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C.H. Partisinin nahiye ve a yan ar SO cenan a as JD ar an or u arı JÇJD ) erı 
nıahallat ocakları yıllı1< kong- ı G•d A k h k ld 
~~;~~t1e~~%1~;t:rbir~~e~~~i~ ı emıyorıar- as vor ka ramanca çarpışır en vuru u 
Yaç .a rı gözden geçiriyor, şım
dıye kadar yapılmasına imkan 
buıunmıyan işleri de karşııa
ınak çaresini araştırıyor.ar. 
Ocaklar, Partinin çeşitli kurum
ları arasında önemli bir yer 
tutarlar. Zira partinin ilk höc
re!eri onlardır. Bu objektif 
İçinde bir inceleme yapıldığı 
ıaman,Partinin ocaklardan bek
lediği işlerin yapılanlardan çok 
daha geniş olduğunu anlarız.Bir 
devrim partisinin ocakları daimi 
lıir hareket, bir enerji kaynağı 
olmağa mecburdurlar.En küçük 
kurumlar bile büyük işler göre
cek bir kudret kazanmalıdır. 

k
Ocaklarda devri:nin hızı ve 
urlretı helirmelidir. 

·U ~~ .. ı.ıuau Parti ocakla
rının inkılap ülküsünü işliyen 
faaliyeti yanında günden güne 
g~nişliyen sosyal ve kültürel 
lıır faaliyete ele yer verilmesi 
beklenir. Parti, kendi mensup
larından oklarının yarattığı 
coşkun heyecanları idealleşti
ren bir uyanıklık, bir sevgi ve 
faaliyet ister. Bellidir ki bir 
dlaevrim Partisine mensup olan-

r " ona bağl:yım ., demekle, 
bütün ilgileri tipik gösteriler
den ileri geçmiyen bir bağlan-
tıya hasretmekle ödevlerini 
Yapmış olmazlar. Asıl ödev 
Partinin ülküleştirdiği prensip
leri birer birer gerçekleştir
llleğe çalışmaktır. Ocaklar bu 
tekilde bir anlayışı kendi böl
gelerine yaymakla mükellef
tirler. 

Bu ödevi yerine getirmiş 
olanlardır ki muvaffak olmuş 
•ayılabilirler. Zira bir kez bu 
en zorlu adım atılınca ocaklar
dan beklenen bir çok işlerin 
görülmesine yol açılmış olur. 

Burada küçük bir misal ve
receğim: Partinin ve ona daya
~an hükumetin kültür faaliye
tı~e ne kadar büyük önem 
verdiğini biliyoruz. Her öğretim 
Yılı başlangıcında bütün yurd
daşların başlıca kaygılarını 
okullar teşkil eder. Gençliğin 
akını karşısında okullarda ber 
Çocuğa yer bulmak endişesiyle 
Çırpınırız. Hepsi yerleşti mi 
d •rinden bir " Oh ,, çekeriz. 
Sanırız ki iş bitmiştir. Hayır 
asıl bundan sonrası vardır. ilk 
0 kullara giden çocukların bü
Yük bir kısmı fakir ve işçi 
Yurddaşların yavrularıdır. Bun
lar geyim•izdirler, gıdasızdırlar. 
Atağları kitaplarını alamamış
lardır.Şehrin muhtelif mahalle
~rinde(Fakir çocuklara yardım) 
urulları, gıda kalorisini ala

!"ıyan yavruların bu en mübrem 
~tivacmı temine çalışıyorlar. 

akat ihtiyaç o kadar geniş
tır ki yalnız bu yardım kurul
larının faaliyetiyle bu işi becer· 
llıeğe imkan voktur. Bir çok ilk 
okullarda !<ita plarını hala te
darik edememiş, kışın yaklaş
nıasına rağmen üstleri pek zaif, 
fıdasız çocuklar vardır. Bun
arın kültürel varlıkları kadar, 

fizyolojik varlıklarını gözet
mek te sosyetenin ödevidir. 
~-Şte parti ocaklarının çok 
~neınle ele almaları icap eden 
ışlerden biri. .. Ocaklar hütün 
llıensuplarından tam bir yardım 
görmüş olsalar, yani Partiye 
· ~vıtlı olanlar aidat borclarını 
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Paris 16 ( Ö. R ) - Cibuti

den bildiriliyor : 
Ogaden cephesinde, ltalyan 

ileri hareketi cehennem gibi 
bir güneş altında yürüyen kıt'a
ları korumak, erzak ve mühim
mat sevkiyatını temin etmek 
Vf' sol kanatta baskınlardan 

sakınmak için yavaşca devam 
' 

f 

düz, sağlam ve arızasız bir 
arazide ciddi hiç bir enırele 
tesadüf etmeksizin inkişaf ede
bileceğini umuyor. Çiin! ü düm
düz olan bu arazide ııçaKlar 

düşmanın en küçük bir hare
ke~ini bile keşfetmeğe mukte
dirdirler. Ha'.:ıeş:er n mukave
meti C'cilrn ile Harrar arasın-

• 

'ıdis - Ababada lm•eranıı ıopıunıılar ekstk dtgildır 

etmektedir. doğru ltalyan ileri hareketi ın 
Desabra ve Daggonar dai<i dağlık arazide kendini 

merkezlerine hen~z va- gösterecekt:• vP: ha .. rbnmak
rllmamıştır. Bir mıuıa- tadı 
deme esnasında Habeş Parıs, lo \V.KJ - Cıbutıden 
generallerlnden Ras A- bildiriliyor: 
vork büyük bir kahra- Roma ve Soma'inin merkezi 
manhkla çarpışırken olan Mogadiscio arasında bir 
maktul dUşmUştUr. hava hattı açılmış ve açıuş 

İtalyan komutanlığı Cicikaya töreni Cibutide yapıl!»•ştır. Bu 

" Bır ~-ub 1 t rııı{lli>l " A1ilts 
K11vvetterinüı Komutanı 

Attılio 7 emzzi 

bava hattı Eritre ve Somali
deki ltalyan ordularının kur

mayları (erkanıbarbiyeleri) ara
sında hızlı ve emin bir müna• 
kale vasıtası olacaktır. 

~ EN ÖNEMLi MUHAREBE 
Londra, 16 (Ö.R) - Adis

ababadan gelen haberlere göre, 
Daggöborun Italyanlar tarafın
dan işgal edildiği doğru de
ğildir. ltalyan kuvvetlf'ri bu 
bölgeye yaklaşmamışlardır bile. 

Ras Naslbu ordusu 
kuvvetli mevkilerde ltal
yanları beklemektedlr. 
Doğu Afrikasında en 
ön&mll muharabenln bu 
cebhede otacı>ğı ve bu 

bardıman eden bir İtalyan uça
ğının alevler içinde düşürül
düğünü bildiriyor. 

lngiliz somalisinden gelen 
mühim miktarda cephane ve 
sılahlarla birkaç yüz son sis-

...... 

Soma/ılı askerler sakınarak iit'rılenıeğe ralışıyor/ar 

günlerde Habe' ordusu- tem metralyoz Harara varmış, 
nun Ogaden cepheslnda buradan cepheye gönderilmiş
tecavüze geçmiş bulu- tir. Habeş kumandanlığı dağlık 
nacağı tahmin ediliyor. bölgelerde mitralyöz Y'!vaları-

Berlin, 16 (Ö.R) - Osean nı çoğalthkça çoğaltmaktadır. 
ajansı Ras Nasıbu ordusuna Stratejik noktalar Ve
mensub baskıncı kolların şim- hip Paşantn tavsiyeleri
diye kadar bir ço~ ltalyan t hk" l _ 
kervanlarını büyük zayiatla ne gore a ım o un 
dağıttıklarını Sonabeneki bom- muştur. 

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

Zaferlerinin sebep eri 
lngiliz Ulusu ltalyaya karşı enerjik 

Durumu tasvip e miş b'!!_unuyor 
SOSY ALIST SAYLA VLARI ÜÇ MiSiL OLMUŞTUR 

Londra, 16 (Ö.P) - Muha
fazakar gazeteler hükumet par
tileri tarafından kazanılan ve 
umulandan üstün çıkan seçim 
zaferi dolayısiyle memnuniyet 
gösteriyorlar. Harptenbı:ri ilk 
defa olarak aynı hükumetin 

ve ayni partinin birbiri ardın

ba iki seçimde seçmenlerin ek
seriyetini kazandığı vaki ol
maktadır. Gazeteler bunu mem 
leketin ulusal hükumet tara
fından açılan siyasete devam 
arzusunda olduğunun delili sayı 
yorlar. 
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yerine getirseler sosyal yar-
dımların sınırı da genişliyebi
lirdi. Bizim ocak kongreleri 
münasebetiyle hatırlatmak is
tediğimiz şey de budur. 
Kongrelerde bu meselenin 
esaslı bir surette kotarılacağını 
umarız. 
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ln'-!iliz serinı illi il yıldızları 

Lu.ıt:rlll u11ıllttıınal'11 Haldvuı 

MUHALiFLER 
NE DiYORLAR? 

Muhaliflere gelince, hüku · 
metin kazandığı zaferin ehem
miyetini azaltmağa çalışmıyor
lar. Ancak bu zaferi seçim 
maksatlariyJe dış siyasayı istis
mar eden manevreJere atfedi-

yorlar. Esasen sosyalist parti
sinini saylavları sayısını üç 
misline çıkarmak suretile ka-
zandığı muvaffakıyet de az 
önemli değildir ve işçi çe-
venlerinde, muhafazakArlar
la sosyalistlerin kazandık

ları reyler arasındaki far
kın pek ziyade azaldığı ve 
lngiliz milletinin ulusal birlik 
bükiimetinden arka çevirmek 
üzere olduğu söylenmektedir. 

FRANSIZ GAZETELERiNiN 
TEFSiRLERi 

Paris, 16 ( Ö.R ) - Fransız 
gazeteleri lngiliz seçimlerini 
büyük ilgi ile tefsir ediyorlar. 
Umumiyet itibariyle Baldvm 
kabinesinin kazandığı zafer iyi 
karşılanmaktadır. Zira lngilte
rede ulusal bükiimetin durumu 
böylece sağlamlaşmış olduğun
dan B. Lava! uzlaştırma yolun
daki gayretlerine daha büyük 

- Sonu allına sahifed' -

Yunan Kralı 
Dün Elize sarayında 
Bay Lebrun'lagörüştü 
ikinci Y orgi Romaya uğrayacak 

Kıal ılıiıu:i Yoıgi, Ve!ialıd Pot ve kızları 
Paris 16 (Ö.R)-Yunan kralı mezarı önünde uzun müddet 

il Yorjt"i bu sabah Cumhur baş- sayı durumu takınmıştır. 
kanı B. Lebrun tarafından ka- Roma, 16 (Ö.R) - Gazete-
bul edilmiştir. iki devlet baş- !er Yanan kralı ikinci Yorgi-
kanı uzun uzadıya görüşmüş- nin Romayı ziyaret ederek 
!erdir. Kral böylece ilk hüküm- Kral ve başbakan Mussolini 
darlık gecesini Pariste ıreçir- ile görüşmesi çok muhtemel 
miştir. Parise gelir gelmez kral olduğunu tekrar ayzıyorlar. 
meçhul asker abidesi önüne Paris, 16 (Ö.R) _ Cumur 
giderek Yunan renkleriyle bir başkanı B. Albert Lebrun Yu-
çelenk koy.nuştur. General nan kralı Y orgi il yi Eliza 
Gourand ta ·afından kabul edi- sarayında kabul etmiş ve öğle 
len il Yar- ·ı meçhul askerin yemeğine alıkoymuştur. 

Trabzonda kar 
Trabzon, 16 (A.A) - Hava

lar birdenbire S('ğumuş, etraf 
dağlar karla örtülmüştllr. Er
zurumJa otomobil nakliyatı 

devam etmektedir. 

Çaldaristen 103 
Saylav ayrıldı 

Atina, 16 (A.A) - Çaldaris. 
partisinden ayrılan ve dış ba
kanı Teotoki idaresinde top
lanan saylavlar 103 kişidir. 



-- ....... 
Bir a acak 

ese esinde 
Çıkan cinayet 

Dün mezbahada yine kanlı 
bir cinayet olmuştur. Cinayetin 
sebelii iki celeb arasındaki bir 
alacak meselesidir. 

Celebin birisi Afyon Kara
hisarJı Ismail Hakkı oğlu Ke
mal' dir. Kemal dün rııezbahaya 
ğitmiş ve kesilecek hayvanJa
rinı götürmüştür. Orada celeb 
Halil oğlu Mehmede rastla
mıştır, Bt•nların arasında bir 
alacak meselesi vardı. Bu yüz
den ağız münakaşası olmuş 
ve birbirine kühetmeğe baş· 
lamışlardır. Celeb Mehmedin 
·çobanı Bulvadınlı VeJi çavuş 
oğlu Mehmed'de orada bulu
nuyordu. Ağası olan celebe 
yardım etmek için koşmuş ve 
eline geçirdiği uzun bir de:
mirle celeb Kemalin başına 
vurmuştur. Kemal yere düşmüş 
ve yarılan başından çok kan 
akmıştır. Y eralı heman mem
leket hastahanesine kaldırıl
mış ise de fazla kan kaybetti
ğinden ve yarası ağır olduğun
dan hayatı tehlikededir. Çoban 
Mebmed, polis tarafından ya
kalanmıştır. Tahkikata müd
deiumumilik el koymuştu.r 

Tecim odası 
Kararını ehemmiyetle 
tatbik. tedbirleri alıyor 

lzmir Tecim odasının pamuk
larımız hakkında önemli bir 
karar ittihaz ettiğini evelcc 
yazmıştıkr 

Oda, bu kararı aldığından·· 
beri fa brik al arın preselediği 

pamuklan sıkı bir kontrol al
hnda bulundunnağa başlamıştır. 

Haber aldığımıza göre, da
hildeki fabrikaların bazılarının 

pamukları ıslak prese yaptık
ları, bazılannın da ambalajında 
e ki ve kullanılmış çuval ve 
kanaviçe ve parçalanmış eski 
çenber kullandıkları görülmüş 
ve bu şekilde hareket eden
lerin isimleri odaca tesbit edil
miştir. 

Bunlar hakkında odalar ka
nunun beşinci maddesindeki 
cezai kısım tatbik edilecektir. 
Odanın evelce aldığı karara 
göre, tarihi ilandan azami bir 
hafta sonra lzmire eski çuval 
ve kanaviçelerle ambalaj ya
pıldığı görülen pamuk balya
larından dört buçuk kilo dara 
düşürülecektir. 

Oda, bununla beraber, pa
muk üzerine iş yapan fabrika 
ve müesseselerin çok dikkatli 
hareket etmelerini temin için 
bu kararı kafi ceza görme
mekte ve daha ağır cezalar 
tatbikini dü ünmektedir. 

Göçmenler 
Hakkında bir yayım 
iç işleri bakanlığından ilbay

hğa bir yayım gelmiştir. Mu
hacirler hakkında olan bu ya
yımda, muafiyet nizamnamesi
nin üçüncü maddesinde bükü
metten biç bir iskan yardımı iste 
memek artile gelmek isteyen 
ve bu yolda yazılı senet veren 
ve vakıtühali yardıma muh
taç olmıyan muhacirler yalnız 

iskan kanununun muafiyetlerin
den istifade ederler kaydı açık-
ca yazılı bulunduğundan bu 
gibi muhacirler de gümrük, 
vergi ve askerlik muafiyetle
rinc\en istifade edeceklerdir. 
Bu hususta hiç bir tereddüt 
edilmemesi ve buna göre mua
mele yapılması bildirilmiştir. -·-Topuyle a ırm•ş 

Odun pazarında ŞamJı Şük
rünün mağazasındaki basma 
toplarmdan birini çalan Rüs
tem oğlu Mustafa tutulmuştur. 

c n 
es 

Müddeiumumilik 
Seçjliyor. K 

tahkikatı bitti. Ehli vukuf 
rtu an eşya getiriliyor -----------···· Inebolu faciası kurbanları den gelen cevabta Antalyadan 

hakkında müddeiumumilikçe lnebo!u vapuruna binen yolcu-
yapılmakta olan tahkikat sona farın listesi gönderilmiştir. 
ermiş, ifadesine müracaat edi- Bu listeden kurtulanların 
Iecek hiçbir kimse kalmamıştır. isimleri karşılaştırılmış kaybo-
Şahsi ifadeleri fenni raporlarla lan on beş kişinin hüvi-
tevsik için müddeiumumilik yetJe:i tesbit o'unmuştur. 

makamı mütehassıslardan mü- önce sorulan suale karşı veri-
teşekkil bir komisyon teşkiline len ilk cevapta kayooJanlar on 

karar vermiştir. Bugünlerde se- olarak gösterilmişti. Bunların 
çilecek olan ehli vukuf ta ra- hüviyetleri tesbit edilince yal-
porunu verdikten sonra facia- nız Antalya yolcularından on 
nın mes'ulleri tamamen mey- beş ki inin kayıb buaunduğu 
dana çıkacak bu bap- anlaşılmıştır. Bunların isim!ni 
taki dosya sorgu ha- şunlardır : 
kimliğine verilecektir. Bir İzmirli Mustafa kızı Hayri-
taraftan adliye tahkikah de- ye, Manavgatlı ustafa oğlu 
vam ederken diğer taraftan da Yusuf Antalyalı Kazım karısı 
lnebolu vapurile beraber kay- Hatice Leman, Sökeli Mehmcd 
bolan cesedleri dahi bulunamı- oğlu Cemalin üç cocuğu, An-
yan bedbahtların hüviyetleri- talyafı fbrahim oğlu ~ustafa 
nin te bitine çalı ılmaktadır. ve ehmed Ali oğlu Nuri, 
Ilbayhğm sorgusuna karşılık Eskişehirli= Nuri oğ:u Mehmed, 

olarak Antalya liman reisliğin- Cafer oğlu Şükrü, Hasan oğlu 

uları 
a 

Mustafa, Hasan o{!lu Muhar
rem, Ordulıı Kazım oğlu Meh
med, Samsunlu Hasan oğlu Mus
tafa, Bafralı Mebıned oğlu Hasan 
Urlanın doğu ve batı sahil
lt:rine dalgaların attığı eşyanın 
lzmire nakline başlanmıştır. 

Şimdiye kadar toplanan eşya 
285 çuval pirinç ve buğday, 
3 sandık ve 490 köfe limon ve 
portakal 75 varil, 21 cankur
taran, sal ve kayık küreği, bir 
balondur. Bu meyanda bir çok 
yolcu eşyası da vardır. Bu eşya 
ihracat gümrügündt! muhafa 
edilecek ve çıkacak olan 
sahiplerine verilecektir. 

Eldeki listeler haricinde bir 
kazazede daha meydana çık-

mıştır. Sıırtlı Musa oğlu Mah
mut adını taşıyan bu adam 
facia gecesi İstikbal vapurundan 
çıktıktan sonra doğruca al
tızlardaki evine gittiğini söy
lemektedir. 

a -ı 
y n r Bugün Buca ala

nında başlıyor 
Yariş ve ıslah encümeninin 

son bahar at yarışları bugün 
Kızılçullu alanında başlıyacaktır 

Be ediye eis vel<i in ·n kat'i teminatı 

Koşular iki hafta sürecek ve 
çok heyecanlı olacaktır. 

Dl• 1 m)ılı.~I' • 

Hamiyetli yurddaş 
Maarife bir mektcb 
binası hediye etti 

Cellad gölü kurutma müte

ahhidi mühendis bay Osman 
Cumaovası nahiyesinde 1700 

lira değerindeki evini maarife 
teberrü eylemiştir.Bu bina bay 

Osman namiyJe mekteb olarak 

kullanılacaktır. Buna dair olan 

resmiğ muamele bitirilmek 
üzeredir. 

• 11 •••• 1 .. . 
ispanyada 
Türk malları 

Ankaradan Türkofise bildi

riliyor: Son te.şrinde ispanyada 

Türk mallarına tatbik edilen 
koefisyon yüzde 75,288 dir. 

Son gün:erdeki halk arasın
da Karşıyaka Yamanlar suyun
da tifo basili olduğundan do-
layl Karşıyakada tifo vak'aları 
görüldüğü hakkında bazı şay.a

lar dolaşmaktadır. Keyfıyeti 
bir muharrimiz dün belediye 
reis vekili bay Suattan sor
muştur. Mumaileyh demiştir ki: 

" Tamamen fenni tesisatla 
şehire akıtılan bu suyun muh
telif zamanlarda, batta son gün
lerde yapılan kimyevi ve bak-
teriyolojik muayenelerde katiy
yen tifo basili görülmemişti. Su 
tesisata. belediye fen ve sih
hat heyetinin daimi kontrolü 
altındadır. Fevkalade olarak 

Bir lira için 
Karısını öldüren katil 

T opaltında Beşinci Dulhane 

sokağında bir lira yüzünden 
karısı Hanifeyi öldüren Osma

nın ağır ceza hakyerinde mu
hakemesi bitmiş ve 18 ay 

ağır hapse mahkümiyetine 
karar verilmiştir. 

böyle bir vaziyet tahaddüt etse 
halkın derhal haberdar edile
ceği şüphesizdir. Karşıyakada 
bazı tifo vak'aları görülmesi 
mese.esine gelince, bu Yak'a
lar yalnız Karşıyakaya inhisar 
etmemekte, lzmir ve civarında 
da görülmektedir. Bir memle
kette her zaman görülebilecek 
böyle hastalık vak'alannın yer
siz bir şekilde herhangi bir 
sebebe istinat ettirilmesi doğru 
değildir. 

Karşıyaka Yamanlar suyunda 
tifo basili bulunduğu şayiasını 
kat'i surette tekzip edebilir-
sınız. 

.Polis teftişleri· 
Emniyet yar direktörü bay 

lsmail geceleri polis karakol

larını teftiş ederek memurların 

vazifelerıni dikkat;e ve zama

nında ifa edip etmediklerini 

tetkik ve teftiş etmektedir.Yar 

yirektör bu ieftişlerine sık sık 

devam eyliyecektir. 

Senenin en 
Görülmemiş 

büyük 
biı~ 

filmi - En güzel 
Ztnginlik ve 

şaheseri 
mevzuda 

Acımızda ac 
DuydnO-uııu bildirdi 

IneboJu faciası dolayısiyle 
Moskova belediyesi samimi bir 
teessür göstermiş ve atideki 
telgraflar teati olunmuştur: 

BELEDiYE RIY ASETI 
iz mir 

lnebolu vapurunun uğradığı 

feci kazayı Moskova belediye 
reisi sayın Bulgam Yoldaş ba
na haber verdi. Duyduğum bu 
haberle çok sarsıldım. Hem
şehrilerimin ve felakete uğrı

yan yurddaşlarımın kederlerini 
paylaşırım. lzmirin matemine 
Moskovalılar da samimiyetle 
iştirak ediyorlar. 

lzmir şarbayı 
r. Behçet Uz 

lzmir belediye reisi Dr. Beh
çet Uz Moskova belediye 
riyaseti vasıtasile 

Moskova 
Moskova Belediyesinin ve 

ayın başkan Bulgam Yoldaşın 
Inebolu faciası münasebetile 
yurdumuzda duyulan umumi 
teessüre iştirakleri Izmirlileri 
çok mütehassis etti. Sıcak 

teşekkürlerimizin kendilerine 
ulaştırılmasını rica ederiz. He
pimizin başı sağolsun ve Sov
yet Türk dostluğu yaşasın. 

iz.mir Asşarbayı 
S. Yurdkoru 

renden düşen 
Yolcu 
Bir Tavzih 

16 ikinci teşrin 9092 sayılı 
gazetenizin ikinci sahifesinin 
beşinci sütununda ( Bir yolcu 
trenden düşerek kafası yanldı) 
serlevhası altında bir fıkramz 
görüldü. Hadisenin aslı şöy

ledir : 
Yolcu bir ameledir ve küçük 

menderes kurutma ameliyatı 

müteahhidinin hizmetindedir. 
Kozpınar istasyonundan amele 
karargahına kadar olan me
safeyi yürümemek için tren 
amele çadırları hizasından ge
çerken kendisini memurları
mızdan gizleyerek vagondan 
atmış ve yaralanmışbr. 

Keyfiyetin ilk çıkacak nüs
hanızda tavzihini saygılarımla 
dilerim. 

8 inci işletme müfettişliği 
•••• 1 .,,, 

Ruhsat tezkireleri 
inhisarlar dairesinin içk · sa

tıcılarına verdiği ruhsat tezki
relerinin bu ay nihayetinde 
müddeti biteceğinden bayilere 
yeni tezkireler verilmek için 
hazırlıklara başlanılmıştır. 

E GiNi SESı 
BAŞ ROLLERDE : 

MARTHA········"EGGERTffl VE 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••• 

~JAN KiEPUB 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• 

Bugün matinelerde başlıyarak 

illi Kü üphane L A • 
neması da 

~t' ........ ~1 
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ı7 Teşrinisani 

a bir 
Çocukken babamla birlikde 

hazan camiye giderdim, baza•~ 
mevlüde giderdim. Oradanberı 
hatırımda ·kalan' sinirime yer 
eden zıt olduğum bir şey var· 
dır: Öksürük, aksırık. geyirıııe .. 

Hoca vaaz ederken, mevlüd 
okunurken koyu koyu dinleyen 
halk derin bir süküta dalmıştır., 
Fakat öteden birisi; hocanın 
tam ehemmiyetli bir sözü sır~
sında, başlar öksürmeğe. berı
den birisi aksırmağa ... 

O zaman öyle idi, hali da 
böyle. O zamankide insan, şinı 
diki de insan deyeceksiniı 
amma öyle değil, 

h bl·r kon· Söz gelimi mü im 
ferans dinliyorsunuz, söyleyen 
ne kadar hızlı ve sert söyle,.şe 
söylesin, öteden, beriden çıkan 
öksürük, aksırık sesleri en rnü
him sözleri dinlemekten mene
der. 

Ben kendi nefsime öyleyirı:ı; 
konferanslarda, . konserlerde, 
tiyatrolarda, hatta fU sesli _si' 
nemalarda merakla onları dın· 
lerken çıkan gayri tabiiğ s~~
ler beni dehşetli sinirlendırı
yor. Kalkıp öksürenin boğazına 
sarılacağım geliyor. 

Bu hal hepinizin şahit oldu
ğu adabı muaşerete uy~nsuı 
bir haldır, Öksüreceğini zapte· 
demeyen hasta demektir.Onun 
ise konserde, konferansta. tiyat· 
roda, sinemada işi ne!. . 

Musikinin tam ahenkli hazıll 
bir na ,.mesini ruhunuı.a içire 
içire dinliyorsunuz, gaşyolı:nuş
sunuz ve bu zevk sükut için
de sizi sardıkça sarıyor, lakİ0 
ya kulağınızın dibinden, ya 
önden, ya arkadan bir hırıltı• 
hir gürültü, bir tangırtı kopar: 

·sı 
ruhunuzu saran zevk perı 
korktuğu gibi yallııh kaçar, 
kala kala sinirlerinizle başbaşa 
kalırsınız. 

Hele bazılan vardır ki; boğ-
macaya tutulmuş iki yaşt;1~~ 
çocuk gı"bi bir öksurtl · 

. il 
tufanına tutuJdu mu a01an1 

Allah ya konferans dur1JJ811
' 

ya konsere nihayet vermeli, yt 
perdeyi kapatmalı, lambatarı 
açmalı. Öksürük bitip tüke11: 

mek bilmez, herif arkasınd31' 
horoz gibi bir de öter, hele k~ 
aksırmalar, hele o midesinde ·ı 
gazı ağzından gürültü ile ka~· 
den çıkaranlar. Bunların b:Ç 
birisi menedilecek şeyler de; 
ğildir amma sükut ve sükôelne

11 
içinde dinlenmesi laZJmg e. 
bir konser, bir konferans, ~·~ 
bilmem neler zamanında 0 a 
cak işler değildir. Hasta olall~ 
evinde kalır, gerisi de rnuaŞ~ 
ret adabı bilmiyorsa öğreoit \ 
de öyle gider böyle yerlere·• 

· TOKDll---·-Sorgu hakimine 
' Verilen maznunlar 

K ı . k . eınur· emer po ıs mer ezı m 
!arından 256 bay Süleyın811~ 
iftira eden kunduracı ŞükrO 
oğlu Hamid, Dolaplıkuyuda be: 
lediye et takip memurların 

k ve 
hakaret eden kasap Hak ~f 

9 
Niıam Ali, başkasına ait n°

6
° _ 

tezkeresini tahrif eden 
11

3 
tumlu Şirin, buğday koruJll t 
kanununa muhalif hareke 
eden Bucada bakkal 1-farnı9~ 

cı hır 
I!kender, Ibrahim ve Ha11 • 

0 
sızhk suçundan mamun buhı;~
sabıkalılardan Yalınayak alt• 
med ve arkadaşı Hasan b jle 
larındaki tahkikat evrakı ·c-

·ıoıı-ı üçüncü müstantikliğe ver• 
lerdir. 

~lblseyl ··.;i; ··aşırl111ş1'~-
lkiçeşmelikte Kantarcı 5~ 'f" 

ğında Hayreddin oğlu Su: 01 
manın barakasından bir ta ~tıa 
elbisesi çlmmışbr. Ayni sok•dnt1 
oturan Ömer oğlu Ali Riıa tı
üphe edildiği söylenmiş, tıı 

kikata başlanmışbr. 
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Edebi Roman 
•••••••••••••••••••••••• 

J:ler halde fevkalade bir şey! 
Özgürün hali, sözleri değişmişti .. 

it Bt>n haykırdım, al'nem şaş
ın titriyordu. 
Bu vak'adan üç ~ün sonra, 

::!.:mam üç gün sonra ben 
ildi . bu eyi kalpli adamı 

nnüştüm .. 
- Yeter artık çok yoruldu

lQz bay Özgür. 
il!..:- Hayır bir kerre baıladım. 
-...uıeceğim Suna... Hayatamın 

ı... -cıkh perdesini kapıyabil
ltınf.. 

diJ Beni Galatas.ıraya leyli ver- ı 
er, eve gelirken o, iki ba,ı ' 

leylaklar arasında birleşmış 
::.-ekten o kadar korkuyor

ki .. 
F •kat o adam kimdi? Anam 

9llt1aJa niçin evlenmedi bilmi
)orum. Hiç bir gün bilmek te 
'-teıbedim. Aldanmış ve alda
blınııb belki .. 

Ancak için için tilten bu 
1 

t•agının kilileri üstünde savru
... ıoğuk bava da çok sürmedi. 
8-ltaaız çocuk az zaman sonra 
llıaaız da kalmıştı. Ne yazık ki 
llıa oğul arasında leylakların 
llıor lekesi ebedi hiyanet göl
leai olarak kaldı. Anam ölü
llltiııden az evvel bir gün bana: 

- Ôzglr demitti. Biliyorum k1 büyük fenalığı sana ettim. 
le liçllk kalbinde ana sevgisi 
L_Ylaklar arasına kantmış mor 
.,... lekedir. 

Fakat bu maskeyi yırtbğın, 
~~ildiğin gün, bana da en 
~ cezayı aen verdiğini dü-

Özıur yutkundu, .. ben" dedi 
"1liyemecli 

l>Oktor ona teskin edici bir 
~ içircli, kendi kendine aöy• 
.. gibi: 
..__- EYet çok acı teY- Ka
~ olmak ta çok g&ç dedi. 
O, aGnabının cexasını evlld 
eliyle çarpalarak çekmittir. 

Özgnr ıiddetle: 
• - Ya ben? Yirmi beş yıldır, 
ilQ ölii arasında nasıl yaııyo· 
~? Bi•inin bilmiyerek ölü
._ .... e sebep oldum, diğerini 

'ffedemiyorum. Babamı aldat
~iı İçin değil, çocuğunun temiz 
lıkünde korkulacak bir fey 

)apbğı için, leylaklar açarken 
"':r leylak dah arasına gizlen
llııı bu mor lekeyi uzun öm-
111ınde silrüklodiğım için .. Evet, 
:a'llem, dediği gibi en büyük 
L"1alığı bana etmişti. Bunu an
oqıııtı amma ne yazık ki pek 
~·· Yirmi bet yıldır garip Lir 
-.-perme ile hayat m zehirlendi. 

Kadın z 0 h= rini kadın 'a gider
mek isteciıın, h"r k:!dın bana 
o mo ,mor ma3keyi andırıyor 
dıye on ardaıı kaçar oldum. 

"Yok darılmayımz, biJiyorum 
ki bunda haksızım. S 'zi gör
dükten, Ayteni tanıdıktan sonra 

ben de ne 1 adar yanıldı· ımı 
anlıyorum. inanınız bana dok
tor. Bu gaııp hastalıkla çok 
çarpıştım. Ancak hangi kadına 
yaklaşsam, hangi genç kıza bir 
ruhi yakınlık duysam aramıza 
babamın hay;a1i giriyor: 

- Sakın Özgür, yarın sen 
de oğıunun ağıile karmnı hi
yanetini duymaktan sakın .... 
Diyordu. O vakıt bili o çocuk
luk heyecanı ile sarsılıyorum, 

lıer kadından kaçmak istiyor
dum. Şimdi ise.. Evet şimdi 
ise sayın doktorum, bu ruhi 
hastalıktan beni kurtardığımı 
iç.n size te,ekkür ederim. 

Suna gülere&rt( 
- Bravo .. Çok çektiniz sa

yın pilotum. Fakat artık teh
Jike kalmadı.. Uzun zamanlar 
süren bay Aytellin sağlam, 
özlü dostluğu sizi elbette ba-
yan Aytenin arkadaşlığmdan 
da mah:-um bırakmıyacak ... 

Özgür he) ecan a: 
- Bunu ümid edebilir mi

yim? 
Ciddi: 
- Niçin etmiyeceksiniz? Ma

dam ki bay Aytenin dostusu
nuz hayan Aytenin de dostu 
ve arkadaşı olursunuz ..• 

-So•u, Var -....... 
Rusya da 
Devlet bankası 
Ecnebi paralan değiş- . 

tirmeğe başlıyacak 
Pariı, 26 (Ô .R ) - Mosko~ 

vadan bildiriliyor : Halk ·komi
serleri kurulıanun bir kararına 
göre bir aonkinun 1936 tari
hinden itibaren devlet bankası 
ecnebi paralarını değiıtirmeğe 
bathyacaktır. Frank ile Parite 
bir rubleye kartı 3 frank ola
rak tesbit edilmiştir. Diğer 
dövizleri de bu e&asa göre 
değittirilece k tir. 

Bu kararla ruble albn esası
na bağlanmakta ve Rusya altın 
blokuna girmiş olan devletler 
arasına girmektedir. 

" Ere hovveUe " Gazetesi 
Rusyanın rubleyi sabitleştirmek 
kararını ileri sürerek Moskova 
büktimetinin bareketlerine bağ
lı olan müfrit sollara altın bir 
para muhafaza etmekteki fay· 
dalan hatırlatıyor. 

-----------------------~--Makedonyada ihtilil 
l eşkilib yine faaliyette 

Sofya. 16 (A.A) - Perıembe gecesi Makedonyada Gornacu· 
"aya tehrinde ailibh bir grub silih ve mümimmat deposunu 
~•ınaya teşebbis etmiş fakat uker devriyesi ile yapbia müsa• 
eıne net.ceainde çekilmittir. Bunlar takib olunmaktadır. Bu 

hadis" bakkında biç tafsilat bildinlmiyor. Ancak mütecavizlerin 
:tçen sene dağıtılan Makedonya ibtiW tetkilibna mensup ol· 
•kları söyleniyor 
Sofya, 16 (A.A) - Finans bakanı B. Riaskof sıhhi sebebden 

:olayı istifa etmiıtir. Ekonomi .b~kanı B. Muıanof muva~katen 
~ans bakanlığını deruhte etmıştır. Bununla beraber B. Riaskof 

knınelle devamlı 5urette teşriki mesaide bululunacaktar. 

Sivas -Erzurum ödüncü 
ikinci tertibin kayd 
Buayın 25 inde 

muamelesine 
başlanacak 

A- ' ara, 16 (Ö.T) - Si--v-as---Er-ı.'"'!'ur_u_m_öd_ü_oc_ü_n_ü_n_d_ö_r_t_l-_uçu_k_.;;m_il_y_on liralık ikinci tertibi için 

bu ayın 25 inde k:ıyd muamelesine başh~naaıktır. Faiz yüzde 7 dir. 20 liralık itibari kıymetinde 
bir obfirra yonun satın alma bedel 19 liradır. Koponların itfasına kadar bu ödünç her vergiden 
müstesnadır. Obligasyonlar devlete ..ait bütün artırmalarda teminat parası olarak başabaş _ kabul 
edilecektir. Ha!k bu ödünce iştirakin yurdun bayındırlığa en büyük bir hizmet olduf'unu anlamış 
ve geçen son Kanunda çıkarılan ilk terip başarı ile kapatılmıştır. 

Yeni ödünç Sivas - Erzurum timendiferi içindir. bu demiryolunun önemini 10 ikinci Teşrin 
tarihinde Atatürkün söylevinden her vatandaş çok güzel öğrenmiştir. Doğu illerimiıi orta ve bab 
Anado'uya ba;.,Jamak bir ihtiyaçtır. Ödünç memleketin bayındırlığına hizmet olduğu gibi birikmiş 
para~ara en çok gelir temin eder. Ayni zamanda bu paralar yine memleketin bayındarhk alanaoda 
kullanılmış o.acaktır. 

Fr bakanı F abry 
Fransız ulusuna gelecekteki 

1-larblerin facialarından bahsetti 

•• 
nsız su 

Paris,16 (Ö.R)- Bordoda HDemokrat birliği" 
partisinin kurultayında söylev veren Sü bakanı 
a'bay Fabry Fransız ulusal müdafaasının ana 
direktif cr:ni göstererek memleketin herşeyden 
evel her zaman her tehlikeye karşı koyabilecek 
ve topraklarını apansız yapılabilecek her tarruza 
karşı koru yabilecek kudrette olması lüzumu 
üzerinde durmuştur. 

Albay Fabry şunu ilave etmiştir: 
" Ulusal savga vasıtalarını hazırlamak için bol 

bol top ve cephane yapmak yeteceğini sanmak 

tehlikeli bir hayaldir. Kuvvetli olmak vazife 
karşısında, fedakarlık karşısında bir olmakla, 
tehlike karşısında ayrılıkları unutmakla müm
kiindür.,. 

Sü Bakanı heyecanla bağırmıştır : 

" Muharebe, sadece harplerden ibaret kalmı
yacaktır. Sadece kahramanlık vak'alarından, 
zafer bildiriklerinden ibaret olmıyacakbr. Hayır, 
yarınki muharebe her şehir için, her kasaba 
için, her köy için, her aile için, haftalarca, 
belki yıllarca sürecek mahrumiyetler, acıklı 
istırab!ar, hastalıklar olacaktır. Ekonomik 
bayat sarsılacak ve piyasa intizamını 
kaybedecektir. Fırınlarda ekmek, sobalarda 
ateş bulunmıyacaktır. Ekonomik zecri tedbirler 
herkesin boynunu bükecektir. Böyle ısbrab ve 
felaketlerin tem e'inin liıerine çökmemeai için 
belki en mües vasıta Fransızların disiplinli 
ve birlik oldu arını, fedakarlık ve vazife 
karşısında ayrı lıldarı olmadığıuı ve aynhklann• 
dan ulusal müdafaayı zayıflatabilecek her feyİ 
fedaya haur olduklanm g_östermektir. 

Muhafazakirların zaferi 
Liberal partisi hiçbir rol oynayamı

yacak kadar ortaden silinmiştir 
Londra, 16 (Ö.R) - Muba

f azakarlaıın seçim zaferi ümit
lerini geçmiştir. işçiler ıyi 

mevki kazanmışlarsa da daha 
kalabalık olacaklarını umuyor-
lardı. Liberal partisi hiçbir rol 
oynamıyacak kadar ortadan 
silinmiştir. lngiltere iki partili 
bir parlamentoya dönmüş gi
bidir. Bir komünist mebus se-
çilmesi fevkalade değildir. Da
ğılan mecliste komünist saylav 
yoktu. Fakat evvelkiainde yine 
bir komünist vardı. Bunu 

tefsire lüzum yoktur. lngilte
rede komünizmin mevcut ol
madığı Jcendini göstermekte
dir. Konservatörler Cambidge 
üniversitesı aaylavlığını da ka
zanmışlardır. Böylece muhafa-
zakarların ekseriyeti 244 dür. 
D"ba netice öğreniJmemiş bu
lunuyor. 

B.Baldvin hafta sonunu ge-
çirmek iiure Çekers şatosuna 
gitmittir. Şimdi yeni kabineyi 
kW'mak meselesini düşüaecek
tir. Bakanlardan Lord Şanaelye 

olan B. Ran.ay Makdonald 
ile oğlu sömürge bakanı 
bay Maleolm Makdonald 
seçilmemişlerdir . Amirallık 
bat lordu ise namzedliğini koy· 
mamıth. Yeni kabinede ulus
lar sosyetesi itlerine memur 
bakanlığın leğvedileceği mu
hakkak gibidir. Bu bakanlık 
B. Edende idi. En milhim mes
ele büyük bir ekseriyetle seçil 
miş olan 8. Vinston Churcbillin 
yeni kabineye girup girmiye
ceiidir. Girmesi çok muhtemel 
gör6lliyor. 

TELEFON 
aı•t TAYYARE SiNEMASI TELEFON 

aı•t 

MAURiCE CHEV ALiER 
Beraberinde 300 güzel kız ve 
en tanınmış Fransız artist

leri olduğu halde 

FOLi 
BERJER 

Filmi ile lzmirlileri zevk 
içinde yaşatmaktadır. 
----------------~ .. ----------------~ 

Chevaller'nln en güzel il ıarkısı 
Büyük revüler canlı bir aşk mace

rası - En yüksek muvaffakıyet 
A Y.RICA : FOX T&rkçe .asla d~ya laabel'leri .. MIKJ~ karikater flemik. s... H - 15 17 lf n.ı• ~ D t.S T ...... lcla ....... 11. 
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lzmir'de 
Yapılacak olan 
l<ülti;r ba[içesinin 

planiarı 
Moıkova, 16 (A. A) - luıir 

Şarbayı Behçet Uz MNkeva 
Kültür Bahçesi direktörile ıö· 
rüımüt ve lzmirde yapdacak 
olan Kültür Bahçesinin plin· 
larıoı mimar Kor jef Aa ... of 
ve Smid' e vermiştir. Belaçet 
Uz gösterilen yardımda• do
layı hararetle teşekkür etr.iftir. . 

lznıir şarbay1 
Voro,not'a bir 

AlbUm verdi 
Moakova 16 (Ô.R) - ;..ir 

prbayi Dr. Behçet Uz pmeral 
Voroıilofu ziyaret ederek bmir 
şehrine ait resimleri ihtin eden 
bir albümü ye Vorotilof bwlva• 
nnın plinlannı vermittir. 

Karamürselde 
Bayındırlık 
Karamürsel, 16 (A.A)- Dtın 

toplanan uray kurulu giadelik 
işlerini bitirmiı ve ıebria ba
yındırlığı için hazırla- bet 
yıllık çalışma program,. oaay· 
lamışbr. Beş yılda su, elelLbik, 
yol, asri mezarlık İflerİD• 
25,000 lira konmuştur. 

Fındık fiatı 
Yükseliyor 

Trabzon, 16 (A.A) - Faadık 
fiatlan bir haftadanbe.i iyi 
terakkiler göstermekte&. Ba 
gün borsada fop Trab- ha• 
zır iç fındık 54 kuruta alıa 
~kmıt İH de Atıcılar .. m•• 
lara yana•mamıflarcbr. •.OOO 
kilo tombul fındık 26.5 hrllf* 
tan 27,5 kunsp kadlrr Ye 
18,000 kilo fosa fındtk 27,5 
kuruşa ve 6,000 kilo 9İftİ fın
dık 26 kurufB aablmıtbr. Talep 
fazla, arz nazlıdır. Fiat&ar sağ· 
lamdır. 

Sovyetler 
lnebolu faciası müna .. 
sebetiyle taziyetlerini 

Bildirdiler 
Moskova, 16 ( Ö.R ) - ine• 

bolu vapurunun lzmirde bat• 
ması fat. ası dolayıaiyle dış it eri 
komiseri B. Litvinof Ttrkiye 
büyük elçisi B Zekai Apay• 
dına taziyetlerini bildinliftir. 
Moıkova, 16 (Ô.R) - Mos• 

ko,,a Sovyet başkam lzmir 
ıarbayı Dr.Bebçet Uza leebola 
vapuru faciasından dolayı tazi
yetlerini bildirmiştir. 

Yarın 
lnglltere Bergltelerl 

Fili kılacak 
Cenevre 16 ( Ô. R ) - Sa· 

IAbiyettar kaynaklardan bildiril· 
dijine göre lngiltere Cenevre• 
de ltalyaya kartı kararlqbra
lan bergitelerin tatbikini 6n6• 
müzdeki Paz.arteainden ( yann· 
dan ) itibaren fili kılmağa ka· 
rar vermiıtir. 

Ottava 16 ( Ô, R ) - Ka
nada lıikimeti bir emirname 
netrederek Cenevrede ltalyaya 
karşı kararlaştırılan bergitelerİD 
tatbikini önümüzdeki Pazarteai 
gününden başlıyarak fıli kılma· 
ğa karar yermiştir. 

Bir haftada 
Yakalanan kaçakçılar 
Ankara, 16 (A.A) - Ceçen 

bir haffta içinde gümrük mu• 
halaza 6rg6tll 68 kaçakçı, 3796 
kilo .... rek bpjı. ı ı ldlo 
~ s...- ....... 1408 lsilO 
.....,. kiNfı, bir tabanea ile 
49 _,.,,.. ... ,..... eJe ..-
çİrmimlJI~ 
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tay 
Doğu Afrik 

Kendisine 
Ankara 16 (Ö.R) - Roma

dan gelen bir telgraf doğu Af
rika ltalyan kuvvetleri başko
mutanı general De Bononun 
geri çağrıldığını haber vermek
~dir. Generalin geri çağnJma· 
sıaı icap ettiren sebepler hak-
kında hiç bir mütalea derme
yan edilmemektedir. Telgraf 
şudur: 

ltalyan hükumeti doğu Af-

rika başkomutanı general De 
Bonoyu geri çağırmış ve ken
disine Mareşal rütbesini ver
miştir. Doğu Afrika yüksek 
komserliğine genkurmay baş
kanı Mareşal Bodoglio tayiu 
edilmiştir, Eritre Ilbaylığına da 
Roma süel ilbayı general Gri
zoni tayin edilmiştir. 

Mareşal "Bodoglio., Marki 
De Sabokno unvanını haiz olup 

il ......... 

i .. , 

...... ~ .. .___ v rıl d 
o? 
ı ... 

1925 senesinden beri Mareşal 
1928 denberi Senotördür. Trab-

lusta bu'unduğu için sömürge 

iş' erinin bir uzmanıdır. Ameri

ka da fevkali:de e'çi ve Brezilya 
d:ı büyük e!çi o .arak ltalyayı 

temsil etmiştı r. Son zamanlarda 
ltalyan "Ömürge danışmanı ile 

birlikte doğu Afriknsını gezmiş 
ve teftiş etmişti. 

18 Sonteşrind __ _ 
lngiltere - ltalya arasındaki ger ei 

Daha ziyade artacaktır 
" Paris, 16 ( A.A). - Fransı~ caktır. Fakat zecri tedbirlerin ı 
tiyasal çevanleri lngili7. seçi- 18 sonteşrinde başlaması uz-
minin bitmesi üzerine Londra laşmıya müsaid bir havanın 

önemli siyasal konuşmalar ya
pacaktır. 

ç ilyo ...... 
Eski muharib 

Lavale Italya ile harb 
ıçın kendilerine daya
nilamıyacağını bildirdi 

Paıis 16 (Ö.R)- Uzlaşbrma 
gayretlerıoe de\•am eden B. 
Lnval sa6ah ltalya sefiri B. 
Cerrutiyi ve öğleden sonra 
büyük Brit;Jnya büyük elçisi 
Sir George Clarkı kabul ede
rek uaun uzadıya görüşmüştür. 

B. Laval ayrıca Fransız -
ltalyan eski muharib teşkilatı
nın mümessillerini kabul et
etmiştir. Bun!ar zecri tedbir
lerin tatbikinden doğacak va• 
him durumu ve bunun uzlaş
t1rma gayretlerini de güç
leştiı P.Ceğini ileri sürerek 
birgitelerin tatbiki tarihinin öz
laşlırma gayretlerini kolaylaş
tırmnk üzere geri bırakılma· 
sım ıstemişler ve bu gayretler 
muvaffakiyet vermez de ltaiya 
ile bir anlaşmazlık çıkarsa 
ltalya ile harb için ken· 
diler ine dayanılamıyacağını 
bildirmişlerdir. Bu teşkilat üç 
milyon eski mubaaibi birleşti
ren 17 sosyeteden mürekkeptir. 

B. Laval ltalyan - Habeş an
anlaşmazlığımn barişçil bir çöz
geye bağlanması için uzlaşbrma 
gayretlerine yorulmadan devam 

2 o 2 sarr · 

urlarda kazalara 
ar e ·rler 

Ankara 16 ( Özel ) - Ekonomi bakanlığı İnebolu faciasın.ın 
uyandırdığı derin teessür üzerine deniz kazalarının önüne geçıl
mesi için bugüne kadar alınmakta. olan tedbirleri kuvvetlendire
cek daha ciddiğ tedbirler almışhr.Limanlara gönderilen tamimde 
limanlardan kalkacak vapurların hareketlerinden önce sıkı sıkıya 
muayene edilmesi, istiaplarından fazla yUk ve yolcu almamalarıo.ıı 
önemle dikkat edilmesi, aksi halde bu tedbirlere riayet etmeaııŞ 
bulunan vapurlarm hareketten menedilmeleri bildirilmiştir. 

öylünün kalkınması 
için teşkilat yapılacak 

Istanbul, 16 (Özel) - Ziraat bakanlığı köylünün kalkmması 
için bir kanun projesi hazırladmışbr. Bu kanuna göre köylüye 
f enniğ surette ziraat yapmak im kanlan verilecek, köylerde b• 
maksatla yeni eş\dlit yapılacakbr. Etüdleri incelenerek hazır 
lanan bu kanun layihasının bu devrede Kamutaydan çıkacai' 
umuluyor. Böylece 1936 tarım yılı köylümüzün daha esaslı tef• 
kiliita dayilnabileceği bir yıl olacaktır. 

Zecri tedbirler işinde 
ngiltere Almanya ya bir nota verdi 
Berlin 16 ( Ö. R ) - Resmen bildirildiğine göre lngiltere 

Almany~ya bi: nota verere~ ayın_ 18 n~en. itibare.n. !tal~a~: 
karşı tatbik c ilecek ekonomık zecrı tedbırlerın tat'bıkı ıle ılgı 
olmak üzere Ahnanyadan f ngiltereye gönderilecek mallar içio 
bu tarihten itibaren menşe şahadetnamesi istenileceğini bildir" 
miştir. Alman hükumeti İngili?.lerle temasa gelerek menşe sah•
detnamesi aranılmasının İngiliz-Alman tecim. anlaşmasına bağlana" 
mıy&cağmı bildirmiştir. 

ltalyan süel Uçakları 
biikümetile ltalyan-Habeş ihti- yarablmas ım güçleştirecektir. 
Jifında tavassut müzakerelerine Buna rağmen bir hal "Ur-tinin 
devam edilebileceği kanaatmda elde edilebileceği umud o!un-

l..ibya genel valisi mareşal 
Balbo da aynı maksatla buraya 
gelmiştir. 

Os!o, 16 ( A.A) - Norveç 
parıamentosu ItaJyaya karşı 

Cenevrede alınmış olan zecri 
tedbirleri kabul etmiştir. Bu 
karar hilafında hareket edecek 

1 edeceğlinancasmı vermiştir. Mısır üzerinden geçmiyecek 
ltalyaya teb~iğat yapıldı . dırlar. Mamafi bu müzakere· maktadır. 

tere birkaç gün içinde başlan- Poma, 16 (A.A) - İtalyanın 
ması beklenemez. Böyle bir Londra büyük elçisi B. Grandi 
tavassutun muvaffakiyetle neti- bugün toplanacak olan büyük 
celenmesi ihtimali lngiltere ile Faşist kurulunun taplanbsında 
Italya arasındaki Akdeniz ger- bulunmak üzere Romaya geJ-
ginliğin azalmasile artmış ola- miştir. B. Grandi bu vesile ile . ... .. .. . 

ler 50.000 kuron para cezasına 
veya iki yıl h·ı pse çarpılacak
lardır. 

(talyanlar taaırruza 
•••• 

Bu hareket neticele i 
Denizle münakalesi 

ce 
kesilec 

Asmara, 16 (Ö.R} - Gene
al Grazyani Gorahaya kat'i 
erleştiğini, Ausa sultanının 

şiretlerile bir Habeş cetesi 
rasında bir savaş yapıldığını 

abeşlerin Daggabora çekildik-
erini bildirmiştir. ltalyan uçak

n Dagaboru şiddetli bombar
ciıman etmişlerdir. ltalyanlar 

asabaneh ve Dagaboru işgal 
tmemişlerdir. 
Roma, 16 ( Ö.R ) - ltalyan 

·rduları Eritre ve Somaliyi 
irleştirmek için taarruza gir-
' şlerdir. Bu hareket neticele-

f:
ince Habeşistan içerisinin de
izle münakalesi kesilecek ve 

Habeşler ancak hortum yolile 
ilah ve gereç tedarikine mec

bur kalacaklardır. Habeşlerin 

\

son yaptıklan hareketler deniz 
yoliyle muvasalalannı tutmağa 

matuftur. Böylece Ras Nasibu 
ordularının iaşe hatlannı temi
nat altına almağa çahşmakta-
dırlar. 

Ausa kabileleriyle yapılan 

çarpışmada Habeşler 80 ölü 
vermişlerdir. Habeşler Lesye 
Harrar ordularının birleşmesini 

1 
tasarlıyorlar. General Debono 
ltalyanların bir takım geçitle
rini elde etmekle Tembelanun 

1 
işgalini tamamladıklarını bil
dirmiştir. Bir takım kabileler 
mütavaat etmişlerdir. İtalyan 
uçakları Habeş guruplarını 
bombardıman etmişlerdir. 

Londra, ( Ö.R ) - Royter 
ajansı bildiriyor: ltalyanlara 
karşı besledikleri kin ve inti
kam duygusundan ilham alan 
binlerce somal Habeşlere ilti
hak için Fransız ve ita) yan 
somalileri hududlarını geçmiş

lerdir. 
Habeş seferberliği bitmiş ol

maktan uzakbr. Hergün bir 
çok kabile başkanları askerle-

birlikte demir yolu üzerinde 
Dise Danoya gelmektedirler. 
Cibuti demiryolu büyüle insan 
kütlelerin;n ve harp gereçle
rinin nakline kafi gelmediği 

Karşıyakalılara müjde 
Knrşıyakamn en temiz, en lüks salonu olan 

ÜMER sineması 
yeni ve kuvvetli bir idare eline geçti. En güzel 

ve müstesna filimler temin edildi 

~TJ lar..A..F 'T ..A. 
iki büyük filim ile Karşıyakahlara ilk proğramını 

takdim ediyor 
1-Gaip Ruhlar adası "Tüıkçe sözlü büyük macera filmi 
2 - Fedora 0 Maribelin şaheseri" 
Çarlık Rusya zamanında Rusyada yapılan mezalım-Büyük 

bir aşk hikayesi - canlı ve enfes bir roman 
fiyatlar : 20 25 30 kuruştur 

için yeni bir otomobil yolu ya
pılmakta ve bu yolun inşaatı 

sür'atle devam etmektedir. 
Roma, 16 (Ô.R) - Cibuti

den "Giornale d'Italia 11 ya bil
diriliyor: 

Diredauda Habeş kıtaaları 
ıçın önemli savaş gereçleri 
toplanmışbr, Habeşler şimdi 

Desyede tahşid ettikleri kıta .. 
!arla Harar civarındaki kıtalar 

arasında irtibat teminine ça
lışmaktadırlar. 

Paris, 16 (Ö.R) - Havas 
ajansının bildirdiğine göre im-

parator harb gereçleri müba
yeasını ödemek için döviz 
tedarikine çalışmaktadır. Bu· 

nun için Cibuti demiryo• 
lu aksiyonlarını depozito 
edecektir. Bu aksiyonlar-

dan sahib olduğu mıkhnn 
büttu aksiyonların yansına 

yakın olc\uğu bildirilmektedir. 

F ransanın Habeşistauda önemli 

menfaatları ve nüfuzu vardır. 

Aksiyonlar hakkında yapılacak 
bir anlaşma Fransanın bu nü
fuzunu artıracak ve ona yeni 

sahalar açacakhr. Bunun İçin 

Cibuti tecim odası bu muahe

denin yapılması arzusunu izhar 
etmiştir. 

Roma, 16 (Ö.R) - General 
De Bono bildiriyor: 

Dangali kolu ve birinci kol-

ordu Asbi ile Delta arasında 

hareketlerine devam ediyorlar. 
Yerli askerlerden mürekkeb 
kol Grnlta'da temizleme işine 
devam ediyor. ikinci kolordu 
T okazze şehri kıyılannı tut
muıtur. Uçaklar düşman grub-. . 

Lonclra garnizonu 
Kahire, 16 (A.A) - Hüümet bitaraflık prensiblerine tevfik~ 

Italyaya yapbğı tebliğatında Mısır üzerinden uçarak muh•?~ 
taraflara aid uçaklar bundan böyle siJah taşımayacağı gıb• 
silahlı veya süel üniformalı yolcu da taşımıyacakJarıo• 
bildirmiştir. Bundan kızılhaç. imtiyazlarmdan istifade edet1 

Londi'a, 16 (A.A) - Sü ba
kam 15 Ilkkanundan ıtibarcn 
iki fırkadan mürekk~b olan 
londra garnizo ıu kuvvetlerini 
devamh olarak hava müdafaa- 1 

&ma tahsis etmiştir. Şimal v·
layctler içinde böyle bir lrnrar 
verilmesi hekleniyor. • yolcular müsresnadır. ....... 

• • • 
eçımı sonra • 

Döl 
----mm:ı:ıı~-----------------~~~ Durum arlık daha aydınlıktır 

Pm·is 16 {Ô, R) - " Prog
res de Lyon ,. gazetesi muha
fazagarların lngiliz seç.imindeki 
zaferJerini kaydederken işçi 
muhalefetinin kabarmış olması
nın muhafazagarların otoritesi
ni azaltmıyacağım, zaten B. 
Baldvin tarafmclan da daha 
kuvvetli hır muhalefet istenil
diğini yaı.ıyor. Sosyalistler bir 
ay evelisine kadar iki defa 
işgal ettikleri iktidar mevkini 
tekrar ele geçirebileceklerini 
az çok Umid ediyorlardı. Fa
kat sonay içinde bu ümidleri 
dağıldı. Silahlanmaya karşı 
mücadele açarak ve işsizliğin 
hala aynı halde olduğunu ileri 
sürerek muhafazakarları yen
meğe çalışblar. Muvaffak ~a

madılar. Bununla beraber bü
yük bir muvaffakıyet kazan• 
mışlardır. Bütün liderleri seçil-

mişlerdir. Zaten memlekette 
ka%andıkları rey sayısı, elde 
ettikleri saylavlıkların sayısın

dan daha önemlidir. Bir 
çok yerlerde muhafazakar
lar işçilere karşı pek az 
farkla seçilmişlerdir. Libe
ral namzetlerin de araya 
girmesıle yapılan üç taraflı se
çimle her terafta sosyalist 
namztlerinin aleyhine durum 
çıkarmıştır. Sosyalistler ileride 

daha fazla mevki kazanacakfa .. 
rmı umuyorlar. Şimdiki halde 
muhakkak olan şudur ki mu• 
hafazakfir parhsı beş sene için 
İngiliz iç ve dış siyasasına kendi 
tamgasım vuracaktır. ,, 

"T emps,, gazetesi de diyor 
ki: Sosyalistlerin önemli dere
cede ileri gitmeleri muhafaza
karların zaferindeki siyasal 
ehemmiyeti azaltmıyor. Bunlar . . 

k Z. hükôrllet olmuşlardır. B. Baldvin finansal 1 yaca hr . ıra i 

ı dururluk ekonomik kalkınma neyi istediğini ve rıeY 
Uluslar 'Sosyetesi içinde barış istediğini bilecek dur~~; 
ve güven siyasasile seçmenle- dadır. B. Baldvin teslıb . 

k · · yeo• rin itimadını kazanmıştır. yarışına yol açmama ıçın 

"Paris·Soir,, muhafazakarlar bir teşebbüste bulunacak, ~-
tarafından kazanılan zaferin cümle Almanya ile süel mes ~ 
Citiy finans çevrenlerinde çok üzerinde görüşecektir. fak• 
iyi karşılandığını ve devlet Ingiliz hükumeti artık mübbelll 

rantlarının yarım puvan yUk- vaitlere kanmıyacaktır. Duru: 
seldiğini kaydediyor. Vakıa artık daha aydınlıkbr ve da k~ 
muhalifler bu yükselişin ordu sarih kararlara imkan verıne 
ve donanma techizatını fazla- tedir. ,. 
laşbrmak kararından ileri gel- "France de Bordean,, Fraıı 
diğini bildiriyorlar. için lngiltere veya ltalya~~:i 

B. Baldvin şimdi ne istedi- Berlin veya Moskovadan bırd .. 
ğini açık görmektedir. Seçimin tercih etmek meselesi olnıBıı 

1
: .. 

neticesi diplomatik faaliyete ğını, Londrayı Roma ile, er .. 
yeni bir kuvvet verecektir. ni Moskova ile birleşdirınege 
Artık şüpheli bir nokta kalmı- çalışmak lazım geldiğinVJ?f ot· ~ 

••dı•ıwı ~ 
A 

SAN'ATKAR 
Münir Nurettin arkad:şıar1 

:1 

Kemançe - F alıire Refik 
Tanburi - Refik 
Kanuni - Artaki 

Tarafından Çocuk esirgeme kurumu (Himayeietfal)menfa" 

atına 23 teşrinisani 935 cumartesi günü akşamı saat 21 de 
· d b 1 k ·· e bir Karşıyaka kulüp bınasın a umuma ser est o ma uzer 

musiki konseri verilecektir. 1' 
Hamiyetli yurddaşlarımız hem nezih bir gece geçirn1e 

hem de bu vesile ile fakir yavrulara yardım etmek fırsat1111 

kazanacaklardır. 

Fiyatler: 100 kuruştu~ 
Arzu edenler 3916 numaralı Kurum telefonu ile bilctler1111 

temin edebilirler. 



17 Teşrinisani t935 
I'!'" -

...... -
·~an kurtaran yeleği 
Ve bay Ösep Kolaciyan 

"Ya:za:o. :Eczacı 
:13:.eı:n. a ı .A..k. ~aş 

Inebolu vapurunun faciası 
hepimizin yüreğini sızlattığı şu 
günlerde dostlarımdan birisi 
bana Ermeni bay Öseb Kolaç
yan ile yaptığı bir seyahatını 

nakletti. Bundan beş altı sene 
evvel Fransaya seyahat eden 
1ostum, lstanbuldan Marsilyaya 
ilareket etmiş, vapurda kamara 
ırkadaşı da bir ermenı ımış. 
Öseb Kolaçyan adını taşıyan 
bu adam elli yaşlarında hoş 
samimiyet ve pek te korkak 
imiş. 

Vapurun kamarasında her 
yolcuya bir can kurtaran yele
ği varmış. Can kurtaran yele
jini nasıl giymek lazımgeldiği 
hakkında da bir izahatname 
dıvara asılı bulunuyormuş. Bi
:!im bay Öseb, bu kağıdı oku
yunca beti benzi atmış ! 

- Canım demiş böyle yüre
ğini insanın hoplatacak şeyleri 
kamaralara n~den asıyorlar, 
vapurda hiç batmak mı düşünü· 
lür 1 ! Hiç vapur müşterisine 
canınızı şöyle kurtarın denilir? ! 

Diye bizim arkadaşa bir 
rnüddet söylenmiş, yemek za
manı gelmiş, herkes sofrada 
yerini bulmuş. Vapurda bir 
gazete çıkarmış, gece radyo 
ile alınan havadis!er bu ga
zetede yazılır, vapur içinde 
verilecek konserlerin, varyete· 
!erin ilanları neşredilirmiş. Ga
r:etenin bir tarafında ela vapor 
Yolcularına kaptanlıktan bir 
teblig neşredilmiş. . . Herkes 
onu okuyormuş. T ebligde şöy
le J yazılıyormuş: 

'' ikindi çayından evvel 
saat tam 3,5 de görülen lüzum 
üzerine vapur imdad düdügü 
çalacak, herkes en kısa bir 
zamanda kamarada yazılı tali· 
rnatname mucibince can kur
taran yeleğini giyecek ve kaç 
numarala filikaya merbut ise o 
sandalının başında buluna· 
caktır. Bu tecrübeyi eksik ya
pan veya şaşıranların vaziyet
leri dü1eltilecek, talimatname
nin icabatma riayet edilecektir. 

Bizim bay Ösep sofrada 
bunu okuyunca hoşafın yağı 
kesilmiş .. 

- Canım hiç böyle tehlikeli 
oyun yapılır mı?! Yemeğin baş
hğını yapan birinci kaptana 
Pek uzak olmıyan bay Kolaç
Ya.n, Ermeni şivesinin kah uzun 
kah kısa hece!erile Fransızca 
kaptana demiş ki ; 

- Bay kaptan bu cankur
taran tecrübesi benim iştihamı 
kesti,yemek yiyemiyorum.Böyle 
lehlikeli uyun'arı ak!ımıza ge
tirmeyiniz, ben kaptan olsam 
böyle cankurtaran lafı bile 
etrnem, bu gemi de nereye 
Laksam cankurtaran işareti var. 

Sofrada crmeninin bu sözü 
bir çok latifelere sebep olmuş, 
Yemek yenmiş, kaptan bizim 
bay Osepi çağırmış, bir sigara 
Vermiş demiş k: 

- Hayatın her durumunda 
daima tehlike gözünün içine 
bakmalıdır. Hayat tehlikesi gö
rünür de gözükmez her türlü 

can tehlikesine karşı lakayt 
kalınırsa işte o zaman korkmalı 
Bizim vapurumuzda kaç yolcu 
versa bir o kadar da can kur-

taran yeleği vardır. Her can 
kurtaranın başında bir talimat
name asıhdır. Orada cankurta
ranı nasıl kullanmak lizımgel· 
diji izahatı olduğu gibi, her 
cankurtaranı giyen zatın ka~ 
nuuıaralı filikaya gideceği, bir 
filikayı kaç gemici idare ede
ceii ve kaç kiti alacağı da 
hellldir. 

Gece çaf&cak bir hnrhd dü-
ı .. 

• t::NI ASIR 

• 
sın 

Top anı 
craat 

e ı ·· zatıl 
raporu tedkik edilecek 

Tarım satış ve kred· 
IKooperati leri, birlikleri 

1 
;(amutayda kabul edilen bu 
önemli kanunları neşrediyoruz: 

Manisa, 15 (Özel) - Manisa 
şehir meclisi dün toplandı.Şar
bay ile belediye üyeler nin ba
zıları arasındaki anlaşmazlığı 

bilen benim gi'>i birkaç kişi 

meclisin bugünkü müzakerele
rinin enteresan safhalarını ya· 
kinen takip etmek maksadiyle 
dinleyiciler yerinde yer almış· 
lardı. 

Şehir meclisi azalarının vak
tinden evvel grup grup top· 
lanmağa gelmeleri dikkat gö
zümüzü çekti. Sonra anladık 
ki Parti başkanımız sayın Avni 
doğan belediye heyetile resmi 
celseden evvel görüşmek iste· 
miştir. Bu görüşme bir saat 
kadar sürmüştür. Parti başka· 
nmm müzakere salonundan 
çıkmasile görüşmenin nihayet 
bulduğunu anladık. 

Parti başkanı tekrar salona 
girdi ve dinleyiciler arasında 
oturdu. 

Şarbay Avni meclisi açtı. Üye· 
leri selamladı. Zabıt okundu. 
Şehir meclisi iki ikinci teşrin 

günü toplanmış bu toplantıda 
bir takım aza riyasete bir tak
rir vererek kanunen azalara 
bir hafta evvel tebligat yapıl· 
mak lazmıgelirken buna riayet 
edilmediği için müzakerata baş
Ianamıyacağını bildirmişlerdi. 
Bunun üzerine reis celseyi ta
til etmişti. Ş · rndi iki teşrinsani 
toplantısının içtima başlangıcı 

ad edilip edilmiyeceği meselesi 
l<arşısında kalınmışhr. Yukarda 
mevzubahsettiğimiz takriri ve
renlerin bugünkü toplantının 
iş baıı addedilmek lazımgel
diği kanaatmda oldukları an
laşılıyordu. Zaptın okunmasile 
evlat Hüseyin ayağa kalkarak 
bu noktai nazara müdafaa etti. 
Eczacı Sadettin de aynı nok
tai nazara iştirakte istical gös· 
terdi. Bay Ali Rıza arkadaş
larının mütalealarana iştirak et
mekle beraber eğer iki teşrinisa· 
ni toplanbsı başlangıç addedili
yorsa 2 buçuk gün sonra müddet 
biteceğinden uzatılması için il
baylık makamına müracaat edil 
meıini teklife tti. Şarbay Üye· 
den Ali Rızanın son teklifini 
reye koydu. İJk teklif sahipleri 
tezlerini müdafaa etmediler ve 
son teklif reye konulduğu za
man ellerini kaldırarak ilk mü
talea!arından vazge~tiklerini 

gösterdiler. Bundan sonra iş 
reis vekillikicrile katip!erin st!
çiJınesıne geldi. Gizli seçim ne 
tıcesinde 20 mevcuddan 18 
reyle bay Ali Rızanın ve 11 
re le IJay Muradın reis vel<il
liklerine seçildikleri anla~ıldı. 
Bundan sonra katipler seçildi. 

Sıra bütçe ve idare encü
menleri seçimine gelince üye
lerden ~:risi geçen içtimadaki 
azanın aynen seçilme!erini telc
lifetti. Teklif knbul olundu.Şar
bay, şehir hudutlarının çizil· 
mesi için bir encümen teşkilini 
teklif etti. Bu encümene seçil-

mesi teklif edilenlerden bir toplanmak üzere celsenin tatil 
zat, "Biz esnafız. Çarşıd:a ışı- edildiğini söyledi. Şarbay aya· 
miz olur. Her vakıt geleme- ğa kalkarak ruzname mucibin-
yiz . ., dedi. ce mecliste okunacak evrak 

Bu beyanata karşı "üzeri· olduğunu, icraat raporu okuna-
mize aldığımız bu millet işini rak buna ait müzakerat bittik-
yapmakla mükelJefiz,, Diyen ten sonra reis vekilinin makamı 
bulunmdı. reise terketmesi İcab ederken 

Sıra riyasetin icraat raporu- meclisi tatil ettiğini bunun 
nun okunması(]a gelmişti. Şar- doğru birşey olmadığını söy-
bay Avni mevkiini reis vekili ledi. Riyaset makamındaki za· 
Ali .... izaya terketti. Raporu tın bu beyanata kulak asma· 
muhasebeci okumağa başladı. dığını görünce arka sıralara 

Asal mesele icraat raporundawı karşı bu beyanatı tekrar etti. 
çıkarılacağı için herkes göz Riyaset makamındaki zat 
kulak kesilmiştir. meclisi tatil etmekle bir emri· 

Raporun okunması bitti. Reis vaki yaratmıştır. Buna tebei-
mütalea sordu. Üyeden Evlat yet etmek zaruridir diyenler 
Hüseyin raporun 48 saat için- oldu. Bu suretle müzakerata 
de teksir edilerek azaya tevzi son verildi. 
edilmesini istedi Reis başka Bugünkü meclis müzakera· 
söz isteyen olup olmadığını tından anlaşılmıştır ki belediye 
sordu. Başka söz isteyen bu- meclisi icraat raporuna karşı 
lunmayınca ltendisi "T etkile mutlakn ademi kifaye kararı 

edilecek bu icraat raporundan verecektir. 
başka bir de eski toplantılar- Manisa, 15 (Özel) - Meclis 
da verilmiş kararlar vardır. bugün şarbayın reisliğı altında 

toplandı. Gelen evrak okuna-
Bunların tetkik edilip edilme- rak ait olduğu encümenlere 
diğinin de tetkiki icap eder. havale edildi. Ilbaylık meclisin 
Zabıtlar üzerinde tetkikat yap- toplanma müddetini dört gün 
mak üzere Bay Evlat Hüseyin uzatmıştır. Pazartesi günü top-
ve Bay Muhtardan miırekkep )anılacaktır. İcraat rapornnun 
bir komisyon teşkilini teklif tevziine rağmen bu rapor hak-
ederim.11 dedi. Bu teklif te kında müzakere cereyan elmedi 
kabul olundn. Bunun üzerine ve meclis çok sakin geçti. 
reis vekili yarın saat onda Toksöz 
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Dünya Borsalarında 
.. 
Urünler .. mizin 

alınan 
fiatleri hakkında 

son haberler 
Türkofls 14:. - ,, - 935 

Londra Borsasında Üzüm : 
İzmir malı peşin 35 - 50 vadeli 
25 - 46 İran peşin 27 - 36 va
deli 16 - 23 Kaliforniya tomson 
natürel seçme peşin 36 vadeli 
24 fantazi peşin 38 vadeli 36 
alhn yaldızh ekstra seçme pe-

şin 40 vadeli 22 fantazi peşin 
44 vadeli 29 Girid peşin 42-
59 vadeli 22 - 44 Korent peşin 

45 - 70 vadeli 30 - 45 Avustu
ralya eski mal peşin 35 yeni 
mal pe iin 40 - 50 Kap peşın 
38 şilindir. 

Hamburrr borsasında: Tür-.., 
kiye No. ·ı vadeli 14,5, 8,15, 
9,16, 10 18,5 11 21,5 Türk 
lirasıdır. Yunanistan Kandiva 
15-32 florin Korent amalyas 

seçme 32-35 mark lran sultana 
33-38 şilin Kaliforniya sultana 

natürel 5,85 baker 5,80 dolar
d.:r. 

Nevyork borsasmd<>: lzmir 
sultana 9 crovn 12,S yenimal 
peşin 13,S Sanfransisko kaba 
4 dolardır. 

iNCiR:. 
Londra borsasında: Genuin 

natürel peşin 33 vadeli 22 eks
tra peşin 35 vadeli 24 skele
ton 4 crovn peşin 50 vadeli 
45,5 crovn peşin 55 vadeli 49 
altı crovn peşin 40 vadeli 53 

yedi crövn peşin 65 vadeli 58 
şilindir. 

Nevyork borsasında: Türkiye 
30 librelik torbada yeni mal 
peşin 1 S şilindir. 

Marsilya borsasında: Cezayir 
12-15 kiloluk sandık 125-130 
on kiloluk sandık 90-105 frank. 
l~panya cantin 5 peçetadır. 

Hamburg borsasında: Türkiye 
hazır mal 24·26 mark vadeli 
14 Türk lirasıdır. 

YÜN 
MarsiJya borsasında: Yıkan

mış Anadolu yünü 8-8.5 yıkan· 
mamış 4.50-5.50 franktır. 

ZEYTIYACI 
Marsilya borsasında: Tunus 

malı birinci tasir cif 380-400 
ikinci tasir 375 - 385 Cezayir 
malı cif 340-360 franktır. 

Hamburg borsasında: ispanya 
hazır mal ilk tasir 240 peçeta· 
dır. ltalya malı hazır 511 liret 
Fransa hazır mal ilk tasir 510 
franktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zabıta Haberleri: 
Kudurmuf mu? 

Keçeciler caddesinden araba 
ile geçen umumi kadınlardan 
lsmail kızı Eminenin arabasına 
atlayarak kadını döven sabı

kalı Derviş oğlu Nuri tutul· 
muştur. 

YakalanacaAını anlayınca 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ali paşa meydaninda Mus

tafa oğlu Halil, taharri memur
ları tarafından üzerınm ara· 
nacağını anlamış, cebindeki bir 

kalarım çabuk bulmaları için geç kalmış ve korkudan can 
yerlerde filikanın numarasını kurtaran yeleğini ters giymiş. 
bir ok işaretiyle go~teren ve Göver~eye çıkınca herkesi bir 
sık sık birbirini takip ederek kahkaha tufanı istila etmiş. 
filikaya kadar ~iden lamba1ar Kaptan yolcularını ciddiyete 
vardır. davet ederek bay Ösebin vazi-

Bizim Oaep ka;>lan!a lafa yetini tashih etmiştir. 

dalmışlardı. O sırada acı acı Hadıseyi bana nakleden <los· 
imdad düdüğü çalmış ... Kadın, tum lzmirdedir, İnebolu faciası 
kız, erkek, çocuk herkes can bizde de böyle tecrübeler yap-
kurtaran yeleklerini j.!eymiş tmlsa nasıl olur diye insanı 
talimatnameden aldığı direktif düşündürüyor. Bizim içimizden 
&zerine kendi fil hası başında de bir kaç tabans17: Öseb çıkar, 
bulunmuştur. Kaptan soğuk çıkar amma... Herkes bu işe 
kanlılıkla kaptan köprüsünde karşı daha olgun olmaz mı? 
gemi erklnile vaziyeti teftiş Fransız. kaptanının dcdiii gibi 

hayatta daima tehlükenin gö-

mıktar esrarı yutmuştur. 
Baha oğul arasında 

Kestane pazarında Demirci
lerde Salih oğlu Y aşann dük
ki111nda yetmiş gram esrar 
bulunmuştur. Bunu Hüseyin 
oğlu Cemalden aldığını söyle
diğinden hakkında tahkikate 
başlanmışbr. 

Kadın Kavgası 
Çorakkapıda döneı Ji soka· 

ğında otul'an Liltfi karısı Naile 
ve Riza oj'lu Emine geçimsizlik 
yüz.ünden Abdurrahman kıza 

-6-

Tarıoı kredi kooperatifleri- Madde 27 - Ekonemi ba-
nin tutacakları kayidler, def- kanlağı koc,peratiflerin kontrolü 
terler ve ana mul<avelenamenin ile idartleri, ödünç para verme 
tatbik usulünü ve bundan baş- ve ödünç alma işlerinde güdü· 
ka bütün işlerin yürütülme tar- fecek ana hatları belli ederek 
zını gösteren talimatnameler Ziraat bankasma bildirir. 
Ziraat bankasınca hazırlanır ve 
Ekonomi Bakanlığınca onay
lanır. Yüksek bölekte yal
nız defterler Türk kanunu
nun 66 ve dörtyüz seksen yedinci 
maddelerinde gösterilen def
terlerin yerine geçer. 

Madde 24 - Bu kanunla 
ana mukavelename hükümle-
rine aykırı harekette bulunan 
Tanm kredi kooperatiflerinin 
işlerine Ziraat bankası el koy· 
mağa ve lüzumunda Ekonomi 
bakanlığının onamı ile feshedi-
lerek tasfiye etme~e yetgelidir. 

Ziraat bankasının yazılı is· 
teği üzerine kooperatifin bu-
lunduğu yerin en büyük mül
kiye memuru, bankanın el koy· 
ma işlerinin yapılmasmı sağlar. 

Madde 25 - Tarım kredi 
kooperatiflerinin genel heyetle-
rile yönetim kurullarının ve 
murakiplerinin ödev ve yetge, 
kazancın dağıtılması tarzı ve 
kontrol, birleşme ve tasfiye 
gibi işleri hakkındaki hüküm
ana mukavelenamelerde gös· 
terifir. 

Genel heyetin ~kararları Zi-
raat bankasınca onaylanma-
dıkça tatbik olunamaz. 

Seçimleri Ziraat bankasınca 
onaylanmıyan yönetim kurulu 
üyelerile murakiplerin yerlerine 
genel heyet başkalarım seçer. 

Kooperatif direktörlerile im-
zaya yetgeli işyarların tayini 

veya işden çıkarılması Ziraat 

bankasınca kabul edilmedikçe 
hükümsüzdür. 

Madde 26 - Her tarım 
kredi kooperatifi alınması im
kansız olan alacaklarının ka
pablması için bir yedek akçe 
ayırmağa yükümlüdür. Yedek 
akçeden bir açığın kapatılahil-

mesi genel heyetin kararına 

bağlıdır. 

Zarar yılından sonra gelen 
ilk yılın kazancından, önce, 
açığın kapatılmasına özgünle-
necek kadar para aynlarak 
kalanı yedek akçesi hesabına 
geçirilir. 

Yedek akçe : 
a - Ortağa ödünç verilen 

paralardan kesilecek % 1 lerden 
b - Kooperatiften çıkan veya 

çıkarılan ortakların ortaklık 
paralarile bunların üremlerinden 

ç - Hükumetçe verilecek 
paralardan 

d - Her sene duru kazan· 

cm 0 0 50 sinden aşağı olma
mak ü1ere ayrılan paralardan 

e - Yed~k akçelerin geli
rinden 

f - Yukarıda yazalanlardan 
başka gelirlerden toplanır 

Yedek akçe Ziraat banka
sinca iireınlendirilir. 

Yedek akçeei 1000 lira· 
dan fazla olan tarım kredi 

kooperatifleri ziraat bankasının 
onamile bu paranın en çok ~o 

50 sile yazıhane veya depo 
ve işletme için yerler yaptıra
bilir veya satın alabilirJar. 

Fesih veya tasfiye olunan 
tanm kredi kooperatiflerinin 
yedek akçeleri ortaklara dağı-

tılamaz. Böyle hallerde başka
larına borcu olmıyan, karşılıksız 

alacaklan bulunmayan Tarım 
lcl'edi kooperatiflerinin yedek 
akçeleri balsre birlij'ine, yok•a 
o bölgedeki bedi kooperatif-
lerine yedek akçe olal'ak 

Zirrat Bankasının tarım kre
di kooperatiflerine açacaklan 

kredilerle ürem had1arı, Eko
nomi Bakanlığile Ziraat Ban-
kası tarafından birlikte belli 
edilir. 

Madde 28 - Tarım kredi 
kooperatiflerinin esas muka

velenameleri köylerde ihtiyar 
kurullarınca, şehir ve kasaba
larde noterler katında imza 
olunur. Ane mukavelenameler 
noterlerce tesçil ve ilan olunur 
Tanın kredi kooperatifleri 

Ticaret kanununun 482. 501 ve 
502 nci maddeleri hükümlerine 
bağlı değildir. 

Madde 29 - Tarım kredi 
kooperatiflerinin çalıştığı eko
nomik bölgelerde, Ekonomi ba
kanlığı lüzum görürse, bu ko· 
operatifler arasında bölge bir
likleri kurulabilir. 

Bölge birliğinin kapitali, or
taklık paylarının tutan ve ne 

kadar alacağı ve ödeme şekil
lerile bu birliğin işe başlıyabil

mesi için ödenecek en az ka
pitali üçüncü maddede yazılı 
olduğu gibi bir ana mukavele
name ile gösterilir. 

Bölge birliklerinin yönelim V'! 

kontrol kurulları ve direktörle-

rinin şeçilmesi işi ile genel 
heyetlerinin kurulması ve ödev 

ve yetke1eri, ortak kooperatif
lerile Qlan durum ve ilgileri 

Tarm Satış Kooperatifleri ka
nununda sahş kooperatifleri 

birlikleri hakkındaki hüküm· 
lere bağladır. 

Bölge birlikleri kredi koo
peratiflerile Ziraat bankası ara· 
sında aracı bir organdır. 

Ortak kredi kooperatiflerioia 
Ziraat bankasına karşı olan 

yükümleri böl~,e birliğine ge· 
çer ve Zıraat bankası yalnız 
böJge birliği iş yapar. 

Bölge birlikleri bu kanunda 
yazılı her türlü vergi, resim, 

hare ve bunlar gibi devlete 
karşı olan yükümlerin bağışıkla
rından faydalanır 

Madde 30 - 1470 sayılı zi
rai kredi kooperatifleri kanunu· 

nun 22 nci maddesile kaldırılan 
itibari zirai birlikleri hakkında-

ki 21-4-1340 tarihli kanuna g6-
re çiftçilerden toplanmış ve bu 

gün Ziraat bankasında veya 
başka banka ve kurum veya 

şahıslar elinde bulunan para
lardan hakiki şahıslar adına 
yatırılmış olanlar geri verilir. 

Özüm, incir ve fındık gibi 
öşrü piyasa yerlerinde veya 
gümrüklerde alınmış olan ürihl
lerin taşın masraflarından biri
ken paralar, şahıslar adına ya· 

zılı da olsa o ürünler için ku· 
rulacak tarım sabş kooperatif
leri birliklerine yedek akçe 
olarak verilir. 

Bunladan baıka itibari zirai 
birlikleri kanununa göre her 
hangi bir şekilde toplanmış 
olup ta hakiki 1&hıslar adına 
yazılı olmıyan paralar o bölge
de bu kanunla kurulan tanm 
kredi kooperatiflerine yedek 
akçe olarak verilir. 

&,,,u Var-

498 Ullmmalı kanun 71 
1470 nunıarall kanun 1208 uyılı 



üzik, kahkaha~ aşk ve ses tufanı 
içinde insanı mestediyor 

·--·~~--~~-~ 
\.'azan : Eczacı Kemal A/.'laş 

Bu hafta Elhamra'da güzel 1 bir operet artisti, bir ses kra-
Ma_c.ar. kızı Marta E~~rt yaJ~ız liçesi olmakla kalmıyor, adeta 
degıldır. Erkek sesının alabıl- şuh bir komediyen de oldu-
diğine ~ükselen, yükseldikçe ğunu gösteriyor, vapur kama-
bedeflerme çarparak titrek rasında (13) rakkamınin şea-
akisler ya~an Jean mr~-:-~~---.----,---..--,.._,-.---~-_,..
Kiepura 'nm sesi de 
var. Sinema merak
blarmın bildiği bir 
tarihi, tarih demi· 
yeyim, bir vakıayı 
burada işaret et
mek istiyorum. 

Marta Egert son 
senelerde güzel, 
güzel demekle ifade 
edilemez, fevkalade 
sesile cana yakın ıuıı....ık:.M-""..;....._....,;.,.~;-=ı!ı&...ı. 

güzelliğile çok sevilmiş bir metı ne zarif ne şık ne güzel 
Macar kızıdır. Jeon Kiepura da nükteli bir hadıse yaratıyor, 
genç, dinç, sevimli bir delikan- bu süjeleri bu kadar ince dü-
hdır, delikanlı, delikanlılığı ile şünmek ve bu buluşu bu ka-
kalmıyor fevkalade bir de sesi dar ince işlemek cidden ince-
vardır, bu gencin sesini biz de lik sevenleri pek memnun ede-
mütenazır bir ses diye aramak cektir. Po! Kemp ile Fev Li-
lazımgelirse Münir Nureddin nugeu gibi iki komiği .. yanya• 
ile Hafız Saminin nağmelerini na görmek pek zevkli bir şey 
karıştırarak göstermek gerek- oluyor. Türk sahnelerinin son 
tir. Size yukarıda işaret etti- yıldızı ( Komik Hasan ) bu 
ğim ve sinema meraklılarının gün tarihe karışmış bir olüdür. 
da bildiği bir vakayı şimdi söyli· Ben üstadın acemilik ve telaş 

sahnelerini adeta Pol Kenp 
yeyim bu filimin provasında ihya ediyor zannettim. 
güzel Marta Eyert ile bu genç Zaı if bir komediyi aşk, süs, 
delikanh jean Kiepura nişan- macera ve zevk ile süslemiş, 
lanmış ve evlenmelerini mucip zengin sahneler, kalabalık ve 
olmuştur. Böyle iki genci, heyecanlı hadiselerle çerçeve-
iki ses kutbunu birbirine lemişler Sevginin Sesi olmuş-
yakJaştırmağı iycap ettire- tur. Filmin coşkunluğu barda-
cek kadar sehhar olan ğa döküldükçe kabaran gazoz 
bu filimde ne var diye daha gibi köpürmekte "Son" işareti 
hassas davrandım, ne yok ki ! çıkıncaya kadar köpürmek-
Bir defa Marta Egert burada tedir. 
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Zaferlerinin sebepleri 
lngirz karşı enerjik 

bulunuyor 
ulusu ltalyaya 

rumu tasvip etmiş D 
Baştaraf ı 1 inci sav/ada -

bir muvaffakıyetle devam ede
bilecektir. 

ZAFERiN SEBEPLERi 
"Pelit Parisien,, bu zaferin 

sebeplerini incelerken başta 
Jiberal partisinin inhiJalinden 
ileri geldiğini tahmin ediyor. 
Fakat diğer taraftan, diyor. 
JngiJiz seçmenleri hükume
tin finansal ve ekonomik mu
vazeneyi temin ederek iş
sizliğin genişlemesine karşı da 
bir sed çektiğini unutmamış
lardır. Dış siyasaya gelince, 
Jtalyan-Habeş anlaşmazlığı kar
şısında hükumetin takındığı 
enerjik durum kendi taraftar-

. Jarı gibi muhalifleri tarafından 
da beğenilmiştir. 

B.Baldvinin şahsı da zafere 
az yardım etmemiştir. Zira bu 
adam, diktatör tipinden müm
kün olduğu kadar uzak bir 
phıiyettir. 

iKi PARTi SiSTEMi 
•• Figaro " gazetesi lngilte

renin iki parti sistemine dön
mllş olduğunu kaydediyor. 
Şimdiki seçim Ingilterede müf • 
rit partilerin yaşayamıyacağını 
bir daha isbat etmiştir. logiliz 
parlamentosuna tek bir komü
nist saylav seçilebilmiştir. Sir 
Edvard Mosleyin faşistlerine 
gelince bunlar da yok olmuş
lardır. Avrupada hala yer ka
zanan müfrit fikirlerin ulaşma 
tehlikesi lngiliz blokunu ısıra
mıyor. 

ULSTERDE SEÇiM 
Londra, 16 (Ö.R) - Seçim 

hakkında daha iki netice belJi 
olmuştur. Bunlar lrlandanın 
ıimalindeki Ulster ilinin uluscu 

iki dairesindedir. Istinkafçı iki 
irfanda nasyonalisti seçilmiştir. 
Bunlar bütün seçim mücadele
sinde, lngiliz Avam kamarasına 
ayak basmıyacaklarını bildirmiş
dir. Çünki lngiltereden ayrılıp 
lrlanda devletine bağJanmak 
tarafdarıdırlar. Her birisi 50000 
reyJik muazzam bir ekseriyetle, 
tekrar saylav seçilmeğe çalışan 
rakiplerint mağlup etmişlerdır. 

SONUÇ 
Londra 16 (Ö. R) - Bu da· 

kikada belli olan seçim so
nuçları : 

381 Mubafazagar 31 Ulusal 
liberal, 8 Ulusal işçi, 3 Ulusal 
müstakil olmak üzere 422 hü
kiımetçi ve 153 işçi, 16 Samu
el grubu liberal, 4 Loyd Corc 
grubu liberal, 4 müstakil işçi 
ve 1 komünist olmak iizere 
178 muhaliftir. 

Londra, 15 ( A. A ) - Bu 
akşam 615 daireden 597 sinin 
seçim neticesi öğrenilmiştir. 
Diğer neticeler yarın ve belki 
de daha sonra belli olacaktır. 
Şimdiye kadar hükumet par· 
tileri: 420, muhalefet: 177 say
lavlık kazanmışlardır. Muhafa
zakarlar 379, ulusal liberaller 
Saymen 30, ulusal işı;iler 8. 
Müstakil hükumetçiler 3. 

Muhaliflerin kazançları şu 
suretle taksim olonmuştur. 

işçiler: 157, Müstakil işçiler 
4, Liberaller Samuel hizbi 15, 
Liberaller Loyd Corç hizbi: 4, 
Komünist 1, 

Buna göre hükumetin şimdi
ye kadar kazandığı ekseriyet 
243 dür. 

Maurice Chevalier 
Foli Beı:jer filmi ile ka]pleri teshir ediyor 

Mawice 
iki seneyi geçti. Bu yüksek 

Fransız san& •.. arını akran üze· 
rinde görememiştik. Geçen se
ne yapılan büyük Nklamlara 
rağmen ilan edıten bir filmi 
çıkmadı ve gösterilemedi. Ade
ta onu göreceğimiz gelmişti. 
Sonra Fransız ve Amerikan i:'a
zetelerinin insafsız münekkit-

Oıevalier 

hakikiğ bir artist olduğunu 
ispat etti. 

Foli Berjerde çok canlı bir 
mevzu, çok zengin revü sah
neleri olmakla beraber Moris 
Şövalyeyi iki şahsiyette görü
yoruz. Biri F oli Berjer artist· 
!erinden Şarbo diğeri de bü
yük bir banka meclisi idare 
reisi Baron Kasisini .. leri onun için yazmadlk tenkit 

Artist Şarliyer, Moris Şöval
bırakmadılar. " Moris Şövalye 

yenin kendi karakteri, Baron 
ilk yaphğı iki filmde ne ise Kasisini de Moris Şövalyenin 
sonradan ynptığı bütün filmler- Clark Gable, Garry Cooper 
de de ondan başka hir şey gibi bugünün en sevimli san'-
değildir. O, ösrrendiği bir iki atkarlarmdan hiç te aşağı san'-
numarayı tekrarıamaktan başka atta olmadıgını belki de bazı 
bir şey bi mez. Onda sanat hususlarda onlardan yüksek 
yoktur. Yalnız bir mukallit ,, olduğunu gösteren şahsiyettir. 

Dediler bizim gibi Şövalye Çok kuvvetli bir aşk mace-
de bu yazılan, garazldirane ı raı;ı, çılgın kıskançlık sahneleri, 
olan bu hücumları okudu. Ga- muhteiem dekorlar içinde ge-
zeteler!e münakaşaya girmedi. çen ve Foli berjeri bihakkin 
O, bunların hepsine birden canlandıran dekorları ile Moris 
açık ve mukni bir cevap ver- Şövalyenin bu filmi sinema ale-
mek istiyordu. Düşündü. kara- minde bir sanat abidesi olarak 
rını verdi. Aylarca çalıştı. Gü- kalacaktır, 
vendiği en yüksek Fransız Bir kaç zaman ovel onun 
san'atkarlannı beraberine aldı. için "adi bir mnkalliddiru di-
Yüzlerce güzel kız topladı ve yenler bugün Foli berjeri gör· 
oıtaya Foli Berjer'i çıkardı. dükten sonra: 

iki gündenberi Tayyare sine· "Moris Şövalye sinema dün-
masında gösterilmekte o1an bu yasının en yüksek s~natkarı 
fHim hakikaten Şövalyenin bir en hürmet edilecek artistidir. 
şah eseridir. O bu filimi ile Onu takdir ediyoruz ve onun 
bütün münekkidlere boyun içjn yazdıklarımızdan utanıyo· 
eğdirdi. Hepsini susturdu ve ruz,, diye itiraf kusur ediyor-
kendisinin bir mukallid değil lar. 
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Suriye gazeteleri Ne dıyorlar? 

Araplar tatürkü 
içten sevmektedirler 

Smiyede rıka11 ( Eikıbes) gazetr.
sindrn: 
Şamda oturan mütekait Os-

manlı zabitlerinin Atatürke 
çektikleri telgrctfı aynen neş
rettik. 

Büyük öndere çekilen tel
graf muhtasar olmasına rağmen 
yalnız zabitler namına çekilmiş 
sayılmamalı, bütün Suriyeliler 
ruh ve hislerinin tercümanı olan 
bir vesika telakki olunmalıdır. 
istiklal ve hürriyetten mahrum 
kalan Suriye halin şarkın mef· 
hareli ve vatan müdafaasında 
bir semböl QJan Atatürkün 
mukaddes hayatına karşı bir 
suikastta kati olarak bulunma· 
dı ve bulunmıyacaktır. 

Bu komplonun Suriyede ter
tip olunduğu söylenebilir ise· 
de bir tek Suriyelinin bu kom 
ploya iştirak ettiği iddia olu
namaz. Araplar ve hassaten 
Suriyeliler Atatürkü Türkler-

den daha ziyade severler der
sek mübalağalı bir şey söyle-
memiş oluruz. 

Atatürk Türk Ulusunu ec
nebi istila ve h akaretinden 
kurtarıp ona istiklal ve hürri
yetini kazandırdı. Gazi Atatürk 
büyük bir Tür kiye kurdu. 

Türkler ile aramızda beş yüz 
sene sürmüş olan müşterek 
bir hayattan kalma bağlar 
vardır. Bu bnglar bizi birleş
tirmiştir. Bugünkü Türkiye 
bütün mazi bağlarından ayrıla
bilir. Fakat bir tek bağdan 
ayrılamaz. Bu da komşuluk 
~ağları ve Süriyenin büyük 
Öndere karşi beslediği duygu· 
)ardır. 

Türklerin Ônder'i ve bütün 
şarkın mefhareti Gazi Atatür
ke uzun ömürler vermesini ve 
her tecavüzden muhafaza etme
sini Cenabı Haktan dileriz. 

PARDAYA 
- 37 - YAZAN : Mişel ZevakO 

Hay Allah cezasını versin! Majiro 1 

B bize bugün musallat olan ,erif 
Aksi takdirde Dük Dö Kiz, 

in hazırladığı faciaya seyirci 
mi kalacakb. 

Ağır bir yükten kurtulmak 
istiyormuş gibi omuzlarını silkti 
Vaktını böyle düşüncelerle 
geçirmek itiyadında bulunan bir 
adam olmadığından mantosu ile 
yüzünü örterek, en KOD çıkan 
Monmoransinin açık bıraktığı 

kapıyı kapamak için Loben'in 
kendisine doğru yürüdüğünü 
gördü ve aralığa fırladı. 

Biraderi Tibo'dan lazımgelen 
tenbihab alan Loben, sekiz 
yabancı şairin . bu kapıdan çı
kacağını biliyordu. Hesabım 
altüst eden dokuzuncu adamı 
görünce: 

- Hey! Kimdir o ? Burada 
ne yapıyorsun? 

Diye bağırdı, fakat bu hay
reti aynı zamanda korkuya 
çevrildi. Çünkü bu sözleri söy
ler söylemez şiddetli bir vuruş 
ile aralığa yuvarlandı. Pardayau 
ise yerde inliyen Loben'in üs
tünden atlıyarak hemen sokağa 
hrladı. 

Geceleyin Deviniyer pansı

yonu kapah olduğu gibi dük
kanlar da kapalı, herkes uyku
ya yatmış, sokaklar ıssız ve 
tenha idi. Zifiri karanlık her 
tarah kaplamışb. Bir hizada 
olmıyan evlerin girintili ve çı
kıntılı karanlık köşelerine giz
lenmiş masallardakı cadıları 
hatırlatıyordu. Bozuk yollar su 
birikintisinin toplandığı çukur
lar korkunç sükünetin eşi idi. 
Pek az kişinin fenerla geçtiği 
görülebilirdi. Herkes evlerine 
çekilmiş olduğundan yalmz bu 
sokaklarda serseriler, sarhoşlar 
çapkınlar dolaşırlardı. 

Hanri dö Monmoransi tek 
başına Sen'de Nis sokağına 
dalmıştı. Mantosunun altında 

sağlam saplı bir hançeri elinde 
tutuyor, acele etmeksizin sağ 
taraftaki evlere sürünerek Sen 
nehri istikametine doğru yürü
yordu. 

Bfrdenbire durarak karanlık 
bir köşeye girip har~ketsiz bir 
halde duvara dayandı. Yirmi 
adım kadar ilerisinde kendisine 
doğru bir kaç kişinin geldiğini 
gördü. Karanlıkta bunların 
dört kişi olduğunu ve hepsinin 
de yaya yürüdüklerini fark 
edebildi : 

- Galiba gece husızları ol
malı! 

Dedi. Bunlar serbestçe giden 
namuslu insanlardandı. Kendi 
kendilerine konuşuyorlardı. 

Mareşal Hanri dö Monmo
ransinin yanandan geçtiler. Bu 
esnada içlerinden biri : 

- Ba' lar ! Gülmeyiniz bu 
kadının ismi vardır. 

Sözlerini söylüyorlardı. Hanri 
dö Monmoransi bu sözü söyli
yenin Dok Danjo olduğunu 
tanıdı. Diğer birisi sordu : 

- Aziz prensim bu isim 
nedir? 

ba gibi patlamıştı. Bu Jan 
kimdi? Lüiz kimdi? Her feda
karlığı göz önüne alarak bunu 
öarenmek ve şüphesini hallet
mek istiyordu. Dük Daojoyu 
sorguya çekmeğe ve hatta ica
bında kralın biraderi olan bu 
prensle düelloya bile karar 
vermişti. 

- Aradığım kadınlar! niçin 
onlar olmasın!.. 

Hanri dömonmoransinin oefe 
i tıkanmıştı. Aradan on alt~ 
yıldır sönmiyen bir aşkın ateşı 
altında yanmağa başlamış tek'" 
rar gönlü tutuşmuştu. 

Jan! Janl 
Bir daha onu görmesi, ko

nuşması mümkün olmıyacak oıı 
idi? Onu ölmüş sanıyordu ve 
aşkını da yanıp kavrulduğu ate
şin külleri altında söncUrıneğe 
çalışmıştı. Evet! onu seviyor ve 
belki eskisinden bin kat fazla 
bir muhabbetle çılgancasına se
viyordu, Kalbi küt küt çarpı

yordu: 
- Bu kadın şayed o ıse-·· 

Eğer Pariste ise ... 
diye diye yürüyordu. Şakak

larında yuvarlanan souk t~r 
damlalarını ıildi. Dehşetli bır 
gülüşme Hanriyi kendine getir· 
di: 

- Monmoransi ailesinin reı: 
sının olmak ıçın Hanrı 
Dökizin Fransa Kralı olmasını 
bekliyemiyeceğim. Madeın ki 
Fransova daha ziyade nüfuz 
sahibidir ilk evvel onu ölür .. 
meliyim. • 

Dedi. Bu sırada dört kişiu10 
Divinyer pansiyonunun önünde 
durduklarını gördu. . 

Hanri Dö Monmoransi de bıt 
saçağın altına sokularak dıva-
ra dayandı; heyecanından kıs~.k 
kısık nefes alarak, oradan go: 
zetlemeğe, söylenecek sözf erı 
işitmeğe çalıştı. Dük Danjo ~ 

- Anahtarı ver, Morever · 
- Buyurunuz Monsinyor ! 
Dedi. Kapı açıldı, dördil ~e 

pansiyonun karşısındaki evı~ 
kapısına doğru yürüdüler.Hanrı 
dö Monmorans ; 

- Oh 1 Behemehal öğren
meliyim! 

Diye homurdandı. Atılınal< 
istedi. Fakat tekrar saçağın 
altına girerek gizlendi. Kapının 
önünde birdenbire bir adaıJl 
peyda oldu. Dük Danjo Uç 
a.iım gerileyerek : . 

- Bu deli herif te kılll 
o:uyor? 

nedi. 
• - Hay Allah cezasını ver 
sin! Majiron bu bize bugüO 
musallat olan herif. 

Mojiron bağırdı: . I 
- Ta kendisi o! Azizıdl 

Evinizin önünde nöbetmi bek"' 
liyorsunuz ? 

Pardayan cevap verdi : 
- Görüyorsunuz ya 1 Sor

mağa )üzüm varını ? Gece gno
düz buradayım 1 Gündüzün gO
leo edebsizlerin korkusundad 
bekliyorum ! 

- Sen de Nis sokagvmda ~o ı ' 1ar' -u I 1' v • •• ona madam Jan yahud siyah #.ııııl __________ _.. 

elbiseli kadın namını veriyor- ı 
lar. Fakat kızı güzel olduktan . 
sonra anası neme lazım... Bu 
küçük Luizden daha güzel, 
dahıı cana yakın bir kız düşü
nülebil r mi ? 

Lakırdının alt tarafı bir mı
rılb içinde işidilmez oldu. Lakin ' 
Mareşal artık dinlemiyordu. 
Jan ismini işidince vücudu şid
detle sarsıldı. Lüiz ismini du
yunca kalbinin sızladığını his
setti. Dük Danjo ve arkadaş· 
larını takibe koyuldu. 

Jan! Lüiz! .. 
Bu iki isim dimağında bom-

Satılık 
Celal Bayar Bulvan üzerind.e 
kain 4 numaralı ev (870 lirası 

·sekiz senede ödenmek üzere) 
5500 liraya satılıktır. 

Yeni yapılmıştı r, Şehir ga
zinosile denize çok yakından 
nezareti vardır. Bahçesi ge· 
niş, havası günesi, ziya~~ 
boldur. Her türlü konfor~ 
~aizdir. Senelik ir~dı .. 6~k 
lıradır. Müracaat yerı BuY66 
Kardiçalı Hanı numara L! 

Telefon 3118 r 15-1 
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Yeni reji işe 
başlamıştır 

. Paris, 16 ( Ö.R) - La Ma
nılladan bildiriliyor: Amerika 
Curnur başkam B. Rooseveltin 
beyannamesile Filipin adaların
da kurulan yeni rejim bugün
den itibaren işe başlamıştır. 
Tören, Fili pin adalarına 
Cornonvealth ( mahmiye ) hak
lar~nı tanıyan başkan Roose· 
•eltin bir diyevinin okumnasile 
lçılrnışbr. 

Filip!n cumuriyeti ilk başkanı 
B. Vilson bir söylev vererek 
Attıerika milletine ve başkanına 
saygılarını bildirmiş ve "kuv
~etli ve asil Amerika ulusile 
İf birliği imtiyazını kazanmış 
olduğumuzdan dolayı kıvanç 

. duyuyoruz,, demiştir. Halk 
tsUk\a\ yo' u'ld ı ilk ko:nk 0 '1 !1 

Yeni rejim dolayısile büyük 
Şenlikler tertib etmiştir. 

ita ya ve deniz 
l<onf e ,, ansı 

Roma, 16 (Ö.R)- Bazı ga- . 
ıetelerin bildirdiklerinin tersine 
0 larak ltalyan hükumeti 5 ilk 
kanunda Londrada toplanacak 
olan deniz konferansına iıtirak 
~decektir. Italyan hükumeti 
-ondrada har..ırlık müzakerele· 
inde bulunan deniz eksperle· 
~nin dönmesini bekliyeceğin· 

en ltalyan cevabı belki bir iki 
&üıı gecikecektir. 

Herriot 
ltldal tavaiy etU 

tn Paris, 16 (Ô.R) - Bütçe 
Uvazenesi meselesi üzerinde 

Ve hükümetle finans komis
Yonu arasında bir anlaşmaya 
varınak üzere yapılan müzake· 
releri tefsir eden •• Journal" 
gazetesi B. Herriat tarafından 
l"~dikallere yapıları itidal öğü· 
~Unün durumu iyileştirdiğini 

1 
eydediyor. Radikal sosyalist

kr ,bütçe muvazenesini sada-
atıannı ve finans komisyonu 

~~n delegelerinin hükiimetle 
. ır anlaşma formülü bulmalan 
tçin verdikleri mandayı teyid 
~t . nıı !erdir. 

Dçmaıı 'ermozun 
Sür'at rekoru 

d Paris 16 ( Ö. R ) - Dakar
d an. Kaznblnnkaya 7 saat on 
akıkada vararak 2700 kilo

~etrc mesafeyi saatta 375 ki-
0nıetre vasati sür'atle aşan uç
kaıı Mermo:z: Kazablakadan 
l ~k&rak bugün saat 14,5 de 
ti 0 Burje uçak kurağına inmiş· 
. r. Böylece seyahatın bu ikin

cı kısmında da 1480 kilomet
re . 

Yt S saat 35 dakikada aşa-
rak saatte vasati 365 kilomet· 
te su.. t t . . . M ra emm etmıştır. er-
b:ıoz uçu unu 3500 metre yük· 
:ekten yapmış ve ancak Prie
t dnğJanna vardıgı zaman 
0Ptağı ıürmüştür. · 

Zagazigte · 
Beş polis yaralandı 

11
• l<ahire. 16 (A.A) - Royter 
Jansından: 
\'eni den çıkan . talebe ·karı

~ıklıklan çabuk bastırılmıştır. 
z 'hireye 150 l i!onıetredeki 
b:ı a.ı.aı. g'de talebe beş polis 

trnurunu yaralamıştır. 

KTOR 

1 
Sinir hastalıkları 

P Mütehassısı 
d .. azardaa mada hergün 

0 rtten sonra ikinci Beyler 
Sok - d agın n 81 numaralı mu-
~Yenehanesinde hastalannı 

a.b eder 2 - 26 (3436) 

YENl-ASIR 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 HA' Bahkyai,rı ~ 

Norveçyanın heılis Morina b&lık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sateş Yeri 

. . . . . . . . . . . 
BAŞDURAK 

HAMDİ ·· z 
• a ez esı 

•ıııııııııaııaııııııaııııııeıaııı••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

LI B H 
zmir vak ar direk Ö ı l .. "J ğiin en; 
lzmirde Kemeralli caddesinde kain (Büyük Salepci oğlu hanı) 

dimekle bilinen hanın 26 • teşrini sani ~ 935 tarihinden itibaren 
bir senelik icarı 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
arttırmağ'a konmuştur. Bu handa 18 dükkan 1 kahve, 1 depo 
6 büyük ve küçük garaj, 1 yazıhane ve 32 oda vardır. 

Tahmin oluuan senelik kira bedeli (8000) liradır. Muvakkat 
teminat (600) liradır. ihalesi 9 - 12 • 935 Pazartesi günü saat 
15 de lzmir vakıflar direktörlüğünde toplanacak komisyon 

önünde yapılacaktır. Teklif mektupları 2490 sayılı a . ttırma, 
eksiltme ve ilıal kanunu mucibince ve bu iş için hazırlanmış 

olan hususi şartname uyarınca hazırlanarak en geç ihale günü 
saat 14 e kadar vakıflar direktörlüğüne makbuz mukabilinde 
teslim edilecektir. 

istekliler hususi şartları bildiren kağıtları her r ün Evkaf 
varidat memurluğundan parasız aJab:lirler. 
Dışaudan istekli çılcaığında 6 kuruşluk posta pulunu beraber 

gönderecek olanların adreslerine hirer şartname yoHamr. 
17-24-1 3741 (3476) 

Borsa llaberleri N 
N 

DUn Bor ada N 
.... 

apılan Satışlar ~ 
~ 

1091 S SüJeymano 9 50 16 
795 K A Kazım 11 14 
622 H Z Ahmet 8 50 11 75 
488 T Debbas 10 75 16 25 
468 M J Taranto 8 75 11 75 
212,S At'diti 11 11 50 
135 S Celardin 13 13 50 
113 J Taranto M 10 25 14 
211 j Kohen 11 75 13 
96 Jiro ve Şü. 1 O 50 11 25 
93 S Gomel 9 11 
87 Y i Talat 10 50 11 25 
85 K O Ahmet 11 37 11 50 
79 H Alanyalı 11 13 25 
35 M Nuri M 9 9 
33 M Orhan 14 14 
30 F Z Abdullah 13 50 14 

5 Vitel ve Şü. 10 10 
4532,5 Yekim 
430921 dünkü satış yekfınu 
435453,5 umumi satış yekfınu 

. incir 
6665 Muhtelif 4 75 19 

Zahire 
100 buğday 7 62 
100 ton " 
27 Akdarı 5 

374 Kendir T. 5 12 
300 P. çekir 2 60 

25 balye pamuk 44 
51 Yapak 40 
50 Susam 15 

• 

7 75 

5 
5 12 
2 60 

44 
40 
15 

ara ıyasası 
16-11-1935 

Alış Satış 
Mark 50 20 50 70 
İsterlin 616 50 621 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 79 40 
Belga 21 10 21 50 
İtalyan lireti 10 17 10 27 
İsviçre Fran. 40 87 41 12 
Florin 85 35 85 87 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. ilini 23 50 24 

Gayri menkul c.çı 

arltlrma lllnı 
iımir birinci icra memurlu

ğundan: 

Bayrama borçlu Ahmet hak· 
kının bu borcundan dolayı ha
ciz altına alınan birinci Aziziye 
T opraktepe sokağında kain 5 
numaralı ve 600 lira kıymeti 

muhammeneli evin birine• art
tırması 19/12/935 Perşı!mbe 

gunu saat 11 de yapılmak 

üzere açık artırma suretiyle 
satılığa çıkanlmıştır . 

lsbu artbrmada mahcuz gayri 
menkul muhammen kıymetinin 

yüzde 75 ini bulduğu takdirde 
en çok artırana isteklisine 
ihaıe olun caktır. Aksi takdir
de en son arbran isteklinin ta
ahhüdü baki kalmak şartiyle 
sabş on beş gün daha uzatıla· 
rak ikinci artırması 2-1-936 
Perşembe günü saat on birde 
yapılacakbr. işbu artırmada 
dahi mabcuı gayri menkul mu
hammen kıymetin yüzde 75 ini 
bulmazsa en çok artırana ihale 

olunacaktır· ~u gayrimenkul 
üzerinde her bangı bir şekilde 

olursa olsun hak talebinde bu
lunan bu ilanın tebliği tarihin-

den itibaren 20 gün zarfında 
vesaikleriyle birlikte dairemize 
müracaat etmeleri lazımdır. 

Aksi halde hakları tapu Bici· 
lince sabit olmıyanlar paraların 
paylaşmasından dı~arı bırakıla
caktır. Yüzde 2 buçuk dellaliye 
müşteriye cittir. 30-11-935 ta
rihinden itibaren şartname her· 
kese açık bulundurulacaklır. 
Artırmaya iştirak etmek isti
yenler yilzde 7/5 pey akçasiyle 
birinci icra dairesinin 3515987 
dosyasına müracaatlan ilan olu-
nur. 3730 (3474) 

2 

Jüğoe 
K. 

450.000 

Çifte Spiralli yani OSRAM "D,, lambaları 
elektrik ceryanından aı.ami derecede 
istifade temin ed .rler. Çifte Spiralli 
olmaları sayesinde ucuz lambalara naza
ran yüzde 40 daha ucuzdurlar. OSRAM 
0 0,, ampullerini tercih etmeniz karınız 

icabıdır. Ambalajı üzerindeki uo,, işare

tine d ıkkat ediniz, 

·r it 
den: 
G. 

Çimtnto 
Eşyanın cinsi 

Torba 
9000 

Tesbit No. 
258 

Yukarıda yazılı eşya 9-11-935 nd Salı günü saat 14 de açık 

arttırma suretile dahile satılacağından işine gelenlerin ithalat 

gümrüğü satış koıµisyonuna müracaatları ilan olunur. 

4--18 3561 

ara hisar 

öbrek, karaciğer rahatsızlıkları- ı 

le fevkalade bü
yük sa ış 

Acele yolculuk dolayısiyle 17 
teşrini sani 935 Pazar günü 
sabahlt:yin saat 1 O da tramvay 
caddesi Sadık bey mevkiinde 
695 N. lu hanede Mösyö Al
bertoya aid fevl< alade lüks ve 
nadide mobilyalar bilmüzayede 
satılıktır. 

Satılacak mobilyalar meya
nında gayet lüks maundan ma· 
mul modern üç kapılı aynalı 
dolap, tuvalet, iki adet komo
dioosu, Lavumanı, iki adet kar 
yola masa somyası ve cibinliği, 
maundan kristal camlı büfe, 
kontre büfe, açılır dört köşe 
masa ve altı adet maroken İ!• 

emlesi, şem iyelik, bir adet 
iki kişilik nikel karyola maa 
somyası, maruken bir kanepe, 
iki koltuk, yeni bir halde Al· 
man mnrkaJı piyano vetaburesi 
Avrupa mamulDfmdan 12 par
çadan ibaret hezeran koltuk 
takımı, tek kapılı aynalı dolap 
ayaklı nakış ve digiş singer 
makinası, buz .dolabı, yeni bir 
halde sahibinin sesi gramofon 
30 plagiyle, duvar saatı, cam
lı masa. bakır mangal, Poker 
masası, sığara sehpaları, bronz 
pencere kurdetaları ve perde· 
leri, semaver, vantilatör, şez• 
Jonk. kadife perdeler, büyük 
salon için çul, abajur alh he· 
zeran iskemle, levhalar, dört 
oda için yeni bir halde yer 
muşammaları, hah, kilim ve 
seccadeler ve saire bir çok 
lüks ve nadide mobilyalar bil
müzayede satılacaktır. 

Hamiş: Sahş acele olduğun
dan iştirak edecek zevat çok 
istifade göreceklerdir. 

Fırsatı kaçırmayinız. 
Fırsat artırma salonu 

Aziz Şımk Telefon: 2056 
3 - 3 (3456) 

<7..Z 7Y71./.7.7/.Z.7.z.Z;f777Z7T/Z777.J 

üjde.. üjde .. 
Halis Meşe ve pınardan 

sureti hususiyede yaktırılmış, 
Iskenderiye için nargilelerde 
kufümılmak üzere hazırlan
mış elleme, dayanıklı taş ve 
topraktan ari kalburlanm1ş 
mangal kömürlerini toptan 
ve perakende olarak Me
zarlıkbaşı Ismetpaşa bulva
nnda 26 numarada Mebmed 
kömür deposunda bulacak-
sınız. 5-5 (3437) 
CZZ7J1ZZZZZ7~~7.ZZZZZZ. 

h l v k . . 1 na, azımsız ıga arşı en ı yı ve mım:ılt!liJl!~ilm•ımsJ~.--.~ 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte b · r iki 
• • • Barda ıç nız 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

•• v •• lzm·r 
den; 

illi mlak ug n-

Lira 
Darağaç Hücum sokağında 14-14 No. h ev 490 açık artırma 

Burnova Beyler sokağında 40 eski 40 yeni 
numaralı ev 
Tepecik Pirina çıkmazı sokağında numarasız 

49 

1766 metre murabbaı tarla halen bahçe 700 
Tepecik alcşam sokağında 44 ve 44-1 eski ve 

" " 

" 

55 yeni ve Ağa sokağında 18 numarah dükkan Kapalı zarf 
ve oda 1400 usulü 
T ~pecik Sakızlar sokagı-nda 12 · 5 ,, evın 

de 1 hissesi 1500 
Tepecik Pirina çıkmazında 4086,32 metre 
urabbaı tarla halen bahçe 1470 

Gaziler Kemer caddesinde 190,198 No Iı dükkan 1050 
Karşıyaka Turan Menemen caddesinde 73 
eski 246 taj No. kahveh.ınc 1540 
Darağaç ehitler Demirhane so ·ağında 4576,47 
metre murabbaı bahçenin ve içinde 25 eski 
3 taj numaralı ev ve 29 eski 23 taj numaralı 

,, 

" 

" 

" 
ti 

" 
,, 

ev ve mağaza arsasının 96 sehimdc 14 sehmi 1(r-O 
Yukarıda yazıh emvalin mülkiyetleri peşin •.:ya gn;;.i mfib;dil 

bonosüe satı1acakbr.Alıcılarm 25-11-935 Pazartesi günfi saat 14 
de Milli Emfik müdüriyetinde müteşekkil komisyona müracaatları. 

3701 (3470) 

l 1 
OREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat• 
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Az işitenlere mahsus 

ulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 

model 

TİLK.LİK E 
Yeni "l:zmir,, eczanesi 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

1\1 ı za tt er ~:roğul 
\.eı ıal Çef ndağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı mmıyenehaneJeTinde 
kabul ederler. 

Tele.fon : 3921 
Cuma ve ah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 



Şekil No. 1511 F. O. Şekil ~o. lo26 F. O 

DA 
Yıldırım pilleri ve fenerleri ve ampulleri 

Bütün marka!arın en iyisidir 
Si pariş için şek·ı numaralarının bildirilmesi kafidir 

ezT'JZ7.7.7J.7L'.Z7J/.ZTL./.L7/.//.7.7..7.7.7.z:7:7.77.Z7-7.Z.ZJr:r.zy7y.zzz77z777) 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 
. ( Anadolu Hurdavat mağazası ) 
Ödemişli Hüseyin Hüıınü ticarethanesidir 

Devlet De İr ·o · arından; 
Devlet Demiryollarında mer'i bulunan D. D. 30 numaralı tarife 

yalnız ot ve saman nakliyatına mahsus olmak üzere 1 teşrinisani 

1935 tarihindan itibaren 8 inci işletme mıntıkasına da teşmil 
edilmiş olub ücret:eri aşağıda gösterilmiştir: 

1 - 100 kilometrelik mesafe dahilinde beher kilometresi için 
ton başına 3 kuruş. 

1 Ol - 200 kilometrelik mesafe dahilinde 300 kuruşa ila•:eten 
beher kilometresi için ton başına 2 kuruş. 
- 200 den fazla kiiometrelik mesafa dahilinde 500 kuruşa ila
veten beher kilometresi için ton başına 1 112 kuruştur. 

10 tondan fazla istiabı olan vagonlardan en az 5 ton ve 10 
tondan aşağı istiabı olan vagonlardan lonj eronlarında yazılı sik
letin yarısı üzerinden ücret alınır. 

Fazla tafsilat istasyonlardan alınabilir. 
14-16-18 3670 [3440] 

Erzurum hatları hariç, Bursa - Mudanya, Samsun - Çarşam !Ja, 
Aydın ve Filyos hatları dahil olmak üzere şebeke üzerindeki 
istasyonların herhangi birinden en çok 70 "yetmiş,, kilometrelik 

bir kısım dahilinde mekteb bulunan diğer bir istasyona ayni 
günde gidip dönecek talebeye seyahat mesafelerine göre aşa· 

ğıdaki maktu ücretler mukabilinde yalmz ikinci ve üçüncü mev· 
kiler için aylık abonman kartları verilir: 

1-8 kilometreye kadar olan mesafeler için 2 inci 3 üçüne 
150 100 Krş. 

il il " 200 125 " 

" " 250 175 " 

" " " " 
450 300 il 

9-14 
15-25 
26-45 
46-70 il " " " 750 500 " 

Bu tarife bugün meriyette bu:unan tarifelere göre daha yük-

l ıek ücretli münasebetlerde birincikanun 1~35 den ve daha eh· 
ven ücre!li münasebetler için ikincikanun 1936 tarihinden itiba-

ren muteber olacaktır. Fazla tafsilat istasyonlardan alınabilir. 
16-18---20 3459 (3715) 

§ 15 • 11 - 935 tarihinden itibaren D. D. 102 numaralı avcı 
tarifesi Aydın hattına da teşmil edilecektir. Bu tarifeye nazaran 

avcılar beraberlerinde götürecekleri iki av köpeği ile " bağaj 
hakkından başka 11 vurdukları avlardan otuz kilo miktarını 
meccanen taşıyabileceklerdir. 16- 18-20 3716 (3461) 

§ Sirketten müdevver olup müddetleri hitam hulmuş olan 
1049 numaralı kereste, 1026 numaralı alçı taşı, 1030 numaralı 
preseli kendir ve 960 numaralı arziyc tarifeleri yeni bir iş'ara 
kadar uzatılmışlardır. 

1026 numaralı tarife şeraitindeki asgari nakliyat haddi ve 
reddiyat usulü kaldmlarak doğrudan doğruya 800 kuruş tenzilli 
ü~ret tatbik olunacaktır. 16-18-20 3717 (3462 

17 ve 24 lkinciteşrin Pezar günleri Buca alanında yapılacak 
at koşuları münasebetile saat 11.35 de başlamak ve son tren 
13.35 de tahrik edilmek üzere yolcu miktarına göre lzmirden 
koşu yerine müteaddit tenezzüh trenleri yapılacaktır. Bu trenler 
azimetle Alsancak, Kemer, ve Kızılçulludan yolcu alacaklar, av
dette Kızılçulluda durmıyacaklardır. 

Avdet trenleri 16 da başlayacak ve ihtiyaca göre tahrik edi
leceklerdir. 

Gaziemirden gelecek yolcuları öğleden evvelki günlük trenler 
getirecek ve dönüşlerinde Koşuyerinden (17.28)de geçen Seydi
köy trenı götürecektir. 

Bilet ücretleri: Asker 
1 il ııı 111 

Alsancak ve Kemerden koşu yerine yalmz gidiş 20 15 10 9 
,, ,, ,, gidiş dönüş 30 20 15 14 

Kızılçulludan koşu yerine yalnız gidiş 8 7 S 4 
Gaziemirdan koşu yerine yalnız gidiş 8 7 S 4 

,, ,, gidiş dönüş ıs 10 7 6 
Ailclerile birlikte seyahat eden beş yaşına kadar çocuklar 

( Beş yaş dahil) parasız naklolunurlar, daha büyü'c yaştaki ço-
cuklar tam ücrete tabidir. 17-24 3738 (3475) 

Kız ve erkek lisel~ri Direktör
lüğünden: 

Eski öğreneğe göre mezuniyet ve yeni öğrene göre olgunluk 
sınavlarında bütün zümrelerden kazanıpta yalnız bir dersten ka
zanmıyanlann 23-11-935 günü tekrar sınavları yapılacaktır. ilgili 

1 
olanlann bu tarihten daha önce direktörlüklere başvurmalan. 

~ 3nı ~%~ -

T enviratımzda yenı 

~amba 1annı kullanınız. Bu marka emı1allerine nisbeteu 
bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

e i enziJatJ fivatlar 

e fi .k . 
Ele ktrik, telefon 

Ve Siemens 

,, .J • 

a an eçllieyınn.-ı; 
• • • • 

e ır ne ıçı ız 
11 HERVEA,, denilen nebattan ihzar 

.!dilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar
rat veren hamızı belvin itrahma muvdf· 

fak o:ursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zir.delik ve rahathk hissedersini7, ve 
ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide t min etmiş olursunuz. 

H. J. LEE -· Londra müstamerat 
mahsul~fü itlialat ve ihracat müessese-

Juvantin Saç Boyalan 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju· 

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. . . . .• 

Juvantin saç boyalarını kumral ve sıyah olarak ıkı tabıı renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

~ 
i A N L 

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 ANONlM ŞiRKETi) 
mazasında satılmaktadır. Mezkur fabrikanın metanet ve 
zar-.fet 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 manifaturacılarda Mimar Kemalettin caddesi 
Yünlü mallar pazan F. Kandemiro w lu 

Zümrüt Damlası 
Ml&il. w ---
Eczacı Ken~al Al~taş 
Yeni bir kolonya yaptı cicim .. 
Bu mu ·? 
Evet bak ye~ıl bir koku, aşk, neşe, sehir 
ve cazibe kokuyor. HİLAL eczanesinin 
son eserı ... 

o·.~ '°;.$/•'f'·-,.~ . ' . 
··~ .. ,:. .... • ·-. . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 

Emlaki 
den: 

Milliye üdürJüğÜll 

Tepecik Armudlu sokağında 10-12 eskr. 16 taj numaralı 
münhedim dam 

Tepecik Sürmeli sokağında 50 eski 44 taj N. dükin 
Tepecik Sürmeli sokağmda 77 eski 67 taj N. " 
Tepecik Sürmeli sobağında 48 eski 42 taj N. 11 

Tepecik Sürmeli sökağında 49 eski 39 taj N. ,, 
Kahramanlar Mücahidler sokağile Akın sokağı ara· 

sında 34 eski 11 taj N. ev 
Kahramanlar ikinci Bahçavan ve Emin sokağında 

9 eski 9 taj N, (ev) baraka 
Kahramanlar Leblebici sokağında 169 eski 5-1 taj 

N. dü)skan 
Kahramanlar Alicenab · sokağında 72-7 N. ev 
Kahramanlar Mücahidler sokağında 19 taj N. ev 
Şehidler (Urlalı) ikinci Alhn sokağında 3-2,7 taj 

N. ev 
Dağaraç Papağan sokağında 2-3 ve 6 taj N. ev 
Drırrı"'aç Papağan sokağında 7-11 N. dükkan 
ŞeF !İer Altın sokağında 11 taj N. ev 
Tepecik Muraddağı sokağında 12 N. ev. . 
Salhane Dokuz Eyliil sokağında 138 eskı 116 taJ 

100 
70 

150 
so 

250 

50 
N . .... ,. 

(. r Tahmis sokağında 6 · ve 6-1 eski 16 taj N. 650 
m~ga:t.d . 

Karşıyaka Alaybey sokak Kuyu Menemen caddesınd~ _.oO 
N. 28 ev ;O 

Burnava Şadırvanlı Çarşıda 21 eski 5 taj N. dükkan . rtiD 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin veya ikin:• lte,,at 

mubadil bonosile ödenmek üzere 21/111935 perşembe gu
1
:,.,.,tur· 

15 de ihale edilmek üzere mülkiyetleri artırmaya konu 
Ahcılarm o saatte Milli Emlak Müdürüyetine müracaatları~,.) 

6---18 3603 [3;;77" 

1 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROy ALE NEERLANDAIS 

1 • v. 
, . W. ~· il. \' ~~n Der r 

ı 
Zee & (,o. 

Oliver Ve Şii. 
LıMıTET 

Vapur Acentesi 
CE DEU HAN BıR NCİ 

KORDON TEL 2443 
THE ELLERMAN UNES LTD. 

Do tor 
1 

I 
a~ır 1 ema KUMPANYASI 

0BERON vapuru 8 ikinci . . 
•eşrınde beklenmekte olup yü-
k" Unü boşalttıktan sonra 14 
ik' ınci teşrinde Rotterdam,Ams-
te.rdarn ve Hanıburg limanları 
ıçın yük alacaktır. 

CANYMEDES vapuru 8 
ikiııci teşrinde gelip 14 ikinci 

teşrinde Anvers, Rotterdam, 

Aınsterdam ve Hamburg liman

ları için yük alacaktır. 
llL YSSES vapuru 20 ikinci 

teşrinde gelip yükünü tahli

Yeden sonra Burgas, Varna ve 

l\östence limanları için yük 

1•1-caktır. 
ı .CERES vapuru 21 ikinci teş-
1 tınde gelip yükünü tahliyedt>n 

~0ııra 25 ikinci teşrinde An
• ers, Rotterdam, Amsterdam 

•ı Hamburg limanlan için yük 
lacakbr. 

SVENSKA ORIENT LINEIN 

. FREDENSBURG vapuru 28 
ıki . 

ııcı teırinde gelip yükünü 
tahliye ettikten sonra 21 ikinci 
te · frınde Rotterdam, Hamburg 

Copenhage, Dantzig, Gdynia 

Goteburg, Oslo ve lskandi· 

ııavya limanlarına hareket ede
tektir. 

GOTLAND vapuru 30 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup yü

kiinü tahliyeden sonra Rotter· 

darn - Hamburg - Copenhage

Dantzig - Gdynia - Oslo ve ls
kıındinavya limanlan için yük 
ıtlacaktır. 

Zegluga POLSKA S. A. 

SA.RMACJA motörü 20 ikinci 
le · Şrınde beklenmekte olup doğ-

bu Anvers - Gdynia limanlarına 
S are~et edecektir. 
°Ellv1cE MARiTıM ROUMAİN 
DURUSTUR vapuru 20 ikinci 

le · Şrınde beklenmekte olup yü· 
kiinij tahliyeden sonra Köıtence 
Sut· 
1 ına - Galas ve Bryla liman· 
arı · · ıçın yük alacaktır. 

ALBA JULIA vapuru 20ikinci 

~Şrinde gelip 21 ikinci teşrinde 
e ıtlta - Cenova - Marsilya ve 

ilrselona limanlarına yük ala
Caktır. 

llandaki hareket tarihleriie 
llavlunlardaki değişikliklerden 
<centemiz mes'uliyet kabul et
llıeı. 

d Faz'a tafsilat için ikinci Kor-
011da Tahmil ve Tahliye binası 

•rıc d ~ asın a 72-4 numarada 

t R.ATELLI Sperco vapur acen· 
~lığına müracaat edilmesi rica 
oluııur. 

'felefon: 2004-2005-2663 

SOFIA motörü Halen limanı
mızda olup Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yük 

r 
almaktadır. 

AMSEL vapuru Hal n lima
nımızda olup Anvers, Rrıtter-

dam, Hamburı; ve Bremen için 
yiik almaktadır. 

AVOLA vapurn Q ikinci 
teşrinde bek'rniyor. Hamburl'[ 
Brem~n ve Anvers!en yük 
çıkaracaktır. 

HANAU motörü 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

MACEDONIA vapuru 25 
ikinci teşrinde bekleniyor. 30 
ikinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre· 
men için yük alacaktır. 

American Export Lines 
f Nevyork 

l EXCELSIOR vapuru Halen 
limanımu:da olup Nevyork için 

1 
yük almaktadır. 

EXMINISTER vapuru 12 

1 

ikinci teşrinde bekleniyor Nev
york için yük alacaktır. 
EXERMONT vapuru 18 ikinci 

teorinde bekleniyer. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXARCH vapuru 30 ikinci 
te~rinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacakhr• 

EXECUTIVE vapuru 15 bi
r'nci kanunda bekleniyor. Nev
york için yük alacaktır. 

EXILONA vapuru 31 birinci 
kanonda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

Service Direct Danubien 
'ı •na hattı 

ALISA vapuru Halen lima
nımızda olup Beograd, Novi
sad, Komarno, Budapeşte,Bra• 
tislava ve Viyana için yük 
alacacaktır. 

Arment Deppe - Anverı 

ESPAGNE vapuru 5 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers 
Oirekt için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

HANSBURG vapuru 8 ikinci 
teşrinde beklenıyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

DEN NORSKE Middelhavs 
Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 

OSLO 
BANASERAS motlirü 21 

ikinci teşrinde bekleniyor.Dnn
kerk ve Dieppe için yük :ıla
cakbr. 

Johnston W arren Lines 
Liverpool 

QETRNMORE vapuru 4 
· ikinci teşrinde bekleniyor. Li
verpool ve Anversten yük çı
karıp Burgas, Köstence, Galaç 
ve Brai1a için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navluı'l tarifeleri 

1 
hakkında biç bir taahhüde gi-

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

l~ınirliler lstanbuJdanerede buluşurlar 

Beyo~Bristol otelinde 

~rkecide Osmaniye otelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkalideliklere iliveten fiatlar 
müthit ucuzdur 

lzmir Defterdarlığıııda n : 
h~iai_nin vergi borcundan öttırll tahsili emval yasasına göre 
~a· edilen Hacı Mahmut mahallesinde Numan zade sokağında 
t Ilı. e&ki 13 yeni 25 sayılı Ahenk matbaaa tarihi ilandan itiba
i ~~ Yİrıııi bir gün mllddetle satılığa çıkanldığından pey sürmek 
a ı.l'erılerin defterdarlık tahsilat ka'emine gelmeleri. 

9-13-17-21 3639 ' 3415 ) 

Liverpool Hattı 
OPORTO vapuru limanımız· 

olup Live-rpol ve Svanseadan 
tahliyede bu'unmaktadır. 

BULGAR:AN vapuru 18 son 
teşrinde gelip 20 son teşrine 

!<adar Uverp<;ol ve Glaskov 
için yiik a"1caktır. 

ROUMELIAN vapuru ikinci 
teşrinin sonunda bekl(nip Li
verpool ve Svanse'dan yük 
tahliye edecektir. 

Londra-Hull hattı 
I. BULGARIP N vapuru 18 

son teşrinde Londra ve Hull
den gelip tahliyf'ce bu unacaktır 

OPORTO vapuru ilk kanun 
iptidasında dönüp Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

The General Steam Vavi
gation co. Ltd. 

PETREL vapuru 19 ~on teş
rindP. gelip 21 son teşrine ka
dar Londra için yük alacktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purlann isimleri ve nav!un üc
retlerinin değişikliklerinden me 

suliyet kabul edilmez. 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 

luayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramt"• • cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Eşya satışı 
Batan lnebolu vapurundan 

çıkan eşya ihracat gümrüğünde 
18 - 11 • 935 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 11 de açık 
artırma ile satılacağı ilan olu-
nur. (3478) 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Yavrularınızın mektepteki 

derslerini hazırlamalarına ve 
imtihan zamanlannda sıkıntı 
çekmemelerini temin için. h~ 
susi muallim!-· kendilerini tak
viye ediniL . 

Yeni Asır idarehane$İ mual
lim (Z. M.) e müracaat. 

H. 3 (15) 

Altın 
Damlasını 
Eczacı baş~ 

s .. Ferit, 
1'-apaı 

Taklitlerine aldan111aymız 

Depo:~ 

.., 
Şifa 
Ec anesı 

~alon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mohilvelerile siisleyiniz ... 

İzmir 
ikinci Beyler 

Sokak 
Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 

Aıakara 

Anafartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

453 Numaralı Hamidİ)'e Zirai 
Kredi koope.-atifinden: 

453 numaralı Canlı [Hamidiye) Bayındır Zirai kredi koo

peratifi anbarında mevcut (33500) kilo arpa (23435) buğday 

açık müzayede usulü ile satışa çıkarılmıştır. Talipler şartna

meyi Canlı [Hamid ye) de kooperatif binasından Bayındırda 

Ziraat bankasından öğrenebilirler. 

Muvakkat teminat arpa için (150,75) kuruş buğday için 

(19600) kuruştur. ihale 28-11-935 Perşembe günüdür. 
14 -15 -18-21-23-26-27 3697 (3442) 

• 
428 Numaralı Çırpı Zirai Kre· 

di Kooperatifinden : 
428 Numaralı Çırpı zirai kredi kooperatifi anharında mevcut 

( 75,000 ) kilo Buğday üçe taksim suretile ( 59,000 ) kilo arpa da 

keza üçe taksim suretile ve açık müzayede usulü ile satışa 
çıkarılmıştır. 

Talipler şartnameyi Çırpıda kooperatif binasından, Bayındırda 
Ziraat bankasından öğrenebilirler. 

Muvakkat teminat buğday beher müzayede kaimesi için (200) 
li.ra aı pauıo beher miizayede kaimesi İçin ( 90 ) Jiradır~ 

Uı~ie Buğdaylar 23 ikinci teşrin Cumartesi, arpalar 27 ikinci 

tep-in Çarşamba günüdür. 
14-17-19- 21-22-24-25-26 3698 ( 3443) 

~SPRİ 
2 ve 20 kompnmel.k ambalajlarda 

bulunur . 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisligın timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Kina Lütfi 
Yirmi senedenberi mevkiini ve şöhretini mu

hafaza eden KUVVET ilacıdır. 

• 
ına Lütfi 

KUVVET ve İŞTAH menbaıd.ır. 

Ki na L: tfi 
ZAYIF ve KANSIZ oJanJann can lrurtaranıdır. 

N. • 
IÇID tercih edilir, 

Niçin sevilir. 

ÇUnki : Leızeti ho,tur, herkes içebilir. 

ÇUnkl : Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanakları kızarır, sıhhat 

ve neşe alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalade bir 

iştihaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : içenler memnun olur ve arkadaş· 

larına tavsiye ederler. 

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

Çay tifyakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlaıııur ve 
salep ile başka çeşit 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. 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

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

marka rastık ile (Nermin) saç boyalannı bi:ı:den arayınız. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya

larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 
Telefon : 3882 

lzmir Cumhuriyet Müdddeiu-. . "' . n: uın ı ı ıgın . en; 
Açık eksiltme suretile lzmir Adliyesi için 25 ton kok kömürü 

sabn alınacağından isteklilerin 30-11-935 gününde saat 10 da 
Müddeiumumilik dairesindeki ,komisyonu mahsusa müracaat 
etmeleri ilan olunur. 17-20-23-26 3735 [3473 
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Paşa b ··tün partilerle sınıfların istiklal lehinde 
e eden çok önemli bir manifesto neşretti 

.............. Emll.--mez~~2:mmlill!il:ımıaı11-

usa 
Kahire, 16 (Ö.R) - Ulusal 

Liberal partisi başkanı Mah
mud Paşa bütün partilerin ve 
bütün smıfların istiklal lehinde 
birleşmeleı ini istiyen bir mani-

hükft'meti karşısındaki zaafını 

ve son hadiselerde yüklendiği 
mes'uliyeti ileri sürmektedir. 
Bu manifesto Mahmud paşanın 
şahsına karşı Mısırda besleni-

• 
1 e ısı ın İ S tek er· bildi il y 

Kahire, 16 (Ô.R) Vafd 
partisi Uluslar sosyetesi genel 
sekreterliğine bir telgraf çeke
rek lngilterenin M1S1r işlerine 
burun sokmasını ve son nü
mayişlerin kanlı bir surette 
bashrılmasını protesto etmiştir. 

Bu protesto ünivers'tc tale
beleri tarafından gönder 'en ve 
lngiliz dış işleri bakanı sir Sa
muel Hoare'nin divevini pro
testo için genel greve karar 
verdiklerini bildiren telgrafı 
teyid etmektedir. 

dördü ölmek nzeredir. Ölülerin 
sayısı böylece sekize çıkacakhr 

Hükumet, üniversite talebe
sinin yapmağa kalkıştıklan bir 
hatıra gösterisini yasak et
miştir. 

Londra, 16 (A.A) - Havas 
ajansı aytarmdan: Sıyasal çe
venler, Italyanlann Mıs1rdaki 
faaliyetine karşı, gittikçe ar
tan bir asabiyet göstermekte
dirler. Bu asabiyet, Kahiredeki 
kargaşalıklardan sonra, dün 
son haddini bulmuştur. 

Kahire 16 (Ö.R) Ba
kanlar kurulu uluslar 

Aynı çevenlerin fikrine gö
re, Mısırdaki galeyanın, lngiliz -
ltalyan ilgileri üzerinde doğru

sosyetesin e r.Jiı .. ırın is- dan doğruya tesiri vardır. 
tedikler"ni anlatmak Vafd partisinin idare ettiği 
üzere bir delegasyon cereyan, uzun yıllardanberi 

l ·ı· k Mısırda mevcuttur. Fakat yet-

konduğu kanaatindedir. 
Havas ajansı aytarmın og

rendiğine göre, lngiliz hüku
meti, şimdi ltalyaya karşı daha 
metin bir siyasa takibine az-

sine, lngiJiz hükümetinin dab; 
uzun müddet tahammül edeıf o
yeceğini bildirmek üzere, b
ma hükumeti nezdinde te~~ . 
büste bulunmak için eınir • ~ 

teş u ıni is emeye arar kili çevenlerin kanaatine göre, 

vermiştir. dün bu cereyanın bir infilakini Mısır prenslrtindeıı biri rvleı111keıı 
Kahire, 16 ( Ö.R ) - Gün ifade eden hadiseler, İtalyan- metmiştir. cakbr. . ~ 

sükunetle geçmiştir. Bununla ların ateş üzerine yağ dökmek Sir Erik Drumond, Bari Ayni çevenlerin fikrıne gd• 
~ beraber hükumet binaları ge- kabilinden yaptıkları propagan- telsiz istasyonu tarafından Arab re, Akdeniz meselesi bak~ın 

5
;, 

J(alurcde Abidm saıa• 1 celi gündüzlü piyade müfreze- daların neticesidir. Aynı çevenler dilile Ingiltere aleyhinde neşri- yapılan görüşmelerin netıc:n .. 
festo neşretmiştir. 1 len saygı ve bundan ileri ge- !erinin muhafazası altmdadır. Kahirede bulunan 50 bin ltal- yat yapılmasına ve Mısır ve şimdi Mısırdaki galeyenııı P1 çİ" 

Mahmud Paşa hükümeti çok len nüfuzundan dolayı çok Kargaşalıkta yaralanarak bas- yanın, Mısırdaki İngiliz aleyh· Fil stin'de · lngiltere'ye karşı şei hakkında yapılacak ~~~ır• 
J!~.~~~~~ .. t.~?.~!?..~!!!1.~~.t.~;.ı.'!~i.1!~ ••••• ~!1.~~!!.~.~r.ı!~.~~.t.~~.ı.~· •••••••••••••••••• t.~~-~r.~ •• !~~.1~1.~1.ı~~ ... ~~-~~!~ı.~~?.~~ .... ~~!.ı!Kı.~~ ••• '!!~.'!~~ .. J:!~?.ı.'!!ı ... ?.~: ..... ~~-~P.~K~:!~.~r.~ •. ~.~~-~!1: ••• ~~~'.'!1.~; .... ~!? .. ~.~~~.~~~!.~?!!?.~!~~:!.~~J.! ..... • bir zafer• Tig e abeş z Kalbin büy .. 
Müsaid fırsatlarda tekrar edilecek Istokholm fen ak-ad_e_m_i-sı-. 8-a-y-an ve B· 

ltalyanlar çok telefat verdiler Gurie'nin eserlerini mükifatlandırclı, 
Bu zayiata 
Vahşilerin 

saflarındaki Danakilli sebep ltalyan 
mitralyöz ateşi önünden kaçmalarıdır 

Hastalıkları 
Bjr ümid 

tedavi 
olan 

edilmiyen hastalar için büyük 
Radyum unsurları k~şfedildi 

Paris, 16 (Ö.R) - StokhoJm 
fen akademisi meşhur bayan 
Curie'nin kızı ve damatlı oJan 
Bayan ve Bay Jolio Curie'nin 
radyo aktivite üzerindeki eser-

_......_.,..,.,._""".".""....,..~~-..........,.,........,.,...,.'"""..-,..·-..,...,~·~·~··~·--·-·~·~*'~*""'"""~·<~>~---_____...., Adisababa, 15 
(A.A) - Hü
kümetin bir 
tebliğinde, Ital 
yan uçakları

nın Daggaburu 
tekrar bombar

dıman ettikleri 
bildirilmekte -
dir. Sel<sen 
bomba atılmıs 
ve yerlilerin 
kulübeleri yı

kılmıştır. Bir 
kilise yıkılmış • 
ve k lisenin pa
pazı ölmüştür. 

·-

Bu hal kilise· mahafilinde 
büyük bir infial uyandırmıştır. 

- -----

OGADEN CEPHESiNDE 
Londra, 15 (A.A) - Royter 

Ajansının aylarından: 

Ogaden cephesinde: Dagga
bur'un yeniden bombardıman 
edilmesi ltalyan ileri hareketi
nin yakın olduğunu göster
mekte ise de bugün bu böl
gede hiçbir hareket olmamıştır. 

HABEŞ TAARRUZLARI 
Tigre cephesinde: Asbide 

cereyan eden ve yirmi dört 
saat sürerek muhasemat başla
dığındanberi en kanlı bir kar
şılaşma teşkil etmiş olan mu
harebe Habeşlerin müsa'd fır· 
sat zuhur ettikçe şimalde de 
nihayet hücumlar yapmaya ka
rar vermiş olduklarını göster
mektedir. Bu muharebedeki 
H evcudu hakkmda 5000 

Elillcdekı Masua /imam 
ka tahminlerde bulunulmakta
dır. 

ITALYAN ZAYiATI 
Royter ajansının' ltalyan şi· 

mal orduları nezdindeki aytan 
nın telgrafla bildirdiğine gö
re, bu muharebede ItaJyanların 
telef at vermeleri Italyan hizme
tindeki yarı vahşi Danakil 
muhariplerinin Habeş taarru
zunu görür görmez uluyarak 
ve uzun kılınçlarını sallıyarak 
iler atılmalarından ve bu su
retle Habeşlerin mitralyöz ateşi 
için mükemmel bir hedef teş· 
kil etmelerinden ileri gelmiştir. 
Danakillilcr bir çok telef ver
dikten sonra hamlelerini dur
durmuşlardır. Nihayet ltalyan 
zabitleri Dana killerin avcı 
hattı halinde dağıtılmasını 
ve sık çahhl l!r içerisinde çe
virme hareketine başlıyarak 
Habeşlerin çekilmesini temine 

$ • '*' .. i .. $ ..... .. 

lT AL YAN AMELELER 
ARASINDA GALEYAN 

Royter Ajansının Amerika
daki muhabiri, Eritredc nak
liye, yol inşaatı ve diğer geri 
hizmetinde çalışan binlerce 
ltalyan amelesi arasında bir 
galeyan mevcut olduğunu bil
diriyor. Kuotidiano ismindeki 
mahalleyi taşlıyan bu ameleye 
hitaben resmi bir ihtar neşre
dilmiştir.Bu ihtarda deniJiyor ki: 

Hukiimet bilhassa Italyaya 
dönecek olan ve sıraları gel-
mediği halde makbul olmiyan 
sebeplerle daha evveJ dönmek 
istiyen ameleden büyük bir in
zibat b~klemektedir. Karışıklık· 
lar çıkarmağa yeltenen herkes 
bilmelidir ki, hattı hareketi 
ltalyaya avdetinde polise bildi
rilecektir. Bununla beraber mu
habir amele arasında hiç bir 
karışıklık vak'ası duymadığım 
~ ~ 

lerini mükiifatJandırmışhr. Bu 
bilgin karı kocanın eserleri rad
yum üzerinde yapılan tetkik
lere bağlıdır. Bayan Curie Sor
bonne profesörlerindendir. Kan 
hocanın eserleri basit unsurların 
radyo aldivitesi üzerindedir. 
Geçenlerde sun'i radyum keşfe
dildiği bildirilmiş, fakat halk 
tarafından inansızlıkla karşılan
mıştı. Halbuki çok geçme
den hakikatı tasdik etmek 
Jiizım geldi. Gerçekten rad-
yo aktivite hassası olan hu 
hassayı (20) gün kadar muha-
faza eden ( 60 ) kadar unsur 
keşfedilmiştir. Bu radyum un
surlarının keşfi nadir ve bahalı 
olan tabii radyum dolayısiyle 
hastalıkları ve ıstırapları teda

/stokholmc/wı bu 111anza111 fi1'" 
vi edilemiyen hastalar için bü- , bolm fen akademisi yalnız albiı' 
yük bir ümittir. Bu itibarladır rin değil. ayni zamanda k tı· 
ki iki alimin şahsında, Stok- büyük bir zaferini kutlaOJlf 

.. . ....... 
Büyük Faşist kurulunun iki günlük 

celsesi ilgi uyandırmıştır 
------------------ 48 saat 

Roma, 16 ( Ô.R) - Büyük Faşist kurulu Venedik sarayında toplanmıştlr. Bu toplantı. J(ıJ' 
1 • tır süt ecektir. Londra büyük elçisi B. Grandi kurulda hazır bulunmak üzere Roma ya gc ınıŞ · pJ-

ruluıı mühim kararlar alacağı tahmin olunuyor. Şimdiden büyük bir haber verilmiştir: poğll jpİ· 
rikası Başkumandanı General de Bononun geri çağırılması ve yerine Mareşal Badoğliyonuıı t.a~re" 

Cenevre, 16 (Ö.R) - Büyilk Faşist kurulunun iki günlük celsesi tam bergitelerin tatbik~ninİP 
fesinde yapıldığı için burada bir dereı·e ilgi uyand1rmışbr. ZannediJdiğine göre, B. Mussolı ,o•' 
•~klifile kurul, bergitelerin sonuna kadar Uluslar Sosyetesinin siyasal hiçbir faaliyetine )tal.)' 


