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Anadoluda Ras Destanın üzerine abldılar .. 
Hurafelerle savaş 

Milli mücadele günlerinin 
hatıralarını kafalarında canlan
dıranlar Maraş ve Gaziaııteb 
illerinin adları üzerinde heye
ca;,la durmak mecburiyetinde 
lrnlırlar. Genel savaştan so~ra 
yurdumuz parçalanırken, Aııa
dolurıun temiz toprakları iş~a!-

d hu ler altına alınırken yur un 
iki parçası da esarete mah· 
kum edilmiş itilaf orduları~:'.1 
işgali altına alınmıştı. 

Hür doğan ve hür yaşayan 
T :irk ulusu esareti kabul et· 
nıiyerek yer yer silaha sarı'ır· 
ken bu havali kalkı da da
nıarlarında dolaşan kanın a~a
letine sığınarak mukaddes ıh
tilal bayrağını açmıştı. 

, ... ,, ,, · Fi kadı/il 
ıuaraş 'ıa bır f 1111' "vı ' 

ulusal kıfı[; ir/f' 

H ordular enüz muntazam . . 
kurulmadan Mera~lılar yırmı 
gün süren bir sokak muhare· 
besile yurdlarını müstevlilerdlen 
t . ff k o'muş ar 
ernızlemeğc muva a · 

·ı rı madalVe bayraklarına islı' a 
Yasını taktırmışlardı. 

işte bu kahramanlar diya.r;~a 
gitti~im zaman dinledıgırn 
hıenkabelerden u'.usum ad'.n.a 

Y . z ıtı-gurur duydum. a.nı . . 
raf eylemek mecbur~~e.tı~
deyim ki Türk ihtılalının 
T .. k d . . ·0 ilk saflarını ur evrımını . d k' 
k b b .. ı esın e ı uran yurdun u o.g 
İnsanlar maalesef cehalet v~ 
bakımsızlık yüzünden çok gerı 
kalmışlardır. 

Hurafelerin esiri olarak yaşa· 
maktadırlar. 

Küçük bir misal olmak üzere 
kaydedeyim ki burada bir >:11 

içinde başlanmış ve bitirilmış 
bir tek bina gösterilemez. 

Çünkü inşaat bir sen~de 
bitirilirse yaptıranın servetıne 
nazar isabet eylermiş. Bu
nun için bina başlanır çatı 
kurulunca bırakılır, üzerinden 
bir kaç yıl geçer ve sonra 
tamamlanırmış. Bu suretle 
şehrin bir çok yerlerinde 
yarım binalara rastlanır. 

( So1111 2 11ıei znıJarla J 
~ak:k.>. C>cakoğlU-

Lorıdra,15(Ö.R)-
Royter ajansı mu· 
Jıabirinden: 

Beklenen büyük 
l:~ıyan taarruzu ~u ı 
sabah şafakla hır· ! 
li'.:te başlamış bu
lunuyordu. ,Taarru· 
za ltalyan •uçakla
rının, Ras Dest~n~rı 
idaresi altındakı _9 
bin mevcut:u mun
tazam ordunnn üze -
rine savurdukları 
bombalarla başlan
mış topçu ve piya- f 
de 'kuvvetleri, tank 1 
bölük!eri bunu ta
kip etmiştir. • 

' 

kısa bir zamanda alınacağına 
emindir. Yine İtalyanlara göre 
Ras Desta ordusunun geri hat
ları kesilmiştir. Raa Desta kuv
vetleri için geriden zahire ge
lemiyeceğinden bunların teslim 
olacağı zannediliyormuş .. 

Londra, ,s (A.A)-Roy
ter muh birinden: 

Ras Desta ordusuna 
mensup tahminen illtı 
bin kişlllk bir kol ltalyan 
ileri haUarına hUcum 

Yollar yagmur J 1' 

yüzünden fazla ıs- !(as Oel~ll f!NU!ral iim/orması ur 
lak olduğundan tank ederek bUyUk zayiat ver- \ yan ordusunda ışıkh 
bölükleri koJaylıkl.a J dlrmlş ve karşısındaki tanklar vardır. Bunlar 
vazifelerini göremı- kuvvetleri ;tebelı - Vebe ltalyan ördusunun işine 
yorlardı. Böyle ~?i __... arasında sı ıttırmı9tar. pek yaramıştır. 
bir baskın beklemı· Nasibu Haba9 ordusu General Grazyani, berabe-

k (; m mrl < mırzra111 nun da mukabil bir ta- rindeki kumandanlarına kat'f 
yen Ras Desta uv- D . D d U hl tleri dört kilometre kadar orıa- avaparma arasın a sı- cav z yapması mu e- emirler vermiştir. Gerek Jtal-
ve 'ld'I kıştırıldığı iddia olunuyor. meldir. Öte taraftan Ge- yan ve gerek Habeş tarafın· 
geriye çekı 1 er. 7 neral G 1 1 R ltalyan kaynakla~ından ge- Ras Destanın karşışında S razyan n n as daki iki seçme ordu, netice 

1 
haberlerde biitun cephede bin kişilik kuvvetli bir ordusu Desta kuvvetlerini pUs- üzerinde müessir olacak en bü-

en k"t devam edilerek Ras bulunan general Gırazyani kürteceğl umulmakta- yük çarpışmayi bugünlerde ya· 
bar~ a 8 kuvvetlerinin Gana! kendi cephesinde kat'i zaferin Ras Drsta dır. Bu cephedeki ltal- pacaktır. 
I>es a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--

..... ••••••'"iSVeç bir nota verdi Prag gezisi . 
Bu nota resmiğ ltalyan makamlarının Müstakil Av~sturya, he-

iddialarını reddetmektedir.. defini değiştirmiyecektir 
· Jstokholm, 15 (Ö.R) - Dış 
işleri bakanlığı lsveç'in Roma 
elçisi tarafından Dolo lsveç 
Kızılhaç hastanesinin bombar· 
dımanı bakında ltalya dışba~ 
kanlığına '1ir nota verildiğinı 
bildirmektedir. Bu notanın esas 
noktaları şunlardır: 

.. lsveç Kızılhaçı tar~fın-

H beşistan 'da faalıyet· 
dan a · 

b 1 ak üzere techız te u unm . _ 

d·ı seyyar bastanenın gon-e ı en .. . 
.1 . 1 veç hükumetı tara-

derı mesı s . . 
f d n tasvib edılmış ve res· 
ID a h"k• t' . • 1 k lta'.yan u ume ı-
mıg o ara 

b'ld' ı'şti Bu hastane 30 
n~ ı ırm · 
ilkkanun 1935 tarihinde Dag· 

b kınında ltalyan hava ga ur ya 
ti ·ın'ın bir tecauzuna kuvve er 

uğramıştır. 
"Bu bombardıman birçok 

b 1 ermiş ve bunların kur an ar v • . 
d ısveç vatandaşı bır 

arasın a 'b' d'" 
hastabakıcı olduğu gı ı ıg~r 
bir lsveç vatandaşı, hastanenın 

b doktoru da yaralanmıştır. 
aş 1 · d b'' Hastanenin ma zemesı e u-
.. k mikyasta harap olmuştur. 

yu · b'Jd' 'I "lsveç hükfımetıne ı ırı en 
uhtelif ltalyan tebliğlerinde :e bu arada General Graziani

nin bir tebliğinde bu bombar
dımanın gfıya Habeşler tara
fından harp usullerinin bozul· 
masına karşı ceza olarak ya-

Bombarı/111ıan'~fda11 en rok zarar gören sn·iJ fıalklır 

pıldığı iddia edilmiştir. lsveç değildir. Bunun aksinin varid 
hükumetinin fikrince resmıg olacağı tabiidir.,, 
ltalyan tebliğlerinde ileri sürü- H ltalya hükumeti bombardı-
len bu vesile ltalyan hareket 1JJandan lsveç vatandaşlarının 
hattını biçbir suretle haklı gös· da vurulmuş olmasına teessüf 
teremez. ettiğini bildirdiğine göre lsveç 

"Fazla olarak lsveç Kızıl- hükumeti ltalyan hükumeti ta· 
haç hastanesinin müstahdemleri rafından bombardıman mesuli-
kendi çevrenlerinde Habeşler yetinin tayini için yapılabilecek 
tarafından harb usullerinin bo- tahkikatın acele yapılmasını ve 
zuldugu hakkındaki bütün id- bu tecavüzden mes'ul olanla-
diaları kat'ı olarak yalanlamış- rın takibab neticesini verme-

lardır. lsveç hükumeti hastane- sini beklemekte ve ileride bak-
sinin müstahdemleri tarafından kaniyete müstenid her türlü 
yapılan bu beyanata inanma· talebde bulunmak hakkını da 
mak için hiç bir ıebebe malik muhafaza .~ylemelı:tedir. ,. 

PraglS(Ö.R) 
"Narodni Po
litika" gazetesi 
şansölye Schu
scbnigg'in Pra· 
ga gelişi dola· 
yısiyle yazıyor. 

N Avusturyanın 

müstakil ola· 
rak yaşıyabile
cegı kanaa -
tinde olan B. 
Scbuschnig'g'in 
Orta Avrupa 
devletleri ile 
elbirliği siyasa· 
sını müdafaa 
edeceğine emi
niz.,, 
Budapeştt>, 15 

(Ô.R )- Ma-
~lıos/ovakya rmı ve rski Caml111r başlu111/arı 

car gazeteleri Avusturya Şan
sölyesi B. Schuscbnigg'in Prag 
neyahati c!olayısile arsıulusal 
gazeteler tarafından Avustur
ya siyasasının istikameti hak
kında ileri sürülen farziyelere 
karşı, bir Avusturya devlet 
adamının lngiliz gazetelerinden 
birine yaptığı diyevi kaydet
mektedirler. Bu beyanata göre 
Romaya ve Budapeşteye daya
nan Avusturya siyasası biç 
değişmemiştir. 
. Macar ııyasaııına gelince, 

A1 asarrk vı' Brtırs 
şimdiye kadar Roma ile Berlin 

arasında, Budapeşte ve Viya
nadan, ve batta Varşovadan 

geçecek bir köprü kurmak 
yolunu tervic etmiştir. Pragın 

bu projeye katılması hiçbir 
zaman hatırdan geçiıilmemiştir. 

Bütün gazeteler Macar tecim 

bakanının Berline yaptığı se· 
yahata aid haberlere değer 

vermektedirler. 
"Pesti Hirlap., gazetesi eslıi 

So11u uriincıi sahif,rlt -



Anadoluda 
Hurafelerle savaş 

- Baş tarafı 1 inci-sav/ada -
Bu ve buna benzer bir çok 

manasız ve yersiz düşünceler 
ve kanaatlar vardır. Bunun böy
le olması da çok tabiidir. Zira 
vilayetin genel nüfusu iki yüz 
bin olduğu halde oknr yazar
ların sayısını bine çıkarmak 

mümkün olamamı,br. Cumhu· 
riyet rejiminin maarife verdiği 
ehemmiyete rağmen ilk tahsil 
çağında bulunan yavruların an
cak yüzde 17 si mekteplere sev· 
kolunabilmiştir. Sevkolunabil· 
miştir diyorum. Çünki çocuk ve· 
!ilerine para ve hapis cezaları 
vermek suretile yavruların bir 
kısmı mekteplere göndertil
maktedir. 

Ya çak edilen ummacıya benziyen kılık 

Bu netice karşısında fü:ül· 
memek ımkansızdır, 

Kedın, erkek Meraş halkı 

çok çalışkandır. Köylü kadın
ları ulusal kıyafetleri ile çarşı 
da tarlada dolaşbklan ve çalıt
tıklan halde şehirlerde otu
ran kadınlar mavi beyaz: 
dokumalardan çarşaflarına ba
rünmüşle ve gözlerini kapkara 
peçelerle örtmüşler, burunlan
nın uçlarını bile göstermek
ten ürkmektedirler. Yarattığı-

Halk1!11ini11 faluruu dağıtlıifi ma11tolar 

mız devrim •e Türk kadınlı
ğına verdiğimiz: haklarla hiç te 
telifi mümkün olmıyan bu du
rumu ortadan kaldırmak için 
vilayet, parti, belediye elele 
vermiş bulunuyorlar. Yılbaşın

dan itibaren çartaf ve peçe 
taşınması yasak edilmiş ve bu 
münasebetsiz duruma son ve
rilmiştir. Elmacık kemikleri çı
luk çehrelni tam bir Türk ti
pinde olan bura halkına esasen 
bu Arap hurafesi hiç te yakış· 
mıyordu. Nitekim atılan bu ye
nilik hamlesi ilk günlerde alış
gınlığın tesirile biraz utamklık 
uyandırmış ise de bir hafta 
sonra da memnuniyet doğur

maktan hali kalmamıştir. Halk 
evi fakirlere manto tevzii su
retile bu hareketi de arkala· 

Soygun hidisesi: iç bakanlık 

Ereğli 
Bez fabı·ikasıuın in
şaatı tamamlandı 

S ıh h"'k• 1. ~. H d-d. ) k Istatistiki malumat u a ım ıgı, ayre ın e suç ar a-
1 

· istedi 

Sümerbank tarafından Konya 
Ereğlisinde kurulmakta olan 
pamuklu dokuma fabrikasının 
yapı inşaatı bitmiştir. Alman· 
yadan getirilmiş olan makine
lerin montaj işlerine faaliyetle 
devam edilmektedir. Fabrika
nın henüz tamamlanmamış olan 
kısmı kuvvei muharrike san
trallarıdır. Ereğli fabrikası hem 
buhar, hem de su kuvvetile 
çalışacaktır. Fabrika tesisatının 
bulunduğu yerde buhar santra
lının yapı işleri devam ediyor. 
Bu santraldan, ancak en ku
rak mevsimde faydalanılacak, 

senenin bütün diğer kısımla
rında, Ereğli civarındaki İvriz 
deresi kaynaklarında su topla
mak suretile elde edilecek 
çağlayandan kuvvei muharrike 
temin edilecektir. Bu kaynak
lar zengindir ve buradan alı

nacak elektrik cereyanı çok 
ucuza mal olacaktır. 

daşlarını dün akşam sorguya çekti: ye~a~~:~: b~;~::ı~:~s:: y:~:: 
lan nufus sayımına gore kadın -------- ......... -----------

Yalnız Hayreddin hakkında tevkif kararı verildi 
Deri tüccarı bay Davi Sidiye 

tebdid mektubu gönderen ve 
polislerle musademede komiser 
bay Lütfiyi iki yerinden yara· 
lıyan Seferihisarlı Hayreddin 
ile suç ortağı olarak tutulan 
Kayserili Ahmed ile hamına! ro
lünü yapan Mustafa hakkında . 
Müddeiumumilikçe ve zabıtaca 
yapılmakta olan tahkikat bitmiş 
maznunlar haklarında bir karar 
verilmek üzere Sulhceza mah· 
kemesine verilmişlerdir. Hakim 
bay Muzaffer suçluları isticvab 
etmiş ve bunlardan Hayreddi
ni tevkif ederek diğerlerini 

serbest bırakmıştır. 
Hakim tarafından isticvap 

edilen Hayreddin demiştir ki : 
- Altı senedenberi Şehit

lerde debağ bay Alinin fabrika· 
sında debağ olarak çalışıyor· 
dum. Yazın işler azalmıştı. Bir 
müddet Tuzlada beşinci vinçin 
aşçılığını deruhte etmiştim. iş 
azaldı lzmire döndüm. Debağ
hanede yıne bir lira gün
delikle çalışmağa başladım. 
Övey babam debağ Mustafadır, 
bir de anam vardır. 

Hakim - Tehdit mektubu
nu niçin Davi Sidiye yazdın da 
başkasına yazmadın? 

HA YREDDIN HADiSEYi 
ANLATIYOR 

Hayreddin ·- Evvelce ken
disinden beş yüz lira almıştım, 
kendisinin kaçakçılık yaptığını 
hükumete ihbar edeceğimi bil
direrek korkutmuş ve parayı 
kolaylıkla almıştım. 

Hakim - Bu defa parayı 
almağa nasıl geldin. 

- Beşyüz lira vermeği ka
bul ettiğini ve iki bin lirası 

olmadığını telefonla söyledi. 
Ben kendisine saat yedide bir 
adam göndereceğimi, bir se
pete sebze koyarak altına 

parayı koymasını ve sepeti 
bu adama teslim etmesini bit
dirdim. Peki diye cevab verdı. 
Çoban Mustafayi Tepcikte Sa
man hanında buldum. Kendi
sini eskiden tanıyordum . Bir 
hamal arkalığı hazırl amasını 

söyledim, kabul etti. Oradan 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Halkevinde her hafta yapı
lan çaylı ve danslı toplantılara 
memurlardan başka yerli halk 
da rağbet göstermeğe başla

mıştır. 

Bu gibi geri kalmış yerlerde 
yurdun münevver çocuklarına 

devrim ağır ödevler yüklemek
tedir. Yenilikleri, devrim icab
lannı halk arasına yay ıaak on
ları sevdirmek yolunda büyük 
hamlelere, yorulmak yılmak 

bilmiyen çalışmalara ihtiyaç 
vardır. On sene içinde bu ha
reketler bu bölgelerde uyandı
rılamamış ise sebebi partinin, 
belediyenin görgüsü az, cahil 
yerli halkın elinde bırakılmış 
olmasındandır. 

Parti ve belediye işleri man
sub ve bilğili ellere geçince 
durum değişmiş ve Lurada da 
devrim meyvelerini vermeğe ve 
yenilik hareketleri davranmağa 
başlamıştır. Bu kabil yerlerin 
dünküve bugünkü durumlarım 
karşılaştırmak, elecek için güd
memiz gereken yolu bize göster
meğe ve aydınlatmağa yeter. 

dönüşte Basmahanede Kayse
rili Ahmeda rdstladım , benim 
ile beraber gelmesini söyledim. 

Vakıt erkendi bavada souk
tu ben şarap içmeğe giderken 
onu üşüm emesi için Mezarlık 

başındaki radyolu kahveye 
oturttum. Havra sokağında 

şarap içtikteh sonra evden ta
bancamı a ld ı m. 

O sırada Mustafa da gel
mişti. Ahmedi kahveden a!arak 
Şerif Remzinin Banka adiyle 
anılan mağazasının karşı sındaki 
sokağın köşesinde gözcü o'a
rak bıraktım. Mustafayı ham· 
mal olarak m::ğazaya parayt 
almağa gönderdim. 

Kendim mağaza karşısındaki 
dıvara dayanarak gözlemeğe 
başladım. 

SIDlNIN BENi ÖLDÜRTE
CEGINI SANDIM 

Üç dört sivil ada mm etrafımı 
sardığ ını görünce Davi Sidinin 
birisine para vererek beni öl
düreceğ. ni sandım: ve Mustafa 
parayı mağazadan alıp çıkınca 
Davi'nin: 

- Çok yıllara!.. 
Diyen sesini duydum ve 

bundan şüphelendim. Taban· 
camla ateş ettim. 
Hakim- Nereden telefonettin 

- Yeni ka vaflardaki tele· 
fon köşkünden ... 

Hakim - Mektubu ma~aza 
kapısından ne vakıt attın? 

- Gece saat on sularında. 
Hakim - Mustafa bu vazi

yetten ne vakıt haberdar oldu? 
- Onun haberi yoktu. Se· 

pette para olduğunu bilmi
yordu. 

- Ahmedin vaziyetten ha
beri var mı idi? 

- Evet onun haberi vardı. 

Yalnız mektub yazdığımı bil
miyordu ' fakat ne yapılacağın
dan ma lümatı vardı, 

Zaten onunla böyle birkaç 
iş için konuşmuştuk. 

IPEKIŞ MAGAZASINI DA 
SOY ACAKLARMIŞ 

!pekiş mağazasını soymağı 
da bana teklif eden odur. Fa
kat ben razı olmamıştım. 

Hakim - Evvelee Daviden 
para alırken neden Ahmed 
gibi bir gözcü kaymağa lüzum 
görmedin? 

- Zaten telefonda şüphelen
miştim. Çünkü mütemadiyen 
"Davi aşağıdadır şimdi gelecek,. 
diye işi uzatmışlardı. Şunu iti
raf ederim ki bu işte iki ha
tam vardır. Hatanın biri sarhoş 
olmam, ikincisi de zabıta me
murları sivil oldukları için kendi
lerini tüccarın adamları sandım. 
Zabıta memuru olduklarını bil
seydim, derhal ellerimi yukarı
ya kaldırır teslim olurdum. 

Evvelce de ben Kara Osman 
oğlu hanın'da Uşaklı Emrullah 
adında birisini yaraladığım za
man kendim karakola giderek 
teslim olmuş ve biçağımı ver
miştimi, Ben cahil bir adam 
değilim ki polise karşı geleyim. 

ARKADAŞLARI 

iNKAR EDiYOR 
Hayreddinden sonra isticvap 

edilen hamal çoban Mustafa 
ile Kayserili Ahmet Hayıiddinin 
kendileri hakkında söyledikle
rini külliyen inkar etmişler ve 
onu yakın zamanda görmedik
lerini bile söylemişlerdir. Hay· 
reddin tevkif edilmiş ve diğer
leri serbest bırakılmıştır. 

Sümester tatili 
•• 
Universiteli gençler bir 
müsamere verecekler .. 

Üniversitenin kış tadili ayın 
15 inden itibaren başlıyarak 5 
Şubata kadar sürecektir. Bu 
münasebetle üniversiteli tale
belerin önemli bir kısmı Ulu 
dağa kayak yapmağa, profe
sörlerin ve bilhassa yabancı 

profesörlerin önemli bir kıs

mı de Mısıra, Nise ve avru
panın diğer şehirlerine gitmiş

lerdir. 
lstanhulda okuyan lzmirli 

üniversite talebeleri de dün 
vapurla lstanbuldan kafile ha
linde şehrimize gelmişlerdir. 

lzmirin yüksek tahsil gençleri 
bu tatilden istifade ederek hem 
lzmirlılere güzel bir gece ya
şatmak, hem de Ege yurduna 
menfaat teminetmek maksadile 
Halkevinde ayın sonlarına doğ
ru büyük bir müsamere vere
ceklerdir. Bunun için lstanbulda 
pir aydan beri hazırlıkta bulu· 
nan gençler hazırlıklarını bura
da tamamlayacaklardır. 

Vaktiyle bütün lzmirce tak
dir edilen Erkek Lisesi müsa
merelerinde muvaffak olan bü
tün gençler bir 

lif 

den mezun olan bu gençler 
yepyeni iki eser temsil ede
ceklerdir. Bunlardan biri bir 
komedi dramdır. ikincisi de 
bir öperet .• 

Bundan başka şimdiye kadar 
yaprlmamış tablolar vardır.Bun· 
!arın içinde (Efenin ölümü.) de 
mevzu itibariyle dikkata şa· 

yandır. Müsamere için bilhassa 
nükteli monoloğlar da hazırlan
mıştır. 

Üniversiteli gençler bun
dan başka lstanbulda bir mec
mua büyüklüğünde sırf lzmire 
aid mevzularla resimli zengin 
bir broşör de hazırlamışlardır. 
Bu broşör müsamere münase· 
betiyle lzmirlilere dağıblacak
tır. Gençlerimize hoş geldiniz 
deriz. 

Piyasaya kömür 
geliyor 

Orman idaresince Torbalı, 

Kemalpaşa, Turgutlu, Seferi
hisar ve Bergama ormanların
dan kömür imali için verilmiş 

olan ruhsatiyeler üzerine imal 
edilen kömürler lzmir piyasa

elme • e ha lamı tır. 

erkek ve yekün ayrı ayrı gös-
terilmek şartiyle vilayetin umu· 
mi nüfusu, kazalara bağlı na· 
hiyelerin nüfusları ile kaza 
merkezlerinin nüfusu bugünkü 
idare taksimatına göre vilaye· 
tin, kazaların ve mümkünse 
nahiyelerin mesahai sathiyeleri 
hakkında malümat verilmesi 
istenmişti r. 

Vilayetin. kazaların ve nahi
yelerin ihtiva ettiği köy adet
leri ayrı ayrı gösterilerek yazı 
ve rakamla bildirilecektir. 

Şarbay1n tef tiş)eri 
Şarbay doktor Behcet Uz 

dün öğleden evel yanında be
lediye mühendisleri olduğu hal
de yukarı mahallattaki beledi
yeye ait inşaatı teftiş etmiştir. 

Fabrika, Ereğli istasyonunun 
yanında bulunmaktadır. Ve bir 
iltisak hattile istasyona bağ

lanmıştır. Su ihtiyacı doğrudan 

1 
doğruya yakından geçmekte 
olan dereden karşılanacaktır. 

Endüstri tesisatından maada 
' 

lzmirde ne kadar 
avcı var? 

Vilayet dahilinde bulunan av 
hayvanlarının cinsi ve takribi 
miktarları ile avcılarının sayısı 
ve varsa avcı kulüplerinin 
umumi vaziyetleri, üye adetleri 
dahiliye vekaletince vilayetten 
sorulmuşter. Vilayet içinde tat
bik edilen av usülleri hakkın
da da malümat istenmiştir. 

Cins av köpeklerinin mıktarı 
de bildirileeektir. 

Vekalet her yıl vurulan av 
hayvanlarının miktarının ve 
kurulması mümkün olan avcı 
avcı kulüplerinin miktarlarını de 
sormuştur. 

Eve taarruz 
Kemerde Çeşme sokaji-ında 

oturan kahveci izzet oğlu Ali 
uykuda iken işsiz Ahmed oğlu 
Ali ile arkadaşı Adnan sarhoş 
halde bıçak ve tabanca ile 
evine taarruz etmişlerdir. iki
si de zabıtaca tutulmuşlardır. -----Prens Hallm Said 

Mısır prenslerinden Halim 
Said dün İstanbuldan şehrimize 
gelerek lzmirpalasa enmiştir. 

Prenses şehrimizde bir kaç gün 
kalacaktır. 

fabrika mıntakasında memur 
evlerinin inşası işi de ilerle
mektedir. 

Ereğli fabrikası tülbend, 
patiska gibi ince dokumalarla 
ince pamuk ipliği y:-.pan ilk 
Türk fabrikası olacaktır. 

Çeltik fa brik ası 
lzmirde kurulan ilk Çeltik 

fabrikası faaliyete geçmiş ve 
Ege mıntakasında yetiştirilen 
yerli pirinçler piyasaya çıkanl
mıştır. Su yeni fabrikayı kut
lular muvaffakıyetler dileriz. ······-Tavla 
müsabakası 

Alsancakta Gökçen kraat
hanesi tavla meraklıları ara

sında bir müsabaka açmışhr. 

Müsabakaya şubatın ilk gü.n
lerinde başlanacak ve bugün
den itibaren de kayd muamelesi 
ne başlanacaktır, 

Üçer kişilik gruplar halinde 
tavla oynanacak ve grupların 
birincileri ayrıca karsılaşacak

lardır. Bu suretle şampiyonluğu 
tahakkuk edecek tavla ustasına 
bir gümüş kupa hediye edile
cektir. Tavla müsabakası ala
kadarlar arasında alaka uyan
dırmıştır. 

ELHAMRA 
SINEMASINDA TELEFON 

BU AKŞAM 
Senelerdenberi beyaz perdenin 

Kraliçelik tacını eşsiz bir mu· 

vaffakıyetle muhafaza eden 
• .. 
1LAH1 
KADIN 

••••• 
Beyoğlunda büyük takdirlere 
mazhar olan ve senenin 

çok beğenilen 

RENKLi 
PEÇE 

Fransızca sözlü Metro-Goldvin 
Mayer süper filminde 

AYRICA: 
Paramunt Jurnalda 

en son dünya haberleri 

2573 

~ensHALL 
G~BREMT 
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iSTERSE ı Son Telgraf Haberleri KADIN 
----~y..-aza-n. ;-:R.e-:t:>:La.-:I3:;;;_~:;~;;~.~' Solhan halledilecek B. Cavit 

Edebi ~!?.~.~~.. b k ''B 
0

........... rken birden ıra ır: ana 
nu sevke Kaya diye haykırırım 

·· l ha ma " oy e . d'ım annelik zevkini but-
E l 

çevır , 
SUNADAN ŞENlL : _ dum. 
.. Bana darıldığını ya~ıyor_ Önümde yarının bürük vaat· 

· bir kalem çevırıne )arı vardır. iki buçuk yılı boş 
ken, bırden . 1· duyguların 
siyle sıcak sevım 1 

• e has· geçirmediğime memnunum .. 
.. üme serpiliyor. Sevgı v Doktor (A) dan çok istifade 
on .. t-···müzü sanıyorum.. ettı·m. Onun yanında geçirdi-. 
retle öpuş ugu .. kü çok meŞ-

"Yazamadım, çuıı l r n ğim bu asistanlık tecrübelerı 
.. 1 te bu gece yazı a • . tt dı 

guldum. Ş • kulaklarımda bilgimı ar ır ·· 
karşımda, sesın . 'mde Hocam, babam başlayıp da 

k 1 . · yürütüyorken ıçı ben"ıın bitirdiğim eseri büyük 
a emımı olmanın ez- d 

yurdumdan uzak bir dikkatla okudu. Tenki in 

d deg· erini bilgisinın derin kay-
gısı var.. . köşesin e k ı· b 

"Od bır - dan alan büyü a ım u amın olasın- nagın 
!Kaya) k" çük lake kary de enteresan fikirlerve üs-
ı u d klarını örten eser k 
da uyuyor. Du a b üm bile tünde durulması ger: :~ 
bu ince, tatlı te ess .1 önemli inceleıneler var e ı. 

Irak U. Sosyetesinden Iran ihtilafının 
ruznameden çıkarılmasını istedi 

Cenevre, 15 (A.A) - Irak hükumeti, Iranla arasında doğrudan doğruya yapılmakta olan 
müzakerelerin devam ettiğini kaydederek 1934 ilk kanununda hudut ihtilafı hakkında yaptığı 
dileğin. konseyin önümüzdeki toplanlısı n•znamesinden çıkarılmasını ve Iranla mevcut ihtilafların 
sulhan halli için konseyce verilmiş olan mühletin uzatılmasını Uluslar Sosyetesi genel sekreterli
ğinden istemiştir. 

Almanlar fena halde kızdı 
Sovyetler Fransa ve Çeklerle anlaşa
rak Alma.oyayı çenbere alacaklarnıış 

'd ·yor Şen•.. ' 
acılarımı gı erını b' kutu.. Akademi de medsinin topıa ı- Torino, 15 (A.A) - B. Mo· Alman gazeteleri ve bil- zeteler, Sovyet Rusyanın mü-

" .. t"nde ır k d f' k d h d d f Masam us u f o"r f da tezimi ortaya oy u.. lolo un not un an be se en hassa National Zeitung Kol- a aa bütçesinin artmasın-Pro es ısın ı p 
Üstünde bir kart V.a~:· ünü kul· içimde bala bugünün heyecanı Gazetta De opolo Sovyet nische Zeitung ve Munche· dan dolayı şüphelerini sak-
(A) yavrumun yıldonuın. var Şenii... . Rusya ve Fransa hükümetle· ner Neuste Nachrichter, B. lamamakta ve Fransa ile 

lzmirvali 
muavini oldu 

Ankara, 12 (Özel) - iç ba· 
kanlık hukuk işieri yar direk
töıü bay Cavit, lzmir yarilb;ıy· 
liğına atanmıştır. 

Ajansın bir 
tashihi 

lstanbul 15 ( A.A) - Af
gan hariciye veziri Feyzi Mu· 
hammed hanın dün verdiği be· 
yanatta dört devlet arasında 
parafe edildiği bildirilen ade· 
mi tecavüz paktı, Türkiye, Iran, 
Afganistan ve Irak arasında
dir. Dün yanlışlıkla Türkiye, 
lran, Afganistan ve Suriye 
arasında parafe edilmiştir, şek· 
!inde intişar etmişti!'. Bu yan· 
lışlığı düzeltiriz. 

Kamutayın kış 
k . . "ndereınış... . t ki bır rine hücum etmekte ve bun- M 1 f' H 1 Al ittifak ve Çekoslovakya ile 

!ulama ıçın go d" tekrarlı- Pençereın! aç ım, ışı 1 !arın zecri tedbircilikten bil- 0 oto un ıt er manya- anlaşmadan sonra bunların 
l"t<i yıl, iki yıl ıye geçti ki gece ... Bonapart sokağının yu- ı"stı"fade Avrupada bı'r harp sına tecavüz niyetleri ve k Al Ankara, 15 (Özel)- Kamu 

d zun · d d · anca manyayı sıkı surette 
yorum. U ka ar u k lemi fır- karısında Akademi ~ ~e sı- açmak niyetinde bulunduklarını Sovyet Rusyaya karşı taar· çenber altına almak hedefini tayın önümüzdeki bafta toplan· 

tatili 

bu yıllar!. Elimden b'a yaprak nin yüksek binas.ı san~ı bır ışık bildirmektedir. ruz planı atfeden nutkunu güttüğünü ileri sürmekte- tısından sonra kış tatiline baş· 
lattım, takvimden . ır Evet ağmuru ile benı çekıyor. Berlin, 15 ( A.A ) - Bütün tenkit etmektedirleı· Bu ga- dirler. laması muhtemeldir. 

;=.::::.:;:~{!ibt~~ ~. Eden ~:~;:tan Af g~~········h~~i~iy·~········~-~~i;f j"Ş·~~~öYl~· .. ş·~~~ig""J;~gÜ~ 
.. 1 d"" ·m halde ·ı \ p ' 
~::t:~=~tehassisetti.;:;~ elçi.)ile gö·rüştü dün müzeleri gezdi 1 ra0 ta bulunacaktır .. 

h Yavruma .. .. 1 ,-. 
sayın ocaın ok yuz Loodra, 15 (O.R) - Dış ! 
kadar, h~ta 7e~d~c~k tabii ileri bakanı B. Eden Lehistan Jstanbul, 15 (Özel) - .Şehrimizde bulunmakta olan Afgan Berlinde bu geziye büyük 
veriyor. nce erı ba) diyor· ~üyük elçisini kabul etmiş ve hariciye vezırı ekselans serdar Mahammed han bugün h d 
bir insiyakla ona (baldu birbir· Uluslar konseyinde görüşüle- şehrimizdeki müzeleri, ve Süleymaniye cam!ini ziyaret etti. e emrr1İyet Ve:-İ)mekte İr • 
ken bilmem nası_l ~. ötit ami., cek olan Danziz istatosu hak- Akşam saat 17 de ote'.e döndü. ı Berlin, 15 (Ö.R)- Avustur- man gazeteleri, Habisburglar 
lerine (grand a~ı.,, /rofesörün kında görüşmüştür. Londra H 1 ' b• • k t ya şansöylesi Şusnig'in yarın zamanında olduğu gibi bugü:ı 
a~ını d~~~dbula~ı~celiği anlaına· Leh çevrenleri bu meselede a e.p te ır §Ü} as ÇJ, (bugün) Praga vuku bulacak \ de Macaristanın böyle "Trialis-
g.oster ıgı ~ F kat görsen h l . . b" \ olan gezisi burada büyük ilgiy- tes., üç başlı bir ittihadı red-

.. d' ın 8 lngiliz ve Le görüş ermın ır- ı d b ıe takib olunmaktadır. Siyasal dedeceg· in"ı kaydediyorlar. mış gör un u .... , !(aya ya- b'ırı'nı'n ayni olmasından dolayı yaka an ıg"' ı a erı· ya. an ne dostturlar ıkısı: .. 
1
. zeki ve . Alman çevenlerinde beslenilen PRAG GAZETELE~I NELER 

k "sterıŞ ı, büyük memnuniyet gösterı- ı kanaata göre Avu~turyaÇekos· YAZIYORLAR".' şından ço go ini sunu· 
lıd Bir resın yorlar. Ankara, 15 (Özel) - Halep'te yeniden b'r suikast suçlusu lovakyaya karşı bu dostane Prag 15 (Ö•R) _ Şansöyle 

;:~:r~ş d~ğum tarihin'. a7~,~~r~ Radikal sosya1istler yakalandığına ve memleketim ze sev~edildığine dair bir haber 1 jesti Avusturya - ltalyan dost- Schuschnigg'in Praga gelmesi 
• f seni çıkmışsa da tekzibe uğramıştır. Böyle bir kimse yoktur. luğunun uyandırdığı hayal kırık arfesinde Çek gazeteleri kom~u 

sen bu fotogra ksın Şenii.. bugiin toplanıyor S "b 1 '"' İ f• ··dd t• · lıklarının bir neticesidir. Bunu- k 
Belki garib bulaca d n bazan dk 1 U ay arın asgari er ı IDU e .. erı la beraber Viyanada çok söy- devletin hükümst baş anına 

ne e · p · 15 (o·· R) - Ra i a hoşgeli dilemekte ve bu z:ya· 
Yalnız bilmem b beklerinı arıs · h kk d k• l'"' "h l d lenilen bir Avusturya - Çekos· relin iki memleket arasında Kayanın simsiyah_ ,·ekleri sivri sosyalist parti grubu yalrı~ a 1n a 1 ayı a onay an 1 lavakya - Macar·ıstan yakınlıg"ı· 

k rp k d' · r mese esı yapılmakta olan ekonomik ko· 
örten kıvırcık .

1 sertliğiyle toplanaca ve ısıp ın k . Ankara 15 ( Özel ) - Kamutayın müdafaa encümeni, sübay- na pek az ihtimal veriliyor. nuşmaları kolaylaştıracağı umu· 
Uçlu bir hançerın g"ıbı' olur. üzerinde kararını verekce .tı.r. !arın terfi kanununun ikinci maddesinin değiştirilmesme dair Filhakika M. Benesin cumhur 

1 dunu göstermektedirler. Gaze· yüreğime sok~ udr bırakır: Disiplin kararı verme ıçın olan layıhayı kabul etmiştir. Bu layıhaya göre hiç bir sübay, reisi seçiminde Vatikanın Çe- teler Çekoslovakyanın Avus· 
k bır en azalarının hiç olmazsa oldug"u sınıfın kıt'asıııda rütbesine ait asgari müddetin en az koslovakya katolik partisi üze-Onu sever en k a J(aya " grup turyaya ne kadar do;tluk bes· 

,, Bana öyle ba ın yarısının hazır olması ve üçte üçte biri kadar bilfiil hizmet etmedikçe ~erfi edemez. rinde yaptığı tesirler düşünülür- lediğini ve Avusturya başba· 
diye haykırırım·· haksız azara ikisinin lehte rey vermesi la- Kral Karolun Belgv rad gezisi se bir Avusturya - Çekoslavak- kanı B. Schuschnigg'in Çekos· 

Yavrucak bu zıındır. Buna karar verilirse ya birligı imkansız sayılmıyor. lovakyada ne kadar teveccüh 
iç çekerek: dargın mı• Fadikallerden şimdiye kadar Biikreş, 15 (A.A) - Resmi nıehafill bRomabya kralı Karol;un Şimdi Çekoslovakyanın dışişleri kazandığını kaydetmektedirler. 

bana k t 1 h' d vererek Belgrad'a yaptığı kısa ziyaretin siyasa İr se ebi olduğunu i eri bakanlıg"ına vekalet eden M. "Potitikis,, gazetesi diyor ki: Neden, l(u"çu'"k başı hü fıme e ın e rey 
k 20 30 lav da süren ve muhtelif kaynaklardan gelen haberleri ya'anlamaktadır. Krofta büyük harpten evvel "Avusturyaşansölyesinin, kü· 

Sın anne? Der. Dudaklarım onu urtaran . say b . . k ıı··. b b' .. ı··k . t t Ç 
1 h L<ralın ir ava ıştıra e ıgı u ır gun u zıyare , amamen Avusturya - Macaristan ve e- çük antant ile ve büyük dev· 

g·o··g· s·u·ıne düşer. du· bütün partiyle birlikte a ey te d" .. d 
k ınızı k b" · hususi bir mahiyette ır. koslovakya ittihadinı güden !etlerle tanı uzlaşma ıçın e or· 

yüzünde dolaşır, .. ;~şleri göz: rey vereceklerinden a ınen:n Diğer taraftan Habsburğ ailesinden Arşidük Antuan'ın bu Arşidük Fransuva F ~rdinandla ta Avrupada geniş bir iş b!r· 
daklarının tatlı gu sertliğini devrilmesinin önüne geçmege avda mevcut bulur.duğu da doğru değildir. samimi münasebetlerde bulun- liği siyasasını azimle müdafaa 
!erinin o anlaş~~::r şeııi unu- imkan kalmıyacaktır. Fransa lngiltereye dört makta idi. Bu haberi veren Al- edeceğini umuyoruz.,. 
öykyumuşatır. •• 

tur, unutmak iste~~n~~hUI ede- Prag gezısı milyarlık bir istikraz verecek 
Fakat bunları, den ya· _ Baş tamıı 1 inrı say/ada -

b branları ne d Macar başbakaanının Prag se- Paris, 15 (A.A) - Nevyork Herald gazetesinin Paris nüshası 
mediğim7 BueJkı· de mektubun a İngilterenin Fransadan yapacağı bir istikraz hakkında bugün-

hatı hakkında şu diyevini 
zıyorum · . a k üstünde ıs- ya · d" !erde müzakereler cereyan etmekte olduğunu bildiriyor. 
reddedilen bır ş. de bu nok· yazıyor: " Macaristan . şım ıye Bu istikraz dört milyar frank!, k olacak, kısa vadeli buluna-
rarla duruşun ben•, .. ·mi bütün kadar Tuna meselesı~_de e~ cak ve faizi yüzde 3/2 olacaktır. 
taya getirdi. Genç ıgı k:brama· büyük hir anlayış gosterdı. Bu haber hiçbir taraftan daha t~yid olunmamıştır. Mamafih 

b · roman Fakat Çekoslovak devlet adam- alınan bazı haberler bu istikrazın lngiltere tarafından teklif 
hayatımı ır . l yıprattığıını b t p . b . 'k l k F 

f atıY e 1 da uzlaşıcı eyana va • edildig" ini, fakat lngiltere. n_ın u ıstı raz_a şart. o _ara ra_ nsanın 
nının erag arı d b' k d · b ld k d 

d. un mışlardır. Demek ki orta a ır dış siyasasının değışınesını esas oy ugunu ı ırme te ır. 
tenkid e ıyo~s .. Ben ne bir B k il k 

Ş l · k"n vardır unu u anma 
Hayır enı .. d aşkı inkar lı'._11 a dır Al~anya ve ltalya 

kahramanını ne e k dediği· azım . 
d. m Yalnız aş 't' da bayındır bir Tuna havzası-

e ıyoru . d tam bir ı ı· f d 1 k 
miz bir duygu a bulamadı- nın kuruluşundan ay a anaca -

t Ve anlaşmayı J dır ma . na sırtımı ar .,, 
ğım gündenberı 0 

. kcnce 111akinaları 
()liiın oda)arı ..• l fş Bellalugozi 

Boris Kar o ·· GA' d 
KANLI KA~.......... a 

MoRis"Ş()vP:LvE·: ... soo GÜZEL Kız 
FOLİ BERJERDE 

Ve bunlar ı:......A.:C......E 
SinP.nıasında Bu iiıı 

Ras Seyyum kuvvetleri 
Dereltada bir ltalyan müfrezesini 
yakalıyarak 66 kişiyi öldürmüş 

Adis - Ababa, 15 (A.A) - BLAKADESKA Y HAPiSTEN 
Bir Habeş kaynağından bildi· KAÇTI 
rildiğine göre geçenlerde Tem- .:'di~·Ababa 15 (A.~)-R_7s-
bien mıntakasında görülmüş mıg bı~. Hab.eş k~y?agına gore 

1 R S k Vvetler'ı Ras Guksa ıle bırlıkte Italyan-
o an as eyuınun u Bl k 

. lara mutavaat eden a ades-
Derelia mıntekasında bır Italyan k it l 1 ı h' d .. . . ay, ayan arın a ey ın e ça-
mufrezesını yakalayara~ .. 66 lışdıii"ı iddia erlilerek hapsedil-
kişiyi telef ve bir çok. mu hım- diği odadan kaçmıştır. Makalle 
mat ve iaşe maddelerı alınış- civarında Habeş kuvvetlerine 
lardır. iltihak etmiştir. 

ltalyan uçakları Ambar Bri- Italyan uçaklarrnın yerlilere 
kopeni bombardıman etmişler- hitaben varakalar attığı tesbit 
da. edilmektedir. 

ispanyanın teci
mel bir kararı 
Madrid, 15 (Ö.R) - Tarım 

bakanı ticaret muahedelerinde 
serahatle kaydedilmiş bulun
madıkça ispanyaya yaş ve kuru 
sebze ithalini yasak etti. 

Hauptman 
kuı-tulacak mı? 
Vaşington,15 (Ö.R)- Newjeı 

sey hakimi Davs Haoptmanın 
muvakkaten serbest bırakılması 
için avukatları tarafından yapı
la ı talebi reddetmiştir. 

ll~~~!:Z:l::::::!t~ il'C?I~ 

TAYYARE 
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17 ikinci kanun CUMA günü saat 21,15 ten itibaren 
Georges D'ESP' RBES'in şaheser romanından muktebes 

Kartalların öı··mü 
" YAVRUM " filminin kıymetli sanatkarlarından Plerre 

RENOIR - Contant REMY - DEBUCOURT - Marcel 
ANDRE Annie DUCAUK nun temsil ettikleıi Poletika 
aşk ve heyecan dolu zamanın büyük film 

AYRICA : RENKLi MiKi 
FOKS Türkçe sözlü dünya haberleri 

Buğün her seansta yarın 15 - 17 • 19 seanslarında 
beğenilen ve çok alkışlanan Güstav Frohlieh'in 

Kemanlar Çalarken 
Filminin gösterilmesine devam olunacaktır. 

1 
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Develerin üstündeki yay)arını, oklarını boyunlarına 
takdılar, kılınçlarını bellerine daha sıklaştırdılar, 

ellerini kaşlarına siper edip bakmağa koyuldular 
Lakin bu mektubu Medine 

içinde,ve Medineden ayrıldıktan 
sonra okuma ... iki gün kadar 
Mekkeye doğru bütün hızınızla 
yürüyünüz . . Nahleye varınca 

bu mektubu aç ve oku .. için
dekilere göre amel et.. 

- Saddak ya Muhammed !. 
- Bundan evvel asla açma, 

dinledin ve duydun mu? 
- Lebbeyk ya Muhamm<'d! 
- Haydi uğurun açık, yo-

lun selamet olsun .. 
Abdullahın arkasından; atla

rını, hecinlerini bırakıb mesci
de doğru gelen Suriye kahra
manları bu son ve serbest 
hitaba : 

- Ekber, ekber, lebbeyk, 
lebbeyk 1 

Diye bağrışıp koşuştular ve 1 

her birisile musafaha eden 
Muhammedin elini öperek bi
neklerine döndüler. 

* • • 
Yollar, kumlu yollar, Kuba-

dan geçen çorak yollar; on beş 
yirmi deli karvanın atlarına, 

hecinlerine göğüs veren yollar 
Mekkeye doğru toz savuruyor, 
Mekkeye doğru koşan Abdıil
lahın emrindeki sirye kafilesi; 
Ya lellin terennümleri, kahka· 
balar, uzun nidalar arasında 

hedefini iki günlük yola almış 
ı ilerliyor. 

Bat kesen, dağ deviren bir 
bedevi, ve vahşetin ruhlarında 
son iltimaları var olan bir ka

l bile erkanı ilerliyor.. 
1 

Koştukça coşan, coştukça 

koşan bu karvan önüne geçe
cek her maniayı yıkıp, kırıp, 
devirip, mahvederek maksada 
ulaşmağa azmetmiş .. 

* • • 
Sııriyeden akıp gelen bir 

tüccar karvanı var, l\'ledinenin 
uzaklarından ve kızıl denizin 
sahilinden akıp gelen Mekke 
karvanı, Mekkelilerin ticarete 
uzak illerde ticarete alışan kar
vanlarından bir karvan .. , Ahes
te, beste ilerliyor, bu karvan 
hem ticaret ve hem son içti

mai, siyasi!? Halin tetkikini 
yapan bir karvan .. başlarında 
Amr ibni Hazarmiy, Osman bin 
Abdullah ve kardeşi var. Buu -
!ar Mekkeliler ve puta tapan 
kişiler. 

Medinenin uzaklarından ve 
sahilden g'!çen bu karvan, yol
da rastladıklarından Muham· 

med hakkında malümat toplaya 
toplaya ilerliyorlar. 

Fakat M.:dinenin yolunu ih
tiyar etmeden sahilden geçiş
i !eri de bu siyasi ! işte tam 
1 maksatla hare-ket etmediklerini 
anlatıyor, onlar hem bu mak

satla hareket etmemişler ve 
hem de ticaretle yüklerine her 
hangi bir bozuntu verdirmek
ten çekinmişlerdi. 

Kızıl denizin tuzlu sularının 
~erinliği sahil yoluna kadar te
sir ediyor, içeri çöllerin kızgın
lığını yarım yamalak unuttura
cak bir serinlik zevki veri
yordu. 

Hecinlerin sırtlarında yan 
gelmiş, bağrı açık, başlarına 

sardıkları bürme-leri, çenelerine 
ölü çenesi sarar gibi çektikleri 
sargıları büzmüş, ağızlarına ara 
sıra kakule dedikleri çe
kirdekleri ata ata ilerle
yen bu kervan, hazan bir
birlerine sıklaşıb uzun uza
dıya müba aseye girişiyorlar, 
bazan her biri bir havanın 

poyrazına tutulmuş keyıf ve 
neş'e içinde türküler, huhular 
çekiyor. 

içinden birisi Kav:ı'ımsı 

(Ney) e benzer bir düdüğü üf
liyor, içlerinden bırisi bir def 
çıkarıyor, Devenin üstünde şın
gırdata, tıkırdata eğleniyor, 

eğlendiriyor. 

Bir aralık Osman bin Ab
dullah bağırdı: 

- Arkadaşlar, Mekkeye 
doğru ilerliyoruz, yakında yur
dumuza ulaşacağız, Suriye pa· 
zarlarında ben çok kimseleri 
dinledim, Muhammedin bizim 
kıt' ada peyde olub, ihtilal uyan
dırdığını söylediler, çokları fal 
açtı ar. Onun bakim ve galib 
o!acağını bildirdiler, için.zden 
bunları duyanlar çoktur, Amir 
sen ne dersin, arkadaşlar! Siz 
ne der ve düşünürsünüz? 

Amir devesinin üstünden 
geri döndü, Osmana bakarak: 

- Bu adam bizim için bü
yük bir en~e!dir. Kuıeyş erkanı 
bunu mahvedemedi, en ıyısı 

ansızın hücum edıp Medinede 
onları boğmaktır. 

- Medinede Abdullah ona 
zıddır. Her hareketini Mekkeye 
ulaştırıyordu, şimdiye kadar 
daha neler, ne haberler yetiş-
tirmiştir. 

- Ben 
kuvvetli bir 
medineye 
olacaktır. 

gidince ilk işim, 

müfreze hazırlayıp 
yürümeği teşvik 

- Çok iyi olur. 
- Sen de, biz: de bu kafi-

leye katılırız. 
- Medinelilerin çiftlerini, çu

buklarını alırız. 

- Medinelilerin kızlarını, ka
rılarını alırız. 

- Medinelileri esir eder, köle 
gibi kullanırız. 

- Haydiii öyle ise Mekke 
yoluna doğru daha hızlı ... 

Lap! Lap! Lap!. Hecinler 
ko~uyor, karvan ilerleyor, 
karvan Batnınahleye yaklaşır

ken gördü'er ki uzakta Medi
ne yo unun ~stünden geçtiği 

belli yuk•üz bir karvan, bır 
atlı kafi!e var. Durdular. Bu 
duruş ne emide, ne de birbir
lerini ikazla o'.muştu. Her bi
risi garip ve in•iyaki bir ha
reketle durmuş'ardı, hepsi bu 
biraz kahraman göriinen kafi
leye göz dıkmişler, meraklarını 

uyandırmışlardı. 

Bu g.ırip tevakkufı•,., !ıei·e

canına bir başka heye< dil .. atan 
Amir oldu: 

Kardeşler, bunlar kim 
ola? 

Ya l<ureyş:n Medıaeye 

açtıkları Sırve kafilesi, ya 
Muhammedin istikşaf kolu! .. 

- Durun hele 1 Şimdi anla
şılır, İnelim deve!erden, zaten 
akşam } aklaşıror, ne olsa ya 
burada, ya biraz daha ötede 
konaklayacağız. Hepsi bir te
cessü~ ve merak içinde deve· 
!eri ıhdırdı ar, indi!er. Devele
rin üstündeki yav:arını, okları
nı boyunlarına taktılar, kılınç
larını bellerine daha sıklaştır
dılar, ellerini kaşlarına siper 
edip bakmağa koyu!dular. 

- Bunlar Mekkeliler .. 
- Hayır, ls!am:ara benziyor. 
- Şu öndeki Cehaş'ın oğlu 

Abdullah değıl mi ? 
- Lal 
- Neam ! 
- B;ık onlarda bize doğru 

yürüyor. 
- Kımıldamayın, 

ne olacak. 
bakalım 

Bir çok kısa, !rnskin, heye
canh sözleşmeler ... .. 

• • 
Apdullah bin Cahaş muham-

medin verdiği mektubu Nahleye 
gelince açmış ve okumuştu: 

- Soıııı \'ar --

Şehid maaşlarına ·göz 
dikenler takibedilecek 
Savaşlarda malül kalanlarla 

şehid olanların ailelerine hü
kümetçe verilmekte olan ma

aşlarıoın tahsisi ve ikramiye
lerin alınması için muakkib 
namı altında birtakım kimse
lerin yurddaşların safiyetinden 
istifade ederek k.:.nun ve ni
zamların tayin ettiği ücretler
lerden çok daha fahiş ücret 
almak ta oldukları ve kazanç 
vergısı veriyoruz, hükümetin 
resmiğ muakkibiyiz, diye ken
dilerine süs verdikleri görül-

.r • • ~.·.~ ..... 1 
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müştür. Dahiliye Vekaletinden 
vilayete gelen bir tamimde 
vatan uğrunda yaralanan veya 
şehid olub da kanları baha
sına kendileri veya aileleri 
tarafından alınan birkaç ku
ruşa göz koy:ın bu gibiler 
hakkında şiddetle kanuniğ ta
bat yapılmasi bildirilmiştir. 

•••••••••••• 
Bay Mehmed 

Menemen Orman memuru 
bay Mehmed Kuşadası Orman 
muamelat memurluğuna atan
mıştır. 

SIHHAT EVi -IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hastahanesidir 

Cerrahi - Doğum - Kadın - Çocuk - iç - Kulak, Boğaz 
Burun ve Göz hastalıkları kabul eder. lzmirin bütün 
mütehassıs hekimleri hastalarını S 1 H H A T 

E V 1 N O E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN ameliyatban~si ve doğum 
salonu fennın en son te

rakkiyatına göre hazırlanmıştır. 

HASTAHANE Ucretlerl : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya kadardır. 

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

Gece ve gündüz basta kabul eder. Her vakıt nöbetçi 
doktor ve ebesi vardır. 
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insan ruhu ve • 
ınsan 

ş üzerinde tetkikler 
''Bir ronıan, bir rüya, bir hayale benze

yen bu hadise bir hakikattır .. ,, 
Şu aşağıdaki vak'ayı eikkat 

ile okuyunuz! 
Bu vak'a Fransa'da Nay 

şehrinde "Mme Vve Madeleine 
Rizan ., un vak'asıdır. 

Bu kadıncağız ihtiyar ve öl
mek üzere bulunuyor. Hayatı 

24 senedenberi fasılasız bir 
evca ve ıstırab silsilesidir. 

Müthiş bir hastalık neticesi 
o1arak sol kolu ve sol bacağı 

mef!uçtur. Başkalarının koluna 
dayanmaksızın bir adım atma
sına yirmi dört senedenberi 
imkan yoktur. 

Bir eli tamamile kurumuştur. 
Midesi su, süt ve et suyu gibi 
mayiattan başka hiçbir gıda~a 
mütehammil değildir. Bununla 
beraber sık sık kan kusmak
tadır. Vücudu 24 senedenberi 
daima soğuktur. Ağustos ayı 

İ\'İnde bile soba yaktırır. 

Ve sobanın dibinde yaşar. 

16 aydan beri ahval bir kat 
daha bedter!eşmiştir. Felc'• tam
dır. Sağ bacak da felce işti
rak etmiştir. Etıaf tamamile 
atrofiye olmuş yani kurumakla 
beraber cild a tında muslın 

terakümünden dolayı korkunç 
derecede şişmişlerdir. Kolla
rında ve bacaklarında hareket 
tamamile kaybolmuş olmakla 
beraber hissiyat ta t:ımami

le bitmiştir, bacaklarından 

o kadar bihaberdir ki eksP.riya 
bacaklarım nerede diye sual 
sormaktadır. Daima yan yatı· 
yor ve yatakta "Z,, harfı şek

linde bir vaziyet alıyor. 

Kendisini senelerden beri 
tedavi edl'n Dr. "Talamon,, dır, 
Dr. artık hastasının son daki
kalarını yaşamakta olduğ·unu 

haber vermiştir. Son bir ümid 
olmak üzere ailesi yeni bir 
kosultasyon teklif .ediyor ve bu 
konsultasyon Dr. "Subervielle,, 
ile yapılıyor. Konsultasyon 
neticesinde tebliğ edilen karar 
lı aslanın bir kaç saata kadar 
muhakkak surette öleceği ka
rarı oluyor. 

za.,allı ihtiyar kadının bacak
larında ve kollarında kaybolan 
his ve hareketlere rağmen, 

beyninde, midesinde ve karnın
da müdhiş ve tahammülsüz 
ağrılar uyanıyor. Bedbaht ihti
yar sönük bir sesle "Allabım 

merhamet et hana ölümü veya 
sağlığı ihsan et, bana her iki
si de müsavi bir rahmettir ya
rabbi,, deye teellüm ediyor: 
Midesinin üzerinde derin bir 
yara, bacağının karnına bir
leşen çi7gisi hizasında geniş 
bir gangren, yatağa sürünen 
kaba etlerinde vasi gangren!er, 
müteaffin bir izbrapla bedbaht 
ihtiyarı inletiyorlardı. 

Madamın biri kız diğeri oğ

lan iki çocuğu vardı. Bir tica
rethanede müstahdem olan oğ
lu annesini bir defa daha göre 
bilmek icin yanına gelmişti. 

Akşam müstahdemlik hayatının 
merhametsiz tecellilerinden ol
mak üzere müessesenin müdü
ründen biç durmadan avdet 
emrini veren bir telgraf almıştı. 
Annesinin hayır duasını alarak 
ve yanında kalmak saadetin
den zalimane bir surette mah
rum edilerek avdet etmişti. 

Kızı, daima yanında idi ve 
onun her derdini, her kah· 
rını fedakarlıkla ve derin bir 
feragatla o yüklenmiş bulunu
yordu. Konsultaııyonun son 
kararını alan kız, o akşam an-
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nesinin yatağı ucunda, sevdiği 
anasına son hizmetlerini, içine 
dökdüğü yaşlarla yapmakta bu
lunuyordu. 

Teşrinievvelin 16 ıncı gecesi 
bir kriz s.n dakikanın geldi
ğini haberledi. Pek fazla kan 
kustu, yüzü yeşil ve korkunç 
bir renk aldı. "Yarabbi mer
hamet et, öldür,, temennisini 
sönük bir sesle bir daha te
menni edebildi. Son dostluk 
ziyaretini yapmak için gelen 
doktoru, artık Madamın dile
diğini birkaç dakikaya kadar 
allah kabul edecektir diyerek 
çekildi gitti. 

Mevtin hırıltıları boğazında 
kaynaşan kadından gecenin 
meş'um sükütu içinde birden
bire kuvvetli bir feryad koptu. 

- Kızım, kızım. Sevgili kı
zur .. Yavrum komşuya madam 
"Nessans,.a koş, ondan bana 
bir şişe "L.,. suyu getir, dur
ma vakıt geçirme, o su beni 
kurtaracak, beni o su kurtara
caktır diye haykırmağa ve 
yalvarmağa başladı. 

Kızı, annesinin bu rüya ve 
hulyasını manasız birşey te
lakki ettiği halde, onun 
son arzusunu yerine getir
mek lüzumunu hissetti. Ve 
gitti ve suyu getirdi. 

Madam Rizane su ağzına 

götürülür götürülmez: 

ra çekildiler. Ve ölüye la
zım gelen yardımı etmek için 
içeriye girince hepsi korkudan 
çıldıracak bir vaziyete geldiler. 

Odanın bir köşesinde ölü 
sanılan ihtiyar diz çökmüş düa 
ediyordu. Onları görünce ye
rinden fırlayıp hepsini duaya 
mecbur etti. 

Kadında, üç dakika içinde 
ne felç, ne dumur, ne şiş, ne 
kangren yarası, ne o .. ne bu 
hiçbir şey kalmamıştı. Karşılar, 
komşular, feryada koşan dost
lar on iki saat eve! ölüm ka-
rarı verilen ve "24,. st>neden
beri yatalak olan ihtiyarın 

dipdiri, sapsağlam, canlı ve 
hayatlı, ayakta dolaştığını gö
rünce dilleri tutulacak bale 
gelmişlerdi. 

Kadın ertesi günü Marsilya
dan telgrafla çağırdığı oğlunu 

istasyonda bizzat istikbal edi
yordu. 

Aziz okuyucularım! 

Şimdi bana soracaksınız, dok
tor bu bir roman mı, rüya mi, 
hayal mı, latife midır? 

Ben de size haber vereyim 
ki romandan rüyadan, hayaldao 
başka bir yerde imkanı tasav
vur edilmiyen bu hadise, ha
kikattır, gerçektir, fiili bir vak'· 
adır. 

Buna ne sizin, ne benim, ne 
kimsenin aklı ersede, ermese de 
bu hadise, hadisedir. Ve bu 
hadise size anlatacağım diğer 

hadiselerin en basitidir. 

Canlı, çok canlı, ama hayret 
edilecek kadar canlı bir sayha 
ile: Kızım, kızım, benim sev-
gili kızım benim içtiğim bu su Hadiseler, sizin ve benim ak-

lımızın ermesini beklemezler. 
değil, bayattır, hayattır bu iç-
tiğim. Kızım eyileşiyorum, eyi- Ca:ı:ibe kanunları de-diğimiz 

şeyler var olmak için nevtonu 
leşiyorum, eyileştim, tamamen beklememişler, Amerika var 
eyileştim,suyu yüzüme,kollarıma, olmak için Kristof Kolomb'un 
vücuduma, dizlerime sür, durma doğmasını beklememiştir. 
sür, sür, sür. sür, diye haykırı- Siz aklınızı erdirmeğe veya 
yordu. erdirmemeğe veya neye sarfe-

y alnız bir evde, ölmek üzere derseniz ediniz o sizin bilecek 
olan annesinin, şüphe yok ki işinizdir; Fakat ~iz aklınıza ergi 
son dakikada delirdiğini hisse- ararken hadiseler olmuş ol-
den :ı:avallı kı:ı: korkusundan öle- makta devam ediyorlar. 
cek derecede titriyordu. - Bitmedi -

Islattığı süngerle dizlerini ·1--ııııı:ır'/,;..'8:;.r;.ı..cA11DVr0/./JVA. 

silerken, annesinin dizlerindeki Borsa Haberleri 
korkunç şişliğin gözün bile 
kavrayamıyacağı kadar bir sür
atle indiğini gören kız, saade
tinden sarhoş ve korkusundan 
delirmiş bir halde, süngeri bü
tün vücudundan geçiriyor ve 
geciriyordu 

Kızım, kurtuldum. Tamamen 
kurtuldum, Mutlak bir kurtu
luşla kurtuldum. Çabuk bana 
yemek getir. 24 senedenberi 
ağzıma koymadığım ekmek ve 
et getir diye haykırıyordu. 

Elbiselerimi. çabuk elbisele
rimi getir, Cenabıhakka dua 
edeceğim diye bağırıyordu. 

Kız, kendinden geçmiş, saa
det, derin bir bahtiyarlık ve 
meçhul bir bavfın karışık te
sirleri altında senelerdenberi 
sandıkta duran elbiseleri ara
mak için yanındaki odaya geçti. 

Elbiseleri alıp geldikte, artık 
oda kapısından içeriye gire
medi. Çıkardığı müthiş bir fer
yat ile kendinden geçti ve elbi
seler elinden düştü. Bu acı 
feryadı işiten kemşular yetişe

rek kendisini kucakladılar. 
Yavrum, ölüm nihayet Allahın 
emrıdir. Zavallı anneciğin öl
mekle kurtulmuş oldu. Sabırlı 

ve metin olmak lazımgelen bu 
dakikada kendini kaybetme 
yavrum hepimiz emrine ve yar
dımına amadeyiz diye kızca
ğızı teselli ederek bir kena-

DUn Borsada 
Yapılan Satışlar 
~ 

Uzum 
Çu. Alıcı 

15 J Taranto M 
12 Koo ittihadı 

Fiat 
12 50 13 
17 50 17 50 

27 Yekün 
486132 Eski satış 
486159 Umumi satış 

incir 
Çu. Alıcı 
250 K A Kazım 11 

Zeytinyağı 

Fiat 
11 

Kilo Alıcı Fiat 
23500 Muhtelif 36 75 37 

Zahire 
Çu. Cinsi 
275 Buğday 7 25 

40 Nohut 8 
10381 Palamut k 300 

75 balye pamuk 43 50 , 

Fiat 
7 75 
8 

600 
43 50 

• Para Piyasası 
14-1-1935 

Alış 

Mark 50 10 
!sterlin 620 50 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 
Belga 21 05 
İtalyan lireti 1 O 05 
İsviçre Fran. 40 75 
Florin 85 15 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 37 

Satış 

50 62 
622 50 

8 30 
79 60 
21 25 
10 10 
41 
85 50 
5 27 

23 62 
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INGIUZLER DE 
BUHRANDAN ÇEKiNiYOR 

Paris, lS (Ö.R) - lngiliz 
bakanlar kurulunun bugünkü 

toplantısına büyük ehemmiyet 
verilmektedir. "Malin,. gazete-

• •
11 

Londra aytarı bunun 
sını 
hakkında şunları yazıyor: 

~ Öyle sanılıyor ki, B. Edene 
verilecek talimata göre, lngiliz 
dışbakanı Cenevrede petrol 
ambargosu yolile berkitelerin 
şiddetlendirilmesi meselesi kar
şısında va:ı:iyet almazdnn önce 
bütün delegasyonlarla danışa· 
rak ilk önce onların fikirle· 
rini almak istiyecektir. An
cak diğer devletlerin petrol 
ambargosunu istedikleri anla
şılırsadır ki lngiltere böyle bir 
hareketin batına geçebilecektir. 

YENi ASIR 

ceği kararlar lngiliz kabinesini 
bağlamıyacak ve dış bakanı 
sık sık hükümetinden talimat 
almak mecburiyetinde bulu
nacaktır. Hükümet sir Samuel 
Hoare'un istifasına sebeb olan 
hadise gibi yeni bir hadise 
nın çıkması ihtimalinden sakın
makta ve bu nokta arsıulusal 
bakımdan bilhassa mühimdir, 
müzakereleri böyl ;;"e uzatarak 
ağır tedbirler alınma'1nı müm
kün olduğu kadar geç bırak
mak suretile arsıulusal konfe
rans içinde kendini gösterebi
lecek barışçı hareketler gine
lişmesine imkan vermeği iste-
mektedir. ----Mısır tahvillerinde 
kazananlar 

Kahire, ıs ( Ö.R ) - Mısır 
Kredi F onsiyesinin ı886 
yılı tahvillerinden 382,424 
numaralı tahville ı 9ı ı yılının 
318202 numaralı tahvili yüz 
biner frank ikramiye kazan

dılar. 

1 ,, 

Fransada siyasal kriz 
On altı aydanberi iktidarda .bulunan 

Laval kabinesi devrilecek mi? 
taraftan başkanlığa B. Dala· 
diyenin geçirilmesine de taraf
tardırlar. Bazıları da kabina 
buhranıı:m bu başkanlık mes
elesini kendiliğinden halledece· 
ğini ve Herriotun arkadaşları 
arı<sına dönmüş olacağını 
tahmin ediyorlar. Pazar günü 
toplanacak parti komitesi 
meseleyi hallecektir. B. Her
riot'nun yeniden başkan
lığa geçmesine B. Daladie
de muhalefet etmiyecektir. 
Böyle önce seçimin hangi ta
rihte yapılacağıni gelecek ka
bin kararlaştırcaktır. 

B. LAVAL 
DEVRiLECEK MI? 

"Depeche de Brest,. Yazı
yor: Sosyalist lideri B. Blum 
kartlarını açmıştır. Bu üç dört 
gün içinde radikaller B. Lavalı 
devirmezlerse seçimi B. Laval 
yapacaktır. Yani 6 ay kadar 
kontrolsuz bir hükümet imkanını 
kazanacağından kendi hesabı
na zaferli bir seçim yapması 

ihtimal içinde olacaktır. Fakat 
kabine düşerse tehlikeli 
bir vaziyet olacaktır. Zira 
muhaliflerin ne hükümetleri, 
ne bir planları, ne proğramlan 
yoktur ve üç büyük muhalefet 
partisinin birbirile anlaşabil
meleri imkansızdır. 

/talya11Ltııı11 '·Askaris,, !eri bir 
0

/ıiicuuı ı·suasınau 
Roma ıs ( Ö. R ) - <ı2 l.iu- Pa · ıs (ÖR) it 1 ı d . ~'.s, · - a yan yor ardı. Böylece geçenlerde o 

maralı ltalyan resmi tebliğidır: teblıgınde Dolu mıntakasında Tegelide ltalyan mevzilerine 
Mareşal Badogliyo tclgraflıyor. yapıldığı bildirilen yeni muha- dog" ru ilerliyen Habeş tabfkla· 

re e er a eş erin ngiliz Kenya tını bombardıman etmişlerdir. Ganab Dona ile Davabor ara- b ) H b 1 I 
sında ilerliyerek Dolo bölge-. d S ı· · k sömürğeai hududundan kalka- Bu defaki hareket Ganale Do· 
sın e oma ı üzerıne tazyi k C 

k ık R D 
ra uba nehri vasıtasile Ital- ria ve Damaba arasında Ha· 

yapmağa a ışan as eıta yan somalisini istila etmek 
kumandasındaki Habeş kuvvet-
lerini geri atmak için General projelerini terketmediklerini 
Grazyani Ras Desta ordusuna ğöstermektcdir. ltalyanlar bu-
karşı şiddetli bir harekete giriş- na mani olmak içindir ki Do-
miş habeş kuvvetleri geri atılmış loyu zaptetmişler ve orada 
ve takip edilmekte bulunmuş- sağlam bir surette yerle-
tur. Muharebe bütün cephede şerek mevkilerini tahkim et-
devam etmektedir. ltalyan za- mişlerdi. Böylece bu cep-
yiatı şimdiye kadar vahim de· hede Habeolerin fena bir 
ğildiı:.. sürprizlerin iSnüne geçmek isti-

beşleri püskürtmek için yapıl· 
mıştır. 

Romada rivayet edildiğine 
göre bu muharebe ltalyanlara 

düşman toprajı:ında derin bir 

surette ilerlemek imkanını ver
vermiştir. 

Roma ıs (A.A) - Gener•
1 

Grazyani Ras Destanın kuV'l'~t· 
·ıtır· leı ine karşı taarruza geçıP1 
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Bir kadın tekbaşına Bir yıldız daha sondü 
Birleşik Amerikanın on 

fazla hayduduna harb 
hinden 

açıyor 

Bu kadın Gangsterler tarafından öldürülen 
gazeteci Ligget'in karısıdır 

Hollyvood kadınlık aleminin kalbin
de fırtınalar koparan Con Cilbert 

hayata gözlerini yumdu 
,fznneapolis 

(lkınri kti111111) 

Bir kadın tek 
başına Ameri
kanın " Halk 
düşmanı ,, ilan 
edilmiş olan on 
bin hayduduna 
harp açmıştır. 

Ve bu ka-lın 
koyu siyah göz
leriyle, narin 
vıicudu ve her 
haliyle minyon 
bır şeydir. 

Parası yok
tur. Münasebet
leri büyük ma- l 
kamlar tutan 
devlet adamlariyle dost!uk! arı 
yoktur. Fakat yılmaz gözü, 
cesareti vardır. 

O şimdi el çantasında, ken
di gözleri önünde, yavrularının 
gözleri önünde gangesterlerin 
kurşunlariyle öldürülen kocası -
om kanına bulaşmış bir mendil 
taşıyor. 

Yeraltı kuvvetlerine, korkunç 
haydutlara karşı böylece sefer 
açan bu kadın, geçen ayın do
kuzuncu günü Minoeapolis şeh
rinde öldarülen gazeteci Wal
ter Ligget'in karısı Miss Edith 
Fleisher Liggett'tir. 

Bu cinayetin hangi şartlar 

içinde yapıldığı elbette unutul
mamıştır. Walter Liggett küçük 
apartmanına otomobille gidi
yordu. Yanında karısı vardı. 
O gün satın aldıkları paketleri 
kucağında tutmakta idi. Arka
da ise çocukları Wallace ve 

Marda neşe içinde gevezelik 
ediyorlardı. Walter oturduğu 
apartmanın kapısı önünde ma
kinayı durdurdu. Arabadan 
indi. Ve karısına: 

- Paketleri bana ver cicim, 
dedi. 

Hepsi bu kadar. Bir 
bu zavallı dudaklardan 
bir söz dökülmedi. 

daha 
başka 

Üç saniye sonra ayni yerde 
duran başka bir otomobilden 
bir mitralyöz ateşi açıldı. Val
ter ılelik deşik olan vücudunun 
ilk acısıyla döndü. Dizleri kıv
rıldı sarhoş bır adam gibi yana 
yıkıldı. Edith Ligget kocasının 
cesedi üzerine atıldı. 20 den 
razla kurşunla kalbura çevrilen 
zavallı kocasının göğsü üzerine 

yuzunu koydu. Arabada küçük 
bir kız korkudan feryat edi
yordu. Bir küçük oğlan da 
bağırmamak için parmağını ısı
rıyordu. 

Edith günlerce istrabının esi
ri kaldı. Bu göz yaşları ve kan 
kabusundan uyandığı zaman öc 
a.ın:.ğa and içmiş, mücadeleye . . . ,;arar vermıştı. 

Edith diyor ki : 

- Walterin uğrunda can 
verdiği dava terkedılmiyec<!k

lır. Onun gazetesi çıkmakta 

devam edecektir. 

Cesur kadın derhal faaliye
te başladı. 
PROJELERiM ÖC ALMAK

TAN iBARETTiR 
Ligget'i Mineapolisteki ga

zete idarehanesinde gördüm. 
- Projelerinizi öğrenebilir 

miyim dedim. 
- l<Jted •ğim şey Walterin 

intikamını almaktır. Onun düş
manlannı ve en başta Kıd 
Cann 'ın elektrik sandalyesine 
oturmasını görmek is· iyorum. 

Nüfus kaydına göre, asıl adı 
lsidore Blumenfeld olan bu Kid 
Cann en azılı bir kaçakçıdır. 

/iaı-ı/ııllaı/a 

Kokain ve morfin kaçakçılığile 

birlikte beyaz kadın ticareti 
onun yüzkızartıcı işleri ara
sında yer bu!muşd!lr. Kid 
Gann hapistedir. Zira kocamı 
öldürenler arasında onun da 
bulunduğunu gözlerimle gördüm. 
Bunuolaberaber netıceyi kes
tiremem. Bu davanın sonu ne 
olacaktır? Bunu ancak allah 
bilir. 

"Şayed Bulmenfeld serbest 
bırakılırsa Gangensterlere karşı 
kendi cinayet silahlarını kulla
nacağım. Ya Minaeapolisin 
haydutları beni öldürecekler, ya 
ben birer birer onları haklı

yacağım. Beni öldürürlerse 
kocamın davasına daha eyi 
hizmet edilmiş o!acaktır. Zi
ra belki bir kadının kanı 

haydutlara karşı şaşılacak bir 
müsamaha göstermekte olan 
Amerika hakimlerinin yüzlerini 
kızartacaktır. Valterle ilk ta
nışdığımda 21 yaşındaydım. O 
benden 15 yaş büyüktür. O 
zaman bir gazetede raporterdi, 
Böylece sükunetle hayatını 

kazanmakta devam edebilirdi. 
Fakat tasarruflarile bir gazete 

Tüccar 

--....•. l 

bir mıimıkle 
çıkarmak imkanını bulunca 
gar.gesterlerle açıkça mücadele 
icin gazetesini çıkarmağa baş
ladı. Gazetecilerden küçük Ho
ward Gulisfordun öldürülmesi 
onun gözünü korkutmadı. Ho

vard M"nneapolisdeki gazete
cilerin en genci idi. O da lsi
dore Blumenfeldin haydut teş
kilatile mücadele edıyordu. Bir 
gün ona: 

- Hovarda sakın.. Başına 
bela gelecek dem:şlerdi. 

O fiitursuzca şu cevabı ver
m:şti : 

- Olabilir. Fakat sizin de 
hakkınızdan gelecekler buluna
cak. 

7 şubat 1934 te Guilford öl
dürüldü. 

Ondan sonra Walter müca
deleye atıldı. Önce Mionesota 

valisi Playdo:son Waltere yar
dımcı görünmüştü.. Olson son
radan vaadlerini unutunca Wal
ter Snidore Blumenfeld kadar 
Olsona da hücuma başladı. 

Kocam alçakça bir cinayete 
kurban gitti. Fakat mücadele 
bitmemiştir. Ayni yolda ben 
yürüyeceğim. 

Holli>'ood, ( Deyli Meyi ) -
Uzun yıllar Hollivod kadınlık 

aleminin kalbinde fırtınalar 

koparan sinema yıldızı Con 
Cilbert, sabah saat dokuzda 
hayata gözlerini yumdu. 

Henüz otuz dokuz yaşında 
olan büyük sanatkarı~ ölümü 
Hollivod'daki evinde, kalb 
sektesinden ölmüştür. Ölürken 
yanında mensub olduğu mües
sesenin direktörü ve doktoru 
bu!unuyordu. 

Yakın zamanlara kadar Con 
Cilbert sıhhatça çok iyi idi. 
Ancak bundan altı hafta önce 
Hollvood'taki ''gece kulübü., n
de Cilbert bir aralık Marleo 
Ditrih' e kalbinden mustarib 
olduğunu şikayet yollu açmış, 

Marlen Ditrih'te: 
- Geçer, senin yalnız ka!

binden şikayetin olmamalı! 

Cevabını vermişti. Bu gece
den sonra meşhur yıldızın hiç 
bir şikayetine rastlanmamıştır. 

CILBERT, GARBOYU 
SEViYORDU 

Bu acıklı ölüm hadisesinin 
ortaya bazı hakikatlar koya
cağı muhakkak zannediliyor. 

Con Cilberte tişık 

Hollyvood' da herkesçe bilinen, 
fakat h' ç kimse tarafıddan if
şa edilmiyen bir hakikat vana 
o da Greta Garbo ile Con Cil-
bert arasındaki 
alakadır. 

çok samimi 

-~======================! 

teşkilitlanmalı 
Almanya ile ihracatımızı . tanzim 

tedbirler almak lazım •• • 
ıçın 
• 

-----------------------------------Almanya Türk ticaret oda
sındaıı alakadarlara gelen bir 
mektub..ıa memleketimizden 
Almanyaya mal gönderecek 
olan tüccarların, aşağıdaki nok
taları gözönünde bulundurma
lan bildirilmiştir. Berlin Türk 
ticaret odasının mektubenda 
deniliyor ki: 

- Almanya ile yeni müna
sebet kurmak istiyen Türk ev
lerinden odamıza arasıra mü
racaatlar yapılmakta ve bazı 

hususlar sorulmaktadır. Tacir
lerimiziı;, Almanyaya satış ya
pabilmek için malumat tedarıki 
mecburiyetinde bulundukları 

şüphesiz olduğu gibi, odamızın 
da yapılan müracaatlare seve
rek karşılık vermeği önem
li bir ödev saydığı tabi
iğdir. Ancak, yapılan sorgu
lar içinde Türk tacirini haddi 
zatinde hiç bir suretle alaka-

dar etmeyenleri de bulunmak
tadır. 

Söz gelişi, her hangi bir ma
lın Almanyada fiatı ve piyasası 
hakkında bir fikir edinmek 
istenirken, bu malın _güm
rüğü, tabi olduğu diğer 

vergiler, nakliye ücretleri 
ve hatta kantar parası ve ham
maliyeai bile sorulmaktadır. 

Halbu ki saydığımız şu nok
talardan hiç birisi Türk taci
rını doğrudan doğruya ilği

lendirmemektedir. Çünki sa
tışlar, bugün heman yalnız 
ya "sif,. Alman limanları 
ve ya "Almanya dududu 
teslimi,, yahut ta "fob,. Tür
kiye limanları yapılmaktadır. 
Şa halde ( sif ) satışlarda - ki 
malın satıldığı memleket lima
nında teslimi demektir - efya
nın, itte bu limana kadar mas
rafı, sigortasi ve nakliyesi aa-

tıcıya aittir. 
Bu halde maliyet hesabı-

na beyhude gümrük res-
mini veya saireyi ithaJe 
ve bu yüzden vakıt kay-
betmeğe hiç te lüzum yoktur. 
Alman hududu tesliminde ise, 
-tabirinden de anlaşılacağı üze
re- satış Alman hududu teslimi 
yapılıyor demektir ki, hu halde 
Alınan hududuna kadar tekmil 
masraflann satıcıya ait olduğu 
tabiidir. 

Üçüncü şekil olan (Fob) 
Türkiye satışına gelince, bu 
muamele daha basit olup satı
cının malı Türkiye liınanında 

vapura teslimi manasını ifade 
etmekte ve yalnız buraya kadar 
olan masrafların, satışı tarafına 
aid olması lazımgeldiğini anlat
maktadır. 

Görülüyor kt, bugün ıçın 

hatıra ıelen !IU üç çetid 

Con Cilbul ve so11 
Con Cilbert hayatında rast

ladığı bir çok kadınlar arasın

da yalnız biriyle Greta Gar
bo ile yakından alakadar 
olmuş ve Greta Garboyu 

içli bir aşkla sevmiştir. Greta 
Carbonun iddiasına göre İse, 

bir çok filimlerde aynı sahn~
nin üzerinde rastladığı Cilberte 

olall kad111 Oarbo 
fazla ileri denemiyecek bir sa
mimiyet göstermiş, hatta bir 
kaç defa kendisini kırmıştır. 

Bununla birlikte onların ala-
kaları muhakkaktı, sevişiyor
lardı. Garbo ve Cilbertin ev
lenecekleri Hollivod ta bir kaç 
defa kulaktan kulağa dolaş-
mış olmakla beraber ifşa 

ediimemişti. Onların alakasını 

anlatmak için sinema yıldizları 
arasında şu cümle kullanılı

yordu: 
- "Garbo Gilberting,. 

CILBERTIN BiR HATIRASI 
Con Cilbert, beyaz perdede 

. Garbonun hususiyetine nasıl 
ğirdiğioi şöyle anlatıyordu: 

"Garbo benim aşk sahnele
rinde muvaffakıyetimden şüphe 
ettiği için " Sevişmek acısı ,. 
filminde bana ikinci derecede 
bir rol verilmesini istiyordu. 
Onun bu hareketi izzetinefsı
me dokunmuştu. Herhalde 
Garbo'nuo istediği şekilde se
vişmesini ona gösterecektim. 
Çünkü ben yalnız bu gibi sah
nelerde muvaffak olduğuma 
inanıyordum. 

• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
satıştan hiç birisi, malın Al· 
manyada hamaliyesi ve sairesi 
gibi tali işlerde satıcıyı alaka
dar edecek bir şekil yoktur. 
Şunu da bilmek gerektir ki 
bugünkü döviz kanunları ve 
ticaret anlaşmaları dola yıRile 
yukarıda zikrettiğimiz üç şe
kilden başka suretle Alman
yaya mal göndermenin imkanı 
yoktur. 

lınnsı Vırguır l:Jrua 
Bu filmde cazip bir sahne 

vardı. Son pro\'a günü Garbo 
çok sevimli ve sokulgandı. 

Ben de bu hızla o kadar mu· 
vaffak oldum ki Garbooun se
vinci gözlerinden belli oluyor
du. Bu vaziyette Garbonun bir 
zaaf dakikasından istifade 
ederek onu samimiyetten zi
yade sevgi ile kucakladım. 

O gün anladım ki Garbo eri
şilmesi müşkül bir varlıktır. 

CILBERTIN ÇEVIRDIGI 
FiLMLER 

Con Cilbert şimdiye kadar 
bir çok filimlerde rol almıştır. 

· Onun en meşhur filimleri aşk, 

Büyük resmi geçit, Şen dul, 
Mat renkli sevgili, Muhteşem 
bir gece ve Kraliçe Kristindır. 

Con Cilbert son defa olarak 
Metro Goldvin müessesesile yıi 
lığı 200,000 liralik bir kontrat 
yapmıştır. 

DÖRT DEFA EVELNMIŞTI 
Cilbert hayatında dört defa 

evlenmiştir. ilk defa 917 yılın

da Olivia Virginya ile, 923 de 
· Leatrice Loy ile, 929 da lna 
Clarc ile, 932 de de Virginia 
Bruce ile evlenmişti. Son karı
siyle ancak bir buçuk sene 
geçinen Cilbertin bir kız ço
cuğu olmuş; mahkemece karı
sına 10,000 isterlin tazminat 
ödemeğe ve çocuğu muayyen 
yaşa gelinceye kadar ayda 120 
isterlin de maaş bağlamağa 
mecbur edilmişti. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

7 6 yaşındaki katil1 

Asansör üzerinde Mısırlı cad
desinde karısı Nesibeyi bıçakla 
23 yerinden yaralıyarak taam
müden öldüren 76 yaşında 
Abdullahın Ağırcezada muha
kemesi bitmiş ve suçu sabit 
olarak yaşının çok ilerlemİf 
olması sebebile ölüm cezasına 
mukabil 24 sene ağır hapse 
konulmasına karar verilmiştir: 

Bornova 
C. H. P. seçimi 
Bornova C. H. hartisi yön 

kuru'.u evelki akşam toplaııa
rak başkanlığa Cemal Kavukçu 
oğlunu seçtikleri haber alın
mıştır. 

Gelenler 
Bir müddettenberi lstanbul

da bulunan çocuk hastalıkları 
mütahas~ısı doktor Ali Agah 
ve İzmir abukatlarından bay 
lbrahim Etem şehrimize don
müşlerdir. 

Gaziler ocağının 
yıllık kongresi 

Gaziler halk partisi ocai!'ının 
yıllık kongresi dün toplandı. 
Yönkurula antikiteler müzesi 
direktörü B. Saliheddin Kan
tar, B. Se>fullah Arayıcı, B. 
Halil Hilmi, ıl Hilali Fahri, 
B. Kerim Atasoy seçildiler. 
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Haftalık piyasa durumu 
Ü ·· stokları tükenmek Üzere olduğundan fiat-

le:: bunda~ .. ~.~,~~e .. ~~ş~~~~ ... :~.~te~:ı '"~~~!.~~~1~ 
. t' et ve zahire bor· vedeli Fi. karşıladıklan cihetle işlerde bir 

lzınır ıcar 1 • 936 ta- 8 43 43 N •· K'I A kl"k 1 d b 
f d 8 Kaba 1 inci ev ı ı o z Çok gevşe ı görü müş ise e u 

sası tara ın an -936 tar"ıbine 1 13600 'h" d 14 • 1 - hazır Sıra ma ı 35 50 36 50 halin arızi ve muvakkat olduğu 
~a~:r e:eşredilmiş ola~ gün~0e~ Yekun 798 8 " " va. 45000 34 50 36 kanaatı kuvvetle mevcud oldu-

! · gore ~ Bundan bir hafta evvel bor- Yekün 58600 ğundan satıcılar fiatları tutmak 
lik satış liste erıne • ıda 1 ti .. d borsada aşag sada pamuk satış arı şu sure e Geçen senenin hu haftasında hususunda aziınkarane hareket 
hafta ıçın e dd ı karşıların· cereyan etmişti: 1 ise kilosu 25 - 25,5 kuruştan etmektedirler. Esasen stok 
gösterilen ma. e f~r atlarla alı· Nev'i miktarı Fiatı 9000 kilo yemeklik ve 24,75 mıktan da yeni mahsulün id-
da işaretlenınış y balye harar az çok ten 66:!00 kilo sıra malı zey- rakine kadar hasıl olacak ihti-
nıp satılmıştır. h ftalık fiyatı Bursa birinci 539 42 50 43 ı tin yağı satışları olmuş ve bor- yacı kapatacak mıktardan az 
Satılan malların a çok 

M'kt az hazır sadan eski satış kaydile olarak hesaplandığından fiat-
Cinsi 1 ar 210 43 50 43 50 ı Bursa ,. geçmişti. !arın bundan böyle düşmesi 

Ç~·l 7 0625 8.625 vadeli Piyasadan yaptığımız tahki- meselesi varid görülmemekte 
Muh: buğ .. da! 

62 
50 4:50 4.50 Bursa ikinci 7 40 50 40 50, kat neticesinde; halen lzmir ve elde mevcud malların bu-

Yerlı 51 5 5 hazır piyasasında yeni mahsulden günkünden daha eyi ve mü-
Bakla 39 6 7.50 Kaba birinci 88 42 50 43 pek az mık tarda nıal bulun- said fiatlarla satılabileceği umul-
Kumdan 20 5.625 S.625 hazır duğu, son hafta içi~de ihracat maktadır. 
Mısırdan l49 9 9.25 Yekun 756 88 evleri tarafıııdan mübayeatta İnhisar idaresi ve üzüm ku-
Fasulye 74 6.75 8 Borsa satış liste-lerine göre ' bulunulmadığı ve ya : nız piya- rumu son hafta içinde piyas:ı-
Nohut 1935 senesinin bu haftasında sada Turan vağ fabrikasının dan mal mübayaa etmemi~-
Pamuk oınh. 898 43 44 borsada aşağıda gösterilen pa- alıcı vaziyetinde bulunarak az !erdir. 
preseli h 43 43 ınuk satışları olmuştu: çok satın almakta oldug· u ög· 
K b " 8 . 265 F' a a 

393250 
k. 2.65 · Nev 'i mıktan ıatı renilmi~tir. Piyasaya şimdilik 

P. çekir. balye harar az çok durgun gözüyle bakılıyor. 

Muhtelif 497 ke. 400 5
1
9
8
5 Bursa birinci293 51 60 Çekirdeksiz Üzüm 

palamut 592 ç. 12.25 hazır 
çek.siz üz. Bur~a ,. 30 56 56 
Muh. rez. 117 ç. 7 10 vadeli 

60 t. 8 50 1266 50 50 58 
32 t 8.50 · Bursa " 

" sı"yah · 14 k' t 8 es ı sa ış 
" incir 259 ç. 4 °50 36.50 Bursa ikinci 11 " z. yağı 58600 k. 3 , 

Zeytinyağı k 22 22 
posası 558 ~atışlarını bu 

Haftalık borsa sonra yu· 
şekilde topla~ıktan eşya ara· 
karıda isimler• ge~ben cat ınad· 

11. b şlı ı ra 
sından be ı a d !erin son 

kil e en d delerini teş piyasa u-
haftaya aid satış ve en hafta 

b !arın geç 
rumlariyle un . b ba~asın· 

nın u 
ve geçen sene da ayrı ayrı 
daki duruıolarını . 

~ teriyoruı . 
aşağıda gos Arpa 

hakkında son 
Arpa piyasası • a değer 

.. d azılıoag 
hafta ıçın e Y Hafta satışı 

·ı·k yoktur. 1 gı· bir yenı ı ~ 1 ilş o at:• 
göru ın d 

yukarıda erli ıoalın an 
üzere 50 çuval y 4 5 kuruştan 

1 kilosu • 
ibaret o up .. tür 
muamele görınu!lk 'haftasında 

Sonkanunun 1 arasında 
75 4 5 kuruş . 

ise 4,3 · • 1 yerlı arpa 
fiatlerle ~00 a ç~;.ş ve 1935 

muamelesı y . p ftasıoda oıuh· 
· · ynı ha l pa senesını~ a n Sl2 çuva ar 

telif nevılerde da ve loOO 
3 875-4 kuruş alrasının al da 2.375 

• lb a tı çuval ka ur 
kuruştan satılmıştı. Bakla 

.. de borsada 
Şon hafta ıçın 51 çuval 

kilosu 5 kuruş~:.şı yapıldığı 
muhtelif bakla si . de görill· 

'• ' liste erın 625 
borsa satış ft evvel 5, 
müştiir. Bir hab. a çuval bakla 
kuruş fiatla ır yılın bu 

ve geçen 
satışı oJınuŞ 

1 
uval bakla 

. de ıo ç .. 
gürılerın5k ştan ınuaınele gor· 
kilosu uru · 
müştü. da bir kaç 

·yasasın 
Bakla P1

• örünınkte olan 
haftadaııberı u ~afta da devam 
durguııluk , ~ da tedenni kay
etmiş fiatlarlha tçılar tarafın-

. . t" raca 
dedılmış ır. 'hayet 

übayaatına nı 
dan bakla.~ . Yerli ihtiyaç 
verilmiş gıbıdı~ k uştan fazla 
için ise alıcılar e~ ur ok az 
fiat vermedilderınden ç 
iş olmaktadır. 

Pamuk 
.. d borsada 

Son hafta ıçın e. tledi-
' karıda ışare 

satıldıgını yu ki ın nevi, 
. . kt r pamu ar 

gımız mı a • daki su· 
mıktar ve fiatları aşagı 

rettedir: 
Miktarı 

N ,. balye bara az 
avı 

43 Presa 1 inci 698 

fi ah 
çok 

43,50 

48 50 50 

hazır 

Kaba birinci 28 52 52 

eski satış 
Yekün 1600 28 

Son hafta içinde borsada ya
pılan pamuk satışları m. ktar 
noktasından geçen haftaki sa
tışlara nisbetle farksızdır. An
cak fiatlarda pek küçük bir 
yükselme farkı basıl olmuştur. 

Bu yükselme farkının alıcıların 
mal satmak hu•usunda göster
dikleri istiğnadan ileri geldiği 
söylenmektedir. 

Geçen sen<! pamuk fiatlan 
bu hafta içinde en yüksek had
dini bulmuş ve yukarıda gö
rülmüş olacağı üzere kilosu 60 
kuruşa kadar satışlar olmuştu. 

Palamut 
Borsa neşriyatına göre, son 

hafta içinde borsada kentali 
560-595 kuruştan 233 kental 
palamut tırnağı, 455-500 ku
ruştan 376 kental kaba pala
mut, kentali 400 kuruştan 14 

kental kaba engin ve 460 ku
ruştan 107 kental kaba pelidli 
ki cem'an 497 kental palamut 
satılmıştır. 

Bundan bir hafta evvel ve 
geçen senenin bu haftasında 
ise borsada aşağıda işaretledi· 
ğimiz palamutlar satılmıştı: 

Geçen hafta satılan palamut
ların nevi, miktar ve fiatları: 

Fiat 

Nevi Kental Az çok 

Tırnak 753 520 00 600 00 
Kaba 653 400 00 500 00 
K. engin 50 350 00 350 00 
Refüz 10 320 00 320 00 

Yekun 1466 
Geçen senenin bu haftasında 

. .Yıda gösterilen palamut 
ıse aşa,,, 

işleri olmuştu : 
Fiat 

Kental Az 
2725 370 00 
4916 200 

Nevi 
Tırnak 
Kaba 
Refüz 
Yekôn 

225 195 
7916 

çek 
435 
330 
220 

Zeytinyağı 
Geçen ve daha evvelki haf

talar içinde borsada zeytinyağı 
üzerine alış veriş yapılmamış 
olmasına karşı son hafta içinde 
aşağıda işaretlediğimiz m~~
melelerin yaoıldığı borsa bul-

Borsaca tanzim ve neşredil
mekte olan satış listelerine gö· 
re 1935 mahsulü çekird •ksiz 
üzümlerin lznıir borsasında sa
tışına baş!and ı ğı tarihten 
14-1-936 akşamına kadarki sa· 
tış mıktan 486060 çuval ve 
4122 torbaya baliğ olmuştur. 

1934 mahsu'ünden geçense· 
nenin bu tarilııne kadarki 
satış mıktarı ise 273483 çuval 
ve 971 torbada kalmıştı. 

Son hafta içi de borsada 
gündelik itibarıle aşağıda gös
terilen mıklarda üzüm satıl

mıştır: 

Satış tarihi Satılan miktar 

8-1-936 
9 .. .. 

10 .. .. 
11 .. .. 
13 .. " 
14 .. .. 

çuval 
144 
000 
111 
137 
197 
003 

Yekun 592 
Bundan evellti haftaya ait 

slltış yekünu ise 4771 çuval ve 

32 torba ol~r~k hesaplanmış 
ve geçen yılı~ bu haftasında 
17572 çuval çekirdeksiz üzüm , -
satılmış olduğu tesbit O;Un·· 
muştur. 

Son hafta içinde çekirdeksiz 
üzüm fiatlarında yeni yükselme 
asarı görülmüştlır. 

Yükseliş mıktarı hak kında 
bir fakir edinilmesini temin için 
7-1-936 ve 14-1-936 tarihlerine 
aid fiatları aşağıda karşılıklı 
olarak arzediyoruz : 

7-1-936 14-1-936 
fiatları 

No. az çok 
6 10,00 00,00 

fiatlan 
az çok 

00,00 00,00 
mal yok 

7 12,25 12,75 13,25 13,50 
8 13 13,50 13,75 14,25 
9 13,75 14,00 14,50 15,00 

10 14,50 15,oo l~.5o 16,oo 
11 16 16,50 ll,25 17,50 
12 17 18,00 18,00 00,00 

Üzüm fiatlarıoın son hafta 
içinde gösterdiği şu yükselme 
vaziyeti karşısında işler hisse
dilecek derecede durğunlaşmış 
ve haftalık satış mıktan mev
sim içinde henüz görülmemiş 
bir· mıktara düşmüştür. Ma
mafih fiatlar hafta nihayetine 
kadar kendini muhafaza etmiş
tir. 

Sene başı dolayısile istihlak 
piyasalarında işlerin biraz d.u
raklaması yeni siparişler alın
mamasını intaç eyl~diği ve ih
racatç'ılarıınızın' eski teabhüt-

Buğday 
Yukarıda işaretlediğimiz haf

talık 6261 çuvallık buğday sa
tışını nevi, mıktar ve fiatları 
itibariyle borsa satış listelerin
den toplanarak şu suretle tcs
bit olunmuştur: 
Nevi Miktarı Fiatı 

çuval 
370 

az çok 
Uşak 

yumuşak 

8,0625 8,625 

Uşak sert 2518 
Yerli 100 

7,3125 7.3125 
7,24 7,25 

yumuşak 

Cumhur 483 
Diyarbekir 152 

7,375 7,875 
7,25 7,25 

"'Eldirek 127 7,875 7,875 
Mersin 2271 7,0625 
hazır 

Mersin 
vadeli 

240 7,25 

Yelcün 6261 

7,25 

7,25 

Buğday piyasasında geçen 
haftaya nisbetle son hafta 
içinde fazla hararet görülmüş 
ve geçen haftadaki 1809 çuval 
satışa karşı bu hafta yukar
daki mıktaı· satılmıştır. Buna 
rağmen fiatlarda esaslı bir de
ğişiklik olmamış fiatlar aym 
durumu saklamıştır. 
Sair z: hcıılr ve hububat 

Alelumum zahire ve hububat 
piyasalarında son hafta içinde 
yazılmağa değer bir yenilik 
olmamıştır. 

Abdi Sokullu 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tayyare kazası 
Nevyork 15 (Ö.R) - Büyük 

bir Amerikan yolcu tayyaresi 
düşerek parçalandı. 14 yolcusu 
ile pilotu öldü. 

Papa hastalanmamış 
Roma, 15 (Ö.R) - Papanın 

brunşitten hasta olduğu tekzib 
ediliyor. 

Bir iştial 
Madrid, 15 (Ö.R) - Porte

kiz hududu üzerinde yol in
şaatında çalışan bir amelenin 
evinde sakladlğı 50 kilo barut 
ansızın iştial ederek kendisi, 
kansı ve beş çocuğu tele( ol
muştur. - -Giimüş kupalı 

1 Z Mi R 
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TAVLA ................ 
Şampiyonluğu müsabakası 

Alsancakta 

GÖKÇEN 
Kıraathanesinde başlıyor 

Hemen yazılınız 
1 - 15 (81) H 3 ,. 

Leh Diyet Kurulunda 
Varşova, 15 ( Ö.R ) - Dış ihtimal ~·ermediğini söylemiştir 

bakanı B. Bek diyet kurulun- Yani Lehistan bu masabakır 
da Lehistanın dış siyasasını bir gün Almanyaya karşı ken-
izah etmiştır. Bugünkü beya· disi tarafından ileri sürülebi-
natı daha ziyade muhtelif me• leceğini zannetmemektedir. 
seleler karşısında Polonyanın Bundan sonra, diğer devlet· 
güddüğü metodlara aiddi. Ba- !erle Lehistan arasındaki ilgi· 
kan devletlerle olan ilgileri !erin tahliline girişen B. Bak 
yarın anlatacak ve sorulara geçen sene Sovyet R?sya !l~ 
cevab verecektir. Mare- ve Almanya ile aktedılen ıkı 
şal Pilsudski'nin ölümünden taraflı anlaşmalardan bahsetmiş 
beri dış işleri bakanının ilk ve bölgesel (mıntakavi) anlaş· 
diyevi olduğu için buna büyük malar hakkındaki taramsarlı-
ehemmiyet verilmektedir. ğını tekrar göstermiştir. 

B. Beck, Leh siyasasını Bundan sonra dış bakanı 
dünya siyasası planı üzerine Varşovada muhakemesi yapıl-
çıkarmağa çalışmıştır. ltalyan, makta olan Okranya zorba ku· 
Habeş anlaşmazlığı ve berki- rumunun hareketlerinde Lit· 
teler meselesinde lngilte- vanya devlet adamle!ının adı 
renin aldığı durumun hod- geçmesine işaret etmış ve Le· 
bin mülahazalardan ileri gel- ı h kk da 

histanın bu mese e a ın 
diğini zannedemiyeceğini söy- Arsıulusal kuruma müracaat 
!iyen B. Bech ihtilaf karşı- edeceg" ini ihsas etmiştir. 
sında uluslar sosyetesi tara- k 
fından verilen kararların ileri- B. Eden Çekoslovakya ha · 
de Lehistanın istifade edebi- kında uzlaştırıcı bir dil kaUan· 
leceği bir "ınasabak,, olmasına ması dikkate çarpmıştır. 

1 
Bembeyaz, tertemiz ve parıl 

uarıl pa lıvan dişler 

Bu neticeyi almak 
için bir tüp 

• J~AI>YOLiN 
kafidir. 

Neden Türkiye haikının % \ !eri mükemmel surette yıkaya· 
99_ u ~ady~lin kullanıyor '? rak yemek artıklarını~, i~~~ni~, 
Agızdakı mıkrobları o İı 100 sigaranın husule getırdıgı kır 
öldürmesi yüzünden mi ? Fia- tabakasını, lekeleri, kefeke de· 
tının ucuzluğundan mı ? Fev- diğimiz taşları söküp çıkanr, 
kalıide teksif edilmesi dolayı- sonra da bunları mine tabaka-
sile iktisadi olduğundan mı '? sını çizip hırpa!amadan şayanı 
Ağızda çok fazla köpürdüğü, hayret bir şekilde cilalar ve 
kokusu güzel olduğu için mi ? parlatır. 

Radyolinin bütün bunlardan işte Radyolinin kazandığı 
başka en mühim ve esaslı iki emsalsiz rağbete sebeb bu 
hususiyeti vardır. Evvela diş- meziyetleridir. 

Sabah ve akşam günde iki defa olmak şartile siz de 

BADTOLiN 
Kullanmıya başlayınız l • .... ~ ;, ' . ' - ~-

NAZARI DiKKATE mllllm................................... 
TURAN Y ag Fabrikalarının 
Marsilya, çamaşır, mutbah sabunları 
Nefis zeytin yağları, kokosin, Turyağ 
Açık ve koyu renklerde bezir yağları 
PERLODENT diş macunu 

' Verda, Rozmari, Batb, Fatma, Turan, Hurma tuvalet 
sabunlan 

Şampuan, Baronya kremi, güzellik yağı 
Traş sabunu, Traş kremi 
T ursil, eğe tozu, politut ve saire 

Bilumum zengin çeşitlerini 

Büyük Kardiçeli Han Omega 
Ticarethanesi ittisalindeki 

S. KALOMENI 
Tecim evinde bulursunuz. 

Telefon : 27St 

Emlak ve "'ytam baukcsından: 
Galatasaray'da Avrupa 

Pasajı satılıktır 
Bankamı<ın malı olan lstanbulda Galatasarayda yirmi iki dük 

kanı müştemil Avrupa Pasajı namiyle maruf çarşı peşin para 
ile ve kapalı zarf usuliyle satılmak üzere arttırmaya konulmuş· 
tur. ihalesi 29-1-36 tarihine tasadüf eden Çarşamba günü saat 
14 te Ankarada idare meclisimiz huzurunda yapılacaktır. 

ı,teklilerin şubemize müracaatla tafsilat ve bir lira mukabilinde 
ve şartname alarak şartnamede yazılı hükümler dairesinde bede· 
lin beşte biri nisbetinde 34.400 lira depozito ve tek:if mektup· 
!arını nihayet 25-1-36 Cumartesi günü saat 11 e kadar şubeıniı• 
vermeleri veyahut 29-1-36 tarihinde saat 14 de yetişebilmek üz~~· 
posta ile iadeli taahhütlü olarak Ankarada genel 'direktörlü~u 
müze ~öndermeleri, 16- 19 128 (8' 1 



Sahife a 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı : 

935/481 
Bergama icra Dairesinden : 
Açık artırma ile paraya çev

rilecek gayri menkulün ne ol
duğu. Dört parça tarlanın 3 de 
bir hisseleri. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevkii, mahallesi, sokak, nu
marası. Bergamanın Kadı kö
yünde Köy civarı, kır mevkii, 
sığır yolu ve bakır çay me v
kiindeki 

Takdir olunan kıymet :4 par
ça tarladaki his8eler 122 lira 
50 kuruf 

Artırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat : 2612/936. S, 14-15 

TAN OTELi 
Müsteciri Beşir Korkut 

lzmirde Basmahanede Dibek sokağında 12 numaralı Hacı 
Gedik otelini bu kerre Tan oteli namı altında yeniden aç
tım. Gerek binası ve gerek mobilyası yeni bir hale ifrag 
edilmiş olup bol güneş ve hava almakta ve bahçe, banyo 
gibi müştemilatı havi bulunmaktadır. Temizlik, emniyet ve 
müşterilerin huzur ve rahatı her veçhile temin edilmekle 
beraber fiatlarda itidal muhafaza edilmiştir. Teslim edilecek 
emanetlerin hıfzında hususi ihtimam gösterilmektedir. Ote
limizi teşrif edecek müşterilerin her suretle memnun kala
caklarına itimadımız vardır. 

Bergama icrası. 1 • •ıh ı ~ d 
1-1,bugayrimenkulünartırma\ zmır) ay ]gJn an• 

şartnamesi 15-2-936 tarihinden • 
itibaren 935/481 numara ile 1 Milli emlak idaresinde tapuya tescil edilmemesinden dolayı 
B · d · · · 1 bir çok muhacir, harikzede veya mültecilerin kendilerine teffiz 

ergama ıcra aıresının. mu_ay- edilen emlak kayıtları açık kalmıştır. Binaenaleyh muhacir, ha-
y~n nu'.11.a~asında he~~esın gore- rikzede yeya mültecilerden tahsis ve teffiz suretiyle milli emlake 
bılmesı ıçın açıktır. ilanda yazılı ait ev, tarla, arsa {eya arazi işı;ral edenierin bu suretle mülkleri 
olanlardan fazla malümat almak , satılarak mutazarrır ve müteessir olmamaları için tapu dairesine 
istiyenler, işbu şartnameye ve müracaatla tapularını almaları lüzumu ilan edilir. 
9351481 dosya numarasile me- 11-12-14-15 16-17-18-19-21-22 85 (56) 

muriyetiınize müracaat etmeli
dirler ... 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin •0 5 
nisbetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tev
di edilecektir .. 

lzmir Defterdarlığınd.:ın . 
Ha:r.ineye aid arsalar üzerine evvelce bina yapmış olanların 

binalarının yıktırılmasına tevessül edildiği malümdur. Vatandaş
ların meskensiz kalmamaları için Maliye vekaleti . bilmüzayede 
arsa değerini defaten hazineye yatıranların inşa eyledikleri ev
lerin ibkasına müsaade etmiştir. 

Hazine arsası üzerinde elyevm binası mevcud olanların birer 
istida ile defterdarlığa müracaatları ve bu arsaları bilmüzayede 
üç ay zarfında satın alarak tapuya bağlamaları iktiza edıır. 

11-12-14-15-16-17-18-19-21-22 86 (55) ,., ... ------------------------....-. 
Tü~~Y?~:ı!vr~~:a~!~~l=~l~~ur~d~ ~?:dide 1 

damı:r.lıklardan aşılanmış ve gayet itina ile yetiştirilmiş muh
telif cins ve yaşta meyva fidanları ucuza satılıktır. Görmek 

3 - ipotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayri 

menkul üzerindeki haklarını 

hususile faiz ve mesarifa dair 

alan iddialarının işbu ilan tari
hinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbiteleriyle birlikte 

memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları 

tapu siçillile sabit olmadıkça 

satış bedelinin paylaşmasından 1 
ve toptan alr.ıak istiyenler Kayas istasyonu yanında yeni 
çiftliğe, perakende almak ve sipariş vermek istiyenlerin 
Başdurakta Batak hanına müracaat etmeleri ilan olunur. 

1 - 26 h.3 (74)1 __ 11111111111-ıl 

hariç kalırlar. 
4 - Gösterilen günde ar

tırmaya iştirak edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu 
malumatı almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen Zamanda 
gayri menkul üç defa bağıtıl
dıktan sonra en çok artırana 

ihale edilir. Ancak arttırma 

bedeli muhammen kıymetin 

yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına 

rüchanı olan diğer alacaklılara 
Bulunupta bedel bunların o 

gayri m.:nkul ile temin edil
miş alacaklarının mecmuundan 
fazlaya çıkmazsa en çok art
tıranın teahhüdü baki kalmak 

üzere artırma on beş gün da
ha temdid ve on beşinci günü 
aynı saatta yapılacak arttır

mada, bedeli satış istiyenin 

alacağına rüchanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 

ile temin edilmiş alacakları 

mecmuundan fazlaya çıkmak 

şartile en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 

<!dilmezse ihale yapıiamaz ve 
satış talebi d<işer. 

6 - Gayri menkul kendi
sine ihale olunan kimse derhal 
veya verilen mühlet içinde pa
rayı vermezse ihale kararı fes
holunarak kendisinden evvel 
ençok teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa 
raıı olursa ona, razı olmaz ve
ya bulunmazsa hemen onbeş 

gün mi::ddetle artırmaya çıka

rılıb euçok artırana ihale edi
lir. iki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için ~ . 5 den 
hesabedilerek faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. 

Dört parça tarla hissesi yu
karıda gösterilen 26-2-936 ta· 
rihinde Bergama icra Memur
luğu odasında işılıu ilan ve 
gösterilen artırma şartnamesi 

dairesinde satılacağı ilan olu-
nur. 125 (86) 

DA 1 M 
YILDIRIM 

Marka pil ve elektr}k 
cep lambalaıı 

N 

Izmir ve havalisi umumi deposu : Su'uhan c ivarında 
Anadolu Hurdavat mağazası Ödemişli 

Hüseyin ff üsnü 

Ticarethanesi 
_., ~ ': t • 
' ~ ,,. ' . 

> 

, 
Karahisar Maden Suyull 

ı: 
~--·-·---- .. , -- . -·"'"""""''" ... 

TÜRKİYE 

1lllALIAHMER CEMİYETi 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

'filkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

En Güzel Renklerde 
O' /L////////;.CQ'.z7Jd L:Lr..z/J/L/7.7-=z//7.L///// LZ////././ LJ 

En Güzel Klitelerde 
UL/~LZT,.LL//.//.CL///// L/../J.,L/LLL///LL/ AV LL/ L// A//A 

En Ucuz Fiyatlarda' 
C// .LLLY /./Z!Z72!.77'LLZZTTLJ.ir./"'17/T/L Lır/L/'//iı '//////.//// /; 

Yeni · kumaşları çıkarmakla yurddaşların geyim 
zevklerini tamamile tatmin ettiğine kanidir 

BAYANLAR VE BAYLAR için Tayyorluk, Pardesölük, Elbiselik, 
En yeni ve en zengin çeşitler geldi 

Her ölçü ve her renkten en cazip desenlerde mükemmel Isparta halıları 

BiRiNCi KORDON ÇOLAK ZADE Halı Limited şirketi vit-
rinlerinde teşhir edilmekte 

Toptan ve perakende satılmaktadır 
~,, ///,///////77/7//T/7.JCL7.LL /_ZX}'/_//'.//':LJ'L/7'. &O'L////'Z..ZLL////.//' L//Z/7 /'//LL/Z// //@Af'EZJ 

s Devlet memurlanna ve resmi teşekkül mensuplarına TV7/////'////////////7J.LZJ ı 
~ V////'/L/L///7./'Yi</u//T/'rro/////h'//'///'//////l aksitle Kumaş ve halı verir 
~-ZL/LZZTL/.L/LQLLZL/.EZLZY.1LLELZ//Af!/..Z~L//L/:.LLY2fY/.~&rrJXLL<rrLZ771? 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Ku aktan geçme 
küçük düğmeli 
model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "lzmir,, eczanesi 

BAG 
VE 

SEBZE 
Tütürı Fideleri 

Kimyevi Avrupa gübresi 
Garbi Anadolu umumi 

deposu 
Adres: 
HACIDA VUT ZADE RAHMi 

KARADAVUT 
Cernir - Han Yemiş Çarışı 

IZMIR 
Telefon: 3809 
telgraf: Kararl avut 

3 . 13 (3) 

DOKTOR 

Hulôsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

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

DoKtor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tram\·ay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

lzmlr beledlyeslnden: 
- Beher metre murabbaı iki 

liradan beş yüz on bir metre 
murabbaı bin yirmi iki lira bedeli 
muharumenle Alsancakta altmış 
sekiz sayılı adanın bir sayılı 
arsa•ı başsekreterlikteki şart
name veçhile 31-1-936 cuma 
günü saat onda açık arttırma 
ile ihale edilecektir. iştirak 
için yetmiş yedi liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatta komis
yona gelinir. 

14-18-21-24 115 (70) 

, 

H. 3 (50) 

··············sınfi.A:T····"ü;i~·k·y;ğ~······ ........ ~ 
Norveçyanın hıtlis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZllET 

. 
-
• 

. . . . 
. Sıhhat Eczanesi : . . 
~ . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sobalarınız için hali~ 
·~z·ö·rı·g:ü.iCiak.kri"G"ie·ın-aae~·i<·öınürii~· 
~Sömikok : Antrasit kömürü ~ 
~lngiliz : Antrasit komürü ~ 
······i<o·k·······ooiivi"A ...... sf\·AçE:······!U 

Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
kinyani magazasında bulacaksınız, 

Pastil Antiseptik 
:E..c.A..~Z"'CJ~ 

Teneffüs yollariyle geçen hastalıklara karşı koruyucu, 
tesiri kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğaz 
rahats!zlıklarıııda, ses kısıklığında pek faydalıdır. 

lngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğlu - lstanbul 

111 • ,. __ • ·.f1J''"<.• ·, ~~.ı:.-!~ . . . . ., ... .: ı.;:f 

inhisarlar arıı_altı müdürlü- · 
ğünden: 

Tuzla müdürlüğünce 10 adet araba hayvanı pazarlık suretiyle 
mübayaa edileceğinden taliplerin 18-1-36 cumartesi günü saat 
14 de Çiğlide idare damına müracaatları. 130 (83) 

Milli emlak müdürlüğünden: 
Lira 

Tayyare kumandanlığından müdevver olub tamirhanede ve 
mahallinde gösterilecek yerlerde mevcud 1027 adet bidon-
lar ile 1063 adet boş gaz tenekeleri 618 
Müstahkem mevki kumandanlığından müdevver 7 kişilik 
tenezzüh otomobili 75 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile 18-1-36 
Cumartesi günü saat 11 de mahallinde pazarlık suretiyle satı
lacaktır. Alıcıların o saatta manallinde hazır bulunmalan. 

135 (84) 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS 

N. V. f 
\ W. F. H. Van Der 

Ze~ & Co. 

KUMPANYASI 6 13-1-93 
HERCULES vapuru • 

36 d Anvers,Rot 
gelip 18-1-9 a Haın· 

d Aınsterdaın ve 
ter aın, . . ük ala· 
burg liınanlan ıçın Y 

caktır. !ENT LIEN 
SVENSKA OR 1 936 
GOTLAND nıotörü 21 • . 

Hamburg 
da Rotterdaın ve kt 

. . "k alaca ır. 
liınanları ıçın yu _ .. 6_ 1 _936 

ROLAND ınotoru Co-
da Rotterdaın, Haınbur~, • 

. Gdyn•a,Go 
penhage, Dantzıg,İ kandinavya 
tehurg Oslo ve s 

' . · .. k alacaktır· 
limanları ıçın yu RUUMAİN 
SERVİCE MARITtM 9-1· 

ALBA JULIA vapuru . 
. gün Pıre, 

936 da gelip aynı l ııa .1 Barse o· 
Malta, Marsı ya ve 
hareket edecektir. 'h' .. k t tarı , erııe 

ilandaki hare ~. 'k!'klerden 
navlunlardaki degışı kı b 1 el. 
acentemiz ınes'uliyet a u 

mez. . • . in ikinci Kor· 
Fazla tafsılat ıç · binası 

donda Tahuıil ve Tahhy:aıada 
d 72-4 nu 

arKasın a acen· 
FRATELLl Sperco vapur · · a 

dilmesı rıc 
talığına uıüracaat e 

olunur. 
Telefon: 

200.ı--2oos~2663 

-----~r:--·•' ' " çocuK 
HASTALIKLARI 
~ıüTEHASSISl 

Dr. Be~cet Uz 
'k seyahatın· 

Avrupa ~et~ı Hastalarını 
dan dönınuştur. aat on 

h .. 11 30 dan s 
er gun ' kag· ın· 

B ler so 
üçe kad~r .•. eye kabul et· 
daki kılınıgınd 3990 
mektedir. Telefo;) (3601) 

(S. 

HERAKLEA vapuru Halen 
limanımızda olup Anvers, Di
rekt, Rotterdam, Hamburg ve 
Breınen limanlarına yük almak· 

tadır. 
MlLOS vapuru 6 son ka-

nunda bek!eniyor. 10 •on ki· 
nuna kadar Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla· 
rına yük ala caktır. 

Amerıcan Export Line 
EXCHANGE vapuru: Ha· 

len !imanımızda olup Norfolk 
ve Nevyork için yük almak· 

tadır. 
EXİLONA vapuru: 29 Bci 

Kanunda bekleniyor. Boston 
ve Nevyork için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 30 birinci 
kanunda bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

GLUCHSBURG vapuru 6 
son kanunda beklenıyor. Ham· 
burg ve Anversten yük çıka
racaktır. 

Johnston Warren Lines 
Liverpool 

oROMORE vapuru 15 son 
kanunda bekleniyor. Liverpol 
ve Anversten yük çıkarıp Bur-
gas ve Köstence için yük 
alacaktır. 
DEN NORSKE Middelhavslinje 

(O/S. A/S Spanskelinjen 
OSLO 

BANADEROS vapuru 10 son 
kanunda bekleniyor. Dieppe 
ve Norveç limanlarına yük 

alacaktır. 
Ayni zamanda lskenderiye 

ve Hayfa için mal kabul eder. 
Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
ritilınez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

~Z~üın~riı-· t __ D_a_m_I_a~, -
Eczacı 

l{eınal 

yaptı cicim·· 
yeni bir kolonya 

Bu ınu ? ·ı bir koku, aşk, 
Evet ba.k yeş~ kuyor. HİLAL 
ve Ca:ııbe 0 

son eserı ... 

Aktaş 

neşe, sehir 
eczanesinin 

I t buldanerede buluşurlar . rıer san Izn1ır ı d B . t ) otelinde 
Beyoğlun a rıs O 
~o . otelinde 
Sirkecıde smanıye 
•~ .. . . Türklerden en eski otelci 

H 
'k' otelin mustecırı . b Omer LUt-

er ı ı d' ·n·ı sevdıren ay 
h k e ken ısı ti · .. olan ve er es .. . bınir Askeri ote. ~ın ınues· 

fldlr. Bay ômer Lutf~k t crübeli idaresını herkes 
sisidir. Kırk bir sen~k1• teelde konaklıyacaklar kendi 

b ld her ı ı o 
bilir. Is tan. u a t bulacaklardır. 
evlerindekı raha fı k 1• deliklere ilaveten fiatlar 

B"til bu ev a a 
u n müthif ucuzdur 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

THURSO vapuru 7 ikinci 
kanunda Liverpool ve Svansea
dan gelip tahliyede buluna
cak. 

AD JUT ANT vapuru 8 ikinci 
kanunda bekleniyor.Londra için 
yük alacaktır. 

THURSO vapuru 15 ikiaci 
kanunda bekleniyor. Liverpool 
ve Glasgov için yük alacaktır. 

Salon, yemek 
Kardeşler 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 

Sokak 

Ankara 
Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

ve yatak odalarınızı Haraççı 
mobilyelerile süsleyiniz ... 

POLO vapuru 10 ikinci ki· 
nunda Londra, Anver ve Hı1ll· 

den beklenip ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük ala· 
caktır. 

Mu~llim ·~o~~Ekt~o~r Fıı -------~." 
A~metHulôsİ '

1 
Tek, fakat kat'ı çare 

DUTCHE LEVAT LIN 
AQILA vapuru 5 ikinci ki· 

nunda Hamburg ve Anversten , 
gelip tahliyede bulunacak• 

ALATAŞ . r: 
lç hastalılkarı \ , 

NOT : Viirut tarihleri, va· 
purların isimleri ve nav'un üc-

retlerinin değişikliklerinden ıne 
suliyet kabul edilmez. 

Mütehassısı ~ 
Kemeraltı Şamlı sokak No.20 

TELEFON : 2780 
·r////.z::r.z:TfrLJ=z:T'LA/./71ZZ/X.-

LLU 
Tenviratınızda yeni çıkan çifte ispiralli 

METALLUM 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

llehınet Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemens fabrikaları mümessili 
l'eştemalcılar 77 - 79 Tel. ,3233 

Muğla llbaylı~ndan: 
Köyceğiz - Fethiye yolunun Köyceğiz - Dalaman köprüsü ara· 

sında 64 + 000 - 86 + 110 kilometrelerinde 28412 lira ke

şif bedeli şose kaldırım ve imalatı sınaiye inıaatının kapalı zarf 
usuMe eksilmesi 27 -1-36 pazartesi günü saat 15 de Muğla vi· 
liyeti makamında daimiğ encümen tarafından yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 142 kuruş 
mukabilinde Muğla Nafia dairesinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 2130 lira 90 kuruştur. 
isteklilerin kanunen Herbest iş alabilecek mühendis olması 

veya en aşağı 10000 liralık imalatı sınaiyesi mevcud şoseyi iyi 

bir şekilde bitirdiğine dair ehliyeti fenniye vesikası göstermesi 
bu vesikayi göstermiyen isteklilerin taahhüd edeceği işin bütün 
fenniğ hususat ve kanuniğ mesuliyetini deruhde edecek kanunen 

serbest iş yapabilen bir miihendis göstesmesi, ve bu takdirde 
fenniğ mesuliyeti deruhde eden mühendisin Noterlik vasıtasıle 
vereceği taahhüdnamenin teklif evrakı arasında bulundurulması 
lazımdır. 

Vilayet nafıasından ehliyet vesikası almak istiyenlerin ihale 
gününden en az sekiz gün evvel re'sen müracaat ederek ehli· 
yet vesikası almaları lazımdır. 

istekli bir şirket olduğu takdirde: 
Eksiltme şartame~:ı,.te yazılı evsafı haiz olması lazımdır. 
isteklilerin teklif ,ııtıktublarını 27-1-36 pazartesi günü sa~t 

14 e kadar Muğla vilayetinde eksiltme komisyonu reisliğine 
vermeleri lazımdır. -50· 8-12-16-20 38 (40) 

Devlet Demiryollarından: 
Salihli istasyonunda senelik kirası 36 lira tahmin edilen bir 

büvetimizi 30-1-36 tarihinde per~embe günü .saat 15 de bmirde 
7 nci işletme komisyonunca pazarlıkla ihale tarihinden 31-5-38 
tarihine kadar kiraya verilecektir. 

istekliler 630 kuruş ınuvakkat teminat vermeleri ve işe gir
n.eğe kanuni bir mani bulunmadığına dair beyanname ile ayni 
gün ve saatte Basmanede komisyon reisliğine bizzat veya tahri· 
ren müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Salihli istasyonu ile işletme kaleminde 
parasız verilmektedir. 16 18 114 (79) 

Tecrübe edenler
den sorunuz! 
Baş, diş, adele ağrı

larile üşütmekten müte .. 
vellid bütün ıstırablara karşı yegane müessir tedbiJ 

bir kaşe 

G iN 
almakhr. 

[ Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz J 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

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

Neıtle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

Kars ıüdü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarını (Leylek) 
marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınıL 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya· 
!arının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 

NEZLEYE ... 
Karşı en iyi korunma ve tedavi ilacı 

SELAMET Ferit'dir 

Katran 
Ferit 

Öksürük, göğüs nezleıi, 

nefes darlığını katiyen te· 

davi eder. 

Umumi depo : 

1 S. Ferit Şifa eczanesi 
Hükümet sıra.ı 



,& Kanunusanı 1sa& 
Sanne ,o YENl.ASIR 

' 
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ltalyan - 1-tabeş meselesi üzerinde 
lngiliz kabinesi kat'i bir karar almıyacak mıdır? 

Muhalefetlngilterenin zecri tedbirler yolundan bir defa daha geri dönmesine 
müsaade edilmiyeceğiııi bildiriyor. lngiliz kamoyu şiddet istiyor 

-------------------- -----ııııım 

bir mektupla bildirmiş mi? Amerika petrol ambargosunda yardımını Uluslar Sosyetesine 
Londra 15 ( A.A ) - Sabah 1 dokuz ay kadar yetişecek mik- Nevs ChroniC:e bu hususta 

gazeteleri ekseriyet itibariyle . tarda petrol ihtiyatı bulundu- \ şöyle diyor: 
kabinenin bugünkü toplantı- ğunu haber almıştır. lngilterenin büyiik bir ekse-
sında ltalyan - Habeş • Londra, 15 riyetinon şidddetl" istediği, 
meselesi üzerinde (A.A)- Muha- lngilteren~n iizeriaden kendi-
kat'i bir karar alını- Jefet gazeteleri sinin bir tarafta harbı mahküm 
yacağı fikrindedirler. hükumete şid- etmek, diğer taraftan da ayni 

Daily Telgraf hü- detle ihtarlar- harbın devamı için lüzumlu 
kümet mehafilinin pet- da bulunarak petrolü vererek menfaattar ol-
rola ambargo konma- Jngiliz efkarı- mak töhmetinin kalkmasıdır. 
ıını bir müddet umumiyesi ni n M h J f l · u a e et gazete erı aynı 

için tehire müte- zamanda son günlerde çıkan 
mayii olduğunu Jüyor. yeni sulh teşebbüsleri şayiala-

Morning Post rın petrola ambargo konulma· 
ise petrola ko- sını tehir için birer manevra 
nacak ambar· olduğunu ileri sürmektedirler. 

AMERIKADA NÜ'VIAYIŞLER Jtalra11 F11şist partisi11itı genel srkreteri11 başka11/ıifmda yapfıirı bir top/a11tı 
gonun 1 Mart- Vaşington, 

15 
( Ö.R)- Asıl- B. Cardellaya göre bu mek- gelmesini ihtar etmişlerdir. seydi ona başka bir şekil 

tan evvel ya- tup Uluslar Sosyetesi sekreter· Bu kızgınlık karşısında, B. vermezdi. Halbu ki Amerika-
lm • !arı ıtalyalı olan Amerika va· l k pı ıyac a g ı n ı iğine lngiliz ve Fransız hü Ü· Cardella yapmış olduğu be- nın lngiliz imparatorlug" unun 

ve Bay Edenin tandaşları adına, Amer.kanın metlerinin berkiteler hakkın-
C bitaraflığı hakkında hazırlanan yanatı geri almak mecburiye· hayatı üzerinde bir hayat 

enevreye sırf daki cevaplariyle aynı zaman- tinde kalmıştır. diğer devletler kanun projesini Senato dışiş- da varmıştır. sigorta poliçası İmza ettiğini 
nezdinde bazı leri komisyonu önünde protesto B. Cardellanın beyanatı de- Vaşington, l5 (Ö.R) - ita!- sanmıyorum." 
sondajlar yap- eden B. Cerdella, dışişleri sek- rin bir reaksiyon uyandırmış yanın Amerikan dostları" aos- B. EDENiN SÖYLEVi 
mak için gide- reteri B. Cordel Hull'un Ulus- ve dış işleri komisyonu üyeleri yelesi başkanı B. Piyetri Ka-
cegını bildir- Baı· Fden lar Sosyetesi genel sekreterli· onu dışan c;ıkmağa davet ede- batino , bitaraflık projesine 

Londra, 15 (Ö.R) - lngili:ı 
dış bakanı B. Edenin Cuma 

mektedir. bir kerre girilen zecri tedbirler ğine bir mektup göndererek rek hükümete kartı böyle bir hüçum ederek demiştir ki: 
Daily Mail ise diyor ki: yolundan bir defa daha geri ltalyaya karşı berkitelerin tat- ithamda bulunabilmek için an- "Bu proje öyle hazırlanmış- günü lngiliz dış siyasası hak-
lngiltere hükumeti Italyanın dönmesine müsaade etmiyece- bikine müzaherette b•1lundu- cak söylediklerini teyid edecek tır ki bunu doğrudan doğruya kında vereceği söyleve büyük 

balen kendisine altı veyahud ğini bildirmektedir. ğunu temin etmiştir. vesikalar elinde olduğu belde lngiltere liaşbakanı teklif et- bir ehemmiyet verilmektedir • 
..•...••••..•................................... ......................................................................................................................................................................................................................... -. 

Mısırda hazırlık uzlaşması 
Alman basını, Rendeki ~ayri askeri 

bölgenin işgalini tavsiye ediyor 
Berlin, 15 ( A.A) - Aman t. 

gazeteleri Akdenizde birbirle- · 
rine yardım için Fransa ve ln-
giltere arasında yapılan uzlaş
mıya hücuma devam etmekte 
ve bu uzlaşmanın Lokarno ant
laşması üzerinde yapacağı te
sirleri kaydeyiemektedirler. 

ALMAN BASINININ 
TAVSIYE61 

Lon<lra, 15 (Ö.R) - Fran
sız ve lng.liz erkanıharbiyeleri 

arasın<la yapılan itilafnameyi 
vı.sıle itt.lıaz ederek Almanya
nın Lıına bir mukahe:e olmak 

. • 
. . 

' ' 

•. 
üztre Rendek. :;ayrı a1keriğ - ~-·-''--~---~·,.. .. ,__....-;c-.1":...-·-"""-"""'-·""""'-.-.a 
mıntakayi işgal etmesinı tav- Ala.ıı,.,ııkı /.7 71/ız 1Irnıilrri11dm bui 
siye eden Alman matbuetının Ltndra 15 (Ö.R) - lngil>z Uluslar Sosyetesi paktına uy-
neşriyatı hayretle karşılanmak- resmi çevrenlerinde A!man itı- gun olarak yapılmıştır. Uluslar 
tadır. Londra so;yal çevenleri razlarma cevap o:arak denili- paktı, sosyete azalarından biri 
Fransız - lngiliz uzlaşmasınıu yor ki: taarruza uğradığı takdirde di-
Lokarno andlaşmasını asla Fransa ve lngiltere arasın- ğer azaların mütekabil muave· 
ihlal etmediğini bildirme1dedir. daki müzakereler tamamen netlerini mecburi kılmaktadır. 

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

Sovyetler birliğinin 19361 
bütçesi 78 milyara çıktı . -. _ .. 

Moskova 15 (Ö.R)- Sosyalist Sovyetler Cumhuriyetleri birli

ğinin 1936 yılı bütçesi, finans halk komiseri B. Golikof tarafın

dan merkezi icra komitesine verilen ma'ümata göre, 78 buçuk 

milyar rubleye çıkmaktadır. 1935 yılında bütçe 65 buçuk milyar 
franktı. Buna göre geçen yıla nisbetle 14 milyar derecesinde 

artmış bulunmaktadır. 

Finansal vaziyetten bahseden finans halk komiseri, Sovyet 

finansının iyi durumunun ulusal istihsalin külliyetli miktaraa art

IDlf olmasının bir neticesi olduğunu söylemiştir. 

lsveç 
Bir ki ta b neşretti 

lstokholm, 15 (Ö.R)- lsveç 

hükümeti berkiteler hakkın· 

daki bütün arsıulusal vesika
ları mühtevi bir mavi kitab 

neşretmiştir. Şimdiye kadar 
neşre<\ilen mavi kitabların en 

mühimmi sayılıyor. Zira uluslar 

sosyetesinin hayatiyeti ve müş
terek arsıulusal hareket im
kiınır• ispat etmektedir. 

Port - Saitle lskenderiye arasında 
siiel nakliyat hazırlıkları yapılıyor 

Kahire, 15 (Ö.R) - Port -
Taidle lskenderiye arasında 
süel kıt'aların nakliyatını kolay
laştıı mak maksadile, Mısır hü
küm eti, İngiliz otoritlerinin ıs

tegi üzerine Port - Said ile 
Raileb arasında doğru bi

0

r yol 
yapmağa girişmişlerdir. Bu yo
lun geçtiği yerde Mozair gölü 
üzerindeki köprü kurulacak' ı-. 
Bugün yapılmasına başlanan 
bu yol için, Mısır hükumeti 
24 bin Mısır liralık tahsisat 
koymuştur. 

Kahire 15 (Ö.R) - Dönen 
bazı rivayetlere göre Port jSai
din müdafaası ıçın Leseps 
dalgakıranı üzerinde bir istih
kam yapılması düşünülmek-
tedir. 

'· 

• 

.. 

Mukabil hava taarruzu ko
nusu üzerinde yarın veya ya
rından sonra Portsaitte Kanal 
bölgesinin bütün hava kuvvet- Port - Sailfen bir giirii1111~ 
!erinin ve sivil ahalinin iştira- Lavalet, 15 (Ö.R)- "Risov,, l lerek limana girdiler. "Ajaks .. 
kile hava manevraları yapıla- petrol vapuru ile "Devonshire,, torpidosu Maltadan Gebellütta-
cak!ır. kravazörü Malta sularına ge- rıka hareket etmiştir. 

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

Paris, 15 (Ö.R) - Gazeteler Almanyanın Rusyaya istikraz, 
daha doğrusu kredi ile mal satmak teklifinde bulunduğunu ya
zıyor. " Journal ,, diyor ki: 

" Almanyanın Rusyayı Fransadan uzaklaşhrmaka çalıştığı gö
rülüyor. Bunun için liertürlü fedakarlığa hazırdır ve bu yolda 
belki beklenilmiyen tavizlıorde bile bulunacaktır. Fa1'at diğer 
tarafdan başka bir hakikat ta vardır ki, o da Rusyanın Alman· 
yaya karşı çok ıüpbe Beslediilidir. 

-
Parise gittjler · 

Torino, 15 (Ö.R) - Abdül
hamidia oğlu Abidin ile Arna
vut prensesi Seniye Romadan 
gelerek Torinodan geçmişler 
ve Parise hareket etmişlerdir. 
Arnavud kolonisi, talebeleri ve 
si.ibayları tarafından selamlan
Qltslardır. 

• 


