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Başmuharrir ve umumi neşriyat mUdlhii: 

HAKKI OCAKOCLU 
.&:BC>l."lıııT.E Ş~i:Ti: 

Devamı mUdd4ilrkiye için Hariç için 
_ Senelik . • • • . • . 1800 2500 
AUı aııltk . . . . . . 700 1800 

1 l"s;"I l:'l::'Q : 2697 

on Dakika 
Haberleri dördüncü 

sahif ededir 

Cımı1ıuriyelitı Ve Outn1ım·iyet Eserinin Bekçisi, Sabahlar• Çtkar Siyasi Gaeetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

Bu mevki Makalleden daha mühim görülüyor 
Harar a 
Dün s hah 

a at 
Adjs-

r 
a 

a lığın 
a 

a meclisi toplanacakt 
• tay aresı olaşmışhr 

Italyanların maksatlan nihayet Habeş ordusunu büyük bir savaşı kabule mecbur etmektir 
Asmara, 9 (A.A) - Resmi 

Çevenler Gorahainin işgali stra
teji bakımından MakaJJenin 
işgalinden daha mühim olduğu 
kanaatındadırlar. Gra%iani or
dusunun takib et iği istikamet 
ltalyan başkomutanlığının Erit
rc ve Somalı kıtaları arasında 

irtibat tesis olduğunu daha 
açık bir surette göstermektedir. 

HARARDA BiR HARB 
MECLiSi TOPLANACAK 

Londra 9 ( Ö. R) -
Adis - Ababadan bildi
riliyor: imparatorun ayın 

Habeş ımparaioru otomobilde 

sonundan· evvel Adis - olan bir harp meclisine 
Ababayı terketmiyece- başkanlık etmesi çok 
ği zannediliyordu. Oga- muhtemeldir. Habeşler 
den cephesindeki son Gorahiyi istihkamını is
vaziyet üzerine bugün- tirdat ettiklerini iddia 
lerde Harrara gitmesı ediyorlar. 

besinde taarruzunda devam 
eden ltalyan .ordusuna 3500 
kamyonun mühimmat ve erzak 
taşıdığı anlaşılıyor. MakaUe et
rafındaki tepelerde kanlı mü-
sademeler oluyor. Ras Seyum 
ordusuna Dessie ve Ambaal· 
agiden yardımcı kuvvetler 
gönderiliyor. 

Cenubta Gorahayi kalesinin 

ltalyanlar eline nasıl geçtiği 
hakkında Adisababadan bir 
haber yoktur. Ogaden cephe-
sinde ItaJyanJarJa General Na
sibunun kuvvetleri arasında 
henüz ciddiğ bir temas yapıl
mamış bulunduğuna göre Ha· 
beş taktiğinin ltalyanlan ne· 
reye kadar çekmek istediği 

- Somı ıirii11cü sahifede -

Ana yurdlarından kaçan Habeşler Ve orada toplanacak Paris, 9 (Ö.R) - Şimal cep· Ana yurdlaruıdan kaçan Habeşler 
........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Demirağlar ilerleyor 
Irmak - Filyos hattının açılma töreni 

Salı günü yapılacaktır 
Biten hattın tarihçesi - Türk enerjisinin zaferi 

Kömür iline uzanan hattın ekonomik değeri 

Zongu/daktan 
. Ankara, 9 (Özel) - 25 bi
rınciteşrin Cuma günü saat 
~ 0,48 de biten Irmak - Filyos 
atlının açılına töreni önümüz

deki Sah günü Filyos istasyo
nunda yapılacaktır. Çağrılılar 
ayın on birinci Pa7:artesi ak
~arnı saat 20.5 ve 21 de kal-

acak iki hususi katarla Fil
Yo ' h e : a. areket edecekler ve 

r esı gün 13.30 da FiJyos'a 
;arınış olacaklardır. Zonguldak
h~t gelen çağrılılar da Filyosta 

unmuş olacaklardır. 
. Filyos istasyonunun Irmak 

cıb r d h' e ın eki makas başında 
ır tak yapılacak ve istasyonun 

Ilı" Unasip bir tarafında söylev 
:_erecekJer için bir kilrail kuru-
141C&kbr 

ç.~ setiren ikinci tren 

deki çağrılıları istasyon dışında 
karşıhyacaklar ve hep birlikte 
toren yeri olan kürsünün önü
ne gidilecektir. Burada Bayın
dırlık bakanlığı ve Zonguldak 
valiliği tarafından birer söylev 
verilecektir. 

Söylevlerden sonra Bayındır 
Jık bakam B. Ali Çetin kaya 
takın altına giderek hat üzeri
ne gerilmiş olan kordelayı 
kesecek ve çağrıllları getiren 
tren düdük çalarak istasyona 
girecektir. Tören bittikten son-

Zongu/dakia kömür ocak/an 

Irmak makasından evvel istas- j ra bir çay hazırlanacaktır. 
yon dıfında yol üzerinde dura- BiTEN HA 'lllN T ARJHÇESI 
cak ve birinci trenle gidealer K6m0r yolu dedifmiiz Irmak 
ve clijer çajrılılar ikinci trea• · - Sou 4 lllld MIAJ/fllll -

Kömür 
••• 

Taş kömürünün 
fiatleri indiriliyor 

•• 
Ekonomi Bakanının ilbay .. 

hklara önemli yayımı 

l:.'kollonıi Bakam Celal Bayar 
Ankara, 9 ( ô.T) - Hüku

met 15 ikinciteşrinden başlı
yarak taş kömürü fiatlarım ton 
başında 130 kuruş azaltmağa 
karar vermiştir. Bu azalmanın 
daha esaslı olması için kömür 
havzasının bir elden idaresine 
lüzum görülmektedir. 

Ekonomi babmı B. Celal 
Bayar bu önemli karar hak
kında valiliklere, üna hatları 
aşağıda yazılı o'an tamimi 
göndermiştir: 

Maden kömürünün maliyet 
fiyatı üzerinde yapılan incele
meler bugibıkil fiyatlarda 130 
karat teasiJAt yapıJm..ma im
kAn oJdujunu ptermiftir. Bu-

- SOlul 4 lnd Sil~/""" -

Belevi Mozolesi 
Mozole Öreni tamamile 
meydana çıkarılmıştır 

"72 senedenberi devam eden Efez 
hafriyatı bitmiş sayılamaz .. ,, 

Be/evi mozolesinin restore edilnuş şu11al yönü, 
mimar profesör Toyt'f tarafi11da11 

iki aydan beri Efez - Belevi 
kazısır.: yapmakta olan Antikite 
Mü:.:e!cri direktörü Salahittin 
Kanl:::ı ası, kazı danışmanları 
GraşfaJd üniversitesi kadimta
rih müderrisi doktor profesör 
Kayl ve Avustıırya Arkeoloji 
enstitüsü direktörü doktor pro
fesör Praşnika ve Viyana Po
Jiteknik fakültesi mimari mü
derrisi doktor profesar T o yer 
ile lzmire d6nmGıler, danıf111aD 
profe.arler memJeketJeri olaa 
Alman,._ ye AYmtaryaya gif-
miflerclir. 

Müzeler direktörü dün ken
disini ziyaret eden bir muhar
ririmize bu önemli kazı hak· 
kında şu izahatı vermiştir: 

- Bu kazı iki yıldır BeJevi 
mozolesinde yapılıyor. Bu mo
zole yani türbe - merkad asıl 
Tire kazasının Yabkkale mev· 
kiindedir. Mozole örenini ahali 
ötedenberi eski bir kale hara
besi sanarak bu adı vermiı· 
Jerdir. Efez 'den 11, BeJevi ka
ytınden 4 kilometre 6tededir. 

Sonu ~dl/idi salllJede 



Her gün •••••••••••• 
•••••••••••• 

···• ·· ... Bir atalar sözü ••••••••• 
.r.717-7727 /'. ~...7-ZJ::7..ll"..7..z7J. 
Bilirken susmak, bil

mezken söylemek 
kadar çirkindir 

Bazı i11 all/ar ~·ardır ki bilir. bil
mez lıer ,ere kanşu/ar. mlitemadfrm 

söJı/t'r/tı. 
711/Ja/tır alı11a/i dlem 
Bilen Ö}1ler. biürıiyoı sö;ler 
nu l'UZdt•ıı de 11alu/ı hal olnuyan

ıar. ekseriya kimin dog1u, kimi11 ıaıı
/ış söylediğini kestiremeyip şa.şa1T/ar. 
J.c1küı bilmezken söylemek rok (iıkin
dir, Çıi11kü ezlıanı bulandmr, iş/eıi 
kanştmr, zarara sebep olur. Bilirken 
susmak. aym derecede çirki11dir, hatta 
baza11 rirkm olmakla da kalmaz, 
dıtal'el kadar ağır suç olur. 

Oe1ri bu ciiımii cezaland11a1Z ka· 

11uniar ıok/11r, /aka/ in tllt olan, 
bilüke11 su<ttugu irm 111evda11a gelen 
Jelake(lerdt'll ı•icdall azabı duyar. Bu 
ız!trt1lun vcım11da ise en a ır maddi 
cezalar bık pek lıaJıf kalır. Evet. 
bilm zkt'n sö ·lemefe (irki11dlr. biliıkm 
susmak ise bundan da rirkm. bundall 
da ja a fır 

Mazlum 
• • • 

amuk 
Fiat arı yükseliyor 

Dün Borsada Pamuk mah· 
sulü üzerine hararetli muame
leler olmuştur. 

Pamuk alivre satışları 44 ku
ruşa kadar çıkmıştır. Almanya 
ve ltalyadan panıuklarımıza 
fazlaca talip vardır. 

Genel harpta 
Öl n Almanler için 

Tören yaplldı 
Genel harpta ölen Alman· 

ların istirahatı ruhu için dün 
lzmirdeki Alman kolenisi Ke
merdeki mezarhkta bir ayin 
yapmışlardır. Bu iyine Ubaylık 
adına hukuk işleri direktörü 
bay Dilaver Erğun iştirak et· 
mittir. 

Tütün inhisarı 
Yeni makineler getirtti 

Tütün inhisar idaresi genel 
direkt5rlüğü tarafından Alman-
yadan son sistem sigara am
balajı makineleri satın alınmıı
tır. Bu makinalar saatte 70 
kilo sigarayı paketlemektedir. 
yeni makinelerden bir dane
ıiain Izmire gönderileceği ha
ber almmıştar. 

Nikotinsiz 
Tütünler 

inhisarlar idaresinin Samsun· 
daki tecrübe enstitüsünde ni-
kotinsiz bir nevi tütün tipi 
meydana getirildiği haber alın-
mıştır. Bu yeni tip tütünün ko 
kosu lskeçe tütünleri ayarın-

. dadır. Nikotinsiz tütün tipleri 
teksir edilerek köyleye nümune 
için ücretsiz olarak verilecek
tir. 

Öğretmenler Çamaltına 
Gidiyor 

Kız enstitüsü öğretmenleri 
bugün Çamaltı tuzlasma bir 
tetkik gezintisi yapacaklardır. 

Şehir mecllsl 
Şehir meclisi yarın saat on 

alta otuzda belediyede topla
nacakbr. 

lşyarlar için 
Bir Albüm 

Ekonomi bakanlığı, işyarları
nın resimleri bulunan bir al
büm yapmak kararını vermiş
tir. Bunun için işyarJardan dör
der tane fotoğraf istenmek· 
tedir. 

•••••••• 
Romanya 
Transit yolu 
Türkiye ile Romanya arasın

da aktedilen transit mukavele
sinin tasdiki hakkındaki proje 
Kamuta a verilmiştir. 

Şehirler 
•• 

Arası telefonları 
Po.fta. telefon ve te!graf 

genel direktörlüğil, bütün şe
hirler arası telefon hatlarında 
doğrudan doğruya görüşme 
yapılması için teşebbüsata gi
rişmiştir. Karşıyaka, Burnava 
ve Buca gibi uzak yerlerde 

oturanlar da postanelere baş
vurarak doğrudan doğruya 

şehirler arası telefonundan is
tifade edeceklerdir. 

Balıkesir - lzmir arasında 
otomatik telefonla görüşmelere 
başlandığını yazmıştık. B lıke
sir ile 3 dakikalık muhavere 
75 kuruştur. Geceleri saat 21 
den sonraki görüşmeler için 
ayrıca yüzde 25 tenzilat da 
yapılmaktadır . 

Çek rejisi 
Çek rejisi genel direktörlü

ğünden Türkofis lzmir şube
sine bu rejinin istediği tütün-
lerin evsafı bildirilmiştir. Çek 
reJısı 934 yılı mahsulünden 
1,200,000 kilo tütün satın ala
caktır. 

TÖŞEMl)E T 

~ı;:::-.zı~;;mms~~-' 
Y ıld z arışıklığı 

Bakanlığın listesine göre 
lzmirle ilçelerdeki ilk okul öğret
menlerinden bir derece terfi edenler 

Şu sözün iştikakı; köhne bir 
kehanet, çürük bir medrese 
kokusuna dayanıyorsada söy- f. 
lemesi hoş geliyor. Sonra ak
lıma: gökte iki yıldızın birbiri
ne göz kırparak, yalanıp, çır
pınarak barışıklıkları, hele bir
birinin yanma gelip baş başa 
vermeleri geliyor. Amma buorı 
böyle hayalen tasavvur ediyo· 
rum. Yoksa hak'katen baş ba
şa verseler yani iki yıldız bir· 

1 Eylul 935 den muteber 
olmak lızere birer derece terfi 
ettirilen iJk öğretmenlerin bir 
listesı kültür bakanlığından 
ilbayhğa gelmiştir. 

Birer derece terfi ettirilen 
öğretmer.lcrm adlarını aşağıya 

yaııycrnz: 

17,5 lirnyu terfı ettirilenler: 
Bergam.:ı Bölcek köyü öğret
meni Ihsan, Zafer mektebi öğ
retmeni Hadice, Kuşadası Azi
ziye öğretmeni ~alfıhattin, Kah
ramanlar öğretmeni Hadice, 
Bergama 14 Eylül öğret

menlerinden Fatma. 
Bergama - Zübeyde hanım 

mektebinden Kümil. 

lupınar mektebinden Atiye, 
Ödemiş - Adagide mekte· 

binden Mahbube, lzmir - Al
sancak mektebinden Zeynep, 
Seydiköy mektebinden Sıdıka. 
Ödemiş - Dadbey mekte

binden Ali Sami,Ödemiş Halıltr 
' mektebinden Şakir, Menemen· 

Kubilay mektenınden Rayegan, 
İzmir - Duml.ıpııc.ır mektebin
den Mukadder, Misakı Milli 
meldebindenlffet, Şehid Fazıl 

mektebinden Şehibe, Bayraklı 
mektebinden yıldız. 

Ödemiş - Zeytinlik mek
tebi baş öğretmeni Tevfik,Me
nemen - Aliağa mektebinden 
Zebra, Cumaovası - Gölcükler ı 
öğretmeni Nuriye, lzmir - Tuı:._. 

Seferihisar - Sığacık mekte
binden Ömer Lütfi, Kuşadası -
birinci mektebinden Abdullah, 
Ödemiş zafer mektebinden 
Ali, lzmir - Halid bey mekte
binden Halide, Izmir - Y ıldirim 
Kemal mektebinden Fethiye, 
Kemalpaşa merkez öğret
meni Huriye, Kutadası So-
ğucak mektebinden lbra-

Karşıyaka-F evzipaşadan Şerife, birile tokuşsa; kıyametin kop· 
Menemen - Bozköy öğretmeni tuğunun resmidir. 
Kamil, Kaklıç öğretmeni H•lmi, Hoş bu söz benim aklılll8 

lzmir - Sakaryadan Şehab, gelen gibi gökte iki yıldıı!~ 
lzmir - lnkılabdan Nazım, birbirile sevişmesi için degıl 
Tire - ikinci mektebinden irfan de gökteki yıldızlardan birisi~e 
Bayındır - merkezinden Celil, bağlı dedikleri iki rubun bı.r-
Kemalpaşa - merkezinden Muh- leşmesini ifade için ~öyJenır. 
sine, Bergama - Zübiyde hanım Yahut yıldızları barışmadı diye 
mektebinden Nuri, Ödemiş - işin tersini anlatırlar. Yıldır:ları 
lnönü mektebinden Firdevs, barıŞmadı!! Biliyor mısınız.: Bu 
Hakimiyeti milliye başöğret- söz en çok ne zaman, nerde 
meni Ihsan Çetin, Karşıyaka - ve kimler için kullanılır ? Den: 
Ankara mektebinden Vedia, gine düşemeyip te bir türhı 
Topaltmdan Basriye, Ödemiş· sevişemiyen karıkoca hatıra 
Cumhuriyet mektebinden Hik- gelmez mi!.. değil mi?. 
met, Çeşme - Namıkkemalden Geçen yazım da son parla· 
Sadık, Menemen· Ulucak mek- _ yışlardan birisinin de böylele· 
tebinden Raif Necdet, lzmir - rinde oldl!,ğunu anlatmışbl111 

Duatepeden Hakkı, bmir - 9 zaten bu yau da oradan esti 
Eylülden Mustafa Haluk, Gü- ki a ıma ... 
zelyah mektebinden Mediha, Dengine düşemiyen bir çifbO 
Çeşme - Alaçab başöğret- [ amma isterse sağken, ister 

Üzüm piyasasında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bim, Tire - birinci mekte-
binden Şefika, lzmir - Duatepe 
mektebinden Şevki, şehit Fa
dıldan Fuad, Gazi ilk okulun
dan Hamdi, Buca üçüncü oku
lundan Mahmure Hasibe, ha
kimiyeti milliyeden Zehra Ad
nan, Ödemiş Cumhuriyet mek
tebinden Fatma Enise. 

meni lsmail Hakkı, Ode- ölümle] ayrılıncaya kadar ç~· 
demiş-Kaymakçı başöğretmeni kecekleri çile ve sıkmb hak•· 
Mahmud. Karaburun-Eğlen ho- knten acıdır. 

urum 
Önemli 

n 
son 

Birinci teşrin ayının ikinci 
on beş günlük devresinde bor
sada ü7.lim durumu hakkında 

tecim odasınca bir rapor hazır
lanmıştır, Bu rapora göre on 
beş günlük ilk haftasında 

Uzüm satışları canlı ve hare
ketli olmuştur. 

ikinci haftasında bu canlılık 
biraz gevşemiş ve satışlar 
durgun gitmiş ise de fiyatler
deki hararet on beş günlük 
devrenin sonuna kadar devam 
etmiıtir. 

rumu ilk hafta içinde 6,5 - 10 
kuruş arasında fiyatlerle 2616 
çuval, ikinci hafta da 7,5 - 11 
kuruş arasındr 2670 çuval ol
mak üzere beş bin iki yüz 
seksen altı çuval üzüm satın 
almıştır. 

lnhisar!ar idaresi de S · 7.25 
kuruştan bin beş yüz on dört 
çuval üzüm satın almış ve üzüm 
kurumunun piyasadan üzüm 
almağa başladığı 23 eylülden 
31 birinci teşrin akşamına ka-
dar borsadan yirmi bir bin iki 
yüz otuz dört çuval üzüm al-
mış olduğu tesbit edilmiştir Bu 
miktar üzüm piyasası üzerinde 
oldukça önemli tesirler yap

1 - 11 numaralı üzümlerin 
fiyatleri ilk hafta satış fiyat
lerine göre kilo başına birer 
kurut yükselmiştir. Üzüm ku- mıştır. ........... • 

On günde 
Bütün tütünler satılmış 

bulunacak 
Dün bütün tütün mıntaka

Jarında hararetli tütün sahşları 
olmuştur. Kumpanyaların ve 
inhisarlar idaresinin mübayaatı 
8,500,000 kiloyu bulmuştur. 
Kalan tütünlerin on gün içinde 
tamamen sablabileceği muhak
kak addof unmaktadır. .. . ..... ' 
935 yılı 
Zeytinyağı 

935 yılı yeni mahsul zeytin
yağı Foça ve Dikiliden gelmiş 
ve 31,S - 32 kuruştan muamele 
görmüştür. Beş asidli eski mal
lar da 34 kuruşa satılmıştır. .. , . . . . . . . 

Nikah töreni 
Resmi ilanlar şirketi müdü· 

rü Kazım Refik'in kızı Şermin 
ile lstanbul birinci mıntaka 
kadastro ve tapu azasından 
Rifat'ın oğlu, hukuk fakültesi 
ve yüksek iktısad ve ticaret 
mektebi busene mezunu, ziraat 
bankası müfettiı namzedi Ve
cihi'nin nikahları 7/11/935 ta· 
rihinde her iki ailenın yakın 
dostları ve sevdikleri arasında 
Beyoğlu nikah memurluğunda 
yapılmıştır. 

Genç evlilerin uzun yılJar 
saadetle bir arada kocamala-
rmı temenni eder, evlilik ha· 

•yatlarının müteyemmen olma
sını diler, kendilerini ve aile
lerini tebrik ederiz. 

Akseki bankası 
Eski binasını kız ensti

tüsü tuttu 
Kız Enstitüsü akşam kursu 

için bir bina aranmakta idi. 
Kültür direktörlüğü, eşki Ak
seki bankası binasını akşam 
kursu için muvafık gördüğün
den mezkur bina kiralanmış ve 
dünden itibaren burada ders
lere başlanmıştır. 

• 1. 1 ••• 1 • 

Tatbikat dersleri 
Necatibey mektebi üçüncü 

sınıf talebeleri, başlarında öğ
retmenleri bulunduğu halde 
dün hükumet dairelerinde ted
kikler yapmışlardır. 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ilan 
lzmirpalas otelinde oturmak

ta olan ROMANYA rejisinin 
delegeleri Akhisarın 1934 re
koltesinden 50,000 kilo Tonga 
tütün almağa taliptirler. 

TEKLiFLER ayın on dör
düncü gününe kadar kabul 
edilecektir. 

Fiatler sif KÔSTENCE ve 
BÜKREŞE kadar sigorta ücreti 
dahil olmak üzere saf kilo 
başına lsviçre frangı olarak 
bildirilecektir. Tediye Türkiye 
ve Romanya arasında mer'i 
bulunan Klering anlaşmasına 

tevfikan vukubulacaktır. 
Aracı kabul edilmez. 

s. 2 (3427) 

Menemen - Tevfik Fikret 
mektebinden Cevriye, Buca bi
rinci mektebinden Nevbehre, 
Bergama Gazipaşa okulundan 
Fikriye, lzmir zaferinden Ne
riman, Tire ikinci mektebin
den Avni, üçüncü mektebin
den Ahmed, Menemen - Tevfik 
Fikret mektebinden Hüseyin 
Cahid, Torbalı Tepe köy mekte
binden Şaban, Bayındır meıke
zinden Ahmet Hamdi, Karabu
run Mordoğan mektebinden Sa
baahddin,Çeşrue-Namık Kemal 
mekttbinden Vasıf, lzmir-Vali 
Kazım paşa mektebinden Ka
zım, Hakimiyeti milliyeden 
Muzaffer, Şehit Fethi beyden 
Meveddet, Halitbeyden Safiye, 
Ödemiş - İnönü mektebinden 
Şükrü, lzmir - Olti'den Said, 
Menemen - Şehid Kemalden 
Fethiye. 

20 LIRALIK MAAŞA 
TERFi EDiLENLER 

iz.mir Mers nli mektebinden 
Bedriye, Kemalpaşa - ansizce 
mektebinden Hüsnü, Buca 
birinci mektebinden Şakir, 
lzmir-Şehid Fazıldan Mükerrem, 
Menemen - Tevfik Fikret mek
tebi başöğretmeni Ali Riza, 

BU 

c köyü başöğretmeni K~mal, Meşhur bir edibimiz "e\Pleıı-
Türk birliğinden Fikret, Yıl- mek demek bir avuç su içıı>e~ 
darım Kemalden Mihriye, Buca için kendini kuyuya atnı3 
birinci mektebinden Vedia. demektir" diye evlenmeği uıo0-
Yıldmm Kemalden Muazzez, miyetle yerin dibine batırınışt~ 
Türk birliğinden Ihsan. Dua lakin ben onun fikrine en ç~ 
tepeden Nazire, Buca birinci dengine düşmiyen evliler jçııı 
mektebinden Emine Mualla. iştirak edeceğim. 
Tire dördüncü mektebinden ıdaıt Eskiden kocakarılar yo 
Ali Haydar, Menemen Şehid geçen çanlı devlerin aheste, 
Kemal mektebinden Saadet, beste yürürken çıkardıklar' 
Bayraklı mektebinden Nihal. çan seslerini kasden : - pe-

MAAŞI 22 LiRA OLAN veler bile yürürken dengi den· 
ÔGRETMENLER gine, dengi dengine diyorlar· 

Ödemiş - Cumuriyet mekte- ·.,e 
binden Kamil, Kuşadası - Da- Oğlumuzu, kızımızı denegt d 

b 
· R verelim derler, hazırlanır 1

' 
vutlar aı öğretmem eşat, a-
lımir - Sehit Fadıl mektebin· Fakat kaşıkta çıkmayınca ıı 
den Kadri Cemil, Kemalpaşa - sibsiz, deneksiz kalan karıda~l 
Aşağıkızılca mektebinden Mus· kocadan herhangi birisi deS'I 
tafa, Menemen - Aliağa baı gökteki yıldızları çarpış!•:• 
öğretmeni Kemal hatta ayla güneş elele "er•~ 
- MAAŞLARı 25 LiRA barışarak gt!ce gündüz be~a 

b. bır-
OLANLAR ber gezseler bile yine ır 

'det· Burnova • Beı Eylül öğret- lerile yıldızları barışmaz, gı . 
b·rı-

meni Recep, Şehit Fadıldan Ya erkek, ya kadın bir 1 

Cemil, Sarıkamııtan Yusuf Ziya, nin e~i, dengi olmadı, ruhlar:~ 
Bayındır merkezinden Remzi, düşünceleri, yaşayışları, terb 

1 Sankamış merkezinden Zehra, yeleri, boyları, posları elhaS• 
!şıklar köyü başöğretmeni Sü- Lari, lari birbirine uymadı pıı 
reyya, Bergama - Sığancı öğ- bırak arlak onların yakasıP•• 
retmeni Emin, lzmir - Tınazte- canları çıkar, huyları çıkllla;; 
peden Kazım. birbirinden ayrılmcıya kadar 0 

MAAŞLARl 30 LiRA OLAN hır, gür eksik olmaz. 
ÇGRETMENLER pis" 

Karısı temizler, kocası 
lzmir - Inönü mektebinden be" 

Nuri, Ödemiş - Bademiye baş :er, kocas~. f~~ir~r, ka;ı:aıarı 
öğretmeni Raif, ~şıklar köy genmez, ır ırının ° u )eri 
öğretmeni Nuri. kalkmaları, yatmaları, yeıne .. 

içmeleri, görüşmeleri, gülüŞ111e" 
leri bir birine zıt gelir, o onu se 

.. · defi 
mez, o onu ... Veyahut bırısıP . j 

ELHAMRAI. 
b. · · k d k" · eı bır ırısı arşısın a ı nısevrn ' de-
nuh dese öteki peygamber 

Gc;
mez. - Gözüm! dese: - 1 

MİLLi KÜTÜPHA_ lE 
SİNEMASINDA ....................................... 

Sinemanın ilk büyük yıldızı 

11 
JOAN KRA VFORT 
KLARK GABLE 

Tarafından Fransııça olarak yaratılan büyük film 

AL TIN ZiNCiR 
Programa ilave olarak : 
1 - Paramont meraklı dünya haberleri - 2 - Ankarada 

Cumhuriyet bayramında ATA TÜRKÜN önünde yapılan 
geçit resimleri. 

ve pazar günleri 13,30 da 

ıı -zün çıksm! der velhasıl ya la" 
ması zor birçok şeyler ar• P 
rında hergün gürülteye sebe 

olur. bir 
Sensin; bensin; derken e 

kızılca kıyamet ortada 
11 

yıldıı kalır, ne baş ne göf.·· "" 
Onun içindir ki iki genÇ e 

lenirken arkasından : kbğı 
- Allah yıldız barışı 

versin derler. l 111 
Yıldız gibi barışmamış ::,i 

daha ne çeşit gülünç ve • de 
halleri vardır. Fakat heP51d ,. 
bir kapıya çıkar. Bizi onlar. 'i-

l a ıÇ 
ey emeye allaa amma, Y d"' 
ııizde böylesi varsa, bu 
kar etmez. 
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Roma görüşmelerinin 
biricik amacı _____ .. ___ ... ___ .. _,,,_ .. _____ _ 

. Londra, 9 (Ö.R) - lngiltere- tedbirlerin bir kısmını geri a!· 
hın Roma büyük elçisi Sir mak imkanlarinı araştırm1ştır. 
!ene Drummonda küya Italya .. Londra, 9 (Ö.R) - Deniz 
ile Akdenizde bir karştlıklı konferansının hazırlanması için 
Yardım paktı akdi için müza- görüşmeğe gelen Italyan eks-
kereye girişmek üzere talimat perlerinin, Fransa da aynını 
gönderildiği ha heri yalan 'a- yapın ak şartiJe, t ezgahta olan 
~ak~adır. Böyle bir andlaşma 35000 ton:llk iki zırhlı tutarını 
ıçbır suretle lngili2 hükiime- 2500J tona indirmeği ltalyanın 

tinin aklından geçmemiştir ve kabul ettiğini bildirdik!eri söy-
R.oına görüşmelerinin biricik lenmiştir. ltalyan:arın böy!e bir 
anıacı Akdenizde karşılıklı teklifte buiuoma nkları haber 
alınmış olan süel ve denizseJ veriliyor. 

Romanya muhalefet 
Partisi gösteri yapacak 

İstanbul, 9 ( Telefonla ) ~ -Biik.-~şten bildiriliyor : Hükumetle 
tnubalefet mevkiinde bulunan köylü partisi arasındaki gerginlik 
krtnıaktadır. Bu gerginliğin en enemli sebeplerinden birisi de 
ilıııutayın on dört ikinci teşrinde işe başlaması münasebet yle 

t~rtinin bu günde yapmağa karar verdiği büyük gösterinin 
b Ukiımetçe yasak edilmiş olmastdır. Bununla beraber parti 
aşkanlağı bu yasağı dinJemiyerek gösterinin yaptlacağım biJdir-

lrliştir: Bay Titülesko öğleden sonra kral tarafından kabul 
edilnıiştir. 
k Paris 9 (Ö.R) - Bomanyada ulusal köylü partisinin hükumete 
b arşı aldığı şiddetli durum dolayısiyle vaziyet karışıktır. Bu parti 
askanı B. Mihalake kral tarafından kabul edilmişti. Bartinin 

daiıni komitesi bu m:ilakattau soa(a p:ırtin ın siyasasım görüş
lbek üzere toplanacaktır. Tataresko hükumetine karşı pertinin 
~eketi bir toplantıda kararlaştırılacak ve 14 ilkkanuncla partinin 
t Ukreşte yapmağı tasarJadiğı büyük gösteri hakkında 'da karar 
~~.rileeektir. Hükumet bu gösteriyi yasak etmiştir. Bü noktada 
lıq haber vardır. Bazılarına göre B. Mihaleki kraldan partiyi 
t~tınin edecek inancalar aldığından daimi komite göstriniu tehi· 
~e, hatta yapılmamasına karar verecektir. D ğerlerine göre ise 
Rasteride ısrar edilecek ve şu takdirde durum vahimleşecektir. 

41 Numaralı Italyan 
tebliğine göre durum 

R.onıa, 9 (Ö.R) - 41 numaralı Italyan tebliğidir: 
A.. General Debono telgrafla bildiriyor: ikinci kolordu cephesinde 
I ksunı ile Takaza nehri arasında askerlerimiz bir Habeş ko;nu teşlim olmağa mecbur etmişlerdir. Diğer bir Habeş grubu 
ilsabouk ltalyan otoritelerine m:iracaat ederek teslim olmu~tur. 
Graıiani ordusu sabah saat 7 de Gorrahayiye girmiştir. Dl~~ 

~iltı çekilirken top, mitralyöz, kamyon bırakmıştır. Kata deresinin 
ilşnıasına rağmen düşmanın takibi devam etmektedir. 

llçaklar harekata iştirake devam ederek yardım ediyorlar. 
llk As~ara 9 ( Ö, R ) - ltalyan genel karargahı tarafından 3 

teşrınden yani harekatın başlamasından beri ltalyan zayiatının 
aşağıdaki listede gösterilişden ibaret olduğunu bildirmektedir. 
~ Zabit ö ü 4 .varalı, 3 ltalyan askeri öiü 4 yaralı, 32 yerli 
~ •r ölü 71 yaralı. Hiç bir ltaly~n esir düşmemiştir. 

ransız - Alman ilgileri etrafında 
8 

Paris, 9 (Ö.R) - Başbakan ve dış bakanı B. Laval Fran
t a~ın Berlin büyük elçisi Bay François Ponceti'yi kabul ede
ett Fransız - Alman ilgileri hakkında görüşmüştür. 

Setit nehrini geçerek 
Gondara yürüyorlar 

londra, 9 (Ö.R) - AjansRoyter Romadan haber alıyor: 
ş' Gayri muntazam ve makinalı ltalyan kuvvetieri Setit nehrini 
t~~diye kadar müdafaa vaziyetinde kaldıkları noktalardan geçe
Vi Cenuba doğru ilerlemektedirler. Bu sırada General Mara
ta.Rna kumanasıncla birinci kolordu Adiabo mmtakasımn işgalini 
b lllanılamaktadır. Bu bölge Aksum ile Setit arasındadır. Bu iki 

0~e~etin Gondara doğru birleşik bir ileri hareketinin başlangıcı 
da. .. ugu zann ~diliyor. Ayni zamanda Tembien yaylası ile Sini en 
kıt!larının kuşatılması amacını güdüyor ki buraları Ras Seyyum 
tı t' alan tarafından tutulmaktadır. Bu hareket muvaffakıyetle 
{~tcel_nırse ltalyanlar Sudan hududuna varmış olacaklardır. 

ahire Italyan elçisjnin protestosu 
e' ~s~~nbul 9 ( Telefonla ) - Kahireden bildiriliyor: ltalyan 
t~~~ bugün Mısır başbakanını ziyaret ederek Mısırın zecri 
e) • ırlere iştirakini protesto etmiştir. Yine sanıldığına gö. e 
İtiçı Ita!yanın müstakbelde alacağı hattı hareket hakkında 

tazı k dl d d · t• ay ar a erıneyan etmış ır. 

A 1~EŞ Y AMURU 
,EMA CEHENNEl\!lİ 

Bu senen5n en büyuk hava muharebesi filmi 

iNSAN KAÇAKCILARI 
FOKS JURNAL ve KOMİK MİKİ 
Hepsi de lzmlrde ilk defa olarak bugUn 

L.A.T ' e : Sinemasında 

Cibutiden Habeşistana 
5600 mavzer dört hava topu ve 

ç uçak gönderilmiştir 
ıs· an bul, 9 (Telefonla) - Cibutideki Royter aytarı bildiriyor: Bugün on lngiliz • Amerikan 

Kamyonu 5600 mavzerle dört hava topu ve son sistemde üç motörlü üç bombardlman uçağını 
Habeşistan:ı nakletmişlerdir. Uçaklar sökülmüş bir halde olup Adis - Ababada montajı yapılacaktır. 
Habeş hükumeti dün saat on üçte resmiğ bir bildirik neşrederek bütün cephelerde sükunet 

olduğunu bildiriyordu. Son beş hafta içinde lngiliz Somalisinden Habeşistana büyük miktarda si-
lah ve cephane gelmiştir. • 

lsbmbul1 9 (Telefonla) - Asmaradan bildiriliyor: Makalleden ileri hareketinde devam eden 
ltalyan kuvvetleri önlerinde hiç bir Habeş kuvvetine rast gelmemişlerdir. Royterin Asmara 
aytarı ltalyan!arın ancak taarruzlarının tiçüncü Jafhasında önemli bir netice almayı, yani Habeş 
ordusunu kesin bir barba mecbur etmeyi umdukiarını bildiriyor. . ···~· 

toplantıiarında ________ __,.,.,.._,.."""""' __ _ 
Muhalifler gürültü çıkararak 
Makdonalde söz söyletmediler 

Lonra, 9 ( Ö.R) - işçi ka- bir çok yerlerde tatbik edilen Bu gazete seçim toplanhlarında 
binesinde eski Amirallık Baş- bu sistem dün akşam da ami- nizamı bozanlara karşı 1908 
lordu Aleksander tarafından rallık baş Lordu Lord Hails senesinde yapılmış bir kanun 
yapılan ifşaat üzerinde konser- Hama, Valton seçim dairesinde olduğunu da hatırlatmaktadır. 
vatör ve işçi gazeteler arasında tatbik edilmiş ve sonu gelmi- Londra, 9 ( Ô.R ) - Seçim 
münalcaşa devam eder~en mu· yen oğultular içinde bakanın dairelerinde mücadele son şid-
hafaza 1{ ar çevrenler kendi söylediklerinden en ziyade hüs· detiJe devam ediyor. "Daily 
namzedlerinin ve özelolarak .. . t h" 1 . . b"l b. Ekspress., gazetesinin her dai-
b k ı ı nu nıye sa ıp erının ı e ır • . 

a anların seçim top antı arın- . . rede yaptığı ıncelemelerın ne-
da kurban oldukları obstrük- kelime işitmelerıne ımkan ola· ticesine göre en çok daireler-
siyondan heyecanlanmağa baş- mamıştır. de hükumet namzedlerinin ka-
lamışlardır. Bay MakdonaJd "Daily Telegraph,, gazetesi zanmak ihtimalleri kuvvetlidir. 
kendi seçim dairesinde bir bazı gruplar tarafından mahsus Bu tahminler doğru cıkarsa 
söylev vermeğe kalkıştığı zaman tertib edilen bu usulleri şid- Avam kamarasında 620 say-
dinleyenler arasından o kadar deHe tenkid efmekte ve sos- lavdan 392 si hükumet parti-
glirültü çıkmıştır ki eski baş- yalist liderleri tarafından ta· !erinden olacak ve muhalif 
bakan bir kelime bile işittire- ra darlarına yapılacak bir ihta- partiler de 228 saylav çıkara-
memiştir. B. Makdonalda karşı rın etkili olacağını ummaktadır. bileceklerdir. ........ 
Mı nrın Süel hazırlıkları 
Sudanın Şark sınırlarına bir çok 
Harb gereçleri ve uçaklar gönderildi 

Londra, 9 (Ö.R) - Kahire- ı 
den bildiriliyor: Bazı gazetele· 
rin verdikleri henüz teeyyüt 
etmemiş haberlere göre, köy 
muhtarları ihtiyata geçmiş ta
lim görmüş erahn bir listesini 
çıkarmak ve her birinin isti· 
dadmı bildirmek emrini a1mış
lardır. Bu meselenin sü bakan
lığı tarafmdan görüşüldüğü ha
ber alınmışbr. Fakat verilen 
karar ancak ileride belli ola-
caktır. 

lngiliz otoriteleri Sudan'da 
demir yolları ve kara yolları 

üzerinde kontrol için bir proje 

hazırlamışlardır. Büyük harpte 
de böyle bir ko:.ı(rol tatbik 
edilmişti. Arab gazetelerine 
göre bu defa kontrol Mısır hü~ 
kiimetinin hizmetinde olan ln
giliz işyarları ta:afından yapı
lacaktır. lngiliz süel otoriteleri 
Sndanın şark hvdudlarına çok 
fazla silah, savaş gereçleri ve 
bir çok uçaklar göndermiştir. 

Loııdra, 9 (Ö.R) - Kahire
den bildiriliyor: Mısır ile Bin· 
gaz arasındaki çölün şımal 
kısmında süel çevrenler tara~ 

fından alınmış olan müdafaa 
tertibatı şimdi çölün cenub 

····················································•••2•••·········· ...••........•..•• 

kısmına uzablmıştır. 
Sellum etrafında yapılan tah

kimat burada da su noktaları 
etrafında yapılmaktadır. 

Diğer taraftan Sudan'daki 
su hazinelerinin barajlarını 
hava bombardımanına karşı 
korumak için fevkalade ted· 
birler alınmaktadır. Bu baraj
lardan birinin hava bombardı-
manı ile yıkılması hem Nil su 
tevziatını güçleştirir. Hem de 
o havaliyi su altında bırakmak 
sonucunu verebilir. 

Kamu tayda ....... 
Ekonomi encüme· 
ni zecri tedbirleri 

kabul etti 
Ankara 9 ( Telefonla) -

tedbirler hakkındaki kanun la
yihası Kamutayın ekcınomi en
cümeninde görürü'erek kabul 
edilmiştir. Layiha Kamutayın 
Çarşanba toplantısında konu
şulacaktır. 

Namık Is_rka ~i 
ihtifali 

15tanbul, 9 ( Telefonla ) -
Merhum ressam Namık lsmail 
için bugün Güzel San'atlar 
akademisinde bir ihtifal ya
pıldı. Söylevler verildi. Namık 
lsmail'in san'at kudreti tebarüz 
ettirildi. 

- . --nrr-:ı- • • 

Gorahai kalesi 
Kimin elindedir? 

- Baştaratı 1 ina sayfada -
anlaşılamamışhr. Mamafi Oga· 
dendeki Habeş ordusunun mü-

tekabil taarruza geçecek kud
rette olduğuna şüphe edilmiyor. 
Buradaki kuvvetler takriben300 
bin kişiye yakındır. Nasibu 
ordusunun muhtelif kıtaları 
yüzlerce mitralyöz ve bol cep-
hane de almışlardır. Filhakika 
buradaki 300 bin askerin an-
cak üçte biri modern silahlar1a 
mücehhez ise de lngiliz soma-
lisinden her gün önemli oıik· 
darda silah ve cephane gel
mektedir. 

ADİS-ARABA ÜZERiNDE 
Paris 9 (Ü,R) - Adis-Aba

badan bildiriliyor: 
Bu sabah saat 12 de hangi 

ulustan olduğu bilinmiyen fakat 
Italyan olması çok muhtemeJ 
bulunan bir u~ak Adis-Ababa 
üzerinde uçmuş, fakat hiç bir 
taarruzda bulunmamıştır. Sava
şın başlangıcındanberi bir ltal
yan tayyaresi ilk defa olarak 
hükumet merkezinin üzerine 
varmıştır. _ 

lstanbul, 9 (Telefonla)
ltalyan ajansına göre 
Makallenin işgali ltalyan 
ordularının son hedefi 
değildir. ileri hareketi 
kervan yollarını taklb 
ederek Ambaaigi mev
Kll~rine doğru devam 
edecektir. Şiddetle taki
bine devam edılmekte 
olrn düşmanın nihayet 
savaşı kabule mecb1.1r 
olacağı umulmaktadır. 

itizar 
Y azı1arımızın çekluğu hase

bile (Kadın isterse), (Casuslar 
avı), (thtilal Kraliçesi} tefri· 

kalarımızı lcoyamadık. 

Galatasaray -T amışvar 
Berabere kaldılar 

Dün başlıyan ve her gören tarafından beğenilen ANNY 
ONDRA ile dünya boks şampiyonu MAX SCHMELİNG'in 

lstanbul, 9 (Telefola) - Macar Tamışvar takımı bügün Ga
latasarayla ilk maçını Taksim stadyumunda yaptı. Saha çok 
kalabalıktı. Tamışvar o kadar kuvvetli bir takım olmadığında~ 
Galatasarayın galibiyeti temin edeceği umuluyordu. Halbuki maç 
iki tarafın gayretlerine rağmen 0-0 a beraberlikle neticelendi. 
Gnlatasayh oyuncuların bugün çok şahsiğ bir oyun öynamaları 
yüztinden gol çıkarmalarına imkan olma<lı 

arem derec.~:!eri 
eşe ind. r 0 lec o 

ili 
Ankara, 9 (Özel) - Barem kanununda değişiklik yapılmasına 

dair kanun projesi kamutaya verildi. Haremde dereceler on do
kuzdan on beşe inecektir. 

Ankara, 9 (Özel)- imtihan talimatnamesinin son şeklini tesbit 
için kültür bakanlığında incelemeler devam etmektedir. Kültür 
kurumu üyeJeri bakanlıkta toplanarak imtihan talimatnamelerini 
,... · · • , '""1 :ı:· - ,. _ .... 

beraber çevirdikleri büyük kahkaha filmi. 

( JOC 
Yüzlerce güze! 

kız!ak ı~ rnryete nu
. maraları - 75 bok-
j sor kızın çok ente

resan boks maçlan 
Musiki - Te_i!aım: 

Kahkulıa - Sdıme -
ı:ng'in IJoks lıayah 

çok heyecanlı maç
, lark - Anny Ondra 

He olan muaşakası 
~,,,.._,_......,, _ .... :.... ........ - .. ..,,.,.OJC2, .... _~· 

Ayrıca : Foks ( Türkçe sözlü dünya habcrleı·i / 
Miki ( karikatör komik ) 
Seanslar: hergün 15, 17, 19, 21,15 cumartesi gün.eri 13 

15 seanslarında talebelere tenziJatJı bilet verılir. Pazar gü
nü 11,30, 13 de ilave seanslar vardır. 

· Fiyatlarda zam yoktur. 30 - 40 - 50 kuruştur. 



TERi ASIR to Tefrlnfsanı ıeas 

• • Bir s 1 me iÇi 

Fransada 
Programla 

Paris. 9 (Ö.R) - Fransanm ı 
Genel siyasası için gelecek haf 
ta ç.ok önemli olacaktır. Salı 
sabahı bakanlar kurulu top
lanacak ve B. Laval finans ko
misyonuna yapacağı diyevin 
ana hatlarım anlatacaktır. Bun
dan evvel veya sonra finans 
bakanı B. Regnier finans duru-

bir bütün solların 
hareketi isteniyor 

munu anlatacaktır. Öğleden 
sonra ikisi de finans komisyo
nuna çıkacaklardır. 

Parti gurupları durumlarını 
tayin için çarşamba günü top
lanacaklardır. 

Paris, 9 (Ö.R) - Demokrat 
Popoler partisi kurultayında B. 

1 Lourent Eynac partinin siya
sasını anlatarak dışarıda ba-
rışa içeride adalet ve sükunet 
düsturuna dayandığını söylemiş 
ve demiştir ki: 

Parti her şekilde diktatör
lüğü reddeder. Fransız de-
mokrasisi kendi kendini disip-

ı lin altına almağa muktedirdir. 
Parti bu formüle iştirak eden 

bütün cumhuriyetçilerle iş bir
liğine hazırdır. 

Paris, 9 (Ö.R) - " Eclaireur 
de J'Eşt ., gazetesinde bay Gu
emut rejim meselesini inceli
yerek diyor ki : Bizdt!n (Radi
kaller) soruyorlar: Tarım mad
delerinin değiştirilme ı;inden ya-
na mıyız? Elbet, herkes gibi 
istihsal masrafları harptan ev· 
veline göre sekiz mısil artmış 
olan çiftçilerin mallarını ancak 
üç misil fiyntle satmalarını 
kimse kabul edemez. Fal<at 
nasıl değerJeştirmeli ? Liberal 
usul ifla:; etmiştir. Sosyalistler 
ilk zamanlar da tam bir dev
letçilik isterlerdi. Yalnız devlet 
Ziraat ürünlerini ektirmeğe ve 
fıyatı bi~.meğe haklı olsun. Fa
kat tecrübe ile anladılar ki 
devlet bu işe elverişli değildir 
ve çiftçiler de tanmsel memur 
olmağa biç heves beslemiyor
lar. Bunun için üçüncü bir yol 
kalıyor. Bu da çiftçilerin sın
dika halin~e birleşerek fiyatler ........ 

En önemli bir 

üzerinde kendi kendilerine na· 
zım olmalarıdır. 

"Lyon Republicain,. gaz~tesi 
" iıkönce program " başlığı al
tında B. Guernut'nün sözlerini 
ele alıyor: "Biz bir sol hüku
met istiyorsok bun:ı üç şart 
vardır. Bir ekip, bir program 
ve bir ekseriyet. Fakat ekseri
yet, 1924 ve l 932 de olduğu 
gibi sonradan dağılarak hüku-
meti yine sağda bırakmak 
içinse neye yarar? Bugün halk 
cebhesi yine ekseriyeti kazan
mağa hazır'aniyor; fakat ayni 
netice içinse bu işe girişilmemesi 
daha iyiolur. Zira yine öyle olur
sa, bu defa yarım asır için 
Fransada cumhuriyet müesse· 
seleri boğulmuş olacaktır. Bir 
ekip, bir program, bir ekseri
yet mi lazım? Fakat program 
ekseriyet demektir. Bütün sol
lann tatbikini taahhüt edecek-
leri programı yapınız, eminim 
ki ötesi kendiliğinden o!acak 
ve ekseriyet hazır bulunacaktır. 

e 
--------------------------------------------lngiliz • 

sıyasa-dışbakanı lngiliz 
sının bildi ce değişnaediğini 

Paris, 9 (Ö.R) - Bugünün en önemli hadisesi 1 are'ın siyasasında da uzlaşma gayretlerinin yer 
ba akşam Londra Lord Mayorunun onur konuğu bulduğunu tasdik ediyorlar. Zaten uluslar sos-
olacak olan Dış işleri bakanı Sir Samuel Hoare yelesi B. Laval birlikte B. S:ımuel Hoare'ı dahi 
tarafından büyük söylevde, eğer bu Dış bakanı- bu gayretlere devam ile ödevleşdi ve her ikisi 
nın yeni bir şey söylemiyeceği ve Cenevrede deltalyan, Habeş anlaşmıızlığma barışçıl bir çöz-
söyJediği sözleri bir daha teyit edeceği tahmin ge bulmak için uğraşıp durmaktadırlar. Romada 
ediliyorsa da bu söylevin önemi, bazı haberlere 
aykırı olarak İngiliz dış siyasasının, özel olarak lngiliz büyük elçisi Sir Tric flrummond ile 
balyan • Habeş anlaşmazlığına karşı görülen B. Mussolini arasındaki görüşme bu dü-

iyasanm devamını ve Cenevrede Sir Samuel sünce ile yapılmıştır . bu akşam İngiliz 
le B. Eden tarafından çizilen hatlardan ayrıl- Biiyük elçisinin tekrar ltalyan Başbakanı ile gö· 

anadığını göstermesi olacaktır. rüşmesi bekleniyordu. Fakat son saatta bu görüş-
Paris çevenleri buna rağmen Sir Samuel Ho- menin gelecekhafta başına b!rakıldığı bildirildi. 

\·············oe·mıragtar· ····ııe·rıey·or·············· 
·- Baştara/ı 1 ncı sayjada -

.. Filyos hattının bir taraftan 
104 kilometrelik Irmak - Çan
kırı ve diğer taraftan 1356 
kilometrelik Filyos - Eskipazar 
1'ısmı evelki senelerde tamam· 
lanmış ve işlenmeye açılmış ol
makla beraber iki parça ara
sındaki 151 kilometrelik ilk 
kısmı tamamlanmadıkça hat ta
bii olarak tam randımanlı bir 
bale gelmiyordu. 

Bu sene Çankırı ile Eskipa
t2ar arası inşaab ray döşeme
. si de dahil olmak üzere tamam
Iandığmdan ana şebekeden ge-
leo trenlerin filyos'a kadar 
yollarına devam eylemeleri te
ı.ınin edilm · ş ve böylelikle cu
lmuriyetin 12 inci yıldönümünde 
Akdeniz ile Karadeniz birkere 
daha bu istikamette birbirle
rine bağlandığı gibi şimdiye 
kadar Filyos tarafından mah
pus vaziyette kalan demiryol 
işletmesi bu vaziyetten kurtul
muş Apsarı - Ildızım - Gül
lüce - Sumucak, Kurşunlu, At
karacalar, Çerkeş, Kurthüse
yin, lsmetpaşa, Ortaköy gibi 
memleketin gerçekten çok ve· 
ı imli yerleri demiryoluna ka
\'uşmuş o!uyor. 
TÜRK ENERJİSiNiN ZAFERi 

151 Kiloınetre uzunluğundaki 
Çankırı - Eskipazar kısmı inşa
atı 11.490.000 liraya mal ol

imuştur. Burada da çok sarp 
~ve inşaat bakımından çok mas
raflı mmtakalar vardır. Yeni 
demiryollarımız üzerinde yapı-

3440 metrelik Batıbeli tüneli 
bu mıntakadadır. Mevcud tü
nellerin sayısı 6 ve uzunluldan 
yekunu 4062 metredir. Bu 
sahada yapılmı~ teknik bakı
mından çok önemli köprü ve 
viyadüklerle diğer sınai imalat 
vardır. 

Filyos hattının Zonguldağa 
kadar uzatılmasına ve Filyos 
ile Zonguldak arasındaki 25 
kilometrelik kısmın insasına 
başlanılmıştır ve bugün inşaat 
çok ilerlemiş bulunmaktadır. 

inşaat bakımından çok 
önemli ve 25 kilometre kadar 
bir uzunluk için 4,5 milyon 
masrafa lüzum gösteren Filyos • 
Zonguldak hattı birinci mer
halesi olan Çatalağzı kömür 
mıntakasına 15-6-936 tarihi
ne doğru varacak 10 • 5 -
937 tarihinde de kömür havza
sının göbeği olan Zonguldağa 
varılacaktır. 

KÖMÜR iLiNE DOGRU 
Yukarda kaydedilen tarihlere 

göre demiryollarımız.ın kömür 
havzasına girmesi bugün artık 
birkaç ay meselesi olmuştur. 
Demir yollarımız bu havzaya 
girdiği vakıt memleketin kö
mür ihtiyacı içinde ehemmiye· 
tinin derecesi bugün hakkile 
tayin olunamıyacak kadar bü
yük bir inkılap olacak ve mem· 
leket için, bilhassa bu arada 
kuru)makta olan fabrikalarımı· 
zın istediği kömürü havzadan 

doğru taşımağa başlıya· 
olan Irmak • Çatalagzi -

tün hatlarımızın en işleği ola
caktır. 

İnşaatı devam etmekte olan 
Filyos-Zonguldak kısmı Zongul
dakta kalmayıp Zonguldak ile 
Ereğli arasında. da devam et
mekte olan kömür mıntakasın· 
dan geçerek kömür limanı ol· 
mak üzere yapılması kararlı 
Ereğli limanına kadar uzatıla
caktır. Ereğli limanile, Zongul
dak-Ereğli kısmının tamamlan
masından sonra kömür havza
sından limana taşınacak büyük 
miktardaki kömürün taşınması 
için buharlı işletmenin kifayet 
etmiyeceği anlaşıldığından Ça
talağzı- Ereğli kısmı elektrikle 
işletilecektir. 

HATTIN EKONOMİK DEGERİ 
Büyük savaşta kömür havza· 

mız demiryollarımıza bağlı ol-
madığından savaşın sürdüğü 
uzun zaman içinde memleketin 
kömür ihtiyacının düşman teh
didi altında bulun&n denizyo
lundan getirilmesi gerekmişti. 
Bunun ne kadar güçlüklere, 
sıkıntılara ve zayiata mal oldu
ğu göz önüne ge' irilirse de
miryollarımızın kömür havza
sına girmiş olmasının memleket 
hesabına ne kadar mühim ve 
paha biçilmez bir eser oldu
gu anlaşılır. Bundan başka kö-
mür fiatının düşmesinden, kö
mür istihlakinin artmasından, 
odun yerine her tarafta kömür 
kullanmak suretiyle ormanla
rımızın korunmasını temin et-

de yeni hattımızın şerefli 

s=: m .. rra Eri y= .. ~ - ',I,,,,,,, ·-

Kingsvort Smith ne oldu? 
• ya ecı 

----- .......... n 
B. Laval 

in boğ l 
orku uyo 

a-

••• 
Barışa yol 
Açacak olan 

Gayretlerine devam 
Edecektir 

Paris, 8 (Ö.R) - Bay Laval 
uzlaştırma teşebbüslerine de
vam etmekte ise de bu işin 
uzun sabır ve sebata ihtiyaç 
gösterdiği umumiyetle tasdik 
edilmektedir. Fransız siyasası
nın başlıca amacı Fransız· in· 
giliz ve Fransız - ltalyan dost
luklaı mı korumaktır. Hal böyle 
iken ltalyan gazetelerinin Fran 
sanını durumunu layıkiyle tak
dir ctmiyerek takındıkları tavtr 
burada çok teessüfle karşılan
mıştır. 

Londra, 9 (Ö.R) - t:'ndr;-:-A~usturalya rekorunu kırma~ 
için uçmakta iken kaybolan uçman Kingsvort Sm'th'den hlla 
bir haber yoktur. Son defa olarak uçman Allahabadda görülmüş 
ve oraya eski rekora göre üç saat geçe varmıştı. Fakat bu 
geçliği telafi ederek yeni bir rekor kurmak ümidinin sağlaıD 
olduğunu söylemiş ve Singapora hareket etmişti. Bengal körfe:· 
zinde boğulmuş olması korkusu olmakla beraber her ümid k~y
bolmuş değildir. Çok usta ve tecrübeli olan Kingsvort S1Pıtb 
çok defa böyle güçlükle karşılaşmış ve en tehlikeli durumlard•ll 
bile sağ olarak çıkmıştır. 

Bukingam Sarayında 
önemli bir toplantı 

Londra 9 (Ö. R) - Kral, Bukingam Sarayında bir özel kuru! 
toplamış ve ltalyaya karşı berkitelerin tatbikine ait iradeler& 
tasvib etmiştir. Dış bakanı· da bu toplantıda bulunmuştur. 

Londra 9 ( Ô. R ) - Dış bakanı Sir Samuel Hoare Fransız 
Büyük elçisi B. Corbini kabul ederek uzunca görüşmüştür. 

Fransa ve başkanı bu ten
kidlere rağmen barışa yol aça
cak olan gayretlerine d evam 
edeceklerdir. 

Amerikada haydutlar 
Bir treni soymuşlardır 

Bir hadise 
lngilterenin H~novr 
Konsolosundan salahi
yetnamesi geri alındı 

Paris, 9 (Ô.R) - Garrelvile gitmekte olan trene mitralyöı 
silahlarla mücehhez haydutlar hücum ettiler. Haydutla~•~ 
açtıkları atef üzeriue tren durdu. Mütecavizler silah tehdıdı 
altında postayı aldılar ve yulculardan 40 bin dolar mıktarında 
para aldılar. 

----~------....... ------------
Paris, 9 (Ö.R) - Alman hü

kumeti Ingilterenin Hanovr 
konsolosundan konsolosluk sa
labiyetnamesini geri almıştır. 
Bunun sebebi konsolosun Al
man silahlanması hakkında 
Bertin elçiliğine raporlar gön· 
dermiş olmasıdır. Halbuki kon· 
solosun gönderdiği haberlerin 
herkes tarafından bilinen ve 
konsolos tarafından vazifesini 
yaparken öğrenilen haberler 
olduğu bildirilmektedir. 

Belevi Mozolesi 
Mozole öreni tamamile 
meydana çıkarılmıştır 

Kömür 

Baştarafı birind sayfada 
Eski Efez şarı çevresinde, Be
levin' e yakın olduğu için "Be
levi moloz.esi" denilmiş ve ilim 
dünyasında bu şöhreti almıştır. 

İlk kazıda Mozolenin şark 
ve cenup yönleri açılmıştı. Bu 
yılki ikinci kazıda garp ve şi--·· Taş ho·· mu·· ru·· nün mal yönleri temizlendi ve ar-

.... tık mozole öreni tamamiyle 

f• tJ • • d• ·ı· meydana çıkarıldı. iş çok çe-
ıa erı 10 lfl ıyor tin ve zorlu idi.Dar yerde dört 

- Baştarafı l i11ci sahifede - metre derinliğe kadar iri ka • 
nun hakkındaki kanun layihası yalar ve toprak altında gömülü 
Kamulaya verilecektir. kocaman mimariğ parçalarla 

15 ikinci teşrinden itibaren rölyef ve öbür izerleri çıkar-
Ereğli havzası limanlarında fob mak ve taşımak için kayalarda 
kömür fiyatları şu suretle ka- dinamitle yüz elli lağım atıla-
rarlaştmlmışhr : rak ve üç koldan demiryolu ve 

Kuruş büyük vinçlerle çalışılarak iki 
A - Krible 880 ay içinde hafriyatın bitirilme-
B - 18,50 818 sine muvakffak olundu. 
C • 10,10 818 s 1 ı· M 1 onuç ara ge ance : ozo e 
D • 0,10 690 en mükemmel Elenishk devri-
Bu fiyatlar normal kompozis- ne aittir. Türkiyemizde mevcut 

yon ıçıo gözönünde tutulan elenistik izerlerin en enteresan-
vasati fiyata ~öredir. Bu ücret- !arından biri ve umum heyeti-
lerde tenzilat için focelemeler le bakılırsa belki de en ente-
yapılmaktadır. lstanbul limanın- resanıdır. Yirmi iki metre irti-
da yabancı vapurlara verilen faında muazzam ve sanatlı bir 
kömür, ecnebi memleketlere izerdir. Ancak elenistik devri-
gönderilen kömür muamelesi nin hangi asrına ait olduğu 
görecektir. Havza istihs'"ilatmın hakkında ihtilaf var. Bir kısım 
ocaklara taksimi ve istihsal mütehassıslar Milattan önce 
şartları etrafında gözönünde üçüncü, bir kısmı 2 inci asır, 
bulunacak cihetlere işaret edil- bir kısmı da 4 üncü asır sonu 
dikten sonra tamimde denili- fikrini ileri sürüyorlar. Mozole-
yor ki : nin kime ait olduğu da yazık 

Bu tenzilat, bugünkü şartlar ki bilinemedi. Çünkü, şaşılacak 
içinde derhal tatbiki mümkün şey, hiç bir kitabe elde edile-
olanlardır. Bunun yapılmasında medi. Yalnız bir mimariğ parça 
her bakımdan ulusal menfeat üzerinde Eliyas kelimesi bu-
vardır. Birinci fıkrada gösteri- lundu. bir insan adı ise de 
len miktardan daha fazla ten- kitabenin öbür yazıları kı-
zilata şimdilik imkan görüle- rıldığından tabii bir şey an· 
memiştir. laşılamadı. Lakin herhalde 

Maliyet fiyabnın daha etraflı bir kral, prens veyahut çok 
olarak indirilmesi için havzada zengin bir zat mezandır. Ha-
istihsal şartlarının rasyonelleş- likarnas "Bodrum,. kralı Mo-
tirilmesi ve istihsalin bir elden zol'e ait ve "Acayibi sebai 
idaresi çok önemli olduğu an- alemden., biri t.lup hemen 'lıiç-
latılmışbr. Bunan yapılması ha- bir eseri kalmamış olan o meş-
linde 1934 maliyet fiyatlarına hur asıl mozole ayarında bir 
nazaran 240 kuruş tenzilat ya· şeydir. Her halde gidip görü-
pılabileceği muhakkaktır. Hav- Jecek bir sanat ve mimaıi 
zamn bir elden idaresi için abidesidir. Burada çıkarılan 
lazım gelen muamele yapıla- izerlerden müzelik olanlara ge· 

" Jince: Evelki ıl ile; rQI ef e-

tirmiştim. Bu yıl on tane da~a 
getirdim. Santorlarla Lipitler•: 
cenklerini gösteren bu alça 
kabartmalar moıolenin üstno· 
deki mabedin tavanının ka5

• 

set süsleri idi. lı, 
içlerinden bir tanesi de i . 

1 

çıplak atletin cimnastik talı· 
mine hazırlanışlarını gösteriY0~ 

Ayrıca iki büyük kan•. 
a~lan "ejderh~,, ~le bir de. b:; 
yiık vazo getırdım. Hepsı 
mermerdendir. Bu kocaaıao 

k ııa· aslanlar Mozolenin çatısı e 
d.. ·· d" l' "d. be' rında ort yone ızı ı ı ı, 

1 .. .. d b" de vaıo as anın onun e ır . 
. dıOl· 

vardı. Bir heykel de getır d"r 
Bu heykel şark kıyafetindeC~~ 
Cenaze odasında bulundu. t· 
naz.eyi bekli yen esir bi.ı~:· . 
karlardan biri idi. Eveli '11 ', 

lerle beraber on altı parç•Yiı 
varan bu güzel iz.erler I~ 
müzesini bir kat daha zeogııı· 
leştir;ecektir. al· 

- Bizzat Efezde kazı yaP 
madı mı? 

• · 8 os • - Ayasuluğ yanı Bız 
tuouP Selçuk kasabası Akropo oı 

. d 1 deva üzerın e araştırma ara .
00 

ettik. Burada Selçuk devrı ç 
ait bir harab ve sanatlı sarıı~ 

bıt 
vardır. Vaktiyle bu sarnıç ıl-
eski kilise öreni üzerine yaP 1 k kulJaıll .. 
mıştır ve onun en azı k·rse-
mıştır. Bazı tarihler bu 1 1 

11 " ı· )anıları nin Havariyundan s . 
d dikler• ,. 

hazreti Yuhanna e yoı 
lncil yazan " Sen Jan - Ayadu· 

k. kT esi ol gi " nin asıl es ı ı ıs d çı· 
ğunu yazarlarsa da kazı :onr' 
kan parçaların lsadan 1_.ri 

. . . B" eser -7 ıncı asra aıt ızar.s 

olduğu görüldü. . tı bit• 
- Artık Efez hafrıya 

miş midir ? • ? 1-fııyır· 
- Tamamiyle. ~ı · · Efeıı 

Malfımya Antıkıtede brİı 
' b- ··k şe 

Küçükasyanın en uyu . 0 11-

metropoli idi. Sonra IıaJl;aııı' 
dan sonra Sart ve Ber tıııiş 
gelirdi. Efez hafriyatı ye ıcaı• 
iki yıldır sürüyor. Eahıı seli 

d IJ]C yapılacak yerler var ır, ·yal1' 
liman jimnazı, kostao5~iyl• 
hamamlara daha taoı• 
bitmemiştir. 



10 Teşrinisani 1935 YENi ASIR 

Nazi rejiminde sosyal yardım 
evlerinde zaif kadınlar T asdorftaki istirahat 

sağlıklarını yeniden kazanırlar 
N. S. V. kurumunun sosyal yardım ödevini nasıl 

11"1 

başarır? 
Başyazıctmızın Almanya 
tetkik notları 

N. S. V. Kurumunun başlıca 
ödevlerinden biri halkın ve 
çocukların fizik durumlarını 

takviye etmek olduğundan ona 
göre tedbirler alınmıştır. Ku
rumun hastahaneleri yoktur. 

Fakat N. S. V. tarafından 
gönderilen bütün hastaları ve 
çocukları hastahaneler kabule 
mecburdurlar. Teşkilat çocuk
ları daimi kontrolu altında tu
tar. Bunlardan çalışmağa sıh

hatleri müsaid olmıyanların ça
lışmasını yasak eder. Himaye
ye muhtaç bulunanlara gere
ken yardımları yapar. 

N. S. V. i bütün gençlik için 
içtimaiğ bir sigorta saymak 
hiç de yanlış bir telakki ola-

• 

kanlarını tem;n eder. N. S. 
V. nin Berline otuz kilometre 
mesafede Tasdorf denilen ma· 
halde büyük bir çiftliği vardır. 

Bu çiftliğin büyük köşkü zayıf· 
!ara istirahat yeri olarak ayrıl· 
mıştır. lstirahat evinin direk· 
törü kadın bir doktordur. 

Yine yoksullardan sıhhatları 

bozulmuş istirahata muhtaç 
oldukları doktor raporile tev· 
sik edilmiş kadınlar buraya 
gönderilerek lazım olduğu ka
dar istirat ettirilir. Buraya isti· 
rahata gönderilen kadınların 

çocukları varsa bunlara da 
N.S.V teşkilatı üyelerinden bir 
kadın kendi yavrusu imiş gibi 
ihtimamla bakar. 

Çiftliğe gittiğimiz zaman otuz 
kadar kadını bahçede araların· 

• 

.. 

T 15 .1 r/ (ıt/ıı ,1 ıcte11 bir nıa11zaıa 
me evlerinden alınan mü~'let N.S.Vşubesinigezdim.Yalnız bu 
neticeleri müdir bize uı.un boy- şubenin üye adedi yirmi bindi. 
lu izah eylemiştir. Bu şube iki yüz yirmi çocuk ve 

N.S.V. Bu teşkilatı gen>şlet- 80 büyiik insanı himayesine 
mek için yeni .\'eni kararlar -:ı.1- almış bakı} ordu. Muntazam 
mağı düş :nınektedır. dosyalarında yoksul ailelere 

N.S.V. Her hangi şeld<le yapılan yardım istatistikleri bu 
felakete ve yoksulluğa uğra· müessesenin ne büyük bir şef-
mışların koruyucusu vazifesini kat ve ihtimamla vazifesini 
büyük bir dikkatle yerine getir- görmekte olduğunu anlatmağa 
mektedir. Mesela; 3,4 ay ev•el bana kafi geldi. 
Berlin yeraltı trenleri inşaatında işin en güzel bir tarafı da 
bir tunel çökmüş, işçilerden üç yardıma muhtaç olanların izzeti 
beş tanesi ölmüştü. N. S. V. nefislerini kıracak bareketler-
bu felakete uğrıyanlara da elini den kaçınmakta bulunmasıdır. 
uzatmı~, ölenlerin ailelerine on Sosyete ya muavenete muhtaç 
sene müddetle haftada 28 Mark bulunan aileleri re' sen tesbit 
aşağı yukarı bizim paramızla eder veya muavenet talebinde 
on dört lira ödemeği taabhut bulunaııların durumunu Özel 
eylemiştir. Bütün fabrikalarda enspektörleri vasıtasile gizli 
" N. S. V. kurumuna aza olu- olarak tahkik eder. ihtiyaç sa-

Tasdor/fa zaie kadırılaıııı istiıaltat e"lfti nuz; çünkü o sizin koru ucu- bit olunca icap eden yardım 
ınaz. Büdçeıi hazine ve bele
diyeler tarafından adenen 
kreyşler N. S. V in gönder
diği çocukları bakmağa mec
burdurlar. Bu kreyşlere çalı
tan işçi kadınlar çocuklarını 

ıabahleyin buraya bırakırlar. 
Yavrular yaşlarına göre bakıma 
tabi bulunur. Henüz süt 
Otnen çocuklar ıçın huıusiğ 

koğuşlar vardır. Yürüyebilenler 
ÇOc•ık bahçesinde mürebbiye
lerin nezareti altında oynattı
rılır. Tahsil çağına girmiş olan
lar ilk tahsillerini burada gö
rürler. Sabahtan akşamın altı· 

sına kadar çocuklar büyük bir 
ihtimam altında bulunur. Ôde
ınek kabiliyetinde bulunan aile
ler bizim paramızla günde 7,5 

kuruş verirler. Fakirlerden yani 
N. S. V in gönderdiği çocuk
lardan hiç bir şey almaz ve 
bunl;;ra parasız bakar. 

Bundan başka her Alma-
• nın sent!de bir haftadan, 

bir buçuk aya kadar istı
ralıat hakkı vardır. Varlıklı 
lı.ileler bu seyahati kendileri 
Yapar. Fakat yoksullar ve az 
kaıananlar bu gibi istirahat 
seyahatlerini kendileri yapa
ınıyacaklarından N. S. V. bun
lara da elini uzatır. Bir kısmı
nın yarı parasını ve bir kısmı
nın da tamamını ödeyerek bü
yük ve küçük her aileye dağ
larda, kamplarda istirahat im-

da tertip ettikleri muhtelif nuzdur ,. cümles .ni taşıyan lev- yapılır. 
oyunları oynarken bulduk. isti- halar astırlmıştır. Hakikaten N S y N l 1. . . . asyona sosya ız-
rahat evinde oyun saatları, uy- bu levha ınünderecatı yalnız min bir kolu olmak itibarile 
ku, bahçede ve odada dinlen- bir sözden ibaret kalmaktan çalışması halkın partiye olan 
ııie. okuma zamanları tayin edil kendisini filiyat sahasında gös- sevgisini ve bağlılığını bir kere 
miştir. Yemeklerine azami ih- termektedir. Bir gün Şarloten· daha arttıran bir kuvvettir. 
timam gösterilir. Bu dinlen- burg mahallesinden geçerken T4 ak.l'l:.ı c:>cakoA1u. ======================== ~--========================= 

Denizlide Tüze işleri 
Kadro noksanı burada da kendini 
Gösteriyor - ihtiyaçsa çok geniştir 

Denizli Cezaevi 
Denizli 8 (Özel) - Herşeyio 

bütün varlığımızın temeli ad
liyedir. Adliyenin, her bölgede 
sosyal hayat asayış ve sükun 
bakımından bir "ölçü,. olduğu 
de şüphesizdir. Bizde medeni 
kanunıın kabulünden sonra ad
liye makinası eski şeklinden 

ayrıldı. Yalnız kanunda değil, 
idari işlerde ve sair teferril· 
atta bile bir çok yenilikler ve 
elle tutulur tekamüller vücut 
buldu. Bu uğurdaki çalışmalar 

hergün bir parça daha müsbet 
alanda kendini gösteriyor. Tüze 
Bakanlığının son buluşları da 
kuvv-:den fi'le konulunca bu
nun daha iyi bir çehre alaca~ı 
tabiidir. 

1 
~ 

• 
iÇ sızısı olacak haldedir 

Y a!nız, sulh ceza işlerine ayni 
zamanda asliye ceza hakimi 
bakıyor. Bu kısmın işi pek 
çoktur. Bınaenaleyh ayrı bir 
hakime ih~iyaç vardır. Bununla 
beraber işi pek az olan asliye 
hukuk hakimine sı.lh hukuku 
da gördürmek ve sulh hukuk 
hakimine de sulh ceza ve asliye 
ceza işlerinılen birini vermek 
suretile kadroda ilavesiz bir 
değişiklik yapmak ile iş· 
leoi aksaklıktan kurtarmak da 
mümkündür. Bu dört mahke
menin varideleri üç bin gibi 
dolgun ve korkutucu bir raka
mı ihtiva etmektedir. 

"-t, ",: .. :- -

Deuhli savanıa111 Riiştii Öskrnt 
Bizde yalnız kadro bakımın

dan istenilen olgunluğa kavu
şulamamıştır. Ege viliiyetieri
mizden bazılarında kadro du
rumu kifayetsizdir. Birkaç is
tisna ile Denizliyi de bu me
yanda görüyoruz. 

Ağırceza hak yerinde de bir 
aza mülazımı noksandır. Ağır 

ceza işlerinin çoğunu katil ve 
kız kaçırmak gibi vak'alar 
teşkil ediyor. Bunlar da Tavas 
Çal ve Acıpayam ilçelerinden 
gelmektedir. Denizli merkezin
de mahiyet itibarile kayda de
ğer mühim bir suç olmamakta
dır. Buna bakılırsa Denizli 
adliyesini çok işgal edeı> Ta· 
vas, Çal ve Acıpayam kazala
rında zabıta hareketlerine daha 
sıkı bir intizam vermek lüzumu 
kendiliğinden tebarüz eder. 

. 

• AÇILDI • 

GE PALASIN KIŞLIK 
SALONLARI 

Umuma açılmıştır 
Öğle Akşam Tahldut 

Denizlide tüze işleri büyük 
vilayetlerinkine tekabül etmek
tedir. Fakat burada kadro nok
sanlığı derhal göze çarpar. 
Senelik varidesi sekiz bini bu
lan müddeiumumilik kadrosuna 
ve numarası iki bine yükselen 
icra dairesine birer muavın 
ilavesi lazımdır. icra işlerinin 
iki memurla idare edilen Ay
dın vilayet merkezinin işlerine 
muadil olduğuna bakılırsa bu 
lüzum daha çok kuvvet bulur. 

Asliye ceza ile hukuk mah
kemeleri ayrı ayrı hakimler 
tarafından idare edilmektedir. 

Müddeiumumi muavini bay 
Rüştü Ôskentin refakatinde 
gezdiğim Denizli cezaevinde 
mahkıim ve mevkufların ekse
riyetinin bu üç ilçeden gelme 
suçlulardan terekküp ettiğini 

Altın • 
cır 

• 
ZI 

AL TIN ZİNCİR, .MACERALI BiR 
AŞK VE NEŞE FiLMiDiR 

Amerika seferi yapan dünyanın en büyük vapu
rundaki konfor içinde bir aşk macerasıdır ..• 

Dikkat ediyor ve 
anlıyorum ki, Elham· 
ra sineması bu sene 
her fedakarlığı göze 
alm14, güzel lzmiri
mize güzel bir film 
kolleksiyonu hediye 
etmeğe karar vermiş 
tir sinema mevsimi 
geldi, Elhamra'da her 
hafta bir şaheser 

büyük bir tevazu ile 
.ortaya sürülüyor. Bir 
hafta Marta Egert'in 
şakrak müiik sahne
leri, yüksek ve ilahi 
bir süje ile herkesi 
edebi bir zevke gar· 
kederken henüz o 
haftanın viziyonunun 
tesiri kaybolmamış

ken arkadan neşeli 

bir macera, bir 
gençlik macerası takdım edi
liyor, diyebilirim ki sinemayı 
sevenlerce besbelli olmuştur. 
Elhamra dört haftalık bir pro
gramla lzmire edebi bir b:.ıket 
takdim etmektedir. Geçen haf
ta Elhamra salonlarında ilahi 
bir melek gibi semavi sesile 
biT.e aşk ve incelik kasideleri 
okuyan güzel Marta daha göz
lerden kulaklardan ayrılmamış
ken bu hafta altın zencir tak
dim ediliyor, altın zincir adeta 
geçen haftaki şaheserin Kasta 
Divanın bir rozetidir. Altın zin
cirde hafif hafif heyecan titre· 
meleri üzerinde güzel, neşeli, 

edip ince bir aşk macerası ge
çiyor. Güzel, tatlı bir çapkın, 
tatlı cüretkar adımlarla o kadar 
güzel muvaffakıyet sahneleri 
yaratıyor ki bilmem ben gayri 
ihtiyari gençliği perdede ihya 
ediyorlar diye adeta filmi ve 
mevzuu kendi üzerime alınmağa 
bile başlıtdım. 

Acaba filmin rejisörü bir gün 
bir yerde naklettiğim gençli· 

aı F-( 111 l{rntııl 1kla 

gımın maceralarından birmni 
İşitti mi ki filme çekti, a..:aba 
bir sürprize, bir muzipliğime 
bastım diye yüreğım hop et
medi diyemiyeceğim. Sinema· 
cılık aleminde hüzünlere, neş· 
elere göğüs geren (Joan Grav· 
ford) bu filimde de bize aleni 
mebaretlerini gösterdi. 

Çapkın kız hüzün ile ke· 
der ile neşeyi yine bu filimde 
karşılaştırdı, bu filmin en ince 
noktası Matmazel Diana'nın 
küçük bir yavru atı kovalarke.n 
ekinler arasında uğradığı bır 
tatlı sürprizdedir. Süje neş'eli, 
heyecanlı, macera drüst ve oy
naktır o kadar güzel komik 
sahneler vardır ki neş'e ile 
aşkı, aşk ile komediyi bir
hirine yakıştırarak bağla
mışlar hüzünlü bir desen üze· 
rine işlemişlerdir. Mevzudan 
bahsetmiyeceğim, Elhamranın 
beyaz perdesinde bu hafta de
diğim gibi neş' e, aşk, komedi 
ve hüzün birbirini kovalamak
tadır. 

Köycülük işleri 
Doğanlar köyünde çocuklarda 

görülen göz hastalığı tedavi ediliyor 

Evvelki gün Doğanlar köyüne manın öneminden bahsetmiştir. 
giden Bornovo komunbayı bay Gerek Doğanlar'da, gerekse 
Şefik Erol, köyü ve mektebini Naldöken köyünde ağaçlandır· 
gezerek bazı tetkiklerde bu- ma işine çok ehemmiyet veril· 

mektedir. Doğanlar ve Naldö-
lunmuştur. Doğanlar köyünden ken mekleplerine giden bazı 
naldöken köyüne geçilmiş bu 

çocuklarda görülen göz hasta· 
köyde de köy odası ve köyün lığı derhal tesbit edilmiş ve 
mektebi gezilmiştir. Komunbay ilaçları hazırlanarak Bornova· 
bir kısım talebenin mektebe nın çalışkan belediye doktoru 
gelmediğini anlayınce bir kon- Galip Erdin tarafından teda· 
ferans vererek çocukları okut- vileri yapılmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gördüm. Geçen gün tifo hastalığından 

Burada bir nebze hapisha· bir mahküm ölmüştür. 
neden bahsedeyim: Tekrar kaydetmek mecburi· 

Bina ancak yüz kişiliktir. Bu- yetindeyim ki Denizli Cezaevi 
• •• •• 1·1e do"rt yu··z en külü hapishanelerden biridir. na ragmen uç yuz 

arasında mahküm ve mevkuf 
mevcut olup ratıp koğuşlarda 

azap çekmektedirler. Odalar 
yatılamıyacak kadar fena ol
duiu gibi hala kokusu bünye
leri günden a-üne eritmektedir. 

Binanın tamir ve ıslahına asla 
imkan yoktur. Ancak yeni bir 
bina bu ıstıraba nihay<ot vere
bilir. Hapishaneyi ıerkederken, 
içimde yer alan derin bir sızıyı 
da beraber a-ötürüyorum. 

H. Günay 



ransayı yerinden oynatan dav 
taviski rezaleti Sen cinayet mahkemesinde görülüyor 

20 müttehem, 75 avukat, 270 şahit dinlenecek- Jüri heyetine 1956 sual 
Sorulacaktır- Facianın yıldızı Arlet Staviski intibalarını anlatıyor 

Paris, 5 ikinci teşrin 
iki yıl önce Staviski'nin Sa

moni'de intiharı ile Fransayi 
heyecanından heyecana sürükli
yen bir rezalet ortaya çıkmıştı. 
Stavi:skinin dostları, kcndisile 
münasebette bulunanların he
men hepsi sayfalarını bu skan
dale tahsis eden gazeteleri oku
dukça titriyorlardı. ihtiraslar 
0 kadar kabarmıştı ki, kamo
yun heyecam arasında bu re
zaletle ilgisi olmıyan birçok 
kımseler in de ayni çamur içine 
sürüklenme .. nden korkulabi
Jirdi. Tahkikat safhası topal
lamakta idi. Hata üzerine hata 
işleniyordu. Bu derece arapsaçı 
clmuş bir davanın esrar düğüm 
lerini çözmek vazifesini Üzer
lerine alan hakimlerin davaya 
ışık serpmek için insanlığın üs
tüne çıkan bir gayret sarfet
meleri iycab ediyordu. Zira kö
rüklenen ihtirasları son haddi
ne çıkaracak sebepler eksilmi
yor, artıyordu. Monumantal 
bir tahkikat dosyasının kapan
mak üzere olduğu sırada da
nışman Prens esrarengiz bir 
surette öldü. Böyleee kin dal· 
gası kabardıkça kabardı. Du· 
rum o kadar nazikleşmişti ki 
F ransada olup bitenlerin bep
llİ bu hadise ile ilğilenmiş sayı
hyordu. Hergün kaybolan ev
'aktan bahsediliyordu. Vaka
ların, hadiselerin kasten şekil
leri tahrif ediliyor, bunlardan 
her birine teblükeli bir mahi-
yet veriliyordu. 

BONNY DAVASINDB 
Bonny davasında şahitlerden 

biri : '' Fransadaki bava iki 
yıldır zehirlenmiş bulunuyor ,, 
diye bağırdığı zaman yerden 
göğe kadar hakkı vardı. 

Bu muazzam dava bir yığın 
doktorlar, uzmanlar lejyonunu 
tatırta.n garip ve kanşık hir 
hastalığı andırmakta idi. Bü
tün Fransayı kötü bir fiyevrin 
buhranı sarsıyordu. Yarayı deş
mek, iltihabı boşaltmak gerek
ti. Fransa bu sağlık işini cesa
retle g6nneğe mecburdu. Hat
ta açılacak yarının hergün bü
tün cerahabnı zehirlerini dök
mesine özenmekten baıka ça
re yoktu. Zira bir kez yara ko
torize edildikten sonra hasta
nın tabüğ halini bulmamasına 
ıebep yoktu. 

PERDE AÇILIYOR 
lıte Fransada görülmeğe 

başlanan Staviski davası bu 
önemli buhranın son sarsıntı
ları sayılabilir. Zira bu dava 
beklenen bakikatı ortaya koy
mağa, bugüne kadar esraren
giz sayılan vakalar• ışıklandı
rarak haklı ve haksız ittiham
lara aııl yerlerine koymağa 

yanyacaktır. 
FAKAT KÖTÜ 

BİR BAŞLANGIÇ 
Fakat deniliyor ki muhakeme 

safhası oldukça kötü baıJamıı· 
tır. DaYa doa1eaini ihtiva edea 

Zabıt kôliplen iddianameyi okuyorlar 
meşhur kasa heyeti hakimenin 
arkasına yerleştirilmiştir. Bu 
ağır demir kapı önünde muha
fızlar yer almışlardır. Bununla 
beraber, biltün söylenenlere 
inanmak lazımsa kasanın anah
tarı kaybolmuştur. Dört ikinci 
teşrin pazartesi günü sen cina
yet mahkemesinin hali görüle
cek şeydi. Daha. öğleden baş
Jıyarak bütün salon kuvvetli 
elektrik ampullerinin göz ka
mafbran ışığı içinde yüzüyordu. 

Oazetecllerln hall 
Bütün koridorJar, adliye önü 

bıncahmç dolmuştu. Kartlerini 
evvelden tedarik etmiş olan· 
lardan başkası içeri giremiyor
du. Böyle iken büyük salon 
ağzına kadar dolmuş ve taş
mı9t. Gazete aytarları bir türlü 
içeriye giremiyorlardı.F otograf
çıları ve kronikçileriyle yüzlerce 
gazeteci bağırıyor, münakaşa 
ediyor, Yol açmeğa çalışıyor
lardı. Nihayet adliye kalasına 
jirebildiler. Ve kutsal ödevle
rini yapabilmek imkanına ka· 
vuımaktao doğan bir neşeyle 
tetkik ve tahlillerini yapmağa 
batladılar. 

DOLU. DOLU .. DOLU .. 
Şahitler hazır.. Bunlar ara

sında Sen Granyenin dudakla
rından hiç eksik olmıyan te
bessümleri, Joroj Piyoşun va
kur silubeti beliriyor. Avukat
lar, muhakemeleri gayri mev
kuf olarak görülecek suçlular 
yığın yığın.. Bu sonunculardan 
Gibo Ribo gözlüklerinin arka
aından tebessüm ediyor. Dar
yüs adamakıllı güliiyor, Gaston 
Bonor daha ciddidir. Kamil 
Aynar hiddetini gizleyemiytn 
Pol Levi ile rahat rahat gö
r696yor. Bayan Arlet Stavis· 
kiye gelince ince, narin yapıh 
Ylcudu, bukle bukle olmut 
ipek kadar yumuşak sanıın 

uçlan ve her zamandan daha 
tık ve zarif olan tuvle
tile etrafında hayranlıklar 
toplıyarak avukatı M.Moro-Gi
afferi ile birlikte ilerliyor. lıh· 
rap çekmiş kibar bir kadın 
haliyle sevimli bakışlarıyle et
rahnı süzüyor. 

MÜDDEiLER YERiNDE 
Müddilere tahıiş edilen yer

de Sen ve Sentuvaz sigorta 
kumpanyalarını temsil eden 
Jan Apelon ve Jozef Bemard 
siyah cilbbelerini geymiılerdir. 
BunJann yanında daha birkaç 
puti .ivil aygkatlan Yardır. 

iLK HADiSE 
Salon öyle doldu ki müdafaa 

avukatlarına yer kalmadı. Şim
di onlar nereye oturacaklar? 
Heyeti hakime salona girdi. 
Cinayet mahkemesi başkanı 
Bemard. aza Peyre ve Giaco
netti hermin yakalı cübbelerile 
ağır ağır ilerleyerek yerlerine 
geçtiler. 

Başkan • llkönce müdafaa 
vekillerinin yerleri işini hallede
lim. 

Avukat Moro Giafferi - Ar
kadaşlarım adına olarak. .. 

Başkan - Çok garip şey 
M. Moro Giafferi.. işleri ka-

Arlet Staviski 

rıştırmaktan ne kadar hoşlanır-
sınız ... 

Avukat Giaffeti - Yalvarı
nm böyle söylmeyiniz. Bilakis 
ben •ıleri kolaylaştırmaf-a, ba
sitleştirmeğe çalışan adamım. 

Mahkemenin başlamasile ka
panması bir oldu. 

Mndafaa vekilleri için ıs

kemleler getirildi. Gidip geliş 
bir kaç dakika ıürdü. Adliye 
doktoru yanındakilere biraz 
latife yollu: 

- Hele tDkilr fiyevri düt· 
meğe başladı dedi. 

Yalan değil, müdafaa vekil
lerine yer bulunmaması oldukça 
tuhaf bir durum uyandırm19b. 

iŞTE SUÇLULAR GELiYOR 
Celsenin kııa süren inkıtaı 

sırasında Jiiri heyeti tesbit 
edilmit bulunuyordu. Avukatlar 
kendilerine aynlan yere geç
mek için adeta canbazhk yap
tıkJan aırada aayısı on ikiye 
varan mevkuf suçlular da ge
tirildiler. Hepıi yerlerine geç
tiler. Orlean Kredi bankası 
direkt6r6 Desbros çok mütees
sir g&r6niiyor. Halinde tuzağa 
dtişm6t bir farenin imklnsızlık 
içinde çırpınan duruşu var. Ya
nında Emil F aro oturmuştur. 
Gorj Hato, Hanri Hayot, Eski 
Generallerden Albert Bardi, 
Ba10• beledi,. ba•ka .... a 

Se!l cınayet mahkemesi Başkam 
Barnaud 

sahtekarlığı yapan direktör 
Gustaye Tissiye, Hanri Cohen, 
Vensan Diguvan, Pol Geben, 
Albert Dubarri, Romagnino ve 
nihayet biitün bunlar arasın

da en fazla bitkin görünen 
eski saylav ve Bayon Şarbayı 
Jozef Gara belirmektedir. tık 
celsede hüviyetlerin tesbitinde 
suçlulardan her biri açık bir 
sesle cevap verdikleri halde 
Carahın seıi ancak duyulabi
liyordu. 

iDDiANAMENiN 
OKUNMASI 

iddia makamında M. F ernand 
Roux oturmuştur. 
Başkan ( zabıt kitibine ) -

iddianameyi okuyunuz. 
Bu öyle kolay kolay okunur 

ve biter şey değil. • . Çünkü 
tam 1200 sahifelik koskoca bir 

''" çoc11kLa11 
cilt.. Zabıt katibi müdafaa ve
killeri ile mutabık olarak bu 
1200 sahifelik iddianameyi ve 
orada tesbit ed'Jmiş bulnnan 
iki bin suç tavsifini, jüriye mu· 
bakemenin sonunda tevcih edi
lecek olan 2000 suali tamamen 
okumak mecburiyetinden kur
tulmuştur. 

Şarl Legran ( zabıt kitibi ) 
sadece iddianamenin lüzumlu 
kısımlan okunacaktır. 

Piyer Lavel (Dubarinin avu
katı) - Şu halde lüzumsuz 
kısımları da var demek? .. 

Şarl Lögren bir buçuk saat 
devam eden bir okuyuşta yo· 
rülmuştu. Yerini muavınıne 

bıraktı. O da çekingen bir 
sesle okumakta devam etti. 
Suçlular hareketsiz duruyorlar. 
Avukatlar aralarında görütü· 
yorlar. Bu ilk celse işte böyle 
bir formaliteyle geçti. 

ARLET SIT A VISKlNIN 
iNTiBALARI 

" Benim bbıuk P.unahım kocamın 
hatırasına sadık k?/maklığımdır. ,, 

lngiliz Allied Neva ajanıı 
biitün muhakeme safhası de
vam ettiği müddetçe her celse 
hakkında madam Arlet Stavis· 
kinin intibalarını elde etmeyi 
temin etmiıtir. Cüretkir dolan· 
dıncının dal zevcesi ilk celseye 
aid olan intibalanm töylece 
aalata1• ı 

Ar/et Staviski nzütla/aa veluli Mro Oia/Jm ıle. birlikte 
" Bu gün muhakeme edi· hastaneden kaçırmak ve dok· 

liyorum. Bu dava Fransız torları aldatmak için de yeri· 
adliye tarihinin kayddettiği me bir büyük kukla koymak 
davaların en önemlisi sayıla- istiyordu. 
bilir. Bütün gözler bana, finan- HAPiSHANEDEYKEN 
sal hareketlerİle Fransanın te- Petit Roket hapishanesinde 
meUerini sarsan adamın dul kaldığım 485 gün içinde JngiJ-
kansına çevrilecektir. tereden destelerle mektup aldııll 
·"Kocamın efalinden benim Lüks ~ayata alışmış olan bir ka-

niçin mesul tutulduğumu anlı- dının sarhoş, ahlak düşkünü ve 
yamıyorum. Fransız kanunlarına hatta cinayet işlemiş birçok 
göre bir kadın kocasına itaat kadınlar arasında bulunurke• 
etmeğe ve nereye giderse git- neler duyduğunu anlatmak İJll'" 
sin onu takibe borçlu değil kansız şeydir. Burada bana 
midir? Bugün beni bu sarahatla karşı çok sert davranılıyor\ 
muateb tutmağa çalışıyorlar. himayekir herhangi bir bare-
Kocamın beni çok muhteşem ketin kamoyda heyecan uyaP'" 
ve lüks bir bayat içinde ya
ıatmış olmasını aleyhimde bir 
şiddet sebebi sayıyorlar. Ko
cam beni seviyordu. Ben de 
onu seviyordum. Söyliyebilece
ğim hep bundan ibarettir.Bana 
ondan yalnız çocuklarım kaldı. 
Tanrıdan gece gündüz dileğim 
yavrularımdan ayrılmamak. Öm
rümü onlartn yanında geçir
mektir. 

BIE F ACIANIN YILDIZI 
Benden başka daha yirmi 

müttehem muhakeme edile
cektir. 70 avukat bizi müdafaa 
edecektir. Fakat ben bütün bu 
müttehemler arasında facianın 

yıldızı olacağım. Bir facia yıl

dızı ki onu ancak Şhaks
peare 'in kalemi tasvir edebilir. 
Muhakeme devam ettikçe her
kesin dudaklannda kocamın 
adı dolaşacak, ve onun belirsiz 
hayali Macbeth'in masasındaki 
banko gibi mahkemede hazır 
bulunacaktır. O hayal belki 
kendisinden daha çok suçlu 
olanların kalplerine ürküntü, 
korku serpecektir. "BuJriin 
Alekaandr Staviakiyi olduğu 
gibi tanıyan kimıe yoktur. 
bbnbımı tuvir ederken yav
rulanmın, Klod ve Mitelinimin 
aelimeti namına cesur olmağa 
mecburum. Klod babasının öl
dilğtbıll biliyor. Fakat Stavis
kinin oğlu olduğunu bilmiyor. 
Ben genç kızlık adımı aldım. 
Oğlum kendi aile adının da 
bu olduğunu sanıyor. 

YABANCILARIN 
ZIY ARETLERI 

Yabancılar ziyaretime gel
diler mi çocuklarım derhal en
diteye düıerlcr. Yeniden has
taneye döneceğimden korkar
lar. Çocuklanmı görmek için 
haftada bir defa hapishaneden 
çıkarak N6yideki kliniklerden 
birine gitmeye izin almışbm. 
Klod hastalığımı tedavide bu 
kadar geciken doktorlara k&l'fl 
~ok hafiadi, Mifelia ite kafa· 
...... lftjemaİ laamlamat Mü 

J ... t/ Ut11a 
dırmasından korkuluyordu. Bu· 
nunla beraber bütün bu me•
kufiyetim sırasmda aleyhimde 
en küçük bir ittibam bile s~r
dedilmedi. Biricik cinayetiJll 
kocamın ibtırasma sadık kal
mak isteyişimdir. Çıplak du
varlı hücremde, geçirdiğim 1~ 
filine hayatı düşündükçe öl
riyorum. Uykusuz geçen uzUll 
kış gecelerinde souk hücreaıd.• 
diılerim birbirine vurarak bit 
taraftan bir tarafa dönUyoru111• 

kalp acılanndan gözlerime uyk~ 
girmiyordu. Bu fizik ve ~~:..ı 
ıatıraplann üstünde olarak ıçı 
kemiren bir endişe vardı: Yaflll 
bana neler hazırlıyordu 1 LAN 

BU GÜNE AID O _. 
NOTLARl1t1 

K~ndimi alemin gözünde: 
saklayabilecek sakin bir sığa• 
bulabileceğimi umuyorum. orat· 

. nu -da adımı kirleten rezaletı u 
v v E ıadlarılll maga çahşacagım. v . de 

için yaşayacağım. Öde~•'!' .,e 
devam edebilmek cesaretinıd 

·· · · b onlar lf• enerıısını ana veren ri 
Samonideki müthiş günd~nb: ... 
beni yeise kapıllll,ilktan ur ol• 
ran da yavrularımdır. Onlar oa 
masaydı kocamın hatırall 
sıçratılan iftiralara ve bile:; 
lara tahammül edemiyecek f1I 

. HERKES HÜCUM E 
Kocama hllcum. etmiJeD )1111-
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Deoda hemen 
Mantosunu 

YAZAN : Mlşel Zevako 

kılıncını takıp 
omuzuna attı 

- Amiral Kolini'nin damadı bunu aldı. 
den.:1 "? - Bu Katerioin kocasmdan ~" mı. 

- Ta kendisi, şayet ararsa- başka sevdiği <>lduğunu söyli-
tıız amiralın Betiı.i sokağındaki yorlar! 
konağına geliniz. Bu her ne ka- - Eveti Sevgilisinin ismi de 
dar boş görünürse de ufak ka- Sen Megren'dir. 
Pıyı üç defa çalmanız kifayet Pardayan gülmekten bayıl-
tder. Kapının üstündeki delik mak derecesine kadar geldi. 
•çıhnca jaroak Te monkontor - Jan Dalbirenin adaml . 
di>iniz. - Bu adamı tanıyor mu-

- Pek güzel dostum, fakat sunuz.? 
1' tlioi hakkında halk arasın- Diye DC?oda sordu: 
daki dcdikodulan biliyor mu· - Onu bu sabahtanberi ta-
auııuz? nıyorum. Fakat dostum size bir 

- T elininin fakir olduğu, haber daha vereyim. Hanri dö 
•ebat ve azminden başka bir Giz şimdi Pariste bulunuyor. 
lbeziycti olmadığı, amiralın kı- Titriyerek ayağa kalkan 
tını böyle paraısız bir jantiyoma Deoda sordu: 
•ermekle büyük bir haksızlık - Bunu eyi biliyor musunuz? 
'ttiii söyleniyor değil mi? - Evet! Pariste gözümle 

- Bunlar söyleniyor, fakat gördüm. Hatta Paris halkı ken-
dl!ıa başka şeyler de söyleni- disini bile alkışladı. 
~<>r. Mesela diyorlar ki bu adam Deoda hemen kılıncım takıp, 
~Pten,kazıktan kurtulmuş,hiç bir mantosunu omuzuna attı. Bü-
lfde dikiş tutturamamış bir ser- yük bir üzüntü içinde: 
&eridir. Hatta Telininin evlen- - Adiyo! 
'-esinden bir gün evvel, yakı- Dedi. Ayuı zamanda Parda-
tdclı, boylu, poslu bir jantiyo- yan da ayağa kalktı. Ziyaretçi: 
lllun amirala müracaat ederek - Sizi kucaklamaklığıma 
kızı Luizi sevdiğini söylemiş müsaade ediniz. Hayatımda 
~lduğunu da bana anlatmış- pekaz rastladığım neşeli bir 
~rdı, saat geçirdim. 

Sözlerini ilave etti: 
- Ben de size kardeşçesine 

bu kucaklaşmayı söyliyecektim. 
iki delikanlı semimi olarak 

birbirini kucakladılar. Deoda: 
- Kolini'nin konağı .. Küçük 

kapıyı unutmayınız! 

Sözlerini tekrarladı: 
- Adama ihtiyacım olduğu 

gün sizi hatırlayacağım ... 
Deoda sadece: 
- Teşekkür ederim! 
Demekle iktifa etti ve he-

men çıktı gitti. 
Pardayana gelince; ilk işi el

bisesini değiştirmek oldu. Eski 
elbisesine benziyen boz renkli 
bir takım kadife elbise satın 
aldı. iki elbise beynindeki fark, 
sonrakinin yeni olması idi.Sonra 
Yakutlu iğneyi Horoz tüyü 
takmak için yeni şapkasına 

geçirdi. Diik dö Gizin gönder
diği elması satmak üzere Ya
hudi ]sak Robene gitti. 

- Son1t \ 'm· --

Ruzvelttcn 
Kaleni ne 

Zabıta Haberleri: 
Hırslzhk 

IkiçeşmeJik caddesinde bakal 
Ismail oğlu Kazımın 620 sayah 
dükkanına giren hırsız tarafın
dan 7 lirası çalınmıştır. 

Kış gelince 
Abdullahefendi mahallesinde 

kepekçi sokağında oturan Meh
med oğlu Niyazinin evine hır
sız girmiş, bir palto ve bir ca
ket çalınmıştır. 

Narayı basta 
Kemerde umumhaneJer ara

sında lstanbullu Said oğlu Edib 
fazla sarhoş olarak bağmb ça
ğırdıf.ından zabıtaca tutul
muştur. 

SerhoşluAun sonu 
Gaziler mahal!esınde Kayse

rili Vahid, Usman ve Bedri 
fazla sarhoş olarak havaya si
lah attıldanndan gece bekçisi 
tarafından yakalanmak istenil· 
mişlerse de Osman ve Bedri 
beçinin kollarını tutarak silahı 
atan Vahidin kaçınasına yar
dım etmişler ve sonra hepsi 
de tutulmuşlardır. 
sorması kabahat olmu' 

Bayraklıda Menemen cadde
sirıde lstanbullu Ali oğlu Re
şat ile Mehmet oğlu Rüştü ev
lerinde yatarken sarhoş bir 
halde eve giren Ati oğlu Ke· 
mal; Rüştünün; çokmu sarhoş
sun, demesinden kl'zarak Rüş
tüyü dövmüştür. Bunları ara· 
mağa gelen kardeşi Reşadı de 
bir çivi ile yiizünden hafif su
rette yaralamıştır. 

Zorla UfUı·UkçülUk 
Çorakkapıda Karakapı çık· 

mazında muakkip Hüsnü oğlu 

Rasih ile Fehmi oğlu Mehmet 
ve ayni yerde Mehmet oğlu 

Süleymanın evine gitmişlerdir. 
Orada Rasih, tedarik ettiği 
bir muskayı çıkarıp ev sahibi 
Süleymana: 

Bir ana ...... 
Kızı ııı fuhşa 
Teşvil~ ettiğinden 
l\fahkfi.nı oldu 

Dün asliye ikinci ceza haki
mi bay Halim Sıdar, bir fuhşa 
teşvik davasını neticelendir
miştir. Mesele şudur: 

65 yaşını geçkin Huriye 
adında bir kadın, Çayırlıbağçe
deki evinde bir kızı ile bera
ber oturmaktadır. Fakat Huri
yenin kı'Zt vaktile ovlenmiş, 
kocası öldüğü için, ıimdi ko
casız kalmıştır. 

Son zamanlarda bu eve çe
şid çeşid adamların girip çık
bğı naz.an dikkati celbetmeğe 
başlamış ve komşuların sualine 
karşı bayan Huriye, gireo, çı
kan bu adamların, hepisini de 
akrabaları olduğunu söylemiştir. 

Mesele zabıtai ahlakiye me
murlarının da gözün~en kaç
mamış ve bayan Huriyenin 
para mukabilinde kızını şuna, 
buna sattığı ve binaenalevh 
fuhşa teşvik ettiği neticesine 
varılarak ve cürmümeşhud ya· 
pılmlştır. 

işte bu suçtan mahkemeye 
sevkediJen bayan Huriye, su· 
çunu inkar etmiş, alnının temiz 
olduğunu söylemiştir hatta: 

- Hem ben kızıma ne karı
şabilirim... Başını yaşını almış, 
çoluk çocuğa karışmış bir ka
dına ben laf mı geçirtebilirim. 
Ben söylesem, o dinlemez. Be
nim hiç kabahatım yoktur. 
Hepsi de iftiradır. 

Demiştir. 
Şahitler dinlenmiş ve sabit 

olan suçundan dolayı Huriyenin 
on ay müddetle hapsine karar 
verilmiştir. 

'ICH&l~~'1Br2DlllflillliliiBtlln 

~ Borsa Haberleri 
.. DUn Borsada 

Yapalan Satıflar 
~ 

Uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
575 M J Taranto 9 50 14 
489 T Debba 9 10 50 
384 inhisar ida. 5 7 5 6 50 

Hakyerlnde : 
••••••••••••••••••••• 

Karanlık bir cinayetin 
Muhakenıesi devam etti 
Hasanı Hüsnü mü yaraladı bilinmi

yor .. Dün müdafaa yapıldı 
Dün ağır ceza hakyerinde, 

bir yıldanberi muhakemesi de· 
vamaeden, şayanı dikkat bir 
cinayet suçlusunun müdafaası 

yapılmıştı. Hadiseyi hatırla

talım: 
Bir yıl evvel, gece yarısı 

genel evJer arasında, sokak or
tasında yaralı bir adam can 
çekişirken, o sırada, oradan 
geçen Hüsnü namındaki bir 
şahs, yaralı bir adamın alkan
lar içinde inlediğini goruyor 
ve kimin tarafından yaralan
dığını sorduğu sırada, hidiae 
mahalline bekçi geliyor. ikinci 
bir sual karşısında yarala 
adam: 

- Beni vuran budur ! 
Diyerek, ~· ucunda ve 

ayakta duran Hüsnüyü göste
riyor. Bekçi Hüsnüyü yakab
yor, nokta polisine te3lim edi
yor, karakola götürülüyor. Tah
kikat yapılıyor. Hasan adında 
bir adamın, Hüsnü tarafından 
yaralandığı tesbit edilerek, iş 
adliyeye intikal ediyor; yaralı 
hastanede bir müddet tedavi
de kalıyor. Hüsnü serbest bı
rakılıyor; fakat, peritonitden 
yaralı ölüyor, Hüsnü de tekrar 
tevkif ediliyor. 

Ağırceza bakycrinae duruı· 
maaı yapılan auçlu Hüsnü, bu
güne kadar bu işin faili olma
dığını iddia etmiş, mahkeme 
şahitler dinlemiş, mahallinde 
keşifler yaptırmış ve iddia ma
kamı da uı.un süren mütaJea
damesinde; kuvvetli dellilin 
fıkdanına mebni suçlunun be
raetini istemiştir. 

işte dün,bu karanlık cinayetin 
suçlusu iddia edilen Hüsnünün 
avukatı bay Ahmet Remzi ta
rafmdan müdafaası yapılmııtar. 
Ezcümle denilmiştir ki : 

- Müekkilim iJe suçlu ara· 
smda, ne suç sırasında ve ne 
de ondan evvel bu yaralama 
hadisesini yaptıracak en ufak 
bir mesele bile geçmemiştir. 
Fakat hangi saik ve maksat 
tahUnda hiç tanışmadığı müek
kilime beni bu vurdu! demek su
retile isnadatta bulunması da an-
Jaşılamıyan sebeplerdendir. Be
nim fikrime göre ya bu vatandaş 
yaralandıgı sırada kendisini 
bilemiyecek kadar sarhoştu da 
bu isnadı fırlattı veya gecen:n 
zifiri karanhğında ve yaranın 
bu yaralı üzerinde yaptığı te
sirden ileri geldiği kanaatına 
kuvvetli görüyorum.. Çünkü, 
hadise gecesi suçlu ve yarala 
karakola getirilmiş, mesele 
ehemmiyeti haiz görülmiyerek 
tahkikat ertesi güne bırakılmış, 
yaralı hastanede günlerce 
tedavide kalmış. Müekkilim, 
son günlere kadar serbest 
btrakılmış, fakat neden sonra 
meydana çıkarbJan sermaye 
ikbal ve qçı izzetin ifadeleri 
üzerine müvekkilim tevkif edil-
miıtir. 

Bu iki pbidin ifadeleri 
ise, Mahallinde yapılan ketle 
muvafık ve mutabık gelmemiı 
olmasıdır ki, iddia makamı da 
müekkilimin beraetini istemiftir 

Biz de müekkiJim hakkında 
beraat karannı bekliyoruz de
miştir. 

Karar bu ayın yirmi altısında 
verilecektir. 

- Ya beni bir kere oku iyi 
et veyahut benden aldığın pa
raları geri ver, d :nsi::.: imanııız. 
Diye taarruza kalkıştıklarından 
tutulmuşlardır. 199 H Aanyalı 10 12 ---============-=;;;;;;=======-

SUah taşıyanı r 
Kemerde Mehmed ve Alide 

birer bıçak, Ismailde bir ustura, 
lkiçeşmelikte Kerimde bir ta
banca bulunmuş ve zabıtaca 
alınmıştır. 

Dirhem hırsızı 
Taşçılar içinde Kırkağaçlı 

Kazımın yan nda bulunan Hüs
nü oğlu Abidin dükkanmdan 
dirhem çaldığından tutulmuştur 

Zorlu Zanparalar 
Gazi bulvarından geçen mu

ayeneye tabi kadınlardan Emi
ne ile Naciye ve Arap Şelıa
verin önlerine çıkan tanıma

dıklan iki kişi beraber gitme
ği teklif etmişler ve bu teklif .. 
leri kabul edilmeyince Emineyi 
taşla başından yaralamışlardtr. 

Alacak verecek 
yUzUnden 

Kömürcüler çarşısında lbra
him oğlu Ali ile Hüseyin oğlu 
Ismail arasında bir alacak mes
elesinden kavga çıkmış, lsmail 
Aliyi tokatlamıştır. 
Otomobll altına yatmıf 

Birinci kordonda Esnaf ve 
işçi birlikleri bürosu bicası 
önünden geçen 168 sayılı te
nezzüh otomobili şoförü Yusuf, 
ani olarak Giritli Mustafa oğlu 
lbrahimin otomobil önüne yat
bğını görmüş ve otomobili 
durdurmuştur. 

Yapılan tahkikatta Ibrahimin 
biraz sar~oş olduğu görül
müştür. 

1 

1 

1 

157 Albayrak tic. 8 50 9 
127 H Alberti 9 50 10 50 
125 Y 1 Talat 9 10 50 
122 P Paci 9 50 9 50 
97 Ş Bencuya 7 50 9 75 
89 Ümit fabrika 10 50 10 50 
75 S Gomel 8 11 
65 M Sipahi bi. 8 9 50 
63 F Z Abdullah 11 11 25 
54 J Taranto M 10 15 11 25 
48 K Z Ali 10 11 
31 Manisa B Ko 9 12 
28 Ç Taranto 5 75 5 75 
26 Şmlak Z bi. 12 50 12 75 
25 M Hıfzı 9 25 10 50 

9 Kadri Z Tev. 7 50 7 50 
1 H Hüsnü bi. 24 24 

2789 Yekun 
408331 dünkü sataş yekunu 
411120 umumi satış yekunu 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 
216 Muhtelif 7 75 17 

Zeytlnya§ı 
Kilo Alıcı 

40000 Muhtelif 27 
Fi at 

30 

Para Piyasası 
9-11-1935 

Alıt Satıı 
Mark 50 20 50 70 
!sterlin 617 25 622 25 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 79 40 
~elga 21 10 21 50 
Italyan lireti 10 17 10 27 
İsviçre Fran. 40 80 41 12 
Florin 85 25 85 75 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr.Şilini 23 50 24 

lzmir muhasebei hususiye mü
dürlüğiinden: 

Cinsi 
15 dönüm tarla 

Yeri 
Emrezde 

Lira 
5 

KA$E 

NEDKALMiNA 

Izmir Emlak ve Eytam Banka
sından: 
Esas No. Yeri No. su Nevi Depoı.itosu 

T. L. 
195 Alaancak ikinci kordon 444.3 garaJ 8 
716-1 istiklal mahallesi gündüz So. 16-1 dükkan 10 
701-A Karataş dokuz eylül sokağı 112 ev ıs 
418 ff Halil Rifatpaşa cad-

desi giritli sokağı 7 ev 10 
975 KuyuO'cular çarşısı 41 dükkan ıs 
724 Tepeci~ hilal sokağı 12 ev 6 

c. 47 Büyük tuhafiyeciler çarşısı 105 mağaza 25 c. 56-3 Birincikordon mimar kema-
lettin caddesi 3 dükkan 40 

c. 51 ikinci süleymaniye mahalle-
si nezaket sokağı 2 ev 15 c. 14 Manisa çaprazı kebir 
mahallesi 55-33 K 198 ev ve dük. 20 

C. 46 Manisa yarhasanlar mahallesi 
yeni cami arkası O • ev 18 

Mevkii ve numaralara yukarıda yazılı emlakin bir senelik kira
ları 15-11-935 cuma günü saat onda ihale edilmek üzere arttır
mıya konulmuştur. İstekli olanların hizalarında yazılı depozitoları 
veznemize yatırarak arttırmasına girmeleri lazımdır. 

10 14 3621 (3420) 

... 



Tenviratınıda yeni çıkan çifte ispiralli 

E U 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbetcn 

bol ışıklı az sarfiyatJıdır. 

Yeni te zilatf ı fivat a 
...; 

1 e Te 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemens fabrikaları mümessili 
J>eştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

adenSuy 

Devlet Demiryolla.-ından: 
Muhammen senelik kira bedellerile mevki ve cinsleri aşağıda 

yazılı gayrimenliuller, 25-11-935 Pazartesi günü saat (15) de 

lzmirde Basmahanede 7 inci işletme müfettişlık binasında açık 

arttirma suretile ayrı ayrı kiraya verilecektir. 

isteklilerin aşağıda bu yerJer hizasında gösterilen miktarda 
muvakkat teminat vermeleri ve işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyannam~lerle aynı gün ve saatta Basmane 
komisyon reisliğine bizzat veta tahriren müracaatları lazımdır. 

Şartnameler iz.mirde - Alsancakta 8 inci işletme müfettişlik 
binasında ve Moralı istasyonunda istasyan yazıhanesinde bedelsiz 
dağıtılmaktadır. 

Mevkii 

lzmir - Alsancak
t a Çelikel soka
ğ•nda 
Moralı istasyon cı 
varında demiryo
lunun sağ tarafın-
da. 

• 

Cinsi 

88-90 No. lı 

Depo 

70 · dönüm 
Arazi 

zmır n u as 
•• v •• 

gun e : 

Muhammt>n senelik 
Kira bedeli 

Lira K. 

Muvakkat 
Temtnat 
Lira K. 

35 00 2 63 

10-12 3645 (2422) 

• •• s s e u-

Muhammen kıymeti 
Bulunduğu yer Cinsi Lira K. 
Şevrole garajında Otomobil 350 

Eski vilayet makamı hizmet otomobili 8/10/935 tarihinden iti

baren 91121935 tarihine kadar bir ay içinde ve przarlık suretile 

satılacaktır. IstekJilerin encümenin toplandığı her paznrtesi ve 

Perşembe günleri 9-12 ye kadar depozito veya banka mektubn 
• A 7 3424 

zaman kullanacağınız 
yerde arayacağınız 

AI 
Pil ve lamöaları Daimon yıldırım marka 

olmasına dikkat ediniz 
Daimon yıldırım markalı pili dünyanın 

en fazla dayanıklı Pilleridir 
CZZZLZZ-/7777.7.ZZZ7.7.7.z7.7.X77./7.7 • .ZOZZZ7.Z7~'ZJ"l.7)rZ7/../L77..T./.Z7~ 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No. 28 - 9 

n: 
Tepecikte dar sokağında 77,83 Metre M. 14 eski 12 taj 50 

No. odalı ars 
Kahramanlar Ali Cenap sokağında 119,42 metre M. 50 

71 - 1 eski 10 taj No. lı münhedim hane arsası 
Ayavukla değirmen sokağında 77,50 Metre M. 20 No, Iı 100 

münhedim hane arsası ve baraka 
Bornova Havuz başında 32,45 Metre M. 51 No. Yıkık 25 

fmn arsası 
Ahmet ağa mahallesinin Keten çarşısında 33 metre M. 86 

12 - J4 Kapu 12 taj numarah arsa 
Karşıyaka Eaharıye Hafız soliağmda 169 ada 53 parsel 495,50 

No. 1651 mehe murabbaı arsa 
Karşıyaka Mersinli Menemen caddesinde 20 - 1 No. ar· 

sadan müfrez 111,40 metre murabbaı arsa 55,70 
Üçüncü Kara.taş_ Nebahat sokağında 9 Kapu No. lı 408 102 

Metre M. arsa 
Köprü Mısırlı caddesinde 457 Kapu No. lı 340 Metre 120 

Kapulu arsa 
Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 

üzere arttırmaya konulmuştur. Alıcıların 21 - 11 - 935 Pazartesi 
günü saat 15 te miJli emlak müdürlüğüne müracaatJarı. 

İzmir Belediyesinden: 
1 - Beher kilosu beş buçuk 

kuruş tutarı d >rt b:n yetnıış 

lira bedel muhammenli yetmiş 
dört bin kilo arpa bnş sekre
terlikteki şartnamesi veçhilc 
26-11-935 günü saat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edile· 
cektir. iştirak için üç yüz altı 

liralık muvakkat tf':minat mak
buzu veya banka teminat mel,
tubu ile söylenen gün ve saat
te komisyona gelinir, 

2 - Beher ki!osu üç kuruş 

yetmiş beş santim ve tutarı 

iki bin yetmiş beş lira bedeli 

muhammenli elli dört bin kilo 
kalın buğday kepeği haı sek-

reterlikteki şartnamesi vcçhile 
26-11-935 günü saat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edile· 
cektir. iştirak için yüz elli iki 
liralık muvakkat teminat mak-
buzu veya banka teminat mek 
tubu ile söylenen gün ve saat
te komisyona gelinir. 

3 - Üç yüz yetmiş yedi lira 
elli kuruş bedeli keşifli erkek 
lisesine giden Necati bey cad-
desinde molo~ kaldırılması, dö 
şeme tamiri, yeni döşeme yapıl-
ması ve kordon çekilmesi işi 
baş sekreterlikteki keşif ve 
şartnamesi veçhile 26-11-835 
salı günü saat 10 da açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 

iştirak için yirmi dolcuz lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka mektubu ile söy
lenen gün ve saatte komisyona 
gelinir. 

4 - Muhammen bedeli yüz 
doksan lira Karşıyakada inti
bah sokağında yeniden yapıla-

3612 ( 3421 ) 

cak adi döşeme baş sekreter
likteki keşif ve şartnamesi mu
cibince26-11-935 günü saat 10 
da açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. iştirak için on beş 

liralık muvakkat teminat mak
buzu ile sôylenen gün ve saat
te komisyona gelinir. 

5 - Belediyenin Yemiş çar· 
şısında eski çeşme mahallinde 
14/1 sayılı dükkanın bir sene
lik icarı elli lira muhammen 

bedellebaş sekreterlikteki şart 
namesi veçhile 26-11-935 salı 

günü açık artırma ile ihale edi
lecektir. iştirak için dört lira· 

lık muvakkat temiııat makbu
zu ile söylenen gün ve saatte 
komisyona gelinir. 

6 - Bin üç yüz yirmi beş 
lira bedeli muhamruenli Tepe-
cikte yapılacak pazar yeri baş 
şekreterlikteki keşif ve şartna 
mesi veçhile 26-11-835 salı gü 
nü saat 1 O da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. 

iştirak için yüz liralık muvak 
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile söy
lenen gün ve saatte komisyona 
gelinir. 10-13-16-22 

3647 (3423) 
1 - 300 lira bedeli muham

meneli Başdurak caddesindeki 
110 sayılı dükkanın başsekre· 
terlikteki şartnamesi veçhile 
bir senelik icarının açık artır
ması 12-11-935 Salı gününe 
temdid edilmiştir. iştirak icin 
23 liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen günde 
saat 1 O da komisyona gelinir. 

(3587) 

lzmir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin Halkapınar
daki kumaş fabrikası mamulatından olan mevsimlik ve kışlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, şal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasındn sablmaktadır. Mezkür fabrikanın metanet ve 
zarkfct itibarile herkesçe malüm olan mamulatını muhterem 
_müşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

Toptan satış yeri : Birinci kordon No 186 
Şark halı Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni manifaturacıJarda Mimar Kemalettin caddesi 

Yünlü maJlar pazarı F. Kandemiroğlu 

:··············~~~~-~~·····ii·;;i~~~~~··············~ 

Norveçyamn hc.lis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sabş Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZllET 

Sıhhat Eczanesi 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

p 

' ft .. .. 
u 
u . . ,. . 
& ... 

izm~r F~uhasebej l u usiye mü ... 
d··rlüğünden: 

No. Cinsi · Mevkii 
36 dükkan Kemer caddesi 

3 Mağaza Bekirpaşa hanı içinde 
29 dolap Bakır bedesteninde 
32-28 mağaza Balıkhane çarşısında 

10 baraka Karşıyaka Nesimiye sokağı 
ldarei hususiyeye aid olup yukarıda yer ve cinsleri gösterilen 

emlak kiraya verilmek üzere 2-11-<>35 tarihinden itibaren arttır: 
maya çıkarılmıştır. isteklilerin şeraiti öğrenmek üzere husu;ı 
hesaplar müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek istiye~ledrı~ 
de encümenin toplandığı her Pazartesi ve Perşembe günlerı e 
pozito veya bank mektubu ile encümeni vilayete müracaatları. 

3635 (3426) ~ 

Saçları döülenler Komojen Kanzu1', 

e~~ . 
1)~~~~ 
/({~)~~~ 
~tr·~ ,. 
~ ~'-.~ ~ 

{ ~ ·~~ ,\ 
~ - !fi' ıı ..... ~, 

... ~ 

\ , 

Saçların dökülmesin?v9kep~enmesine mani olur. ı<omoi•: 
saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçlar•,. 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. !{;,. 
mojen Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağaza}arıP 
bulunur. 
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ratelli Sperco N. V. [ Oliver Ve Şü. 1 Doktor 

Vapur Acentesi W. F. H. Van Der ' LıMiTET , 

Rov ALE NEERLANoAıs Zee & Co. Vapur Acentesi 1 
SOFIA motörü Halen limanı-

KUMPANY ASI CENDELI HAN BıRINCİ 
O 

mızda olup Anvers, Rotterdam 
BERON vapuru 8 ikinci KORDON TEL. 2443 , Hamburg ve Bremen için yük 

k~·şrinde beklenmekte olup yü- almaktadır. THE ELLERMAN LINES L TD. 

ik~nü. boşalttıktan sonra 14 AMSEL vapuru Halen lima- Liverpool Hattı 
ıncı te•rinde Rotterdam,Ams- d l A LESBIAN vapuru 26 birinci ., nımız a o up nvers, Rotter-

terd H d H teşrinee Liverpool ve Svanse-
. am ve amburg limanları zm, amburg ve Bremen için d ıç· a an gelip tahliyede buluna-
ın yük alacaktır. yük almaktadır. nacak v~ aynı zamanda 2 ikinci 

. GA.NYMEDES vapuru 8 AVOLA 9 'k' · ık' vapuru 1 ıncı teşrine kadar Liverpool ve 
•ilci teırinde gelip 14 ikinci teşrinde bekleniyor. Hamburg 1 G 1assrov için yük alacaktır. 

le · d A. •rın e Anvers, Rotterdam, Bremen ve Anversten yük ALGERIAN vapüa 15 ikinci 

1 
ınsterdam ve Hamburg liman- çıkaracaktır. teşrinde Liverpoo! ve Svansea-

•rı için yük alacaktır. HANAU dan gelip tahliyede buluna-motörü 11 ikinci 

t 
UL YSSES vapuru 20 ikinci caktır. teırinde bekleniyor. 15 ikinci 

t4rinde gelip yükünü tahli
teşrine kadar Anvers, Rotter-

Yeden sonra Burgas Varna ve 1( · ' dam, Hamburg ve Bremen için 
ilıtence limanları için yük 

•ltc:aktır. yük alacaktır. 
CER MACEDONIA vapuru 25 
. ES vapuru 21 ikinci teş-
tınde gelip yükünü tahliyeden ikinci teşrinde bekleniyor. 30 
8oııra 25 ikinci teşrinde An- ikinci teşrine kadar Anven, 
~ers, Rotterdam, Amsterdam Rotterdam, Hamburg ve Bre-

~1e Hamburg limanları için yük men için yük alacaktır. 
• •c:aktır. American Export Lines 

SVENSKA ORIENT LINEIN Nevyork 
FREDENSBURG vapuru 28 EXCELSIOR vapuru Halen 

•itin . limanımızda olup Nevyork için 
c.ı tetrinde gelip yükünü 

!llıJi yük almaktadır. 
ye ettikten sonra 21 ikinci 

tef · d EXMINISTER vapuru 12 
tın e Rotterdam, Hamburg 

C ikinci teırinde bekleniyor Nev-
,... 0 Penhage, Dantzig, Gdynia 0 k . . _k al kt 
\l y r ıçın yu aca ır. 

oteburg, Oslo ve lskandi- E ıı XERMONT vapuru 18 ikinci 
•vya limanlanna hareket ede

cektir 

GOTLAND vapuru 30 ikinci 
leş · tınde beklenmekte olup yü-
kü -nu tahliyeden sonra Rotter-

da.ın - Hamburg - Copenbage

Dantzig - Gdynia - Oslo ve ls
kaııdin~ ı· 1 • . ..k 
1 

• vya ıman arı ıçın yu 
a aca~tır. 

teşrinde bekleniyer. 

için yük alacakbr. 

EXARCH vapuru 

Nevyork 

30 ikinci 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır" 

' 
EXECUTIVE vapuru 15 bi-

rinci kanund :ı bekleniyor. Nev

york için yük alacaktır. 

Londra-Hull hattı 
POLO vapurn 30 birinci teş

rinde Londra Hull ve Anvers
ten gelip tahliyede bulunacak 
ve aynı zamanda 6 ikinci teş
rine kadar Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

MARONIAN vapuru 6 ikinci 
teşrinde gelip 1 'l ikinci teşrine 
kadar Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

OPORTO vapuru 20 ikinci 
teşrinde Londra, Hul ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacaktır. 

The General Steam Vavi
gation co. Ltd. 

ALBATROS vapuru 25 bi
rinci teşrinde ırelip 28 birinci 
teşrine kadar Londra icin yük 
alacaktır. 

DEUTCHE LEV ANT LINIE 
SOFIA 28 birinci teşrinde 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten beklenmekte olup tahliyede 
bulunacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve nav:un üc
retlerin:n deJi'işik 1ik !erinden me 
suliyet kabul edilmez. 

emal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tram,·r ı cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rentken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

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

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) • • 
Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Yavnılannızın mektepteki 

derslerini hazırlamalarına ve 
imtihan zamanlarında sıkıntı 
çekmemelerini temin için hu
susi muallimle kendilerini tak
viye ediniz. 

Yeni Asır idarehanesi mual
lim (Z. M.) e müracaat. 

H. 3 (15) 

Zegluga POLSKA S. A. 
SARMACJA motörü 20 ikinci 

EXILONA vapuru 31 birinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 

için yük alacaktır. 

Meserret Oteli 
teş • rıııde beklenmekte olup doğ-

hu Anvers - Gdynia limanlarına 
S are~et edecektir. 

ERvıcE MARfTıM ROUMAİN 
DURUSTUR vapuru 20 ikinci 

leşr· d 
1 

.. ııı e beklenmekte olup yü-
~lln" h uta liyeden sonra Köstence 
Suı· 
1 

•na - GaJas ve Bryla liman
a.tı .. 
A •çın yük alacaktır. 

LBA JULIA vapuru 20ikinci 

~Şrinde gelip 21 ikinci t~rinde 
a alta - Cenova - Marsilya ve 

arselona limanlanna yük ala
l!aktır. 

ilandaki hareket tarihleriie 
na.vlunlardaki değişikliklerden 
i.teııtemiz mes'uliyet kabul et
llıel 

~ Fazla tafsilat için ikinci Kor
_· onda Tahmil ve Tahliye binası 
'tk F' asında 72-4 numarada 

t 
ilA TELLi Sperco vapur acen
a.(ı-

1 
ll'•na müracaat edilmesi rica 

o uııur. 

1' tfefon· 2004-2005-2663 

Az işitenlere mahsus 

l<utak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

k~ulaktan geçme 
llçük diığmeli 

llıcdel 

TiLKİLİKTE 
-... Yeni "İzmir,, eczanesi 

...;;; 

Service Direct Danubien 

Tuna battı 

ALISA vapurn Halen lima

nımızda olup Beograd, Novi

sad, Komarno, Budapeşte,Bra

tislava ve Viyana için yük 

alacacaktır. 

Arment Oeppe - Anveu 

ESPAGNE vapunı 5 ikinci 

teşrinde bekleniyor. Anvera 

Direkt için yük alacakbr. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

Hamburg 

HANSBURG vapuru 8 ikinci 

teşrinde beklenıyor. Anvers, 

Rotterdam ve Hamburg için 

yük alacaktır. 

DEN NORSKE Middelhavs 

Lin;e (D/S. A/S Spanskelin~en 

OSLO 

BANASERAS 11 otörü 21 
, ikinci teşrinde bekleniyor.Dnn

kerk ve Dieppe için yük :ı.la

caktır. 

Johnston Warren Lines 

1 
Liverpool 

QETRNMORE vapuru 4 

1 
ikinci te~rinde bekleniyor. Li

verpool ve Anversten yük çı

j kanp Burgas, Köstence, GaJaç 
ve Braila için yük alacaktır. 

Vapur:ann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

lzmir Kemeraltı Hükômet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir :ı.amandanberi temizlik ve istika
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirahatleri 
ten-.in ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımua 

haricinde kolaylıklar gösterilmektedir. 
Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete

cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımız müş
terilerimize açıktır. 

Aşlama sulanmız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

Altın 
Daml sını 
Eczacı başı 

s. Ferit 
I 
ıapar 

Taklitlerine aldanma yıııız 

Depo: 

• 
Şifa 
Ec anesı 

l>aris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. . . . 1 

Salon, )·emek l't" yatak o<faların1zı-Haraççı · 
Kardeşler nıohilyelerile ısiisleyiniz. . • ı (\J.n~affpr Eroğul 

Kt'n1al (:etindaO
ı-ı . :-, 
astaıarmı her gün sabah 

saat d k Be o uzdan baş!ıyarak 

11 
Yler - Numan zade S. 21 

11 ınral k b ı muayenehanelerinde 
a ul eder.er. 

Te!efon : 3921 

k Cuına ve salı 8 den 10 a 
ad ar memleket hastanesinde 

Birinci Kordon Telefon No. 

2007 -2008 

~~ATAŞ 
Jç liastalıkları doktoru 

~_femeral~Z,~~t~~~~~ 

r. erkez: 
r~ınir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Na. 102 
>TL 377u 

1 

Şube: 

Ankara 
• .ıı afarta lar 

Caddesi 
Krnacr Han 

Nu.5 Tel.14261 

1 

ve çifte ıpiralli OSRAM " D 
ampullerini diğerlerine 

tercih ediniz 
Bu lambaların çifte spirali az 
cereyanla çok aydınlık verme
lerini temin eder. Işık neşrd
me kabiliyetleri elektrik sarfi
yatları ile mukayese edilemi
yecek derecededir. 

~·oaRAM•IE 

- Neden sizde içmiyorsunuz 

Fazla sıcaklarda iştihamz kesilir yemek yiyemezs' ı ;z 

diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfedcr 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek laz.ımdır. 

Ne yapmah? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye gençlik, sıhhat ve 
neş' e vermiş olan 

Ki na I~tıtfi 
yi ahp kullanmalı 

Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman ça yııi'ı bu 
sene p•yasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 1 O kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşıt ye
mek baharlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Her eczanede bulunm. 

Nestle ve Turan fabrikalanum tanmmış çe.şitleriai 

Kars südü, Besi. Her boy diş maetınn ve fırçalarını (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayıll.11. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve deae-iş (Arti) kumat boya

lannın genel satış yeri yahıız depomnzdor. 
Telefon : 3882 

iz mir def terd rltğındao: 
lss sinin ver~i b<>rcımdao ötürİi tahsili emval yasasıaa SÖl'C 

haczedilen Halun;ye ımıhallesinde Dd'lalbaşı 90Jrağn.da kam 30 
sayılı hane tarihi i andan itıbaren yirmi bir gün ıuüddetJe satı

lığa çıkarıldığmdan pey sürmek istiyenJe•İn deftudarhk talasil&t 
kalemine ~ehocleri. 7-11-16-21 3598 (3399) 
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Cenubi Tigre ltalyanlar elindedir 
•• •• •• •• • • 1 r 

Gorahai Ogadenin yüksek kısımlarile Harar yaylasının hikim noktasıdır 
Italyanlar bu istihkamı mukavemetsiz i al etmişlerdir .. 

Makallede Habeşler nları yazmış ar ene ge eceğız.,, virane halindeidr 
lstanbul, 9 ( Telefonla ) -

Royter aj&D81 Makallenin işgali 
ile ceoubiğ Tigre'nin tama
mile ltalyan iıgali altına 
ıeçtiğini yazmaktadır. General 
Debono kuvvetlerınin. Habe
ıistanm mevcudiyetini bile 
tebdid edebilecek olan teca
vuzun üçüncü safhasına gırış
meden önce vaziyet şöyle 
ıörülmektedir: 

120 bin kişilik şimal ardusu 
3 kolordu ile ıiyah gömlekli
ler fırkasından ibarettir. 

1 

Kral Santini gurubu sol ce
nahta şimal kısmında hareket
tedir. Maryeti fırkası çöl kıs
mını aşmak niyetindedir. Ge- Makallcdm çekilm yeılılcr dağlarda Oodarda!l bir ı ınzara 'telr 
neral Sampini birinci Padoğlio önemlidir. Burası Ogaden'in Gorahay mühim bir kervan şilik Habeş kuvvetleri bir kaç Meryem kulesi bile yıkılmaktan duğu halde ltalyan otorı ·o 
fırkasma ve 28 bin kişilik si- yüksek kısımlarile Harar yay- merkezidir . Kilometrelerce ufak top, metralyoz ve kam- kurtulamamışbr. rine teslim oldular. Makalle;:.. 
yah gömleklilere kumanda et- lasının hakim noktasıdır. uz&klardan gelen kervanlar bu yonlar bırakarak çekitmişHr. Ras Guksanın sarayı rakımı 3040 metredir. Bii taO 
mektedir. General Maryoti kolu Habeş hükümeti 10 yıldan geçitten geçmeg~ e mecburdur- ltalyanlar şimali garbi istika- b b d"I Tigreye hakimdir. Savat_ .. 
20 b. f d f ı d aştan aşa tahribe ı - ıt ıy..-ın ne er en az a ır. Da- beri Gorabgyde daimi garnizon Jar. Bunun için bütün mıntaka metinde bunları takip etmek· önce Maka lede bir 8 

nakil yerli kuvvetleri harekete bulundurmalda idi. ahalisi kervan yolundan istifade tedirler. miş, eşyaları parçalan- delagasyonu bulunuyordu. tıOI 
iftirak etmekte, bunların hepsi Somali - Ogaden cephesin- etmek isterlerse teslim olmağa MAKALLEDE DURUM mış ·ve dıvarlara da Italyanlar Makallenin 18~,I 
nin yanında karıları ve çocukları, de hareket devam etmektedir. mecbur olacaklardır lstanbul, 9 ( Telefonla ) - "Yakında tekrar gele- Aduanın zaptı kadar tar6 dl 
baş.larında ltalyan zabitleri GORAHA YI HARBi Gorahaydeki bütün müstah- Havas bildiriyor: Bu sabah bir gün sayıyorlar. 189 _,,.. 

d 1 t d k k l ceg" iz,, ibaresi yazılmıştı. M k ıı 1' .. var ır. mpara ora sa ı a an NASIL OLDU? kem noktalar ltalyan zırhlı ltalyan orduları Makalleye gir- binbatı Galyano a 8 e ati 
Danakiller ise, \ahşi Danakil- Havas ajansı Goraheyin otomobil kolu tarafından mu- dikleri zaman şehir virane Asker şehire girerken ltal- sinde 110 bin Habeşe. ~ O 
lerdir. ltalyan ordusunun elinde zaptının MakalJenin zaptından kavemetsiz işgal edilmiştir. manzarası g&steriyordu. ltalyan yan uçakları alçaktan uçuş ya- 41 gün mukavemet etınıtli·...-
)'llZlerce top ve 3000 mitrayöz daha az önemli olmadığını bil- ltalyan uçakları tarafından Go- ordusu gelmeden bütün Ha· pıyorlardı. Kalelere ve guksanm vakıt Habeş ordusunun kuJll b"' 
Yardır. dirmektedir. Bu hareket ltal- rahayin şiddetle bombardımanı beşler kaçmışlardı. Evlerin ço- ısarayınaltalyan bayrağı çekıldi. danı timdiki Ras Seyuınuo 

Gorahainin .zabb fevkalide yanlara Harar yolunu açmıştır. üzerine orada bulunan 300 ki- ğu yıkılmıı veya yakılmıf, Ahali başlannda papaslar ol- bası olan Ras Makonendi. ••'"' 
................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Laval söylevler verecek 
Fransada ayın on birinden sonra iç 

Siyasa hararetli devreye girecek 
Paris, 9 ( Ô.R ) - Siyaıal 

faaliyet ancak ayın 11 inde 
kutlanacak zafer bayramından 
ıonra canlanacaktır. O vakite 
kadar siyasal Çf!venlerin hare
keti yatışmış gibidir. iç siya
aadaki bu durgunluk başbakan 
y~ dış . ba~anı B. Lavale dış 
9ıyasa ışlerıne daha fazla dik
katle sarılmak imkanını vere
ceğ~ için .. b~ bir iki günlük 
sükunet ıyı karşılanmıştır. 

Ayın 11 inden sonra iç 
aiy~şa en harare i devresine 
girecel tir. 12 Sonteşrin salı 
günü B. Laval finans komis
yonu önüne iderek hükumetin 
bütün siyasasına l :ikim olan 
meseleler uzerınde izahat vere
cektir. 

f.nan meselderi birinci sı• 
radadır. Bütçe üzerindeki in
celemeler endişe uyandumak
tan geri kalmıyor.Kanun buyu
ruklarile alınan tasarruf ted
birleri bir çoklannın canmı 
sıktiğindan ve menfaatlanna 
dokunduğundan şiddetli muha
lefet uyandırması muhtemeldir. 
Bununla beraber hükumet çev
releri bunu sistematik bir mu
halefet sanmaktadırlar. Şahsiğ 
olarak muhalefet erkanından 
bir çokları B. Laval tara
fından başarılan işi tasvip 
etmekte ve onun yerinde ol
salar, başka türlü hareket ede
miyeceklerini söylemektedirler. 
Ancak g~nel seçime altı ay 
kaldığı için, sayJavJar ıeçmen· 
Jeri memnun etmiyecek tasar
ruf tedbirlerine karşı titiz 
davranmaktadırlar. Bunun için 
finans komisyonu ile hükiimet 
arumcla bir an a yer bul· 

Da/adi e söylev verecek 
mazsa, par'amento toplandığı 
zaman bir buhran çıkması ih
timali kendini göstermektedir. 

Bay Laval radyoda halka 
söylevler vererek siyasasını an
anlatmak niyetindedir. Zaten 
parlamento açılmazdan önce 
başbakanın doğrudan doğruya 
halka hitap etmesi bir anane 
olmuştur. Bu ananeye uyarak 
başbakanın gelecek hafta so· 
nunda memlekete hitap ederek 
finansın düzeltilmesi ve barışın 
korunmuı için görd6iü işleri 

anlatması beklenmektedir. 
Paris 9 ( Ö. R ) - Finans 

bakanı B. Marcel Regnier hü
kümetin vergilerde y\!niden 
azaltma yapıp yamıyacağı hak
kındaki sorulara cevap olarak 
yeni vergi azaltmaları lüzumu· 
na kani olduğunu ve fırsat bu
lur bulmaz bu siyasayı tatbik 
edeceğini söylemiş ve demiş
tir ki! 

Vergi ve masraf azaltmaları
nın ekonomik durum üzerindeki 
ivi etkileri ancak zamanla ken-

Yunan cumhuriyetçileri 
Kral ikinci Y orgiye bir telgraf 

ettiler Çekerek 
Atina, 9 (Ô.R) - Hükumet 

kırala sadakat yemini vermek-
ten kaçınacak memurları işten 
çıkarmağa karar vermittir. 
Atina üniversitesi profesörle
r;nden ikisi kırala sadakat ye
m' ni vermeği reddetmişlerdir. 

Paris 9 ( Ô. R ) - Yunan 
Cumhuriyetçileri Kral ikinci 
Y orgiye uzun bir telgraf gön
dererek son genoyun Yunan 
mi'letinin gerçek duygusunu 
ve arzusunu göstermekten çok 
uzak kalacak surette yapıldı
ğını, milyonla cumhuriyetçi seç
meni genoya iştirak etmediği
ni bildirmişlerdir, Ayni telgraf
ta bu durum karşısında kralın 
Yuoanistana avdeti mevcut ikı
liği ortadan kaldıram1yacağı da 
iza ' edilmiştir. 

vaziyeti izah 

Ôtedenberi kralcı temayüla
tiyle tanınmıt olan Çaldarisin 
halk partisi iki kısma bölün- Alüıada Kıalcı!ann gösterilen· ul .,.. 
müştür. Saylavlardan üçte biri Kondilis, öte yanda Çaldaris- tasından evvel Atinaci~ b dlytı" 
General Kondilisin etrafında Metaksas birlikleri vücut bul- caktır. Kendisi son bır k fC 
toplanmakla beraber partinin muştur. vinde " Yalnız korka daıt 
asıl çokluğu bay Çaldarise Geçen perşmbe günü Atina- kaçak ıefler benim a~L!""' 
bağlı kalmışbr. General Me- da Lo d a a hareket eden ki dir .,., 
taksas da Kondilisin diktatör· n · ~ n r y · .. istifade edemiyece er ' ar• 

resmıg heyetlerı kabulunde zünü sarfetmiş olduğun• I el 
lük yaratmasına engel olmak Kralın nasıl hareket edeceği h 1 f t k"nından yab811 

için bay Çaldarisle birleşmiştir. bilinemez. Şurası muhakkaktır mu ~ k \1 ed bulunanlara kat" 
Böylece bir yanda Teotokis ki Kral ikinci teşrinin son haf- mem e e er e 1 ği balı"' 

•••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••• şı genel af ilan edi ece ·,dit• 
disini gösterir ve devlet vari- ı sal .~~rumu düzeltmek i~in srr- kındaki ümidleri ye'T.,aob 
dab da yeniden artar. Fakat fetbgı gayretler do!ayısıle teb- Yine söylendiğine göre .,aJ" 
yığın halinde birden vergileri rik !elgrafları gelmektedir. cumhuriyetçılerin şavaştan. di" 

9 (ô R) k l . . k" d·r ŞıOI 
azaltmağa imkan yoktur. Çün- Paris, .. - Demo ra~ geçme erı ım ansız 1 

• ~ 
kü 0 zaman aylarca varidatın Pupuler partin. kurultayı, parti lik ilk sa•aı General Ko 
noksanlığıyle karşılaşmak zaru- başkanı ve eskı Tek~nd baka~ı karıı. olacaktır. &fikeO' 

. k d' . .. . senator B. Champetıer de Rı- Atına, 8 ( A.A ) - oV 
retı en ını gosterır. bes tarafından Brest ıehrinde adasına sürülınliş olan ~ fi 

Pari~, 9 ( Ô.R ) - Bir çok açılmışbr. Yann kongrede ge- lefet 6nderi Papaoa•~~ .,. 
genel ıl kurumlarından baıba· nel aiya1a üzerinde mGzakere Papandro bu abab aer~· 
kana bantı korumak ve finan. açılacakbr. ralolarak Atinava dl-


