırlanmaktadır. Yakın
da istatistik müsveddeleri tet .. 
kik edilmek üzere umum mü
dürlüğe gönderilecektir. 

Bina ve 
Erazi vergileri 

Bir kanunla Muhasebei hu
susiyeye devredilecek olan bina 
ve erazi vergiJeri memurlarının 
bir defteri tanzim edilerek 
Maliye vekaletine gönderilmişti 

Bu memurlarla beraber bina 
ve erazi vergilerinin yakında 
muhasebei hususiyeye devri 
için emir geleceği tahmin edi· 
Jiyor, Muhasebei hususiyece 
yeni memurJar için ihtiyaca 
göre şehrimizin muhtelif yer
lerinde yeni şubeler ihdas edi· 
lecektir. 

ŞEBİ~ a.&DBRLBRİ 

Şirketten Müessif bir hidise ••• 
Bataklıkları ku
rutması istenecek 

Şarbay doktor Bebcet Uz 
dün yanında .su şirketi müdürü 
ve bazı mübendialer Qlduğu 
halde Halkapınar suyu memba
ında; fada geldiği için şehir 

tesisatına verilmiyerek boşa 

akıtılan suyun döküldüğü ka
nalı tetkik etmişlerdir. Bu ka
naldan akan sular muhtelif 
yerlerde muzır bataklıklar hu
sule getirmektedir. 

Bir talebe, öğrtmen okulu yar
direktörüyle hademesini yaraladı 

Sıtma mücadelesi ka unu 
mucibince belediye şirkete mü
racaat ederek bu batakhkların 
kurutulmasını isteyecektir: 

Belediye encümeni 
Belediye daimi eocüme'li 

dün öğleden sonra doktor B. 
Behçet Uz'un başkanlağanda 

toplanm'4tır. 

Memurlar koope
ratifi toplandı 

Dün erkek muallim mekte
binde çok müessif bir yara
lama hadisesi olmuştur. 

Hadise hakkında duyduğu
muzu yazıyoruz: 

Mektebin ikinci sınıf F bir 
şubesinde talebe 335 doğumlu 
Kazımın bundan on beş gün 

evvel, mektebe devamsızlığı 
hasebile mektebden çıkarıl
masına muallimler meclisince 

karar verilmiş ve fakat 
talebenin vaziyetini kurtar
mak için kendisine bir tasdik~ 
name verilerek mektepten 
uzaklaştmlmıştır. 

Dün sabah Kazım yanma 
bir iki de arkadaş alarak mek
tebe gelmiş ve doğruca mü
dür muavini bay Reşidio oda· 
sına girmek istemiştir. 

Kizımıo evvelce mektepten 
çıkarıldığım bilen ve vaziyetini 
fena gören hademe Abdur
rahman içeriye girmesine 
mani o'mak istemiştir. Bun
dan büsbütün muğber olan 
Kazım hamil bulunduğu biçağı 

Muallim mektebi binnsı 
çekerek vaı:ifesini yapmaktan koşmuşlar ve azılı talebeyi ya-
bqka hiç bir kabahati olmıyan ka1amışlar cinayetin büyilmesi· 
zavallı hademe Abdurrahmana ne maui olmuşlardır, hldiaeye 
şiddetle saplamışbr. Bundan adliye el koymuş ve tahkikata 
sonra şiddetle müdür muavini- başlanmışbr. 
nin odasına girmiş ve : Y aralalar hastaneye kaldırıl-

- Beni mahvettiniz, diyerek mış ve bay Reşidin yarası ha· 
elindeki biçağı i.ki defa da bay fif olduğundan yalnn: pansu-
Reşide saplamıştır. mao yaptlmışbr. Hademe Ab· 

Hadiseyi duyan diğer talebe- durrahmaoın yarast ağır oldu• 
ler müdür muavininin odasına ğunclao hastaneye yatınlmıştır. 

lzmir memurlan istihlak ko
operatifi idare heyeti. dün saat 
17 de Emniyet direktörü bay 
Feyzi Akkorun başkanlığında 
toplanarak kooperatifi alaka
dar eden bazı işler hakkmda 
bazı görüşmelerde bulunulmuı
tur. 

Menemende Aydın· incir M. 00 eratifi 
Bir adam etini yaraladı 

Menemenin Seyrek köyünde 
bir vak'a olmuştur. Seyrek kö
yünde bulunan zevcesini almak 
üzere lzmirden giden Mehmet 
oğlu Zafranbollu 28 yaşlarında 
Osman amucası yanında otu
ran karısı Zebraya lzmire gel
mesi teklifinde bulunmuş, Zehra 
gitmeyeceğini söyleyince: 

Yeni kooQıeratif kanu un hüküm-
lerine uymak için opla acktır 

Bıçağım çekerek karısını vü• 
cudunun muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralamışbr. Buna 
mani olmak isteyen Zebranın 
amucası 70 yaşlannda Aliyi de 
sol ayağından ağırca yarala
mışbr. Osman tutulmuş ve ad
liyeye verilmiştir. Y arablar, iz. 
mir memleket hastanesine ge
tirilmi~lerdir. -
Çeşme ihtilası 
lhtiliı ve zimmetten dolayı 

suçlu Çeşme ziraat bankası 
eski memuru Ekrem, muavini 
Cemil, veznedan Nail ve arka
daşlarman muhakemelerine dün 
ağır cezada d~vam edilmişlir. 
Hesablan tedkik eden ehlivu
kuf tarafından hazırlanan ra
por okunmuş ve bu suretle 
muhakeme son safhaya gel
miştir. Yakında karar tefhim 
edilecektir. 

- Ba~ tarafı l tim say/ada -
gelince vaziyetin bütün fecaati 
çıplaklığile ortaya çıkmıştı. O 
günleri hatırlayınız. O zaman 
Aydında bir şirket kurularak 
bu tröste mukabele edilmek 
istenmiş; fakat karşı konamt .. 
yacağı anlaşddığından doğma· 
sile ölmesi bir olmuştur. Çok 
müteheyyiç olan halkm önüne 
düşen birtakım mağrur genç
ler kanunsuz hareketlere bile 
başvurmuşlardı. Alıcıları dahile 
gelmeğe mecbur etmek için 
tröst namma lzmire sevkedilen 
incir vagonları istasyonlarda 
katarlardan cebren kesilerek 
ahkonulmuştu. O tarihlerde 
köylüyü hakir gören ve silin
dir şapkaları himaye eyliyeµ 
hükümetin şiddetli takibatı bu 
tarzdaki mücadeleyi de fay
dasız kdmışb. Çarşı komisyon
cuları da tröstle el ele 
vermişler idi. Tazyikin şid
detinden her ne bahasına 
olursa olsun mustahsilleri 
korumak istiyen müteşebbis 
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BUGÜN 
Dünya edebiyahnın şaheserlerinden birini ve Fransız film

lerinin en güzefini göreceksiniz. 

FAKiR BiR 

DELiKANLININ 
HiKaYESi 

BAŞ ROLLERDE: 

MARIE BELL 
PIERRE FRESNAY 

En zengin aahnelerde çevrilmit hissi heyecanla ve çok 
meraklı bir mevzu. Herkesin seveceği film. 

Filme llAve Paramount DUnya haberleri 

gençler ilmi yollardan kurtu luş 

çaresi aramak ıçın çırpını

yorlardı. 
lstanbula heyetler gönderildi. 

Sayın bir zatın müstahsilleri 
birleştirmek, tefeci ve komis
yoncuların boyunduruğundan 

kurtarmak için bir kredi mü
essesesi kurmaktan başka bir 
çore olmadığı yolundaki tavst
yeleri üzerine önce 1914 de 
Aydın milli bankası kurulmuş 

ve onu takiben sıra ile Erbeyli, 
Karapınar, Ortaklar, Germen
cik, Köşk, Ödemiş, Umurlu 
incir ve Alaşehir, Salihli üzüm 
satış kooperatifleri ve onların 
ittihadı kurulmuştur. 

Eskiden devletin kanun'arıo· 
da kooperatife yer vermemiş 
olmasını ve Türklerin bakkallık 
ve ufak tefek komisyonculuk
tan ileri gitmemiş ticari vazi-

yetini düşünürsek bu hareketin 
ehemmiyet ve kıymetini ve te
şekkül edebilmek için de (Ay· 
dm incir müstahsilleri koope
ratifi anonim şirketi) gibi gü· 
lünç bir ad almakla çektiği 
müşkülatı anlamış oluruz. 
PIY ASADA NAZIMLIK ROLÜ 

Yalnız kazanç düşüncesi ile 
hareket eden ihracatçıların 
muhtelif içtimai ve iktisadi se
beplerle meydan verdıkleri fiat 
düşüklüklerine mani olacak ve 
piyasada nazım rolünü oynıya
cak kadar kuvvetli bir üretmen 
kütlesini sinesinde toplıyamıyan 
şirketimiz tüccarların açtıktan 
piyasa arkasından sürüklenme
ğe mecbur kalmıştır. 

Son dünya buhranının toprak 
ürünlerine vurduğu darbe yü
zünden temin edebildiğimiz 
fiat farkının azlığı işi yü
zünden ve faideyi yalnız 
keseye giren miktarlarla öl
çenler nazarında ıirkctimizin 
hikmeti vücudunu inkar etti-

recek bir manzaraya büründü· 
gunu söyl"mek Jazımdır. Size 
burada vaziyetin açıldığını gös
teren iki rak&m söyliycyim. 
Türkiye ve Yunanistanın Al
manyaya sattıkları incirlerin iki 
senelik vasati fiyatlerini Al
manya resmen şu şekilde tes
bit eylemiştir : 

Türkiye 1934 senesinde ken
talini 21,91 marka Yunanistan 
25,44 marka 1935 yihnda Tür· 
kiye 23,68 Yunanistan 25,73 
marka satmıştır. 

ÇiFTÇiLER SATIŞ BIRLIGI 
Türkiye mallarının nefaseti 

karşısanda vasati fiyabn Yuna• 
nistandan daha aşağı bulun-

mast büyllk hakikatı ortaya 
mağa yeter sanırım. 

Senelerdenberi kuvvetli nor
mal bir müessesenin yini he
men çiftçilerin yüzde yetmi, 
beşini içine alan bir çiftçiler 
satış birliğinin, üzüm ve incir 
piyasalarında nazım ve kıymet-

lendirme rolünü her vesile ile 
söyleyen bizler sayın Cumuriyet 
liükumetinin iktısadt bünye
mize ve fırkamız prensiplerine 
uygun olan kanunu çıkarınca 

çiftçileri bu kurtuluş yoluna 
sarılmağa teşvik ve tahrik 
etmeği ideal vazifelerimize en 
uygun bir hareket saydık ve 
hemen harekete geçtik. Bir 
mıntakada bir mahsul üzerinde 
iki birlik ve tam vasfını al
mamış birlik bizleri hedefe 
ulaşbramaz. Bu hakikatı, bu 
kanaatı yirmi senelik hayat ve 
faaliyet derslerinden öğren

miş olan bizler için isabetli 
düşünceleri görmek ve teslim 
etmek değil onları tahakkuk 
ettirmeğe çalışmak en büyük 
vazifedir. 
Şu halde şeriklerimiz yeni 

kanunun emrettiği şekle inti
bak edecekler ve kredi koo-

Zabıta haberleri: 
Kadını yare lamıf 

' Namazgahta Hacıhaaao to• 

kağanda oturan Halil ojl• 
Mehmed Naci para meselesio• 
sinden kansı Şerif kızı Ceıoi· 
leyi çakı ile hafif surette sai 
hileğinden yaraladığından ya· 
kalanmıştır. 

Sarkıntıhk 
Basmahanede K 7Jm ô.a!P 

parkında otur akta olan uıtfi 
karısı Fatmaya, karşısında .. 
kanepede oturan Anam oğld 
Bohor sarkıntılıkta buluooıllf' 
olduğundan yakalanmı~ ve ser 
ruşturmağa başlaomışhr. 

Sarhoşluk 
Sinekli caddesinde GiriU 

Hasan oğlu Mehdi fazla sıar 

hoş olarak bakkal Mehnıe 
oğlu Mustafanın dükkanıo• 
gitmiş 6 adet lambasını kır 
mıştır. Sarhoş bundan batk' 
orada bulunan Ali oğlu Hüse· 
yinin kolunu ısırmış ve biç•~ 
çekmiştir. Mütecaviz zabıtac• 
yakalanmıştır. 

Nara atmıf 
Kemerde Kiiğıtane cadde 

sinde Yanyalı Hasa1l r.ğl 
Mehmed fazla sarhoş olar• 
nara attığından yakalanmıştır· 

Yankeslclllk iddiası 
Kemerda kağıtane caddt' 

sinde Eşrefpaşa hastaneıio' 
muayeneye giden İspartak ı\~ 
oğlu lsmailik cebinden 3'ı 
kuruş parasının yankesiciti~ 
suretıle alındığı iddia edilOIİf 
ve zabıtaca tahkikata bqlıll' 
mıştır. .......... 

Bir inek 
Boynuzlle bir kl,lyl 

yaraladı 
lkiçeşmelik caddesinde ka~~ 

Hasan ve Caferin idare ettı~· 
leri bir inek yanından geçe' 
arabadan ürkerek yulatını k.O' 
parmış ve etrafa saldırnıai1 
başlamıştır. Bu esnada efillf 
gitmekte olan Halim oğlu Me~ 
mede boynuzlariyle çarparP 
yaralamışhr. Mehmed imd!~ 
sıhhi otomobili He MemleF 
ha~tanesine kald&nlmı~tır. 

T rakyada fida11 
bahçeleri 

Edirne 24 (Özel) - Trakr'' 
nın hemen her köyünde fid-' 
bahçeleri ve koruluklar ırıer 
dana getirilmesi işi hümot•~ 
bir faaliyetle devam etmekte' 
dir. Öğrendiğime göre k6! 
heyetleri yakında il ve ilçe pıe~ 
kezlerinde büyük bir toplall 
yaparak ~eş senelik kalkıofll1 
programı ite 936 yılı bütçele' 
rini hazırhyacaklardır. Trak1" 
nın en önemli istihsalab ~ 
kaşar ve beyaz peynirciliğ..-_ 
öğrenmek üzere hususi id_,, 
bütçesinden bütün masraftP 
verilrr.ek üzere her vilayet!~ 
iki çocuğun Gazi çiftlığtll 

gönderilmesi de kararlaştıraloı•f' 
b~ 1 •• 
-~~;~tiiı~;;··~;t~

0

kİ~~···ii;··~i~ 
itibar bankalan ortakları yefJ 
kredi kc;operatifleri kanunuıa' 
göre beyanname verirken, sa~ 
kooperatifine de ortak ohııai1 

taahhüt edeceklerdir. Bunla~ 
sonuncu olarak içeride bir Ç 

1 satış kooperatifleri ve lzınird 
onların birleşmesiyle aradıı:; 
mız ve ötedenberi çahştığıOl .t 
kuvvet ve kudtette ihracr 
meydana gelmiş olacaktır. 

Bizler idealimizin tabakkO" 
kunu görmekle derin bir ıııell'' 
nuniyet içinde kalacağız. 

Bay Mazhar son cüm1el~ 
söylerken heyecandan göıleı1' 
nin nemlendiğini gizleyemiyor' 
du. idealist bir kooperatik' 
için hükumetin kooperatif " 
lundaki mesaisini kolaylaş 
mak, ona kuvvet vermek 'fi' 
iunda feragatkar bulunma~ 
bir örneğini daha Aydın 1'1', 
MüstahsiHeri Kooperatifi ıd• 
recileri göstermiş oluyorlar• ti 

Muharririmiz verilen izah• 
ve gazetemiz hakkındaki fi' 
mimi duygulara teşekkür ede' 
rek ayrılmıştır. 
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So:n , Telgraf Haberleri 

Türkçeye çeviren : R. B. 

- " -

Katya Madmazel T epoyu görünce 
heyecanla boynuna atıldı 

1859 Senesi Noel arefesin
deydi. Her yıl hassa alayına 
mensup askerler tarafından 

Peterbof ormanından getirilen 
koskoca çam Smolny enstitü
sünün büyük salonunda dikil
mişti. 

Kapılar sımsıkı kapalıydı. 

Bununla beraber enstitünHn 
genç talebeleri Noel ağaçın
daki enfes hediyeleri kokusun
dan anhyorlardı. Tören salonu 
önünden geçtikçe hep oradan 
sızan nefis kokuyu teneffüs 
ediyor, Böylece hediyelerin 
mahiyeti hakkmda bin bir ih
timalden bahsediyorlardı. 

Şimdi hepsi o sihirkar daki
kayı iple çekiyorlardı. impara
torluk marşından sonra başlı
yacak olan çeşit çeşit tören
lerden evvel hiç birinin hu 
salona adım atarak Noel ağa
cını doya doya seyretmesine 
imkan yoktu. 

An kovanı gibi Smolny ens
titüsü de heyecanla kaynaşı

yordu. Her yıl Noel baba, lm
paratoriçanın hediyesi olarak 
talebelere, üzerinde imparator· 
luk armasını taşıyan birer kutu 
çikolata getirirdi. 

-
yediyi vurmasını, ve kabul sa-
lonunun açılmasını bekliyorlar
dı. içerde, ziyadar Noel ağa
cının etrafında siyah taftadan 
merasim elbiselerini geymiş 
bulunan müdire ile öğretmen

leri ve mubassırları bulacakla
rını biliyorlardı. 

Salonun açılma işareti oda
lardan birinde yer almış bulu
nan muhafız alayı orkestrası 

tarafından verilmişti. impara
torluk marşı çalındıktan sonra 
kapı açıldı. Bir ışık dalgası 
genç kızların çehrelerini ay
dınlattı. 

Bütün bu taze ağızlardan 
hayranlıklarını ifade eden ke-

limeler çıktı. Çocuklar Noel 
ağacı önünde geçid resmi yap-

dılar. lmparateriçenin hediyesi 
olan çikolataları dağıtan mü

direyi başlarmı eğerek selam
ladalar. Sıra Katya'ya gelmişti. 

Genç kız ansızm durdu. Kıw 
zardı. Sonra derin bir sevinç 

sayhası çıkararak bayan direk· 
trisin yanında durmakta olan 

madmazel T reponun boynuna 
atıldı. Müdirenın düşmanlığını 

ihsas eden bakışlarma bedel 
onun tatlı, mütebessim çehre-

sini görünce kendini tutama· 
mışh. 

- Küçük bayan siz burada· 

sınız ha... Ne inanılmıyacak 
şey ... Ne bahtiyarlık yarabbi ..• 

Katya müdirenin sinirlendiw 
ğine bakmamıştı bile... Hatta 

matmazel T repoyu bir dakika 
6nce kucaklamıtk için mUdire-

nin uzattığı çıkolataya ehem
miyet vermiyerek onun elinde 
bırakmı~tı. 

- Sonu Var -

1 Köylünün kalkınması için Am~.~~~ada 
Ziraat V ekileti, önemli kayıtları ihti- Cum:;çt:fkam 

d b• ı A •h h ı Vaşington,25(Ö.R)- Cumur va e en ır ayı a azır ıyor başkanı seçimi mücadelesi fii-
r len başlamıştır. Cuınuriyet par-.................. M~ht~fü···;~~ü~~~:·· .. ~~ ele sig o r- !i:~.~~~şt~:,1 B~·Roo~:.:;:~ 

taları hakkında tetkı.kat yapıyor karşı mücadeleyi açmıştır. Cu-
muriyetcilerden Senatör Oven 

- ................................................ ve Borah cumur başkanlığına 
Ankara, 25 (Ozel) - Bakanlar kurulu ay başına kadar her gün toplanarak 936 yıh bütçesini namzetlik1erini koymuşlardır. 

tetkik edecektir. Vaşington, 25 (Ö.R) - Cu-
Ankara, 25 (Özel) - Ziraat Bakanhğı, mUstahsllln kalkınmasını temin için muriyetci saylavlardan Vel mü-

bir kanun IAyihası hazırlamaldadır. Bu kanun çok fUmullU olacak v.: mUstah- messiller adasında Amerikan 
slll koruyacak kayıtları ihtiva edecektir. dış siyasasının lngiliz hiı!<lime-
. Ankara, 25 (Özel) - Muhtelit encümen, iş kanununun bazı maddelerlnl tinin dış siyasasına bağlı oldu· 
ileğlştlrmı,ur. Encümen amele sigortalarına ald kısmı te:tkik etmeğe başlamış- ğunu söylemiş ve Amerikan 
llr. Maden ocaklarındaki kazalar hakkında Zonguldak kömür havzasmda tef- dış bakanlığı iJe Ingilterenio 
kikat yaptırllmaktadır. Davning Street (ba~kanlık) 

Ö 
dairesi arasındaki münasebet-

Ankara, 25 ( zel)- Hükumet, Telaviv sergisinden başka Selanik, Mısır, Laipzig ve Şam bey- ler hakkmda bir anket açıl· 
nelmilel panayırlarına da resmen iştirakimize karar vermiştir. masmı istemi tir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ş 

Bulgaristan ~~s lm·;~ .. ···k~~;~ij~;i~i·~ 
Kendi menfaatını Bal- hucumu Italyanları sarstı 
k k d b 1 ltalyanlar ınukavemet ederr"eyince 

an pa tın a u acak bir kaleyı berhava ettiler 
Ankara 25 (Özel) - Falih 

Rıfki Atay, "Ulus,, daki uBarış 
hakkına,, adlı yazısında Tevfik 
Rüştü Arasm Sofyadan geçer
ken Bulgar matbuatına vaki 
beyanatını işaret ederek, -Bal
kan paktı Balkan devletinde 
bar ışı devam ettirmek ve Bal
kan sükunu ile cihan barışma 
yardım etmek fikrinden doğ

muştur. Birçok dedikodulara 
rağmen paktçılar, Bulgaristan 
menfaatnıın bu esasın diğer 

Balkanlılar menfaa mdeın asla 
ayrı olmadıklarında kanaatları 
vardır. 

Son hadiselerle Balkan pak
tının Bölgelik kıymeti kadar 

enternasyonal değeri de art
mıştır, 

Falih Rıfki Atay Dışbaka

nımızla birlikte dönmüş olan 
Karabanın da Bulgar gazetew 

}erine alan beyanatmı kaydet
tikten sonra yazışmı şöyle bitir
mektı!dir: 

- "Bulgaristanla :Türk ye 
af asındaki dostluk havaıtınm en 

,fı.~J ~ bulanık göründüğü gün
''-rae bile rıikbinHği kaybetme
m\ş olan Tevfik Rüştü Arasan 

ılah'a11 i11şaat amrfr.t;mi11 ralışmnsı 
Adis-Ababa 25 (A.A)- Ras ı tafsilat mevcut olmadığı gibi 

lmrunun bir tebliğinde Marebin tarihi de bildirilmemekte ise de 
20 kilometre cenubunda Adua 15 Şubat yakmlarnıda vuku-
yolu üzerindeki Ramada bir bulduğu anlaşılmaktadır. 

Bu resmi hediyeden başka fa
kir düşmüş asılzade çocuklannı 
şımartacak hiç bir hediye ve• 
rilmezdi. Yalnız ötede beride 
bir baba amucası veya uzaktan 
akrabası olanlara küçiık bazı 
hediyeler gönderildiği vaki idi. 
Alelfunum, Smolny talebelerine 
ökıüzlüklerini hatırlatan bu 
bayram bazı acılıklar, elemler 
taıımaktan hali kalmazdı. Bin
bir mumla ateşten bir parça 
haline gelen Noel ağacı Me
lankoliye kapılan genç çehre
leri ışıklandmrd1. 

KüÇük Dolgoruki prensesleri 
Smolnide ilk Noetlerini geçiri
yorlardı. Katya, küçük kardeşi 
Mari ile birlikte olarak mavi 
krinolin raporlarını geymişlerdi. 
iki kardeş merdivenden iner· 
ken elele vermiş bulunuyorlardı. 
Hiç bir şey söylemeden, du
daklarından bir tek kelime bile 
di>külmeden birbirlerini ne ka
dar e:yi anlamışlardı. • 

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

Tevfik Rüştü Ar as birkaç 
senelik tecrübesinin ve enter
nasyonal yeni politilta şzrtlan
nın bu kanaatı ancak Uuvvet
}endirdiğini anlatm•şhr. 

antant konseyi reisliği başlan

~ıcında Bulgar gazetelerine 
vaki sözlerinin ecnebi unsurlar 
tarafından takdirle karşı!enaw 

cağına şüphe etmemekteyiz,, 

Habeş hücumu kaydedilmekte Adis _ Ababa, 25 (A.A) -
dir. ltalyanlar mukavemet ede- Ras Imrudan, Amba yakınında 

Mişel - Nikita- Aleksi w Kola 
bu Dolgoruki prensleri, küçük 
Katyanın kalbinde sızılı heyew 
can uyandıran oğlan kardeşleri 
bu dakikada neredeydiJer?On
lar da süel akademilerinde et
raflarını alan yabancılar ara
smda Katya ve Mari kadar 
yalnız bulunuyorlar mıydı? Ya 
Katerinanm Noel ağacını gös
termek için kar yığınları üze
rine çıkardığı Golosu, duygulu 
midillisi ne olmuştu? Annele
rinin yerini tutarak annelerinin 
yerini tutarak derin bir şef w 
katla kendilerine bağlı olan 
madmazel Trepo bu iki sevimli 
yavrunun en çok sevdikleri 
hediyeleri bulmalaıı için neler 

yapmazdı. Yataklarının yanında 
diz çökerek onlara ne güzel 
NceJ masalları anlatırdı. Bu 
genç dimağlar şimdi bu eski 
hatıralarla kamçılanıyordu. An
nelerini ve babalarını kaybet
tikleri gündenberi Matmazel 
Trepo aylığından yaptığı ta
sarruflarla her yıl Noelde Kat· 
yaya "Bay rüzgar - bayan yağ
mur - mavi kuŞ,, gibi kitaplar 
gönderirdi. Bu sene Trepodan 
hiç birşey gelmemişti. Küçük 
bayan Katyayı unutmuş muy
du,. Onu en çok müteessir 
eden şey de bu idi. 

Merdiven sahanlığından top-

Amerikada -. -
Felaket haberleri 

Nevyork. 25 (Ô.R) - Buz

lann birdenbire çözülmesi yü
zünden husule gelen su bas-

kmları birçok kazalara sebe
biyet vermiştir. Kolorado böl-

gesinde sular bir altın madeni· 
ne hücum ederek sedleri yık-

maşdır. 10 ölü 9 yaralı var
dır. Kaliforniyada Sakramento 

nehri taştı binlerce ahali ev
lerini terketmiştir. Pensilvanya 

da çiftçiler su baskmmdan en
dişe etmektedirler. Teksasta 

ve Koloradoda kasırgalar hü
küm sürüyor. 

Edirnede 
Modern bir hapishane 
Edirne, 24 ( Özel ) - Edir· 

nede ikiyüz elli bin lira sarfile 

vücuda getirilen umumiğ ha· 
pishanenin açılmaı;ı için genel 
enspektör Ankarada teşebbüs

lerde bulunmuşlardı. Bunun 
üzerine Tüze bakanlı,{ı hapis
haneler mütehassısı Mutahhar 

Şerifi Edirneye göndererek 
tedkikat yaptırmağa başla

mıştır. 

Öğrendiğime göre mütehas
sıs raporunu vekalete gönder· 
dikten sonra iki üç aya 
kadar hapishane açılacaktır. 
Umumiğ hapishane 3 bine ya
kın mahbusu barındıracağma 
göre buranın açılışı Edirnenin 
ekonomik durumunun genişleme 
sine de yardımı olacaktır. Yine 
öğrendiğime göre mahbuslara 
paııcar ziraatı yaptırılması da 

Bakanlar kurulu 
On ik kanun liyıhasını 
Kamutaya sevkediyor 
Ankara 25 (A.A)- icra ve

killeri heyetince tetkik ve tas
vib edilen aşağıdaki kanun 
layihaları kurultaya sevkedil
miştir. 

1 - 1935 fınans yıh bütçe 
kanununun 5 inci maddesine 
ba~lı D cetvelinde yapılacak 
değişiklik hakkında kanun la· 
yihası. 

2 - Devlet demiryoJları ve 
limanları işletme umum müdür
lüğü 1933 mali senesi hesabı 
kat'i kanun layihası, 

3 - 2467 sayılı kanunun 
6 ncı maddesine bir fıkra ilave 
edilmesi hakkmda kanun layi
hası, 

4 - 1702 ve 1880 

kanunların tadiline dair olan 
2517 sayıla kanunun 2 inci 
maddesinde sözü geçen çizel
genin değiştirilmesi hakkında 
kanun layıhası. 

5 - Hazineden taksitle gay· 
ri menkul mal satın alınış 
olanların taksit bedeJlerinin 
tecili hakkında 2222 sayılı 
kanuna ek kanun layihası, 

6 - Tahlisiye umum mü
dürlüğü 1934 mali yılı hesabı 
kat'i kanun layihası, 

7 - Sıhhat ve içtimai mu
avenet vekaletinin 1935 mali 
yılı bütçesinde 3200 lira mü· 
nakale yapılması kanun layi
hası hakkınca, 

8 - 1935 mali yıh jandar· 

Gençlik - Aşk, Eğlence 
Tal ebe ve Sinemacılık Hayatını Gösteren BUyUk Film 

•• 

miyeceklerini anlıyarak kaleyi Adua yolu üzerinde cereyan 
berhava ederek çekilmişlerdir. eden son muharebeler hak-

Adis - Ababada dönen şayi· 
alara göre, Rama köyü halkı 
civarda Habeş kıtaahnın bulun
masından ıstifade ederek gar
nizon mevcudunun bir kısmını' 
öldürmüş ve mühimmat depo
sunu ateşe vermiştir. 

Bu hücum hakkında sarih 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ma umum kumandanlığa büt
çesinde 20,000 liralık münakale 
yapılması hakkında kanun la· 
yihası, 

9 - Ankara şehri imar mü
dürlüğünün 1934 senesi hesabı 
kat'i kanun layihası, 

10 -- Yüksek ziraat ensti-
tüsü 1934 vılı hesabı kat'i 
kanun layihası 

11 - Türk bayrağı kanun 
layfüa!lı 

12 - Okul kadrolarına ait 
2201 sayılı kanuna bağlı 1 nu· 
maralı çizelgeninin değiştiriril
mesi hakkında kanun layihası 

TAYYARE 

k1<1da yeni alınan malümatta, 

Ras lmru, kıtaatınm bir kaç 

bin elbise ile mühim mıktarda 

harb ve istihkam malzemesi 
ele geçirdikleri bildirilmek
tedir. 

ltalyanların mühimmat de
poları berhava edilmiştir. Bu 

işe atılan Habeşlerden ellisi 
parça parça olmuş ve yüz ka-

darı da yaralanmıştır. Buna 

rağmen Habeşler arkadaşları· 

nm bu akıbetini göre göre 

henüz infilak etmiyen diğer 
depoları da berhava etmeğe 
devam etmişlerdir. 

Ras Nasibunun ön müfreze
lerinin ltalyan mötiirlü kuvvet-

lerinin hücümlarını mukabil hü

cumlarla defetmişlerdir. Bu ltal
yan kolları Fafan nehrinin sol 

sahili boyunca ilerlemeğe te
şebbüs etmişlerdi. 

SİNEMASI 
TELEFON 3181 

•• 
GUZEL GUNLER 

(Siyah Gözler) fil~.in.~e Harry Baur'a oyun ar~adaş!ığı eden Simone ŞimoJ?-'un genç, ihtiyar 
küçük, buyuk, kadın, erkek herkesı alakadar eden nefıs hır filmi 

Ayrıca FOx -Türkçe Sözlü Dünya Haberleri 
Seans saatları 

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

Her 
Nakil ' 1 asıtalaı·ı 

seans sonunda 
Karşıyaka ya 

her semte otöbüs 
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!Ş!~.A~.~Y. ... !.~Af.!= Buca 
Pazar akşamı Karşıyaka da ~eçen mü-

orta mektebinde 
him hadisenin tafsilatı heYanındadıi- Nefis bir tabiat dekoru içinde bi 

muharririmiz neler görmüştür? Emin em de Eminem Emin em --------········· .... ------"""''-"' ___ _ 
Akacak kan nasıl damarda Saz fasla başladı. Haşa v~ den yere yık,lm'ş. Gümbürtü 

durmazsa gidecek para da öy- kelli... Saz çaJmağa başladı ' bu .. 
)ece cüzdanda durmıyor. Sebeb bizim ciddiyet erkanı da hep Parlak Ala yfizü koyun düı-
mi lazım ? sebebi icada ha- . bir ağızdan okumağa... Sanki müş. Birinci pah da bu .. 
cet yok. O kendi kendisine umumi gazinoda değillermiş de ikinci patın ne olduğunu ve 
doğar, büyür ve insanın başını babalarmm svinde imişler gibi neden olduğunu artık nezake-
beJiya sokar. öyle serbest ve öyle aşikar ten ne siz ıorarsınız, ne de 

Günlerden pazar •. Tatil gün- okuyorlar ki, utancımdan yerin ben arzederim. Hemen Cenabı 
leriode içi eskimemiş insanlar dibine geçtim. Bereket versin bak cemi, cümle din kardeş-
hiç yoktan azar .• Ne de olsa ki, Salih Fahir saçlarımdan !erimizi habı gafletten ikaz ve 
eski delikanlıyız, hiç olmazsa tutarak beni yeniden yer yü- kaffemizi cüsselerimize göre ya 
serde delikanlı eskiliği var. züoe çıkardı ve masadaki san- ördek veya kaz eyliye.. Kır· 

"Ne yapmalı, nereye gitmeli" cialyeme oturttu. kından sonra azanlan teneşir 
derken kendimi körfez şirketi- Bir saat müddetle sazlar temizler derler amma o gün 
nio bir vapurunda buluyorum. çaldıJar, onlar söylediler ve bugündür hepimizi gazinocu 
Sağa fiyaka, sola caka, üç mil- benjm hicaptan ~ıpkırmızı ke- bay Bakkı temizliyor. 
lik mesafeyi kark dakikada silen çehremi görerek hep bir - Curmişmisindir be cankom 
apnk ver elini K.arttyaka... ağızdan yüzüme haykırdılar: bu kızcağız nasıl ukur? 

E... Karşıyaka denildi mi; - Gönül yaşla kocamaz!.. Diye, diye canımıza okuyor. 
akla üç şey gelir : Hani yalan da değil sanırım. Eşe, dosta şu yanık gönlömle 

1 - K. S. K lokah... Çünkü yavaş, yavaş ben de nasihatım o'9un : Sakm sazlı 
2 - Esiri Mohtar Kenan... kabak çiçeğine benzer gibi yerlerde sahneye bakmasmlar. 
3 - Bay Hakkmm gazinosu. olmuşum. açıhşım öyle sür'atle insanın yüreği hoppacık edi-
K. S. K lokaJında pala bıyık vuku bulmuş ki Solo'lar bu- · -ı ver1yor .. 

Osgıan Şen çınlar. Eski muh- layı.nca arlık açılacak tarafım Ve ondan sonra da bütün 
tar Kenanın suratında Afrika- kalmamış. tomist:anlara rağmen insan fu-
nm balta görmemiş vahşi or- Bayan Nariye Fettan "Ge- lispit süratle baştan çıkıyor .•. 
manları seyredilir. Bay Hakkı- cenin matemi,, şarkısıoı söy· lnanmıyanlara Yeni A11r bat 
nin gazinosunda da düm tekle lerken ayakJanmın ısiandığını muharririni şalıit gösteririm, 
kanpk dem çekilir.. hisseder gibi oldum. Eğildim, baştan çıka, çıka baş. küçük 

Kahpe gönlüm azgın mı az- baktım ki felaket... Kesif, ya- Mabmudun başma dönenlerin 
gm... Lokalda Osman Şenia pışkan bir su ayak btleklerimi sayısmı o bilir. · 
çınlaması, caddede eski muh- aşmış ve muttasıl yükseliyor. Biz ağızrar açık, dideler gir-
tar Kenanm porsuktan nişan - Bre aman.. yan, sineler yanık hayran ve 
veren düğün evi arbğı çebrea Demeğe kalmadı, İf anla- perişan; bayan Nadide sultanın 
beni tatmin edemiyecek .. Bak- tıldı. Meğer gazino sahibi bay " Çakır Emine ., sini dinlerken 
bm; parlak Ali de sol omuz Hakkı Piroiyoti açmıt ağzını, saat onbir olmuş. 
yukarıda, sağ omuz düşük, safmış salyalanm, ortalığı Cel· Saahn on bir oluşu mesele 
tam bir çaka ile: lit gölüne döndürmüş. Allah değil; hesap zamanı gelmiş. 

- Buyurun bayım afiyet versin; kırkından sonra - Bay Hakkı!.Hesabımız ne 
Diyor; tekmil ciddiyetimi ta- aevda zor oluyor. kadar? 

kmdım, fiyakuız göriinmekten Sıra Nahide K1Y1rana gelince - 43 liracık be Canlrnm ~ 
sakmd11n, şapkamı çıkardım, Bekir Hicrani anStzın dftştti, işte 0 zaman şafak attı.~~· 
paltomu çıkarır gibi yaptım, bayddı. Bereket versin, tabi- pimiz beraber öyle ayıldık,öyk 
gazinodan içeriye daldım. atini biliyorlar. Suat lstakatı ayıldık ki ~arhoşluğumuz vız 
· Böyle katabahk yerlere gi- eğilerek kulağma yavaşça: kaldı. Bu müthiş ayıklık içinde 
rerken çekinö-en davranmak - Seni evden çaaırıyor- k 

& e. artı ne yaptağıma, nereye git-
biçimsiz olur. insan daima ah- larmış. tiğimi, vapura nasıl binip lı· 
pkmış gibi girmeli ve sert Dedi de elin oğlu helecan mire nasıl döndüğümü belki 
adunJarla serbestce ilerliyerek içinde flP diye ayıldı. Şu ka- Allah biliyor amma sizi temin 
masaya teklifsiz oturmalı... badayıhk yaman şeydir ves- ederim ki ben bilmiyorum .. 

Mamafih bu nümayi- hacet selim. Bekir her zaman: 
~ B k v b- Şimdi aoladm mı bayım; ne· 

kalmadı, içerisi - en so aga sapınca u· 
t" · den böyle sersem 11e neden - Buraya, buraya un ev zangır, zangır btrer. 

Seılerile çmladı. Maşallah Derdi de inanmazdım. Fakat "Emioem de Emioem Çakır 
ciddiyet erbabı kamilen burada herkesin elinde mi birader?. Eminem,, Türküsü vapurda, 
imiş. Osman Şen, Muhlis Kovala, Hangimiz Bekir Hicrani kibi, tramvayda, gazinoda, işte, so-

B k Hakkı Ocakoğlu gibi, Avukat kakta, kahvede, lokantada, 
e ir Hicrani, Zeynel Sarıdayı, Münir gibi, saylav Halit Ona-

Al. S D d R · S d k yatakta ve ruyamda hiç agv zıoı-
1 arp, e e emzı, ua ran gibi ve nihayet es i say-

lstakala, Akhisarlı Ali, yüz kırk lav Esat Hoca gibi kazak ola- dan düşmiyor? .. 
yedi kiloluk Cılız Enver, Dayı biliyoruz?!!! .. Yaratılaş meselesi 
Tevfik, Yalak Hafız, Bayan bu . . . 

* * * 
••• 

lsmail, Madmazel Nedim, Sıra; Nadide sultana gelmişti. 
Niyazi Çang, Çing, Çung v GJ Kırmm elbisesiyle sahnede 

Avusturyanın 
istiklali nihayet Salih Fahir üstadımız alevden bir sütun gibi yüksel-

dört masadan mörekkeb bir di ve o aralık müthiş bir gü- Paris, 25 (Ö.R) - '' Petit 
Journal,, gazetesi Avusturya 
tahtına çıkmak iddiasında olan 
Arşidok Oto ile bir mülakat 
neşrediyor. Arşidok demiştir ki: 

masanm etrafına diziluıişler, rültü ile ortalık birbirine girdi. 
bo çekiyorlar... Muazzam bir gürültü ve arka~ 

Bu sayın zevatın arasına sı- sandan iki pat, pat ... 

krşhm, se1amdan, kelamdan Sahne mi çöktü, gazino mu 
sonra gözlerimi mahcub, mab- yıkıldı, zelzele mi oldu? Kulak-
cub tavana dikeyim d~dim.. ları patlatan hu inhidam ~ü

- Avusturyanın istiklali Av· 
rupa suJhunun esası ıartbr. 
Avustaryada Monarşinin geri 
getirilmesi ise ftlea bu iatiklali 
sağlamlqbracakbr. 

Aman, Allah; ne manzara, man
rü '.tüsü ne?. 

Merak buyurmayınız, mesele 
zara... basittir: Osman Şen sandalye-

T epelerinden tavana asılınıt 

g ibi bir saz heyeti.. Apğıda 

kızaran balığın dumanlan saz 
heyetini bürümüş, insanlar ha
yal, meyal seçiliyorlar. 

Dikkatimi topladım, seçmeğe 
başladım: 

O mu o ?. Ta kendisi : Mes
tanizade kemani bülbül Hasan ... 

Bestekar Panço Mehmed Me
tin ... 

1281 doğumlu udi Kasabalı 
Mehmed ... 

Hoca Külbenkyao ... 
Ve önde üç aded latif ba

y.an ... 
Numara: 1 - Nuriye Fet

tan ... 
Numara: 2 - Nadide Sul

tan ... 
Numara: 3 - Nadide Kıvı-

SIHHATEVI -IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hastabanesidir 

Cerrahi· Doğum - Kadın - Çocuk - iç - Kulak, Boğaz 
Burun Ye Göz ha ;talıkları kabul eder. lzmirin bfttün 
mütehassıs hekimleri hastalannı S 1 H H A T 

E V 1 N D E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN ameJiyatban~si ve doğum 
. ıcalonu fennın en son te· 

rakkiyatına göre hazarlaumışbr. 

HASTAHANE Ucratlerl : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya !.:adardn. 

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

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

s. 4-5 6 - 26 78 

- Baş tarafı lrıci say/ada -
yaslanan Buca orta mektebi, 
adeti bir sanatoryum gibi ha
vadar ve şirin.. insan burada 
okumak, tahsil görmekJe değil, 
hatta bir iki saatmı geçirmek
le bile hayatma birşeyler ilave 
ettiğine inanıyor. Mektebin 
değerli direktörü B. Faik benim 
bu konuşmama cevap veriyor: 

- Hakkınız var, diyor. Bil
hassa dışardan gelen talebeler 
mektebin havasından sağlıkça 
büyük istifadeler ediyorlar. 
Yılda beş, ıekiz, on kilo alan
lanmız talebe arasında noksan 
değildir. 

- Nez aman kuruldu burası? 

- Beş yıl önce .•. Binalar ve 
bu genit koruluk, lzmirde "Is
partalı,. adile tanaoan meşhur 
bir Rum zengininindi. flüşman 
lzmiri işgal ettiği zaman 
lspartah burasını o zaman baş
vekil bulunan 
Veniıelosa he~ 
diye etti. Istir
dattan sonra par
tiye kalan bu 
bina nihayet kül
tür bakanlığı em
rine, mektep bi
nası olarak kul
lamlmak üzere 
bırakıldı. 

TALEBE 
SAYISI NE KA· 
DARDIR? 

- Okulumuz 
mubtelitti. Şim
dilik 350 tale
besi var. Bu ye
künlin 120 si leylidir. 50 kız 
talbemiz vardır. Y ıtb kısmamız 
müaait olsaydı bu elli rakamı 
beşyüze çıkardı. Şimdiye ka· 
dar yani beş yal içinde 217 
mezun verdik. 

- Çahşmalannız .•• 
- Normaldir. Fazla bir fey 

yaptığımıza zahip değiliz. 

-MEKTEBİNİZDE SiGARA 
iÇMENiN YASAK OLMADl
GlNl SÖYLÜYORLAR. 

- Size söylenilen aşağı yu
karı doğru gibi bir şey.. Oku

lumuzda bir "Nikotinle müca
dele kolu,, vardır. Bu kolun 

küçücük bir nizamnamesi ve 
bu nizamnameye bağlı olarak 

birde propağanda tetkilati 
mevcuttur. 

Bazı çocuklar oluyor, Bunlar 
daha mektep sıralarına devam 
ederken sigaraya alışmış bu
lunuyorlar. Bunlara birdenbire: 

- Mektepte stgara içilmezt 
Ded•ğimiz gün gizli içecek

lerine inanam var.. Hepimiz 

sigaranm zararını bildiğimiz 
halde içiyoruz. Bu itibarla 
okul içinde faydalı sayılabile
cek bir teşkilat vücuda getir
dik. 

Hayır, buna " bir tqkilat 
vücuda getirdik diyemeyiz. 
Çocuklar kendi aralaranda bir 
teıkilAt kurdular. Mektebe her 
giren yeni talebe nikotinle 
mücadele kolu"a adanı yazdır
mak mecburiyetindedir. 

Sigara içenler, hu kolun ta• 
yin etliği bir yerde sigare iç-

mek hakkını haizdirJer. Başka 
yerlerde sigara içmek yasakhr. 

1 

Nikotin.le mücadele kolu pro-
pagandalar yaparak, sigaranın 
yaptığı zararları karikatörler, 

canlı tablolarla teşhir ederek 
talebeye sigaranın zararlarım 
anlatmağa çalışıyor. 
Çocuğun şuuruna hitab ede

rek sigaranın zararını anlatmak 
bence daha makul ve fay
dalı oluyor. Bu propagan• 

Buca Orta mektebi mıızik lwlu 

kedenler adma, yal sonunda 
"Nikotinle mücadele kolu,. ta-

• 
rafından bir şölen veriliyor. 

Bütün bu mefguliyetler, vesi
leler talebeyi hiç değilse oya
lamakta ve mektepte sigara 
içmeie ahştırmamaktadır.,, 

Mektebin kız lalebelefi 
AMERIKANV ARI 

PROPAGANDA 
Bu Amerikanvari propagan· 

da usulüne hayran olmamak 
kabil değil.. Bu orijinal bu
luşla talebe · muallim ~mimi· 
yetini daha sıkı bağlarla per-

Enfes bir dekor 
çinleyen mektep idaresi, kül
tür bakanlığının kurduğu esas
lar dahilinde talebeye kabil 
olduğu kadar fazla birşeyler 
vermek istiyor. Talebe mualli

min arkadaşı, muallim talebe
nin sır ortağı ve her şeyidir. 

Mektebin maymımuna amelivat ya,,ıJıyor 

DiREKTÖR B. F AIK 
ANLATIYOR 

- Okulun haysiyet divaru 
Ye inzibat meclisi muattal va· 
ziyette.. iki yıl içinde talebeye 

medik. Bunun bence içlik 
sebebi var.. Okulumuz, • 
tin uzağında olduğu için • 
gelen talebe, okul idare 
pek kolay ısın1yo:r. Bizim 
kamıza yakınlqbktan sonra 
mektep iclareaiai kıracak, 
cendirecek hareketlerden k 
diaini saklamaya çahşıyor. 

TALEBE Kl]RUMLA 

- Okalamuzc:la talebeyi 111 

gul edecek birçok hayırb 
1'111Dlar vardar. Kütübhaoe k 
hars kolu, hayvanı ve ne 
koruma kolu, sosyal yar 
kolu, kızılay gençlik kolu, 
samere ve spor kolları, m • 
resim ve tikotin kolları bü 
talebeyi birer vazife ile k 
diaine bağlamışbr. 

Denebilir ki, okulda 
vazifesit: bir talebe bile yo 

KALİFORNİY ADAN GEL 
HEDiYEL 

- Junior Red Crosı (A 
rika Kızılbaçı) na bağla a,_r, 
lusal sağhk teşkilabndan o 
lumuza birçok kıymetli eser 
alblimler, Kalifomiya kUlUllle 
valan ve Amerikadaki sa" 
kurumlannın çahımaJan ..,. 

içiııde talebeler 
kında hazırlanmış broşürlerd_, 
mürekkeb bir seri beclif' 
edildi. Bu müessese şimdi b~ 
den kartıhk istiyor. 

Talebemiz buna mukai>J 
edebilmek için geceli günduı' 
bir çalııma zevkine kend· · 
kaptırmıştır. Bizde talebe ot' 
ganizaayonları, talebe teık · " 
ta1abe çalqması hakkında a'I": 
ayn bir düsturlar hazırlaoaak" 
tayız. Aynca buna bir de Pi 

mua iJive ederek göndere~ 
ği.z. 

Ese bölsesi meyvalarmd•" 
bilhassa üzüm, incir ve fmd•"" 
larından hediyeler hazırlaıo•"" 
tayız. Bunları da bir mukabefl 
olmak nzer:.t "'Junior Red Cro 
müessesesine iki hafta soorl 
göndereceğiı:. " 

• 
HAYVANAT BAHÇESi 

Baca orta okulunun zerıtİ' 
ve orijinal kö,elerinden biri~ 
hayvanat bahçesidir. Oku•~~ 

Tabiiye öğretmeni doktor HaJil 
b.akkı, hayvanat bahçesini g 
dirirken bana bir maymun g" 
terdi. Bu maymun okulun b 
başına mevzularından birini t 
kil ediyor. 

• 
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orku saa 
Pakt imzalandığı saat 

Bay Edenin nutku akisler uyandırdı önemli hadiseler olabilir 
B. Flanden dün bir söylev verdi 

ltalyanın Londra · elçisi B. Grandi F orayn Ofise 
giderek ltalyanın ambargoyu kabul etmiyeceğini, 

vahim hadiseler çıkacağını bildirdi 

Paris 25 (Ô.R) - Fraaaız 
sayla~lar oduında Fransa-Raa· 
ya pakhnın tasdiki mBna .. 11 

bugün son safhaya girmiı Ye 
dış işleri bakanı 8. Flındin 
mühim bir nutuk söylemiıtir. 

ilk 6nce kfirsOyc gelen dıı iı· 
lcri komisyonu başkanı 8. Paul 

Cenevre 25 ( Ö. R ) - 8. 
Edenin nutku arsıulusal çev
renlerde, önümüzdeki . Pazar
tesı günü 18 ler komitesinin 
toplantısında yapılacak müoa-

il. Ede11 
kaıa ve görüşmelere faydalı 
bir başlangıç sanılmaktadır. 
Ôlf bakanın beyanab, lngiliz. 
dıı siyasası arsıulusal iş birli
fine ve bilhassa müşterek em
niyetin teşkilatlanmasına bağlı 
tutan inkişafın kat'i bir teyidi 
aa yılmak'ladır. 

Bu bakımdan Londra söyle
vi arsıulusal siyasanın bir dö
nüm noktasını teşkil etmekte· 
dir ve asıl ehemmiyeti ileride 
ölçülebilecektir. 

Arsıulusal çevrenler ltalyan -
Habeş ihtilafı hakkında B. 

Edenin pek sarih beyanatta 
bulunmadığını tasdik etmekle 

beraber bu ihtira:ıi, 18 ler ko
mitesi toplantı•• arefesinde ka-

rarlar müessir oluyor gibi g8rlin· 
memek kaygısına atfediyorlar. 
Bununla beraber bu toplanbmn 
lngiliz dış bakanının göriiflerini 

kuvetle ileri süreceği umulmakta 
ve lngiliz hükümetine emniyet 
bildirilmektedir. 

iT AL YANLARA GÖRE 
Roma 25 (Ô.R)- 8. Edenin 

söylevi burada hafif bir ak-

sülamel uyandırmıtbr. Bu söz
lerde yeni hiçbir unsurun bu· 

lunmadıiı ve lngiltere siyasa· 
sının şimdiye kadar çizilen 

hatlarda ve berk.telere devam 
istikametinde yiirimek niyetini 
teyid ettiği kaydedilmekte, 
fakat lngilterenin pek faz.la 
ileri gitmeğe mütemayil olma
dığı giSrülmektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ağız ve diş teşkilatt itibarile 
yemek yemiyen bu maymuna 
Ur. Halid Hakkı diş ameliyatı 
yaparak dislerini sökmüş, may
mun ondan sonra insan gibi 
yemek yimeğ• ve yidiklerini 
hazmetmeğe başlamııtır. 

KISKANÇ MAYMUN 
Maymuna yapılan ameliyat, 

talebe için kıymetli bir tedkik 
mevzuu olmuıtur. insana alışan 
bu maymuna son ıünlerde bir 
kııkançlık iriz. olmuıtur. Bütün 
talebenin sevdiii, okpdığı 
maymun, kıskançlığJm mekteb 
kız.lanna saldırmak suretile 

Beşler komitesinin tekliflt.- len ailiblar ambargosunu Ha- men, münakap umumiyeti ba- Bastiol komisyonun fikirlerini 
rine ve ibtilifm barış yolile beıiatan lehinde kaldırmak idi. 1 kımından itidal içinde geçmiş· bildirmiştir. 
halli imklnına yapılan telmibe Şimdi de Habc?şistana son za· tir. Avam kamarasının koridor- - Çabuk bir karar yeril-
gelincc bu, gözönlinde tutula· mana kadar uluılar sosyetesi- lannda saylavlar yeni uzlaşma melidir. Fransız dip1~silİ 
mıyacak kadar müphem bulun- nin kabulden sakındığı bir gayreti ihtimaline pek alaka taviz usullerini kabul edemez. 
maktadır, Beşlerin yaphklan finansal yardım verilmesi besler gibi iÖrünmemiılerdir. Pakt blitün partilerin iştirlk 
tekliflere dayanmak imkinı düşünülmektedir. Fakat ta· VIY ANA YA GÖRE ettikleri emniyet siyasasının 
yoktur. Ancak ııutkun umumi- bii bu nokta da Cenevrede Viyana,25(Ö.R) - B.Edenin bir aletidir. B. B. Heryo, Bon-
yeti lngiliz hükumetinin, ber- verilecek kararlann ne olaca- kur, Bartu ve LaYal gibi dart 
kitelerin genişlemesi halinde ğını şimdiden bildirmek müm- büyuk ismin zımanı altında 
üzerine düşecek mesuliyeti kün değildir. bulunmaktadır. Fransız - Rus 
takdir ettiğini göstermektedir. INGIL TERE NE iSTiYORDU pakthğı eseri sene-lerden beri 

FRASIZLAPA GÖRE: Paris, 25 (Ö.R) ~ "Jouroal,, devam etmektedir. Saylavlar 
Paris, 25 (Ô.R) - Yalnız gazetesinde Saint Brice'in yaz.· odasının satabatSız bir kararı 

Fransa ve lngiltere tarafından dığına bakılırsa logiliz kabine· Avrupada derio bir karışıklık 
değil, günün meseleleri hak- sının berkitcler meselesine uyandırarak Fransanın presti· 
kmda Paris ve Londraya· gö· gösterdiği alika sadece Liberal jini kırabilir. 
rüşlerini bildirmiş olan btitün ve Sosyalist partilerine yığın Çekoslovakya pakt hakkında 
dış bakanlıklan tarafından halinde silahlanma siyasasını ne yapacağım anlamak için 
alaka ile beklenilmekte olan kabul ettirmek içindi. lngiliz fransamn kararını bekleyor. 
B. Eden ve B. Flandinin nu- hükümeti bu manevrasında mu· Afmanyaya gelince, odama ka· 
tokları günün en mühim siya- vaffak olaralc silahlanma pro- rar~ızhğında F ransanın kuvve-
sal hadisesidir. Fransız çev· jesini plebuit ettirdikten sonra tinden ve birlığinden şüphe 
renlerinde tngiliz dış bakanı· şimd" bu yeni kuvvetin, diğer e mek için bir sebep rörecek-
nın nutkunda en çok göze devletlerce ikrahla kabul edi· tir. Almanya i)e yakınlık iste-
çarpan esaslar şunlardır: lecek teşebbüslerin değil, ancak nilir bir şeydir. Fakat ittifakın 

Bay Eden lngiltere ıçın sulhun hizmetine konulmaıu za- 8. arandı reddi yolunda bunu arafhrmak 
kollektif emniyet sistemi- ruretini birinci olarak takdir nutkundan umumi7etle cıkarı- derin bir bata olur. Pakt Ce-
ne bağlı kalmak zaruretini, edecektir. lan netice, lngilteren;n petrol nevreden ilham almıtbr ve kar-
Uluslar Sosyetesinin, sulh ese- ITAL YADA HEYECAN ambargosu meselesinde ona yak şıhklı yardım prensibi uluılar 
rine hizmetinde daha müessir Paris, 25 (Ô.R) - Berkite- olmaktan sakmacaği merkezin- .sosyctcsinindir. Buna kuvYet 
olmak üzere takviyesi lüzumu- leria genişletilmesi hakkındaki dedir. "Reichspost,, B. Edenin ve hayat vermek llıımdır. 
nu açıkça bildirmiştir. Bununla temayüllere karşı ltalyan bü- sözlerini ileri sürerek beşler PAKT LOKARNOY A 
beraber B. Eden ltalyan - Ha- rumetinin aks" lameli hemen " komitesi teklifinin, dah ge- AYK\Rl DEGILDlR 
bq ihtilafının barış yolile halli Londra ve Paris elçilerinin te- oişletilmek şartiyJe bir müza Paktın Lokarnoya aylnn ol-
imkimnı da bertaraf etmemiş.. şebbüsü suretinde kendini kereye esas olabileceği t mıdini duğu iddia edilemez. Metinler 
tir. Bu ana hatlar fransı~ si· göstermiştir. " Malin ,, in bil- gösteriyor. açıkht. Pakt ancak teavüzün 
yasasının daima müdafaa ettiği dirdiğine göre, Londra elçisi B. Avusturya gazelelerınc göre Lokamoyu imı.a eden devlet· 
esaslarla ayni telakki edilmekte Grandi 8. Edeni ziyaret ederek dış bakanmın nutkunda en mü- lerce tasdiki kalindc kcndili-
ve b.uıtua en esaslı unaurlan ltalyanın petrol ambargosunu bim nokta kollc' ' emniyet ğinden tatbik yerine girer. 
olan iki bükümet aradasmdaki kabul edemiyeceğini bildirmiş sistemi üıcrinde J r ettiği Yok a Cenenenin kararı bek· 
fikir birliği memouniyetle kar- ve bunua verebileceği vahim kısımdı. Bu bakımdan lngite- Jenir. Zaten bu pafct mütemer-
planm.aktadu. neticeleri anlatmıştır. renin durumu emniyet vermek- rid değildir. Bir bütünlBğün 

INGILIZ KABiNESiNiN Diğer cihetten cumarte5i ak- tedir. bir parçasıdır. N ıhayet en 
• TEREDDÜDÜ ıamı Franaız elçisi Kont de BERLINE GÖRE mühim itiraz olarak pak· 
Paris, 22 (Ô.R) - B. Ede- Cbambrun'ü kabul eden ltal- Bcrlin, 2S (Ô.R) - Siyasal tın uçuncü enternasyonal& 

nin sö1leri FraamE gazeteleri yan dış işleri müste~arı 8. Su- çevrealer B. Eden tarafmdan Fransada faaliyet imkanı vere-
urafından genif mikyasta tef· viç te ayni nokta üz.erinde verilen söylevin lngiliz büku- ceği söylendt. Böyle bliküm-
sir edilmektedir. B&tiin gaze· aarar etmiştir. Bazı rivayetlere den düşmüş iddialann böyle 

mt:tince şimdiye kadar takib 
tcler lngiliz dı-'•leri bakanının göre petrol ambargosu tat- bir müzakerede ileri sür&lmesi 

v-Y edilen istikametlere muvafık 
bir taraftan berkitelerin tatbiki bik edilirse ltalya bükü- ayıptır. Rua borçlan meselesi-
devrinin nihayete erebilme!i meti arsıulusal vaziyet üze- oldutunu ve timdiki vaziyeti ne gelince ayrı bir meseledir. 
ümidini g6aterdiğini, diğer ta· rinde ağır tesirleri o'acak fiilen deiifc:lirebilecck hiç.bir Bu pakt ancak ulusal emniyet 
raftan berkitelerin ağırlaştırıl- bazı tedbirler almağa karar ver· telkini ihtiYa etmediğini kay· bckımından müzakere edilme-
masa için bir teıebbüse ğiriı- mi.ı bulunmaktadır. Bu tartlar dediyorlar. lngiltere Uluslar ildir. Bundan sonra B. Flandin 
memek l<aranm bildirdiğini içinde dün ıabah ltalya11 sefiri Sosyetesinde ve berkiteler- şu nutku söylemiştir : 
kaydediyorlar. 8. Cerutti ile Fransı:z d~ri de ısrar etmektedir. Alman B. FLANDENIN NUTKU 

"Ecbo de Paris" diyor ki : bakanı B. Flandin arasındaki gazeteleri, Cenenede sir Sa- - Fransa daima sulhun nriiJte· 
ltalyan·Habeı harbi hakk111da görüşmenin fevkalade ehemmi- muel Hoare tarafından ileri sü- rek tcfkil'tlanma .. na çalqmlfla" 
lngiliı: d11 bakanıoın nutku or- yeti gözden kaçamaz. rülen ilk maddelerin tevzii mc· Fakat ilkönce genel taabbUıt-
taya yeni hiç bir u~ur çıkar- Paria, 25 (Ö.R) - D&tiJlcri &eleaileaiDe B. Edemo dokun- ler .tslemi o kadar makaYe-
mamışbr. Bir taraftan Londra bakanı B. Flandin dün ısabah mut olmamU1aa •e Alman ai- mcte rutgelmittir ki İfİD cla-
kabinesi yeni berkiteler tatbikin- ltalya elçisi B. Ccrrutiyi kabul lihlanması hakkındaki •Özl~· ha kestirme tarafına gidilmit 
de teredd&t etmekte ve her hal- ederek uzun uzadıya görüş- rinc sarahat vermiyerck sadece ve bundan Lokarno çık1DJtbr. 
de geJifi gilzel bir maceraya atıl- müştür, Bu mülakata b6y6k logiltere için son dereceye ka- Uluslar Sosyetesi bölge anlq· 

bir ehemmiyet veriliyor. Öğ- malarını taysiye etmiştir. Buna 
maktan sakmmakta, digw er ta· dar siiiblanmak zarureti üze-

leden sonra B. Flandin Sovyet uyarak 1332 son teşrininde 
raftan diplomasinin uzlaştırma rinde ısrar etmesine teessüf R d k 

tal 
Rusyanın Paris elçisi 8. Po- usya ile a emi tecavüz pa • 

vası armt tamamiyle tüket- ediyorlar. İngilterenin umumi · 'k 1934 S 
ti~· · - b d temkin'le '"o .. ru-şmü• sonra hn1 ımıa etti • le ov-
gına muıa e e etmektedir. o Y Fransanın Roma elçisi kont siyasası kollektif emniyet y~tJer ilk kartıhkh yardım tck-
HABETlSTANA YARDIM "b' Uf 1 · de Chambrua'u kabul etmi,tir. prensı ıne ve us ar sosvetesı liflerinde bulundular. 
Paris, 25 1Ô.R) - "Oeuvre" \ UZLAŞMA TEŞEBBÜSLERi kadrosunda hareket esasına BB. Litvinof ve Bartu tara· 

gazetesinin diplomatik aytarı b 1 k d H lbuk" f d h ı ı Al Londra, 25 (Ô.R) - Londra ağlı kama ta ır. a ı ın an azır anan p an man-
bayaD Genevieve Tabou"ıse çevrenlerinde B. Edenin Ital- Alman hükümetinin fikri iki yaca tehlikeli görüldü ve Le-
j(Öre büyiik Britanyada timdi yan-Habeş harbı için yeni taraflı anlacmalarla sulha daha histan bir tasdik cevabı verdi. 
meafi berkiteler fiLn· il'- y fk· · · d d' l · • h 

& il[ uzlaşma teşebbüsleri hakkın· iyi hizmet edileccii merke- ısmm e en ışe crını ya ı-
safa geçmiştir • yani ltal- daki s8zleri üzerinde ısrar ile zindedir. tırmağa ve hatta pllnı değiı-
ya etrakfındaki berkite şe- durulmaktadır. Dıtbakamnıa tinneğe razı olduk. lnailtere 
bekeıi sık!aşbrJmak11zın Ha- nutku hükumetin timdi ye ka- T k • d v tasvib etti. Almanya ise kar-
beıistana maddi yardımı dar bu meselede takındığı va· e ır agı şıhkh yardım sistemini kat'i 
arhrmak muvafık görülüyor. ziyeti değiıtirmediii teklinde olarak reddetti. Bu pakt Av-
lngiliı hnkümeti bu menfi ber- tefsir edilmektedir. 0ı, bakam Vilayet meclisi rupamn şarkında konektif 
kiteler istikametinde daha bir meseleye ihtiraz ile dönmÜft emniyetin teşkilltlanmasına bi-
• t -' d- - bwı la ber ber ı -•b T ekirda<rı 25 (Özel) - Vila-JC.S yapumasını uıunmilıtür. an a malıteme .... • rinci merhale olacaktı. Bu şartla 
Hatırlardadır lci ilk jest muha- tekfffleri hakkında amidliılik yet umumi meclisi bugün top- B. Laval tarafından 5 Mayıs 

yelle karııladılar. Yalnız Al
manyada hemen buna kartı 
bir mücadele açıldı. Pakb• ya· 
pılması tartlara bunlardar. 

KAPILAR ALMANYA YA 
AÇIKTIR 

Bu fransamn daimi liyua
sına devamdır. Bunda her dıt 
bakanın me5uliyct payı varcl&r. 
Fransa daima kollektif ıeklri
teyi kormağa çahtarken Lon
drada o15uu, Strer.ada olsun 
Almanyanm mevkini açık tutmq 
tur.Fransa sulh ister.Fransıdann 

Bu paktı harp hazırlamakla 
itham etmel('ri menfur bir ıey
dir. Pakt, Uluslar sosyeteıi 
paktının bir samimiyetidir. Rus
ya Uluslar sosyetesi üyesi o1uac 
ca, 7 inci maddeye göre bir 
hücuma karşı topraklanoın 

emniyetini ve istikllfini koru
mağa ve muavenete daima mec
buruz. Fazla bir taahhild yok
tur. 

Neden Rusya ile böyle bağ-
landık diyoı lar. Rusyanrn Al
manya ile müşterek hududu 
yok iken Fraosaaın vardır, 
diyorlar, iyiya müşterek bu
dud olmaması barbı güçleı
tirir ve Uluslar sosyetesi kon
seyi tecavüzün baogi taraftan 
geldiğini tespite valut bulUI'. 
Eranaa bununla harbe sürük-
lenecekmiş diyor1ar. Meeele 
pakta ve kollektif emniyete 

inananlarla ancak kuvyete ina· 
nanlar arasında bir aynltkbr, 
Yalnız kuvvete dayamhrs 
larihln ders eri unutulmuş olur • 
1914 tc dOnya harbi l>ir hAcli-
sccikten doğmuştur. 

LOKARNO, HARBA 
MORACAA Ti MENEDER 

Unutmamahyız ki bunmı gi
bi yapılan ilk pakt, Lokarno 
bizim lehimize oldu. Bu pakt 
Lokarno ile muhaliftir diyorlar. 
Bilakis! Lokarna barba müra
caatı meneder. Yani ancak 
tecavüze karşı karşılıklı yardımı 
kabul eder. fransanın isteği 
Alman yanın Cenevreye d&eerek 
müsavat dahilinde diğerlerile 
birlikte sUlba çabflllasaclar. 
Yoka ergeç Aurapa dnlet
leri ıilih yal'Jflllıa ckoae111İ7i 
harap ettiğini göreceklerdir. 

Pakt sulh yolunda Lir mer
haledir. iç siyasayı buna ka-
rıştırmamalıdır. Hiçbir hiiki
ınet dışarıdan iç işlerimize ka· 
rı ılmasını kabul etmez.. 

Kominternin bir hareketiae 
karşı ·ki, rejim olabilecek 
biricik hareket de bu de;il
dir. · Laumgelen tedbirler alın
nuşhr. Fransa ananelerine de· 
vam etmektedir. Bu pakb ha
zırlamaia yardun edenler 
şimdi tasdikden kaçınırlaru 
kendileri bilirler. Hük\amete 
gelince; iç güçlüklerin üstüne 
çıkarak, Fransanın eseriae 
devam edecektir. 

Dış bakanı şiddetle allat· 
lanmışhr. 

ALMANYADA HEYECAN 
Berlin 25 ( Ö. R ) Sov

yet Rusya - Fransa arasındaki 
pakhn imza edilmesi haberinin 
Almanyada doğuracağı heye
can ve uyandıracağı aksülamel 
şimdiden kestirilemiyor. Siyasal 
çevrenler derin ve korkulu bir 
sükut ınuhaf aza ediyorlar. 
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Eğer Almanya, ani bir he· 
yecana kapılarak Ren'in as
kerlikten tecrit edilmiş bölge
sini askerleştirme karannı ve
rirse, bu hareket çok ini ola
caktır. Bununla beraber bu bu
su.1ta kat'i bir k r. r verifmİf 



·gahlte e - pu 

• Temo ının ası 
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' Böfem say ısı: 13 "' 

Cebe Gökçeden bir çok 
tılısımlar yapmasını istemişti 

Cebe istediklerini saymağa 
Laşladı: 

- Ben T emoçinin yanında 
ı aycigudJarla kavgaya geldim. 
iaycigudların sert mızraklı, 

i_ i nişancı adam olduklarım 

bilirim. Bundan başka onlar 
b.zden daha çokturlar. 

Gökçe suratını astı: 

- Korkuyorsan geri dön .. 
- Geri dönmek mi ? Ne 

<iiyorsun sihirbaz ? Ben bura· 
ya geri dönmek için gelme
dim. Vuruşmak, dövüşmek, şan 
ve zafer kazanmak için geldim. 
Ben yalnız bir şeyden korka
rım. O da Temoçinin azlık ol
duğumuzu görerek beni asker
lerinin en sonunda bırakması 
ihtimaJidir. Benim senden iste
diğim, bana öy)e bir tılsım ver 
ki Temoçin beni askerlerinin, 
mıı:rakhlann ön safına geçirsin. 

- Öyleyse korkma... Sakın 
üzülme .. T emoçin seni en öne 
koJacaktır. 

- Başka bir blııım daha 
isterim. 

- Söyle bakalım. 
- Benim atım Kaşka gibi 

yerylizünde bir at daha yok
tur. Bir blısım yap ki ona bir 
fenahk gelmesin... Ben ken
dimi dütünmem. Zira düşmamn 
okuna kartı okum, kıbncana 
kup kalıucım vardır. Ama 
atam kendini koruyamaz. Tay
cisudların da atlara saldırma 
merakJannı bilirsin, .. 

G&kçe sıülilmsedi: 
- Meraklanma Cebe... Kaş-

ka da kavgadan sağ çıka
caktır. 

- Bir üçünbü dileiim daha 
var G6kçe... Bana eyilik etmek 

isteraen bir kez daha beni 
dinle.. Çin hanlarından Ara 

Bulutun "Kemşin0 adında bir 
kızı var. Babası kızını kendi 
gibi bir Çinliden başkasına 

vermek istemiyor. Ama bilir 
misin ne yavuz kızdır. Baba
sına giderek kızmı bana ver
mesi için yüz öküz, elJi at ver
dim. Herif beni kovdu. Üste
lik te tahkir ederek "Hırsız
lara kızımı vermem., dedi. Eğer 
Temoçinin ardından kavga et· 
meğe and içmemiş olsaydım 
adamlanmı toplar, Ara Bulut 
hanın üstesinden gelirdim. Ne 
yapayım ki T emoçine söz ver· 
dim. Tann başı için onun ota
ğını yakar yıkar, kızını ahr 

kaçardım. O da Cebeye hırsız 
demenin neye varacağını an
lardı. 

Gökçe bu kadar laftan 
bıkmiştı. 

- Peki pekJ, dedi. Kemşin 
için ne istiyorsun onu söyle ... 

- Bana bir tılsım ver ki 
Kemşin beni çıldırasıya sevsin. 
Babasını dinlemiyerek arkam
dan gelsin... O bir kerre be
~imle gelmeğe razı olsun ötesi 
benim işimdir. Bütün ÇinliJer 
önüme çıksalar, ortalarını yarar, 
kızı babama getfr;rim. 

- Müsterih ol Cebe... Ben 
bu tılısımı da sana vereceğim. 
Kemşin seni sevecek. .. O ken
diliğinden senin arkandan ko
şacak ... 

Cebe Gökçenin ellerine sarı
larak öptü. Sonra 

- Bana ve beraberimde 
alıb götüreceğim Canbeye ha
yır dua et dedi. Haberin yoksa 
söyleyim Can beyi de beraber 
alacağım. 

Can bey kıpkırmızı kesilmiş 
idi. Gökçe onun heyecanını 

aobyarak kendisine sordu: 
~ Can bey kavgaya mı 

gitmek istiyorsun... Çok ıyı 
oğul çok iyi ... 

Sen yiğit bir çocuksun. Bu 
akşam burada kal, yaran Ce
beye kavuşursun. Sana bu ge
ce diyeceğim var .. 

Can bey birşey söylemedi. 
Gökçe biraz dua ettikten sonra 
Cebe gitmeğe hazırlandı. Fa· 
kat majaradan çıkmadanı önce 
koynundan bir inci gerdanlık 
çıkararak Gökçeye U2attı: 

- Bunun ne olduğunu bil· 
miyorum. Güneşe karşı tutunca 
ışıJdıyor. Güzel birşey olmalı .• 
Ben bunu Kitad hanı kavgada 
öldürdüğümüz zaman boynun· 
dan almıştım. Al Gökçe sana 
armağanım olsun ... 

- Hayır Cebe onu bana ver
me.. Ben tıLsımı o gerdanlıkla 
yaptım. Sen onu Kemşine gön-
der. Tez vakitte seni sevdiğini 
göreceksin ... 

- O beni nasıl olsa sever ... 
Fakat ne yapayım ki babası 
bırakmıyÖr. 

Cebe Canbeye dönerek : 
- Delikanlı yarın sabah beni 

orman başında bulmağa gel... 
Ben orada konaklayacağım, 
dedi ve abna athyarak gözden 
kayboldu. 

- Bitmedi -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Habeşler Italya,n hatlarının gerile
rine şaşırtıcı baskınlar yaptılar 

' -·-·-·-- Başlara/ı birinci say/atlu - ) ve 10,000 silah ve 15 milyon 
verllen diğer bir habere mermiden ibarettir. 
göre, ölen ltalyanların Ekserisi tanklara karşı kul
bir kısmı da dini bir lanmağa yarayan bu toplar 
Ayin esnasında maktul Graçyamnın motörlü kıtalarına 
dU,mUtlerdlr. Yapllan karşı kullanılacakhr. 
baskın Uzerlne yanla- BiR KIZILHAÇ 
rında sllahları bulunmı- TA YY ARESJ YANDI 
yan ltalyan askerleri Adis Ababa, 25 ( A.A ) -
hiçbir mukavemet gös- Ingiliz kızılhaçımn Ogadene 
lermemı,ıer ve çabuk- gitmekte olan bir sıhhiye 
ça perişan edllmişler- uçağı havalandıktan pek az 
dlr. sonra bir okaliptos ağacına 
Habeş muharipleri Italyan çarparak parçalanmışbr. Uça· 

papasına birşey yapmamışlar ğm pilotu kaptan Hayter ile 
ve ayin esnasında dokunma- Mısırlı bir yolcu yaralanmış-
mışlardır. )ardır. Uçak tutuşmuş ve ta-

Ras Nasibu kumandasındaki mamiyle yanmıştır. 
Ogaden Habeş ordusuna 600 Milletler cemiyetine müzahe-
ton sıkletinde harb Jevazımı ret birliğinin hediyesi olan bu 
\'e mühimmat gelmiştir. uçak Habeş sıhhiye heyetinin 

HABEŞLERE TOP VE azasiyle Jazıoıgelen ilaçları 
MÜHIMMA T cepheye taşımağa memur idi. 

lngiliz Somalisinde Berbera iT AL YANLAR ASKER 
limanı yolu ile gelen bu barb GÖNDERiYORLAR 
levUJan 40 kadar kücük tno NapoJi. 25 (Ô.R) - Efraa 

YENi ASIR 2& Şubat 1931i 

Güzellik davası 
Güzellik enstltUsU gUzell 

çirkin yapmış 

Londra malı- 0f P:'ı~~~ 
kemelerinde şa <~'~< ~ .. 

yanı dikkat bir 
diva cereyan 

etmektedir. Da 
vacı Mr. Murp
hy isminde bir 
zat, dava edi
len meşhur bir 
güzellik ensti
tüsü direktörll 

Evvelki hali 
·. Mister Pikney· 

; dir. 
Mr. Murpby 

. ·mahkeme hu-

. • zurunda dava

ı sını şöyle an· 
j )atmıştır : 

-Kanm Mrs. 
Şimdiki /lali Murphy yara

dılış itibariyle güzel, çok ala
kah, çok samimi ve biJhassa 
çok güzel gözlü bir kadındı. 

, DQktor Pikneye, çehresindeki 
bir sivilceyi tedavi ettirmek 
üzere müracaat etti. Bundan 
sonra nasıl oldu bilmiyorum. 
Bu doktor karımı güzellik ame· 
Jiyatı yapmak tizere kandırdı 
ve bu haJe soktu. 
Kanmın yeni çehresi bana 

hürmet ve sevgi telkin etmi
yor. Evvelce belki de biraz da
ha çirkin görünürdü. Fakat o 
ber halde bundan önce bana 
daha yakındı. O zaman ke11-
disini Marlen Dietriche tercih 
ederdim. Şimdi ise hürmet va-
zifemi bile unutacak kadar 
kendisinden sovudum. 

Mahkeme heyeti kadının 
ameliyattan önceki fotoğrafla
nnı ve yeni halini tetkik et· 
tikten sonra suçlu dok
tor bakkmda beraet kararı 
verdi. Karara göre kadının 
ameliyattan sonraki hali, ame
liyattan önceki halinden daha 
sevimli ve güzel görünmüştür. 

Kıskanç muallim 
Btt• yll hapsa mahküm 

oldu 
Londra cina- 1 

yet mahkemesi, 
Hogb Wilyams 
isminde genç 
bir mektep mn
allimini beş yıl 
hapse ve umu
mi hizmetler- ~\, · '~ {f: 

d~n affa. ma~- !~,,:. ;;i '.. r~t: 
kum etmiştır. l r '' >~: ~ ' ; 

Buna sebep Mı:~ Margarit 
muaJlimin kıskançlık yüzünden 
nişanlısının ölümüne sebebiyet 
vermesidir. ' 

Mister Hughs'un Mis Mar
garit isminde genç ve güzel 
bir nişanlısı 1ardı, Çok hassas 
ve içli bir kız olan Mis Mar
garit, nişanhsmın kıskançhğın· 
dan müteeasir olarak İÇienmiş 
ve yatağa düŞ'fllüş; bunun so· 
nunda da ağır bir hastalık 
geçirerek ölmüştü. 

Mia Margariti tedavi eden 
C:loktorlar, ölümün sebepleri 
arasında en mühim amil olarak 
Mister Hugbs'un kıskançlığı-
nı raporlanoda zikretmişlerdi. 
Mahkeme buna istinad ederek, 
kıskançllk hissi galip gelen 
zatın muallim olacak kadar 
açık görüşlü bir münevver,, 
olduğunu şiddetlendirici sebeb-
ler arasında kabul etmiş ve 
mahkumiyet karan vermiştir. .••..•••••......................... , ..... . 
ve harp malzemesi yüklü bir 
çok gemiler Afrik aya hareket 
ettiler. Arabia vapuru harp 
malzemesini hamilen Somaliye 
gitti. Livorna vapurile daha 
bir vapur, motörize edilmiş 
1712 askerlik 2860 topçu ne
ferini ve 118 zabiti hamilen 
hareket etmiştir. Bir diğer 
vapur 1200 amele. Lombardiya 
vapuru qe 4000 amele g6tiir
mekt~ir. 

Kadınlarda 
Değişme merakı nasll 

tatmin edileblllr ? 
Kadmlar sık sık 

değişmek, iter giill 
başka bir şekilde 
J!Öriiıımek istrrlcr. 
Değişik görii11111ek 
için elbiseyi m;. 
şapkayt mı değiş· 
firmeli? Bayaızla· 
mı bu müşkülle

rini l!alletmek için 
kendilerine beş de· 
ğişik /otoğraf ve
Fiyoru z. Bunlarm 

· lıepsi ayni kadın
dır. Hatta beş poz 
da aplli ropla re-
.,....!""'-"..,.,.,..,~--- kilmiştir. Fakat 

lan gibi gö,ıiyo
ruz. 

Bu şaştlacak de
ğişikliği yapan Jteo 
şapkamn değişnıe
sıdir. 
TELEViZYON 
DA KADIN 

TIPI 
Televizyon spi

luri olmak zanne-

şapkaların değiş

miş bulunması ka
dının görünüşünlJ 

tamamen değiştir
miştir. Burada ay· 
çehreyi,Suzan Ta/
botu mondm, nu:· 
ıw11, masum veva 
Hollyvood yıldız· 

dildiği kadar ko· 
/ay iş değildir. 

Radyo şpikerin
de güzel, ahenk
tar bir sesle Jıu

sursuz bir teker 
ilim arandı/i hal
de televizyonda şpi 
kerin /otojenik ol
masına elıemmiJ•et 

veriliyor. Şpikeri11 

güzel olması yet-
mivor. Zira beyaz perdede yapılall tec 
rühehr göstermiştir ki ltaddı za· 
tında giizel bir (Ok (elıreler, Joto
jtnik olmatlıkla11ntlan perdede ,;,. 
kin görüniirler. 7elevizyoJZ, si11ema 
gibi öztl bir güzellik tipi yaralmı.~llr. 
7 devizron şpikerinin kontrast bir 
çdtre;ıe malik olması ifizımdır. Ya11i 
çelıre lıatları belirli olmalıdır.Oöriilii
yor ki, te/f'vizyoll{/tı esmerler sarışm· 
laıa tercih edileceklerdir. 

ikinci bir nokta da bilinen makiyaj 
la12laflmn fele•'iıyona uymadığıdır. 

Televizronda tamamen özel bir maki
yaja ilıtiyac vardır. O kadar ki hu 
suretle maki}'ajı yapılmış bir kaduıa 
yolda tas! gelseniz mııltakkak kor
llarsımz. 

Trk!lisymlrrin roptıklan tecrübele
re göre şpikeıi11 göz kapaklannı ye~ 

#le, kaşlarım ~·e kirpiklerini koyu 
siyaha, humn kanallarını koyu sarı

)'a, dudaktan ko.Jll kestane renf{ine. 
burt/JI delikieritıi koy11 Juımızıya, btr 
ramast lazımdır. Bu kadar acaip 
boyalarla makiyaj'/anmış bir kadı

mn ilısam iirkiilmemesi imkansızdır. 
Tabiata a}·ku ı diişe11 bu rmkler fo
toğra/ik relie/i veya çeltrenin fotojt
nilılijfinı yapmalıtadlf. 

Çtlırenin kt11di lıatlurma geline~ 

bunlaflll glizel tecessümü yetmez. 
Ovale (yumurta şeklint) yakın olması 
"top iiler. · 

Toparlak rehrel.fr trlc11izyon şpikrri 
tJlamazlar. 

. Kabahat kimin? 
Mahkeme babayı mah

kOm etti 
Amerikada Niyu Karolayma

da Mr. Hans Veisbent isminde 
bir baba kendisinin müsaadesi 
olmadan sigara içen iki kızı 
hakkında dava ikame etmiş; 
mahkeme bu babayı kızlarını 
babalık disiplini albnda bulun
duramadığı için 125 dolar taz· 
minat ödemeğe mahkum etmiş
tir. 

Bir iğne 
YUzUnden başına neler 

gelmiş? 
Mis Florans f . ....,,,.,.~.,..-· 

Hergün 
Bir fıkra 

Yaza!I: Eczacı Kemal Aktaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

içi boş laf 
Laflarm içi boş oJanlarına 

dikkat eder misiniz, şöyle bir 
iki fiske vurdunuz mu tın, tın! 
öterler. Birader ne soğuktu o ... 

Ne yağmurdu yahuf.. Gibi laf· 
lar işte içi boş olanlardan bi· 
ridir. Bir kaç ki~i tanınm, içi 
boş laf etmeden pek hoşlanır· 

Mary ismınde 

bir Jngj)jz kızı 

evinde yüzük 

kullanmadan 

dikiş dikerken 
parmağına bir Mis Norans Afary lar. Yine bir kaç kişi bilirinı 
iğne batmış: genç kız yarasını adamına göre laf ederler. Baıı 
tedavi ettirmediği için parmağı öyle bülbiiller vardır ki içi dolu 
kangren olarak kesilmiştir. lakırdıya hiç gelemezler. Ciddi 

Genç kızm parmağım ame- bir laf süjesi derhal içlerini 
liyat eden lngiliz hastanesinde sıkar, içi boş olanların lafları 
parmak yarasının kapanması da kendileri gibi boş olur.Baıı 
için elektrik tedavisi yapıhrken öyle adamlar vardır ki adamına 

\ Mis Florans kalp sektesinden göre lif ederler. İçi boş lafları 
almüş; bu münasebetle hutane 1 
baş doktoriJe ameliyat yapan içi boşlarla edip, hayatın olgun 
operatör mahkemeye veril· ve dolgun taraflarım başkala-
miştir. rile görüşürler.EğJenmeyi, gülüp 

H il dd oynamağı içi dolu farzederioı. 
o y:voo a Çünkü gülmek, zevkJenmek si~ 

Sanat şekaveti varm••·· nirleri dinlendiren hayata cila 
Ho il y v o od 1 veren, kafayı okşıyarak daha 

elemi, lngiliz iyi çalışmasına sebep olan içi 
film sanatkar- dolu işlerden biridir. Mesela J 
lanılı yüksek saatlerce oturub adam çekiş· 
angajmanlar 1 a tiren ve yahud iki üç sene~ 
kendisine çek· evvel oJmu~ her hangi basit ı 
meğe çahıır· bir hadiseyi bir hikaye yapıp~ 
ken lngiliz film aöy1iyen, evinin bahçesinden, l 
milsseaeleri de oğlunun mektepten, içtiği ıı-
Hollyvood' dan Evelyn Dall garadan uzun uzadıya babıe· 
aanatklr şekavetine! -Ameri· den adamlar içi boş laf eden-) 
kan sinema mecmualan Londra !erdir. Ömründe boı lif etme-J 
ıtodyolannın bu hareketini sini bilmiyen insanlar da vardır. 
•şekavet" kelimeaile izaha ça- ı 
hımaktadirlar- çıkmıt bulunu· Böyleleriyle aık temas edenlere~ 
yorJar. sıkıntı gelir, bu gibilerin lafla·) 
. Hollyvoocl tiyatro llemjnde nnı boşaltarak dinlemek ge· 
gUzel ıesile bOyOk bir ıohret rektir, Lafı boıaltmak, lafı dol· 
kazanan Mis Evelyn Dail Lon• durmak da bir hllnerdir, insan 
drada dört film çevirmek lizere biraz dikkat etse, azıcık istese t 
yeni bir ansaJman imza etmiı· llf boşalbp lif doldurmağı ağ..ıl 
tir. Mis Evelyn'in ilk fllml renmek çok :ıor bir ıey değil·. 
•Mnzikli ve qıkJı bir gece,,dir. dir, 

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

Suriye ile Fransa arasını:t 
:da ~uahede yapılaccak' 

Şam, 25 ( 0.R ) - Fransız 
yüksek komiıcri B. de Martel 
yeni başbakan Ati bey Vüc6-
biye bir mektub göndererek 
F ransanıo ıiyasaınmn daima 
Süriye uluıunun mqru emel
lerinin tahakkukunu qtediğini 
ve bu itin ulular ıoıyeteıince 
teşkili emredilen müe11ae
seler kadrosu içinde Suriye 
ulusunun birlik ar2ulannı 
temel yasanın akalliyetlere ta
nıdığı haklarla telif edecek bir 
yol bulmakla mümkün olaca
ğını bildirmit ve ıunJan i.liYe 
etmiıtir. 

"Siz değerli dirayetiniz ve 
"otoriteniz ıaycsinde Sariye 
birliğiyle mandater devlet ara• 
aında yükıelmekte olan engalleri 
yıkmağa muvaffak oldunuz.Bay-

1 
lece parlamento hayatının ye·' 
niden başlamasını hazırlamak 
daha kolay olacaktır. Bu va· · 
.ıiyet Suriye ile Fransa ara· 
ıında, lrakda misali hazırlanan i 
nümune dairesinde, bir mua
hede akdı ve Suriyenin ulus- . 
lar sösyeteıine kabulüne doğ~~ 
bir intikal devresi teşkil ede-
cektir. 

Mandater devletler Suriye • 
arasındaki müoaıebetleri ko-~ 
laylaştırmak için haklannda 
acili takibat yapılmamış olan 
mevkuf nümayişçilerin hemen 
serbest bırakılacağını ve mah· , 
kfım olanların dosyalarmın da . 
geniş ve müsamaha fikrile fer~ 
olarak inceleneceğini ve haklaf..J 
rında af tedbiri abnacağwı { 
temin eylerim. 

Deniz konferansı -·-·-·-Londra 25 ( A.A ) - Şang
haydan 13 Şubatta hareket 
eden uzak prk hava postası 
dün rekor denilecek kadar kı
sa bir zaman zarfında Kroy
don tayyare istasyonuna gel
miştir. 

Paris. 25 (Ö.R) - Deniz 
konf er an sının sonuna ermekte 
olması dolayisile "Temps,, ga-

süz kaldığı iddiaları doğru 

değilc\ir. Bu şey, fiilen diğer 
devletlerin de iştirakine açık 
olarak verilecek son kararlara 
bağlıdır. 

Hiç bir devlet için mutlak 
bir formül 1 kabulü mevzuuba· 
his olamaz. Zira Amerika, Jn
giltere, Fransa, ltalyanın tesli· 

B zeteai şu malümatı veriyor: 
. İr ziyafette Loncha deniz konferansı, 

batı tabii olarak Japonya, Rus
ya ve Almanyanm siJahlanma 
kararlarmdan müteesir olabilir . 
Ancak l 930 da Londrada ya· 
pıldığı gibi, silahların pek fazla 
artmasının önünü alabilecek 
bir vikaye ciddiyeti koymak 
kafidir. Fransaya göre, bu kayt 
ile, anlaşma şimdiden konfe· 
ranstaki devletler tarafından 

imza edilebilir. lngiltere iıe 

imzadan önce Almanya, Rusya 
ve Japonyanm da bunları ka· 

Zehirlenen 14 kl'I öldU Japonyanın çekilmesi sebebile, 
20 kı,ı hastalandı biltün ümitlere cevap vereme

miştir. Zaten konferans hazır-
Hindistanın Kaliyat şehrinde 

yerJiJerden birinin cenaze res- lıksız toplandığı için bu ümit-
minde verilen lokmalardan bü- ler hayali idi. Bununla beraber, 
tün bir aile halkıyle orada Japooyanın gıyabında dört deniz 
hazır. b_ulunanların hepsi zehir· . devleti arasındaki anlaşmamn 
lenmııtar. On dört kiıi 61müf, boş olduğu telikkiainin de 
20 kiti hastaneye kaldualmııbr. yanbı olduğu anlqı.lmıtbr. 
Buu1ann da kutulmalan flip- .. Konferanı 161'6fmeleriain hiç 
1aeJidir. «..ll~!i.l>ir_lldict _ ~~ J•_ aumu!- . bul etmelerini iıtemektec!iJ. " 
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Atina'da 
Buhran başladı -Müslümanların 13 Anası 1 

İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 
Atina, 25 (Ô R) - Buhran 

hili bitmemiştir. Baıbakan B. 
Demircisin dış siyasa hakkında 
izahabnı dinlemek üzere siya
sal başkanların toplantaaı yarın 
saat 12 de yapılacaktır. Gaze
teler toplantıdan istifade ede-

Btilem sayısı: 45 Yazan : Tokdll 1 

Şehitleri yıkamağa hacet yoktur, kanları onları 
temizlemiştir, pakt:r, kanlarile defnedilsin. rek halk partisi başkam B. 

Çaldarisin, 8. Metaksas ve Safiye onu kana bulanmış 
saçlarından tanıdı, kanlı top
rağa baş ucunda, diz çöktü, 
yürekler aclSI olan kardeşinin 
ölüsüne yürğinin azametini bul
muş elemi, phikumı qmıı 
yesile baktı, elemin ve yesin 
bu kadar coıkunluğu onun do
lu ruhunu çığhktan daha mnes
sir bir sükuta esir etti .. 
Boğazında ttıkürllkleri ku

rumuş bir sesi~: 
- lnni lillilıi ve inni ileyhi 

ıaciunt 

Diye kardqinia kanh saçla
rını oktadı, baŞtnı kald,rdı, 
diz.ine koydu, onun kanla göz
lerinden kendi dudakla rma 
kan bulatmuına bakmayarak 
öptü, alnından öptü ve kalktı, 
anasını huznüne terkeden, bu 
mukaddes huznün tezahürünü 
ağır ve hazin bir ağlayaşla 

seyreden Zübeyr; anası sende
lerkerken kucakladı. Tam bu 
aaracla: 

- Sid! Sidl Sid bin Ebir
rebi, Nerdesin ? Sidl Sadi 
bin Ebirebi yaralı isen ses ver. 

Diye onun ad arkadaşı Saad 
bin Ebi Vakas onlann arka
sından melhame sahasmı gezi
yordu, Saadın sesine Saad.dan 
ses yoktu. 
Arkadaşım arayan Saad 

Safiyenin ZObeyirin kolunda 
gelişini görerek bir daha hay
lnrdı: 

- Saad! Kardeşim ben se
nin ad arkadatan Sadım, beni 
Muhammed gönderdi, seni ara
JOftlm~ Muhammedin aaaa ıe .. 
limı var, ses veri 

Ölülerin arasından kesik v~ 
bitap bir inilti çıktı. · 

Arayan Saad, Safiye, Zü
beyr durdular,Saad Muhamme
din selamını tekrarladı, inilti 
yine belirdi. 

Saad yüreği dolgun bir hızla 
iniltiye doğru cesetler üzerin
den atlayarak koştu, etrafına 
bakınarak: 

- Saad! 
Dedi. Bir kısık ses: 
- Saad! 
Diye sanki hafif bir aksi 

sada gibi ses tekrarladı, Saad 
sesin geldiği yeri bularak ad 
kardeşinin belki seksen yerin
den yarah vücudu önünde diz 
çöktü .. 

Yarala hafif bir tebess~mle 
güldü: 

- Muhammede şehim, on
dan rahmet ve şefaat dileyo
rum. 
. Arkadan gÜC' ve tok bir ses 
belirdi; 

- Saad! Kardeşini bulduasa 
benden selim ve rahmet ıöyle. 
Saad döndü, Muhammed arka
sına arkasına arkadaşlarını al
mış şehitliği ziyarete çıkmlfb. 
Yaralı bir çocuğun pbika•ı 
gibi ini bir nefesle içini çe
kerek: 

- Allah 
Diye uzandı, bitti. 
. . . . . . . . . . . 
Muhammed harb meydanmı 

l:: aştan başa gezdi, ölen Saa
aın yüzünde elini gezdirdi, 
gezdirdi, ciğerleri parçalanmış, 
bağırsakları açılmış Hamzanm 
önünde Allahına dilek diledi. 
Ve: 

- Buraya bir türbe yapılsın! 
Diye tavsıyede bulundu, ' 

y-ın•nda; ad arkadsıı Saidı 
a~ayao Said da beraberdi, 
Saad; bir an bir öllinün başın
c1it durdu ona bütnn teessür 
ve elemile bakarak: 

- V.a DaaAI t 

Abdullah bin Cahaş'in cese- landı, uzun bir vakfe, uzun ve 
didir. Muhammed ona yaklaşb, hazin bir sükunet içinde orta-
Saad devam etti: da yatan islim ölüleri birer 

- Medineden gelirken bana birer toprağa giriyordu. Mu-

belki 8. Sofulis ile iç siyasa 
hakkında da görüşeceğini ya
zarak tekrar halk ve liberal 
partileri arasında işbirliği ibti-

delllİfti ki: Ben harpta şebid hammed Alinin koluna dayan- malinden bahsediyorlar. 
olayam, burnum, kulağım, her mış Alinin yanında ve daha B 

1 
k 

tarafım kesilsin, yaran Allahın çok kendisine yakm kızma sağ e çi a 
huzuruna çıkhğım zaman bu elini, beri tarafta da diğer elini 
kesik azamı sorarsa ben de Ayşeye vermiş bir halde gözle- Askeri ıslahat 
hangi uğurda bunlan feda ede· rini çalışan arkadaşlarına, gömü • • 
rek can verdiğimi anlatayım, len arkadaılarına dikdikteo son- p ro ıesı 
beni Muhammede yakın etsio.. ra ağır ağır göklere kaldırdı, de- Brüksel, 25 (Ô.R) - Sa,'a•-
Bakın timdi fU tehide bumu rin bir vecd ve istigrak içinde lar odasında h&k6metin askeri 
ve kulağa Mekke kadınlanmn büsbütün vücudünü bırakıp, ıslahat projesi Ozerindeki mü-
gcrdaalarmda harp zineti ola- ağırlaşarak : nakaşada başbakan Van Zeland 
rak ipe takilmı, ğeziyor, dileği - işte ,u yatan tehitlerin ordudaki boşlukları doldurmak 
yerine geldı, Muhammed g6ğe hak yolunda şebicl olduklarina için bOkümetin muYakkat ted-
el kaldırdı. Allah yanında ben şah' dim, hak birlerinin kabulü zaruri oldu-

-Tannmf Onun dileğini ye- yolunda yaralanmış h'ç b r mec- duğunu ve meaelen!n biitiiolü-
rine getir 1 Dedi. ruh yoktur ki Allah onu kıya- ğünde ileride muhtelit bir ko-

Muhammed bqında bir yara met gününde; kabr:nden yarası misyon tarafından tetkik edile-
ceğini bildirmiştir. · 

, sargısile Alinin koluna daya- açık ve. kan içinde, rengi kan Eleman saylavlardan Van Fo-
oarak bu ceaet mahşerini gez- renginde, kokusu nıisk koku- nar bugiin artık teknik bir kıy-
dikten sonra döndü ·• · ı k ld 1 l sıy e a ırmış o masm ·· meti kalmamış olllll Fransa -

- Şehitleri yıkamağa hacet . . . . . . Belçika anlaşmasının feshini is· 
yoktur, kanlan onları temi:ıle- . . . . . . temiştir. Eski batvakan B. Jaa-
miştir, paktır, lcanlarile defne- Suriye üslündea Şamdan ge- par bu muahededen feragat 
dilsin, arkadaşlar onları böyle- len Mekkeli Huzaa kervanı fikrini şiddetle proteso ederek 
ce gömünü:ı... içleriyden Muabbit'in riyasetile muahedenin şimdiye kadar ge-

Bu emir hazin bir sükütla ticaretini yapmışlar, kaç aylar- len bütün baıbakanlar tarafm-
ka'lllandı ve ağu ağır hüzün dır hasret kaldıklart yuvalarına, dan değerinin tasdik edildiğini 
ve keder içinde ölüler çift çift çoluk çocuklarına kavuşmağa ve fe"lhin araıulusal çevrenlerde 
göaaüJmeğe, açılan toprakların dönmüşleı di. Belçika için felaketli bir tesir 
kucağına yerlqtirilmeğe baş- Sonrı "a' ~ yapacağım s6ylemiştir. 

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

Italyan sulh· pli~I .... 
........................................................................... 1 1 

Mussolini · .Londraya gi li bir memur 
· gönder<li. HaL~şistanı lngilter.e .. 

vo Fransa ile bölüşmek emelifidedir 
Londra, 25 (Ö,R) - Belga · 

ajansının Londra muhabirinin 
haber aldığına göre B. Musso
lininin bususiğ surette gönder
diği bir m~mur bu dakikada 
Londrada bulunmaktadır. Bu 
memurun vazifesi, Londradaki 
ltalyan elçisiyle daimi surette 
temas halinde bulunarak ltal
yan-Habeş anlaşmazhğmm halli 
için siyasal çevrenlerle açık 

bir pazarlığa girişmektir. 
Filvaki böyle bir memur Lln

draya gelmiş bulunmakta ve bir 
anlaşma esasını da beraberinde 
bulundurmaktadır. Tasavvur 
edilen proje ltalya - lngHtere 
ve FraHsaya nüfus bölgeleri 

uzat.makta ve 1906 apdlaşması 
hükümlerini Jtlııular sosyetesi 
icablarına göre 'elif ctmeğe 
cah1111aktadır. Projenin esasları 
şunlardır: 

PRO JENIN ESASLARI 
1 - ltalya tarafından şim

diye kadar z.abtedilen 'toprak
lar bir daha Hab«!fistaoa ve
rilmiyecek ve bu toprakların 
muhafaza ve mildafauına her 
zaman için Uluslar Sosyetesi 
yardım edecektir. Bu toprak
lar para mukabilinde komşu 
Avrupa devletlerinin hakimi
yeti allana girecektir. 

2 - ltalyaya verilecek her 
toprak mukabilinde Habeşis
tana tazminat verilecektir. Ma
denlerin işletilmesinden hasıl 
oiacitk kira Habeşistan da 
iştirak ettirilecektir. 

3 - Bu topraklann en bü
yük kısmı ltalyanın olacak ve 
Laval-Hoare projesi hükümle
rini ihtiva edecektir. Italya 
Biru, T aru b6lgeleriyle Oga
den, Br,9miy~ ve Sida~oy.u 

Ümidle brltft}•c11 bir Habeşli 

4 - Fransa, Frnsız Somali
ainin hinderlandmı teşkil eden 
Autta arazisine sahip o:acaktır. 

5 - lngiltere Habeşistana 
nakdi tavizatta bulunmak su
retiyle Sudanla hem hudud 
oJan kısmı alacaktır. 

6 - Habefistana verilecek 
tazminat Milletler cemiyeti va· 
.. tuiyle gönderilecek; ancak, 
ba tazminattan ilk önce Ingiliı 
alaçaldJ~ı~ ~~rdwleri illik· 

1 ilk ve orta okul 
talebelerine . 

Her hangi bir sebepten iStü
rü derslerde geri kalanları ye-

tiıtiren, müsabakalara hazırla
yan ve istenildiği gün ve saat
larda ders durumunu yoklıyan 
tecrübe sahibi bir özel öğret
·?1en arayanfarip gazeter:niz 
ıclar~ miWArliljiıp baş vurma-

Istanbul 
••••• 

Gazeteleri neler 
yazıyorlar ? 

Istaobul 25 (A.A)- Petrolun 
son zamanlarda kesbettiği ehem
miyet gazetelerin na:ıarı dik
katini çekmektedir 

Yunus Nadi, Cumhuriyet'te 
memleketlerin, başka memleket-
Jertlen temine mecbur olduğu 
iptidai maddelerhı çokluğuna 

veya azlığına göre politikaların
rta harici istikametleri bulmağa 
çalışbklannı söv!~yor ve misal 
olarak petrol ihtiyacı karşısında 
ltalya ve Fransanın müşkül 
vaziyetlerine işaret ediyor. 

Kurunda. Asım Us, Celil 
Bayar•ın ikinci beş senelik 
endOstri planında benzin, sun'i 
benzin i•ine de yer verileceği 
hakkındaki sö:ıferinin ehemmi
yeti, son ltalyan - Habeş har
bında petrolun oynadığı rolle 
bir kat daha tezayüd etliğini 
söyledikten sonra kendi kömür 
madenlerimizden ve Linyit ma
denlerinden sun'i petrol çıkar
mak için tecf kikat yapmak ve 
bu itlere biran evvel başlamak 
gerek olduğunu yazıyor. 

Uzak şark vaziyetini tetkik 
eden "Tan., Japonların, Fransa, 
lngiltere ve :Amerikan1n dahili 
ve harici daireleri arasında 
Şimali Çin'de genişleme poli
tikasını tatbike başlamakla 
kumazLk ettiklerini, fakat Si
birya budutlannın emniyeti 
için Sovyetlerce çok mühim 
olan Hopkini Surimyana taar• 
ruz etmekle de hata ettiklerini 
söyliyor. 

lngilizlerin Habeş işinde 
şimdiye ka Jar tuttuktan yolu 
değiştirerek daha fial bir 
politika tatbikine başladıklannı 
kaydeden "Akşam., bu deği
şikliğin en büyük delili, lngili:ı 

kabinesinın Habeşistana para 
·ve miİbimmat yardıq11na karar 
.-ermi!m olduğaau .CSyJü101'. 

Son Poitada, Selim Rağıp, 

lngifiz bııvekilinin kendi par
tisi içinde nüfuz ve mevkiini 
kaybettiğini, Osten Çember
laynm yaptığı'hilcumlann Bald
vioe en taraftar olanlar tara· 
fmdan bile itiraz edilmeksizin 
dinlenildiğini söyleyerek, Bald-

vinia başvekil ve parti lideri 
olarak 80D günlerini geçirdi
ğini yazıyor. 

• M?/70.)]h.'.H'M .. ;;9,J ... 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Salıflar 
~ 

uzum 
Çu. A!ıc~ Fiat 
81 M J Taraı1to 12 75 14 
26 Beşikçi Z bi. 10 10 50 
14 T Debas 11 11 
8 L Galemidi 11 11 
6 l<eten Izz.et 11 50 12 50 
13S Yekin 

494066 Esl.i satış 
494201 Umumi satış 

Zeytin yalı 
Kilo Alıcı 

1000 Ö. Muharrem 37 
Zahire 

Fi at 
37 

dMd87 .-
KARS'TA 

Ticari hareketler 
Kars, 25 (Özel) - Türkefis 

direktörlüiü, tehrimizde bir 
ithalat ve ihracat birliği ku· 

l,rulmasma teşebbüs etmiştir. 

Doktor 
Merkez hastanesi 

Operatörü 

Cevat Alpsoy 
Almanyadan avdetle bu· 

talannı her gün on betle oa 
aekiz araaında 

ikinci Beyler sokak be1· 
ler hamamı karfwnda 43 nu
marada kabul eder. 
Muayene hane telefona 331S 

Ev telefonu 3203 
26 ( 3\1 ) 

Doktor 

Kemal ~atir 
SARAÇOGLU 

Memleket bastaaelİ 
Dahiliye Mlltehauua 

Muayenehane : ikinci Bey· 
ler sokağı 65. Tel. 3956 • 

Evi: Köprü t"apur iakeleta 
Berat aparbmaoı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Pariı fakülteaiııden diplomab 
Dl• tabipleri 

Muzaffer Eroğul 
Kemal «;etindağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar meml et hasblbesinde 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken miltehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedaviJeri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fınn 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

·- fi ,... *' 
ÇOCUK 

HAST ALıKLARI 
1' M ÜTEHASSISl 

Ur. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyahatm

dan dönmüştür. Hastalarını 
Çu. Cinsi Fiat her gün 11,30 dan saat on 
370 Buğday 6 50 6 75 ka 
44 Nohut 6 15 6 75 üçe dar Beyler sokağı11· 

daki kılioiğinde kabul et-
100 Pamuk çekir 2 75 2 75 mektedir. Telefon 3990 612 K palamut 300 635 
391 balye pamuk 39 41 25 -~~..-ı-(iiiiSiii. 71İ) ll(iiiı360iiılııitfım .. 

3327 Ki. ko. deri S2 52 lzmir İkinci icra Memurlu-
• Q ğundan: 

Para Piyasası - TA s Hı H -
2112/936 tarihli gazetemizin 

25~2-1936 • 
sekizinci sahifesinin birinci 

Alış Sabş sütununda lzmir ikinci icra 
Mark 50 10 50 50 
ı dairesinden sahbğa çıkarılan 
sterlin 619 621 

F F traçada on bir parça gayrı 
r. rangı 8 28 8 30 menkulün ikinci arttırmasının 

Dolar 80 70 80 40 8 Nisan 936 tarihine miısadif 
Belga 21 12 21 37 Çarşamba gunu yapılacağı 
İtalyan lireti 9 95 9 97 yilzıh isede sehven saatı zik-
fsviçre Fran. 40 87 41 12 redilmemiıtir. Mezkür saktın 
Florin 85 12 85 30 ayni giinde ve lzmir ikinci 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 icra dairesinde saat 11 de 

. . . il 
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PARDAYANLAR 

- 95 - YAZAN : Mltel Zevako 

Kereşal, benim Mösyö dö Pardaya
nın oğlu olduğumu unutuyorsunuz. 

~~~~~--~-------~~~~~ 
Diyerek kapının demirini j Bu sefer süt nine söze atı-

kaldardı : )arak : 
Buyurunuz. Teşrif edeceği

nizi bildiğim için yaşıyorum. 
Sözlerini söyledi. 

1 
1 

1 

1 

YENi A81R 

Göz Hetimi 
ı 

MITATOREL 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

w 

BAG VE SEBZE 1 
Tütün fidanları 

ıçın 

Avrupa Kimyevi 
gübreleri 

Gaı bi Anado1u 

Umumi deposu 

•• ubat 1eae 

PAST~L FOR PASTİLFORP ASTİL FOR PASTiLFôR p ASTİLFOR 
J>AST!L FOR . . PASTILFOR 
~AST~L FOR PASTİLFOR 
~AST~L FOR p ASTiL FOR PASTİLFOR 
PASTiL F Kullananlar ı- . OR Nezleye, öksürüğe, nefes darhğına tu- PASTİL FOR 
.P AST~L FOR tulmazlar, sesleri kısıJmaz, nefes boru- p ASTİL FOR 
p ASTIL FOR larıs hatalanmaz, boğazları ağrımaz. p ASTİL FOR 

PASTIL FOR PASTl iL FOR P PASTİL FOR 
PASTiL FOR P R PASTİL FOR PASTİL FOR 
PASTİL FO ASTİLFOR PASTİL FOR 
PASTİL F STILFOR PASTİL FOR 
PASTİL TİLFOR PASTİL FOR 
PASTİ ~OR 
PAST 

Erkek le çıradan bir ışık 
yaktı. Monmoransi kulübeye 
iİrdi. Başı açık, caketinin ya
kas• yırtık, mahmuzları kan 
içindeydi. Dizgini boynunda 
duran, bacakları titreyen hay
vanın sık sık nefes aldığı ışı

diliyordu. 
Fransova, nefes nefese bir 

tahta iskemlenin üstüne çöktü. 
lfığın kırmızı panltısı arasında 
•enelerin ıstırabiJe bükük belini 
doğrultmağa çalışan ihtiyar 
kadını ayakta gördü : 

- Hanri ile aranızda neler 
olup bittiğini anlayamamıştım. 

Zavallı Janm ağzından kaçan 
süzlerden işi sezer gibi oldum. 
Sonra bir adam gelip kızca~ızı 
getirdi. Jan da tekrar sizi bul- ı 

mak için dışarı fırladı. Onun 
için çok ağladım. Bildiklerimiz 
bu kadardır. Siz en namuslu 
ve değerli karınızdan şüphelen
miştiniz. Simdi ise ağlayamıyo
rum çünkü gözlerinde yaş kal
madı. Lakin baua "Jan hayat
tadır, mesud olacaktır, haksızlık 
tamir edilecektir,, haberini vere 
cek adamı bekliyordum Zane
derim ki Janın süt ninesine bu 
haberi vermek için geldiniz 
değil mi? 

1 Hacı Davut zade , 

PAST 
PAST 
PASTİ 
PASTİL 
PASTİL 
PASTİL FO 
PASTİL FOR 

.·OR 
FOR 

İLFOR 
ASTİLFOR 

OR PASTİL FOR 
L FOR PASTİLFOR PASTİL FOR 

- Herşeyi öğrenmek ıçın 
geldiniz değil mi ? 

Dedi. 
- Evet. 
Franıova titreyordu. Koca 

kan derin heyecanın ağırlığı 
ile : 

- itin içinde bir haksızlık , 
olduğunu da öğrendiniz ya ! . 
Geliniz oğlum ..... . 

Franıova ayağa kalkarak, 
bir değneğe dayanarak ağır 
ağır yürüyen beli bökük ihti
yar kadının arkasından yürüdü. 

Dıvarda asılı resimler ara · 
ıında Mareşal kendi resmini 
tanıyarak gözleri yaşardı. Ko
ca karı da söze başlamıştı . 

- Monsinyor, gidişinizin er
tesi günü Jan buraya geldi. 
Sizin kendisini bırakmış oldu
fıua'Wl\u a&yliyerek kederlendi. 
Bu odada tam dört ay ölümle 
pençeleşti ağladı, daima sizi 
sayıkladı. 

Mareşal için için ağlıyor göz
lerinden yaşlar sızıyordu. ihti
yar kadın bu kederli gözyaş
larının eve yaydığı ıstıraba 
ausmakla karşılık veriyordu. 

Mareşal biraz kendine gel
diği vakit kocaka11 sözüne de
vam ederek: 

- işte hu odada ~yileşti, 
.matem elbisesini geydi. 

Dedi Fransova boğuk bir 
ıeıle : 

- Siyah elbiseli kadın 1 
Sözünü söylemişti. 
- K1Z1nız Luiz dP. bu odada 

dünyaya geldi. 
Monmoransi bu söz üzerine 

sarsıldı. Kocakarı sözünü bitir
mek için: 

- Çocuğun doğması Janın 
bayatını kurtardı. Lüiz büyü
dükçe annesi de canlanıyordu. 

Fransova inliyerek elinin 

Fransova Lüizio doğduğu 
odaya kapandı. Yanına ışık da 
almadı. Burada çok ağiadı. 
Kendine geldikten sonra oda
dan çıktı. ihtiyarların elini 
öperek kulübeden ayrıldı. 

Monmoransiye geldiğinde 
atın• zabıta memurunun evi 
önünde durdurdu. Onu uyku
dan uyandırdı. ihtiyarlara evi 
ile tarlasını bağışladı. Ve yirmi 
beş bin frank verilmesi için 
bir kağıd imzaladı. Oradan şa-
toya gitti. Kahyasını çağırttı. 
Yakında şatoya geleceğini da-
irelerin döşenmesini tenbihledi. 
Sonra hayvanını dört nala kal
dırarak Parise doğru gitmeye 
başladı. 

Fikri karmakarışık idi. Ha
yatını temelinden sarsan bu 
hadiseden sersem olmuştu. Ja
nın sadık bir kadın olduğunu 
takdir ediyor ve yeniden bir 
felakete daha uğramı~ olması 
onu dehşetli düşündüriiyordu : 

- Evet ilk İ.§ olarak onun 
bulmak lizım! 

Fikrini kararlaştırmıştı. 
işte, delicesine heyecan için· 

de olduğu halde Pardayanın 
kendisini beklediği konağına 
doğru süratl~ gidiyordu. 

Şövalye geceyi konakta me
rakla geçirmişti. Koltuk sandal
yesinin üzerinde uyumağa uğ
raştı. Lakin oturur oturmaz 
odada uzun adımlarla dolaşmak 
ihtiyacile ayağa kalktı. 

Acaba mareşal niçin gitmişti? 
Şimdi nerede idi ? Yoksa gece 
yarısı sinirlerini yatıştırmak için 
bir geziye mi çıkmıştı ? Bu 
sorgular kafasında cirit oynu
yordu. 

Fakat en mühim mesele ma
reşahn, babası hakkında vere
ceği karan bilmek oldu. Çünkü 
çocuğu çalan ihtiyar Pardayan 
idi. Babası bunları tamam ile 
~ öyJemişti. Hatta çaldığı kızın tersile yüzünden akan soğuk 

terleri sildi: 
- Ne ~itiyorsanız hepsini 

söyleyiniz ... 

ı anasına da bir elmas vermemiş 
mi idi? 

Kocakarı o vakıt kocasına 

dönerek: 
- Gördüğün şeyi anlat... 

Dedi ihtiyar erkek senyorun 
önünde eğildi ve: 

- Sanki dün olmuş gibi ha
tırımda O gün akşam tarlada 
çalışmıştım biraz uyumak için 

gölgede uzandım. Uyandığım 

vakıt mantosunun altında bi
lemediğim bir şeyi gizliyen bir 

adam gördüm. Bu adam şato
nun zabitlerindendi.Korktuğum 
ıçin de kımıldayamadım.Hemen 
yarım saat kadar durdu.Ben de 
asla kıpırdamamıştım. Sonra 
uzaklaştı g itti. Giderken man-
tosuuun altında sakladığı şeyin 
çocuk olduğunu anladım. Kulü
beye döndüğüm zama n sizin 
geldiğinizi ve madamın da git
tJğini öğrendım. işte gördü
iüm bundan ibaret.. 

Dedi. 

Bu adi bir iş, bir aile fela· 
ketini doğurmuş ve on altı 

sene gibi zamanı ıstırab ateş
lerinde yanmalarına sebeb 
olmuştu. 

Sabaha karşı odanın kapısı 
açıldı . Bir gün evvel kapının 
önünde kavga ettiği lsviçreli 
uşak gözüktü. Şövalyeyi gö
rünce dondu kaldı. Biraz sonra: 

- Nereden girdiniz? 
- Kapıdan. 
- Buradan çıkıb gider mi-

sin? yoksa gitmez misin? sizi 
soymak için ~irdiğiniz konakda 
yakalarım. Şimdi seni tevkif 
ettireceğim. 

Dedi. lsviçreli dünkü acıyı 
unutmamıştı. Öç almak istediği 
bir sırada kolundan tutuldu-
ğunu hissetti. Arkaya dönünce 
mareşal ile burun buruna gel-
mişti. Fransova: 

- Odadan çık ve kimseyi 
içeri sokma, dışarıda bekle .. 

Diye tenbihledi. Pardayana 
dönerek: 

- Şöyalye sizi yalnız bırak-

Rahmi Karadavutj 
Cezai~ Han - Yemiş çarşısı 

1 
IZMIR Telefon: 3809 

Çar. Cuma. Pazar 1-13 (128) PASTİL FOR PASTIP._ .. 

~.A.N9Z-U~ J • k t ,ö K s o R o K ş u R u 8 0 ~?1ır pamu mensuca ı 
:· Turk A. Ş. 
' iLAN 

En muannid öksürüklerle bronşit, astm, ve boğmaca öksürü
ğünün kat'i ilacıdır. Göğüsleri .zayıf olanlara vikaye edici 

. tesiri şayanı dikkattır 
INGILIZ KANZUK ECZANESi Beyoklu - lstanbul 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SIHHAl' Balıkyağı 

Norveçyanın hdlis Morina balık yağıdır 

iki defa süzülmüştür 
Biricik Salıf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

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

tığımdan dolayi affediniz. Pek 
ziyade heyecanh idim. Biraz 
dolaştım. Zira dünyada en se
vinçli haberi sizden işittim. 

Sözler ni söyledi. 
- Mareşal, benim Mösyö 

dö Pardayanın oğlu olduğumu 
unutuyorsunuz. Evet, babamı 
çok severim. Annemi bilmem, 
küçüklüğümdenberi hep babamı 
gördüm. Beni büyüten sonraları 
savaş a!anlarına götüren, kılın
cile saklıyan o idi. Souk gece-
lerde kuru topraklar üstünde 
yattığımız zaman çok defa üze
rimi mantosu ile örttüğünü gör
düm. Havatımı, varlığımı ona 
borçluyum ve onu çok sev~rim. 

Bu sözlerden mütees!İr olan 
• Monmoransi : 

- Şövalye, eyi bir kalp sa
hibisiniz. Babanızı bu kadar 
sevdiğiniz halde kendisini suç-
lu gösteren mektubu bane ge
tirmekten hiç çekinmediniz .•• 

dedi. 
- Sonu var -

lzmlr Bel.edlyeslnden: 
2903 sayıh ve 27/1/936 ta

rihlı pamuk ıslahı kanunu. 
Belediyedeki ilan tahtasına 

asıldı bilinsin. 505 [491] 
- 2908 sayılı ve 29-1-936 

tarihli 2862 sayılı kanunla ilga 
edilen ve askeri ceza kanunu
nun bazı maddelerini değişti
ren 22-12-934 tarih ve 2632 
sayılı kanununun 5 inci madde-
sinden başka diğer maddeleri 
hükümlerinin mer'iyetinin iade
sine dair kanun. 

Belediyedeki ilin tahtasına 
asıldı bilinsin. 504 ( 492) 

ilan 
Sultanhisarda istasyon civa

rında kurulu zeytinyağı ve pa-
muk fabrikamın taşımakta ol
duğu 1663 numaralı muafiyet 
ruhsatnamesi zayi olmuştur. 
Y eniıini alacağımdan eskisinin 
kıymeti kalmadığı ilin olunur. 

Hakkı Balcıoğlu 

491 (496) 

lzmir Pamuk Mensucatı Türk Anonim Şirketinin senelik 
hissedaran adi içtimaı umumisinin 16 Mart 1936 pazartesi glnl 

öğleden evvel saat 10 da şirketin lzmirde Halkapınarda klİO 
idare merkezinde in'ikad edeceği ilan olunur. 

MÜZAKERAT RUZNAMESi 
l - 1935 M&li senesinin muamelatına dair idare heyeti ve 

Murakıp r d por!arının oknunması ve tasvibi ve idare mecli5İ 
azalarının ibı 3 5 1. 

2 - 31112/1935 Tarihinde hitam bulan mezkfır mali seneye 
ait Bilanço, mevcudat ve kir ve zarar hesabının okunması ile 

tasdiki ve mali sene kazancı hakkındakı idare heyeti tekJifatınıll 
kabul veya reddi. 

3 - Şirket muamelatının idaresi zımnında müdür tayini ile 
ncretinin itası ve idare heyeti azasından bir veya bir kaçına 

tevdi olunabilecek vezaifi mahsusa mukabilinde ücret itası içİll 
idare heyetine salahiyet verilmesi. 

4 - Esas mukavelenamesinin 27 inci maddesi bükmnae 
tevfikan tebdili lizımgelen idare heyeti azalarından üçünilO 
tefriki iJe intihabı. 

5 - Müddeti memuriyeti 
memuriyeti ve yahut tebdili 
tayini. 

hitam bulan murakıbın tecdidJ 
ve müntehap murakıbın ücretinin 

6 - 1936 Mali senesi için idare hef eti azaları ücreti huzurlar& 
mıktarının tayini. 

Liakal elli hisseye malik olup içtimaı umumiye iştirak etme• 
arzusunda bulunan hissedaranın Ticaret Kanununun 370 nd 

maddesine tevfikan hisse senetlerini veyahut hukuku tasarrufİ" 
yelerini müı'ir vesaiki içtima günündı!n bir hafta evvel ıirketİll 
umumi kitipliğine tevdi etmelidirler. 

lzmir Pamuk mensucah Türk A. Ş. 
i LAN 

lzmir Pamuk Mensucatı Türk Anonim Şirketinin hissedaraoJ 

aşağıdaki müzakerat ruznamesi hakkında ittihazı karar eylemek 

üzere 16 Mart 1936 pazartesi günü öğleden evvel saat 11 d• 
Şirketin Halkapınardaki idare merkezinde fevkalade bir surett• 
içtima edecektir. 

Uakal elli hisseye malik olup bu içtimada hazır bulunmalı 
istiyen hissedaran, hisse senetlerini veyahut kukuku tasarrufi" 
yelerini müı'ir vesikaları içtima gününden bir hafta evvel şirketil 
umumi katipliğine tevdi eylemeleri icap eder. 

Müzakerat Ruznamesi 
Şirketin tezyit edilmiş olan sermayesinden henüz tabıd 

edilmemiş bulunan yüzde yetmiş bcıi hakkında bir kar.ı 
vermek. 

lzmir ithalat gümrüğiinden: 
ithalat gümrüiü müdürlüğü evrak mahzeninin tamiri hakkınd• 

1231 lira 14 kuruşlu bedeli keşifli tamir iti açık eksiltmef" 
konulmuştur. 

ihalesi 9-3-936 pazartesi günü saat 14 de talikine kar.ı 
verilmiştir. 

Bu işi alacak istekliler 936 yılında ticaret sicilinde kayıtla 
bulunması ve bu işleri yaptıklarına dair Nafia müdürlüğündell 
alınmış tasdikli ehliyet veaikalarının beraberlerinde getirmeleri 
ve komisyona ibrazları lazımdır. 

Bu işe ait proje ve şartname ve tasdikli keşifname dosyasınd• 
olup istekliler her zaman görebilmeleri ve malumat edinmeleri 

için lı~vazım ve ayniyat servisine müracaat etmeleri la'Zımdır. 

Münakasaya iştirak edecek erbabı san'at yüzde 7,5 hesabil• 
92 lira 40 kuruş pey akçesini lzmir ithalat gümrüğü veznesio• 
yatırdıklarına dair aldıkları makbuzları ihalesi yukarıda taY;. 
edilen müddeti muayyenesi zarfında komisyona ibraz etmeleri 
erbabı aan'ahn malumu olmak üzere keyfiyet ilin olunur. 

26-3 501 (490) 
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Fratelli Sperco N. V. 
Vapur Acentesi W. F. H. Van Der 
JlOYALE NEERLANDAIS HELG~L.~.~C:iss Ya• 

Oliver Ve Şü. 
LIMiTET 

Vapur Acentesi 
CENf>EU HAN BiRiNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERllAN UNES LTD. 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 
KUMPANYASI 

ORESTES vaparu 28 --L.-tta paru 17 pbatta bekleniyor. 27 
r- ...... kadar AnYer•, Rotter

beklenmekte olup ylklnl talı- dam, Hamburg ve .Bremen li· 
.!iıe ettikten sonra Burıaz mantarına ,Oldiyecektir. 
'Y-- •e Kletea~ &.ulan ALA YA npana 2 martta 
içia J1k alacaklar. bekleniyor. 6 malta kadar Aa· 

UL YSSES vapura 22 şubatta "ers, Rotterdam, Hamburır ve 
gelip 29 tubatta AaYerı, Rot· Bremea limaalanna yiildi7e · 
terdam, Amaterdam ve Ham· cektir. 
burg limanları için yük ARMENT H. SCHULDT 
alacaktır. Hamburg 
SVENSKA ORIENT LINE TROYBURG vapuru 25 şu· 
VINGALAND motörü 20 batta bekJeaiyor. Anvers, Rot· 

ıubatta Rotterdam·Copenaı.,,e terdam, Hamburg limanlanna 
n .. - .... :- Gel, · r .a..L-- O fiikliyeceldir. --.- ~·•·UtK....,.I'· •- DEN NORSE lllDDFJ.HAVS 
l.a .e ......... ~ li ··lan 
için yük alacalılar. LINJE (DS. AS) SPANSKE-

ERLAND 11111t•ı 28 .-.ata LIHJ~ OSLO 
ıelip R~dam" Cepenhare- 8A.NDEROS ftfMlf9 4 mart• 

FLAMINIAN npmu lwt 
LiYerpeol we S.amea'clu p 
ip taWiJMe ... , ... c:aktir. 

TRAN11NO wapuru 15 -.t
ta Loodra, Hull ve Anveraten 
gelip tah.Uyede bulanacak Ye 
ayni ıamaada Löndra ve Hull 
için ,ak alaakbr. 

THURSO vapuru 22 martta 
Liverpool ve Sv....-'daa ge• 
lip tahlirede bulunacakbr. 

Deatch Levaate Lin 
AL1MNIAN ftpuru S -tta 

Hambufl', B,._en ve Annrs
tea 2e1itt taMJ eh •ll•ecak. 

NOT-: Vürut tan'hleri, va-
Dantzig - Gdynia - Goteburg· ta bekleniyor.lskenderiye Hay· 
Oalo ve lakandinavra l maalan fa, Dieppe Ye Norveç liman-
içia Jik alacakbr. lanna ylldiyeceldir . 

~lataa Wmleri YO aamm 6c· 
rotJeriaia dejifiklllderiı.,ten me 
suliyet kabul edilmeı. 

En sağlam ve en lüks Mobilye imal eder 
. 5ERVfC MARiTıME RvuMAIN AMEPICAN EKSPORT LINES 
. ALBA JUUA vapuru 2S Exı:RESS Yaparu 28 pba~ 
şubatta gelip 24 .... tta Malta ~~· Ne91ork Ye Balti· 
ManiJ)a ve Banelona içia more ._ ,ak ala~. 
vAk ı kt Jolmdon \V arren Lınea ,. a aca ır. Li 1 
~ELEŞ vapuru 20 ~ QUERNllO;~:paru 23 

gelip 21 martta llalta·llanilra .... tta beldmiJOI'. Liverpool ı 
ve Baraelone içia rlk alacaktır ye AaYenten ytlk çıkanp Bar· 

Yolca ve ,ük bW ecler. su. Yama ye Ka.teace liman- 1 
ilandaki bareket ...... ..... rlk alacakbr. 

1 

navlaalanlalıi deiiti'z'Wenlea Vap...,,. ·,· feri. seı.e 
aceata mes'uliyet lmW et.ez. ı tarihleri " _...._ tarifeleri 

Fazla taftilit: içia ildaci balrlaada lüç bir tulalalde ıi· 
korcloacla Taluail •• Tülire ritilmez. 
binua arkallDCla PRATILLI N. V. YI. F. Hami Vaa Der 
SPERCO aceataille •lncaat Zee a Co. 
eclilmeai rica ot_.. BiaiMi ltoırdoa Telefoa No. 

Telefon: 2CMN ID05-266S 2007 ·2008 

Genel istek lzeriae (T1r
yaki) Hanna p,_ 1-
aene piyuaya çakarclak.Ka
bllar S •• 11 bnttm. 

Çay tirJaldlerlM .ajde
leriz. 

Yerli mala alala•ar Ye 
salep ile baıka çefit ye-
111ek baharlanmızı, birinci 
kalite Ç•IDap' Ye ........ 
çividini, Ghtepe papafya 
çiçeğini, İspartama öz gül 
ve çiçek suymıu firmamm 
taşıyan ambalajlarda belli 
başh sataalanla da ._..,_ 
lirsiniz. 

Nestle ve Taran fabrikalan .. tan"*•I çetifleriai 
Kara aiidl, Beli. Her bo1 dit ___. •• fuıalarw (Leylek) 
marka ralbk ile ~ermin) uç boyalanaa bizden ar&JllllL 

Bütla TlrlsiJecle ...__, Ye ... r•iı (Arti) kwt boya

larmlD genel •bf 1eri ,ahnı depomndar. 
Telıfa: Jaa 

Erkeklerle aramız bozuluyor 

Eczact Kemal Aktaş ne 
yapsa hE>genirsiniz ?I,. 

Zümrüt damlası 
Kolnmama ( Malkll• ve Femiaea ) adıyla erkek koku 

eliti koka olank lki cins yaptyor•Uf. 

HiLAL 
Eczanesi 

llifterilerind• BAYLAR 
pliba ( F~miv• ) difi ko· 
1m,. 
BAYAN~R da llukllea 

erkek kokuyu ._eceldeıcHt. 
za. it -ela•- erkek 

kobm pİJUAJ& çılmufbr. 
F eminea ( mllenaea ) koku 

pek nazlıdır. 
Pek pbtda ~. ..... fİrİll ... aqeli lmml& lzmiıl 

uaca1anmn ellerilli apecektir. Belki t,ayram4a, belki •r 
ramcl. aoara. .• 

SELAMET •• 
lzmi · Deftenlarbjandan: SiZi öL-!! _ 
ı Şat.at "' ....... ....._ tedaYIW• uıdınlu •ec:idi,e ' Nezle, Aksınk, ... 

ve akaamanclaa u•a eWe W.up .atmak iati1ealerdea safi ı 
beher OD gramma 19 k...... ye ba meddiyelerle klsarah ve oua fena akibetlerindea 
binde 830 ay~ ~ dre '-lana belıer on pmı .ıs 1 korur, ~ ~ matlalt 
kurut 77 aaama JW .._ 15 .. 76 lml'Qftaa abama" llalı~e t e•inizde bsr t•te 
vekiletincl• bildirillliiiti· Ba ,..._ Yillret •erkezile Ôdemış S 1 A t F • t 
Bergama malawlaldanaca ...... ,.. eclileıı:eldir. e ame erı 

49' ............ & 

Şelul h " 

DAIMON 

T akitleri bot•ma 
vakat brbettirir 

M. Depo 

S.Ferit 
1 Ş fa eczanesi 

Izmirliler Istanbuldanerede bulDfurlar 

Beyo w lunda Bristo) otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin m&steciri Tlirlderden en eıki ot,W 

o1an ve herkese kendilbii ıe•diren ltay Omer Llll
lldlr. Bay Ömer Lllt6 h•ir Askeri otelinin miiet· 
aisidir. Kırk bir nne&k tecrlbeH ldaruiai lıerkea 
bilir. latannlda her iki ot.W• knalrlıyacaldar lrea41 
e.terlndeld rah.ab Waeaklardır. 

Bltlla ha feykalAcleliklere illYete• fiatlar 
•ltllif acnclar 

Çalışamıyor, devasız bir derde 
uğramış gibi meyustur 

.P ı 
Bitla ~ .- ,,. unnlan derlaal cliadirir. Soiak alpalıbnaa. 
gripe, r01Qtizmaya, bat ve diı ağrılanna, nezleye, sinir, ıdele 

Ye bel epliarile kanldaja kar11 hilbaua ldealinlir. 

Yeni çıkan çifte aplr.U. 

METALLUM 
Liabuuu alarak diler llm· 
halara aazaran urfiyattaa 

yüzde yirmi dala& klıil .,__ 
M. Tevfik aAYKENT 

Elektrlkt telefa ......... 
meleri c1.,... Ve Simr•r 

h•ıltbn ........ 
...... hr n - 71 

Tel SDt-

~lannız için ha · 
= .. öiiğiitdak.l<ribieDıaJeii-,amiifif 
!Sömikok : Antrasit kömürü İ 
• • 

-~~s:!~!:.:..~~!.~!~! .. ~~!!!.!! ... _ ........ ı 
KOK DOLMA BAHÇE 

Kutue pazanacla Bardakçalar aokak No. 10-12 f. Per-
lda ani •• ında bulacabımz. Telefoa 3937 

(3508) 

Cum ur Ba,ıc anlığı Flirmooik 
orkestr1ı sı ıef liğinden : 

Orke.tra kadroSUDcla aÇ1k olan yerlere ata ... lt .._. 
Pirano, Keman Viyol Viyofonael Kontrbu Fllllt Ohuva Klaraet. 
Fap, Korno, Trompet, Trombon, Tuba Alto, Sakıafoa, T.
Saksafon Akordiyon, Caz Baterisi sazları çalanların 7-3-3' m
marteıi ıGnll ıaat 10 dan 17 ye kadar lstanbul Galatasaray 
Lisesinde sinavlan yapılacağından bu aazJan çok iyi bir surette 
çalabilea artistlerin keadi enıt6rllawalan ile birlikte SiaaY ır.-: 
.U,omm• birer d lekçe U. baınr•alan. ~42 217 (1 
25-27-30-2-5-1~1 20-25-2~28-1~ 
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On sekizler komitesinin kararları üzerinde duruldu 
ltalya fevkalade hazırlıklar yapıyor- ngiltere Kızıl denizin 

vazgeçmiştir. Ana vatan filosu Akdenizden tedricen 

Roma, 25 (A.A) - S. Suviç 
Fransız elçisi B. Dö Şambrön 
iJe dün öğleden sonra tekrar 
görüşmüştür. Mülakatın Cenev
rede iki martta toplanacak olan 
18 ler komitesinin vereceği 
kararlara mutaallik olduğu ha
ver verilmektedir. 

Paris, 25 (Ö.R)-"Lyon Re
publicain,, gazetesi yazıyor: lki 
martta toplanmağa çağnlan 

berkiteler komitesinin günde
minde yazılı olan mesele ber-
kitelerin petrol, taş kömürü, 
demir, dökme ve çeliğe teşmi
Hni tavsiye eden 6 son teş
rinde kabul edilmiş karar su
retidir. 

18 ler komitesi bu hususta 
eon eksperler raporunu g&z.den 
geçirecektir. Bu rapor, Ameri
kanın ltalyaya petrol ihracatı
•ın normal haddi geçmemesi 
için tedbir alması şartile petrol 

Adı ııdeıt bir maıı ara 
ambargosunun müessir olabi
leceği neticesine varmaktadır. 
Bu şartın şimdilik tahakkuk 
etmediği malümdur. Amerika 
Senatosu petrolun da muharib 
memleketlere ihracı yasak edi
len maddeler listesine konulması 
hakkında hükumetin yaptığı 
teklife iştiraktan sakınmıştır. 

Bu şartlar içinden 18 ler ko· 
mitesi biç şüphesiz petrol 
ambargosunun müessir olması 
için gereken şartların toplan
mış olmadığını görecektir. 

Çünkü, Amerikan petrol müs
tahsillerinin durumu karşısında 
tesirsiz kalmağa mahküm bir 
fedakirhğm diğer petrol müs
tahsillerinden istenilmesi güç 
telakki edilmektedir. 

VENEDIK SARAYINDA 
Roma 25 ( Ö. R ) - Ordu 

yüksek konseyinin dün öğle-

den sonra Vencdik sarayında 
B. Mussolininin başkanlığı al
tmdaki toplantısında ltalyan 
Veliahtı de hazır bulunmuştur. 

KIZIL DENIZlN ABLOKASI 
Londrn, 25 (Ö.R)-lyi haber 

a lan siyasi mahfeller, lngiliz 
Ana vatan filosunun tedricen 

Uzak şark torpito filoıu 
Hong Kong üssalharekeıine 
hareket etmiştir. Adende bu
lunan dört denizalb gemisinden 
ikisi Port Saide, ikisi de Bom
baya gitmiştir. 

Bu tedbir lngiliz kabinesinin 
kızıl denizde abloka yapmak 
fikrinden feragat ettiğini gös· 
teriyor. 

Courageous tayyare gemisi 
ile Renovn dritnavtı tamir 

edilmek üzere lngiltereye çağ
rılmıştır. 

FEVKALADE T AHSISAT 
TEKLiFLERi KABUL 

EDiLDi 
Londra, 25 (Ô.R) - Avam 

İtıgilizleriıı Kurajöz tayyare 11em1S1 
Akdenizden çekileceğini tah- kamarası deniz, kara, hava 
min etmekte ve harp gergin- ordulan için fazla tahsisat 
liğinin arhk geçmiş bulundu- projelerini kabul etmiştir. De-
ğuna kani olmaktadır. nız için kabul edilen fazla tah-

Rtııovıı dı ıl nnvı 11 

sisat 4,850,000 sterlindir. Sos- va ordusuna 1,611,000 Sterli 
yalistlerin muhalefetine rağ- lik fazla tahsisat teklifleri yi 
men bu teklif kabul edilmiıtir. sosyalistlerin red istekleria 

Kara ordusuna 1,250,000 ha- ragmen kabul edilmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Belgraddaki görüşmeler 
Yugoslavyanın Tuna işinde elbirliği 

kararını meydana koymuştur 

Çekosloı•ak haşkanınm mllhlrli/ 
pozları 

Viyana, 25 (A.A) - Viyana 
ıiyasi mahfilleri Belgradda ya
pılan Yugo.davya - Çek'oslo
vakya ~örü~melerinin Yugos· 

lavyanın Tuna havzasının eko
nomik teşkilibnın yenileştiril

mesi işinde elbirliği etmeğe 

karar vermiş bulunduğunu gös
terdiği mutaleasındadırlar. 

Paris 25 (Ö.R) - "Progres 
de Lyon,, gazetesine göre Av
l'Upanın şimdiki vaziyetinde or-

ta Avrupa meselesini, yani Tu
na devletleri arasındaki teıki· 
Jltın kurulmaıı, bütün mesele
Jtırden önce gelmektedir. Orta 
Anupanın durumu o kadar kan-

l Fransa-Almanya 
arasında bir an
laşma im canı 

var mıdır? 
••••••••••••••••••••• 

şıkhr ki lngiltere bile bundan 
endişe etmektedir. Geçen sene 
lngiltere, Fransa ve ltalya, Tu
na teşldlatı ve Avusturya istik
lali için görüşüp anlaşmışlardı. 
ltalyan-Habeş ihtilafı ltalya ile 
lngiJtere ve Fransa arasındaki 
bu anlaşma münas_betlerini 
bozdu. Bu münasebetlerin ye
niden sıklaşhrılacaöoını ummak 
lf\zımdır. Zira sulh ancak bu 
sayede mümkün olabilir. 

Üç senedenberı Tuna mes
elesi üzerindeki müzakereler 
muhtelif şekiller almıştır. B. 
Hodza küçük antant ile Avus· 
turya, Macaristan ve ltalya ara
sındaki gayretlerin, sulh men
faatına telifini istemektedir. 
ilk güçlük Yugoslavya ve Ro
manyadan çıkmıştır. Zira bu 
hükumetler Şansöyle Şuşnigin 

Habsburg saltanatının iadesine 
çalışmıyacağı hakkında teminat 
istemektedirler. ikinci güçlük 
te Berlin - Roma müzakereleri 
dir. Zira Duçe şimdi ltalyan 
siyasası için başka bir istika
met aramaktadır. 

ALMANYA - FRANSA 
Pariı, 25 (Ö.R) - Monpel· 

yede çıkan .. Echlair~ur" ıa-

Çckosloı•ak başhaka111 /fodza11111 
muhtelif pozları 

zetesi Fransa ile Almanya 
arasında bir anlaşmayı imkin· 
sız görmemektedir. "Toprağı
nın beşte birini kaybeden, 
somurgesiz kalan Almanya 
haddinden fazla nüfus taşı-
maktadır. Siz Fransızlar ne 
yapacaksınız?., diye sormakta
dırlar. Bunu bilmiyoruz. Bildi-
ğimiz yalnız şudur ki Fransa 
harp istememektedir. Almanya 
da ayni teminatı tekrar et· 
mektedir. Hitler sulh isteklerini 
hiçbir zaman gizlememiştir. 
Gençlik onun arkasındadır ve 
ıimdiki siir'atin gilçlüklerine 
raimen Alman gençliği İltik· 
bale emniyetle bakmaktadır. 

Fransız -Sovyet paktı . 
-------ııııı----~--------------Bay Flanden 

metnini Rus 
b u günkü söylevinin 
8. elçisine bildirdi 

Moskova, 25 (Ö.R) - Fran· 
sız büyük elçisi B. Alphand 
Paristen moskovaya döomüt 
olan Kızılordu Genkurmay baş
kanı mareşal Tukaçevski şere
fine elçilikte bir kabul töreni 
yapmıştır. 

Paris, 25 (A.A) - Kabine 
toplantısından sonra B. Flan
den Sovyet büyük elçisi B. 
Potemkin'i kabul etmiştir. 

B. FJanden elçiye yarın mec
liste Fransız - Sovyet andlaş
masının tasdiki münasebetiyle 
irad edeceği nutkun ana hat
larını bildirmiştir. 

Paris, 25 (Ö.R) - Romada 
ltalyan hariciye müsteşarı B. 
Süviçle Fransız büyük elçiıi 
Kont dö Şambrön arasında iyi 
malümat alan mahfellerde söy
lendiğine göre ltalya Fransız -
Sovyet paktına karşı Alman 
itirazları hakkında bundan ev
velki vaziyetini muhafaza et
mektedir. ltalya, bu paktm 
Lokarno paktile telifi kabil ol-
duğuna kanidir. Rus orduları erklim harbiı ri 1111111mire ·m ı Maırşal Tukaçev ki 

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

Hilekar bir ihracatçı rnahkôm oldu 
Mersin, 24 ( A.A) - Bazı 

ecnebi memleketlere ihraç et
tiği mallara hiyle karıştırmış 
olmasından dolayı iktisat ve· 
kiletince aleyhine diva açılan 
tüccar Saıatinin muhakemesi 
neticelenmiştir. 

Cürüm sabit olduğundan 
mahkeme Sasatiyi beı ay hapse 
Ye 40 lira atır para cezaıına 
••laklm eylemiftir. . 

MEMNUNiYET 
Ankara, 24 (A.A) - Haber 

aldığımıza ){Öre, muhtelif tica

ret odaları ve Türk ticaretha

neleri milli ihracat zaranna 

olarak cesaret edilmiı bir ha

reketin bu suretle cezalandı

nlmıf olmasından dolayı ikti
aat VeklJetine memnuniyet ve 
tl)uanlanm bildirmiflerdir. 

Rusyada grip 
Moskova, 25 (Ö.R) - Büt 

Sovyet Rusyada habis bir gri 
salgını hüküm sürmekte ve pe 
çok vefiyata sebep olmaktadır -·---ilkbahar at koşula 

Barış ve ıslah encümeni 
seneki at yarışları hasılat iti' 
terinin müteahbidlere verihll 
aini muvafık görmüştür. llkbl 
har at koşulan 5 Nisanda .,.,. 
hyacakhr. 


