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, imtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN 
1 Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOGLU I Son Dakika 
--:a:-:13<:>.:N"EL: ş::ı:r::R.A..±T± 

D~va~ müddeti Türkiye için IHariç için 
&111'.fık • • . · • . l.'JOO :!tıOO 
Aftı mıl ıl: . . . . . - - 700 - JHOO I 

TELEFON : 2&97 

Haberleri beşinci 
sahif ededir 

~ •....•....••.•.....••.••.•......•....... 

Diplomasi Afrika harbını dur
durmaktan aciz kaldı. 

Şimdiye kadar yapıf<!n gay
retler sulh yolunu açmış de
ğ"ildir. 

Taarruza uğryan zavallı Ha· 
beşistan, kendi mukadderatıyla 
haşhaşa kalmıştır. Köyleri yakıl
mış, halkı daha aç, daha çıplak 
kalmış, 0 modern tekniğe dayanan 
bir ordunun modern silah!arı,, 
yüzünden bin tiirlü fecayi ile 
karşılaşmıştır. Ve asıl şaşılacak 
olan şey de budur: bütün bu 
korkunç facialar Habeş mille
tinin istiklal savaşında de,•am 
azmını kırmamıştır. Kat kat 
üstün silahlara sahih olan ltal
yan orduları önünde yiğitce 
vuruşarak can veriyorlar.Fakat 
teslim olmıyorlar. 

Bu harb samldığından daha 
•ürekli olabilir. Italyanm finan
.sal ve ekonomik kudretini par
ça parça eriten, büyük bir 
dnlet sıfatıyla prestijini balta
lı yan bir Jıaarb ta olabilir.Niha
yet bu harb vaziyetinin uzamış 
olmaaı Avrupa için daimiğ en· 
dişe kaynaklan yaratmaktan 
dünyanın büyük ümidlerle hek: 

CıımJmı·iyeliıı Ve Oum1wfiyel Eseı·iııia Bekçisi, Snbn1ılun Çıkar Siyası Ga2eledir Yeni Asır matbaasında basılmıftır. 
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Berlinden gelen son haberlere göre askerler vaziyete hikimdi 
11htililin başlıca hedefiRusyaya harp açarakSibiryanın işgalidi 

Londra 26 (A.A) - Royter 1 
bildiriyor: 

Hususi Japon menabiindea 
Singapura gelen haberlere göre 
T o yoda örfi idare i!tn o!u.1~ 

muştur. Japonya dışişlcri baka
nının Singapurdaki Japon kon
solosuna çekt ği bir telgrafta 
askerler başbakanın evini polis 
ve emniyet idarelerini ve içiş
leri bakanının evini işg.:ıl et
mjştir. 

Dış işleri bakanı bu telgra
fında kendisinin bu mesele ile 
hiçbir alakası bulunmadığını 
kendisinin rahatsız edilmediği
ni hildjrmekle ve vaziyetin sa
nıldığı kadar ciddi olmadığını 
ilave etmektedir. 

ÇİNDE BÜYÜK HEYECAN 
Londra, 26 (A.A) - Royte

rin Nankinden bildirdiğine gö· 
re Japonyadaki askeri isyan 
Çinde büyük heyecan uyandır-

/apon J7/osu amital/crirıi11 bir top/a11tm /apoll ıtış bakam Hiroltı ilr. Nn11k111 rtrisi Arita 
barüz ettirmelidir ki katledilen · iSYAN NASIL BAŞLADI? imparatorluk aleyhinde olma-
Finans bakanı Takahasi yeni Şanghay, 26 (Ô.R) - Roy- dıklarını, hareketlerinin Jmpara 
asktri bütçeye şiddetle itirazda ter muhabiri bildiriyor: torun vazifesini kolaylaştıra-
bulunmuş ve bu suretle ordu- . ~u .~·h.ah ,afakla beraber cağını aöyliyorlar. 
nun radikal unsurlannın sem· ü~un~u pıyade. alayı, b~şbakan- BÜYÜK KARGAŞALIK 
patisini kaybetmişti. 1t,.ı, ıçbakanhg. ve polıs karar- Aai aık 1 hııı. -- ft L _ 

h 
. l . . I er er çf un-a a aa 

TELGRAF MUHABERATI gi ını ışga etmıştir .. mparato- fif mukavemet r6rmüılerdir. 
KESiKTiR run muhafız alayı, asılerle çar- Bundan sonra büyük k _ 

k ' ~l k a~a 
Londra, 26 ( A.A ) - Tok 1 pış~a. ve on.arı ten 1 etme şahk başlamış ve yangtnlar 

yadaki askeri kıyamın ıümul 
ve mahiyetini tayin etmek gilç· 
tür. Ajans Royterin uzak şark 
aytarları tarafmdan toplanan 
haberlere göre, vasi mikyasta 
bir askeri harel<et karşısında 
bulunulmaktadır. Royter Ajan· 
sının Şanghay aytarı Tokyo ile 
telefonla konuşmakta iken ko
nuşma apansız kesilmiştir. Ha
reketin tesirleri çok ieniş ola· 
cakbr. 

Londra, 26 (Ö.R) - Şang· 
haydan Royter Ajansına bil· 
diriliyor: Tokyo askeri isyanı 

hakkında verilen tafsilata göre 
asiler baıbakan amjral Oka
dayı öldlirmütlerdir. Tokyodan 
ahnan son telgraflara göre 
hük6met vaziyete hakim bu
lunmakta4:Jr. Ingiliz tebaaları
nın tehlilkede plmadığı bildi· 
rilmektedir. 

Singapurdan gelen bir 

ledi~i ekenomik kalkınmayı · 
gerılemekten hali kalamaz. Bu 
bakımdan Afrika harbi iste
nildiği kadar mevzii bır~kılsm, 
alevlerinin kızıltılarıyJa Avru
payı rahabız eden bir yangıa 
yuvasıd1r.Avrupayı düşündiiren 
büyük davaların halli için de 
ltalyanın barış durumuna dön
müş olması lazımdır. 

emrım almııtır. 
SÜ BAKANJ EMNiYETTE 

iMiŞ 

Halbuki ltalya, şimdi, dünden 
daha fazla olarak ayaklarının 
Habeş bataklığına gömüldüğü
nü görmektedir. ltalyanın, is· 
temlerini doyuraı::ak şartlarla 
muzaffer bir barış yapmak im
kanı basıl olmadıkça Afrika 
macerasına kcndiliğind'!n son 
vereceğini sanmak bir hayal 
olur. Şu halde dip!omasinin uz
laşma yolu bulmaktan aciz kal
dığı yerde son sö;ü yine silah
lar söyliyecek demektir. ltal
yanlar Habeş mukavemetini 
ezmeğe çalışacaklar ... Habeşler 
de hayat ve ölüm kavgasına 
atıldıklarını düşünerek ltalyan
larm bu son ümidini sonsuz bir 
mukavemetle suya düşürmek . 
için ellerinden geleni yapacak
lar ..• Tabiatın kendilerine yar· 
dım etmesini bekleyecekler ... 
Büyük yağmurlar mevsimi baş
layınca harb durumu sinirleri 
yıpratan bir durum haline ge
lecek, müzminJeşecek... O za· 
man tekrar son baharı bekle
.yelim, denecek... Yarım mil
yona yakın bir ordunun Afrika 
çöllerinde aylarca harb halinde 
tutulması ltalyanın bütün ihtiyat 
kaynaklarını eritebilir ... 

Bu duruma, sanksiyonlarm 
(zecri tedbirlerin) ağırlaştırıl
ması ihtimali katılırsa elbette ki 
ltalyanm endişeleri artar. Ro
ma bu ihtimali kuvvetle gör· 
düğü içindir ki yeni bir tak
tii.. kullandı. İlk önce, ln
giliz kamoyunun zecri ted
birler meselesinde ileri git-

Nevyork, 26 (Ö.R) - Çin
den gelen haberlere göre Ja
pon Başbakanı amiral Okadit 
ile Finans bakanı Takahakı 
askeri darbei hükümet esna-
ımda katledilmişlerdir. Amiral 
Saitonun öldürüldüğü.., askeri 
terbiye umum müfettişinin ağır 
yaralı olduğlA rivayet ediliyor. 

Saray nazırile Sü bakanı ge
neral Kavaşıwa ve prens Sani
yonki emniyettedirler. Asiler 

/ııpo11 1111paralom bır tr;ıi~tt 
Japonya kabinesi ı'lk(İ/lı Mr araı/11 

mlşhr. Bu isyan burada Japon yodan hiçbir haber alınama- çıkmışbr. Vaıiyetin yakmda 
ordusunun Çine ve Sovyetlere mışhr. Bütün telgraf muhabe· düzeleceği ümid ediliyor. Asi-
karşı yapacağı yeni . hareket- ratı kesiktir. lerin başında yüzbaşı Nonaka 
Jerin bir başlangıcı gibi telakki ŞiDDETLi BiR SANSÖR bulunmaktadır. 
olunmaktadır. Londra 26 (A.A) - Royter Yeniasır - Muhtelif menba 

ÜÇ BAKAN ÖLDÜRÜLDÜ Ajansımn Şanghaydan aldığı lardan gelen bu telgrafların 

.

. Londra, 26 ( A.A ) _ Rey· )taberlere göre Japonyadakı. kaydıihtiyatla telekki ediJmcsi 
Jiıımdır. 

terin Şanghaydan aldığı ha- isyan üzerine gazetelere ve ·ısy ANIN SAiKi NEDiR? 
berlere göre, Japonyadaki is- her türlü muhaberata şiddetli Nankin, 26 (Ö.R)- Çin me-
y~n Tokyoda bulunan birinci bi~ sans~~ k?n~~ştur ... Bu~a hafili askeri isyanın aaiki ola-
fırkanın üçüncü alayına men- r~gmen og~enıldıgm~ gore m~- rak, Japonyada devlet adam-
suh üç bin asker tarafından hım roller ıcra etmış olan hır lannın uzak ıarktaki Sovyet 
yapılmıştır. Askerler şafakla çok siyasi eşhas öldürillmüş- kuvvetleri Sibiryada ciddi bir 
beraber hükümet saraymı, iç tür. Bunlar arasmda Finan! mukavemet göıteremiyecek 
i,leri bakanlığını, başbakanla bakanı Takhası de bulunmak· halde iken orasım iıgale teşeb-
iç işleri bakanmın evlerini ve tadır. büs etmeleri olduğunu ileri 
Tokyo polis dairesini ele ge· HASSA ALA:YLARINA sürüyorlar. 
çirmişlerdir. Başbakan Amiral VERiLEN EMiR Ayni mehatllln kanaa-
Okada He iç işleri bakanı Londra, 26 (A.A) - Japon tine göre, isyanı idare 
Gatonun ne oldukları belli de- imparatorunun hassa alayları edan askeri mahfiller 
ğildir. Sanıldığına göre, bunlar isyan eden askerlerle çarpış- Japonyanın mukaddera-
ya katledilmişler veyahud da mak üzere emir almışlardır. tını ellerine geçirecek 
mahbus bulunmaktadırlar. Is- SON V AZlYET olurlarsa ,arkl Mogo-
yanı yapan birinci fırka bun- Şangbay 26 (Ö.R)- Henüz Hatanda, Çlnde ve Slblr-
dan pekaz evvel Mançuri'ye teeyyüd etmiyen bir Tokyo Y• da askeri harekata 
hareket etmek üzere emir al- telgrafına göre vaziyet şudur: ba,ıayacakları muhak· 
mış ve tam teçhiıath bir halde Mançuriye gönderilmek üzere kaktır. 
bulunmakta idi. olan 3000 asker isyan ederek, HIROT A DA ÖLDÜRÜL-

BÜTÜN JAPONY ADA dün sabah başbakanlık ve dış DÜ MÜ ? 
ÖRFi iDARE bakanlık binalarını işgal etmiş- Şanghay 26 (Ô.R) - Heniiz 

Londra, 26 (A.A) - Şang- lerdir. Finanı bakanı Takabaki teeyyftd etmiyen bir habere 

telgrafa göre de Japon 
dış bakanhğı başbakan 
amiral Okada ile finans 
bakanı Takaha,l'nln öl
dUrUldUğUnU resmen te
yld etmektedir. Amiral 
Koni Salto da öldUrUl
mUf IUr. 

ROYTERIN SON 
HABERLERi 

Lonclra, 26 (Ö.R) - Royte
rin .. Şanghay muhabirinden: 

Uçüncü fırka tarafından ha· 
zırlanan isyan hareketi sabah
leyi~ şafakla birlikte başlamıf 
ve ılk çarpışma şehrin en ka
labalık bir yeri olan Kudettaıi 
mevkiinde olmuştur. Askerığ 
kuvvetler başbakanlık binasma 
git.me~e teveccüh edince, poliı 
daıresınden gönderilen kuv
vetlerle karşılaşmış ve iki ta
raftan yüzlerce kişi maktul ve 
yaralı düşmüştür. Şimdiye ka· 
dar ölenler ve yaralananlar 
hakkında kat'i bir rakam tes
biti mümkün olamamıştır. 

Finans bakanı T akahaşinin 
isyancı askerler tarafından öl
dürüldüğü anlaşılmıştır. Başba· 
kan başından yarahdır. Öldü
rülenler arasmda B. Gutu da 

haydan gelen haberlere göre öldürülmüştür. Daha birkaç ba- göre Japonya dıt bak• .... B. 
d d 

-.. vardır. 
örfi idare yalnız Tokyoda kanın öl ürül ükleri söyleniyor. Hirota da katledilmiftir. 

- SIJ11u 2 i11cı salıiJede -
değil fakat bütün Japonyada Ozaka ve Tokyo borauı kapa· ÇOK GENiŞ BiR HAREKET lıyamn diğer ıchirlere de 
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" Sahife 2 YENı ASIR 

Avrupayı 
••• il ••• 

Rahatsız eden 
bir dava 

ŞEHİR BABBRLBRİ 
- Baştara/ı birinci sayfada -

memesi için ltalyan gizli teş

kilatının ;forayo ofisten çalma
ğa muvaffak olduğu doküman
lar ifşa edildi. Giomale D'ltalia 
da neşredilen vesikaların biri
cik hedefi Habe,Utanın ltalyan 
kontrolu altına geçmesi logiı. 
terenin hayatiğ menfaatlerine 
asla nykırı olmadığını lngıliz 

kampyuna göstermek içindi. 
ltalya bilir ki logiliz kamoyu
nun Afrika harbında büyük 
hassasiyet göstermesinin baş
lıca sebebi imparatorluk yol
larını tehdit altında görmesiy· 
di Bu yolların zannedildiği 
gibi tehlükede olmadığı anla· 
şıhrsa lngiliz kamoyu sanksi
yonlar işinde daha ileri gidil
.Desi için hükumetini zorlamıya
cakhr. 

Gerçekten ltalyanların bu 
manevrası tesirsiz kalmıştır 

denilemez. lngiltere, sanksiyon· 
ların ağırlaştırılması te-?ebbü
ıünll deruhte etmemeğe, sa
dece Habeşistana finansal bir 
yardım temin etmek suretiyle 
Uluslar Sosyetesinin prestijini 
korumak yolunu tutmağa ka
rar vermiştir. Fakat buna rağ-

t men on sekizler komitesinin 
iki mart toplautwnda petrol, 
demir ve çelik ambargosunun 
kabul edilmesi gibi çok önemli 
ye tehlikeli bir neticeye vanl
ması muhtemeldir. ltalya bu 
ihtimali düşünerek daha şim
diden Paris ve Londrada yap· 
tığı t~ebbüslerle zecri tedbir
lerin ağırlaştmlması halinde 
vahim bir vaziyet çıkabilece
ğine devletlerin nazarı dikka
tini celbetmiştir. Böylece bir 
tehdit yapılmıştır. Görülüyor 

tki Habeş davası, doğurduğu 

neticelerle, bir Avrupa, hatta 
dünya banşı meselesi olmaktan 
bir türlü kurtulamanuşbr. 

Şe"Vke1. ::Ell.1gi.n. 

Köylüye ikrazat 
Köylüye, yetiştireceği mahsul nev'ine 

•• gore yardım edilecektir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ikraz şekilleri, ayrı talimatnamelerle tespit edildi 
Bir müddettenberi Ankarada 

bulunan Ziraat bankası direk
törü avdet etmiş ve dün bir 
muharririmize şu izahab ver
miştir~ 

- Bankamız umum müdiir
lüğünün daveti üzerine Şubabn 
onuncu günü Ankarada bulun
mak üzere gitmiştim. · Adana, 
Mersin, Afyonkarahisar, Ma
nisa, Aydm, Edirne, Eskişehir, 
Trabzon, Samsun, Edremit, Ak
hisar, Erzurum, Dörtyol Sandık 
ve şubeleri müdürleri de An
karaya gelmiş bulunuyorlardı. 

Bizlere tahsis edilen bir sa· 
londa kongre halinde umum 
müdürümüzün riyasetinde top• 
le.odak. Bizlerden bqka, mü
düriyeti umumiye erkim ve 
ziraat, mali müpvirlerimizde 
kongrede hazır bulundular. 

Mevzuu müzakeremiz için 
hazırlanan ruznamede esas 
olarak şu maddeler vardı: 

1 - Mevcud meoabiimize 
göce atanması lazımı elen te
dabir 

2 - Köylülere yapılacak 
kredi şekli, 

3 - Zirai ihracatta yeni 
•İstemler ihdası 

4 - mahsul karşdağt ikrazat 
aalauanda değişiklik. 

S -Zürradan borçlu olanlara 
icabmda ayrıca ikraıat yapıl-
ması •.• 

Ayın onunc• pnü sabaha 
bqlıyan çallflllalanmız: ayın 

' 

• 
Ziraat ban/t.ası binası 

kedar devam etti. Muhtelif 1 gibi belli bafh ihracat emtia· 
komisyolarda çaLşı.JcLğı gibi mız için hazırlanan ikrazat 
heyeti umumiye baliode de top· aiatemle.ri çok esaslı oldu. 
laatdar yapıldı, 1 Çünkü senelerce bu mahsuller 

KÖYLÜYE IKRAZAT için çalapn ve ihtisas peyda 
Müteselsil kefaletli ikrazatla eden değerli arbdqlano uzun 

ipotekli ikrazat içia bugünkü tecrübelerinin mahsulü olarak 
vaziyete göre talimatnameler meydana getirildi. 
hazırlandıktan sonra mevsim babkamız bilhasu kendi ve 
ikrautı adını verdiğimiz mah- ailesi efradı ile bizzat çalışan 
aulden mahsule kadar müddetle müstahsilleri korumak için esas 
verilen istihsal masraflara kar- la tedbirler alınllllfbr. Şimdiye 
şıhğı için yapmakta olduğumuz 
ikrazata dair ayn ayrı talimat
nameler de yapıldı. Ve bu tali
matnameler umum müdürlükçe 
tetkikten geçirildikten sonra 
tatbik edilmek üzere hepimize 
verildi. 

IKRAZAT MAHSULE 
GÖREDiR 

Fmdık, pamuk, tütün, üz:üm, 

kadar tatbik edilmekte oJan 
usuller modenıize edildi. 

MÜST AHSILE KOLAYLIK 
Müstab.siUere ihtiyaçian za

manında azami kolaylık ve 
1 azami miktarda yardımlar için 

esaslar konuldu. Köy sicilleri 
yapdarak her mıntaka içinde'-'i 
mustahsiUerle ayn ayrı meş
gul olunabilmesi için şekiller 

Arsıulusal 
••••••••••••••••••••• 

Kürklü hayvan 
derileri 

Cenenede beynelmilel ma· 
hiyette bir kürklü hayvan de
rileri borsası açmak ve ilk pa
zar mart ayında açılmak üzere 
senede iki defa panayır kur
mak gayesile çalışan bir he
yetten lzmir Türkofis şubesine 
bu panayırın nizamname ve 
talimatnumeleri gelmiştir. 

Könıür 
Sarfiyat pek az 
Bu yıl lzmirde kömür sarfi· 

yatı gayet az olmuştur. Bunun 
sebebi bavalann müıaid git
mesi ve soğuk olmamasıdır. 

Evvelce senede 14 milyon kilo 
odun ve kömür sarfedılen şeh
rtmizde bu yal bütün sarfiyat 
iki milyon kiloyu bulabilmiştir. 

Halkan taf kömürüne bu yıl 
fazla rağbet etmesi de bunda 
bir amil sayılabilir. 

Balcova ılıcaları .. 
Balçova ılıcasında yüz bin lira

lık modern bir tesisat vücude 
getirilerek burası Avrupa dıca
Jan ayarına çıkanlacakhr. Bu 
modern tesisat için miikemmel 
bir plan hazırlanılacakbr. Bu 
plan için mimar ve mühendis
ler arasında bir müsabaka açı
lacak ve müsabakayı kazana
c:ığa SOO lira ikramiye verile
cektir. 

iskan memurları 
Şehrimiz iskan müdürlüğünün 

ihtiyaç nazan dikkate atmarak 
ücretle memur alınacaktır. Bu 

Takas komalyonu yirmi birinci günü akşamma incir, 'Zeytin, hububat ve afyon bulunmuştur. memurlara ait kadro gelmiştir. 
··············································································································~·································································· Tak;,&s komsiyonu dün aktam 

üzeri ticaret odasında ve ilbay 
F azJı Güleçin baıkanlığuada 
toplanmıştır. 

Köpek balığı ihracatı Okul çocukları Şarbaya 
Bir ltalyan firması mektup gönderdiler •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ise de burada en ufuk bir ha-
beri teyit ve tevsik edecek 
imkinlar yoktur. Şehirde her 
yer kapalıdır. lzmirden balık alacak 

isyan hareketi bundan üç ay 
evci ordu tarafından hazırlan
mlJ, gece vakti verilen emir
den sonra sabaha karşı mev
kii fiile konulmuştur. Hükumet 
tamamca aciz bir vaziyette ol
duğu gibi askeri idare de va-
ziyete hakim değildir. 

Londra, 26 (Ö.R) - D. N. 
B. nin haber verdiiine göre 
askeri idare vaziye hakim ol· 
mUftur. isyana ön ayak olan 
üçüncü fırkaya hareket emri 
verilmiş değildi. Bu hareketin 
başında büyük rütbeli zabitler 
veya kumandanlar yoktur. İs· 
yanda ordunun küçük rütbeli 
zabitleri ön ayak olmuştur. 

Son zamanda limamauzcla 
köpek balıklan artmtŞbr. Bun
Lınn avlanmasına çalışılmak· 
tad1r. 

iktisat vekaletinden gelen 
bir mektupta bu köpek baltk

lanoın derilerinden nümuneler 
istenmiş ve balıkçılar cemiyeti 
bunları tedarik ederek veka-

lete göndermiştir. Sümerbankın 
fabrikalarmda bu deriler üze
rinde tecrübeler yapılacaktır. 

Alakadarlar bunlardan gayet 
güzel eldiven yapılabilecek 
olanlan bulunduğunu söyli
yorlar. 
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Dünya edebiyatının şaheserlerinden birini ve Fransız film-
ferinin en güzelini göreceksiniz. 

FAKiR BiR 

DELiKANLININ 
lliKaYESi 

BAŞ ROLLERDE: 

MARIE BELL 
PIERRE FRESNAY 

En 

Köpek balıklarının derileri 
iki katlar. Ost icattaki deri çok 
sert ve alt kattaki gayet yumu
şakbr. Ve hiç yırhlmamakta
dır. 

Sümer Bank fabrikalarında 

muhtelif sanayi i,lerinde bun
laran kullan1lması temin edildiği 
takdirde balıkçılarımız arasında 
köpek balığı avcılığı büyük bir 
ehemmiyet kazanacakhr. Kör
fez deki köpek balıkları 80 ili 
dört yüz kilo ağtrlığındadır. 

Vekalet bunların etlerinden 
de nümuneler istemiştir. Ba· 
lıkçılar cemiyeti bazı balıkçı-

lardan mürekkeb bir grub ma
rifetile avlattıracağt bir köpek 
balığını bakanlığa göndere
cektir. 

Avrupada son zamanda kö
pek balığından da bahkyağı 
istihsaline başlanmıştır. Bu is· 
tihsalabn memleketimizde de 
baflaması muhtemeldir. Bu su· 
retle körfezde balık bırakmı
yan köpek balıklarının itJifı da 
mümkün olacakttr. 

ispanyada mühim bir firma 
ıehrimiz ticaret odasına müra
caatla köpek balığı derisi nü
muneleri istemiı ve balıkçılar 

cemiyeti bunlan tedarik ede
rek odaya venniıtir. 

ltalyadan mühim bir ticaret
hane de yüz bin lira sermaye 
ile bmirde bahkçılılr: yapmak 
için bahkçalar cemiyeti ile mu
habe•e etmektedir. 

Şarbay çocuklardan, çiçek sevgisi 
propagandası yapmalannı istedi 

Şehid Fadıl mektebi dördün
cü sınıf talebeleri dün Şarbay 
doktor Behçet Uz'a çok ente
resan bir mektup göndermişler 
ve kültürpark işi hakkındaki 
samimi duygularını göstermiş
lerdir. Mektubu ve Şarbaym 
verdiği 

yoruz: 
cevabı aynen yau-

cı•eili Şarbaı tnıtz Brhcrt Salih U~ 

Bizi çok sevindiren Kültür 
parkın yapılmasına başlandı. 

Dıvarlarla çeyrilen bu yerin 
içinde ulusa yarıyan bir çok 
şeylerin yapılacağını öğrendik. 
Fakat biz öğretiniJer tabiat 
dersinde bir tavşanı boyalı 

bir resimle bir yılanı uzun 
bir çizgi ile, bir fili ka
lın bir gölğe ile görmektense 
bir karacanın, bir gergedanın, 
bir timsahm, bir ars lanın, bir 
kaplanın canlısını gören başka 
bir ulusun çc.cuğu gibi artık 
görmek bizim de hakkımız de· 
ğil mi? 

Yapılacak işler arasında bir 
de hayvanlar bahçesini görür
sek biz de faydalı bir okul 
olacağma seviniriz. 

Şehit Fadıl okulu dördüncü 
sınıf A Nu. % 

K. GÜNAY 
Cevap 

Şehit Fadıl okulu dördüncü sınıfı 
adına K. GÜNAY 96 
Sevıili çocuklar; 
Mektubunuzu büyük sevinçle 

okudum. Yannıa sahibi ve 
bekçisi olan siz çocuklarımızrn 
yaphğımız itlere gösterdiğiniz 
bu ilgi gözlerimde gelecek 
Türkiyenin istikbalini bir daha 
canlandırdı. 

Kültürpark içinde bir de hay
vanlar bahçesi yapılması hak

kındaki isteğiniz pek yerinde
dir, Bunu biz zaten düşünmüş
tük. Ege bölgesinde yaşıyan 

bütün hayvanları yavaı yavaı 
toplıyarak Kültürparkta bir 

hayvanlar bahçesi de kuraca· 
ğız. Kültürparkın içinde· baıka 

nefer bulunacağını daha iyi 
anlamanız: için size bir plan 
hediye ediyorum. 

Ben de sizden yapabileceği
niz küçük bir İf istiyeccğim. 
Bazı akla ermiyen çocuklar şe

hirde bir çok zorluk ve feda
kirhklarla yetiştirdiğimiz çiçek 
ve ağaç fidanlaranı kopanyor

lar ve parklara zarar veriyor
lar. Buna hiç şüphe yok ki 
siz de razı olmazsınız. Mekte
binizde ve mahallenizdeki bü
tün arkadaşlanmza ağaç ve 
çiçek sevgisini öğretiniz ve 
bunlan korumakte bize yar
dım ediniz. Hepinizin ay
rı ayn gözlerinizden öperim 
Cumhuriyetin bahtiyar çe-
cukları. İzmir Şarbayı 

Dr. BEHCET UZ 

27 Şubat o.,& 
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Karılık kocalık 
babından 

Şu geçen birkaç günün içio· 
de bir gün; beni daima kritik 
eden açık ve temiz sözlü, saf 
gönüllü bir arkadaş bir •ak'• 
anlattı: 

- Bana baksana ! •e11 Şu· 
radan, buradan yazıb ilenıi 
parmağına do!arken şu betlİlll 

hikayeyi de dinlesen de hisse 
kapsan a ! 

- Söyle, dedim. 
Hikayesini anlatmak için bir 

tavır aldı: 

- Tanıdık, tanımadık, ber 
ne ise ! Bir kıza bir mektup 
geliyor, bu mektup ilinı aşk 
mektubu değil, mektupta sellİ 
bana baban verdi, ben de rd 
oldum. Karı koca olacağımıd 
göre aile yuvamızı şöyle kw-J
lım, böyle edelim, kuracağunı• 
bu yuva hakkında fikiricrill 
nedir? Kılıklı sualler soruyor, 
kızcağız mektubu alınca akb 
tepesinden kaçıyor, bu oe 1 
Öyle ya ! Benim haberim olmı
da n babam beni bir er.keğe 

veremez, eskiden bile; evlene'" 
cek kız ve delikanlı ya bit' 
birlerinin resimlerini görürJet, 
ya pençerc kafes :ukasandaa 
bir prazanta olur, yahut muİ' 
relerde.. Bu öylesi de değil, 
bir at canbazının bile; abo• 
gösterdikten sonra miiftcri 
bulduğu hayatta böylesi görül.o 
memiş, belki kaba bir şakadır! 
diye bir vasıta ile babasuı• 
mektubu verdiyor!. 

- Et 
- Esi bu T okdil f baba aaek· 

tubu okur okumaz coşar ... 
Bir iki mınn, kırın, ört~•· 

Jaf Jarm arkasandan kendini tu
tamaz: 

- Kadından fikir mi soru· 
lurmuş, hangi kadını• ne hakkı 
varmış! Ben de onu adam sao· 
dım da ..... 

- Deme! 
- Vallahi böyle! .. 
Arkadaşım vak'ayı biraı da· 

ha tafsil etti ve inceledi, fakat 
ben gözlerimi bir meç.hule eli· 
kerek düşündüm .• 

içimizde hila böyle karaablı 
akideler içinde yaşayan softa· 
Jar var ha! Fakat bu softalı" 
diye saydığımıza da ıığmıyo'• 
eskiden; dedim ya; hiç olma
karşıdan karşıya bir prazaate 
olur, tezkiyeler gelir, giderdi. 
öyle ise bu adam dejcaete 
bir şahıs imiş hükmünü verd&. .. 
Bin türJü kahrını çekerek '/~ 
tiıtirdiği yavrusunu bir hay~atl 
canbazından daha alik.,d 
başından savma kabilinden .,... 
kadan arkay~ satması (!?t oldf 
iş değil.. 

Hadi diyelim ki bu ad .. -
bu sahıını sattığı da ..zat"' 
kabul etmişya - kabul etmaitr 
kızı da zorla ona verilmif, ., 
ticesi.. : Ya erkek Hödüğün bd.İ 
yahut kız erkeğin idealine •t' 
gun olmyan bir tip çıktı, ... 
yurun şimdi cenaze namazına! .. 
Hafta bir kavga, ayda bir k-' 
gün kaçmalar, dmlblar, gütiil' 
tiller, kabak yine o bab
mankafasında her defasıad' 
tan! Tan! patlar, al! cezaadl' 
bu, günahındır bu! diye!? Net"' 

de kaldı o babanın kızınd"' 
kendini kurtarmak!? Oğr
yapbğı •atış muamelesinin sai" 
lamlığı ...••..• , ...... .. 

Kurulan yuvada, kurul•~ 
aile yuvasında ; sevgi, anlat: 
ma, birbirlerinın küfüv ve d 
olmak, bayatı ayni göriiJle' 
görmek gibi teferruatı ..
ruh işleri önüne gelir. Bir d' 
kek; karısını, babasından satı' 
almış bir esir sıfatile görer~ 
berbad ve mütahakkim bir il''" 
yat yaıamasına sahip olma_. .. 
lıdır. Bu hüsran ve elem d 
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Türkçeye çeviren : R. B. 
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Katya on yedi yaşında imparatorun 
sarayına ayak atmıştı 

Matmazel Trepo Katyanın 
) atağı yanında diz çö müş, 
güzel kızın saçlarını okşıyarak: 

- Benim sevgili Katyam, 
ne hoş sürperiz, ne güzel Noel 
değil mi, diyordu. 

Büyük tören salonunda dans· 
lar ve şarkılar devam ettiği 
halde ikisi de salonu terkede
rek yatakhanenin bu sakin 
çevresinde başbaşa vermeyi 
tercih etmişlerdi. Bu bayram 
gecesinde yatakhanede kencli
Jerinden başka kimse yoktu. 
Hiç bir yabancı göz onların 
samimiğ havası içine karış
mıyordu. 

Kalya sordu: 
- Sevgili küçük bayan, söy~ 

leyiniz nasıl oldu bu sürpriz ? 
HAii gözlerim inanamıyor. Bu
ıiin o kadar kederli idim ki 
ıizi bir hayal sanmıştım. Dü
tiinllnüz bir kerre .. Bütün sev
diklerimden Tiplovkadan, Go
lodan sizden ve ondan uzak 
bulunuyordum· Sizi yollayan 
da o mudur ? Yanılmıyor mu· 
yum 1 Soyleyiniz küçük bayan. 

- Evet sevgili kızım.. im· 
parator Aleksandrm iradesi 
olmasaydı benim gibi akraba
larınızın himayesini kaybetm=ş, 
dostsuz, hamisiz yabancı bir 
öiretmenin Smolny enstitüsün· 
de bir mevki ümid etmesine 
imkin varmıydı ? 

lmparatoıtuk armasını taşıyan 
mektub Odesa Fransız konso
losluğuna geldiği zaman kon
soloshanede olanların hiç bin 
ve onlardan çok ben gözleri
mize inanamıyorduk. Bu :kadar 
büyük bir lütfe mazhar olmak 
için ne yapmışbrn? Muhakkak 
ki imparatora benden siz bah
setmiş olacaksınız sevgili Kat-
yam... Sizden başka kim beni 
düşünebilirdi? Buraya gelince 
imparatorun özel himayesi al
tında olduğunuzu, enstitüyü zi
y.aretinde sizi birlikte gezin
tiye g6ttırdilğünii, ıize portre
sini gönderdi;ini öjrendim. 

- Evet k6çük bayan ..• Ben 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gurur, bir kadın da; babuı
nın aatbğı bir köle gibi aile 
ocağında yaıarıa o da bu ha· 
yat içinde mahvolur, isyan 
eder, hadi vaz geçtik biz bu 
iki kişinin bayat bozgunluğun
dan, fakat ya doğacak ço
cuklar.. Ya bu çocuklann bu 
birbirile anlaşmaz baba anuın 
ortas1nda göreceği berb9t ter
biye ..•• 

Ben, zıp çakb ıevclabların 
birbirlerile çarçabuk evlenme· 
lerine taraftar olmıyan oldukça 
asabi bir zihniyet taısnm, zira 
onların da görecekleri:yukardan 
beri çene yorduğum bayabn bel· 
ki (eınisi değiıen bir hayat fe · 
caatıdır. Ve böylelerini pek 
çok göriiyoruz ... 

En milkemmel saadet, en 
mükemmel bir aile saadeti: Ne 
böyle bir bayat aab11na, ne de 
öteki türlil, çok serbest muba
legalı mübtezel ve yalnız daki· 
ka, saat hislerine bağlanamaz. 
Aile saadeti: Bilmek, bilinmek 
ve anlaşılmakla ömür sürer. 
Yü... güldürür... Bununla ka· 
. d' ' un ır .... 

ona lrnrşı okadar yaramaz ol
duğum halde o inamlmıyacak 
kadar derin b'r sevgi ve şef
katla beni sarmış bulunuyor. 
Bunu sonra size anlatırım. Her 
şeye ihtimal veriyordum. Fak at 
bu Noel _gününde sizi beııim 
yanıma gönderecek kadar ru
humu anlamış bulunmasına ih
timal vermiyordum. Küçük ba· 
yan, biz bu Noel gecesinde 
benim dileyebileceğim biricik 
hediyesiniz. Ve bu hediyeyi 
bana yollıvan da odur. 

O. YEDi YAŞINDA 
SARAYA GiRiŞ 

1863 Senesindeydi. Petres
burgta karnaval yortuları pek 
parlak geçiyordu. ikinci Alek
sandnn karısı lmparatoriça Feo
dorovna yıllarca süren bir has
talıktan sonra ilk defa olarak 
saray balosunda kendini gös
terecek kadar kuvvet toplaya
bilmişti. Bütün Rus Aristokra· 
sisi bu eyileşmeden derin bir 
sevinç duymuştu. Zira lmpara· 
toriçanın ayağa kalkmış bulun· 
ması sarayda uzun zamandan· 
beri mahrum kaldıkları müsa
mereler ve balolar serisine ye-
niden imkan bahşediyordu. 

Katya içinse bütün bu ey-
lenceler bir kurtuluş taşıyor ve 
büyük dostunu görmek imkan· 
larını hazırlıyordu. 

Dolgorukilerin akıbetiyle ya-
kından ilgilenen impaarator 
Dolgoruki prenslerinin büyüğü 
olan Katyamn Smolny enstitü
sünden mutad olan yaşatan bir 
sene evvel çikacağını bildir
mişti. 

Kate.ıiıı M~ailovna ancak 
on yedisine basmıştı. Büyük 
ağabeyi Mişel Italyan asılzade· 
}erinden Margiz Luiz Vulcano 
De Gercemajore ile evlen
mişti . Bir aşk neticesi olan 
bu izdivaç Katerinaya da 
bir yuva hazırlamıştı. Petres· 
burgta dolaşan şayialara göre 
Çar fakir bir zabit olan Prens 
Mişele mühimce bir meblağ 
vererek Marıiz Luiz Vulcano 
ile evlenmesini kolaylaftırmıt
br. Prens Miıelin evlenmesi, 
Kalyanın da Smolny'deki tah
siline son vererek saraydaki 
t&renlerde hazır bulunabilmesi 
için kifi bir aebepti. Geçen 
yaz tatilinde imparatorun açık 
arabaıile Peterboftan geçerken 
Dolgorukilerin kilçük villası 
önünde arabasını tutturarak 
burada bir çay içtiği müteaddid 
defalar ıörülmiiftü. 

imparatoru istikbal için Kat-
,. yenseu Luize yardım edi
yordu. Ve bu ziyaretler fU ve
ya bu vesileyle tevali etmek
tedir. 

Dolgorukiler kı11n Ptersburg 
ta Basenayadaki evlerine taşın· 
maktaydılar. İmparator bir at 
gezintisinden veya bır kışlayı 
teftişt~n dönerken habersizce 
Dolgorukilerin evini ziyarete 
alışmışb, Bu ziyaretler mahal
le polisini heyecanlandırdığı 
gibi genç PrensesLuizin de ca· 
nını sıkmaia başlamııb. Bir 
yabancı olan bu genç kadm 
kendi kendine soruyordu: Çar
larıoı yarı allah ıayan hu mem
lekette imparatorun kendi taba 
alannın özel hayab arasında 

1 
baskınlar yapması da idet midir 

TOKDIL Bilmedi 
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Sıra ile idamlar : 
Öldürücü takipler.. Bunlar hep : 

ŞEYTAN GÜLÜYOR filminde 

AYRICA : Şarl Buaye - Annabellanan 

CILGIN9 ~.A.N9 
~ 

TÜRKÇE JURNAL - KOMiK MIKI VE SAiRE 
B U O Ü N 

1.A~~ SiNEMASINDA 

YENi A811t .s .... 

Son Telgraf Haberleri 

Balkan paktı konseyi 
Belgradda Dış bakanımız Tevfik 
R. Arasın başkanlığında toplanıyor 

lbnissuud -----·· ... --Lejyon Dönör 
nişanı aldı -Cidde 26 ( Ö. R ) - K 

Ibnissuud ) eni Fra'lısız elçi 
kabul etmiştir Elçi Krala L 
yoa dönör nişanının büyük 
libini vermiştir. 

M W C MI sw:M'.rP& 

lstanbul, 26 (Özel) - Haftaya toplantılarına dirde on sekizler komitesinde Türkiyeyi Bern 
başl:rnıası mukarrer bulunan Balkan al'tanh kon· sefirimiz B. Cemal Hüsnü temsil edecektir. 
seyinin devre içtin•alarmda hazır bulunmak üzere Ankara, 26 ( Özel ) - Ekonomi bakanlığı 

Guba~nın Dış işleri bakanımız Dr. Tevfik Rüştü Aras müsteşarı Faik Kurdoğlu, cenubi Amerika dev· 
bugünlerde Belgrada hareket edecektir. Toplantı, !etleriyle tecimel anlaşmalar yapmak üzere yarın 
Romanya dış :şleri hakanı B. Tituleskonuun Parise hareket edecektir. Bugün Ankaradan 
başkanlığ111iıa açılacak: ve Titulesko bakanlığı şehrimize gelmiştir. Yen İ •• 11111 ll r başka 
dış işleri bakanımııa devredecektir. Ankara, 26 (Özel) - Beş yıllık zirai planın Havana. 26 ( Ö.R ) -

Dış bakanımız, bu toplantılarda hazır buluna- ekim mevsiminde tatbik sahasına konulacağı Miguel Marian Gonez Cu 
cağı için Cenevreye gitme i şüphelic\it. Bu tak· sanılmaktrdır. Başkanı seçilmistir 

'AJ'~Ş~hi;J~'"ı ... """'B'~"'"'FiiDdeDiD"'""SO'y""le~f """ ...... 
lnkılah konieran ·Jarı S 

~~~:~~'.~.~ 1 ovyet paktı lehinde mütevekkil bi 
Alaşehir, 26 (Hususi muh..ı.. k • t• t • d•ıd• v • 1 

birimizden) - In.kılab v~istik- e serıye illi emın e ı ıgı yazı ıyo 
lal konuları etratmda ln kon- p · 26 (O- R) F .. . . arıs, . - ransız, 

ferans vermek uzere şchrınuze S t kt .. · d d h ovye pa ı uzerın e a a 
gelen Bursa saylavı B. Abf b' çok h t'bl .. 1 -. , , ır a ı er soz a acagın· 
Akgiiç, Halkevı saı"ıııarmda d .. k · b . an muza erenın perşem e 
konfcranslrınm vernıışt 1 r. Kon- .. - d l (b - ) · , ı h. 

1
• _. gunun en evve ugun petı-

ferans.ard,, A.aşc ır gt:nc tgı l • 'ht' 1 ·ı · · 
r • • • ce enmesıne J ıma verı emı-

bazır bulunaraı< dent1 b: ilgi 
· · d k'b t · f yor. 
ıçın e ta 1 e mı .. "· Sağ cenah, Fransız - Sovyet 

Alnlan paktı alcyhdarfığında devam 
etmekle beraber paktın büyük 

T ahtelbahiri 
yüzdürüldü 

Sofya 26 (Ö.R)-· Bir ~akım 
siyasal tevkifler yapılmıştt't' 

Sofya 26 (Ö.R) - Büyük 
harpte Varna açıklarında ba
tan bir Aln,an tahtelbahiri
yüzdOrülmüş ve içindeb.ı l 3 
cesed Vamada Bu1gar hlıkt"·~ 

metinin ve Alnıaıı elçi! ğinin 
mümessilferi önünde gönıü!mü'i
tür. 

K. Antant 

bir ekseriyette kabul edileceği 
şüphes'z görülüyor. 

"Figaro,, B. Flandinin nut
kunda borçlar mesc!esinin unu
tuimasrna es.J eden bitaraf 
ssvlnv1arm eudişe(erini teskin 
edemediklerim yaıı '" . 

TE VEKKÜt Lı\ZIM 
Ekodopari. artık tevekkülden 

ba"ka bir ıey yapılamaz. Pakt 
lehi11de ancak mütevekkil bir 
el:seriyet te:n:'l edilmiştir, diyor. 
Pakt:~ aleyhtar oı n Matın ga
zetesi de bundan sonra sözün 
ayan meclisine ait olabileceğini 
yazıyor. 

GAZETELERiN TEFSl}{LF.RI 

Ça}ışmagv a başladı Paris, 26 (Ö.R) - Dışişleri 
bakanı B. Flandin tarafından 

Praı, 26 (Ö.R) - KQçok Fransız - Sovyet pakbaın tu• 
Antant ekonômik konseyi diki lebi11de verilen llyle-. 
mesaiaine bqlamıştır. Deaair Fransız gazetelerince clikkatJe 
ve bava yolları baklanda bu- tefsir edilmektedir. 
suai komiteler ıeçilmiftir. B. Eski baıhalcan B. Edouard 
Hoclza Tuna havza11nda ya- Herriot "Erenavvelle" guete-
pılmaaa taaayvur edilen ekono- sinde yazdığı bir makalede 
mik elbirliği hakkında mufa1· dışişleri bakanile ayni fikirde 
sal bir rapor tanzim etmit olduğunu bildirmittir. Paktın 
bulunuyor. tasdikin arbk ancak bir pren· 

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

Belçika parlamentosu ··--· .. ·---
Bir saylav Fransız· Belçika ittifakının 

feshini taleb etti 
Brüksel, 26 ( Ô.R ) - Parlamento aağcenab partisi toplanb· 

sanda söı aJan B. Van Zeland, askeri tealibabn tamamlanması 
lizımgeldiğini, btık6metçe parlamentoda yapılan tekliflerin tas
vibini beklediiini aöylenıiıtir. Valonlann reisi, Fransız • Belçika 
ittifakının artık ehemmiyeti kalmadığını aöyliyerek bu ittifakın 
feshini iıtemiıtir. 

Pmiste yapı/mı Halk Cephesi ff-zaltu10fllldan hır oıi11111ş 

sib meselesi olduğunu temin diğeri Fransız saylavlar od 
ettikten sonra, B. Herriot sında verilen iki söylevin b" 
tunlan ilive etmektedir. lece ayni yolda bulUfmalan 

B. Eden de Avam kamara· birbirini teyid etmeleri ç 
11ncla .&ylecliii nutakda Ulus· mDsaid bir işarettir." 
lar Soıyeteıinin eserini miida- "Petit Parisien" gazetesi 
f aa etmiş ve yapılap tenlrid- say lavlar odasındaki bu mil 
leri cer!ıetmiıtir. lngiliz cbfit· celaenin havasını tayine 
leri bakanı Cenevre mleue- yor. 
aeainin hem terakkiJerinden, FLANDENIN NUTKUN 
hem de eksikliklerinden bah· MANASI ! 
ıetmiıtir. Onun bu açık siya· "B. Flandin Moskova ile 
ıaıı bizim de siyasamızdır. kınlaşma siyasasını tasvib 

KOLLEKTIF EMNiYET miyen pakt hasımlarının itir 
Biz de,kamoyu kollektif emni larını cerhe çabşmııtır. O 

yet prensibinin tatbikinde orta- Fransız • Sovyet pak 
ya çakabilecek her ebiklikten tasdiki meselesini günlerdenb 
Mlnmnata clayet ederiz. Hayır, mlizakere ettiği halde b 
kollektif emniyet y&zde yüz ıurada burada tereddlitJer g 
bir emniyet deiiJclir. B.Edeain çarpıyordu. 8. Flandın ıiya 
dediği gibi, Avrupa için önü- ıından ısrarla bahsetmit ve o 
müzde duran mesele iı birliği hakla göstermiştir. Dış işi 
meaeleıidir, yoksa parçalamak bakanı demiştir ki: Mesele • 
değil. manyayı çember içine almı 

"Birbirinden 24 aaat faııla meselesi değildir. Fakat he 
ile biri Avam kamaraaında, hangi bir hücum ve taarr 

YARIN •• fUbat cum• gUnUnclen ltlberen plnız • glln için 
iki fah•ser 1111111 ile 

fikrini çember içine almı 
meselesidir. 

•Ecbo de Paris" gazetesi ı 
fU noktayı kaydediyor: Franaı 
Sovyet pakhnın Lokarao mu 
hedesine aykırı olduğu hakkı 
daki iddialara cevap olar'! 
B. Flandin bu pakt maddel 
rinde böyle bir aykırılık ol 
olmadığı meselesini arsıuluı 
adalet divanının takdirine h 
vale etmeğe hazır olduğuı 
bildirmiştir. Dışiıleri baka 
F ranaanın her ihtimal karııaıı 
da herşeyden evvel lngilteı 
il~ daoışmağa mecbur old1 
ğunu söyleyerek ancedt 
~giliz hattı hareket' ni ajreı 

TAYYARE Sineması 

1 -SKuru~; Tbayramını KkarşAılamağaDkarlarNvermiştir " Fransızca " 

JOHN BOLES ile ANN HARDİNG'in beraber çevirdikleri bliylik bir aık hikayesi 

MAGDf sc:~§!S.ndan ~~E~J.~i pz~A:;i:cab;r komedi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bupn aon defa olarak bir baftadanberi G •• ZEL G •• NL••E••••R••••••••••••••• 
ıevgi ile a~reclilen gOzel film U U 

SEANS 8AATLARI ı 
tfer ıs- 17 -19 - 21,15 Cumarteai 13 - ıs talebe Hu11 Pazar 13 te ill'fe aeua meain her Fraaııı 



• ftnt ASIR' 11!.7 :,uaaı ıe3• 4fü•P..-.~!!!!!!!l!!!!!!!!!:!!'!!!!.-"'!~._..~~Bl!! ..... 11!111 .... B!!!!!!!l!!!!!l9JB!B!!!!!!!l!!!!!Bl!S&ft!""'*""'"'!!!.1!!!.~%~'--11111!11!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!"------~!2!!LZS!Jl!!~~~:t=;_;ds~~-Sl!l ........ ııİıi11iiiiiii,il .......... ,.,..~!"!!!!l!!flllll!l~S~i&l!!!!!!'!!!!'~-~.-!"'!!"!!~!!"'9"......,!".>""..._i~&S!!l'l!llilft~~~2:::::~::~~~ 
8enne 4 

,J - .,~ UU4 2 'idi 1 T emo<iinin Rüıası ~ 
~Türk ta~ihinden şanlı sahifeler ~ 

U(ZZ7.ILZZLZZZ:ZY..zr,,.o:,;r..LZ7,7.zz::x7..ırzzr7~QZZZ7fYZZ,7.;Z'ZIZ7 T.?J 
Boıenı sayısı: t4 B 

T emoçin hayalini dolduran 
büyük projesini anlatıyordu •.. 
Artık k~ranlık çökmüştü. 

Canbey ateşi yaktı ve yatağı· 
na uzandı. Fakat aklı o kadar 
dışardaydı ki gö~üne bir türlü 
uyku girmiyordu. Yatağmda 

öteye beriye dönerken bir at 
sesi işitti. Y atbğı yerden başı
nı uzatb. Mağaranın ağzmda 

bulunan bir aôamm Gökçeye 
karşı ilerlediğini gördü. Biraz 
dikkaUı bakınca bu adamın bir 
gün önce kendisine zorJa ok 
atbran babayiğit olduğunu ta
nıdı. Gökçeyle misafiri önce 
yavaş konuşuyorlardı. Sonra 

sesleri yükseldi. 
Can bey şunlan duymu~tu: 
- Babadır demek dü~;ju

dükl.eriıai yapacaksm . . . Valnt 
geldi mi ? 

- Vakıt geldi mi bilmem. 
Fakat gücüm kuvvetim yetişi

yor. İçimden yükselen bir ses: 
"Haydi harekete geç,. diyor. 

- Babadır eyi diişiia ... Kav
gaya atıldığın günden sonra 
rahata veda edeceksin... Ne 
öz kabilene, ne de b-qkalanna 
nefes aldırmtyacakım. O ka
dar güç bir İşe atılacaksın ki 
nesiller bunun acısını taşıyacak .• 
Böyle yapacağına yaln1% Tay
cigudları ezmekle k.atsa.n da 
kabilene biraz rahat yüzü gös
tersen daha eyi olmaz mı? 

Gökçen Bahadır diye hitab 
ettiği adam T emoçinden baş

kası değildi. Sesini birdenbire 
yükselderek şu cevabı verdi: 

- Rana bunları söyleyen 
sen misin Gökçe? Yüreğimde 

milletimi zaferlere ulaştırmak 
alevini uyandıran ıen değil 
misin? Eğer iş yalnız rahata 
kalsaydı ben çoktan o rahata 

ermiş saydırdım. Ben bu ma· 
ğarada düflllaola çevrildiğim 
sırada kendimi esir ettirsef
diın şimdi çoktan bir köıede 
rahat rahat yaşardım. Tayci
gudlu benim kendileriyle kav· 
ga etmiyeceğime söz vermem
den başka birşey istemiyorlar-

dı. Eğer bunu yapsaydım zen· 
cirlarini kıran aslanlar gibi 
böyle senelerce dağlarda, kır
larda, bayırlarda g~zinmezdim. 

Y almz ben Han o!ayım diye 
kardeşim Sekterin kanına gir
mez ananım lanetini almazdım. 

Gökçe bak, ben anamın o 
deşli sözlerini hiç unulmiyorum. 
Onun lafları yüreğimden çık
mıyor.,, Adam öldürmek istiyor
sanız beni öldürün de Bektcre 
e! uzatmayın . ., diyordu. 
Kardeşimin kanlar içinde 

yere uzandığım görünce anam 
ağladı ben de ağladım. En son
ra bana dedi ki; 11Temoçin sen 
bir kurt, bir atmacadan daha 

sen 
düşesin .• , 

Anhyor mısm Gökçe... Ben 
çok şeyler gördüm. Actyı, tat
hyı duydum. Öyle kötü bir 
yerde büzülüp kalamam. Ben 
dünyaları alt üst etmek isterim. 
Ben isterim ki dağ'ar, yerler 
benim bayrağım önünde titre· 
SIO ... 

- Demek ki kabilenin ra· 
b.abm ihtiraslarma kurban 

hiç rahat edeceksin... Sen 
tatmıyacak mısın? 

- Ben taun başına and 
içmişim ki bütün dünyada han· 
hk eden on iki reisi alt ede
yim de sonra iosan!art rahata 
çılcarayım Eğer yedi bin millet 
bana ram olursa ben de dün
yaya rahat veririm. 

- Dünya büyük... Bizim 
miUetimiz ise bütün dünyayı 
doldurmağa yetmez. Senin 
dünyada alt edeceğin millet!er 
kadar adamın Yar 1111? Ben 
işittim ki güneşin battığı 

' çevrealerde Roma derler bir 
yurd varn11ş ... 8uraum Ham yüz
kerre yüz binlerce asker çıka· 
nnnış... Atatan Haa (Çin im
paratoru) yediyü& kabile üze· 
rin~ hanlık ediyor. Hind ve 
Sartoğol hanlarının kavga için 
20 bin filleri var. E1 Temoçin 
aen bunJan yemaeğe çıkmışsm 
.ama bunlar seBİD daha admı 
bile işitmemişlerdir. 

- Özüm hakkı için derim 
ki, bu senin dediğin Hanlar 
tiz vakıtta adımı işideceklerdir. 
Hem de öyle bir İ$İdİf ifidecek· 
lcrdir ki, ku1aklan (t.Dhyacak-
tır. Bizim adımız oıta1a yayı
lınca dünya titrirec:ck.. Hanlar 
reisler kendilerini benliğe, fe
nalığa kapdır1D1flardu. Ben on
lann başına ineyim ki. uslan
mn!ar. Alatan Haa ve Roma 
Hanlariye biTtikte ba~ka Han
ların adları yer yüzünden kal
kacak, bizim adımız söylenecek. 
Her kes unudulacak. fakat 

biz Türkler unuduJm.ıyacağız. 

8i% yer yü.z"ünde Taarınm ne 

kadar kulu varsa bep.siai bir 
yere, bir Türk lıal<aaıwn ba1-
rağı alboda tophyacağ•L 

Gökçe T emoçini koH.arı ara· 
SUla alarak sıktı : 

- Yaşa reis ... Be.u seni ~şte 
böyle görmek isterim. Ben se· 
ni denemek iç.in ,böyle söyle
dim. Seni sözünde durur gö
rünce o kadar sevindim ki ... 

- .. '>oıw l'"' -
Mekteplere kitap 

Mektepler kötiiphaneleri için 
Kültür bakanhğuulan şehrimiz 
direktörlüğüne mühim miktar
da kitap gelmiştir. Edebi, ta
rihi ve içtimai 0Ja11 bu eserler, 
direktörlükçc bütfüa mekteplere 
dağıtılacaktır. 

. ~ . . . . . ; , . . . ... ,., 

SIHHAT EVi -IZMIRIN biricik ve çok ~ü~emmel .. 
hususı bır hastahaue•dır 

Cerrahi - Doğum - Kadın - Çocuk - iç - Kulak, Boğaz 
Burun ve Göz ba :lalıkJarı kabul eder. lzmirin bütön 
mütehassıs hekimleri hastalarım S 1 H H A T 

E V 1 N D E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN ameliyathan~si ve doğum 
~alonu fennın en son te

rakki y ahna göre hazırlanmışbr. 
HASTAHANE ücretleri: lki liradan başlar. Hususi 
o<lalar dört liradan altı liraya kadardır. 

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

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

s. 4-5 6 - 26 (78) 

Kötü itiraf 
Arkadaşlarımda olduğu 
gibi bende de bıçak vardı 
Kazım bir muharririmize acınacak 

itiraflarda bulundu 

MnaJLim nıektdıi binası 

Erkek muallim mektebinde başladık. içimizden Receb 
müdür muavini bay Reşidin ve kalkarak müdür muavini Reşid 
hademe Abdurrabmanın mek· 'Ve Eminin bolunduldan odaya 
tepten ihraç edilmiş oJao talebe girdi ve girerken kapıyı açık 

Kazım tarafından yaralandık- ~ bırakb. JM.n de kapının d1tında 
larıw dünkü sayımızda. yazmı~- 1 durdum. içeri girmek içia 
tık. 1 Recebin çıkmasını bekliyordum. 

Müddeiumumilikçe tahkikata 1 O sırada beni gören Reficl 
el konmuş ve akşama kadar çağırdı: 
tahkikat ikmal edilerek vak'a- - Sen burada ne an1or• 
nın faili Kazımla hu vak'a için i sun, dedi. Ben: 
kendisi iJe birlikte hareket et- ı - Babam kördü,.. Akrabam· 
tikleri aniaştlan Kazıman akra- ı dan Reşid'i getirdim. Babamın 
basmdan Cavid. ayni mektep· bıçağını ona vererek götürsün 
ten kovulmuı of an Receb ve dedim. Arada bir konufma 
Ahmed mevcuden adjiyeye ı geçti. Beni bil' at'a11k yere ya-
verilmişlerdir. Buulartn geç va- tardılar. 

kıt üçüncü istintak dairesinde Rqit kızarak üzerime hü-
ifadeleri ahomışbr. Bunlardan cum ett~ Emin aaçlarımı tuttu 
yatnu Kazım te.-kif edilmiş, hademe Abdurrahman yetişe-
diğerJeri serbest buakı1mıthr. rek ayakJanmdan hıttu üç.üncii 
Kazım bir mubacririmize' ha- .sınıf mümessili Hasan da ha.-

diseyi -1Öyle aolatıw~tır : demeye yardmıa b~ş!adL Beni 
KAZU\·I ANLATIYOR yere yatırdılar ezeceklerdi. 

- Ben mektebe ara .s&ra Babamın biçağmı ' aldıktan 

gidemiyorduın. 6a Gün gide- sonra evde bulunan ekmek 
miyen talebe hakkwda ihraç biçağmı yanımda ta,ıaıağa 

karara verilirmiş babamm iki baılamıştım. 

gözü kördür. Fakir bir aHeye ELLERiNDEN KUR-
mea•ubum Giritliyim. Mecburen TULMAK iÇiN 
mektebe gidemediğim günlerin Bütün arkad.aşlanmda bıçak 
sayısı 55 i bulmuş. Fakat benim olduğu için beıa de taşıyordum. 
aad mektebden çıkarıJmamın Bana hücum edenlerin elinden 
sebebi bu değüdir. Benim üze- kurtulmak için ç.are olarak bi-
rimde bir bıçak ve bir miktar çağımt çekmek akhma geldi. 
da esrar bulundu. Esrana üze· Onları dağıtmağ.a çaJJ.Ş1Jot· 
rimde ııa311 bulunduiunu bil· dum. Müdür muavini Rqid 
IUlyoram. · bıçağm demirinden yık•ladı, 

Birgiio müdür muavini Reşid eli kesildi o sırada yere düştü. 
beni çağır.uak: Ben de üzerine düıttüm elimde· 

"Seni mektebden koğmadan ki bıçak paltosunu delerek 
tasdiknameni verelim de git, göğsüne sapla.adı. Fakat fa-ıla 
dedi. girmemesi için bıçağı acele geri 

Bundan sonra mektebe git- çektim. Bu hareketim yüzllnden 
medim, Benden aldıkları bıçak yanımda duran ve ayaklarımdan 
babama aitti. onun için her tut.an hademe yaraJandt. Sonra 
halde bıçağı almak istiyordum. Hasan elimden btçağı aldı ve 
Bir defa gidip istedim yer• beni döğerek karakola götür-
mediler. düler. 

BIÇAGI VERMEDiLER 
&ban veyahut annen gelsia1 

alam, dediler. Vak'a günü yanı
ma akrabamdan Cavidi alarak 
mektebe gitmeğe ve bıçağı 

ona vermelerini rica etmeğe 
karar verdim. Saat 8 buçukta 
evden çıktık. Mektebin karşı

sındaki Hacının kebapçı dük
kanında oturarak mektebin 
açılmasını bekledik. 1' alebenin 
derse girmesini bekliyordum. 
Ondan sonra gidip biçağı ak· 
rabamdan Cavide vermeler.ini 
istiyecektim. 

• • • 90tt'u.- ~ 

Grip 
Bugünlerde fazladır 

Grip hastahğı şehrimizde 
fad~ışht. Fakat hutabğm 
ihtilat yaptığı görülmcmitti.r~ 
Sdıhat müdürlüğü gerekea 
tedbirleri almaktadar. .. ......... .. 
Oda büdçesi 
tasdik edildi 
Ticaret odası 936 yılı büd .. 

çesi lktisad vekaleti tarafından 
tasdik edilerek iade olunmuı
tur. 

O sırada mektepten kovul
muş olan Recep ve Ahmet 
adında iki talebe daha kebapçı 
dükkanına geldiler. Onlar da 
gidip o gün tasdiknamelerini . Oda tayinleri 
alacaklardı. Ödemiş ticaret odası başki-

MÜDÜR MUA VINININ tipliğine Denizli odası başki-
ODASINDA tibi Mümtaz, Ödemiş oduı 

Tam dokuzda arkadaşlarımla ba,katibi Sadık Onat da terfi-
beıı mektebe gittik bekleme an Manisa odaSJ bqkitipliğine 
odasma Rinlik ve beldemcğe __ ta~n edi~tleniir. ı ~ 

Profesör Jeze diyor ki 
Habeşistana medeniyet götürmek vadilt. 
selere çıkan faşizm, Italyan çocuklarını 

beşikten itibaren barba hazırlıyor 
iki aya yakan bir zamandın· 

beri Fransız kültür bakanlımnı 
, 1 o· 

işgal eden hukuk fakültesi ha-
disesi henüz hiç bir neticeye 
varmıs değildir l'W:'~-~~~~---:~---,,-,,,,=,,..........,..,,~----

Bu işin iç yü
zunu görmek 
için Paris hu
kuk fakültesin
de bu münase
betle geçen ba
zı hadiseler 
üzerinde dur
mak icap edi
yor. 

Habe,istan 
bükümetinin bir 
teklifini bun· 
dan alb ay ön· 

B. M. Saddı Pam üniversite mahallesi 
ce kabul eden Sorboa üoiver- beye kart tevzi edilmi.t '' 
ıııitesi hakuk fakültesi imme arzu eden talebenin dertk!' 
hukuku V'e maliye profeaörü B. de.amı prt ko$nlmQflur. 
Jeze, Fransa bükCunetioia mü· Grevci talebeler. şimclif' 
saadesi üzerine Ceaevre mü· bda gizli kalan bir menba4" 
zakerelerine iıtirak edecekti bir kart tedarik çaresini de ı,.I• 
çok eserleriyle Fransada üttijn a11ıtlar Ye bu suretle det" 
bir mevki ve şöhret sahibi olua girmiflerdir. Fakülte reisi P. 
profesörün Ceoevreye gidişi, Alliks bunun farkına v~ 
bir insanlık ve medeniye dlY•- talebeyi d11an çıkarınak i~ 
sun teşrih bakımından şayanı mit Te bu ıırada polis tetld: 
dikkat görülmekte idi. Bu iti- lit' da işe el atarak tale~ 
barla Fraıısız gençliği profesör dışan çıkarmıştır. Fakülte rei9' 
Jeze'in yaoibaııada yer almıı ile talebeden biri yaralanm~ 
bulunuyordu. · Profesörün l 1.000 talebe' 

Profesörün Cenevrede üze- içinde 522si profesörün .aleylı' 
riııe aldığı yazife çok mühimdi. dandır. Hidiseler devam ede' 
ltalra hükumeti tarahndan cek olurıa siyasal işlerle uğr•' 
Uluslar sosyetesine verilen ve . şan talebeler derslere def.-
Habeşlerin barbarlildarmı gös- hatdanı kaybedeceklerdir. 
teren bir fotoğraflı muhbraya * 
cevap •ermek .-uifesi, Habef Franuz ge:çllğile alik_..,., 
bükii.metinin hukuk miifavirJi.. I .. ~ o1an biT yabancının i k gö_.,.. 
ğini deruhte eden profesör çelen nokta ondaki hedef.., 
Jezc'e verilmişti. Habefiatanı liktir. Bilhassa Fransn: g~ 
baibar olarak Uluslar sosyetesi "" 
ailesine prezante eden ltatyan- fiği arasında ulusal birlik fi 

belki hürriyet fazlasmdan 1sı· F.qizm zilmjyeüni şiddetle teıı- , 
kid ettikten sonra : kim olamamıştır. Fransa•~, 

- Bggün Habeşistana me· hiçbir yerinde cidd1ğ ve "' 
deoiyet götürmek vadile se- nim mevkiler iıgal eden geor 
fere çakan Faşizm, ltalyaa ço- lere l'astlanamaz. Yaşı geç.ki" 
cuklannı beşikten itibaren tere melce teslril eden pa"" 

mcntodan baksetmiyorum. f 1' 
barba bazırbyor. Bu zihniyet 
altsDda koşan bir rejimden kat ne üniversitede, ne re' 
medeni lıareket beklemek gü- mi dairelerde genç prol" 

.sörler veya memurlar ~ 
liinçtiir. " F _,.,.. 

Demişti. ~te Frauadaki fa· reıaeuiniz. ransız; gen? 
şist taraftarlannı ve Action nin faaliyet sahası dardır. fit 
FrançaiRe mensublannı profe- itim bir rol oynıyabilmek ti 
sör aleyhine tahrik eden hidise muvaffak olmak için bebe-" 
burada başlamıştır. hal beyal: bir sakala veya tc~ 

Not vermekte çok titiz olan mızı bir niçan gibi zahıri J~ 
değerli Fransız profes&Tü aley- !ara ihtiyaç vardır. Bu ıa . 
bine bundan sonra şiddetti şart1ardao baıka sübjektif ıe 
huekctler başlamıştır. Bu h.are bepler de bulunduğu muı.-t 
ketlerin maksadı, profesgrü kak.. Gençlikte. bu itiDlıi' 
istifaya meChur etmek Ye bu müttchıt l>ir gaye yoktur. 
aauetle son mezuniyet yoklama Fransada; ne biıim gençli~ 
larıodan kurtulmaktı. veya faşistler memleketinde~ 

Profesöc Jeıc Paristen duğu gibi gençliğin milli . 
döndükten aonra ilk dersi· ülküaü, ne de lıviçre gençl~~ 
ni "enceği güu aabah er- de görülen sağ ve sol cereyaP: 
keadcn eşi ve kıziyle birlikte -gençlikte- yoktur. Onlar fe~ 
iini•ersiteye gelmiş •e mııfa yatçtdırlar. Netice, faydası P:"" 
girmi,tir. profesör sınıfa girer mahdud bir parti mücadctesi~ 
girmez vaziyeti kavrf\mupa da Fransada bütün partiler 
iş işten geçmiş bulunuyordu. umumi prensiplerde birleşirıe" 
Çok ihtiyatlı hareket edeo pro- 1 - Bütün partilerin fef 
fesör, büyiik bir ağır başlılıkla kinde ve üzerindeyiz. ~ 
söze başlamış, bu sırada arka 2 - Eski nızamı boıaıJ 
stralardan ıslıklar ve ayak ha- isteğindeyiz. 

tt it 

reketleriyle sözlerine devam 
imkanmı kaybetmi§tir. Profe· 
sör yine ayni sükônetle kür
süden inmiş, talebelerini ae• 
lamhyarak ders salonunu 
terketmiştir. Bu hadise bir kaç 
gün tekerrür edince Kültür 
bakanı M. Rustan fakülteyi 
tatil ettirmiştir. 

On ıc~k bir aradaa soara 

" Fransada sık sık: 
- "Bütün hırsızların ~ 

ağır şekiJlude cezalandır~ı~; 
lannı isteriz,, cümlesi i~ıd~ 
Bu güzel bir istek ofab j# 
Yalnız, bu isteğin gayrı ~ 
olduğunu düşünenler de va~.JI. 

Fransa çok fazla bir urr•J ı 
- SollJl 7 inci sayfada -



• 
• 

Z7 Şubat tss& YENi ASIR - ~ahlfa & 

lmüştür a •• 

Asiler bazı bakanlıklara mitralyöz ateşi açblar - Eski 
adliye bakanının evine _ateş vererek yaktılar .. 

Nefer kıyafetine giren zabitler ilkin başbakanı yatağından kaldırarak 
öldürdüler. Yeni Japon kabinesini iç bakanı Guto kurdu. 

Paris 26 (Ô.R)- japonyada 
çıkan askeri hükümet darbesi 
diğerbütün arsıulusal hadiselerin 
Uıtüne çtkmıştır. Gerçe hadise 
Japonyanm iç siyasasına aid-
e de tesirleri Japon hudutlarını 

çoktan geçmektedir. Japonya 
Avrupadan uzakta bulunmakla 
beraber uzak Şarktn başlıca 

tün iç ve dıt siyasasmı değiş
tirmekti. Buna ne dereceye 
kadar muvaffak olacağı belli 
değildir, zira Tokyodan alman 
haberlerde henüz sarahat 
yoktur. 
ZABiTLER ASKER KlLIGİNA 

GiRMiŞLER 
Londra 26 (Ö.R) - Tokyo· 

ihtilalci Yüzbaşının beyanatı -

Askerlere, mukave
met görmedikçe ateş 
açm(:lmaları bildirildi 
lstanbul, 26 (Özel) - Tokyoda başgö~teren ihtilal hare

ketinin çolC geniş olduğu anlaşılmaktadır. Londradan telsizle 
verilen bir habere göre, ihtilalin hedefi Japon dış siyasasmı 
değiştirmek için eski muhafazakar baknnlnrla kapitalistleri 

öldürmektir. 
Asilere kumanda eden Japon imparatorunun hassa alayı 

yüzbaşılarmdan Cunsa Royter muhabirine şu bayanatta bu

lunmuştur: 
- "Bu hareket büyük bir dikkatle hazırlanmıf ve mu

vaffak olmuştur. Askerlerimize mukavemet görmedikçe ateş 
etmemeleri emri verilmiştir. Polis dairesinde açılan mitralyöz 
ateşıne ayni şekilde mukabele edilerek idare ele alınmıştır. 
Henüz vaziyetimiz tespit edilmemiştir. Maksat hükumetin 
başına geçecek olanların Japon milletinin arzusuna göre 
hareket etmesini temin etmektir. 

tüke yoktur. tonun oğludur. isyan bastınl-
Şangbay 26 (Ô, R) - Ağır dıktan sonra başbakanlığı mu· 

surette yaralanan askeri talim hafaza edeceği zannedilmiyor. 

Japon imparatoru 
devletlerinden biri, hatta bun· dan gelen telgraflar isyamn 

direktörü General Tanstage Lonra 26 (Ô.R)- Buradaki 
ölmüştür. Japon çevrenlerioin fikrince 

larm en mllhimmidir. asker kılığma girmiş genç za-
ISYANI GENÇ ZABiTLER bitler tarafmdan yapıldığı teey-

JAPON GAZETELERİ japonyada çıkan devlet dar-
ISY ANDAN BAHSETMiYOR besi o kadar vahimdir ve Ja· 

HAZlRLADI yüd etmektrdir. Bunlann başın-
Buraya gelen haberlere göre da imparatorun hassa alafın· 

Nevyork, 26 (Ô.R) - Tok- pon ordusunun ıerefine o kn-
yoda bugün öğleden onra dar leke sürmektedir ki netice· 

hükumet darbesi as eri unsur- daq bir yüzbaşı kumandan ola-
lar ve bilhassa geoç zabitler rak bulunuyordu. 

yalnız dört j{azete çakmış ır ve in isyanı çıkaranlann umduk-
bunlarda da askeriğ isyan larmdan bambaşka çıkması ih-

tarafından hazırlanmıştır. Bu ÖLDÜRÜLENLER hakkın(ia tek kelime yoktur, timali vardır. Yapılan hareket 
Bu da askeriğ sansörün şid- her halde Japonyanm dış siya-•uretle yapılan ilk hareket de- KiMLERDiR 

ğildir. Fakat evvelkilerle şunun Başbakan Kato, finans ba- detini göstermektedir. Bu ga- sasında hiç bir değişiklik yap-
zetelerin kendi isteklerile mi, mıyncaktır. Zira katiller ordu arasında şu fark vardır ki, kanı Takahaşı, eski başba-

şimdiye kadar askerler iste- kan amiral Seito öldürülmüş- yoksa askerlerin emrine itaat içinde ancak küçük bir grub· 

diklerini yapdırmağa muvaffak 
olduklara halde bu defa işin 
öyle olacağa benzememektedir. 

isyan çok şiddetli ve kanlı 
olmuş isede hükumet vaziyete 
hakim görünmektedir. iç ba
kam, öldürülen başbakamn 
yerine kabinenin idaresini 
aline almıştır. 

ISY ANIN SEBEBi 
Bir çok sebebler bu devlet 

darbesine sebeb ·olmuştur. 
Bunların başında iç vaziyet 
gelir. Son genel seçimde libe· 
ral Misako partisi mevkiini 
mühim mikyasta sağlamlaşhr· 

mışhr. Buna karşı askerlerin 
tuttukları Selikoy partisi ge-
rilmiştir. ._ 

Askarlerle siviller arasmdaki 
muhaleftin diğer bir sebebi 
deniz: siyasasıdar. Askerler Ja
ponyanm lngiltere ile müsavi 
deniz kuvvetine sahip olmasını 
istedikleri halde siviller ista
tüko taraftandırlar ve Japon
yayı, lngiltereye nisbetiode 
kuvvet veren durumun durma· 
sım isterler. 

UZAK ŞARK iŞLERi 
Nihayet Uzak şark vaziyeti 

ayri bir ihtilif sebebi olmuştur. 
Bu işte siviller itidalle hare
ket etmek ve Çine barışçı bir 
hulul ile sokulmak fikrinde
dirler. Askerler ise şimalde 
Çini ecnebi tehdit unsurların
dan kurtarmak için dah candan 
hareket edilmesini istemekle 
idiler. Mongohstan ve Man
çuri hududunda yapılmış 
olan Sovyet tabşidatı da Çinde 
Japon askeri hareketini kuv
vetleştirmek için askerlerin 
elinde bir silah olmuştur. 

Görülüyor ki bu devlet dar
ltoaiaio maksadı bükümetin bü-

Japon tatebdtri ma~kt ltaübtltıi yapıyor 

tür. Askeri talim direktörü için mi çıktıkları belli değildir. 
general Baoatke, ordu bakam BAŞBAKAN YAT AlilNDA 
lleneral Kataşima, kont Makı· ÖLDÜRÜLDÜ 
no, saray bakanı amiral Sov· Şangbay. 26 (Ô.R)-Buraya 
te ağır yaralıdırlar . Ası gelen haberlere göre başbakan 
müfrezeler imparatorun sara· amiral Okada asi zabitler 
yını ve şehrin sevkulceyş nok- tarafından yatağanda basıl-
talannı muhafaza etmektedir- mış ve kendisine baka· 
ler. Şehrin umumi görünüşünde ret edildikten sonra öldü-
b&şka bir değişiklik yoktur, rülmüştür. Hükumete sadık 

YENi KABINA KURULDU kalan deniz silah endauan her 
Londra, 26 ( Ö.R ) - B. ihtimale karşı Bahriye bakan-

Goto başbakanın ölümü üz:e- hğını işgal etmişlerdir. Asi ıa· 
rine yeni hükumeti teşkil et- bitler eski Adliye bakana kont 
miştir. Eski kabinada üze- Mokitonun dairesine de girmek 
rinde olan iç bakanlığanı istemişlersede muhafızları buna 
muhafaza etmektedir. Deniz mani olmuşlardır. Asilerin ba-
bakanlığı tarafından neşredilen şındaki nhiti öldürmllşlerdir. 
bir tebliğe göre birinci filoya Bunun üzerine asiler binaya 
Tokyoya ve ikinci filoya O:ıa- ateş verek kaçmışlardır. Kont 
kaya gitmeleri emri verilmiştir. Mokito hafif yaralıdır. 
Bunlar asayişi koruyacaklardır. BiRiNCi FIRKA BINALARI 
Bu iki filo perşembe günü (bu- MUHAFAZA EDiYOR 
gün) bu limanlara varacaklar- Faris 26 (Ö.R) - Japon ci-
dar. Sahil muhafaza filosu da çiliğine gelen bir telgrafa göre 
Tokyoya hareket emrini al- birinci fırka binaları himaye ve 
mıştır. asayişi muhafaza etmesi için 

iSYAN BASTIRILDI Ml? emir verilmiştir. 
Şangbay 26 ( Ö. R ) - in- Londra, 26 (Ö.R) - iç ba-

giliz elçiliğinden gelen bir ... tel- kanJığm üstüne başbakan ve-
grafa göre isyanan geniılcmesi kilJiiini de üzerine aian B. 
ve ulusal siyasanın durumuna Goto genç denecek çağdadır. 
halci gelmesi için hiç bir tch- Eski finans bakanı baron Go-

durlar. 
HIROTA DIŞ BAKANI 

KALACAK 
B. Hirota dış bakanı kala

caklar. Soo hidiıelcrin Sov
yet - Mançuri hidiselcrini tcd·, 
kik ve halliçin teşkil edilen 
karışık komisyonun çahıması 

üzerine müessir olacağı zan· 
nedilmemektedir. 

Sovyet Rusyaya karşı teca· 
vüz.ki.r bir hareket takib edil
mesine gelince, Japon çevren
lerinde bunun mevzuubahs bi
le olamıyacağ! bildirilmektedir. 

RESMi HABERLER 
Londra, 26 (Ö.R) - Akşam 

Japon elçiliği dış bakanlığm
dan şu telgrafı almıştır: Birinci 
fırkadan bir takım kıt'alar 

çarşamba akşamı saat 5.20 de 
bir devlet darbesine kalkış· 

mışlardır. Eski başbakan Okada 
ve Finans bakanı öldürülmüş 

ve askeriğ ta]im ve terbiye 
direktörü ağır yaralanmıştır. 

Kont Makino ile amiral Suç
ki, hücuma uğramışlarsa da 
yaralanmamışlardır. 

TOKYODA HARB 
ZAMANINA AID 

REJiM KURULDU 
Tokyoda harb zamanına aid 

rejim kurulmuştur. Bu rejim 
polis kontrolu altmdadar. Hü
kumet yaziyete hikimdir. Tok-
yo ve Ozakada süküoet var
dır. Borsa kapalı isede ban
kalar ve finansal çcvrenler 
çalışmalarını kesmemişJerdir. 

AS1 ALAY MANÇURIYE 
GiDECEKTi 

Londra 26 (Ö. R) - Şang-

saları kapanmışlar. Hareketiıı 
başmda yüzbaşı Nanaka bulun
maktadır. isyan eden alay 
Mançuriye gitmek üzere yola 
çıkmak emrini a 'mıştı. 

iHTiLALCiLER MiTRAL
YÖZ ATEŞi AÇTILAR 

Şanghay- Royterin bildirdi· 
ğine göre 12000 kışilik bir 

J oky11ya /tarrkt:f enui alan /apoll /ıdıp ·1·111 'il 

hay, Nankin ve Singapordan j kuvvet teşkil eden imparator-
alınan haberlere göre Tokyo· luk muhah:ı taburunun scçm~ 
da öulunan birinci fırkanın kıtaatına ısyanı bastırmak emn 
üçüncü alayı dün sabah isyan verilmiştir. 
ederek muhtelif bakanlıkları Sağlam kaynaklardan haber 
işgal etmişler; Başbakan Oka- alındığına göre ihtilalciler Ja-
da ile Finans bakanını öldür- pon bakanlan üzerine mitr l-
müşlerdir. yözle ateş açmtş\&.rdır. Polis 

Şehirde örfi idare ilan edil- şefinin de ölenler arastnd o -
miştir. Tokyo ve Osaka bor- doğu söyleniyor. 

·•·····•••·••···•··•········•·•·•··•··••·••···················· ...................... .. 

Paktın meziyetleri 
Alman gazeteleri, B. Flandenin 

söy evi e ateş p ·· skürüyor ar 
Berlin, 26 (A.A) - Gazete· 

ler B. Flandinin dünkü nutku 
ile meşkul olmaktadırlar. Ber
lincr Morgenpost diyor ki: 

FJandinin sözleri barektiyle 
taban tabana !.ıtbr. Sovyetlerle 
yapılan pakt hiç bir suretle 
Lokarno muahedesiyle telif 
edilemez. Bu pakt Avrupada 
hiç bir sulh unsuru getirme
mektedir. Bu paklan getirdiii 
şey bilakis çok ciddi tehlike· 
lerdir. · 

FLANDININ HAREKETi 
Volkischer Beobaobter ise 

şunları yazıyor: 

B. Flandin Fransız. - Sovyet 
pakb müstekir bir surette de
vam etmekte olan Fransız siya
setin;n bir neticesidir demekle 
pakt aleyhine en fena buhrana 
vermiş olmaktadır. 

Geriye doğru Fransıı Alman 
münasebatma bir göz. gczdiri
lirse Fransanın Alman toprak
larına yaptığı tecavüzlerin da
ima büyük bir taassupla devam 
ettiği görülür. Nasyonal Sos
yalıst Almanya bu vakadan 
bilhassa müstefit bulunmakta
dır. 

Fakat diğer taraftan Nasyo
nal Sosyalist Almanya haki
kata gözlerini yumacak kadar 
da kısa görüşlü değildir. Poin· 
care, Clemanceau, Barthou 
son zamanlar tarihindeki bu 
tecrübenin muhtelif safahatını 
gösteren paktını Fransanın 
müstakar bir surette devam 
eden Fransız siyasetinin bir 
devamı olduğunu bildirmesi 
Almanlara her Almanın zihnin
de bili canlı olarak yaıamakta. 

olan ve ruhunun işgali ile te· 
tevvüç etmiş bulunan eski 

Fransız siyase!inin devamım 
hatırlatmaktadır ki Fransa bu 
husustaki en son şüpheleri de 
silip götürmüş olmaktadır. Al-
manlar buua ihtarlarını yap
mışlardır. Fakat son karar 
Parisindir. 

PAKTIN lYILIKLERl 
SAYILMIŞ 

Berlincr T agblat ise bu mese· 

le bakkmda fikrini şöyle izah 
ediyor: 

B. Flandin Almanların yar 
dım paktları aleyhindeki dü· 

şüncelerini bilmektedir. Fakat 
Fransız dış işleri bakam bun-

lara nazarı dikkate almamıi vo 
bunlara Almanyada ne dere· 

ce ehemmiyet verildiğini bil
diği halde bunlarla meşgul ol-

mamıştır. Bilakis Sovyetlerlcı 

olan bu paktın meziyetlerini 

övmüştür. Fransa-So:vyet Ruı
ya paktı milletler cemiyeti ile 

beraber vayahut ayrı olsun 
daima ayni kalan Fransız: em· 

niyet siyasetinin tam surette 

bir devamından başka bir şey 
değildir. 
UJ.7.77..T.LZ /;77..77.77.r//./' 7 /..7..LZDm 

Yazıhane nakli 
Girid hanındaki yazıhane· 

mizi Selanik Bankası üze
rinde 15 numaraya nakletti· 
ğimizden muhterem tüccar
larımızan yeni adresimize mü· 
racatlarmı dileriz. 

Gümrük komisyoncusu 
ZEKi VE NEVZAT 
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ÜN YAD ._.., 
- 96 - YAZAN : Mlyel Zevako 

Şimdi anlıyorum. işin içinde bir cani 
varsa o da kardeşimdir 

Yaşanan roınandan 
Yazılmış roıııana 

ispatı yada sollarl!l r~ : . 
lntilıa/ıatı lıazandıkla- ~· · .. ._. ~· 

Bir Çinli general 
Çin mllletlnden neler 

istiyor? 
New-York -

" Yung Ame· 
rika .. gazetesi 
yazıyor: Her 
Çinli bir kaç 
santimetre da
ha kısa entari 
giymeğe razı 

olursa taaarruf 
edilecek pa
rayla bütün Çin 
ordusunu giy
dirmek kabil· 
dir. General 
Feng • Yu Hsi· 

ihtilalci nazır 
Hapsedlldlğl zaman 

neler· söylemiş? 

- Sayın mareşal, büyük bir 
haksızlığı gidermek için mek· 
tubu getirdim ise de yine ba
bamı müdafaa etmekten vaz 
geçmedim. Evet, onu müdafa
aya çalıştım. Bununla beraber 
beni kendinizle bir tuttuğunuz 
için kalbimc!e ne varsa söyle
dim. Size müteşekkirim. Yalnız 
babam hakkında ne fikir bes• 
lediğinizi öğrenmek isterim. 
Eğer ona düşman olursanız ben 
de ıizin düşmanımzım. 

ŞlSvalye bu son sözü titreye
rek ıöyledi. Delikanlı heyecan 
içinde idi. 

Mon Moransı susmuştu. Ak
hndan böyle bir düşünce ge
çirmemişti. Fakat mareşal gibi 
metin ve doğru bir kimsenin 
uzun müddet tereddüt geçir
miyeeeği muhakkaktı. Elini Par· 
dayana uzatarak: 

- Şövalye, benim için dun· 
yada yalnız bir Pardayan var
dır. Bu da ıenelerdenberi kal
bimde derin ıztırap doğuran 

lizüntüden kurtarandır. Şayed 
hir gün babanıza rastlarsam 
aizin gibi evlad yetiştirdiği için 
kendiıini tebrik edecejtim. 

ŞlS•alye kendisine uzatılan 
eli heyecanla yakaladı. Fran
ıo•a ı6züne devamla : 

- Evet, vökanın nasıl oldu
iıınu ıimdi anlıyorum. İşin için· 
de bir cani varsa o da kar
defİllldİr. 

Dedikten sonra Fransova 
Pardayaııın elini tiddetle sıktı 
•e heyecanla sözlerini bitirmek 
tb.ere: 

- Bu cinayetın kardeşim 

tarafından tuarlanmasını, aile
me bakmak ödevinde olan bir 
adamın şu uydurma hareketi pek 
milthiflir. Yalnız bugüne kadar 
atab içinde yaşıyan zavallı ka
dım kurtarmağa çalışacağım. 

Bildiğiniz şeyleri doğru söyler 
misiniz? 

Pardayan tevkifi, bastile b· 
lııldığı, Jan Döpiyenin mektu· 
bunu açık olarak bulduğunu 
kısaca anlattı. Hikayesinde yal
nız Döpiyenle Luizin ne için 
kendisinden yardım ıstemiş ol
duklarını atlamıştı. Bu tehlü
keli noktayı çaktırmaksızın an· 
latmak için pek ziyarle diklr.ıtli 
davrandı. iki kadının ne su
n:t!e kaçırıldıklarını anlattı. 
Sözlerini bitirirken : 

Dük Danjo ile arkadaşınm 
Sen de Nis sol<ağındaki evin 
t:trafında dolaştıklarını l{Ördüm 
demiştim. Belki bu işi Kralın 

b_;raderinden sormak İcab ede
cek. 

Mareşal başını salladı. 

- Hanri Danjoyi tanırım. 

Bu gibi rezaletlerden nefret 
eder. 

- Öyle ise araştırmaya; -fik· 
rime göre· otel dö Meme'den 
başlamağa mecburuz. Iıte bana 
yardım etmesini rica ettiğim 

kont dö Mariyaka bunu söy· 
lemiştim. 

- Hakkınız var gibi görü
nüyor. Biraderimi bulacağım. 

Lakin beni bulmıyaydınız onları 
kurtarmağa çalışacak mıydı
nız? Ne için bu işe girişmek 

istiyoraunuz? 
- Monsenyor, babamın se· 

bE b olduğu felaketi tamir et
meği bir ödev biliyorum. 

- Evet, bu da doğru bir 
hareket,.. Siz yiğit bir deli
kanlısınız. 

- Mareşal dö Damoil'i 
bulmnk ve böyle işe baş-
lamak biraz teblüke ... 

Franıova ISfkelenerek: 
- Ab 1 Ona bir raatlaaam, 

hangi tarafın tehlüke ile kar
şılaşacağını görürdük. 

-Sizin için değil monsenyor, 
zavallı kadınlar için söylüyo· 
rum. Asıl iş kadınlara aiddir. 
Belki kuşkulanıb bir tarafa 
ıı;ötürür. 

Fransova sarararak: 
- Kızım! .• 
Sözünü kekeledi. 
- Monsinyor, bir gün, bir 

gece sabrediniz. Bu geceden 
itibaren otel dö Memede ne 
olup bittiğini öğrenmek isti
yorum. 

- Hakikaten şövalye siz çok 
zekisiniz. Yarına kadar işi an· 
la malısınız. 

- Bu akşam .. 
- Çalışınız oğlum, bunu be-

cerdiğiniz takdirde sizi mem· 
nun edeceğim. 

Şövalye gitmek üzere ayağa 
kalktı. Mareşalı da kucakladı. 
Hemen konaktan uzaklaştı, 
doğruca Diviniyer pansiyonuna 
giderek savaşa hazırlanır gibi 
kendisine çekidüzen verdi : 

- Şimdi otel dö Memeye[ 
Diye söylenerek pansiyondan 

çıktı. 
* • • 

Pardayanın Fransova Dö 
Monmoransi ile buluşmasından 
iki ay evvel ııouk bir günün 
akşamı iki adam Anjer yakı· 
nındaki Pon Dose hanına in· 
diler. 

Bunlardan biri bölüğüne gi· 
den bir yüzbaşıya benziyordu. 
Diğeri de seyisi idi. Bu yüz
başıya benziyen zat Parise 
gitmek için yola çıkan ma
reşal Dö Damvif olub seya· 
hatini gizlemek maksadile 
Pondoseye uğramıştı. Mareşal 
burada birisile de görüşe• 

cekti. Seyis ara sıra yola 
çıkarak Anjo yoluna bakı
yordu. Saat sekize gelince 
hancı kapıyı kapamak istedi.Fa· 
kat mareşal birisini beklediğini 

söyliyerek kapıyı kapatmadı. 
Gece karanlık basınca bir atlı 

rı gılnıi11 akşamı idi. . :ıı· r1, Madridin ö;_nek lıapis- . · F j 
hanesi önwıde yıg111 .ili .. ; <!. 

yıj111 kadınlar kaldı- ~ · Lf'i{ i 
rınılatı doldıırmııştu. /';,>,; t 
/(/erinde genci oldııitu gibi ifıti)'arı 

olaıu, gilztl olduifıı /lİlıi rirkini de 
vardı. Hapishaneden rıkması bekle
nen sirasal malıkfimların ana/an,. 
karı/art, kızları •e nişanlıları idi 
bıınlar .. 
Mu/w/ız sordu: 

- Burada nı btkliyorsıumz? 
- Malılıfimları .. 

- Emir aldık.. Çıknııyocakiar .. 
l(adı.ılar bağırnıağa, ağlamağa 

başladılar. Demek ki aldatılmış/ardı. 
Halbuki umumi af emirnamesi ildn 
olıwmuştıı. 

/(adın/ar yuleri11de11 oyııamadılar. 
Mııha/ız yeniden haykırdı: 

- Haydi de/ oluıı buradan. Yoksa •• 
Kadınlar kımıldamadılar. Saat y~ 

dil'e ıfoğrıı kapılar arıldı. Sekiz kişl 

rıktı . Sekiz kadın saadete kavuş
mııştıı. Diğerkri bek!Pmekte devam 
eltiler. Oiinlerdenberi lulltı da bekli
yeıı/er var. }(endi/erine iade edilmipeu 
erkeklerini bekliyorlar .. 

Bir senfonik 
orkestra 
Kaç mllyona mal oluyor 

Nevyorktan alınan haberlere 
göre Italyan orkestra şeflerin

den Arturo Toscanini 26 Ni
sanda Nevyork filarmonik or
kestrasının şefliğini bırakacak

tır. Orkestra balkı ayni dere
cede hararetle çekebilecek bir 
şef bulmak mecburiyetiyle kar
şılaşmıfbr. iju da kolay bir jş 
olmıyacaktır. Zira Nevyork 
filarmoniainin finansal durumu 
pek de parlak değildir. Birkaç 
senedenberi her konser, büyü!( 
açıkla kapanmıştır'. Halbuki sa
lonun bıcabınç dolmadığı gün 
yoktur. Orkestra 110 kişiliktir. 
Toscanini her konser için 30 
bin frank almaktadır. Diğer 
şefler 7500-15000 frank alıyor
lar. Karneji Hail için verilen 
kira 1 milyon 275 bin franktır. 
Böylece filarmonik orkestrası
nın senelik masrafı 1 O milyon 
275 bin frank olduğu halde 
varidat sekiz milyon frangı 
geçmemektedir. 

ang'ın teklifi itte budur. Ge
neral bunun kadar enerjik da· 
ha bir teklifte bulunmuştur. 

O da şudur: "Çinliler düğme 
kullanmasınlar. Bütün Çinliler 
düğme için sarfettikleri parayı 
tasarruf ederek hazineye ve· 
rirlerse Çin ordusunun ı:nühim· 
matını temin edecek kadar pa· 
ra toplanır . ., 

Şimdi sorulabilir: General 
Fengin boşuna gitmek için bil
tün Çinliler çırılçıplak gezseler 
daha iyi etmezler mi? 

Hitler 
Anasının mezarında 

Şansölye Hitler 
annesinin batıra· 

sına derin bir 
şefkatla bağlıdır. 
Her sene kendi
sini bayata ııeti
ren kadının me-
zarı ISnünde diz Hit!Pr 
çöker. Berlinden kalkan bir 
tayyare Almanyanın mukad
deratına bikim olan adamı 
Avustwya sınırına getirir. 
Hitler sının geçer. Doğduğu 
köyün mütevazi mezarlığında 

annesinin kabri önünde başı 
açık ve diz çökmüş olduğu 
halde dakikalarca kalır. 

Hergiin bir fıkra 
Bir mecliste, biri yüksek 

sesle söylüyordu : 
- Bir erkek haksız olduğu 

halde susarsa akıllı adamdır. 
Fakat haklı olduğu halde su
san erkek. .. 

Dinleyicilerden biri atılarak 
cümleyi tamamladı : 

- Evli adamdır ... 

Katalonya ııaz1Tla

rında11 M . Compa11rs 
6 ikinci teşrinde ı·uku
bulnrı /Jtiraka ihtilale 
iştirôk dliiflndtn do
layi Saııta Maryadaki 
mtnfasına JlittiJi za
Hıan llnünde otıız yıl sürerek bir 111ah
pıısiyet hayatı ıoardı. 8m111nla bera
ber Companvs cesaretini kaybetmr 
mişti. Hatta miitebessinuli. 

Malıpusltva malısus olan deftere 
şıı satırları yazmıştı: "JW yıla ,.ar

maz bııradan rıkacağım ... 
Hapishane müdürü Compa11yı'l11 

Mtiftslnl kötü karşılayarak: 

- l(a,mak nil'dindt! misiniz! tü
mişti. 

- Bın mi? asla.. iki yıla !tadar 
lntihabatta zafer kazanacak, nazır 

olıuajım. ı 

- 01Jrürr1z. 
Compaıı)'S direkıl!r/i. teskin 

ıadiu de şunları üdvt etmişti: 

11tak-

- Fakat müsterih olunıız t/e11dlm. 
Dört yıl sonra yint mi,a/iriniz ola
bilirim. 

Bu /a/cılığın birınci kısmı hakikat 
oldu. ikinci kısmı da olacak fllıP 

Bunıı zaman Jllis/utttlı .. 

Arıların iğnesi 
Romatizmayı tedavi 

ediyor mu' 
Magyarsag ( Budapeıte ) ga· 

zetesi yazıyor : Anların iğne· 
lerindeki ı:ebirin bazı hastahk
lar için tedavi edici 1bir hassa· 
ıı olduğu anlaşılmıştır. Bir 
milddetten beri doktorlar bu 
zehri teda-ride kullanmağa ça· 
Jıııyorlar. Yılan zehirine kartı 
an iğnesinden akan zehrin 
pan;ııebir olduğu meydana çı· 
kanldıjp gibi romatizma için de 
faydalı olduğu anlatılmııbr. 
Doktor Teriz D6 Marburg son 
tecrilbelerinde romatiı:malıların 
anlar tarafından ıokuJunca ze· 
bire karşı muafiyet halinde 
buJunuyormut gibi bir vaziyet 
arzettiklerini görmüıtür. Böy
lelerinde sokulmadan mütevel· 
lit şişkinlik ehemmiyet.iz ol
duğu gibi i•yduklan acı da 
azdır. Dr. Teriz, bu miişahe· 
deden sonra arattırmalarım 
ilerletmiı Ye romatiı:manın te• 
tedavisi için yeni bir sistem 
yaratmııtır. 

banın önünde durmuş atından 
inmeksizin "dün veya bug!in" 
diye bir yolcunun gelip gelme· 
diğini sordu. Bir yolcu ile se
yisin geldiğini öğrenince atın

dan indi ve handan içeri girdi. 

··················••&••••··········································································································· 

- Bu adam doğruca Hanri dö 
Monmoransinin yanına çıktı ka
pıyı iyice kapayarak : 

- Anjer şatosundan geliyor· 
sunuz değil mi? 

Diye sordu. 
- Evet, monsiyor. 
- Diik tarafından söylene-

cek bir sözünüz mü var? 
- - Hangi dük? 
Mareşal yavaş sesle: 
- Dük dö Kiz! 
ismini söyledi : 
- Kiz halfı Anjerde mi? 
- Hayır üç gün eve) Parise 

gitti. Martın otuzuncu günü 
akşamı saat dokuz buçukta 
Paristeki Sende Nis sokağın· 
daki Diviniyer pansiyonuna 
gelmenizi fenbihlecli. Maskeli 
bulunacaksınız. Şapkanızda ta• { 
kılı kırmızı bir tüy de buluna
caktır. 

- ~oım Var
f:/L-1///////h"'·-· 

.. iş arıyor . . 
iyi lngilizce bilen ve Türk· 

: çe yüksek tahsilli bir genç 
iş aramaktadır. Bu evsafta 
bir memura ihtiyacı olanların 
lzmir pusta kutusu numara 
384 e müracaatları rica olu-
our. 

1-3 S.6 

Pazar günü Turgutlu halkevinin açılma töreni yapılmış, Turgutlu balkı bu münasebetle büyük 
şenlikler yapmıştır. Yukarıdaki intibalar, Turgutlu halkevinin açılma törenini canlandırmaktadır. 
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Bay Flandenin söylevi 
Baş tara/ı 3 

için bir zaruret 
dirmittir. 

linciı say/aaa 
olduğunu bil-

BU AYRILIK NEDEN? 
Gazete ilave ediyor : fakat 

Londra ve Romanın paktın 
tatblki.ıe neuret etmeleri hak-

kını saymak bambaşka birşey
dir. Paktı diğer devletlerle 
tam müsavat içinde imza et· 
medik mi? Uluslar •osyete1i 
paktının 16 ıncı maddesinin 
tatbikinde clijer bir devlettea 

ı 
1 

aşağı derecede kalmağı kabul 
edebilir miyiz 1 Zaten herhangi 
bir de.,Jetin istediği gibi Lo
karno muabede1ine koyduğu 
imzayı bozması ela mlmkün 
cleiiJdir. 

Hergiin 
Bir fıkra 

Yazan: Erzaı1 K~mal Akfaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tıraş?! 
Uzun laf edene tıraş ediyol 

derler. Bu laf nereden gelnı~ 
tir, tıraş etmek ile uzun 1 t 
etmek arasında ne münasebe 
vardır diye bir düşündüm, tr" 
olıııasın diye ben de kısa sar 
liyeceğim. Benzeyişi şurıdl 
buldum. Tıraş olan bir yere keıı: 
disini teslim etmiştir. Bir yerı 
kaşınsa, bir yere bakayım det• 
bir laf söylemek istese ustur• 
var. Şakası yok, keser. istet 
istemez, teslim olup kımıld•• 
mamak gerektir. Uzun ve ın•· 

nası bozuk bir lif karşısın~ 
da insan kımıldasa karşıdılı1 

adam dinle der, dinlese sıluııll 
basar, traş sandalyesinde otır' 
ranın bir durum! Bazan da y•~ 
gibi kayan bir yanak, yağ f1~ 
bi kayan bir sabun, yine yıl 
gibi kayan bir ustura, İli' 
sanı biç üzülmeden tır9t 
kayar gider. Berberin ~: 
tası, uıtura91 nasıl burada •.fi 
kolaylaştırırsa uzun laf edeııııl 
de lafı çekilir, kendi cana yakııl 
ise insanın dinledikçe diıı" 
leyeceği, tıraş oldukça te~· 
rar aakallannın uzayac•iı' 
gelir, demek oluyor ki iş tr~ 
olmada değil traş etmededll'· 
Hayatın her noktası her fa,lı 
böyle dr.ğil midir, iş kemmiyet· 
te değil keyfiyette derler ııc 
kadar doğrudur .•• 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satı,ıar 
~ 

Uz Um 
94 M J Taranto 10 37 13 

14 66 Alyoti bi. 10 50 
11 7~ 18 Ş Bencuya 10 50 

9 T Debas 11 75 12 si 
187 Yekün 

494201 Elki sabt 
494388 Umumi utıf 

Zahire 
137 Buğday 7 
150 Arpa 3 87 

41 Bakla 4 81 
20 Susam 16 50 

200 Pamuk çekir 2 75 
35 balye pamuk 39 

Para Piyasası 
26-2-1936 

Alış 

Mark 50 10 
İıterlin 619 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 70 
Belga 21 12 
İtalyan lireti 9 95 
İsviçre Fran. 40 87 
Florin • 85 12 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 37 

Sabş 

50 50 
621 

8 30 
80 40 
21 37 
9 97 

41 12 
85 30 
5 27 

23 75 

Dikkat 
Azimet veya herhangi bir 

sebeble evinizde buJunao 
eşya ve bilumüm mobilyala
rınızı gazeteye ilan vererek 
müzayede yapmak veyahud 
pazarlık auretile satmak is
terseniz " Fırsat Artırma 

Salonu " na uğramadan ma· 
lınızı ııatmayınız. Çünkü bu 
müesses size bütün kolay· 
lıkları gösterecek ve malt· 
nızı gazeteye ilan vererek 
en yüksek fiatla ve az bir 
komisyonla satacağı gibi ge· 
rek mücedded ve gerek aı 
kullanılmış bronz karyola, 
piyano, para kasası, yazı 

masası ve dikiş, nakış ma· 
kinalan ve sair her çeşid 
mobilyalar heryerden daha 
ucuz bir fiatla satılmaktadır. 

Adres: Yeni Müzayede 
Bedestanı No. 35·36 

Fırsat Artırma Salonu 
Aziz Şinık 

Telefon: 2056 
1-8 (310] h. 2 - S.6 
Pa-Pr 
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Müslümanların 13 Anası Haftalık piyasa durumu ... 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

Btilem sayısı: 4& Yazan : T okdil ,.. ' 

''Mubid,, Muhammetle görüşürken herşey bitmiş ve 
Medineliler Muhammedin etrafına toplanmışlardı Mu

hammed,Mubid'in omuzlarına ellerini koyarak sormuştu 

Oz.üm, buğday, pamuk fiatları durgun 
ve bira~ da düşmeğe meyyaldir 

Huzaa kabilesi Mekkeli ol
makla beraber Muhamruede 
karşı derin bir itlmad besliyor
lar, bilhas=ıa reisleri Muham
medi çok seviyor, ona hürmet 
ediyordu. 

Yollarım Medine civarına· 
uğratmadan geçmek kabil iken 
kasten Mcdineye doğru ilerle
diler, Mubid Mekkeden ay
rıldığmdanberi Medine ve 
Mekke arasında ne gibi hadi
seler cereyan ettiğini öğren
mek istiyordu. 

Y ollani Uhud dağının etek
lerinden uzanırken bicinin üs
tünde giden Mubid, Uhudun 
kıyılannda kopan kıyametin 
son manzaralarmı gördü; dö
nerek: 

- Durunl Arkadatlar! Beni 
bekleyin. Ben şuraya kadar 
gideyim, anlayayım, ne var 
karııda? 

Diye ayrıldı. 
. . . . . . 
Muhammed bu Mlreke'nia 

llfilerini henüz gömdürmllft& ki 
•Mubid,, onu arayarak buldu 
h 

. , 
ecınden indi, ellerini tutarak: 
- Yaralısın, Muhammed f 
- Evet! 
- Bu ölüler · ne ? 
- Kureyşiu zulmü t 
- Harp mı oldu? 
- Evett 
- Kureyşler nerede? 
- Gittiler! 
- Kim galip 
Allahm sayWIİde bizi Fakat 

çok can verdikf. 
· - Endişe etme! 
1 • 

"Muhit,, Mulıammclle görü-

ıürken her şey bitmif ve Me
dineliler Muhammedin etrafına 
toplanmışlardı. Muhammed Mu
bid 'in omuzlanna ellerini koya· 
rak sormuştu: 

- Nereden geliyorsun? 

- Şamdan Ye havalisinden. 
- Ticaret mi ettiniz? 

- Evet1 
- Karlı mısınız bari? 

- Eb .• Oldukça! 

- Hak bayırbsmr versin, siz 
artık yolunuza devam edin. 

Yolda Ebusüfyana rastlarsan 
de ki, Muhammed nihayet 
sizi kendine bajhyacakbr. 

lerin arkasından aldıkları ce
vapla bir çoklarr vaveyla, feryad 
içinde Medine sokaklarma 
daldılar. Çok geçmemişti ki 
Medine bir ycs mahşeri içincle 
inim inim inliyordu. Her taraf
tan ahlar, vahlar, kulaklara 
tırmalamağa başladı. 

Muhammed Medinenin içinde 
daha beş on ev geçmemişti ki 
bu figanları duydu, hasta ve 
yaralı haliyle : 

- Allahım 1 Tecellin yüksek
tir, yüksek olsun. 

Diye içlenmeğe başladı, Mu
hammedin gönlü ince ve hazin 
hislerin en derin acısiyle dol
muştu, devesi Hamzanın evinin 
önünden geçerken döndü Ham· 
zanın evine baktı, içinden ge
len bir şahaka ile : 

- Geride kalanları da te

miıleyip rahat kalmak iyi de

ğilmi idi? 

- Muhammed ölmemiş, onu 
öldürmek lazımdı: 

- Geri dönen Muhammed 

yine kendi.sine yardımcılar top

lar, biıi rahat barakmaz, 

- Dini ileriliyor. 

1 Gibi sözlerle Ebu Süfyanın 

düşüncesini karıştmyorlardı.Ebu 

Süfyan öyle hale geldi ki har

manisim alınan ustünde sağdan l 
1 açıp savurtarak geri döndü, 

1 
deli ve coşkun bir haykırtı ile: 

So1111 Var -

f •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 Profesör Jeze 

- Ah dedi ! Diyara gurbette 
şehid olub, evi bomboş kalan 
Hamzanın bu tehirde arkasm
dan ağlayacak kimsesi yok mul . 

diyor ki ---·- Başlarafi 4 uncu sayfadd -
Arkasından gelen arkadaş· 

lan, yanında giden kızı, karısı, 
Ali, Ebubekir bu coşmuş ele
min tesirine kapaldılar. Bir an 
duraklayarak, sakin sakin ağ
lamağa başladılar .. Muhammed 
bu büz.ün içinde evine 2'İrdi. 

Muhammedin Hamza bak· 
kındaki teessürü birdenbire 

Medineye yayıhnca, Safiyeyi 
ve oğlunu ev!ne göndermiyen 

Muhammedin yanına arasmdan 
yarım aaat geçmemişti ki Me-

dine büyülderi 'Ve sahabe lca
rılannı, kızlarını a1arak vardı
lar. Safiyeye ve Mubammede 
Hamza için başsağlığı, ölene 

rahmet dilediler. Sakin ve ha
zin aaatlar ağır ağır geçerek 

yatsı namazı vaktıoa ulaşh ... 

. . . . . 
- Ya Muhammed! Ebu Suf

yan pefiman olarak geri dön
miif, yanında etraftan topla

dı;. kabileler de varmış, iler~ 
leyor. 

Bu haber gece namazm so

nundan Mubammede yetişti, 
Muhammed Bilila çojırarak: 

- Daha geride kalan ne 

kadar arkadaşlarımız varsa ça
- t D d. gır. e ı. 

Çok geçmedi, namaz kılan 

ashabe ve müslümanlara iltihak 

edip çoğalan İslim ve islim 
olmıyan Medineliler mesçitte 

te ve ferdiyetçiliğe taraftardır. 
Bunu çok az itiraf edilmesi, 
bu fikrin zaifliğine delalet ede
mez. Sarih pensip ve mctod
larla iş başına gelen en oto
riter idare adamı, diplomat ol
madıkça, yani vaziyeti idare 
etmedikçe muvaffak oJama:ı. 
çünki icraatta ferdin hürriyete 
dokunmamak ıshrarıodadır. Do
kunduğu gün kıyamet kopaca· 
;ğını ve belki de mevkiini terk 
mecburiyetinde kalacağını he
şaba katıyor •. 

\lir ecnebi için Fransız stençr 
Iİj'İni anlamak pek güçtür. Bu 
gençliği görmek ve tan,mak 
için nereye müracaat edebilir. 
Bu gençliği temsil ettiğini id· 
dia eden fırka hangisidlr? 

Paristc, beynelmilel bir ku
lübde muhtelif Avrupa mem· 
leketlerinin genç ik te,ekkül
leri üzerine bir konferanslar 
aerisi terib edilmişdi. Fransız 

gençliğinı anlatmak için söz. 
söyliyen bir hatibi FraMız 

gençliğinin ital ve arsıulusal 
hidiselerden bihaber olduğunu 
açıkça söylemıfti. Bu sCizlerin 
dinleyiciler üz.erinde bırakhğı 
meafi inbbaı, bu açık konuş
ma izale etti, diyebilirim. 

Mehmad Sadık 

Doktor 

iz.mir ticaret ve zahire bor
sası tarafından 19-2-936 tari
hinden 25-2-936 tarihine kadar 
neşredilen gündelik sabş liste
lerine göre son hafta içinde 
borsada sablmış olan zehair, 
hububat vesair etyanan haftahk 
sataş mikdarı ile fiyatleri aşa
ğıda gösterilmektedir: 

Hafta sabşları : 
Cinsi Mikdan haftalık fiyab 

"Çuval az çok 
Buğday 4562 6.75 7.75 
Arpa 75 3.875 3.875 
Bakla 12 S. S. 
Mısır darı 80 5.75 6. 
Nohut 44 6.75 6.75 
Akdarı 25 5. 5. 
Fasulya 13 8.50 9. 
Susam 60 16. 16.25 
tJulgur 9 11. lt.50 
Araka 16 8. 8. 
Pamuk p.1 h,1453 40.50 4J.25 i 
Pamuk p.2 ha 39 39. 39. 1 

Raz.a. üzüm 1529 7. 7.6251 
Siyah üzüm 578 7. 7.625 
Çekir üzüm 2080 7. 15. 

kilo 
Pa. çekir 291375 
Yapağı 4528 

" Pıtraklı 2344 
ICoyun derisi 3327 
K.ceviz eı.311307 
Bademiçi es 719 
ka.Bademiçi 5890 
Z.yağı yem.10700 
Z.yağı sıra 12950 
~yağı sabu. 8000 

kental 

2.60 
45.75 
42.50 
52. 
13.30 
56. 
30. 
37. 
36. 
36. 

2.75 
53. 
42.50 
52. 
13.30 
70. 
30. 
37.25 
37. 
36.75 

Palamut 1020 300. 645. 
Haftahk bOna satışlarını bo 

sureti~ topladıktan sonra bu 
eşya araSJndan belli başlı ih
ritcat mıddelerini teşkil eden· 
ferin haftalık piyasa durumla· 
rile geçen hafta ve bir sene 
evvel bu t&rihlerdeki muame
lelerini aşağıda ayrı ayrı işa
retliyoruz: 

Arpa 
Son hafta içinde bo,..da 

3,875 kuruıtan 75 çuval yerli 
arpa sataşa olmuıtur. Geçen 
hafta aynı maldan kilosu 4ku
ruş fiatla 50 çuval muameleai 
olmut ve geçen senenia ba 
aıralannda 3,40 - 3,70 kunlf 
aruında fiatlarla 686 çunl 
Uıak arpası llzerine muamele 
ohnuftu. 

......... _________ _ 
muhafaza etmi~ ve bugün az 
düşkünlük hissolunmuş ise de 
alakadarlarca fiatlaran bu du
rumuda muhafaza edemiyeceği 
kanaab vardır. Çünkü Liverpol 
borsasından alınan gündelik 
telgraflar beynelmilel pamuk 
piyasasının daima düşmeğe 
mütemayil bulunduğunu ve 
hatta bergün birkaç santim 
düıdüğünil bildirmektedir. 

Palamut 
Son hafta içinde borsada 

kentali 5,90 • 6,35 kuruşdan 
415 kental hrnak 500 kuruş· 
dan 84 kental tırnak engin, 
540 kuruşdan 203 kental tır
naklı, 530 - 640 kuruşdau 140 
kental kaba, 400 kuruşdan 31 
kental refüz, 300 - 350 kuruş
dan 147 kental kapçık pala
mut sablmışhr. 

Palamutun piyasa vaziyeti 
geçen ve daha evvelki hafta
kinia aynıdır. FiatJarda hergün 
tereffü meyil eri görülmektedir. 
Piya•ada mal azdır. Birçok 
ihracatçılar dahilden lzmire 
mal gelmemekte olduiunu na
zan itibara alarak istihsal mın· 
takalanna mubayea memurları 
göndermekdedirler. Bu itibarla 
lzmir piyasasında yakanda yeni 
değifiklikler hasıl olacağw kuv· 
vetle u°'ulmaktadır. 

Z. yağı 
Borsa bültenleri mündereca • 

bna göre, son hafta içinde 
borsada kilosu 37 - 37,~5 ku· 
ruşdan 10,700 ,kilo yemeklik, 
36 - 37 kuruşdan 12,950 lcilo 
sıra, 34 • 36, 15 kuruşdan 8 bin 
kilo sabunluk zeytinyağı satıp 
olmuştur. 

Bundan evvelki hafta içinde 
İse, kilosu 36,S kuruşdan 50 
bin kilo sıra mala zeytinyağı 
sablmışb. 

Geçen senenin bu tarihlerin· 
de kilosu 24-25,25 kuruştan 
10600 kilo yemeklik, 24-23,25 
kurUf1&n 41000 kilo sıra malı 
zeytinyağı satılmış ve 1700 kilo 
vadeli sabunluk yağ da 21,S 
kurUf fiatla muamele glrmüttü. 

FiatJar timdilik 37-38 ku
ruşta istikrar gösterir gibidir. 

Mamafih bir ihracat talebi kar
şısında fiatların biraz daha yük
selmesi ihtimali de mevcuttur. 

incir 
Geçen hafta olduğu gibi bu 

hafta da borsada incir üzerine 
muamele olmamışbr. 

Çekirdeksiz üzüm 
Son hafta içinde çekirdekaiı 

üzüm piyasasında geçen hafta
kinden daha faz.la hararet g&
rülmüş ise de fiatlar yeniden 
biraz daha düşmüştür. B• fiat 
düşkünlüğü karşısında alika· 
darlar her ihtimale karşı mii,,a· 
yaata giriımişler ve bu suretle 
sabt yekünu bir miktar kabar
mışbr. 

Hafta içinde üz.üm fiatJan 
aşağıda gösterilen değişikliği 
göstermiştir. 

No. 
7 
8 
9 

10 

1912/936 Fiatları 
Az Çok 
10,50 I0,7S 
11 11.25 
l t,50 tl,7S 
13'50 14 

2212/936 Fiyatlara 
7 10 10,SO 
8 10,15 11 
9 11,2S 11,75 

10 13,50 14 . 
1935 Senesi şubatın 22 ·inci 

günü borsada ü~üm fiyattan 
şöyle id.i: 
6 12,75 
7 13,25 
8 13,74 
9 15 

10 17,SO 

13 
13,SO 

. : 14 
IS,50 
18 , 

Şu rakamlara göre 19121936 
tarihindeki fiyatlara n1sbetle 
2212/936 fiyatlarında 1,25 ku
ruşluk yeni bir tenezzül husu
le gelmiş ve hafta nihayetioe 
kadar başkaca düşkünlük .ol
mamıştır. 

Nisan başlarında yeni sipa· 
rişlcr almdığ~ takdirde fiyatla
rın biraz canlanacağı ümid edil· 
mektedir. 

Buğday 
Hafta zarfında borsada buğ

day satıfları nevi ve fiat iti
barile aşağıdaki surette cere
yan etmiştir: 

Fiatı 
Nevi Mıktarı çok 

Uşak yumuşak 
Az ytk 

615 7 125 7 75 

" ıert 976 6 75 7 75 -Ya lv.uhammed seni Medine 
ye kadar rahatça götürmek 
için bana müsaade et! 

. toplandı, Muhammed yaralı Merkez hastanesi 

Havaların iyi gitmekte olmas 
lauebiyle arpa fiatlan tenez
zile meyyal gibi giriinmeteclir. 
istihsal mevsiminin yaldqmakta 
olması, bundan sonra arpa fi
atlannın tedricen teneutil ede
ceği kanaatini ziyadelettirmek

Yerli sert vadel 
Diyarıbekir sert 

862 7 125 7 125 

- Hayır kardefimf Karvan 

beJemesin, yoluna git, yolcu 
yolunda gerek 

Arkadaşlarma dönerek: 

- Evvela kadınların rahatı
nı gözeterek Medineye dön-
meğe hazırlanınl "Mubid,, bütün 
ısrarlanna raimen Muhammed 

ten kucaklaşarak ayrılmııtı, 
Medine muharipleri geride ka-

lan sai canlariyle abeste, beste 
Medine yolunu tutular, hazin 

bir sükfıt ve sükünet içinde 
Medineye girerlerken karşı1a
rında bir sürü kadın, ihtiyar 
ve çocuk kafilesiyle karşılaş
tılar. 

Her birisi barba giden ya
kınlarını arıyorlardı. Muhariple
rin arasına belirsiz, karışık bir 
:;!Ürültü içinde daldılar. 

- Babam nerede? 
- Kardc~im nerede? 
- Kocam nerede '/ 
- Dayım nerede? 
- Amcam nerede? 
- Nerede?nerede? Sualleri 

ıllrdükçe ıürdü ve bu nerede? 

başını tutarak : Operatörü 
- Onlar geri dönmüşler, 

oaıan karşıtıyacak içinizde Cevat Alpsoy 
kimler var? Almanyadan avdetle baı-

Birdenbire hepsi kalkb ve talarını her gün on betle on 
tek ağazdan çıkıyormuş gibi: sekiz arasında 

..._, Biz ! ikinci Beyler sokak bey· 
Diye gürleyen, inleyen ses· ler hamamı karşasında 43 nu-

lerle cevap verildi. marada kabul eder. 

- Sabah namaıını silahları- Muayene hane telefonu 331S 
mız üstümüzde kılarak aynla- ı Ev telefonu 3203 
cağız, baznlanın,.Düşmanan mi- 26 ( 311 ) 

nt:viyeti lurılmııtır. Bize zafer ----------- 
hazırlanmışhr. 
Diye Muhammed emrini verdik
ten sonra çekildi. 

, -

tedir. 
Şimdilik muameleler durgun 

ve p~yasa soğuktur. Kuvvetli 

alıcı yoktur: işler perakendeci 
eaaaf tarafından yapılmaktadır. 

Bakla 
Bundan evelki hafta içinde 

bonada bakla işi olmamııtar. 

Pamuk 
Son hafta içinde borsada 

Tekirclağw sert vadeli 
255 
862 

Cumhur '127 
Urfa •ert 765 

4562 
Buğday pıyasaaı son hafta 

içinde normal vaziyetini muha· 

faza etmiş fiatJarda geçen haf

taya nisbetle şayanı kayd bir 

şey olmamıştır. Piyasada ihti
yaca kifi mal mevcud olduğu 

ve yeni mevrudat da olduğu 

cihetle fiatlarda tenezzül isti
dadı görüldüğü söyleniyor. 

kilosu 40,S - 41,25 kuruı ara· Paris fakültesinden diplomalı 
sında fiatlarla 1453balye prese Dl 

· · · • · · · birinci nevi ve kilosu 39 ku- ' tablplerl 
Ebusüfvan Mekkeye doğru Mübadil bonosu, banka ruştan 39 balye prese ikinci Muzaffer Eroğu) 

galip ordusunu arkaya almıc. hisse senetleri ve bilumum nevi pamuk satışı olmuştur. K 1 ,..., 
y h · h ı eına '~eti11~aö-akıyordu. Her tarafta şadımani azme ta vi atı Ergani, Si- Geçen hafta ise 1252 balya ~ u l"':l 

l'k h"k" .. " d vas dahili istikrazı satın alır. H t 1 b ve şen ı u um suruyor u. prese birinci hazır 40,S _ 41,5 as a arını er gün sabah 
Mekke Arapları çılgın bir za· Adres : lımir Kemar ten ve 100 balya vadeli olarak saat dokuzdan baş!ıyarak 
fer sevincile zıp zıp sıçrıyorlar, alta Hacı Hasan otelin- 41,5 kuruştan ve 85 harar kaba Beyler ·Numan zade S. 21 
şarkılar, tefler arasında yol de 60 numarada Cavi- birinci pamuk hazır olarak numralı muayenehanelerinde 
alıyorlardı. de müracaat. 40,75 - 41 kuruştan muamele kabul ederler. 

Ebusüfyanın yanında giden TELEFON : 3903 olmuıtu. Telefon : 3921 

6 75 6 875 
7 125 7 125 
7 25 7 50 
6 75 6 825 

Sair zehair ve hububat 
Piyasalar normaldır. Her 

madde üzerine azçok muamele 
olmaktadır. Yeni ma.hsul ya
paka işlerine başlanmış ve ol
dukça da muameleler olmuttur. 
Yapağı işlerinin önümüzdeki 
haftalar içinde daha fada ia-
kipf edeceği umuluyor. 

Abdi Sokulltl 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 
model 

TİLKİLİKTE bazılara: 11-30 ~107)5 7 Pa. Pe. S. llimuk piyasası son hafta Cuma v& salı 8 den 10 a 

- Biz niçin geri döndük?·....,µ,,~_.:•111!~~-'-l.-ı!!lllll"" ... "'-~~iç~in~de ıesen ~ d::urum~~ .. ~~!k!a!da!!r!m~em~lel!k"e~tibjasiitiiainiesiiiiiındiilel.I l••Y•eni "tzmir" ecz.aneıı 



aahlle • 

Alaşehir icra dairesinden: 
AJacakh: Alaşehir Eytam ida

resine izafetle Hazineyi maliye. 
Borçlu: Alaşehir!n Gazgani 

mahallesinden Bektaş oğlu 
Mehmet karısı Hikmet. 

Borç miktan: 1500 lira. 
Borçlunun yukarıda yazılı 

borcundan dolayı mahcuz bu
lunan Mevki Hudut ve sair 
e\•safı aşağıda yazıh iki kıt'a 
bağı öçık artırma suretile sah
hğa çıkarılmıştır. 

Satılığa çıkarılan gayri men
kullerden: 

1 - Alaşehirin Ahmet beyli 
mevkiinde kain Teşrinisani 339 
tarih ve 46 numara ile 5 dö
nüm üzerinden tapuya merbut 
hudutları şarkan Yenişehirli 
Ömer bağı, garben Dede Hafız 
oğlu Mehmet bağı iken Sakızlı 
oğlu Y anakoya geçen bağ olup 
eJyevm emvali metruke bağı, 
şimalen: Dişçi Kasım müfrez 
bağı, cenuben su arkı ile mah
duttur. Ehli vukuf marifetile 
mahallen yapılan keşfindeki 
halihazır.hududu ise: Şark an Ye
nişehirli Ömer bağı iken ke
resteci Aliye geçen bağ, gar
ben nede Hafız oğlu Meh
medden Sakızlı oğlu Yanakoya 
ve Emvali metrukeye ve ondan 
da Hasan, Hüseyin oğlu Hüs
nüye geçen bağ, şimalen sahibi 
senedin 27 No. lu tapu sene
dine merbut bağı ve cenuben 
su arkı ile mahdut olduğu ve 
içerisinde fevkani zemini tahta 
iki oda ve fevkani üzeri kire
mitli bir odayı muhtevi harap 
bir bağ kulesi ve ayrıca bir 
mutbah ve bir halası ve bir 
fmn ve bir tulumbası mevcut 
bir kuyusu olduğu ve keza bağ 
içerisinde dört ayva bir yemiş 
ve bir şeftah ağaçları mevcut 
olduğu görülmüş ve bilmesaha 
8720 metre geldiği bildirilmiş 
ve bütün tef erruatile birlikte 
1000 lira kıymet takdir edilmiş
tir. 

2 - Ayni mevkide kain ey
Jul 341 tarih ve 27 No. ile 4 
dönüm üzerinden tapuya mer
but hudutları : Şarkan Y enişe
hirli Ömer, garben molla Ahı
med oğlu bağı, şimalen: Tarik 
cenuhen: Hikmet hanım müfrez 
bağı He mahduttur. Mahallen 
yapılan keşfinde budutlarının 
tapu kaydına uygun olup yalnız 
şark hududunun Yeni şehirli 
Ömer iken halen keresteci Ali
ye geçen bağ olduğu ve içeri
sinde 6 zeytin ve 1 incir ağacı 
bulunduğu ve biJmesaha 3680 
metre murabbaı geldiğ'i görül
müş ve bildirilmiş ve heyeti 
umumiyesine 400 lira kıymet 
takdir edilmiştir. 

işbu gayri menkullere aid 
şartname ve ilan varakaları 

mahkeme· ve icra dıvanhanele
rine ve daha icap eden yerlere 
asılmış ve satış bu günden 
itibaren herkese açık bulundu
rulmuştur. 

Birinci artırma mahal, gün 
ve saatta : 

Alaşehir icra dairesi önünde 
7-4-936 salı günii saat 14 den 
16 ya kadar müddet içinde 
yapılacaktır. Birinci artırma 

müddeti 30 gündür. 
Mezkür günde yüksek sesle 

üç defa bağırıldıktan sonra 
gayri menkuller en fazla artı
ranın üzerinde bırakılucaktır. 

Şu kadar ki sürülen pey mu
hammen kıymetin yüzde 75 ini 
bulmadığı takdirde en son 
artıranın teahhüdü baki kal-
mak şartile üzerinde bırakı 'ma 
yapılmış ve satış 15 gün müd-
detle ikinci artırmaya bırakılır. 

ikinci artırma mahal, gün ve 
saatı : 

Alaşehir icra daire'ii önünde 
24-4-936 Cuma günü saat 14 
den 16 ya kadar müddet için
de yapılacak ve üç defa yüksek 
sesle bağırıldıktan sonra en 
fazla arttıranın üzerinde bıra-
kılacaktır. Sürülen bedel 
tahmin edilen kıymetin 

be ini bulmazsa 

ilk ve orta okul 
talebelerine 

Her hangi bir sebepten ötü
rü derslerde geri kalanlan ye
tiştiren. müsabakalara hazırla
yan ve istenildiği gün ve saat
larda ders durumunu yoklıyan 

tecrübe sahibi bir özel öğret
men arayanların gazetemiz 
idare müdürlüğüne baş vurma-
alır. (H.2) 
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N Is. f n Daimon marka elektrik lambalari listesi 
Numarası Cinsi 
2213 A. V, Klrmızı beyaz yeşil yanar üç renklidir, kapaklı-

dır.Muhabere için ve şimendifer için bilhassa kullanılır 

( A .. d ce ) 888 Velespitler için yapılmış dinamodur. 
gun UZ 3390 Dinamo ile v.! dinamosuz yalnız pille yanar velespit, 

Merkez hastanesi göz has- motosiklet otomobiller için yapılmış en son icat edilen 
talıkları mütebassısı bu fener çok işe yarar 

F ransamn Bordo tıp fakültesi 3372 Bilumum vesaiti nakliyelerin kullanacağı kırmızı 
göz kliniğinden mezun feneridir. 
Muayenehane : ikinci 8041 Bir pille yanar yuvarlak camlı ve ayarlıdır. 

N beyler sokak No. 79 Deposu: lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 demişli 
.. 1-13 (505) H.3 ı...; h 'd' O"'-Z/.%0"-17"'...llr..L'JU.J.J'.'7~.7..7~~ Hüseyin Hüsnü ticaret anesı ır 

ÇAM ALTI TUZLA MÜ- ı~-m~m~~~-
DÜRLÜGÜNDEN: ..-------------

38164 Metre mik'ab muhtelif 
eb'adda çıralı çam tahta ve 
kazıkhk dilme. 

116 kilo tel çivi 
10 toprak kürek 

1120 kHo bilak boya 
264 kilo kıraıot 
Yukarıda yazılı beş çeşit 

malzeme 2-3-936 Pazartesi 
günü saat 15 de. Pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

İsteklilerin iz mir Tütün f ab
rikasmda Tuzla alım komisyo
nuna gelmeleri. 510 (501) 

00 7 TOR 

Hur i [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

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

satış düşer ve gayri menkul 
2280 numaralı kanun hükümle
rine göre alacaklı üzerinde 
ipotek olur ve borç da be' 
sene müddetle taksite rapt 
olunur. 
Şartname: 

Gayri menkullerin arttırma 
neticesinde üzerinde bırakılma 
kararı verildikten sonra alıcı 
arttırma tutarını istenildiği za
man derhal vermeye mecbur
dur. Vermediği takdirde daha 
önce pey koyan müşteriye tek
lif olunur. 
Koyduğu bedel üzerinden 

almağa talip olursa veyahut 
bu bedel üzerinden her hangi 
bir istekli çıkarsa onun üzeri
ne ihale olunur. Böyle bir is
tekli çıkmazsa üzerinde bıra
kılma kararı bozulur ve gayri 
menkulJer 15 gün müddetle 
yeniden arttırmaya çıkarılır. 
Tekarrür eden bedel üzerin
den satılır. Aradaki fark ve 
mahrum kalman 0 0 5 faiz hü
küm istihsaline hacet kalmak
sızın tahsil olunur. 

Bu gayri menkulleı· uzerinde 
hir hak iddia edenler veya 
ilişiği olanlar ilan tarihinden 
itibaren 20 gün müddet içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte 
dairemize müracaat etmelidir
ler. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmıyanlar artırma 
tutarının paylaşmasında hariç 
bırakılacaklardır. T elJaliye res
mi ve tapu harcı müşteriye 

aittir. Arttırmayn iştirak etmek 
istiyenlerin yüzde yedi buçuk 
nisbetinde depo akçesi yatır
maları veya milli bir banka 
mektubu getirmeleri şarttır. iş-
bu gayri menlrnller yukarıda 
yazılı şerait dairesinde Alaşe-
hir icra dairesi önünda satıla
caktır. Talip olanların mezkur 
gün ve saatlarda hazır bulun
maları ve yapılacak artırmaya 
iştirak eylemel.cri ilan olunur. 

508 ( 503 

TRAS - . 
BIÇAG iNi 

// 

DUN YADA 
o 

MiLYON 

• 
ısa 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

ir be~edlyesln en: 
Beher metre murabbaı dört 

liradan 68 adanın üçyüz seksen 
metre murabbaındaki 4 sayılı 
arsası bin beşyüz yirmi lira be
deli muhammenle başsekreter
likteki şartname veçhile 13-3-
936 Cuma günü saat 10 da 
açık arttırma ile ihale edile
cektir. iştirak için yüz ondört 
liralik muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve saatta 
komisyona gelinır. 
2i-29 3-10 512 (500) 

Beher metre murabbaı yüzelli 
kuruştan 63 adanın üçyüz alıt· 
mış beş buçuk metre murab
baındaki ondört sayılı arsası 
beşyüz kırksekiz lira yirmibeş 
kuruş bedeli muhammenle baş 
s~kreterlikteki şartname veç
bile 13/311936 cuma günü saat 
10 da açık artıma ile ihale 
edilecektir. iştirak için kırk 
bir 1iralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söyl..nen gün ve 
saatta komisyona gelinir. 
27- 29- 10--12 511 [499) 

27 Şallat ı••• 

2 ve 20 komprİmelik ambalajlarda ,. . - . 
bulunur, Ambalaj ve komprime• 

..hv:, 

ierin üzerl'rıde halisliğini tekeffü J 
;ı ı. ,~ ~iti::."~~ 

eden EB m a r k a s ı n ı a r ay ı n ı z. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SIHHAT Balıkya~,ı 

Norveçyanın h;slis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sataş Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NüZı.IET 
Sıhhat Eczanesı 

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

En beyaz işlet 
onun dişleridir, çünkü sabah akşaıU 

R ADIYuOoL 1 N 
"Tartr,, dediğimiz kir tabakasını eriterek dişleri göz kaınaf 

tıracak kadar temizler ve parlatır. Mikropları ağzı yakmada": 
diş etlerini tahriş etmeden öldürür. Diş eti hastalıklarına ına111 

olur. Bütün bu meziyetlerinden başka fevkalade mütekasif oldll' 
ğundan iktisadidir. Fırçanın üzerine konacak ufacık bir parÇ• 
ğazı ve dişleri temizlemeğe, nefesi tatlılaştırmağa kafi gelir. 4 ıWiiiii---:=;;;;;-.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;:;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;;i;;;;=;;;;;;;;~-.;;=-~~ 

ilan 
~zmi · suları T .. rk 

ket inden: 

• • 
anonım şır 

Şirketimizin hissedarlar umumi heyet.i senelik adi içtima~~ 
31 Mart 1936 Salı günü saat 15 de lzmirde Alsancakta 4,., 
No.lu merkezi idare binasında yapacaktır. . 

lçtimaa iştirak etmek isteyen hisse sahiplerinin nizamnameP111 

27 inci maddesi veçhile içtima gününden l O gün evvel ~isse 
senetlerini şirketin lzmirdeki merkezine veya merkezi BruxeUe5 

de bulunan "Bruxelles,, bankası veya şubesine tevdi etmelidirler• 
Konuşulacak işler şunlardır : 
1 - idare meclisi ve mürakıp raporlarının okunması 

Le' 2 - 31 Birincikanun 1935 tarihli Bilanço, kar ve zaraı 11 

sab~le mevcudat defterinin tedkik ve kabulü 
3 - idare meclisi azalarile mürakıbın ibrası 
4 1 . ·oiı1 - dere meclisi azalarından istifa edenlerin yerine yenısi 

intıhabı ve aza hakkı huzurunun tayini. 
5 - Mürakıb intihabı ve ücretinin tayini 
6 - Ticaret kanununun 323 üncü maddesinde tevfıkan idare 

meclis azalarına kendi veya şahsı ahar namına bizzat ve bil!~) 
sıta şirketle muamele yapma~a salahiyet verilmesi. (5ll" 



..., .......... . 
N. V. 

W. F. H. Van Der 
Zee & Co. 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI HELGA L M. RUSS va-
ORESTES vapuru 28 tubatta pura 17 tubatta bekleniyor. 22 

f'lbata kadar Anverı, Rotter-
beklenmekte olup ,Ck&nG tah- dam, Hamburg ve Bremen li-
liye ettikten sonra Burgaz manlarına yilkliyecektir. 
V ama Ye Klatence limanları ALA y A vapuru 2 martta 
için y&k alacaktır. bekleniyor. 6 marta kadar An-

UL YSSES vapuru 22 şubatta vers, Rotterdam, Hambuf'g ve 
gelip 29 şubatta Anvers1 Rot- Brem en limanlarına yUkliye · 
terdam, Amıterdam ve Ham- cektir. 
burg limanları için yük ARMENT H. SCHULDT 
alacaktır. Hamburg 
SVENSKA ORIENT LINE TROYBURG vapuru 25 tu· 
VINGALAND motörü 20 batta bekleniyor. Anverı, Rot-

şubatta Rotterdam-Copenba~e f terdam, Hambarg limanlanna 
Dantzig-Gdynia-Goteburg-Os- yildiyecektir. 
lo ve lıkaı:dinavya Jimanlan DEN NORSE MIDDELHAVS 
için yük alacakhr. LINJE (05. AS) SPANSKE-

ERLANt> motörü 28 şubatta UNJE) OSLO 
gelip Rotterdam - Copenbaıe- BANDEROS vapuru 4 mart-
Dantzig - Gdynia - Goteburg- ta bekleniyor.bkenderiye Hay-
Oslo ve lakanclinavya ı manian fa, Dieppe Ye No"eç liman-

YENi ASIR S.hlle• 

Oliver Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENf>EU HAN BiRiNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERllAN UNES LTD. 

FLAlllNIAN vapuru 8 mart 
Liverpool ye Svauea'dan ge· 
&p tahliyede bu!unacaktir. 

TRANTINOvaparu 15 mart· 
ta Londra, Hull ve Anversten 
gelip tahlirede bulunacak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
içi• Jlk alacakbr. 

THURSO vapuru 22 martta 
Liverpool ve Svamea'dan ge· 
lip tahliyede bulunacakbr. 

Deutch Levante Uae 
ALIMNIAN vaparu S martta 

Hamburg, Bremen n AnYers· 
ten gelip tahliyede bahulacak. 

HARi .. ÇÇI KARDEŞLFR 

En sağlam ve en lüks Mobilye imal eder 
için ytik alacakbr. lanna ylldiyecektir. 

SERVIC MARITıME kvuMAİN AMEPICAN EKSPORT LINES 

ALBA JULIA vapuru 23 b EkleX~RESSNvapa~-28 tuBalbattat· 

NOT : Vilrut tarihleri, va· 
purJarua iaimleri •• aavlua &c
retlerinin detitikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Çalışamıyor, devasız bir derde 
şubatta gelip 24 fllMtta Malta e ~or. eyYWll ve ı• 
Marsil)a ve Banelona için more ıçın yük alacakb~. 
yük alacaktır. Johnston Wanen Lınes 
PELEŞ vapuru 20 martta Liverpool 

gelip 21 martta Malta-llanil QUERNMO~ vap~ru 23 
ve B ı . . ,. tubatta beldenıyor. Lıverpool 

arse one ıçın Jlk alacaktır ve Anventen ylik çıkanp Bur-
~=k ~e ~~etb~..:~~le· gas, Varu n Klatmee liman~ 

1 ~ lanaa yik alacakbr. 
navl~da!:!u d~erden Vaparlann w.leri, ıelme 
acen a mes yet llUlllal etmez. , tarilaleri n naYhm tarifeleri 
k Fazla tafsillt içia ikiaci hakkında biç bir taablı&de gi-
~rcloacla T almil Ye T alaliye ritilmez. 

~PERcö"umc1a. FRATEW N. v. w. F. Huri v .. Der 
aceatame ... caat Zee & Co. 

edilmesi rica ohmw Biri" · "ord T-•-ı N • DCI ft.i OD cac&OD O. 
Telefon: 2004 2005-2663 2007 . 2008 

Genel istek laeriae (Tir
yaki) Harmaa çayıaı ba 
sene p;y-ya çakanhk.Ka
tular S ve 10 brattur. 

Çay tirJaldlertae .ajde
Jeriz. 

Yerli mala ıW.._. ve 
salep ile batka çeşit ye
mek baharlumw, bin.ci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçe~ini. fspartanın CSz glll 
ve çıçek suyunu firmamın 
taşıyan ambalajlarda &elli 
baıh satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Neatle ve Turan fahrikalannın tanıDIDlf çefitlerW 
Kars südü, Bai. Her boy dit maC1111• •• fırçalanm (Leylek) 
marka raabk ile (Nermin) saç boyalanm bizclen arayınız. 
Blitün Türkiyede tanmllllf ve denelllDİf (Arti) kuaq boya
larının genel sataı yeri ralmz depomu&dur. 

T elefoa : 3882 

Pastil Antiseptik 
~.AN9Z-UK 

T effl • t • ~·ka • JO~yle geçen hutabklara karşı koruyucu, = t't paıtillerdir. Nezle, Bronıit, Grip ve Boğaz 
~zhldanncla, su kıaıkhğında pek faydahdır. 

lngiliz KANZUK eczanesi 

iraat Bankası lzmi · ubesinden: 
Kilimciler ÇUflnnda Sulubandan milfrez 18 numanh kaaımda 

klin üç mataza ve antreaiain bir aenelik kirU1 açık artbraaaya 
çakarılmıfbr. 

Arttuma 12 ....t 1936 l*lwbe sini ıut ıs de olaeabr. 
lateldileria o ,en bpkamıza mtlracaatlan. 

27-29 4'I <• 

aramız bozuluyor 

-Eczacı Kemal Akt:.,_ş ne 
yapsa begenİf'siniz ?lr. 

Zümrüt damlası 
K-.... ( lılukllea ve Feminen) adaJla 

eliti kob olarak iki c:iu ,.,.,.,.. .... 

HiLAL 
Eczanesi 

Miifterilerinden BAYLAR 
galiba ( F emmen ) diıi ko
kaya 

BAYANLAR da MaskGJen 

erkek kokuyu aeveceklerdir. 
Zlmr it damluıam erkek 

kokaıu piyHaya çakmıştır. 
Feminen ( mllennea) koku 

pek nam.tar. 

erkek koka 

Pek 1alaada s-ç. ghel. tirin Ye aqeli lauauz lzmirli 
amcalaraua ellerini lpecektir. Belki ba,....cbı, belki beJ· 
r .. daa ........ 

SELAMET • • SiZi 

Nezl , Aksınk, öksür" 
ve oua feaa akibetferiadea 

1 korur, •• içill ...tlak 
evinizde bir tİfe 

Selamet Ferit 
T ak&tleri bopm• 

vakat b,bettirir 
M.Depo 

S.Ferit 
Ş fa eczanesi 

lzmirliler Istanbuldanerede buluşurlar 

Beyo v luoda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin m&ateciri Tlrklerden en eski otelci 

olan Ye herkue kendilİDi ıevdiren ltay Omer LUI· 
fldlr. Bay Ômer Ltltfi lımir Aakeri otelinin mtlea
sisidir. Kırk bir aenelik tecrtibeli iduuini herkea 
bilir. lltaaltulda laer iki oteltl• kenakhyacaklar k..U 
evleriadeld rahab bulacaklardır· 

Bitin hu feykaJAde)ildere illYeten fiatlar 
mltlüf ucudur 

v 

ugramış 

dlipl~OI' "i 

~· Bir iki kqe 
O.aba pnm 
bq ajnlile Iİ· - .......... ... brtu-
.. ,. kAll ge-

fec:ektir. 

gibi meyustur 

GBI 
Blttla afn, •a ve aancalaii derbaJ düldirfr. Sohk ............ 
frİpe, romatizmaya, bat ve diı ağnlanna, nezfeye, IİDİr, aclele 

Ye bel ağnlarile kmklığa karşı bilhassa müessirdir. 

Yeai Çlkaa çifte ........ 
METALLUM 

Lbabuım alarak diier 1181-
balara nauraa urfipttaa 
yiıde yirmi daha klrll 

olursunuz 

M. Tevfik sA YKENT 

Elektrik, telefon ve mabe
aeleri depoau Ve SimeM 

fabrik41an m&meuil 
l'epemalcalar 77 - '19 

Tef. 1SS2 

Sobalarınız i in halis 
·ıı;;p &iCt:ribi~·m;deii.kiiiniiri1f 
iSömikok : Antrasit kömürü ! • • 

ı~ı1!!!~.!.~~!~!! .. ~~~~!.~ ............... .J 
KOK DOLMA BAHÇE 

• Kestaae puannda Bardakçılar sokak No. 10-12 F. Per-
kın ani ma nasında bulacaksınız. Telefon 3937 

(3508) 

lzmir Cun.uriyet Müddeiuma-
miliiinden: 

Müddeiumumilik otomobilleri iç;n 100 teneke kadar belllİll 
pazarlıkla aaba ahnacakbr. isteklilerin 28-2-936 Cuma .... 
Mlddeiumumilikteki komisyona müracaatları. 509 (SO'l) 

F~dan Meraklılarına Müjde 
Ttirkıye ve Avrupadan getiriJmiı en turfanda ve nadide 

da~~klardan •tılanmıt ve gayet itina ile yetittirilmif muh
telif ana Te yafta meyva fidanlan ucuza sabhkbr. Girmek 
v~ ~optan almak iatiyenler Kayaa istasyonu yumda yeni 
çiftliğe, perakende alrmk ve siparİf vermek istiyenleria 
Bqdurakta B~tak b•aına milracaat etmeleri illa ....., 

---------a- 26 11.3 (74) .... 
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"Taarruza karşı mukavemet,, kararı verdi 

Londradaki talyan anesinde verilen şölende . Eden ta yan 
sul elçisile alyan i celedi, fakat bir netice alınmadı • • 

proıesını 
• 

' ' " ' 1 1 
Londra, 26 (Ö.R) - Havas 

muhabiri bildiriyor: 
Son günlerde Londraya ge

len ayan azasından Martini'nin 
barış hakkında lngiliz hükü
metinin noktainazarmı gayri 
resmiğ olarak istimzaca me
mur edildiği haber alınmıştır. 

lta)yan büyük elçisi B. Grandi 
bu teşebbüslerden haberdar 
iıe de buna resmen iştirak 
dmemektt;.dir. 

ltalyan teklifleri 11 Şubatta 
" Morning Post ., gazetesinde 
neşredilen tekliflerin hemen de 
aynıdır. Musso)ini, bu esaslar 
dahilinde Londra ve AdisAbaba 
ile müzakerata girişmesini is
temektedir 

B. GRANDININ ŞÖLENi 
Siyasal mahfiller. bu

gUn ltalyan sefaretinde 
ve rllen öyle yemeğine 
bUyü.c ehemm yet atfe
diyorlar. lngiliz Diş ba
kanı B. Eden, bu ziyafet
le hazır bulunduğuna 

göre mumalleyhln 8. 
Grandi ile ltalyan proje-
si üzerinde görUfmeler 
yapttğı tahmin edlllyor. 

MÜZAKERE YALANMIŞ 
Londra, 26 ( Ö.R ) - Resmi 

mahfiller Britanya hükümetinin 
ltalya ile Habeşistana aid bir 
sulh planı müzakere ettiğini 

resmen tekzib etmektedir. 
Londra, 26 ( Ö.R ) - Dayli 

Herald lngiltcrenin petrol am
bargosu yerine kaim olmak 
üzere miJJetler cemiyeti azası 

olan milletlerin limanlarını 
Jtalyan gemilerine kapamaları 
imkanını tedkika baıladığını 
yaaıyor. 

1 
Londra, 26 (A.A) - Burada 

resmen bildirildiğine göre ln
giliz hükumetinin Italyan Ha-
beş anlaşmazlığıyJe alakadar 
olarak yeni bir sulh teklifi 

tir. Elçi dış bakana metni aıa· 
ğıda ya:ı.ılı olan notayı vermiş
tir. 

"Fransa Cumhuriyet hükü
metinin 17 şnbat tarihile gön-

ğunu kaydeder •e bu mesele
yi münasip göreceği yer ve 
zamanda yeniden tahrik etmek 
hakkını muhafaza eyler. ,, 

Bu nota Londra Italya elçisi 

Mıilıim lılidisflrre sahne olara11 ı zamıedılr11 Romaclan ıkl göfli11üş 

yapmış olduğu veyahut böyle dermek Jüt. ünde bulunduğu B. Grandi tarafından F oreign 
bir teklif yapmak niyetinde şifahi notaya muttaliğ olan Office'e verilen notanın ay-
bulunduğu hakkında Avrupada ltalya kr:ıliyet _hükumeti, 22 nıdır. 
çıkan ıayialar tamamen asıl- son kanun 1936 tarihli 1n 
sızdır. 

ITAL YAN NOTASI 
Paris 26 (Ö.R) - Dış işleri 

bakam B. Flandin dün öğleden 
ıonra geç vakıt ltalya büyük 
elçisi B. Ceruttiyi kabul etmiş-

giliz muhtırası ile Akdenizde 
bir deniz hareket ve anlaşma-

sı hakkında lngiltere tarafın
dan alınan va:ı.iyet hakkındaki 
iddialarına cumhuriyet hükü
metinin cevap vermemiş oldu-

SON NUTUKLAR 
Paris 26 (Ö.R) - .. Temps,, 

gazetesi lngiltere ve Fransız 

dıı bakanlarının nutukları mU
nasebetiyle şunları yazıyor: 

lki memlekette de bu nutuk
lara verilen büyük ehemmiyet 

dikkate değer. Bu, lngiliı: Ye 
Fransız uluslannın dıt ıiyuaya 
karşı alikalarının delilidir. 
Gerçe Fransada bu alAka 
hiç bir zaman eksik olma
mış ise de biç bir zUnıan da 
bu derece doğrudan doğruya 
bir mahiyet almamıştır. Bu de-
ğişikliğin sebepleri çoktur. 
Bunların başlıcaları silahsızlan-

ma için sarfedilen gayretlerin 
suya düşmesi, Almanya tara
fından Versay muahedesi as
keri maddelerinin bir taraflı 
olarak red ve feshidir. ltalya -
Habeş muharebesi d~ bunun 
üstüne çıkmıştır. 

lngiltere, Almanyanın ieniş· 
leme temayüllerinin tam vak-
ti.1de önüne geçmek üzere 
Uluslar Sosyetesinin kuv-
vetlendirilebiJeceğini ümit edi
yordu. Bu ümitlerin ha
yali olduğu anla~ıldı. Bunla
rın tahakkuku yava' ve güç
tür. lngiliz ulusu, kendisine 
şeref veren bir isabetle anla-
makta gecikmedi ki, Cenevre 
ülküsü ulusal müdafaanın .kuv-

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

yedi Italyan tayyaresi düşürüldü 
AS 4 !&Qjl!W4 h ff J 

Adua civarındaki ltalyan tayyare karargihların
dan biri beş tayyaresiyle birlikte yandı 

Londra 26 ( A.A ) - Roy
ter bildiriyor : 

Bütün şimal cepdesinde bü
yük bir keşif kolu faaliyeti 
kaydolunmaktadır. ltalyanlar 
tarafından yapılmakta olan ke
şif kolu faaliyetinin hedefi bil
hassa Ambaalagi üzerine yapı-

Ras Atol11ı:r.·ıa 

lacak ilerleme hareketini ha
zırlamaktır. 

ITALYAN HAVADiSi 
Eritre kaynaklarından veri

len haberlere göre bu mevki 
ya bugün ve yahut fazla geç 
olarak yarın ltalyanların eline 
geçmiş bulunacaktır. Habeşler 

tarafından yapılan keşif kolu 
faaliyetinin sebebi ise Makalle 
mıntakasındaki son ltalyan 
hücumlarına karşı mukabele 
etmektir. Şimal cephesinin bir 
çok noktalarında Habeş muharip 
)eri müfrezeleri geceleyin Ital
yan kollarını ansızın bastırmak 
üzere tertibat almaktadırlar. 

Sima/ t'-l'plıesirule 
Habeşler ltalyanlara büyUk 

kütleler halinde hücum ettik
leri zaman uğradıkları muvaf
fakıyetsizlikler üzerine yeniden 
bu çete harbı tatbikine dön
müşlerdir. 

Zira bu takdirde Italyanların 
topcu kuvvetlerile tayyareleri 
fazla bir iş yapamamaktadır. 
Bundan gayri Habeş mehafili
nin tebarüz ettirdiğine göre 
baskın unsurunun büyük ehem
miyet kesbettiği ufak çarpış
malarda beriki taraf aşağı yu-
karı ayni muvaffakıyet şansla
rını haiz bulunmakta ve bu hal 
ise Habeşlerin lehine tecelli 
eylemektedir. 

it al) an kuwl'tleri 

iŞi PIY ADE GÖRECEK 
Dessiedeki Habeş karargahı 

umumisinde bulunan muhtelif 
bitaraf müşahidlerin kanaatı 
şu merkezdedir ki hücum tank
ları tayyareler ve motörlü na
kil vasıtaları filhakika gayet 
kıymetli yardımcı unsurlardır. 
Fakat işin nihayetinde araziyi 
zaptedecek, temizliyecek ve 
nihayet bu zaptedilen araziyi 
kendi elinde tutacak olan 
esaslı muharebe kuvveti yine 
piyade ve neferdir. 

BiR TAYYARE DÜŞTÜ 
Volkayt mıntakasında Kalitye 

chrannda Menaueıto ismindeki 
Habq zabiti keadi elile •• 

silah mermisile bir İtalyan 
bombardıman tayyaresini dü
türmeğe muvaffak olmuştur. 

Kanunusanide başka bir ltal
yan tayyareıi daha) düşürül
müştü. Habeşlerin bildirdikle
rine göre muharebenin baı
langıcından beri şimdiye ka-

Ras SrJ rıını 
dar Italyanlar Habt-f toprak
larında 17 tayyare kaybet
mişlerdir. ltalyan hatları geri
lerinde yap,lan son akına işti
rak eden Habeş mubaripleri
nin bildirdiğine göre Adua ci
varındaki ufak tayyare karar
glhı yanmıştır. Zira inmeğe 
mecbur edilen bir ltalyan tay
yaresi ateş almış bu ateş ora
da bulunan diğer dört tayya
reye de ıirayet ederek niha
yetinde beş tayyarenin hepsi 
mahvolmuıtur. 

Dessienin şimal ve ıerkında
ki köylerin bombardımam faı:-
lalaımaktadır. 

1 

Ba~' Ornndi 
vetlendirilmesini lüzumsuz 
maz. 

EDEN BERKlTELERlr' 
GENIŞLETILMESINc: 

iSTEMEMi., 
"Deblats,,G>tzetesine göre 9f 

Eden her kitelerin gen· şlemeti'f. 
istememiş, Amerikanın duru 
hasebile petrol ambargosuo 
müessir olamıyacağını ani• 
mıştır. Şunu ummak Iaııdlt 
dır ki Düçe bu tatlı sözle 
kulaklarını kapıyacak ve Laf 
Hoare tekliflerini hemen k• 
bul etmemekle gösterdiği 

tayi tekrar etmiyecektir. Ge , 
ıimdiki halde ortada yeni 
teklif yoktu:. Fakat yeni 
uzlaşma gayreti sarfediloı 

zamanı gelebilir. O zaııı 

ltalya, anlaşmazlığı bir tar• 
bırakarak, teklifleri kab . .M 

hazır bulunıuaktadır. Hatl'! 
ltalya ilk adımı kendisi yap -1 
bundan daha çok istifade toY:~ 
lıyabilir. ı!I: 

TAARRUZA KA~;r. 
MUKAVEMET 

"lntransigeant., gazetesi,~. 
Edenin nutkuna göre İngı 
siyasasını şu esasa dayan 
goruyor: Taarruza karşı muk 
vemet iki unsura dayanın•~ 
tadır: Birincisi cenevrenin ta 
viycsidir. B. Eden bunun 11 

kolay, ne de çabuk tah• 
kuk edemiyeeeğini giılr 
memiştir. ikinci unsurda 1Pg1l' 
terenin kuvvetli olmasıdır. lıf 
giltere bir taraflı silahsızlanııs.' 
olamıyacağını anlamıştır. lr1~ 
liz Dışişleri bakanı eski b•' 
hakikatı bir defa daha il~ 
etmiştir. Sulhun korunması içi' 
her ulus şuna emin olmatıd•' 
ki taarruz hiç bir zaman bit 
fayda temin etmez. Şu haJdf 
kuvvetli olmak, hasmı taarr 
dan caydırmak lazımdır, 
hususun lngilterede tekr 
bop ıidiyorl 


